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Vloga delavskih predstavništev
v postopkih individualnega
in kolektivnega odpuščanja
delavcev

Glede na trenutne gospodarske razmere, ko se zaèenja spopad tudi z obèutnimi ekonomskimi
posledicami pandemije covid-19, v mnogih podjetjih �al postaja vse bolj aktualna tudi problema-
tika prese�kov delavcev in zmanjševanja njihovega števila oziroma problematika odpušèanj (tj.
odpovedi pogodb o zaposlitvi) v veèjem ali manjšem obsegu. Zato v nadaljevanju predstavljam
nekaj osnovnih pojasnil, priporoèil in napotkov za svete delavcev glede njihove vloge in funkcij v
teh postopkih, ki jih je sicer sprejelo (kot pripomoèek za delo svojih èlanov pri reševanju te pro-
blematike v svojih podjetjih) tudi Zdru�enje svetov delavcev Slovenije in so med drugim objavljeni
tudi na spletni strani zdru�enja na naslovu: https://www.delavska-participacija.com/wp-
-content/uploads/2020/05/Priporo%C4%8Dila-ZSDS-Prese%C5%BEki_Temeljni-pojmi-in-posto
pki-30.jun2020.pdf.

1. Kaj so »prese�ki delavcev«

Prese�ki delavcev so posledica prene-
hanja potreb po delu doloèenega števila
delavcev pod pogoji iz veljavne pogodbe o
zaposlitvi zaradi poslovnih (tj. ekonom-
skih, organizacijskih, tehnoloških, struk-
turnih ali podobnih) razlogov, ki jih Zakon
o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljuje v
prvi alineji prvega odstavka 89. èlena in ki
so lahko podlaga za redno odpoved pogod-
be o zaposlitvi. Poleg poslovnih razlogov,
kot vemo, ZDR-1 sicer pozna kot mo�ne
razloge za redno odpoved pogodbe o zapo-
slitvi še razlog nesposobnosti in krivdni
razlog, dodatno pa tudi delovno nezmo-
�nost zaradi invalidnosti ter neuspešno op-
ravljeno poskusno delo.

2. Razlikovanje med
»individualnimi«
in »kolektivnimi« prese�ki

Zakon predpisuje dva razlièna postopka
odloèanja o odpovedi pogodb o zaposlitvi iz
poslovnih razlogov, in sicer v odvisnosti od
števila prese�nih delavcev. Ena vrsta pra-
vil (konkretno doloèbe od 80. do 97. èlena

ZDR-1 ter 94. èlen v zvezi 91. èlenom
ZSDU1) se uporablja za primere odpovedi
pogodbe o zaposlitvi posameznim delav-
cem ali manjšim skupinam delavcev ozi-
roma za – pogojno tako imenovane – indi-
vidualne prese�ke, druga vrsta pravil (kon-
kretno doloèbe od 98. do 103. èlena ZDR-1
ter 96. èlen ZSDU) pa za primere odpovedi
pogodbe o zaposlitvi »veèjemu številu« de-
lavcev po predpisih o delovnih razmerjih
oziroma za t. i. kolektivne prese�ke.

Loènico med t. i. individualnimi in t. i.
kolektivnimi prese�ki v zgoraj navedenem
smislu postavlja doloèba 98. èlena ZDR-1,
ki pravi, da gre za »veèje število (pre-
se�nih) delavcev«, kadar v obdobju 30 dni
postane pri delodajalcu iz poslovnih razlo-
gov nepotrebno delo:

•
najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki
zaposluje veè kot 20 in manj kot 100
delavcev,

•
najmanj 10 % delavcev pri delodajalcu,
ki zaposluje najmanj 100, vendar manj
kot 300 delavcev,

•
najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki
zaposluje 300 ali veè delavcev.

V navedenih primerih torej govorimo o
t. i. kolektivnih prese�kih. Kadar gre za

manjše število oziroma obseg prese�nih
delavcev od navedenega, pa govorimo o t.
i. individualnih prese�kih.

