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Celovita ureditev pravice SD
do soodločanja s soglasjem
(95. do 97. člen ZSDU)

V prejšnjih dveh številkah Ekonomske demokracije smo v okviru serije èlankov, namenjenih pripo-
roèilom za celovito avtonomno urejanje temeljnih »participacijskih pravic« svetov delavcev (tj.
pravic do obvešèenosti, do skupnega posvetovanja, do soodloèanja, do zadr�anja odloèitve delo-
dajalca in do samoiniciativnega podajanja predlogov v korist delavcev) v t. i. participacijskih dogo-
vorih na ravni podjetij, obravnavali prvi dve od navedenih pravic. V tokratnem èlanku pa se bomo v
tem smislu podrobneje posvetili še tretji od teh pravic, to je pravici do soodloèanja, ki jo ZSDU
ureja v doloèbah 95. do 97. èlena.

Splošno o pomenu
soodloèanja

Soodloèanje imenujemo tisto (najvišjo)
stopnjo participativnosti, pri kateri deloda-
jalec ne sme sprejeti odloèitve, èe zanjo
ni dobil poprejšnjega soglasja sveta de-
lavcev. ZSDU ureja soodloèanje sveta
delavcev v treh doloèbah, iz katerih so raz-
vidne tako zadeve oziroma vprašanja, ki so
predmet soodloèanja s soglasjem, kakor
tudi osnovna pravila za izvajanje sistema
soodloèanja s soglasjem sveta delavcev.

Zakonska ureditev pravice
sveta delavcev do soodloèanja

Soglasje sveta delavcev pred spreje-
mom dokonène odloèitve je kot eno naj-
pomembnejših soupravljalskih “orodij” Za-
kon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
(ZSDU) uredil v doloèbah od 95. do 97.
èlena.

c) Soodloèanje

95. èlen

Delodajalec mora predlo�iti v sogla-
sje svetu delavcev predloge odloèitev v
zvezi z:

– osnovami za odloèanje o izrabi letne-
ga dopusta in odloèanje o drugih od-
sotnostih z dela,

– merili za ocenjevanje delovne uspeš-
nosti delavcev,

– kriteriji za nagrajevanje inovacijske
dejavnosti v dru�bi,

– razpolaganjem s stanovanjskim skla-
dom, poèitniškimi zmogljivostmi in
drugimi objekti standarda delavcev,

– kriteriji za napredovanje delavcev.

Svet delavcev mora predloge iz prej-
šnjega odstavka obravnavati in se do njih
opredeliti v osmih dneh od predlo�itve v
soglasje.

Èe se svet delavcev ne opredeli do
predlogov v roku iz prejšnjega odstavka,
se šteje, da z njimi soglaša.

Soglasje, sprejeto na svetu delavcev
in v pisni obliki podano delodajalcu k nje-
govemu predlogu, se šteje kot dogovor
med svetom delavcev in delodajalcem.

96. èlen

Delodajalec mora v osmih dneh pri-
dobiti soglasje sveta delavcev tudi v pri-
meru, èe imajo odloèitve iz pete do osme
alinee prvega odstavka 89. èlena tega
zakona ter prve in druge alinee 93. èlena
tega zakona za posledico poveèanje ali
zmanjšanje števila delavcev, èe gre za
veèje število delavcev, po predpisih o
delovnih razmerjih.

Svet delavcev lahko zavrne soglasje
iz prejšnjega odstavka samo v primeru,
èe predlog odloèitev o zmanjšanju števila
delavcev ne vsebuje predloga programa
o razreševanju prese�nih delavcev po
predpisih o delovnih razmerjih, ali èe raz-
logi za odloèitev o zmanjšanju števila de-
lavcev niso utemeljeni.

Èe svet delavcev zavrne soglasje v
nasprotju s prejšnjim odstavkom, ta za-
vrnitev nima uèinka na pravilnost in za-
konitost odloèitve delodajalca.

97. èlen

Delodajalec ne sme sprejeti odloèi-
tev, èe je v osmih dneh svet delavcev za-
vrnil soglasje.

