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loèitve in spro�itvi arbitra�nega. ZSDU nam-
reè v drugem odstavku 98. èlena nedvoum-
no doloèa, da v primeru, ko svet delavcev
sprejme takšen sklep, »ne sme izvršiti od-
loèitve vse do dokonène odloèitve pri-
stojnega organa« (arbitra�e).

Konkretni delodajalec pa je kljub omen-
jeni izrecni zakonski prepovedi �e po tistem,
ko je svet delavcev zadr�al njegovo sporno
odloèitev in spro�il arbitra�ni spor, enostav-
no nadaljeval s postopki nameravanega
izloèanja dela dejavnosti in njihovega
prenosa na drugega delodajalca (»out-
sourcinga«) in s tem povezanega odpo-
vedovanja pogodb o zaposlitvi prizadetim
delavcem, kot da se ni zgodilo niè. Edino,
kar je storil, je bilo to, da je naroèil kritizi-
rano pravno mnenje, ki je, kot reèeno, temu
primerno izrazito tendenciozno in s katerim
je potem, skušal izvajati pritisk na èlane
sveta delavcev, da preklièejo oziroma
umaknejo svoje sklep o zadr�anju in spro-
�itvi arbitra�nega postopka.

Svet delavcev ima v takšnih primerih na
razpolago zlasti naslednje mo�ne ukrepe:

• prijava kršitve delodajalca Inšpektoratu
RS za delo,

• predlog Inšpektoratu RS za uvedbo pre-
krškovnega postopka zoper delodajalca
po 19. toèki 107. èlena ZSDU3;

• obvestitev nadzornega sveta dru�be o
spornih protizakonitih ravnanjih poslo-
vodstva s predlogom za ugotovitev po-
slovodne in morebitne odškodninske
odgovornosti4.

Vpliv zadr�anja na zakonitost

individualnih odpovedi pogodb

o zaposlitvi

Moèno sporno je v zvezi s tem seveda
tudi stališèe v obravnavanem pravnem
mnenju, po katerem kršitev dol�nosti delo-
dajalca, da o nameravanem »outsourcin-
gu« opravi predhodno skupno posveto-
vanje s svetom ne vpliva na zakonitost
(individualnih) rednih odpovedi pogodb o
zaposlitvi delavcem, ki so delali na delov-

nih mestih, katera so predmet »outsourcin-
ga«. To – pravno precej nelogièno – mne-
nje se sklicuje na sodno prakso, in sicer na
sodni odloèbi pod opr. št. VIII Ips 71/2016
in VDSS Pdp 1132/2011.

Vendar pri nobenem od sodnih postop-
kov, na katera se nanašata omenjeni odloè-
bi v resnici ni šlo za vsebinsko identièen pri-
mer temu, ki ga obravnavamo. V nobenem
od teh primerov namreè svet delavcev ni
spro�il potrebnih postopkov za razvelja-
vitev sporne odloèitve delodajalca, spre-
jete v nasprotju z zakonskimi zavezami o
obveznem vkljuèevanju sveta delavcev,
tako da je razlogovanje sodišèa (èeš, èe
svet delavcev ni sposoben z uporabo oro-
dij, ki mu jih daje na razpolago zakon, za-
gotoviti spoštovanja svojih participacijskih
pristojnosti po ZSDU, potem je kršitev teh

pristojnosti za postopke, ki teèejo po do-
loèilih drugih zakonov, paè lahko irelevant-
na) v teh primerih pravno dokaj logièna in
po svoje razumljiva, èeprav bi se dalo z njo
tudi polemizirati.

Nekaj povsem drugega pa je, èe svet
delavcev pravoèasno in v skladu z zako-
nom reagira zoper to postopkovno krši-
tev, tako kot je bilo to v danem primeru. Èe
bi, denimo:

• arbitra�a v tem primeru ugotovila, da
ima svet delavcev prav, in da je bila kon-
kretna odloèitev poslovodstva o oddaji
prevoznih linij zaradi oèitnih postopkov-
nih napak sprejeta nezakonito, oziroma,
da je delodajalec skladno z drugim odst.
98. èlena ZSDU v èasu do dokonène od-
loèitve arbitra�e delodajalec sploh ne bi
smel izvajati;

• obenem pa bi se delavci v individualnih
delovnih sporih na to kršitev izrecno
sklicevali,

je zelo te�ko verjetno, da bi lahko delovno
sodišèe v individualnem sporu to postop-
kovno kršitev preprosto ignoriralo kot pra-
vno irelevantno. Ni namreè pravno logiè-
no, da bi nekaj, kar je »nezakonito« po
enem zakonu, lahko predstavljalo »zako-
nito« podlago za sprejem doloèene odlo-
èitve po drugem zakonu. Èe, denimo, po
doloèbi drugega odstavka 98. èlena ZSDU v
konkretnem primeru do dokonène arbit-
ra�ne odloèitve dru�ba-delodajalec name-
ravanega outsourcinga v nobenem primeru
sploh ne bi smela izvršiti, kako naj bi bil
potem takšen »absolutno nezakonit« (ni-
èen) prenos lahko po drugi strani pa »za-
konita« podlaga oziroma razlog za even-
tualno odpoved pogodbe o zaposlitvi (s
ponudbo nove ali brez) konkretnim delav-
cem po ZDR. Pravo je namreè enoten sis-
tem, in kar je nezakonito po enem, seve-

da ne more biti istoèasno zakonito po dru-
gem zakonu.

Èemu naj bi torej sploh slu�il ZSDU s
svojimi kogentnimi normami o nujnosti
vkljuèevanja svetov delavcev v postopke
sprejemanja doloèenih odloèitev, èe bi bilo
kršenje teh norm lahko brez posledic za
presojo zakonitosti teh odloèitev (in na
njihovi podlagi sprejetih drugih odloèitev). V
tem primeru bi bil ZSDU sam sebi namen,
to pa bi nasprotovalo tudi najbolj elemen-
tarnim naèelom pravnega sistema. Noben
zakon namreè nikoli ne more doloèati nekaj
tja v en dan, torej nekaj, kar bi bilo brez-
predmetno in pravno irelevantno (»lex nihil
frustra facit«), obenem pa zakon vedno na-
merava tisto, kar ustreza razumnemu pre-
udarku (»lex semper intendit, quod con-
venit rationi«).

Morebitno poenostavljeno stališèe, da
je za zakonitost odpovedi pogodbe o zapo-
slitvi po ZDR-1 povsem irelevantno, ali je bil
postopek ugotavljanja zakonitosti odloèit-
ve, ki predstavlja razlog za odpoved, izpel-
jan skladno z ZSDU ali ne, bi bilo torej lahko
hudo zgrešeno. Zato bi veljalo poslovodst-
vom (na splošno) priporoèiti, da se v po-
dobnih primerih ne ravnajo po njem. Tak-
šno njihovo nezakonito ravnanje bi namreè
lahko predstavljalo temelj za odškodninske
zahtevke delavcev zoper dru�bo, v konèni
posledici pa tudi za morebitno uveljavljanje
odškodninske odgovornosti dru�be zoper
njih same na podlagi uvodoma �e omen-
jenega 263. èlena ZGD-1.

3 Ta se glasi: »19. èe (delodajalec) izvrši odloèitev pred dokonènostjo odloèitve pristojnega organa
(drugi odstavek 98. èlena)«. Zagro�ena globa za ta prekršek pa je od 4.000 do 20.000 eurov za pravno
osebo in 1.000 do 2.000 eurov za odgovorno osebo pravne osebe.
4 Tako po ZSDU kot po Kodeksu upravljanja javnih delniških dru�b so nadzorni sveti dol�ni v okviru svoje
nadzorne funkcije bdeti tudi nad uresnièevanjem sistema delavskega soupravljanja v dru�bi. Pa ne
samo zato, ker je ta urejen s posebnim zakonom, nadzorni sveti pa nadzorujejo tudi dosledno ures-
nièevanje veljavne zakonodaje v dru�bi, paè pa tudi zato, ker je visoko razvit in dobro delujoè sistem
delavske participacije v dru�bi hkrati (po empirièno dokazanih ugotovitvah poslovnih ved) eden temelj-
nih pogojev za konkurenènost in poslovno uspešnost podjetij v sodobnih pogojih gospodarjenja. Kljub
temu velja posebej opozoriti na doloèbo drugega odstavka 80. èlena ZSDU, ki pravi: »Nadzorni svet
oziroma upravni odbor dru�be je dol�an na zahtevo predstavnikov delavcev najmanj enkrat letno obrav-
navati poroèilo sveta delavcev o stanju na podroèju uresnièevanja tega zakona v dru�bi s predlogom
ukrepov in se do njega opredeliti.