V uvodoma omenjenem postopkovnem
smislu sta kljuènega pomena zlasti dve
bistveni razliki med postopkoma razreše-
vanja individualnih in kolektivnih prese�kov,
in sicer:

1.
V primeru ugotovitve kolektivnih pre-

se�kov je delodajalec dol�an po doloèilih
ZDR-1 v sodelovanju s sindikati pripraviti
poseben program razreševanja pre-
se�kov (podrobneje o tem programu v na-
daljevanju) ter obvestiti zavod za zaposlo-
vanje in pri pripravi programa upoštevati
morebitne njegove predloge, kar pri indivi-
dualnih prese�kih ni potrebno.

2.
Delavska predstavništva imajo po zako-

nu v postopkih razreševanja kolektivnih
prese�kov bistveno moènejšo vlogo kot v
postopkih razreševanja individualnih pre-
se�kov, kar še zlasti velja za svete delavcev
kot voljena »splošna« delavska predstav-
ništva v podjetjih. Skladno z Zakonom o
sodelovanju delavcev pri upravljanju
(ZSDU) je namreè delodajalec:

Piše:
dr. Mato Gostiša

1 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Problematika razreševanja prese�kov delavcev
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1. v primeru individualnih prese�kov dol�an
s svetom delavcev izpeljati samo predhod-

no skupno posvetovanje,

2. v primeru kolektivnih prese�kov pa mora
k poslovni odloèitvi, ki naj bi imela za po-
sledico veèje število prese�nih delavcev,
predhodno dodatno pridobiti celo soglasje

sveta delavcev,

kar je seveda precejšnja razlika, ki jo je je
vsekakor treba v postopkih odpušèanja de-
lavcev iz poslovnih razlogov vseskozi imeti
pred oèmi.

Opomba: Napaèno je razmišljanje, da

sta obe zgoraj omenjeni obliki vkljuèevanja

sveta delavcev v postopkih odpušèanja do-

loèeni kot alternativni po naèelu »ali (samo

ena) – ali (samo druga)«, torej bodisi samo

skupno posvetovanje bodisi samo soodlo-

èanje s soglasjem. Menimo, da je soodlo-

èanje s soglasjem v primeru kolektivnih

prese�kov v bistvu le »dodatna« nadgrad-

nja, ki seveda ne izkljuèuje predhodnega

skupnega posvetovanja. Logièno je nam-

reè, da mora biti soodloèanje s soglasjem

predhodno še toliko bolj argumentacijsko

podprto in dobro prediskutirano ter pre-

mišljeno. Takšen obojestranski »temeljitej-

ši razmislek« pa je mo�no opraviti prav

skozi proces skupnega posvetovanja. Pre-

den svet delavcev v omenjenih primerih

odloèi o tem, ali bo podal svoje soglasje ali

ne (èasa pa ima po zakonu samo 8 dni od

dneva, ko mu delodajalec predlog odloèit-

ve o zmanjšanju števila delavcev tudi

»uradno« predlo�i v soglasje), bi bilo torej

treba opraviti skupno posvetovanje po do-

loèilih 91. do 94. èlena ZSDU, odloèitev

sveta delavcev o /ne/soglasju pa naj bi bila

v tem pogledu potem le nekakšna »pika na

i« v procesu prouèevanja utemeljenosti

predlaganega zmanjšanja števila delavcev,

ki mora biti v primerih, ko gre za kolektivne

prese�ke, kajpak še posebej skrbno pre-

tehtana. Le na ta naèin dobi soodloèanje s

soglasjem pravi smisel in namen, kajti v

nasprotnem bi glede na omenjeni 8-dnevni

rok za sprejem odloèitve sveta delavcev ta

oblika odloèanja namesto bolj lahko v res-

nici pomenila manj pretehtano odloèanje.