Glavna odprta vprašanja
in priporoèila za njihovo
reševanje v praksi

Glede konkretnega uresnièevanja zgo-
raj navedenih doloèil ZSDU v praksi se od-
pirajo nekatera pomembna vprašanja, ki jih
ZSDU neposredno ne rešuje, in ki jih je zato
treba paè ustrezno rešiti v participacij-
skem dogovoru kot avtonomnem pravnem
aktu na ravni posameznih podjetij. Poglej-
mo si nekaj glavnih priporoèil v tem smislu.

Piše:
Mitja Gostiša

Priporoèila za sklepanje participacijskega dogovora (3)
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Opredelitev dodatnih vprašanj,
ki so predmet soodloèanja

Nabor nekaterih dodatnih vprašanj, ki
so – poleg tistih po 95. èlenu ZSDU – pred-
met soodloèanja sveta delavcev, bi bilo
smiselno po mo�nosti še nekoliko dopol-
niti, saj gre za vprašanja, glede katerih ob-
staja najbolj neposreden in najmoènejši
interes zaposlenih (npr. imenovanjem in
razrešitvijo vodilnega delavca, ki je odgo-
voren za kadrovsko in socialno podroèje,
sprejemanje splošnih aktov, s katerimi se
natanèneje urejajo pravice in obveznosti ter
polo�aj delavcev ipd.). Prav ta interes nam-
reè tudi opravièuje soodloèanje sveta de-
lavcev s soglasjem pri teh vprašanjih kot
»najmoènejšo« participacijsko pravico.

Opomba: Konkreten predlog ustre-

zne doloèbe v participacijskem dogovo-

ru za ureditev te problematike pred-

stavlja 1. odstavek 1. èlena vzorca par-

ticipacijskega dogovora (PDog) na kon-

cu tega prispevka.

Osemdnevni rok
za sprejem odloèitve

Poseben problem v praksi predstavlja
dejstvo, da je rok osem dni razmeroma
kratek za sprejem kvalificirane odloèitve
sveta delavcev o tako zahtevnih vprašanjih.
Zato je v participacijskem dogovoru smi-
selna ureditev, da se glede tega upoštevajo
le delovni dnevi. V nasprotnem primeru pa
bi bilo treba rok ustrezno podaljšati (npr. na
15 dni).

Opomba: Konkreten predlog ustrez-

ne doloèbe v participacijskem dogovoru

za ureditev te problematike predstavlja

2. odstavek 2. èlena vzorca participacij-

skega dogovora (PDog) na koncu tega

prispevka.

Obveznost predhodnega
obvešèanja sveta delavcev

Upoštevaje dejstvo, da gre v vseh ob-
ravnavanih primerih za poslovne odloèitve,
ki so praviloma velikega pomena za zapo-
slene, obenem pa so roki za njeno temelj-
itejšo prouèitev s strani sveta delavcev in za
njegovo odloèitev o podaji ali zavrnitvi so-
glasja zelo kratki, je seveda nujno zago-
toviti, da bo svet delavcev zares »vedel,« o
èem odloèa in razpolagal z vsemi potreb-
nimi informacijami za kakovostno odlo-
èanje. Precej nelogièno se zdi, da tega
ZSDU tega za primere »soodloèanja s so-
glasjem« ni �e sam posebej doloèil, ko pa
po drugi strani, denimo, za »skupno po-

svetovanje« izrecno doloèa, da mora de-
lodajalec potrebne informacije posredovati
najmanj 30 dni pred sprejemom odloèitve.
To pravno praznino je vsekakor nujno za-
polniti z ustrezno doloèbo v participacij-
skem dogovoru.

Opomba: Konkreten predlog ustrez-

ne doloèbe v participacijskem dogovoru

za ureditev te problematike predstavlja

3. odstavek 2. èlena vzorca participacij-

skega dogovora (PDog) na koncu tega

prispevka.