Namerno zastraševanje èlanov svetov delavcev z
nekakšno odškodninsko odgovornostjo za odloèitve,

sprejete v tej funkciji, je zavr�no in amoralno.
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Vloga delavskih predstavništev
pri zagotavljanju »sistema
pravne varnosti zaposlenih«

Aktualno stanje na podroèju uresnièevanja ekonomskih in socialnih interesov ter varstva uvel-
javljenih delovnopravnih pravic delavcev, ki je sicer v domeni delavskih predstavništev (sindi-
katov in svetov delavcev), ni ro�nato. Na eni strani se namreè – pod krinko domnevno nujne še
nadaljnje »fleksibilizacije« trga dela zaradi ohranjanja »konkurenènosti gospodarstva« – iz-
razito stopnjujejo pritiski na še dodatno zni�evanje delovnopravnih pravic delavcev (konkretno
predvsem prek nenehnih zahtev za spreminjanje veljavne delovne zakonodaje in kolektivnih
pogodb »na slabše«), na drugi strani pa smo hkrati prièa èedalje bolj mno�iènemu nesank-
cioniranemu kršenju celo tistega preostanka teh delavskih pravic, ki so jih doslej sindikati skozi
obstojeèi sistem socialnega partnerstva kljub vsem tem pritiskom vendarle še uspeli »pravno«
ubraniti. In to drugo je kajpak sistemsko povsem nedopustno in dobesedno klièe po uèinko-
vitem ukrepanju.

Vprašanje, kako naj sindikati in sveti
delavcev v okviru svojih pristojnosti (z roko
v roki in v sodelovanju z inšpekcijo dela ter
drugimi pristojnimi organi) èim bolj uèinko-
vito poskrbijo za zares dosledno uresnièe-
vanje vsaj teh pravic, oziroma za ustrezno
»pravno varnost zaposlenih«, je torej da-
nes zagotovo eno kljuènih vprašanj ustrez-
nega uresnièevanja njihovega temeljnega
poslanstva v vlogi delavskih predstavniš-
tev. Bolj ko se stanje na tem podroèju v
praksi poslabšuje, veè pozornosti bodo to-
rej morali oboji v prihodnje namenjati tudi
temu vidiku svojih prizadevanj.

Splošno o vlogi in pomenu
delavskih predstavništev

Zakon o delovnih razmerjih je v zaèetku
nalagal skrb za pravno varnost zaposlenih
izkljuèno sindikatu, ki je sicer pooblašèen
tudi za sklepanje kolektivnih pogodb, s ka-
terimi se znotraj zakonskih okvirov podrob-
neje urejajo pravice in obveznosti delavcev

pri posameznem delodajalcu. Zato je bolj ali
manj logièno, da so sindikati �e po naravi
stvari dol�ni skrbno bdeti tudi nad dosled-
nim uresnièevanjem teh pravic pri delo-
dajalcu. Z novelo iz leta 2013 se je zakon
uskladil z ustavno odloèitvijo tako, da pri
sprejemanju splošnega akta delodajalca, v
postopku odpovedi in disciplinskem po-
stopku, v primerih, ko pri delodajalcu ni or-
ganiziranega sindikata oziroma za delavce,
ki niso èlani sindikata, vlogo sindikata pre-
vzameta svet delavcev oziroma delavski
zaupnik. Polo�aj svetov delavcev in njihove
pravice ter obveznosti doloèajo tudi drugi
predpisi, kjer ima (tudi) svet delavcev po-
membno vlogo (npr. Zakon o varnosti in
zdravju pri delu, Ur. list RS, št. 43/2011).

Najbolj decidirano pa dol�nost celovito
skrbeti za pravno varnost zaposlenih sve-
tom delavcev seveda �e od vsega zaèetka
nalaga predvsem njihov matièni zakon, to je
Zakon o sodelovanju delavcev pri uprav-
ljanju (ZSDU), ki v prvi alineji 87. èlena med

njihovimi glavnimi nalogami oziroma pri-
stojnostmi doloèa, da svet delavcev »–

skrbi za to, da se izvajajo zakoni in drugi

predpisi, sprejete kolektivne pogodbe

ter dose�eni dogovori med svetom de-

lavcev in delodajalcem;«. In to je to.

Vse navedeno je samo dokaz, da je
potrebno zdru�iti vse miselne in strokovne
zmogljivosti obeh vrst delavskih pred-
stavništev, njihovih strokovnih zdru�enj
in pravnih slu�b, uporabiti vse informacije,
do katerih imata svet delavcev in sindikat
razlièno mo�nost legalnega dostopa ter
celovito pristopiti k sistemu pravne varnosti
zaposlenih. Vsa njuna aktivnost mora biti
namenjena izboljšanju polo�aja delavcev,
kajti borba za delavce in njihove pravice
opravièuje njun obstoj. Za zagotovitev nji-
hove pravne varnosti postavljamo ves sis-
tem.

Ne gre torej za vprašanje, katero de-
lavsko predstavništvo ima na doloèenem
podroèju veè pristojnosti, temveè za to,
kako bosta skupaj zagotovila delavcem, in s
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tem tudi èlanom sindikata, èim veèjo prav-
no varnost. Analize stanja, predloge ukre-
pov in nadzor nad izvajanjem ukrepov za
zagotovitev pravne varnosti lahko torej de-
lavski predstavništvi pripravljata skupaj,
le izvedba bo prepušèena tistemu, ki je za to
pristojen. V nadaljevanju bom opozoril na
nekatere konkretne pristojnosti, ki jih imajo
tudi sveti delavcev na podroèju delovnih
razmerij.

Pravna varnost zaposlenih

1. Kaj je pravna varnost

zaposlenih?

Pojem zagotavljanja pravne varnosti je
treba razumeti v smislu zagotavljanja ena-
kega, nepristranskega obravnavanja prav-
nih subjektov in ustvarjanja pogojev, da bo-
do pravne posledice njihovega ravnanja
predvidljive.

Pravna enakost pomeni, da je potreb-
no enako obravnavati subjekte, ki spadajo v
isto kategorijo (dr�avljani, zaposleni, brez-
poselni). Vsakemu posamezniku “gredo”
ista pravna sredstva za udejstvovanje v
pravno predvidenih razmerjih.

Predvidljivost je dose�ena, ko je po-
samezniku omogoèeno premišljeno in ce-
lovito predvidevanje bodoèih razmerij in
ravnanj. Omogoèajo jo abstraktna pravna
pravila, ki se nanašajo na vnaprej zamiš-
ljeno dru�beno razmerje, v katerem se
pravnemu subjektu dovoljuje, prepoveduje
ali zapoveduje doloèen tip vedenja in rav-
nanja. Pravo na tak naèin vnaša v dru�beno
�ivljenje stabilnost, trdnost in zanesljivost,
ki so eni izmed pomembnejših ciljev prava.

Pravna varnost, do katere smo prišli
prek predvidljivosti in zanesljivosti prava,
pomeni urejenost, ustaljenost in mir. Prav-
na varnost je pogojena s stanjem miru, v
katerem je mogoèe prièakovati objektivno
delovanje in omejevanje nosilcev politiène
moèi. Od politiène oblasti se zahteva, da
ustvarja pravne norme in izvršuje fizièno
prisilo po vnaprej doloèenem postopku.
Pravna varnost pomeni poleg zašèitenosti
posameznikov pred medsebojnimi samo-
voljnimi in nepredvidljivimi postopki tudi
zašèito proti takšnemu ravnanju politiène
oblasti.

2. Trenutno stanje

Ni mogoèe po šolsko oceniti trenutno
stanje pravne varnosti zaposlenih. Vsake
oèi imajo svojega »malarja« in vsako raz-
merje je odvisno od udele�enih partnerjev.
Konkreten nivo pravne varnosti je razli-
èen od podjetja do podjetja. Èe se nekje

sprašujejo, kdaj bodo dobili plaèe in ali jim
delodajalec plaèuje prispevke, drugje dogo-
varjajo pravo višino dodatka na podlagi po-
slovne uspešnosti in bonuse za dosego
naèrtovanih ciljev. Ne glede v katero »kate-
gorijo« spada vaše podjetje, vedno se je
mogoèe pogovarjati o ne-spoštovanju do-
govorjenega, o standardizaciji uspešnih do-
govorov, o dvigu medsebojnega spošto-
vanja, o zagotavljanju ravnote�ja med pos-
lovnim in zasebnim �ivljenjem itd.

