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Nov primer »pravnega« napada
na funkcijo delavskega
predstavnika odpira resno
načelno vprašanje

Da je zakonsko »delovnopravno varstvo (imuniteta)« delavskih predstavnikov v Sloveniji za zdaj izpod sleherne razumne ravni, ponovno dokazuje najnovejši primer, ko je bilo v enem veèjih slovenskih podjetij poklicnemu predsedniku sveta delavcev vroèeno pisno opozorilo pred odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi. Ker je delodajalec paè ocenil, da je svojo funkcijo pri zastopanju interesov
delavcev opravljal »napaèno«. Ne bomo se spušèali v samo vsebino oèitane kršitve in razpredanje
o (ne)utemeljenosti konkretnih oèitkov. Bistveno v zvezi s tem je namreè predvsem naèelno vprašanje, ali je sploh dopustno, da lahko delodajalec po svoji presoji kakorkoli odreja in sankcionira
naèin opravljanja funkcije poklicnega èlana sveta delavcev. Kam to pravzaprav vodi in kaj (lahko) to
pomeni za bodoèe delovanje delavskih predstavnikov v podjetjih na splošno?
Izjemnega pomena bo zato, kaj bo v
zvezi s tem odloèil in ukrenil Inšpektorat RS
za delo, ki je glede tega e prejel prijavo
Zdruenja svetov delavcev Slovenije zaradi
kršitve doloèbe 56. èlena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (”Èlani
sveta delavcev ne smejo biti ovirani oziroma jim ne sme biti onemogoèeno opravljanje njihovih aktivnosti v svetu delavcev,
kot tudi ne njihovo redno delo.”) s predlogom za uvedbo postopka o prekršku po 8.
toèki 107. èlena istega zakona. In kako se
bo do tega opredelila arbitraa na podlagi
predloga za zaèetek arbitranega postopka,
ki ga je v zvezi s tem podal svet delavcev
konkretnega podjetja.
Navajanju podatkov o podjetju in prizadetem delavskem predstavniku se bomo za
zdaj izognili, kajti zanima nas, kot reèeno,
predvsem zgoraj omenjeno naèelno vprašanje. Za ponazoritev bistva problema pa v
nadaljevanju povzemamo (v obliki citata)
obrazloitev konkretnega predloga za zaèetek arbitranega postopka.

Iz predloga za arbitrao
1.
Ker gre v danem primeru za poklicno
delavsko-predstavniško funkcijo, ne za
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neposredno izvajanje dela organiziranega
delovnega procesa na »delovnem mestu«,
sistemiziranem v okviru siceršnje dejavnosti delodajalca, ima tudi opozorilo pred
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi povsem
drugaèen znaèaj, kot to velja za ostala delovna mesta, na katerih se delo opravlja po
navodilih in pod nadzorom delodajalca.
Glede na specifike omenjene funkcije, ki se
e po logiki stvari v nobenem primeru ne
more opravljati »po navodilih in pod nadzorom delodajalca«, ampak le po navodilih in
pod nadzorom sveta delavcev, zastraševanje z monostjo odpovedi pogodbe o zaposlitvi namreè v tem primeru ne more sluiti kot ukrep za »discipliniranje« posameznika in boljše opravljanje konkretnega dela
v prihodnje, kar naj bi bil njegov zakonski
smisel in namen, temveè brez dvoma lahko
pomeni prikrito, a povsem nedopustno obliko oviranja oziroma onemogoèanja
opravljanja te funkcije.
Zato v tovrstnih primerih tudi ni mogoèe
– tako kot pri »obièajnih« delovnih mestih –
uporabiti aktualnega stališèa sodne prakse,
da pisno opozorilo delavcu pred odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi nima samostojnega
pravnega varstva, ampak je le procesna
predpostavka v postopku redne odpovedi,