Problemi v primeru
zavrnitev soglasja

Eden temeljnih problemov zakonske
ureditve soodloèanja je v tem, da ne rešuje
dovolj jasno vprašanja: kako v primeru, da
svet delavcev zavrne soglasje k predla-
gani odloèitvi delodajalca, vendarle priti
do nekakšne odloèitve?

Èe zakon (97. èlen ZSDU) razlagamo
strogo gramatikalno, se namreè v primeru
zavrnitve soglasja s strani sveta delavcev
vse skupaj konèa s tem, da delodajalec paè
ne sme sprejeti doloèene odloèitve in
konec. Zato se v praksi pogosto dogaja, da
poslovodstva raje enostavno ignorirajo
zakonsko dol�nost predlo�itve doloèenih
odloèitev v soglasje svetu delavcev, kot da
tvegajo tovrstno »blokado«. To pa seveda
ni sprejemljivo. Po drugi strani pa so v prak-
si pogosti tudi primeri, ko gre za vprašanja,
ki jih je treba tako ali drugaèe rešiti, ker je
njihova ustrezna ureditev marsikdaj lahko
tudi v interesu delavcev. (Primer: Èe je
predmet soodloèanja sveta delavcev pred-
log pravilnika o kriterijih za napredovanje
in/ali nagrajevanje inovacijske dejavnosti
ipd., je torej naèeloma tudi interes delav-
cev, da se to podroèje ustrezno uredi. A de-
nimo, da se svet delavcev ne strinja le s po-
sameznimi od konkretno predlaganih reši-
tev. Èe torej enostavno zavrne soglasje k
pravilniku kot celoti, lahko delodajalec paè
svoj predlog preprosto umakne in odstopi
od namere, da bi ga sploh sprejel, kar pa ni
interes sveta delavcev. Njegov interes je le,
da se predlog pravilnika samo popravi v
tistem delu, ki je sporen, ne pa da se ga
umakne iz procedure.)

S participacijskim dogovorom je torej
vsekakor smiselno predvideti ustrezne
postopke, ki bodo omogoèali konstruktivno
reševanje morebitnih takšnih situacij s cil-
jem omogoèiti, da se v vsakem primeru
lahko pride do takšne ali drugaène konène
rešitve, ki bi bila obojestransko sprejem-
ljiva. Predpogoj za to pa je, da je sklep sveta

delavcev o zavrnitvi soglasja v vsakem
primeru obrazlo�en, kar pomeni, da so
izrecno navedeni razlogi za zavrnitev, po
mo�nosti pa tudi predlogi in pogoji, pod
katerimi bi se svet delavcev s predlagano
odloèitvijo lahko strinjal in nanjo podal so-
glasje.

Naèeloma je v obravnavanih primerih
na razpolago veè mo�nih pristopov, da se
pride do takšne ali drugaène rešitve, zlasti
pa trije:

1.

Èeprav zakon tega izrecno ne doloèa,
ima delodajalec na podlagi naèelne doloèbe
1. odstavka 99. èlena mo�nost zahtevati,
da spor, ki nastane zaradi zavrnitve soglas-
ja s strani sveta delavcev, razreši arbitra�a.
Ta varianta pa ni najboljša.

Arbitra�a je namreè praviloma pristojna
reševati le t. i. pravne, ne pa tudi t. i. inte-
resnih sporov. To pomeni, da bo v vseh
primerih, ko bo sporno razmerje imelo
naravo interesnega spora, arbitra�a lahko o
sporu merodajno odloèila le pod pogojem,
èe se bo s tem vnaprej strinjal tudi svet de-
lavcev, torej da bo sklenjen ustrezen »ar-
bitra�ni dogovor«, kar pa seveda v praksi
ne bo vedno izvedljivo. Pripomniti velja, da
je veèina vprašanj iz 1. odstavka 95. èlena
ZSDU takšne narave, da morebitno neso-
glasje med svetom delavcev in delodajal-
cem pomeni interesni spor.

