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1. Ustavno sodišče je v obravnavanem individualnem delovnem sporu z navedeno 
odločbo v 1. točki izreka zavrnilo ustavno pritožbo zoper sodbo in sklep Vrhovnega 
sodišča (v nadaljevanju – VS) št. VIII Ips 239/2005 z dne 7. 11. 2006. Ugotovilo je, da je 
pritožnikovo sklicevanje na enotno in uveljavljeno sodno prakso neutemeljeno, saj je v 
obravnavanem primeru drugačno sodno prakso zahtevala uveljavitev Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 45/01 – 
v nadaljevanju ZGD-F). Zato glede stališča o pravici do obrambe v postopku odpoklica 
pri delodajalcu VS ni samovoljno odstopilo od enotne in uveljavljene sodne prakse. Prav 
tako pa stališču sodišča, da zoper sklep nadzornega sveta o odpoklicu direktorja ni 
mogoče uveljavljati ničnosti niti izpodbojnosti, ni mogoče očitati očitne napačnosti. Zato 
pritožniku ni bila kršena pravica iz 22. člena Ustave (8. 9. in 17. točka obrazložitve 
odločbe). Po presoji Ustavnega sodišča pa je neutemeljen tudi pritožnikov očitek o 
kršitvi prvega odstavka 23. člena Ustave, saj je VS pravilno odreklo pravno varstvo 
pritožnikovemu zahtevku za vrnitev na funkcijo direktorja družbe, pravica do sodnega 
varstva pa ne zagotavlja pravice uveljavljati določeno varstvo v ustreznem, za to 
predvidenem sodnem postopku. Ker je ustavni pritožnik to pravno varstvo izkoristil, saj 
pred sodiščem teče postopek za plačilo odpravnine in razlike v plači, mu ta ustavna 
pravica ni kršena. Zgolj to, da je stališče sodišča drugačno od tistega, ki ga pričakuje 
pritožnik, ne more utemeljiti kršitve prvega odstavka 23. člena Ustave (14. točka 
obrazložitve odločbe). 
 
2. Soglašam s temeljnim izhodiščem, da v postopku odpoklica pritožniku ni bila kršena 
pravica do obrambe, vendar po moji presoji VS za odstop od ustaljene sodne prakse 
glede tega pravnega vprašanja ni podalo razumne pravne obrazložitve. Stališče VS, ki 
je s citirano sodbo spremenilo tako odločitev sodišča prve kot tudi  druge stopnje, ki sta 
sledili ustaljeni sodni praksi, in sicer da gre za kršitev postopka, če odpoklicanemu 
poslovodji d. o. o. oziroma predsedniku ali članu uprave d. d. na seji nadzornega sveta 
ni bila dana možnost obrambe, da naj ta pravica pritožniku ne bi šla več zato, ker naj bi 
ZGD-F črtal pravico do odpravnine v primeru neutemeljene razrešitve in ker naj bi bil 
250. člena ZGD

1
 spremenjen tako, da razlog odpoklica ni nujno vezan na krivdo 

odpoklicanega člana uprave, ni samo nepravilno, ampak očitno napačno. Ker se ta člen 
ne nanaša več na delovnopravne institute (plača, odpravnina), prav tako pa ZGD-F v 
postopku razrešitve članu uprave ne predvideva zagovora, naj po stališču VS ne bi bilo 
več podlage za zaključek, da mora biti članu uprave v postopku razrešitve dana 

                                            
1
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možnost obrambe. Ustavni pritožnik utemeljeno opozarja, da je VS spregledalo dejstvo, 
da se 250. člen ZGD niti katerikoli drug člen ZGD ni nikoli nanašal na delovnopravne 
institute. Zato je sklepanje VS, da naj bi se v tem smislu ZGD kakorkoli spremenil, 
očitno napačno in ni pravno razumno. Tudi odstop od sodne prakse mora revizijsko 
sodišče obrazložiti z razumnimi pravnimi argumenti,

2
 kar pa v danem primeru ni podano. 

