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!!!
Ljubljana, dne 12. 8. 2015
!!
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani !
Resljeva c. 14

1000 Ljubljana
!!!
opr. št.:		 	 I Pd 780/2015 !!
Tožeča stranka:		 Peter Golob, ul. Milana Majcna 49a, 1000 Ljubljana, davčna št. 51598540, ki 	
	 	 	 ga zastopa:

	 	 	 odvetnik Marko Zupančič iz Ljubljane
!!!!!!!!!
Tožena stranka:		 Republika Slovenija, matična številka 5854814000 (Ministrstvo za zunanje 	
	 	 	 zadeve in Ministrstvo za okolje in prostor), ki jo zastopa Državno 	 	
	 	 	 pravobranilstvo, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
!!!
P R I T O Ž B A   !
tožeče stranke zoper celoten sklep opr. št. I Pd 780/2015 z dne 27.07.2015  !
2 x
!
Priloga:

47. objava na spletni strani Ministrstva za javno upravo z dne 20.7.2015: 

http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/browse/1/article/
12926/6344/43e86e69193b4581471426c57fbef9f3/


- v fco. 2x;
!
- sodna taksa po tar. št. 2241 ZST-1 plačana na TRR sodišča: 01100-8450086454
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!!
Tožeča stranka v celoti in iz vseh pritožbenih razlogov izpodbija sklep prvostopenjskega sodišča z dne 27. 
7. 2015, s katerim je le-to zavrnilo predlog tožeče stranke za izdajo začasne odredbe, ter pritožbenemu 
sodišču
!
p r e d l a g a , !
da izpodbijani sklep v celoti odpravi, oz. podrejeno, da ga razveljavi in v celoti ugodi predlogu tožeče 
stranke za izdajo predlagane začasne odredbe oz. podrejeno, da zadevo vrne prvostopenjskemu sodišču v 
ponovno odločanje, vendar drugemu sodniku, ter