Se zavedamo, kakšno vlogo imajo sin-
dikati in sveti delavcev na podroèju delov-
nih razmerij?

3. Kako postaviti sistem

pravne varnosti v podjetju?

3.1 Svet delavcev in sindikat
z roko v roki

Sveti delavcev pristopijo k izgrajevanju
sistema varnosti zaposlenih v podjetju na
podlagi naslednjih ugotovitev:

• Stopnja pravne varnosti zaposlenih v
podjetju je nizka ali ni na dovolj na visoki
ravni.

• Zagotavljanje pravne varnosti zaposle-
nih je stalna naloga sveta delavcev (glej
87. èlen ZSDU).

• Svet delavcev lahko izgradi celovit sis-
tem pravne varnosti zaposlenih le v so-
delovanju s sindikatom.

Za cilj naj si sveti delavcev postavijo:

• visoko stopnjo pravne varnosti zaposle-
nih,

• delavca, ki se na delovnem mestu poèuti
varnega, èe ravna v skladu s predpisi in
dogovori.

Svet delavcev in sindikat najprej sprej-
meta dogovor o medsebojnih razmerjih
pri uresnièevanju interesov delavcev, ki
zagotavlja enakopravno, usklajeno in vzpo-
redno delovanje obeh delavskih predstav-
ništev, z jasno razmejitvijo podroèij dela in s
ciljem, pokriti celoto vseh ekonomsko so-
cialnih, osebnostnih in societalnih potreb
delavcev. Vzorec takšnega dogovora je naj-
dete v Splošnem priroèniku za delavsko so-
upravljanje (1999).

Svet delavcev in sindikat zdru�ita svojo
moè in pristojnosti, ki izhaja iz pozitivne
zakonodaje, kolektivnih pogodb in partici-
pacijskih ter drugih dogovorov z namenom:

• spremljanja izvajanja predpisov v dru�bi
na podroèju medsebojnih odnosov med
delavci in delodajalci,

• ukrepanja v primeru njihovega nespoš-
tovanja in

• zavzemanja za dvig nivoja pravne var-
nosti zaposlenih.

Za ta namen lahko ustanovita odbor za
pravno varnost zaposlenih (odbor za
PVZ).

3.2 Naèin ustanovitve odbora
za pravno varnost zaposlenih

Zakon o sodelovanju delavcev pri
upravljanju doloèa, da svet delavcev lahko
ustanovi odbore za obravnavo posameznih
vprašanj iz svoje pristojnosti, vendar po-
stavlja pogoj, da je lahko najveè ena tre-
tjina odbora sestavljena iz delavcev, ki niso
èlani sveta delavcev.

Èe �elimo sodelovanje s sindikatom
vzpostaviti na zdravih, motivacijskih in pro-
duktivnih partnerskih temeljih, morata biti
obe delavski predstavništvi enakopravni.
Še posebej je to pomembno pri odboru za
PVZ, kjer bo veèina ukrepov za dvig pravne
varnosti zaposlenih slonela na sindikatu.
Sindikat ima širše pristojnosti na podroèju
reševanja individualnih in kolektivnih prav-
nih sporov, mo�nost uporabe industrijskih
akcij za reševanje interesnih sporov ter
strokovno podporo na nivoju panog in cen-
tral.

Predlagam, da je osnovno izhodišèe pri
sestavi odbora za PVZ enako število èla-
nov iz vrst sveta delavcev in sindikata.
Delavski predstavništvi se bosta v veèini
primerov lahko uskladili, saj je obièajno sin-
dikat kandidiral èlane sveta delavcev iz svo-
jih vrst. Sindikat lahko imenuje svoje èlane
v odbor za PVZ izmed “sindikalistov”, ki so
�e èlani sveta delavcev. Po drugi strani ta
»napaka« pri sestavi odbora za PVZ v
dru�bi z normalnimi socialno-partnerskimi
odnosi ne bi smela imeti za svet delavcev
veèjih negativnih posledic. Odbor za PVZ je
organ sveta delavcev in njegove odloèitve
ne bodo imele neposrednega vpliva na
delodajalca. Posamezne ukrepe bosta mo-
rala najprej formalno potrditi svet delavcev
in sindikat, ki jima zakon, kolektivne pogod-
be in sklenjeni dogovori dajejo pristojnost
za ukrepanje. V primeru nespoštovanja za-
konsko doloèene sestave odbora sveta de-
lavcev bi lahko delodajalec kveèjemu oviral
delo odbora med delovnim èasom in od-
boru ne bi zagotavljal pogojev za delo, ki jih
je po zakonu in s participacijskim dogovo-
rom dol�an zagotoviti svetu delavcev. Ne
glede na navedeno sem mnenja, da odbor,
ki je ustanovljen zato, da preverja, kako do-
sledno delodajalec izvaja zakone, ne sme
sam, �e s svojim konstituiranjem, kršiti za-
kona in si s tem okrniti svoje kredibilnosti.
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V odbor za PVZ naj svet delavcev in
sindikat imenujeta èlane, ki imajo ustrezno
znanje iz delovnopravnega in kadrovske-
ga podroèja, varstva pri delu, socialne
varnosti, disciplinskih postopkov ipd. Ni
zakonske ovire, da je med èlani odbora tudi
oseba, ki ni iz vrst zaposlenih. Sindikati lah-
ko npr. imenujejo èlana iz vrst strokovnja-
kov, ki so zaposleni v višjih oblikah sindikal-
nega zdru�evanja.

Èe �elita svet delavcev in sindikat za-
gotoviti enakopravno zastopanost pred-
stavnikov v odboru za PVZ ob istoèasnem
spoštovanju zakonskih doloèil o najmanj-
šem številu predstavnikov sveta delavcev,
ter sestaviti odbor iz èlanov, ki bodo stro-
kovno lahko pokrivali veè podroèij, me-
nim, da je najbolje sklicati skupno sejo. Ta
oblika dela je najbolj primerna tudi v vseh
ostalih primerih, ko se morata delavski
predstavništvi usklajevati.

V dru�bi lahko deluje veè sindikatov. V
tem primeru je potrebno k oblikovanju od-
bora povabiti vse sindikate in postopati po
zgoraj navedenem postopku s tistim-i, ki pri
delu odbora �elijo sodelovati. To lahko
predstavlja manjši organizacijski problem.
Te�ave lahko nastopijo, èe v dru�bi delujejo
konkurenèni sindikati, ki se bolj, kot z za-
šèito delavcev, ukvarjajo z medsebojnim
metanjem polen pod noge. Še veèji pro-
blem nastopi, èe v dru�bi ni organiziranega
sindikata, ali pa sindikat zaradi razliènih
vzrokov noèe sodelovati pri delu odbora za
PVZ. V tem primeru lahko svet delavcev
sam ustanovi odbor, zavedati pa se mora,
da je njegova akcijska moè v tem primeru
bistveno manjša.

3.3 Poslovnik za delo odbora za PVZ

Zakon o sodelovanju delavcev pri
upravljanju doloèa, da svet delavcev lahko
ustanovi odbore za obravnavo posameznih
vprašanj in jim sam doloèi pristojnosti.
Odbori o svojih zakljuèkih in predlogih ob-
vestijo svet delavcev, ki o tem sprejme kon-
èno odloèitev.

Najprimerneje je, èe svet delavcev
sprejme poseben poslovnik za delo odbora
za PVZ, s katerim normativno uredi tako
pristojnosti kot naèin njegovega delovanja.
V nadaljevanju bomo nekoliko podrobneje
analizirali priporoèljivo vsebino takšnega
poslovnika.