Oba zgoraj navedena elementa pred-
stavljata tudi glavni razlog, da se številni
delodajalci v praksi izogibajo – zanje
vsekakor precej zahtevnejšim – postopkom
hkratnega razreševanja »veèjega števila
prese�nih delavcev« oziroma kolektivnih
prese�kov v smislu zgoraj citirane doloèbe
98. èlena ZDR-1. In sicer tako, da »ugotav-
ljanje« prenehanja potreb po delavcih pre-

prosto razdelijo na veè obdobij po 30 dni,
tako da znotraj posameznega od teh obdo-
bij nikoli ni dose�ena kvota, ki jo doloèa ta
èlen. Gre za razmeroma zelo preprost, a
hkrati zelo uèinkovit manever za izigrava-
nje zakona, katerega pa brez spremembe
sporne zakonske doloèbe v praksi �al ne bo
mo�no prepreèiti.

3. Dva temeljna naèina
postopanja v primeru
ugotovljenih prese�kov

V primeru ugotovitve obstoja prese�kov
delavcev lahko delodajalec pod pogoji, do-
loèenimi z zakonom, v osnovi postopa na
dva naèina, in sicer:

•
s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
prese�nim delavcem ali

•
z odpustom, se pravi z redno odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi prese�nim delav-
cem.

Hkrati z odpovedjo pogodbe o zapo-
slitvi lahko delodajalec ponudi prese�nemu
delavcu sklenitev nove pogodbe o zapo-
slitvi, èe se ugotovi, da je delavca mogoèe
zaposliti pod spremenjenimi pogoji ali na
drugih delih, oziroma ga je mogoèe dokvali-
ficirati za delo, ki ga opravlja, ali prekvalifi-
cirati za drugo delo (opomba: po ZDR iz leta
2002 je bila ponudba nove pogodbe o za-
poslitvi v omenjenih primerih tudi zakonska
obveznost delodajalca, ki pa je bila z ZDR-1
iz leta 2013 kot taka ukinjena). Èe to ni
mogoèe pa pride v poštev odpust pre-
se�nih delavcev, tj. redna odpoved pogod-
be o zaposlitvi (brez ponudbe nove) in s
tem prenehanje njihovega delovnega raz-
merja pri delodajalcu.

4. Dve osnovni fazi procesa
razreševanja prese�kov
delavcev

Za razumevanje razliènih vlog obeh vrst
delavskih predstavništev, tj. svetov delav-
cev in sindikatov, v postopkih razreševanja
problematike prese�kov delavcev je treba –
ne glede na to, ali gre za individualne ali za
kolektivne prese�ke – jasno loèiti dve os-
novni fazi poteka teh postopkov, pri èemer
je naèeloma:

•
I. faza prvenstveno v domeni svetov de-
lavcev,

•
II. faza pa prvenstveno v domeni sindi-
katov.

Gre seveda za namerno shematsko po-
enostavitev za potrebe la�jega razumevanja
obravnavane problematike, ki v zakonodaji

ni tako zelo jasno in povsem dosledno raz-
delana, a vsaj v grobem vendarle dr�i in je
tudi dokaj logièna. Èe namreè izhajamo iz
zakonske opredelitve nalog in pristojnosti
obeh vrst delavskih predstavništev, je funk-
cija svetov delavcev kot voljenih delavskih
predstavništev na splošno predvsem vklju-
èevanje v organizacijske in poslovne odlo-
èitve pri delodajalcu v imenu delavcev,
funkcija sindikatov pa skrb za uveljavljanje
in varstvo pravic delavcev iz delovnega raz-
merja.

I. faza:

4.1 Temeljna poslovna odloèitev

o zmanjšanju števila delavcev

Prvo fazo teh postopkov predstavlja
sprejem »temeljne poslovno-organizacij-
ske odloèitve o zmanjšanju števila delav-
cev« (tj. odloèitve, ki bo neposredna podla-
ga za odpušèanja, oziroma bo »povzroèila«
odpušèanja), s katero delodajalec »ugoto-
vi«:

•
dejstvo obstoja prese�kov,

•
razloge za njihov nastanek (predvsem v
tem smislu, ali je razlog dejansko zmanj-
šanje dosedanjega obsega dela, ali je
razlog le �elena »optimizacija« poslov-
nih procesov z namenom doseganja ve-
èje produktivnosti prek zmanjšanja
števila delavcev ob nezmanjšanem ob-
segu dela, ki bo pomenilo dodatno
delovno obremenitev za preostale delav-
ce),