ZGD-F je res uzakonil tudi tako imenovani nekrivdni razlog za odpoklic (ekonomsko- 
poslovni razlog), vendar ta sprememba ne more pomeniti tudi odvzema v sodni praksi 
"zasidrane" pravice do vabila na sejo nadzornega sveta ter pravice do obrambe in izjave 
na sami seji. Sprememba ZGD ni prav v ničemer vplivala na to, da bi se morala 
spremeniti sodna praksa, ampak so spremembi sodne prakse botrovali drugi razlogi, saj 
je bilo stališče sodne prakse, da je sklep nadzornega sveta o odpoklicu nezakonit, če je 
bil obremenjen s procesnimi kršitvami, očitno napačno. Razloge za tako stališče sem 
obrazložila v svojem odklonilnem ločenem mnenju v zadevi št. Up-984/06,

3
v kateri je VS 

razsodilo, da je sklep nadzornega sveta d. o. o. o odpoklicu poslovodja nezakonit zaradi 
kršitve pravice do poštenega sojenja v postopku odpoklica pred organi zasebne 
gospodarske družbe (sodba VS RS, opr. št. VIII Ips 251/2005 z dne 28. 3. 2006). Med 
drugimi sodbami, s katerimi ustavni pritožnik v obravnavani zadevi zatrjuje neutemeljen 
odstop od sodne prakse, citira tudi to sodbo VS, za katero je Ustavno sodišče ugotovilo, 
da ne gre za očitno napačno odločitev.  
 
3. Ker je odpoklic predsednika oziroma člana uprave poseben korporacijskopravni akt, 
ki je sestavljen iz sklepa pristojnega organa kot enostranskega pravnega akta, ki 
povzroči prenehanje korporacijskega razmerja med članom uprave oziroma 
predsednikom uprave in družbo, ga ni mogoče povezovati z delovnopravnimi instituti, 
čeprav je odpoklicani zaposlen za nedoločen čas. Korporacijsko razmerje preneha po 
pravilih, ki jih določa ZGD. Pogoji za odpoklic predsednika in člana uprave so bili 
določeni v 250. členu ZGD (sedaj v 268. členu Zakona o gospodarskih družbah, Uradni 
list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006 – v nadaljevanju ZGD-1). Pred uveljavitvijo novele 
ZGD-F je lahko nadzorni svet odpoklical predsednika oziroma člana uprave ne glede na 
to, ali je bil imenovan za določen ali nedoločen čas. Predsednika oziroma člana uprave 
je nadzorni svet lahko razrešil le, če je ugotovil, da je huje kršil obveznosti oziroma, da 
ni bil sposoben voditi poslov oziroma, če mu je skupščina izrekla nezaupnico. V primeru, 
da je bil predsednik uprave odpoklican brez utemeljenega razloga, mu je bila družba 
dolžna plačati odpravnino.

4
 Vendar je pred uveljavitvijo ZGD-F glede razlogov za 

odpoklic veljalo, da je bilo člana uprave dopustno odpoklicati kadarkoli in iz 
kakršnegakoli razloga (oziroma v skrajno ekstremnem primeru tudi brez razloga). S tega 
vidika mandat člana uprave ni bil varovan. Zato je zakon (v besedilu, ki je veljalo pred 
novelo) zavaroval položaj uprave tako, da je možnost odpoklica iz neutemeljenega 
razloga  nekako "relativiziral" oziroma uravnotežil tako, da je članu uprave zagotovil 
posebno korporacijsko premoženjsko upravičenje, takoimenovano "odpravnino" (za 
primer, da ga je za imenovanje in odpoklic pristojni družbin organ odpoklical kljub 
dejstvu, da je svoje pristojnosti izpolnjeval v celoti tako, kot je bilo treba (brez 
utemeljenega razloga).

5
 Navedena ureditev je jasno določala, da ima odpoklicani 

                                            
2
 Sklep št. Up 281/00 z dne 11. 6. 2001,  sklep št. Up 203/01 z dne 25. 4. 2002. 

3
 Odklonilno ločeno mnenje sodnice mag. Marte Klampfer v zadevi št. Up-984/06 z dne 16. 6. 2009. 

4
 Najprej odpravnino v višini najmanj 24-kratne njegove zadnje mesečne plače, z novelo ZGD (Uradni list 

RS, št. 20/98) pa največ 6-kratne povprečne mesečne plače, dosežene v zadnjih 12 mesecih oziroma 
sorazmerno manj glede na dolžino opravljene funkcije. 
5
 Prelić: Vpliv določb novele ZGD-F na odpravnine, določene v individualnih pogodbah o zaposlitvi, 

sklenjenih pred uveljavitvijo novele, Podjetje in delo 3-4/2002, stran 663. 
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pravico do odpravnine, vendar le, če je šlo za odpoklic iz neutemeljenih razlogov. 
Odpravnina je bila neke vrste odmena za predčasno (nekrivdno) prenehanje mandata, 
torej za odpoklic, ki ni temeljil na nobenih razlogih. Ta odpravnina pa z instituti 
delovnega prava ni imela nobene zveze, s to izjemo, da je plača pomenila osnovo za 
njen izračun, kar pa ni spremenilo njene pravne narave, saj ni šlo za premoženjsko 
pravico, ki je izhajala iz delovnega razmerja, ampak čisto korporacijsko pravico.