Gornje stališèe, ki ga zastopajo nekateri
naši najvidnejši pravniki, bi utegnilo biti
nekoliko sporno le v luèi doloèbe 1. odst.
104. èlena ZSDU, ki se glasi: »Arbitra�a s
svojo odloèitvijo nadomesti dogovor med
svetom delavcev in delodajalcem.« To do-
loèbo bi bilo namreè mogoèe tolmaèiti tudi
tako, da �e zakon doloèa pristojnost arbit-
ra�e tudi za odloèanje v interesnih sporih.

Skratka, arbitra�no reševanje tovrstnih
sporov bo lahko v praksi bolj izjema kot
pravilo. V poštev pa pride predvsem v
primerih, ko neka odloèitev z vidika delo-
dajalca nima alternativ in se lahko sprejme
samo v takšni obliki, kot je predlagana, ali
pa niè. V teh primerih je, kolikor se svet de-
lavcev s predlogom ne strinja, paè le arbit-
ra�a tista, ki »odloèi«.

Za vse druge primere, tj. kadar odloèi-
tev ima alternative in ko delodajalec lahko,
èe �eli, upošteva pripombe in morebitne
spreminjevalne predloge sveta delavcev, pa
sta precej bolj primerni rešitvi pod toèkama
2 in 3 v nadaljevanju, ki ju velja v partici-
pacijskem dogovoru posebej razdelati.
Zlasti zadnja je še posebej priporoèljiva,
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kajti temelji na sporazumu na podlagi
predhodnih pogajanj, ki obema stranema
omogoèata realizacijo svojih temeljnih inte-
resov.

2.

Delodajalec lahko predlog prvotne od-
loèitve umakne in pripravi nov spremenjen
predlog, ki ga ponovno predlo�i v sogla-
sje svetu delavcev. Ta varianta je seveda
smiselna le, èe delodajalec pri novem
predlogu vsaj deloma upošteva pomisleke,
zaradi katerih je svet delavcev soglasje k
predlogu prvotne odloèitve zavrnil. To pa je
spet mogoèe le, èe je svet delavcev svojo
pisno zavrnitev soglasja tudi ustrezno ob-
razlo�il, kar bi bilo smiselno s participa-
cijskim dogovorom posebej opredeliti. Za-
kon namreè tega, razen v primerih iz 96.
èlena, posebej ne zahteva.

3.

Še najbolj priporoèljiva pa je, kot reèe-
no, tretja mo�nost, in sicer, da se po mo-
�nosti odprejo pogajanja z namenom priti
do skupnih in obojestransko sprejemljivih
rešitev glede odloèitve, ki je predmet so-
glasja sveta delavcev.

V obeh zgoraj navedenih primerih (toèki
2 in 3) je seveda predpostavka ta, da je
mo�nost, da bi delodajalec predlagano od-
loèitev, ki je sicer tudi v interesu delavcev
(glej prej navedeni primer nekaterih pravil-
nikov in podobno), v primeru nestrinjanja
sveta delavcev z vsem predlaganim pre-
prosto umaknil, s participacijskim dogo-
vorom vnaprej in izrecno izkljuèena. Sa-
mo na ta naèin je namreè mogoèe zago-
toviti, da bo tudi dejansko prišlo do takšne
ali drugaène rešitve, ki bo ustrezno upošte-
vala tudi interese delavcev.

Opomba: Konkreten predlog ustrez-

ne doloèbe v participacijskem dogovoru

za ureditev te problematike predstavlja

doloèba 2. èlena vzorca participacijske-

ga dogovora (PDog) na koncu tega pri-

spevka.

Rešitev problema morebitne
»ignorance« dol�nosti delodajalca

Ena veèjih pomanjkljivosti ZSDU v zvezi
z ureditvijo »soodloèanja« je brez dvoma
tudi v tem, da ne rešuje vprašanja, kako
lahko svet delavcev uèinkovito ukrepa, èe
delodajalec: sprejme odloèitev:

• ne da bi jo svetu delavcev sploh predlo�il
v soglasje, ali

• kljub dejstvu, da je svet svoje soglasje v
osmih dneh izrecno zavrnil.