•
ali bodo – v primeru, èe gre za »optimi-
zacijo« poslovnih procesov v zgoraj
omenjenem smislu – psihofiziène obre-
menitve preostalih delavcev ob upošte-
vanju priporoèil medicinske stroke še
sprejemljive z vidika varnosti in zdravja
pri delu,

•
konkretne delovne procese, v katerih je
prenehala potreba po delu nekaterih (ali
vseh) delavcev,

•
konkretna delovna mesta, ki jih bo treba
ukiniti kot celoto,

•
konkretna delovna mesta, na katerih bo
treba zgolj zmanjšati dosedanje število
delavcev,

•
skupno število in kategorije prese�nih
delavcev (po vrsti in stopnji strokovne
izobrazbe ter zahtevanih drugih delovnih
zmo�nosti), katerih delo je pod pogoji iz
veljavnih pogodb o zaposlitvi postalo
nepotrebno,

•
število in kategorije prese�nih delavcev,
ki bi jih bilo mogoèe interno »prezapo-
sliti«, tj. z njimi skleniti novo pogodbo o
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zaposlitvi pod spremenjenimi pogoji ali s
poprejšnjo prekvalifikacijo oziroma do-
kvalifikacijo (glejte tè. 3!),

•
število in kategorije prese�nih delavcev,
s katerimi pod nobenimi pogoji ne bo
veè mogoèe nadaljevati delovnega raz-
merja, oziroma, ki jih bo treba odpustiti.

4.2 Potrebne informacije

za delavska predstavništva

Vse zgoraj navedeno seveda �e po lo-
giki stvari sodi tudi med t. i. potrebne infor-
macije, ki jih mora delodajalec po doloèbi
91. èlena ZSDU (v okviru »obvešèanja« za
potrebe pravoèasne priprave stališè za
skupno posvetovanje) posredovati svetu
delavcev 30 dni pred sprejemom odloèitve
o zmanjšanju števila delavcev, o kateri je –
èe gre za individualne prese�ke – predpi-
sano obvezno predhodno skupno posveto-
vanje delodajalca in sveta delavcev. To do-
loèbo je namreè treba razlagati v neposred-
ni povezavi z Direktivo 2002/14/ES o ob-
vešèanju in posvetovanju z delavci, ki

a) v èlenu 4/4c doloèa, da se skupno
posvetovanje opravi na podlagi informacij,

ki jih delodajalec priskrbi v skladu s èlenom

2(f), in mnenja, ki ga imajo predstavniki de-

lavcev pravico oblikovati;

b) v èlenu 2/f pa, da “obvešèanje” po-

meni prenos podatkov predstavnikom de-

lavcev s strani delodajalca, da se jim omo-

goèi seznaniti se z neko zadevo in jo pre-

uèiti.

Brez naštetih informacij kajpak ni mo-
goèe šteti, da je svet delavcev dobil vse po-
trebne podatke, ki mu omogoèajo »sezna-
niti se« s problematiko prese�kov delavcev
in »jo prouèiti« tako, da bi lahko glede nje
oblikoval kvalificirano »mnenje« oziroma
stališèa, katera naj bi bila potem skladno z
doloèbo 92. èlena ZSDU predmet usklaje-
vanja v okviru skupnega posvetovanja z
delodajalcem.

Še toliko bolj pa morajo biti seveda te
informacije po logiki stvari nujna sestavina
pisnega elaborata, na podlagi katerega de-
lodajalec skladno z doloèbo 96. èlena
ZSDU od sveta delavcev zahteva soglasje k
odloèitvi o kolektivnih prese�kih. Brez
tega namreè svet delavcev v nobenem pri-
meru ne more dejansko kvalificirano »so-
odloèati s soglasjem«.