6
 

Upoštevajoč navedeno pravno ureditev odpoklica tudi pred ZGD-F ni bilo potrebe po 
zagotavljanju kakršnihkoli procesnih jamstev v postopku razrešitve, kot se je to 
zahtevalo v postopku odločanja o delavčevem ugovoru zoper prvostopni sklep 
delodajalca o prenehanju delovnega razmerja, zoper katerega je delavec vložil ugovor.  
 
4. ZGD-F je sicer prinesel nekaj novosti glede ureditve odpoklica predsednika ter članov 
uprave, vendar pa vsebina novele ne more biti argument za spremembo sodne prakse 
tako glede pravice do obrambe v postopku razrešitve kot tudi glede stališča, da zoper 
sklepe nadzornega sveta ni predvideno pravno varstvo. Po novem res ni mogoče 
predsednika oziroma člana uprave odpoklicati, če za odpoklic ne obstaja tehten in 
racionalen razlog, ki se glede na zakonsko koncepcijo opredeljuje kot "utemeljen 
razlog"(wichtiger Grund). To posledično pomeni, da iz razloga, ki ni utemeljen, član 
uprave ne more biti več odpoklican. Zato zakon tudi ne določa več pravice do 
odpravnine, saj mora kot podlaga za odpoklic obstajati zgolj utemeljen razlog. Pri 
določanju vsebine pojma "utemeljen razlog" je treba upoštevati, da utemeljenost razloga 
za odpoklic ni nujno povezana s krivdo odpoklicanega člana uprave. S tega vidika 
pomenijo utemeljene razloge bodisi subjektivni bodisi objektivni razlogi za odpoklic. Za 
prve je značilno, da je utemeljenost razloga izražena predvsem v subjektivnih lastnostih 
odpoklicanega člana uprave (ni nujno, da gre vedno za krivdno ravnanje, lahko gre tudi 
za razlog nesposobnosti), za druge pa, da je razlog utemeljen, vendar pa utemeljenost 
ni ozko povezana z osebo člana uprave, ampak ga objektivizirajo zunanji, od 
subjektivnih lastnosti osebe člana uprave povsem neodvisni dejavniki. Prav ekonomsko 
- poslovni razlogi, našteti v četrti alineji drugega odstavka 268. člena ZGD-1, omogočajo 
nadzornemu svetu, da sam opredeli utemeljen razlog za odpoklic. Nadzorni svet je torej 
v skladu s svojimi koorporacijskopravnimi dolžnostmi dolžan ves čas mandata uprave d. 
d. ugotavljati in spremljati njeno delo tudi z vidika obstoja razlogov za predčasni odpoklic 
uprave.

7
 V okoliščinah, ko član uprave ne more biti več odpoklican drugače, kot le iz 

razloga, ki je utemeljen, ni tudi več potrebe po pravnem varstvu z zakonsko odpravnino 
pred odpoklicem, ki je neutemeljen, saj takšen odpoklic sploh ni več dopusten. Tako kot 
za d. d., se tudi za d. o. o. z novelo odpravlja odpravnina kot korporacijskopravni inštitut 
in se vprašanje odškodninskih zahtevkov zaradi neupravičenih odpoklicev napotuje na 
dispozitivno urejanje s pogodbenimi pravili.

8
  

 
5. Prav vse opisane novosti so v ozki zvezi z vprašanjem pravnega varstva, ki ga po 
novi ureditvi uživata predsednik oziroma član uprave v primeru odpoklica. Po novem 
mora o utemeljenosti oziroma neutemeljenosti odpoklica na predlog odpoklicanega 
odločati za tovrsten spor pristojno sodišče. V slovenski sodni praksi tudi glede stvarne 
pristojnosti v sporih o odpoklicu predsednika oziroma člana uprave  delniške družbe ni 
bilo enotnega stališča. VS se je sicer ves čas nagibalo k stališču, da ne gre za 
gospodarski, ampak individualni delovni spor, če je bila poslovodna oseba v delovnem 