3.4 Naèin dela odbora

Svet delavcev lahko v poslovniku za de-
lo odbora za PVZ predvidi razliène oblike
odloèitev. Odbor lahko sprejema ocene,

stališèa, predloge in sklepe iz svoje pri-
stojnosti. Odbor lahko sprejema sklepe
“internega” znaèaja, ki se tièejo organi-
zacije dela odbora oziroma njegovega raz-
merja do sveta delavcev in sindikata. V zve-
zi s pravno varnostjo pa lahko odbor spre-
jema le predloge sklepov. Tudi za ostale
vrste odloèitev velja, da so to le ocene, sta-
lišèa, predlogi odbora za PVZ, veljavo v
razmerju do delodajalca pa pridobijo šele s
potrditvijo na seji sveta delavcev oziroma
sindikata.

Odbor naj praviloma deluje javno, ra-
zen kadar obravnava dokumente zaupne
narave oziroma èe oceni, da bi lahko
prisotnost posameznikov ovirala razpravo.
Odbor za PVZ je sestavljen iz predstavnikov
delavcev in predstavlja homogeno struk-
turo delavskega pola v t. i. antagonistiènem
razmerju med delom in kapitalom. Zato ne
bi smelo biti te�av s soglasnim sprejeman-
jem odloèitev. Glasovanje naj bo le izjema.

Delo odbora vodi njegov predsednik, ki
tudi sklicuje seje. Glede na naèin obliko-
vanja odbora in glede na vsebino njegovega
dela je predsednik dol�an sklicati sejo od-
bora za PVZ tudi, èe to zahteva svet delav-
cev, delavski direktor, predstavnik delavcev
v nadzornem svetu ali sindikat v podjetju, ki
sodeluje pri delu odbora.

Predsednik odbora lahko na sejo po-
vabi strokovnjake iz dru�be ali izven nje,
vodilno osebje, predstavnike sindikatov,
predstavnike zdru�enj delodajalcev in
druge osebe, ki bi po njegovem mnenju ali
po mnenju veèine èlanov odbora s svojim
sodelovanjem lahko pripomogle k veèji
tehtnosti in strokovnosti sprejetih odloèitev.

Svet delavcev in sindikat morata po-
skrbeti za stalno obvešèenost o delu od-
bora za PVZ in obratno. To je delno zago-
tovljeno �e s samo sestavo odbora. Zaradi
akcijske uèinkovitosti je potrebno zagotoviti
tekoèe obravnavanje odloèitev odbora za
PVZ na sejah sveta delavcev in sindikata,
saj samo ta lahko sprejmeta dokonène
odloèitve, ki bodo zavezovale tudi deloda-
jalca. Na vse seje sveta delavcev in izvršil-
nega odbora sindikata naj bo vabljen pred-
sednik ali predstavnik odbora za PVZ, ki bo
seznanil prisotne o odloèitvah odbora. V
kolikor odbor za PVZ oceni, da je potrebno
za izvedbo njegovih odloèitev usklajeno de-
lovanje sveta delavcev in sindikata, lahko
predlaga sklic skupne seje.

3.5 Pristojnosti odbora za PVZ

Odbor èrpa svojo pristojnost iz pristoj-
nosti sveta delavcev in drugih oblik delav-

ske participacije ter sindikata, ki jim jih za-
gotavljajo heteronomni tuji (mednarodne
konvencije) in domaèi pravni viri (ustava,
zakoni, splošne in pano�ne kolektivne po-
godbe) ter avtonomni pravni viri (partici-
pacijski in drugi dogovori, podjetniške ko-
lektivne pogodbe, splošni akti delodajalca).

Pri delu naj odbor uporablja splošno
uveljavljeno metodo za uèinkovito delo:

• analiza stanja,

• izdelava ukrepov,

• izvedba ukrepov,

• kontrola izvedbe ukrepov ter njihovih
uèinkov.

Odbor za PVZ bo izvajal aktivnosti pred-
vsem na naslednjih podroèjih:

• delovna razmerja,

• varstvo in zdravje pri delu,

• socialna varnost, varstvo posebnih ka-
tegorij delavcev,

• upokojevanje,

• sodelovanje delavcev pri upravljanju,

• in druga podroèja, ki pomenijo pose-
ganje v pravice in dol�nosti delavcev.

Odbor za PVZ izvaja naloge predvsem
na naslednja naèina:

1. Sprejem in izvajanje letnega plana
dela na podlagi letnega poroèila (analize) o
stanju pravne varnosti zaposlenih v dru�bi.

2. Sprotno reagiranje na ugotovljene
kršitve.

Za uèinkovito izvedbo nalog bo odbor
izvajal naslednje aktivnosti:

• doloèitev podroèja dela in imenovanje
nosilcev sekcij;

• izvajanje, organiziranje ali omogoèanje
izobra�evanja èlanov odbora o predpi-
sih, iz katerih odbor èrpa svoje pristoj-
nosti in o predpisih, katerih izvajanje
vpliva na pravice in dol�nosti delavcev;

• nadziranje izvajanja zakonov, kolektivnih
pogodb in sprejetih dogovorov s strani
delodajalca, dr�ave, sodišè in drugih or-
ganov ter inštitucij;

• skrb za korektno uvajanje novih inštitu-
tov in sprememb, ki jih prinaša nova de-
lovnopravna zakonodaja;

• preverjanje pravno korektnost vseh po-
stopkov, ki se tièejo zaposlenih;

• izvajanje intervjujev, anket, pridobivanje
poroèil strokovnih slu�b ipd. in analizi-
ranj ter ocenjevanje zakonitosti, pravne
enakosti in predvidljivosti posameznih
postopkov;

• zbiranje in obravnavanje pripomb, pred-
logov in prito�b zaposlenih glede njiho-
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vih pravic, obveznosti in odgovornostih
zaradi kršitve ali nespoštovanja zakonov
s strani delodajalca, njegovih organov,
organov delavskih predstavništev ali so-
delavcev;

• predlaganje ukrepov iz pristojnosti sveta
delavcev in sindikata za odpravo nepra-
vilnosti zaradi ugotovljenih kršitev iz
prejšnje alineje za vse zaposlene;

• izdelovanje letnega poroèila o stanju
pravne varnosti zaposlenih v dru�bi;

• izdelovanje letnega programa dela, ki
obvezno zajema program ukrepov za
odpravo pomanjkljivosti, ki izhajajo iz
zadnjega letnega poroèila in program
izboljšanja nivoja pravne varnosti v dru-
�bi in dr�avi;

• spremljanje in nadziranje izvajanja ukre-
pov iz letnega programa;

• usklajeno sodelovanje s svetom delav-
cev in ostalimi oblikami delavskih pred-
stavništev v dru�bi in s podjetniškim
sindikatom;

• sodelovanje z upravo, nadzornim sve-
tom in strokovnimi delavci v dru�bi;

• sodelovanje s sekcijo za pravno varnost
zaposlenih pri zdru�enju svetov delav-
cev in prek nje z zdru�enji delodajalcev,
strokovnimi institucijami, dr�avnim zbo-
rom, s poslanskimi skupinami, resorni-
mi ministrstvi, sindikalnimi centralami in
pano�nimi sindikati.

3.6 Odgovornost èlanov odbora za PVZ

Èlani odbora so za svoje delo odgo-
vorni svetu delavcev oziroma sindikatu,
ki jih je imenoval v odbor. Odbor naj enkrat
letno na skupni seji sveta delavcev in IO
sindikata predstavi letno poroèilo o stanju
pravne varnosti zaposlenih in program dela
za naslednje obdobje. Sklep o sprejemu
poroèila o delu, programa za naslednje
obdobje in sklep o razdelitvi nalog med svet
delavcev ter sindikat sprejmeta oba organa
skupaj. To je tudi èas, ko obe delavski pred-
stavništvi lahko ocenita delo odbora za
PVZ, predlagata dopolnitve plana, metode
in naèina dela ter izvedeta morebitne kad-
rovske zamenjave.

Zakonske pristojnosti obeh
delavskih predstavništev

1. Nadzorna funkcija svetov

delavcev po ZSDU

1.1 Podlaga za nadzor nad zakonitostjo
delovanja delodajalca

Podlaga za »varstveno« delovanje sve-
ta delavcev (tudi) na podroèju delovnih raz-

merij je, èe ponovimo še enkrat, 87. èlen
Zakona o sodelovanju delavcev pri uprav-
ljanju (Ur. list RS, št.: 42/93, 45/08, v na-
daljevanju: ZSDU), ki doloèa, da svet delav-
cev med drugim »– skrbi za to, da se

izvajajo zakoni in drugi predpisi, sprejete

kolektivne pogodbe ter dose�eni dogovori

med svetom delavcem in delodajalcem;

…«.