Èe svet delavcev od delodajalca pred-
hodno ne dobi ustrezno »popolnih« po-
trebnih informacij v zgoraj navedenem
smislu, je torej delavsko soupravljanje v

postopkih razreševanja prese�kov delavcev
v obliki skupnega posvetovanja in soodlo-
èanja s soglasjem bolj ali manj le samo sebi
namen in nesmiselno, zgolj mrtva èrka na
papirju. Pod temi pogoji gre v najboljšem
primeru zgolj za »informiranje« sveta delav-
cev, kar pa je daleè od smisla in namena
konkretnih zakonskih doloèb. A po izkuš-
njah iz dosedanje prakse je prav vprašanje
/ne/kakovosti tovrstnih predhodnih infor-
macij, ki jih delodajalci posredujejo svetom
delavcev, daleè najšibkejša toèka teh po-
stopkov. Sveti delavcev bi morali zato v
takšnih primerih:

1. dosledno zavraèati tako sodelovanje
v takšnih »kvazi posvetovanjih« o predla-
ganih odloèitvah delodajalcev po 94. èlenu
ZSDU kot tudi podajanje zahtevanih soglasij
po 96. èlenu ZSDU,

2. èe pa bi delodajalci nameravano od-
loèitev o zmanjšanju števila delavcev kljub
temu sprejeli, pa ukrepati z uporabo pravnih
sredstev, ki jim jih za te primere daje na raz-
polago ZSDU, to so predvsem:

•
pravica zadr�anja odloèitve delodajalca
in istoèasna spro�itev arbitra�nega spo-
ra (98. èlen ZSDU);

•
prijava delodajalca Inšpektoratu RS za
delo zaradi prekrška po 16., 17., ali 18.
toèki 107. èlena ZSDU;

•
vlo�itev zahteve pri arbitra�i ali sodišèu
za ugotovitev niènosti odloèitve deloda-
jalca, sprejete v nasprotju z 97. èlenom
ZSDU, in za odpravo njenih morebitnih
�e nastalih posledic;

•
ovadba za kaznivo dejanje kršitve pravic
delavcev do sodelovanja pri upravljanju
po 200. èlenu KZ RS itd.

4.3 Kdaj so razlogi za zmanjšanje

števila delavcev »neutemeljeni«

Z vidika prizadevanj delavskih predstav-
ništev za uèinkovito obrambo interesov
zaposlenih v procesih zmanjševanja števila
delavcev je seveda v zvezi zgoraj navedeno
»temeljno poslovno odloèitvijo delodajal-
ca« daleè v ospredju predvsem vprašanje,
kako s svojim anga�iranjem v postopku
njenega sprejemanja prepreèiti morebit-
no »pretirano« odpušèanje, ki bi vodilo v
»preobremenjenost« preostalih delav-
cev, kar bi posledièno lahko

•
ogrozilo njihovo zdravje in psihofizièno
poèutje ali

•
bistveno poseglo v dosedanjo raven
kakovosti njihovega delovnega �ivljenja,
zni�alo njihovo delovno zadovoljstvo in v
konèni posledici tudi njihovo »zavze-

tost« (delovno motivacijo in organizacij-
sko pripadnost), ki je sicer hkrati bist-
venega pomena tudi za veèjo poslovno
uspešnost podjetja.

V tem primeru se svet delavcev lahko
vsekakor povsem argumentirano postavi
na stališèe, da so razlogi delodajalca za
nameravano odpušèanje delavcev »ne-
utemeljeni« (nedopustni) ter temu v po-
stopkih skupnega posvetovanja po 94. èle-
nu ZSDU upravièeno nasprotuje oziroma
celo izrecno zavrne zahtevano soglasje k
tovrstnim odloèitvam delodajalca po 96.
èlenu ZSDU. Še posebej pomembna je mo-
rebitna ogro�enost zdravja delavcev, ki je
sicer v aktualni praksi zelo pogosta direktna
posledica morebitnih pretiranih »kadrov-
skih racionalizacij« (tj. odpušèanj preveli-
kega števila zaposlenih glede na dejanski
obseg dela, ki ga je treba opraviti z dano
tehnologijo in ob dani organizaciji delovnih
procesov pri delodajalcu). Gre namreè za
vrednoto, ogro�anja katere ni mogoèe op-
ravièiti z nikakršnimi ekonomskimi razlogi
na strani delodajalca.