Dejstvo, da sta oba omenjena primera
doloèena kot prekršek po 17. in 18. toèki
107. èlena ZSDU, za katerega je lahko
delodajalcu kot pravni osebi in njegovi
odgovorni osebi izreèena zagro�ena globa,
seveda v tem smislu ne rešuje nièesar.
Problem je v tem, da odloèitev v tem pri-
meru pravno uèinkuje, èeprav je deloda-
jalec po ZSDU sploh niti ne bi smel sprejeti,
pravna pot za ugotovitev njene niènosti ter
odpravo morebitnih �e nastalih pravnih
posledic njene izvršitve, ki naj bi jo imel na
razpolago svet delavcev pa ni doloèena.
Kam oziroma na koga naj se svet delavcev
v tem primeru obrne, ni jasno. Inšpektorat
je namreè pristojen le za izvedbo prekrš-
kovnega postopka, za spro�anje postopka
za ugotovitev niènosti svet delavcev ni us-
posobljen in tudi nima potrebnih sredstev
za te namene (plaèilo sodnih taks ter sodnih
stroškov), arbitra�a kot najprimernejša
tovrstna inštitucija pa za sprejem takšne
odloèitve – vsaj ne brez posebnega pred-
hodnega arbitra�nega dogovora med stran-
kama – za sprejemanje takšnih odloèitev
neposredno na podlagi zakona ni pristojna.
Nujno je torej to njeno pristojnost posebej
doloèiti s participacijskim dogovorom, ki
nadomešèa arbitra�ni dogovor.

Opomba: Konkreten predlog ustrez-

ne doloèbe v participacijskem dogovoru

za ureditev te problematike predstavlja

doloèba 3. èlena vzorca participacij-

skega dogovora (PDog) na koncu tega

prispevka.

Vzorec konkretne ureditve
soodloèanja v
participacijskem dogovoru

Za zakljuèek si torej poglejmo še vzor-
èni primer poglavja o ureditvi pravice sveta
delavcev do soodloèanja v participacijskem
dogovoru, tako da bi ta vkljuèeval tudi zgo-
raj predlagane rešitve.

Vzorec:

Soodloèanje

1. èlen
(1) Poleg predlogov odloèitev, dolo-

èenih z zakonom, mora poslovodstvo
predlo�iti v soglasje svetu delavcev tudi
predloge odloèitev v zvezi z:

• imenovanjem in razrešitvijo vodilnega
delavca, ki je odgovoren za kadrovsko
in socialno podroèje,

• sprejemom splošnih aktov, s katerimi
se natanèneje urejajo pravice in ob-
veznosti ter polo�aj delavcev na po-

dlagi zakona (npr. pravilniki o pravi-
cah in obveznostih iz delovnega raz-
merja), ki niso urejeni s kolektivno
pogodbo,

• problematiko invalidov ter starejših in
drugih delavcev, ki jim je zagotovljeno
posebno varstvo (mladina, matere
itd.),

• doloèili poslovnika uprave/upravnega
odbora, ki se nanašajo na (izvršnega)
delavskega direktorja,

• letnim razporedom delovnega èasa
(letnim delovnim koledarjem) pri de-
lodajalcu ter osnovami in merili za
doloèanje trajanja letnega dopusta in
drugih odsotnosti z dela,

• spremembo delodajalca po predpisih
o delovnih razmerjih, èe gre za veèje
število delavcev,

• imenovanjem in razrešitvijo delavca s
posebnimi pooblastili in odgovornost-
mi za kadrovsko in socialno podroèje
v dru�bi,

• doloèanjem obveznosti delavcev iz
delovnega razmerja, katerih kršitev
ima lahko za posledico disciplinsko
odgovornost delavcev ali odpoved
pogodbe o zaposlitvi, v splošnih aktih
delodajalca,

• sklenitvijo pogodbe o udele�bi delav-
cev pri dobièku dru�be, èe zakon ne
doloèa drugaèe,

• ———

• ———

(2) Pri raèunanju 8-dnevnega zakon-
skega roka, v katerem lahko svet delav-
cev odkloni soglasje, se upoštevajo le
delovni dnevi. Udele�enca tega dogovora
se lahko sporazumeta tudi, da se ta rok
na zahtevo sveta delavcev, èe ta navede
opravièljive objektivne razloge, zaradi ka-
terih ne more pravoèasno sprejeti svoje
odloèitve, podaljša na 15 dni.