                                            
6
 Klampfer, Delovnopravni status poslovodnih oseb, Pravna praksa št. 5/2000, stran 5. 

7
 Bratina, Komentar k 268. členu ZGD-1, Komentar ZGD-1, GV Založba, Ljubljana 2007, str.  362. 

8
 Avtorji Zakon o gospodarskih družbah, Uvodna pojasnila, Kocbek in Prelič, GV Založba, Ljubljana 2005, 

str. 170. 
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razmerju z gospodarsko družbo, pa čeprav se v takem sporu povezujejo tako elementi 
delovnega prava kot tudi elementi korporacijskega prava (sklep opr. št. VIII R 34/2001 z 
dne 28. 2. 2002). Zato je bilo treba odpoklic in njegove posledice obravnavati kot 
individualni delovni spor z vsemi značilnostmi varstva delavcev v postopkih odločanja o 
delavčevih pravicah in obveznostih, ne pa kot gospodarski oziroma korporacijski spor. 
Bila so tudi drugačna stališča.

9
 Šele leta 2008 je tudi v sodni praksi VS prišlo do 

spremembe, saj je revizijsko sodišče v sklepu, opr. št. VIII Ips 396/2007 z dne 11. 3. 
2008 odločilo, da je za sojenje v sporu zaradi odpoklica tožnice kot predsednice uprave 
delniške družbe stvarno pristojno sodišče splošne pristojnosti, saj gre za čisto obliko 
gospodarskega spora, kljub temu da je bila tožnica pred odpoklicem v delovnem 
razmerju, in zadevo odstopilo pristojnemu okrožnemu sodišču v novo sojenje. V zvezi s 
pravnimi vprašanji, obravnavanim v tej sodbi, je VS sprejelo pravno mnenje,

10
 da o 

sporih o odpoklicu odloča pristojno okrožno sodišče in ne delovno – specializirano. Ker 
pri odpoklicu ne gre za uveljavljanje pravic iz naslova delovnega razmerja, sklep 
nadzornega sveta o odpoklicu ne more biti nezakonit zato, ker je bila odpoklicanemu 
kršena pravica do obrambe. O kršitvi pravice do izjavljanja oziroma kršitvi pravice do 
obrambe odpoklicanega direktorja bi zato lahko govorili šele v sodnem postopku. Tudi iz 
besedila 22. člena Ustave, ki zagotavlja enako varstvo pravic v postopku pred sodišči, 
drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, torej le v 
postopkih, ki lahko "iure imperii" odločajo o posamezniku,

11
 izhaja, da se ne nanaša na 

postopke pri delodajalcu, kar je potrdila tudi ustavnosodna presoja. Ustavno sodišče je v 
zadevi št.Up-803/04 z dne 7. 11. 2005 (sklep objavljen: www.us-rs.si) zapisalo, da si je 
ustavni pritožnik, ki je bil razrešen s položaja direktorja, napačno razlagal, da se ta 
ustavna pravica nanaša tudi na postopek pri delodajalcu. Zato ni bilo mogoče niti pred 
sprejetjem ZGD-F niti po njem zagovarjati stališča, da ima odpoklicani član uprave 
pravico do obrambe v postopku razrešitve pred organi gospodarske družbe. Tudi iz tega 
razloga je treba dopustiti sodno varstvo zoper sklep nadzornega sveta o odpoklicu člana 
uprave, in to pred sodiščem splošne pristojnosti, saj gre pri presoji zakonitosti oziroma 
nezakonitosti odpoklica predsednika oziroma člana uprave delniške družbe za čisto 
obliko gospodarskega spora.  
 
6. Glede na navedeno tudi stališče VS v sodbi in sklepu, opr. št. VIII Ips 239/2005 z dne 
7. 11. 2006, da zoper sklepe nadzornega sveta ni predvideno pravno varstvo, ker po 
določbah ZGD ni predvideno ugotavljanje ničnosti ali izpodbojnosti sklepov nadzornega 
sveta, ampak so podvrženi sodni kontroli le sklepi skupščine, ni sprejemljivo in je tudi 
brez razumne pravne obrazložitve Takšno stališče je samo s seboj v nasprotju in 
nelogično, saj gre pri presoji zakonitosti odpoklica, ki se vedno sprejme s sklepom 
nadzornega sveta, za čisti gospodarski spor in se rešuje pred pristojnim okrožnim 
sodiščem. Z odpoklicem nadzorni svet poseže v statusnopravno razmerje predsednika 
ali člana uprave. O utemeljenosti oziroma neutemeljenosti razloga za odpoklic, če se 
odpoklicani ne bo strinjal z oceno nadzornega sveta o obstoju razlogov za odpoklic, bo 
na njegov predlog odločalo za to pristojno sodišče. To pa ne pomeni, da ni dopustno 
izpodbijanje odpoklica, še zlasti v primeru odpoklica iz subjektiviziranega utemeljenega 