Je pa morebitna tovrstna ogro�enost v
praksi – s pomoèjo izvedencev medicinske
stroke – tudi konkretno ugotovljiva in do-
kazljiva, s tem pa tudi pravno gledano po-
vsem »oprijemljiva«. Ponuja namreè realno
mo�nost uèinkovitega posrednega ukre-
panja sveta delavcev, torej ukrepanja z mo-
rebitnim anga�iranjem strokovnjakov medi-
cine dela ter Inšpektorata RS za delo po
predpisih o varnosti in zdravju pri delu
(konkretno po doloèilih ZVZD-12) in ne po
predpisih ZDR-1 in ZSDU o postopku razre-
ševanja prese�nih delavcev. Pri tem pose-
bej opozarjamo na nekatere – pogosto �al
popolnoma spregledane – povsem jasne in
nedvoumne doloèbe ZVZD-1, ki se nana-
šajo prav na ta vidik zagotavljanja varnosti
in zdravja pri delu (tj. na delodajalèevo ob-
veznost prepreèevanje delovnega preobre-
menjevanja delavcev) in na podlagi katerih
se je mogoèe na opisani naèin uèinkovito
upreti morebitnemu pretiranemu zmanjše-
vanju števila delavcev v delovnih procesih.

Zelo decidirana je v tem pogledu zlasti
doloèba drugega odstavka 7. èlena tega
zakona, ki se glasi: (2) Delodajalec mora

pri naèrtovanju dela upoštevati duševne in

telesne zmo�nosti delavcev ter zmanjševati

tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki

lahko vplivajo na varnost in zdravje delav-

cev pri delu.« Pa doloèba èetrte alineje 9.
èlena, ki delodajalcu nalaga oblikovanje
varnega delovnega okolja z raznimi ukrepi

za »humanizacijo dela«, med katere vse-2 Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
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kakor sodi tudi prepreèevanje delovnih pre-
obremenitev. Nadalje doloèba 24. èlena, ki
od delodajalca izrecno zahteva prepreèe-

vanje raznih »psihosocialnih tveganj«, med
katere pa brez dvoma sodi tudi stres zaradi
delovnih preobremenitev. In še bi se našla
kakšna. Te doloèbe torej zelo jasno napo-
tujejo na potrebo po temeljiti presoji ute-
meljenosti vsakega delodajalèevega ukrepa
zmanjševanja števila delavcev ne samo
strogo z »ekonomskega«, paè pa v po-
vsem enaki meri tudi z »delovno-organi-
zacijskega« vidika. A o tem podrobneje še
v nadaljevanju.

Na ta naèin je torej mo�no »oprijem-
ljivo« ukrepanje sveta delavcev tudi v pri-
merih individualnih prese�kov, ko mu zakon
sicer priznava le »konzultativne« pristoj-
nosti in ko torej njegova stališèa za delo-
dajalca niso pravno zavezujoèa, in ne samo
v primeru kolektivnih prese�kov, ko mu
zakon (96. èlen ZSDU) daje pristojnost »so-
odloèanja s soglasjem,« in ko delodajalec
torej odloèitve o zmanjšanju veèjega števila
delavcev v primeru zavrnitve soglasja sveta
delavcev sploh ne more sprejeti.

Z vidika uresnièevanja omenjenega 96.
èlena ZSDU pa lahko sklicevanje na ta ar-
gument (tj. ogro�enost zdravja preostalih
delavcev v primeru nameravanih odpustov
veèjega obsega), posebej še, èe je podprt z
ustreznimi mnenji ali celo predhodno naro-
èenimi specialnimi ekspertizami medicin-
ske stroke, kot reèeno, predstavlja strokov-
no zelo preprièljivo utemeljitev za more-
bitno zavrnitev soglasja sveta delavcev
zaradi »neutemeljenosti razlogov za odlo-
èitev o zmanjšanju števila delavcev«.