Svetu delavcev je nalo�ena skrb za pra-
vno varnost zaposlenih na vseh podroèjih,
ki se jih tièejo v odnosu z delodajalcem.
Skrbi torej za zakonitost, praviènost in
predvidljivost tudi na podroèju urejanja
delovnih razmerij.

1.2 Problem dvojnosti delavskih
predstavništev in zagotavljanja
»varstvene« uèinkovitosti svetov
delavcev

Pogosto slišano mnenje je bilo, da je za
loènico med funkcijama delavskih pred-
stavništev potrebno vzeti vsebino, zajeto v
kolektivnih pogodbah, ki so v izkljuèni pri-
stojnosti sindikatov. Veljala je domneva, da
so v zgoraj navedeni alineji 87. èlena zaradi
hitrosti sprejemanja ZSDU pomotoma na-
vedene tudi kolektivne pogodbe, s katerimi
po takratni razlagi sveti delavcev niso imeli
niè. Ne glede na ne-pravilnost domneve,
danes ugotavljamo, da èlen zajema skrb
oziroma nadzor svetov delavcev tudi nad
izvajanjem kolektivnih pogodb, kar je tudi
logièno, kajti te so praviloma splošno vel-
javne tako za èlane in neèlane sindikata.

Svet delavcev ima zakonsko podlago za
»varstveno« delovanje na podroèju delov-
nih razmerij, vendar je vprašljiva moè
»oro�ja«, ki ga lahko uporabi v primeru
ugotovljene nepravilnosti. Le sindikati lahko
organizirajo stavko ali druge oblike indus-
trijskih akcij, ki so v doloèenih primerih za-
gotovo potrebne tudi za obrambo �e uvel-
javljenih pravic pred raznimi oblikami kr-
šenja s strani delodajalcev. Svet delavcev
takšnega lastnega oro�ja nima, ampak lah-
ko po potrebi le anga�ira inšpekcijo dela in
druge nadzorne organe.

1.3 Kdo bo skrbel za pravno varnost
neèlanov sindikata?

Dejansko stanje:

• manj kot polovica zaposlenih je vèlan-
jenih v sindikat

• vloga sveta delavcev oziroma delav-
skega zaupnika v ZDR-1 je subsidiarne
narave

Rešitev so odbori za PVZ, kjer so zdru-
�ene: moè, kadri, znanje, funkcije ter pri-
stojnosti sveta delavcev in sindikata.

2. Vpliv sindikata in sveta
delavcev na delovnopravne
odloèitve

V nadaljevanju bom po sistematiki, ki
velja v zakonu o delovnih razmerjih, navedel
vsa podroèja, kjer je sindikatu namenjena
kakršnakoli vloga. Obenem bom sproti
opozarjal tudi na mo�nosti vpliva sveta de-
lavcev na delovnopravne odloèitve, ki iz-
hajajo iz zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju.

2.1 Sklepanje kolektivnih pogodb

Doloèila Zakona o kolektivnih pogod-
bah (Ur. list RS, št.: 43/06, 45/08) ureja
podroèje kolektivnih pogodb. Ekskluzivni
partner delodajalcu pri sklepanju kolektivnih
pogodb je sindikat.

2.2 Prepoved diskriminacije

Delodajalec ne sme iskalca zaposlitve
ali delavca v èasu trajanja delovnega raz-
merja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o
zaposlitvi postavljati v neenakopraven polo-
�aj zato, ker je èlan sindikata.

2.3 Javna objava

Delodajalec lahko sklene pogodbo o
zaposlitvi brez obveznosti javne objave s
funkcionarjem, zaposlenim v sindikatu.

2.4 Sprejem splošnih aktov delodajalca

Predloge splošnih aktov delodajalca, s
katerimi delodajalec ureja organizacijo dela,
ali doloèa obveznosti, ki jih morajo delavci
poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in
drugih obveznosti, mora delodajalec pred
sprejemom posredovati v mnenje sindi-
katom pri delodajalcu. Sindikat mora podati
mnenje v roku osmih dni. Èe je sindikat po-
dal svoje mnenje, ga mora delodajalec ob-
ravnavati in se do njega opredeliti.

Èe ni organiziranega sindikata, se s
splošnim aktom delodajalca lahko doloèijo
pravice, ki se v skladu s tem zakonom lahko
urejajo v kolektivnih pogodbah, èe so za
delavca ugodnejše, kot jih doloèa zakon
oziroma kolektivna pogodba, ki zavezuje
delodajalca. Predlog takšnega splošnega
akta mora v tem primeru delodajalec po-
sredovati v mnenje svetu delavcev oziro-
ma delavskemu zaupniku, ki imata 8 dni
èasa za podajo mnenja, ki mora pridobljeno
mnenje obravnavati in se do njega oprede-
liti.
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Èe pri delodajalcu ni organiziranega
sveta delavcev oziroma delavskega zaup-
nika, mora o vsebini predloga splošnega
akta delodajalec pred sprejemom akta ne-
posredno obvestiti delavce na obièajen na-
èin.

2.4.1 Vloga svetov delavcev pri
sprejemu splošnih aktov delodajalcev

a. Sistemizacija delovnih mest

Pomemben akt, ki doloèa bistvene ele-
mente za realizacijo doloèb ZDR-1:

• pogoji za opravljanje dela (stopnja izo-
brazbe, smer ostali pogoji) – elementi
javne objave prostih delovnih mest,

• naziv delovnega mesta,

• podatki o vrsti dela,

• opis dela,

• obremenitve na delovnem mestu,

• odgovornosti,

• konkurenèna klavzula,

• poskusno delo itd.

Delodajalec mora pred sprejemom sis-
temizacije:

• obvešèati svet delavcev in zahtevati
skupno posvetovanje (91. in 94. èlen
ZSDU)

• k predlogu akta pridobiti mnenje sindi-
kata in se do njega opredeliti (10. èlen
ZDR-1).

Skupno posvetovanje daje mnogo ve-
èje mo�nosti vpliva na delodajalèevo odlo-
èitev, kot le obravnava mnenja sindikata, ki
jo delodajalec lahko ignorira brez obrazlo-
�itve.

Pametna, racionalna in uèinkovita re-
šitev:

• Pogoj: sindikat in svet delavcev delata
usklajeno.

• Sindikat izdela mnenje in ga obravnava
skupaj s svetom delavcev.

• Svet delavcev organizira skupno posve-
tovanje z delodajalcem in nanj povabi
tudi predstavnike sindikata. Skupaj po-
skušajo z argumenti vplivati na obliko-
vanje sistemizacije.

Oro�je sveta delavcev: Gre za obvezo
iz ZSDU in svet delavcev lahko v primeru
kršitve obveznosti skupnega posvetovanja
s strani delodajalca spro�i postopek zaèas-
nega zadr�anja odloèitve delodajalca po 98.
èlenu ZSDU.

b. Splošna pravila
o disciplinski odgovornosti

Disciplinska odgovornost po ZDR-1

Disciplinska odgovornost je oblika iz-
vajanja oblasti delodajalca, ki je z zakonom

omejena. Cilj je poenostavitev postopka,
bla�je sankcije, hitrejši postopek.

Delavec, ki ne izpolnjuje pogodbene in
druge obveznosti iz delovnega razmerja, je
disciplinsko odgovoren.

• Zakonska sankcija je le opomin. Druge
morajo biti doloèene v kolektivni pogod-
bi dejavnosti (KPd).

• Disciplinska sankcija ne sme trajno
spremeniti delovnopravnega polo�aja
delavca.

• Disciplinsko odgovornost ugotavlja de-
lodajalec oziroma od njega pooblašèena
oseba.

• Pisnaobdol�itev, zagovor,obvestilo sin-
dikatu, èe pa delavec ni èlan sindikata pa
svetu delavcev oziroma delavskemu
zaupniku(èedelaveczahteva).

• Izdaja sklepa.

• Delodajalec mora odloèiti v disciplin-
skem postopku v enem mesecu, odkar
je zvedel za kršitev, oziroma najkasneje
v treh mesecih, odkar je bila storjena
kršitev.