                                            
9
 Klampfer, Delovnopravni status poslovodnih oseb, Pravna praksa, št. 5/2000. 

10
 V zvezi s pravnim vprašanjem stvarne pristojnosti sodišča o presoji zakonitosti sklepa nadzornega sveta 

o odpoklicu člana uprave je bilo na Občni seji VS  dne 12. 6. 2008 sprejeto načelno pravno mnenje, da je v 
sporih o odpoklicu članov organov gospodarskih družb z družbami stvarno pristojno okrožno sodišče, tudi 
če imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 
11

 F. Testen, v: L. Šturm(ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in 
evropske študije, Ljubljana 2002, stran 239. 
 

http://www.us-rs.si/


 5 

razloga, saj prav ti razlogi dopuščajo razpravo o utemeljenosti oziroma neutemeljenosti 
odpoklica oziroma o tem, ali je podana "krivda" ali "nesposobnost" odpoklicanega člana 
uprave. Tudi v primeru odpoklica iz ekonomsko-poslovnih razlogov je treba dopustiti 
sodno varstvo, saj mora tudi ta razlog dejansko obstajati, čeprav ni utemeljeno 
pričakovati, da bi sodišče štelo tak razlog za neutemeljenega, ali pač, odvisno od tega, 
kako je obrazložen. Ta razlog sicer nadzornemu svetu dopušča, da sam opredeli 
vsebino razloga, vendar mora biti tehten in utemeljen.

12
 Naša sodna praksa se je 

postavila na stališče, da po določbah ZGD-F sploh ni mogoče ugotavljati ničnosti in 
izpodbojnosti sklepa nadzornega sveta o razrešitvi direktorja.

13
 To pomeni, da je sklep 

nadzornega sveta o odpoklicu oziroma razrešitvi vedno veljaven, pa naj je izdan še ob 
tako očitnih kršitvah zakona. Tudi po mnenju teorije korporativnega prava je takšno 
stališče VS popolnoma napačno in v popolnem nasprotju s sodno prakso v drugih 
državah (na primer v Nemčiji), ki imajo enako korporacijsko zakonodajo kot Slovenija.

14
 

Po nemški ureditvi, na katero se naslanja tudi naša korporativna zakonodaja, se 
odpoklic kot imenovanje člana uprave izvrši na podlagi sklepa nadzornega sveta 
(Beschluss des Aufsichtsrates). Odpoklic je veljaven, dokler ni njegova neveljavnost 
pravnomočno ugotovljena. Imenovanje za člana uprave se konča, če je obrazloženi 
sklep nadzornega sveta predložen in odpoklic tudi obrazložen. Sklep nadzornega sveta 
o odpoklicu člana uprave pa je neveljaven (unwirksam), če sklepa ni ali kadar je sklep 
nadzornega sveta zaradi postopkovnih napak neveljaven. Le pravnomočno ugotovljena 
neveljavnost (rechtskräftige Feststellung der Unwirksamkeit des Widerrufs) vodi do 
ponovne oživitve članstva v upravi.

15
 Po nemški ureditvi je sklep nadzornega sveta 

pomanjkljiv, če član nadzornega sveta ni bil pravilno zastopan ali je sklep sprejel le eden 
od odborov nadzornega sveta, torej nepristojen organ.

16
 Enotno stališče nemške teorije 

in sodne prakse je torej, da je mogoče pred sodiščem izpodbijati sklep nadzornega 
sveta. Če prizadeti član uprave meni, da za njegov odpoklic ni podan utemeljen razlog, 
vloži oblikovalno tožbo (Gestaltungsklage), saj se v takem primeru lahko imenovanje za 
člana uprave ponovno vzpostavi, če pa toži na ugotovitev neveljavnosti odpoklica zaradi 
postopkovnih napak (Verfahrensmangel) vloži ugotovitveno tožbo 
(Feststellungsklage).