* * *
V vseh ostalih primerih odpušèanj pa je

»neutemeljenost razlogov« za zmanjšanje
števila zaposlenih, kakršnega naèrtuje de-
lodajalec, v teoriji in v praksi vsekakor pre-
cej te�ko dovolj trdno utemeljiti in na tej
podlagi s strani sveta delavcev uèinkovito
ukrepati za ohranitev delovnih mest v in-
teresu zaposlenih.

Razumljivo je, da svet delavcev v svojih
stališèih kakršnikoli �e odpušèanj nikoli
ne more »podpirati«, zlasti ne izrecno, kajti
splošni interes delavcev, katerih zastopnik
je, je ohranjati obstojeèa delovna mesta in
zaposlitve v èim veèjem obsegu. Zoper ta
interes s svojimi stališèi svet delavcev kaj-
pak ne more direktno nastopati niti v pri-
meru, ko se doloèena odpušèanja zdijo
morda utemeljena ali celo nujna za to, da bi
se na ta naèin ohranilo vsaj nekaj tistih
delovnih mest, ki bi v primeru steèaja po-
djetja sicer prav tako propadla. Morebitno
»podpiranje« ali celo »spodbujanje« od-
pušèanj torej v nobenem primeru ni naloga
ali dol�nost sveta delavcev in tega od njega
tudi nihèe ne more zahtevati. Vendar pa se,
èe hoèe ostati kredibilen sogovornik delo-
dajalcu, po drugi strani kakršnimkoli od-
pušèanjem – kadar za to nima resnih stro-
kovnih argumentov v zgoraj navedenem
smislu – tudi ne more kar a priori in v ne-
dogled upirati. Kajti s tem lahko delavcem
ne nazadnje povzroèi veè škode kot koristi.
(Opomba: V praksi sveti delavcev v teh
primerih obièajno postopajo tako, da svet
delavcev sicer ne poda izrecnega soglasja k
predlagani odloèitvi delodajalca, vendar pa
ga tudi izrecno ne zavrne v osmih dneh, kar
pomeni, da v teh primerih stopi v veljavo
tretji odstavek 96. èlena ZSDU3.)

Dejstvo je namreè, da pravo podpira in
varuje uresnièevanje pravic in interesov
vsakogar samo do trenutka, ko se s tem ne
posega v enako moène pravice in interese
drugih. V kontekstu obravnavane pro-
blematike to pomeni, da je – vsaj v okviru
sedaj veljavnega dru�benoekonomskega
sistema – delodajalcem paè treba priznati
legitimen interes po »optimizaciji« po-
slovnih procesov in poslovnih rezultatov.
Èe torej delodajalec, na primer, investira v
nabavo nove tehnologije, ki zvišuje produk-
tivnost in zmanjšuje potrebo po delu delav-
cev, ali èe se zaradi objektivnih okolišèin na
trgu zmanjša obseg naroèil in s tem obseg
proizvodnje, ter v podobnih primerih, mu je
seveda pravno te�ko odrekati pravico, da
prekine delovno razmerje z ustreznim šte-

vilom prese�nih delavcev. Svet delavcev v
teh primerih torej te�ko argumentirano za-
govarja svoje morebitno trmasto vztrajanje
na stališèu, da so kakršnikoli odpusti ne-
utemeljeni. Lahko sicer predlaga delodajal-
cu, da poišèe morebitne rešitve za »interno
prezaposlitev« prese�nih delavcev, ne mo-
re pa, èe delodajalec temu ne sledi, iz tega
razloga, denimo, a priori zavrniti soglasja
po 96. èlenu ZSDU, èeš da razlogi za
zmanjšanje števila zaposlenih niso utemel-
jeni.