(3) O vseh odloèitvah, ki so po 95. in
96. èlenu ZSDU predmet soodloèanja
sveta delavcev s soglasjem, in o razlogih
zanje je poslovodstvo dru�be dol�no
opraviti tudi podrobnejše predhodno ob-
vešèanje sveta delavcev, in sicer naj-
manj 15 dni preden jih tudi formalno
predlo�i v soglasje.

2. èlen

(1) Èe svet delavcev zavrne soglasje
po doloèilih zakona in tega dogovora,
mora svojo odloèitev pisno utemeljiti. V
utemeljitvi navede razloge za zavrnitev ter
morebitne spreminjevalne predloge.
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(2) Èe svet delavcev zavrne soglasje,
lahko delodajalec:

• predlaga svetu delavcev arbitra�no
reševanje spora in sklenitev ustrezne-
ga arbitra�nega dogovora,

• spremeni prvotno odloèitev in jo po-
novno predlo�i v soglasje svetu delav-
cev,

• zahteva pogajanja s svetom delavcev
zaradi uskladitve stališè.

(3) Predloga odloèitve, ki je bila �e
uradno posredovana v soglasje svetu de-
lavcev, predlagatelj v primeru odklonitve
takšnega soglasja ne more veè umakniti,
èe je svet delavcev zahteval le doloèene
spremembe predlagane odloèitve in po-
dal tudi ustrezne spreminjevalne pred-
loge.

(4) Za ugotovitev niènosti in odpravo
odloèitve, sprejete v nasprotju s prvim
odstavkom tega èlena, ter njenih pravnih
posledic je pristojna arbitra�a po ZSDU.

3. èlen

Èe delodajalec odloèitev, ki je pred-
met obveznega predhodnega soodloèa-
nja sveta delavcev s soglasjem, sprejme,
ne da bi jo sploh predlo�il svetu delavcev
v soglasje ali kljub izrecni zavrnitvi so-
glasja s strani sveta delavcev, ima svet
delavcev pravico v 15 dneh od dneva, ko
je zanjo izvedel, zahtevati, da jo arbitra�a
s svojim sklepom odpravi kot nièno.

Doloèba prvega odstavka tega èlena
nadomešèa arbitra�ni dogovor med
strankama.

Analiza stanja kot priprava na
sklepanje participacijskega
dogovora

Enako, kot smo v prejšnjih številkah
revije zapisali glede pravic do obvešèenosti
in skupnega posvetovanja, velja tudi za
analizo uresnièevanja pravice do so-
upravljanja, in sicer: Èe �eli svet delavcev
pripraviti kakovosten participacijski dogo-

vor za uèinkovitejše uresnièevanje pravice
do soodloèanja v zgoraj opisanem smislu,
mora seveda najprej temeljito analizirati ob-
stojeèe stanje na tem podroèju v svojem
podjetju in ugotoviti konkretne pomanjklji-
vosti v dosedanji praksi uresnièevanja te
pravice.

Kot pripomoèek za pripravo omenjene
analize v nadaljevanju navajamo nekatera
bistvena vprašanja, na katera si mora svet
delavcev v tej zvezi odgovoriti. Gre pa zlasti
za naslednje:

1. Ali vodstvo podjetja dosledno daje v

soglasje svetu delavcev vse predloge od-

loèitev o vprašanjih iz 95. in 96. èlena

ZSDU? Èe ne, ugotovite najpogostejše pri-

mere kršitev te dol�nosti in jih evidenti-

rajte? Kako ste oziroma boste ukrepali?

2. Pri katerih vprašanjih v zvezi z inter-

pretacijo doloèil 95. in 96. èlena ZSDU se je

v vaši praksi pojavila dilema, ali gre za dol-

�nost uprave iskati soglasje sveta delavcev

za predlagano odloèitev, ali ne?