17
 Sodišče preizkusi veljavnost sklepa v formalnem in materialnem 

pogledu. Če je podana formalna pomanjkljivost sklepa, lahko sodišče že na tej podlagi 
ugotovi neveljavnost odpoklica. Pravnomočna ugotovitev o neveljavnosti odpoklica pa 
ima za posledico, da neveljavno odpoklicani član uprave postane ponovno član uprave 
(ex nunc), neveljavnost sklepa pa sodišče ugotovi ex tunc

18
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7. Stališče sodišča, da po določbah ZGD ni predvideno ugotavljanje ničnosti in 
izpodbojnosti sklepov nadzornega sveta in da bi morala nižja sodišča tožbeni zahtevek 
zavrniti že iz tega razloga, je torej očitno spregledalo enotno stališče v korporacijskem 
pravu, ki zainteresiranim osebam daje pravno varstvo zoper sklepe organov delniške 
družbe in ne le zoper sklepe skupščine, ki jih ZGD-1 sicer natančneje ureja. Takšno je 
bilo tudi stališče VS v zadevi  opr. št. II Ips 65/98 z dne 20. 4. 1999, v kateri je jasno 
zapisano stališče, da dejstvo, da ZGD vprašanj o ničnosti sklepov nadzornega sveta ne 
ureja posebej, kot na primer ureja vprašanje o ničnosti in izpodbojnosti sklepov 
skupščine ne pomeni, da sklepi nadzornega sveta ne morejo biti neveljavni, torej nični 
ali izpodbojni. Če so obremenjeni s postopkovnimi nepravilnostmi ali izdani v nasprotju s 
prisilnimi predpisi, je njihovo neveljavnost mogoče uveljavljati v postopku pred 
sodiščem, ker morajo prizadete osebe imeti sodno varstvo. Tudi po stališču naše teorije 
je stališče sodne prakse, da zoper sklepe nadzornega sveta ni pravnega varstva, 
napačno.

19
 

 
8. Sicer pa ustavni pritožnik utemeljeno opozarja, da je VS tudi pri tem pravnem stališču 
neobrazloženo in arbitrarno odstopilo od sodne prakse, saj obstajajo številni judikati, v 
katerih so sodišča presojala sklepe nadzornih svetov o odpoklicu poslovodje d. o. o. ali 
pa predsednika oziroma člana uprave d. d.. Še več, tudi po sprejetju z ustavno pritožbo 
izpodbijane sodbe je VS leta 2008 s sklepom, opr. št. VIII Ips 396/2007 z dne 11. 3. 
2008 ponovno odločalo o zakonitosti sklepa nadzornega sveta d. d. in odločilo, da je za 
sojenje v sporu o zakonitosti sklepa nadzornega sveta o odpoklicu predsednika oziroma 
člana uprave pristojno sodišče splošne pristojnosti, saj gre za čisto obliko 
gospodarskega spora, kljub temu da je bila tožnica pred odpoklicem v delovnem 
razmerju, in zadevo odstopilo pristojnemu okrožnemu sodišču v nov postopek. Tudi to 
kaže na nenačelno sodno prakso oziroma, da je odločitev revizijskega sodišča v 
obravnavni zadevi očitno napačna, saj so po moji presoji argumenti sodišča za 
odklonitve sodnega varstva zoper sklepe nadzornega sveta o odpoklicu že na prvi 
pogled tako nerazumni, da po nobeni od mogočih razlag zakona ne pridejo v poštev.

20
 

 
9. Opisani koncept odpoklica člana uprave po določbah ZGD-F je v svoji zasnovi 
naslonjen na nemško oziroma avstrijsko pravno ureditev oziroma jima je približen, 
vendar upam, da tem izhodiščem nista sledila le zakonodajalec in teorija korporativega 
prava, ampak bi jim morala slediti tudi slovenska sodna praksa. Ker je enotno stališče 
nemške teorije in prakse, da je mogoče pred sodiščem uveljavljati nezakonitost sklepov 
nadzornega sveta, bi morala torej temu slediti tudi naša sodna praksa in dopustiti sodno 
varstvo zoper sklep nadzornega sveta o odpoklicu člana uprave, še posebej sedaj po 
uveljavitvi ZGD-F, ki ne dopušča več odpoklica brez neutemeljenega razloga.  
 
 
 
 
 
            mag. Marta Klampfer 
                              Sodnica 
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 Tako Ustavno sodišče v odločbi št. Up 572/06 z dne 8. 11. 2007, Uradni list RS, št. 107/07 in OdlUS XVI, 
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