
 

 

Delavec je lahko odškodninsko odgovoren. Kaj pa delodajalec?  

Odškodninska odgovornost na delovnem mestu  

Odškodninska odgovornost delavca 

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delavec odgovoren za škodo, ki jo povzroči na 
delu oziroma v povezavi z delom,  namenoma ali iz hude malomarnosti. Za škodo, ki jo povzroči iz 

navadne (male) malomarnosti, delavec ni odškodninsko odgovoren delodajalcu. 

Prav tako je tudi, če na takšen način škodo povzroči več delavcev skupaj, saj v takšnem primeru vsak 
odgovarja za nastalo škodo oziroma je odgovoren za tisti del škode, ki jo je povzročil. 

V praksi pa se pogosto zgodi, da ni možno ugotoviti kdo je do kakšne mere povzročil škodo oziroma 
točno opredeliti, kolikšen del je povzročil kateri delavec. Tako pa se potem škoda enakomerno deli 
med odgovorne delavce po enaki višini. 

Posebne okoliščine lahko vplivajo tudi na povračilo škode: 

»Odškodnina se lahko zmanjša ali se delavca lahko oprosti njenega plačila, če je zmanjšanje ali 
oprostitev plačila primerna glede na njegovo prizadevanje za odpravo škode, odnos do dela ali 
njegovo gmotno stanje.« 

Odškodninska odgovornost delodajalca 

 

Tako, kot je delavec odgovoren za svoja dejanja na delovnem mestu in za škodo, ki nastane, 
naklepno ali iz malomarnosti, tudi delodajalec ni prost odškodninske odgovornosti v skladu z ZDR-1. 

»(1) Če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, mu jo mora povrniti delodajalec po 
splošnih pravilih civilnega prava. 

(2) Odškodninska odgovornost delodajalca se nanaša tudi na škodo, ki jo je delodajalec povzročil 
delavcu s kršenjem pravic iz delovnega razmerja.« 
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Njegova odgovornost je strožja, delavcu odgovarja za škodo tudi, če jo je povzročil iz navadne 
(male) malomarnosti. Zakon izrecno poudarja, da je delodajalec odškodninsko odgovoren 
delavcu tudi za škodo, ki jo je delavcu povzročil s kršenjem pravic iz delovnega razmerja. 

Članom sindikata nudimo pomoč. 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 9/2018  

10.10.2018 - O pogajanjih, seminarju, sejah, ekonomskih podatkih, 

aktivnostih po sindikalnih podružnicah,...  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Delavska enotnost št. 19, 11.10.2018  

12.10.2018 - Odličen intervju s predsednikom sindikalne 

podružnice SKEI Letrika, Dejanom Sirkom; o zaostrovanju 

železarjev,...  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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