da toženi stranki naloži v plačilo vse s tem postopkom nastale pravdne stroške, v roku 8 dni pod izvršbo.
!!
XX. 
Prvostopenjsko sodišče je zavrnilo predlog tožeče stranke za izdajo začasne odredbe iz razloga, ker naj bi 
terjatev tožnika ne bila verjetno izkazana. 
!
To svojo oceno je pravno zmotno oprlo zgolj na formalistične ugotovitve in ocene, da je bil izpodbijani sklep 
o premestitvi z dne 7.5.2015 (A1) izdan v skladu s postopkom iz 150. člena ZJU, da vsebuje kraj in dan 
začetka dela, da so v njem »navedene« pravice in obveznosti, ki so povezane s tožnikovim novim delovnim 
mestom (niso pa te pravice in obveznosti »določene«, kar ima za posledico nesklepčnost izpodbijanega 
sklepa z dne 7. 5. 2015; glej podrobneje tč. III tožbe!), da je iz izpodbijanega sklepa razvidno, da je bil tožnik 
trajno premeščen iz razloga po 3. tč. 1. odst. 149. člena ZJU, da je v sklepu razlog za premestitev v 
zadostni meri vsebinsko obrazložen, da vsebuje sklep ustrezen pravni poduk in da je bila tožniku izdana 
odločba o imenovanju v naziv (A2), iz katere izhaja, da se tožnik z dnem 15.5.2015 imenuje v uradniški naziv 
sekretar. 
!
Ocenilo je tudi, da podatki v spisu zaenkrat ne nudijo opore za ugotovitev nezakonitih oz. fiktivnih razlogov 
za premestitev in sklenilo, da brez izvedbe dokazov ni mogoče ugotoviti verjetnosti obstoja terjatve. 
Pojasnilo je še, da je verjetnost podana, če so razlogi, ki govorijo v potrditev obstoja določenega dejstva v 
prednosti pred razlogi, ki govore proti njemu.
!!
XXI. 
Prvostopenjsko sodišče je pravno presojo verjetno izkazane terjatve opravilo izrazito pristransko, zgolj z 
vidika interesov delodajalca, saj jo je (pravno zmotno) oprlo zgolj na prima facie preizkus formalne 
pravilnosti izpeljanega delodajalčevega postopka premestitve delavca. Verjetnosti izkazane terjatve pa ni 
presojalo z vidika kršenih ustavnopravno (76. člen Ustave RS) in mednarodnopravno (konvencije 
Mednarodne organizacije dela - MOD) zavarovanih pravic tožeče stranke kot člana vodstva 
reprezentativnega sindikata in sindikalnega zaupnika oz. kot žvižgača (5. odst. 25. člena ZIntPK), s tem pa 
je kršilo temeljno načelo in favorem laboratoris, ki ščiti šibkejšo stranko v sporu. 
!
Prvostopenjsko sodišče je tudi zmotno uporabilo materialno pravo, saj je spregledalo, da tožbene podlage v 
pretežni meri temeljijo na pravnih institutih, kjer je predpisano t.i. obrnjeno dokazno breme (!), kar pomeni, 
da bi moralo sodišče verjetnost izkazane terjatve presojati z vidika, da so trditve tožeče stranke prima facie 
resnične že iz razloga, ker jih je le-ta zatrjevala, tožena stranka pa bo lahko dokazovala nasprotno šele 
kasneje, v kontradiktornem dokaznem postopku. 
!
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Prvostopenjsko sodišče tudi ugotavlja, da tožena stranka ni izkoristila 30-dnevnega roka iz 2. odst. 39. 
člena ZJU, v katerem bi lahko odločila o pritožbi. Slednje dokazuje, da tožena stranka ne ravna bona fide 
oz. da noče takojšnjega soočenja argumentov, temveč protipravno zavlačuje postopek in s tem tožeči 
stranki protiustavno onemogoča izvrševanje sindikalnih funkcij oz. ji krajša mandat!
!
Prvostopenjsko sodišče je tožeči stranki kršilo tudi njeno človekovo pravico do izjave, saj se sploh ni 
opredelilo do njenih bistvenih trditev, da so ji kršene ustavnopravno in mednarodnopravno zavarovane 
pravice, ki jih ima kot neposredno izvoljeni član vodstva reprezentativnega sindikata in sindikalni zaupnik ter 
kot prijavitelj/ žvižgač. Prvostopenjsko sodišče tako sploh ni presojalo, ali je bil tožeči stranki s prisilno 
premestitvijo v drug državni organ protiustavno odvzet mandat člana vodstva reprezentativnega sindikata in 
mandat sindikalnega zaupnika, ali je s tem verjetno izkazana kršitev 76. člena Ustave RS in v tožbi citiranih 
določb mednarodnih konvencij (zlasti MOD) in ali je s tem tudi verjetno izkazan obstoj terjatve. Prav tako se 
ni opredelilo do konkretnih judikatov, ki jih je tožeča stranka navedla v tožbi in ki jasno izkazujejo verjetnost 
terjatve. Spregledalo je tudi 2. odst. 207. člena ZDR-1, ki jasno določa, da sindikalnega zaupnika zaradi 
sindikalne dejavnosti ni mogoče »kako drugače postavljati v manj ugoden ali podrejen položaj«. 
!!
XXII.