Vloga svetov delavcev

Po zadnji alineji 94. èlena ZSDU med
kadrovska vprašanja, za katera mora v skla-
du z 91. èlenom delodajalec pred spreje-
mom obvešèati svet delavcev (rok 30 dni
prej) in organizirati skupno posvetovanje
(rok 15 dni prej) spadajo tudi splošna pra-
vila o disciplinski odgovornosti. Èe bo
delodajalec �elel izvajati disciplinske po-
stopke, bo moral ne glede na akt, v katerem
bodo zajeta splošna pravila o disciplinski
odgovornosti, pred sprejemom izpeljati po-
stopek obvešèanja in skupnega posveto-
vanja s svetom delavcev.

c. Soglasje sveta delavcev
k nekaterim odloèitvam

Najvišjo stopnjo soupravljanja pome-
nita 95. in 96. èlen ZSDU, ki ve�eta veljav-
nost posamezne odloèitve delodajalca na
soglasje sveta delavcev, in sicer glede na-
slednjih vprašanj:

1. osnove za odloèanje o izrabi letnega
dopusta in odloèanje o drugih odsotnostih z
dela,

2. merila za ocenjevanje delovne us-
pešnosti delavcev,

3. kriteriji za napredovanje delavcev,

4. kriteriji za nagrajevanje inovacijske
dejavnosti v dru�bi,

5. odloèitve, ki imajo za posledico bist-
veno poveèanje ali zmanjšanje delavcev.

Te vsebine so lahko opredeljene v
samostojnih splošnih aktih, so zdru�ene v

enem ali veè aktih, ali so del podjetniške
kolektivne pogodbe.

S temi èleni ZSDU je v vsebinskem
smislu omejena ekskluzivnost sindikata
na podroèju sklepanja kolektivnih pogodb,
èe urejajo omenjene vsebine.

Zavrnitev soglasja pomeni, da delo-
dajalec odloèitve ne more sprejeti. Lahko
pa:

• umakne predlog,

• spremeni predlog, tako da upošteva pri-
pombe sveta delavcev in ponovno spro-
�i postopek za pridobitev soglasja,

• zaène pogajanja za kompromisno reši-
tev,

• spro�i arbitra�ni spor.

K 1:

Loèimo:

• Osnove za doloèanje trajanja letnega
dopusta (delovna uspešnost, zahtev-
nost dela, delovna doba, socialno sta-
nje, starost, dru�inske razmere itd.).

• Osnove za odloèanje o izrabi letnega
dopusta (letni delovni koledar).

Razen dni dopusta, ki jih lahko delavec
izbere po lastni izbiri, s tem da pravoèasno
obvesti delodajalca, se morata o vseh pre-
ostalih dneh korišèenja dopusta delavec in
delodajalec individualno dogovoriti. Izjema
je letni koledar ur, ki poleg letne razpore-
ditve delovnega èasa lahko zajema tudi ko-
lektivni dopust (npr. dva tedna poleti, par
dni za povezavo med bo�ièem in novim le-
tom). Delavec ne more odkloniti izrabe do-
pusta na dneve kolektivnega dopusta, ki je
predvidena v pravilno sprejetem letnem ko-
ledarju ur.

Delodajalec mora pred sprejemom let-
nega delovnega koledarja:

• obvestiti delavce in sindikate,

• pridobiti soglasje sveta delavcev.

Pristop delavskih predstavništev mora
biti usklajen.

K 2:

V sodobnem pristopu nagrajevanja ima
vse veèjo prednost nagrajevanje dela pred
nagrajevanjem ne-dela. Zato se vedno veèji
del plaèe namenja delu plaèe za delovno
uspešnost. Obièajno je ta razpon od 0 do +
30 %, v manjših firmah pa tudi veliko veè.
Zato je pomembna vloga sveta delavcev
pri sprejemanju meril za delovno uspeš-
nost.

Merila za njeno doloèanje so odvisna
od razmer v posamezni dru�bi (problem
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minimalne plaèe). Obièajno se problema-
tika rešuje v podjetniških kolektivnih po-
godbah, èe je pri delodajalcu organiziran
sindikat, oziroma v splošnih aktih deloda-
jalca.

Priporoèljivo je torej usklajeno delo-
vanje sindikata in sveta delavcev �e pri
pripravi izhodišè za pogajanja z deloda-
jalcem, sodelovanje pri samem pogajanju
ali celo imenovanje pogajalcev iz vrst sveta
delavcev za podroèja kolektivne pogodbe, h
katerim mora slednji v konèni fazi dati so-
glasje.

K 3:

Kriteriji za napredovanje delavcev niso
obvezna sestavina plaènega sistema, ven-
dar so v neposredni zvezi z njim. V kolikor
hoèe sistemsko pristopiti h horizontalnemu
in vertikalnemu napredovanju, mora delo-
dajalec predhodno pridobiti soglasje sveta
delavcev, ne glede, v kakšni formalni ob-
liki akta bo podroèje uredil.

K 4:

Spodbujanje inovacijske dejavnosti je
obvezen element stalno se uèeèih podjetij.
Ne gre le za ekonomske uèinke te dejav-
nosti. Spodbuja se vkljuèitev vseh zapo-
slenih v inovacijski sistem, ki ni omejen le
na izume in tehniène inovacije, temveè
predvsem na majhne koristne predloge, ki
jih lahko daje sleherni zaposleni ne glede na
izobrazbo. Delavci si na tak naèin naredijo
delovno mesto bolj prijazno, olajšajo si de-
lo, pridobijo obèutek, da lahko vplivajo na
razmere v dru�bi, njihova samozavest raste
itd. Gre za velik miselni preskok, ki ni mo-
goè brez ustrezne stimulacije. Zato so ti
kriteriji izjemno pomembni tako za dru�bo
kot za posameznike, ki aktivno sodelujejo v
inovacijskem sistemu.

2.5 Postopki spremembe delodajalca –
vloga sindikata in sveta delavcev

1) Sindikate morata delodajalec – prenos-
nik in delodajalec – prevzemnik:

a) obvestiti najmanj 30 dni pred pre-
nosom o:

• datumu prenosa,

• razlogih prenosa,

• posledicah prenosa za delavce (pravnih,
ekonomskih, socialnih),

• predvidenih ukrepih za delavce.

b) posvetovati se z njimi z namenom,
da se dose�e sporazum najmanj 15 dni
pred prenosom o pravnih, ekonomskih in
socialnih posledicah prenosa in o predvi-

denih ukrepih za delavce. Èe pri delodajalcu
ni sindikata, morajo biti delavci, ki jih za-
deva prenos, neposredno obvešèeni v roku
in o okolišèinah prenosa.

2) Svetu delavcev ZDR-1 ne daje podlage
za sodelovanje v postopku spremembe
delodajalca, èe tudi pri prenosniku ali pre-
vzemniku ni organiziranega sindikata. ZSDU
pa šteje med kadrovska vprašanja v 94.
èlenu, za katera mora v skladu z 91. èlenom
delodajalec pred sprejemom obvešèati svet
delavcev (rok 30 dni prej) in organizirati
skupno posvetovanje (rok 15 dni prej) tudi
razporejanje veèjega števila delavcev izven
dru�be.

Ali navedeni èleni ZSDU dajejo svetu
delavcev podlago za ukrepanje? Obstajata
dve razlièni mnenji:

• Inštituta razporejanja v naši delovno-
pravni zakonodaji ni veè. Zato so dolo-
èila ZSDU, ki zahteva obvešèanje in
skupno posvetovanje s svetom delav-
cev v primeru razporejanja veèjega šte-
vila delavcev izven dru�be ali iz kraja v
kraj, brezpredmetna in jih ni mogoèe veè
uporabljati.

• Po vsebini gre pri vseh oblikah spre-
membe delodajalca za razporejanje de-
lavcev v drugo dru�bo, torej izven
sedanje dru�be, èeprav ni potrebno veè
izdajati sklepov o prerazporeditvi v novo
dru�bo in sklepati novih pogodb o za-
poslitvi. Zato se doloèila ZSDU uporab-
ljajo za vse spremembe delodajalca, ki
jih ZDR-1 doloèa v 1. odstavku 75. èle-
na.

2.6 Individualne odpovedi
pogodb o zaposlitvi (PZ)

1) Vloga sindikata

a) Mnenje:

Èe delavec zahteva, mora delodajalec o
nameravani redni ali izredni odpovedi po-
godbe o zaposlitvi (PZ) pisno obvestiti sin-
dikat, katerega èlan je delavec ob uvedbi
postopka.