èe do nje dejansko sploh pride. Nasprotno.
Gronjo, ki na podlagi podanega opozorila
(naslednji dve leti) visi nad delavskim predstavnikom v obliki mone odpovedi pogodbe o zaposlitvi, èe se pri opravljanju svoje
delavsko-predstavniške funkcije ne bo
uklonil delodajalèevim predstavam o tem,
kaj pomeni »pravilno« opravljanje te funkcije, je treba odstraniti takoj ali pa funkcija v
tistem trenutku izgubi svoj smisel, oziroma lahko postane celo škodljiva.
O vprašanju, ali je konkretno opozorilo
pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi utemeljeno in upravièeno, ali pa v resnici pomeni le nedopusten pritisk delodajalca na
delovanje delavskih predstavnikov oziroma
prikrito oviranje in onemogoèanje njihovih
aktivnosti, je torej treba odloèiti brez odlašanja, ne èakajoè na to, ali bo (in kdaj)
delodajalec svojo gronjo z mono odpovedjo dejansko realiziral ali ne. Pri tem namreè ne gre veè le za interes konkretno
prizadetega delavca, ampak tudi za interes
sveta delavcev in sistema delavskega
soupravljanja v drubi kot celoti, kajti izpostavljenost delavskih predstavnikov kakršnimkoli morebitnim sankcijam oziroma
negotovosti glede njih je, kot reèeno, v duhu
ZSDU nedopustna.
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2.
Predlagatelj opozarja, da se sporno
opozorilo v danem primeru ne nanaša na
morebitne kršitve veljavnih predpisov ali
splošnega reda in discipline pri delodajalcu, ampak izkljuèno le na delavèeva neposredna ravnanja v zvezi z zastopanjem
interesov delavcev. O tem, ali je bilo to zastopanje »ustrezno« ali ne, pa lahko presojajo samo svet delavcev in delavci, ki
so ga izvolili na to funkcijo, ne delodajalec.
Dejstvo je, da nobeno od teh ravnanj – kljub
drugaènemu zatrjevanju delodajalca – ni
bilo v neskladju z doloèili ZSDU ali t. i. participacijskega dogovora v drubi in da delodajalcu tudi ni povzroèilo nobene poslov-

ne škode. Torej tudi ni moglo biti v nasprotju s katerimkoli drugim predpisom ali
kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o
zaposlitvi.
Razlaga doloèil ZSDU in konkretne pogodbe o zaposlitvi o domnevnih dolnostih
oziroma delovnih obveznostih poklicnega
èlana/predsednika sveta delavcev, kakršna
izhaja iz obrazloitve spornega pisnega
opozorila, je nesprejemljiv pravni konstrukt,
ki ne upošteva e omenjenega dejstva, da
poklicni èlan SD glede vsebine in naèina
opravljanja te svoje funkcije ne sodi pod
neposredno direktivno in disciplinsko
oblast delodajalca. Je torej bistveno preširoka, da bi bila lahko podlaga za izvajanje

delovnopravne odgovornosti poklicnih èlanov sveta delavcev. Navedbe o konkretnih
oèitanih ravnanjih in druga dejstvih, na
katera se opira sporno opozorilo, pa so
netoène, kar je podrobneje pojasnjeno v
priloenem »ugovoru« delavca s predlogom za preklic opozorila z dne …..…,
podanega poslovodstvu drube.

* * *
Kakšen bo izid obeh omenjenih postopkov, ki bo vsekakor pomembno vplival
na bodoèo prakso uresnièevanja Zakona o
sodelovanju delavcev pri upravljanju v Sloveniji, pa bomo v tej reviji seveda poroèali
takoj, ko bo znan.

VPRAŠANJA – ODGOVORI
Opozorilo pred odpovedjo
– ovira za kandidiranje za
èlana sveta delavcev?

Zakon o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (ZSDU) pozna samo dve omejitvi pasivne volilne pravice za svet delavcev
(12. in 13. èlen), in sicer:

Vprašanje:

• izpolnjevanje pogoja najmanj 12 mese-

Enemu od kandidatov za èlana sveta
delavcev, ki kandidira s podpisi sodelavcev, je bilo s strani delodajalca nedavno
podano »opozorilo pred odpovedjo« pogodbe o zaposlitvi (velja dve leti pogojno). Ukrep se še ni iztekel. Ali lahko kljub
temu kandidira na volitvah za svet delavcev?

Odgovor:

cev dela pri delodajalcu in

• izkljuèitev aktivne in pasivne volilne pravice za »vodilno osebje«.
Izven tega po zakonu ni nikakršnih
omejitev, izkljuèno samo zakon pa je tisti, ki
lahko komurkoli omeji oziroma odvzame
volilno pravico. Ne volilna komisija ne kdorkoli drug si tega ne more uzurpirati, ne glede na morebitno »utemeljenost« razlogov

po njihovi presoji. O tem preprosto ni mogoèe arbitrirati.
Tudi sicer se »pogojni« izrek opozorila
pred odpovedjo ne more šteti kot utemeljen
razlog za morebitno omejitev volilne pravice, kajti v nasprotnem bi bilo to pravico po
enaki logiki mogoèe a priori odreèi, denimo, tudi delavcem pred upokojitvijo, noseèim delavkam, delavcem na dalj èasa
trajajoèem bolniškem staleu ipd. A to
seveda ni mogoèe, temveè je treba v kandidacijskem postopku paè zagotoviti veè
kandidatov, tako da je za primer predèasnega prenehanja mandata izvoljenemu
èlanu zagotovljen »nadomestni« kandidat v
smislu 46. èlena ZSDU.
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