Protispisna pa je ugotovitev prvostopenjskega sodišča, da so v izpodbijanem sklepu (A1) »navedene 
pravice in obveznosti, ki so povezane s tožnikovim novim delovnim mestom«. Kot je podrobneje pojasnjeno 
v tč. III tožbe, izpodbijani sklep v izreku ne določa tovrstnih pravic in obveznosti, temveč zgolj navaja, da 
nadomešča (neobstoječo) pogodbo o zaposlitvi št. 100-33/2015/4 z določeno »vsebino«, ne določi pa, 
kateri del te citirane pogodbene »vsebine« velja v novem pogodbenem razmerju. Ker je z jezikovno razlago 
izreka izpodbijanega sklepa razvidno, da pravice in obveznosti niso bile prenesene v novo pogodbeno 
razmerje in ker je potrebno enostransko spremembo pogodbe razlagati v korist tistega, ki je ni pisal oz. in 
favorem laboratoris, je z gotovostjo izkazano, da je pravno zmotna zgornja ugotovitev sodišča, da sklep (A1) 
vsebuje vse elemente iz 2. odstavka 150. člena ZJU, saj v resnici ne vsebuje pravic in obveznosti, 
povezanih z novim delovnim mestom. Sodišče se do teh ključnih navedb tožeče stranke sploh ni opredelilo, 
zato ji je kršilo pravico do izjave.
!!
XXIII. 
Prvostopenjsko sodišče je tožeči stranki kršilo pravico do izjave tudi s tem, ko je zgolj navedlo, da je bila 
tožeči stranki izdana odločba o imenovanju v naziv (A2), iz katere izhaja, da se z dnem 15.5.2015 imenuje v 
uradniški naziv sekretar, ni pa se opredelilo do bistvenih navedb v tč. III tožbe, da je ta odločba (A2) še 
dandanes nepravnomočna in zato nima pravnih učinkov. Brez pravnomočne odločbe o imenovanju v naziv 
ni mogoče pridobiti uradniškega naziva, brez slednjega pa ni mogoče zakonito premestiti tožeče stranke na 
delovno mesto, ki se opravlja v tovrstnem nazivu. To ima za posledico ničnost sklepa (A1), zato je verjetnost 
obstoja terjatve s tem izkazana. Tožba je s tem v zvezi opozorila tudi na sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. 
št. U 2484/97 z dne 26.8.1999, vendar se prvostopenjsko sodišče do nje prav tako ni opredelilo.
!!
XXIV. 
Terjatev je verjetno izkazana tudi z dejstvom, da tako MOP (priloga 22), kot tudi MZZ - v istem direktoratu, 
kjer je pred premestitvijo delala tožeča stranka (prilogi 37, 47), na novo zaposlujeta, kar samo po sebi 
dokazuje, da so na MZZ še vedno izkazane delovne potrebe po izkušenem diplomatu, v MOP pa očitno 
uspešno pridobivajo nove kadre na trgu dela. Zato premestitev izkušenega diplomata na MOP, kjer ne 
uporablja dosedanjih diplomatskih znanj in izkušenj, ni ne učinkovita, niti smotrna.
!!
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XXV. 
Tožeča stranka tudi ne more spregledati neverjetnega naključja, da je tudi predmetno zadevo prevzela v 
obravnavo ravno sodnica Gordana Skočič, ki je že v preteklosti med istima strankama in na enak način 
protizakonito zavrnila izdajo začasne odredbe (sklep št. II Pd 72/2002 z dne 6.2.2002), kar je saniralo šele 
pritožbeno sodišče s sklepom Pdp 212/2002-3 z dne 26.2.2002. Glede na njeno protizakonito in izredno 
pristransko procesno vodenje delovnega spora o nezakoniti razporeditvi (zadeva opr. št. II Pd 72/2002), 
zlasti onemogočanje enakopravnega izvajanja dokazov, ki je kulminiralo v javno polemiko med tožečo 
stranko in takratnim predsednikom pritožbenega sodišča mag. Ivanom Robnikom, zaključilo pa se je z 
razveljavitvijo sodbe in prisojeno odškodnino v ponovljenem postopku, bi se morala sodnica iz predmetne 
zadeve izključiti zaradi pristranskosti. 
!
Na koncu želi tožeča stranka ponovno opozoriti, da bo od odločitve o predmetni pritožbi ter posledični 
prekinitvi ali nadaljevanju šikaniranja žvižgača oz. onemogočanja izvajanja sindikalnih funkcij neposredno 
izvoljenemu članu izvršnega odbora reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov in sindikalnega 
zaupnika MZZ, odvisna tudi ocena, ali Republika Slovenija spoštuje svoje mednarodnopravne obveznosti in 
zagotavlja spoštovanje standardov učinkovite zaščite žvižgačev in sindikalnih predstavnikov, k čemur jo 
zavezujejo v tožbi citirani ratificirani mednarodni akti. 
!
Peter Golob
!!!!!!!!!
Stroški:

- sestava pritožbe:	                       312,50 OT (tar. št. 15/4);

- manipulativni stroški                                  2 %

- sodna taksa za pritožbo:                  10,00 EUR oz. po odmeri sodišča;
!!!
V vednost: 


- g. Peter Golob, 

- KPK, 

- varuhinja človekovih pravic, 

- predsednik SSD g. Stanislav Sikošek, 

- mediji, 

- Društvo integriteta - Transparency International, 

- mednarodne inštitucije GRECO, OECD, EK...
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