Sindikat lahko poda svoje mnenje v ro-
ku šestih dni. Èe svojega mnenja v nave-
denem roku ne poda, se šteje, da odpovedi
ne nasprotuje.

Sindikat lahko nasprotuje odpovedi, èe
meni, da zanjo ni utemeljenih razlogov, ali
da postopek ni bil izveden skladno s tem
zakonom. Svoje nasprotovanje mora pisno
obrazlo�iti.

b) Nasprotovanje odpovedi:

Èe sindikat nasprotuje redni odpovedi
iz razloga nesposobnosti ali iz krivdnega

razloga ali izredni odpovedi pogodbe o za-
poslitvi in delavec pri delodajalcu zahteva v
zadr�anje uèinkovanja prenehanja pogodbe
o zaposlitvi zaradi odpovedi, prenehanje
pogodbe o zaposlitvi ne uèinkuje do poteka
roka za arbitra�no oziroma sodno varstvo.

Kakšno varstvo imajo neèlani sindi-
kata? 215. èlen ZDR-1 omogoèa, da inš-
pekcija za delo lahko zadr�i uèinkovanje
prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi od-
povedi, da se prepreèi samovoljno ravnanje
in odvrne nenadomestljiva škoda.

2) Vloga sveta delavcev

V skladu z novelo ZDR-1 iz leta 2013 v
primeru, da delavec, ki se mu odpoveduje
pogodba o zaposlitvi, ni èlan sindikata,
vlogo sindikata prevzameta svet delavcev
oziroma delavski zaupnik. ZSDU pa dodat-
no doloèa, da mora delodajalec pred
odloèitvijo o zmanjšanju števila delavcev:

• izvesti skupno posvetovanje s svetom
delavcev, èe gre za individualne odpo-
vedi ali odpoved manjšemu številu de-
lavcev;

• pridobiti soglasje sveta delavcev, èe
gre za kolektivne odpuste (veèje število
delavcev).

Svet delavcev bo na skupnem posve-
tovanju preverjal predvsem utemeljenost
odpovednih razlogov in èe je bila korektno
preverjena mo�nost prezaposlitve delavca
(poslovni razlog, nesposobnost, krivdni
razlog, invalidnost).

2.7 Kolektivni odpusti

1) Vloga sindikata

Delodajalec mora èim prej pisno ob-
vestiti sindikate pri delodajalcu o:

• razlogih za prenehanje potreb po delu
delavcev,

• številu in kategorijah vseh zaposlenih
delavcev,

• predvidenih kategorijah prese�nih delav-
cev,

• predvidenem roku, v katerem bo prene-
hala potreba po delu delavcev,

• predlaganih kriterijih za doloèitev pre-
se�nih delavcev.

Delodajalec se mora predhodno, z na-
menom, da dose�e sporazum, posvetovati
s sindikati o predlaganih kriterijih za dolo-
èitev prese�nih delavcev, pri pripravi pro-
grama razreševanja prese�nih delavcev pa
o mo�nih naèinih za prepreèitev in omejitev
števila odpovedi ter o mo�nih ukrepih za
prepreèitev in omilitev škodljivih posledic.
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2) Vloga sveta delavcev

Vlogo sveta delavcev opredeljujejo do-
loèila ZSDU. Po 96. èlenu, mora delodaja-
lec v 8 dneh pridobiti soglasje sveta de-
lavcev v primeru, da imajo odloèitve iz pete
do osme alineje prvega odstavka 89. èlena
(po vsebini gre za poslovne razloge) ter
prve in druge alineje 93. èlena za posledico
poveèanje ali zmanjšanje števila delavcev,
èe gre za veèje število delavcev po pred-
pisih o delovnih razmerjih.

Svet delavcev lahko zavrne soglasje v
dveh primerih:

• èe predlog zmanjšanja števila delavcev
ne vsebuje programa o razreševanju
prese�nih delavcev po predpisih o de-
lovnih razmerjih ali

• èe razlogi za odloèitev o zmanjšanju šte-
vila delavcev niso utemeljeni.

Svet delavcev v zvezi s programom
prese�nih delavcev ugotavlja:

• njegov obstoj,

• usklajenost vsebine programa s predpisi
o delovnih razmerjih (ZDR, KP),

• zakonitost postopka sprejema programa
(sodelovanje sindikata).

Delodajalec v primeru zavrnitve sogla-
sja, ne more nadaljevati postopka odpus-
ta delavcev. V praksi delodajalci napaèno
razlagajo doloèilo, da – èe svet delavcev
zavrne soglasje iz drugaènih razlogov, kot
sta zgoraj navedena, ta zavrnitev nima uèin-
ka na pravilnost in zakonitost odloèitve de-
lodajalca – v primeru zavrnitve, kar sami
ugotovijo, da svet delavcev ni zakonito za-
vrnil soglasja in nadaljujejo s postopkom.
Gre za tipièen pravni spor med delodajal-
cem in svetom delavcem, ki se ga mora
najprej lotiti arbitra�a.

Sklepna ugotovitev: Na obravnavanem
podroèju se torej vlogi obeh delavskih pred-
stavništev prepletata, zato je nujno njuno
usklajeno obravnavanje problematike ko-
lektivnega odpusta delavcev in tudi eventu-
alno ukrepanje.

2.8 Neutemeljeni odpovedni razlogi

ZDR-1 med neutemeljenimi odpovedni-
mi razlogi posebej navaja:

• èlanstvo v sindikatu, udele�ba v sindi-
kalnih dejavnostih izven ali med delov-
nim èasom, udele�ba v zakoniti stavki,

• kandidatura za funkcijo delavskega
predstavnika in sedanje ali preteklo op-
ravljanje te funkcije.

2.9 Posebno pravno varstvo
delavskih predstavnikov

Skladno s 112. èlenom ZDR-1 pogodbe
o zaposlitvi ni mogoèe odpovedati brez so-
glasja organa, katerega èlan je, ali sin-
dikata, èe ravna v skladu z zakonom, kolek-
tivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, ra-
zen èe v primeru poslovnega razloga odklo-
ni ponujeno ustrezno zaposlitev, ali èe gre
za odpoved v postopku prenehanja deloda-
jalca:

• èlanu sveta delavcev, delavskemu zaup-
niku, èlanu nadzornega sveta, ki pred-
stavlja delavce, predstavniku delavcev v
svetu zavoda (delavski direktor ni omen-
jen?) ter

• imenovanemu ali voljenemu sindikalne-
mu zaupniku.

Varstvo pred odpovedjo traja ves èas
opravljanja njihove funkcije in še eno leto
po njenem prenehanju.

Doloèba 113. èlena ZDR-1 pa omogo-
èa zadr�anje uèinkovanja podane odpo-
vedi predstavniku delavcev, èe sindikat,
svet delavcev ali delavci, ki so izvolili pred-
stavnika delavcev, podajo negativno mne-
nje v zvezi z redno odpovedjo iz razloga ne-
sposobnosti ali iz krivdnega razloga ali z
izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in
predstavnik delavcev pri delodajalcu zah-
teva to zadr�anje. Prenehanje pogodbe o
zaposlitvi v tem primeru ne uèinkuje 30 dni
od vroèitve odpovedi oziroma do poteka
roka za mediacijo ali arbitra�o oziroma sod-
no varstvo.

2.10 Delovni èas

Pred zaèetkom koledarskega oziroma
poslovnega leta delodajalec doloèi letni
razpored delovnega èasa in o tem obvesti
delavce in sindikate pri delodajalcu.

Pred uvedbo noènega dela, èe se noè-
no delo redno opravlja z noènimi delavci pa
najmanj enkrat letno, se mora delodajalec
posvetovati s sindikati o doloèitvi èasa, ki
se šteje kot èas noènega dela, o oblikah
organiziranosti noènega dela, o ukrepih
varnosti in zdravja pri delu ter socialnih
ukrepih.

Noèno delo �ensk v industriji in grad-
beništvu se lahko s soglasjem ministra,
pristojnega za delo in v sodelovanju s
sindikatom uvede zaradi boljše izkorišèe-
nosti delovnih sredstev, širjenja zaposlit-
venih mo�nosti ter podobnih ekonomskih
ali socialnih razlogov.