3. Ali ste s participacijskim dogovorom

dodatno razširili krog zadev, za katere je

potrebno soglasje sveta delavcev poleg

primerov, ki jih doloèa �e zakon? Navedite

konkretne primere!

4. Ali ste v vaši praksi morda �e naleteli

na poskuse izigravanja 8-urnega prekluziv-

nega roka za morebitno zavrnitev soglasja

sveta delavcev na ta naèin, da je vodstvo

posredovalo predlog svetu delavcev tik

pred daljšimi prazniki ali dopusti in s tem

objektivno onemogoèilo pravoèasen sklic

seje ter ustrezno reakcijo sveta delavcev?

Kako ste to rešili?

5. V kakšni obliki vodstvo obièajno

predlo�i svetu delavcev predlog posamez-

ne odloèitve v soglasje:

a) zgolj v pisni obliki,

b) predstavnik vodstva se tudi osebno

udele�i seje sveta delavcev in predlog do-

datno ustno obrazlo�i, s èemer je omo-

goèeno, da se morebitne nejasnosti razèis-

tijo in morebitna razhajanja uskladijo �e na

sami seji sveta delavcev v izogib nepotreb-

nim zapletom v primeru neupravièene od-

klonitve soglasja s strani sveta delavcev?

6. Kako se je razrešila situacija v pri-

meru zavrnitve soglasja s strani sveta de-

lavcev:

a) vodstvo je predlagano odloèitev

enostavno umaknilo in predloga ni veè

obnovilo;

b) vodstvo je upoštevalo pripombe

sveta delavcev in ustrezno korigiralo pred-

log odloèitve;

c) zaèel se je postopek pogajanja med

vodstvom in svetom delavcev, v katerem je

bila dogovorjena kompromisna rešitev;

d) bodisi s strani vodstva, bodisi s

strani sveta delavcev je bil spro�en posto-

pek za arbitra�no reševanje spora?

7. Ali ste se �e sreèali s primeri, ko je

bila doloèena odloèitev vodstva podjetja

realizirana kljub izrecni pisni zavrnitvi so-

glasja s strani sveta delavcev? (Opomba:

tovrstni primeri so zlasti pogosti v zvezi s

sprejemanjem programov prese�nih delav-

cev po 96. èlenu ZSDU, ko vodstvo sa-

movoljno presodi, da je svet delavcev ne-

upravièeno zavrnil soglasje, èeprav bi o

tem lahko odloèila šele arbitra�a). Kako ste

v teh primerih ukrepali kot svet delavcev

(predlog sodniku za prekrške po doloèbi

18. toèke 107. èlena ZSDU, prijava inšpek-

ciji za delo, arbitra�a, drugo)?

8. Ali je svet delavcev v primeru zavr-

nitve soglasja svojo zavrnitev argumentiral

in podal konstruktivne predloge za spre-

membe predlagane odloèitve?

9. Katere slabosti in nedoslednosti pri

uresnièevanju sistema soodloèanja sveta

delavcev s soglasjem ugotavljate na pod-

lagi gornjega opomnika in kaj ste �e ozir-

oma še nameravate kot svet delavcev ukre-

niti za izboljšanje stanja?

Iz preambule Direktive 2002/14/ES o obvešèanju in posvetovanju z delavci:

(7) Treba je okrepiti dialog in spodbuditi medsebojno zaupanje znotraj podjetij, da se izboljša pred-
videvanje tveganja, da postane organizacija dela prilagodljivejša in da se delavcem omogoèi usposabljanje
v okviru podjetja, pri èemer se ohranja varnost, da se delavci zavedajo potrebe po prilagoditvah, da se
poveèa sposobnost delavcev za izvajanje ukrepov in dejavnosti, s katerimi bi poveèali svojo zaposljivost,
ter da se spodbudi vkljuèevanje delavcev v delovanje in prihodnost podjetja in poveèa njegova konku-
renènost.