2.11 Pogoji za delo in varstvo
sindikalnih zaupnikov

a. Obveznosti delodajalca do sindi-

kata

Delodajalec mora sindikatu:

• zagotoviti pogoje za hitro in uèinkovito
opravljanje sindikalnih dejavnosti v skla-
du s predpisi,

• omogoèiti dostop do podatkov, ki so po-
trebni pri opravljanju sindikalne dejav-
nosti.

b. Varstvo sindikalnih zaupnikov v

primeru prenosa

V primeru spremembe delodajalca, sin-
dikalni zaupnik:

• ohrani svoj status, èe pri delodajalcu
prevzemniku obstajajo pogoji za nje-
govo imenovanje v skladu s kolektivno
pogodbo razen, èe so izpolnjeni pogoji
za ponovno imenovanje sindikalnega za-
upnika.

• èe mu preneha mandat zaradi prenosa,
u�iva varstvo še eno leto po prenehanju
funkcije.

c. Varstvo sindikalnega zaupnika in

sindikalna èlanarina

• Število sindikalnih zaupnikov, ki u�ivajo
varstvo, se lahko doloèi v skladu s krite-
riji, dogovorjenimi v kolektivni pogodbi
oziroma dogovorjenimi med delodajal-
cem in sindikatom.

• Sindikalnemu zaupniku zaradi sindikalne
dejavnosti tudi ni mogoèe zni�ati plaèe
ali proti njemu zaèeti disciplinskega ali
odškodninskega postopka, ali ga kako
drugaèe postavljati v manj ugoden ali
podrejen polo�aj.

• Na zahtevo sindikata zagotavlja deloda-
jalec v skladu z aktom sindikata, kate-
rega èlan je delavec, tehnièno izvedbo
obraèuna in plaèevanja sindikalne èla-
narine za delavca.

Pogoje za delo sveta delavcev pa mora
delodajalec zagotoviti skladno z doloèili
ZSDU.

2.12 Pogoji za delo in varstvo
èlanov svetov delavcev

ZDR-1, kot reèeno, zagotavlja varstvo
pred odpovedjo tudi èlanom svetov de-
lavcev. ZSDU pa jim v 67. in 67a. èlenu do-
datno zagotavlja tudi, da:

• jim ni mogoèe zni�ati plaèe, ali proti njim
zaèeti disciplinskega ali odškodninske-
ga postopka, ali jih kako drugaèe po-
stavljati v manj ugoden ali podrejen
polo�aj, èe ravnajo v skladu z zakonom,
kolektivno pogodbo in pogodbo o zapo-
slitvi;
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• v primeru spremembe delodajalca ohra-
nijo svoj status tudi pri novem deloda-
jalcu, èe jim mandat zaradi spremembe
delodajalca preneha, pa u�ivajo pravno
varstvo pred odpovedjo še devet me-
secev.

Materialne in druge pogoje za delo
svetov delavcev pa ZSDU podrobneje ureja
v doloèbah 61. do 65. èlena.

2.13 Kazenske doloèbe (217. do 219.
èlen ZDR-1)

Delodajalec – pravna oseba se kaznuje
za prekršek z denarno kaznijo, èe:

• o nameravani redni ali izredni odpovedi
pogodbe o zaposlitvi delavcu pisno ne
obvesti sindikata, sveta delavcev ozi-
roma delavskega zaupnika,

• se pred uvedbo noènega dela ne po-
svetuje s sindikatom,

• o disciplinskem postopku ne obvesti
sindikata, sveta delavcev oziroma delav-
skega zaupnika.

O »pravni teži« in »veljavnosti ustanovitve«
Skupnega sveta delavcev SDH
Priznam, da sem po veè kot dvajsetih letih intenzivnega ukvarjanja s pravno ureditvijo sistema
delavske participacije v Sloveniji (in tudi širše v svetu) z velikim, ampak zares velikim zaèudenjem
prebral spodaj citirano »sporoèilo za javnost« Slovenskega dr�avnega holdinga (SDH), ki govori o
tem, da naj bi bila nedavna ustanovitev Skupnega sveta delavcev SDH, o kateri smo med drugim
poroèali tudi v tej reviji, brez pravne podlage v veljavni zakonodaji. Bojda naj bi bila v nasprotju z
Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (!?), zato naj bi bila menda tudi »brez pravne te�e
in veljavnosti«. Uporaba kratice SDH v njegovem imenu pa naj bi bila brez dovoljenja SDH »samo-
voljna in za javnost zavajajoèa«. So resni?

Preberite si, prosim, da se bomo prav
razumeli, še sami, kaj konkretno so spisali
(http://www.sdh.si/sl-si/Novica/1553,
8. 6. 2017):

Samovoljna uporaba
imena SDH

Slovenski dr�avni holding, d. d., je

bil obvešèen, da Svet delavcev Luke Ko-

per, Civilna fronta Vstala Primorska –

vstani Slovenija, predstavniki luških sin-

dikatov in predstavnik Skupine svetov

delavcev SDH (SSD SDH) pozivajo

danes, v sredo 28. 6. 2017, na tiskovno

konferenco, kjer bodo izrazili nasproto-

vanje napovedanim menjavam na Skup-

šèini Luke Koper.

Slovenski dr�avni holding, d. d.,

(SDH) pojasnjuje, da ne uprava SDH

kot tudi ne Svet delavcev SDH nimata

nikakršnih kontaktov s tako imenova-

no Skupino svetov delavcev SDH

(SSD SDH) niti nista seznanjena z nje-

nim delovanjem.

Stališèa t. i. SSD SDH niso bila nikoli

usklajena z upravo SDH ali s Svetom de-

lavcev SDH, zaradi èesar se uprava SDH

in Svet delavcev SDH do njih v celoti di-

stancirata.

Potrebno je nadalje pojasniti, da je

Svet delavcev SDH samostojen organ

soupravljanja v SDH in ni èlan navedene

ali kakšne druge skupine.

SDH stoji na stališèu, da za ustano-

vitev skupnega sveta delavcev ni pravne

podlage v veljavni zakonodaji, kar je

predstavniku ustanoviteljev �e predoèil

na sestanku konec maja letos. Morebit-

na ustanovitev skupnega sveta delavcev

tako ne bi imela pravne te�e in veljav-

nosti, saj bi bila v nasprotju z Zakonom

o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Skupina svetov delavcev SDH (SSD

SDH) samovoljno in brez dovoljenja

Slovenskega dr�avnega holdinga, d. d.,

(SDH) uporablja v svojem nazivu ime

oz. kratico SDH in s tem zavaja javnost.

Uporaba naziva SDH lahko v javno-

sti povzroèi domnevo, da je SDH na

kakršenkoli naèin povezan s skupino

ljudi, ki uporablja ime Skupina svetov

delavcev SDH, èeprav za tako uporabo

imena ni nobene pravne podlage.

Skratka, Uprava in Svet delavcev SDH
(slednji sicer predstavlja zgolj strokovne

slu�be holdinga, oziroma, kot temu reèemo
figurativno – »fikus in tajnico«) naj bi bila
tista, ki bosta – v odvisnosti paè od svojih
interesov in temu prilagojenega »razume-
vanja« Zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (ZSDU) – kar po svoji prosti pre-
soji odloèala o dopustnosti, torej dovolje-
vala ali pa prepovedovala morebitno usta-
novitev tudi Skupnega sveta delavcev, ki
naj bi sicer predstavljal interese veè kot 40
tisoè zaposlenih v »dr�avnih« podjetjih, ter
uporabo imena »SDH« v njegovem nazivu.
In ga, èe bi si ga bodo – tako kot v danem
primeru – izvoljeni delavski predstavniki iz
teh podjetij kljub temu drznili ustanoviti brez
njunega dovoljenja, paè lahko (tudi javno)
proglasila kar za organ »brez pravne te-
�e«, njegov obstoj pa v praksi preprosto
ignorirala. Saj ni res, pa je … .

SDH je èisto obièajen
holdinški »koncern«

Poslovodstvo SDH je, kot ka�e, oèitno
res sveto preprièano, da vodi nekakšno po-
vsem sui generis gospodarsko inštitucijo,
ki naj bi bila �e zgolj zato, ker jo paè ureja
poseben zakon (ZSDH-1), �e kar a priori

popolnoma izvzeta tudi iz vse druge veljav-
ne slovenske zakonodaje, zlasti »souprav-
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