Povsem nekaj drugega oziroma v bist-
vu ravno obratno pa je, kadar delodajalec,
denimo, poskuša doseèi t. i. prièakovane
dobièke oziroma prièakovano stopnjo do-
nosnosti kapitala zgolj ali prete�no le z ne-
sorazmernim zmanjševanjem števila delav-
cev in s tem »stroškov delovne sile« (ob si-
cer enaki – morda tudi �e bistveno zastareli
– tehnologiji in organizaciji dela, ki ob tak-
šnem zmanjšanju objektivno ne omogoèata
veè »normalnega« delovnega ritma), kar
pomeni pretirano intenzifikacijo dela, ki
zaradi nenormalnih psihofiziènih obreme-
nitev vodijo v nevzdr�ne delovne razmere
za delavce. �al pa je to danes vsesplošen
pojav. Za dviganje produktivnosti prek še
nadaljnje tovrstne intenzifikacije dela, ki se
v Sloveniji ni zaèela vèeraj, ampak traja �e
veè kot dve desetletji, objektivno gledano v
bistvu ni veè popolnoma nobenih neizko-
rišèenih rezerv. Še vedno pa smo ji prak-
tièno vsakodnevno prièa na vsakem kora-
ku. To ekonomistièno brezumje na raèun
zdravja in kakovosti �ivljenja ljudi je treba
nujno ustaviti.4

To vsekakor pomeni prekomeren po-
seg v pravice in interese delavcev do
varnega in zdravega ter zadovoljnega in
produktivnega dela v uvodoma navede-
nem smislu, ki je kljuèni element kakovosti
delovnega �ivljenja in �ivljenja na splošno.
Pravno gledano pa to pomeni kršitev pra-
vice delavcev do varnosti in zdravja pri delu
po ZVZD-1 ter na drugi strani dol�nosti de-
lodajalca po istem zakonu, da jim zagotav-
lja varno in zdravo delovno okolje.

Takega naèina uresnièevanja ekonom-
skih interesov delodajalca na raèun enako
moènih oziroma celo še bistveno moènej-
ših interesov delavcev pravo torej naèelo-
ma ne šèiti veè, tako da tovrstnih odpustov
ni veè mogoèe šteti kot suverene »pra-
vice« delodajalcev« do organizacije de-
lovnih procesov po lastni presoji in v last-
nem ekonomskem interesu. In takšnemu
pristopu k »ugotavljanju« obstoja prese�nih
delavcev se lahko in mora svet delavcev
vsekakor upreti z vsemi razpolo�ljivimi

3 Èe se svet delavcev ne opredeli do predlogov v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da z njimi so-
glaša.
4 Sila zanimivo bi bilo, denimo, na ta naèin preveriti, kako je poslovodstvo Hisense Gorenja prišlo do
aktualne odloèitve o nekaj veè kot 828 prese�nih delavcih v slovenskem delu te dru�be. Predvsem pa,
ali sploh ima predstavo o tem, kako in za kakšno »ceno« bodo preostali delavci ob nespremenjeni
tehnološki opremljenosti dela lahko dvignili produktivnost na �eleni, bistveno višji nivo, ki ga je sicer
poslovodstvo s pomoèjo matematiènih formul o mejni produktivnosti produkcijskih faktorjev �e pred
èasom postavilo kot cilj zgolj na papirju. �e od prihoda novega lastnika so namreè znane njegove
»ocene«, da je produktivnost dela v Gorenju bistveno prenizka. Ob tem pa delavci zagotavljajo, da se
delo �e zdaj opravlja na robu normalnih psihofiziènih zmo�nosti ljudi in da v tem pogledu ni veè
praktièno prav nobenih »rezerv«.
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pravnimi sredstvi, pravo pa je treba raz-
lagati na naèin, da v tem primeru na strani
delodajalca ne obstajajo utemeljeni po-
slovni razlogi za odpoved pogodbe o za-
poslitvi.

* * *
Skratka, na vprašanje, kdaj so in kdaj

niso podani utemeljeni poslovni razlogi za
odloèitev delodajalca o obstoju prese�kov
delavcev in za redno odpoved pogodbe o
zaposlitvi z njimi, ni enoznaènega, samo-
umevnega ter vnaprej znanega odgovora.
Naloga sveta delavcev pa je, da se v vsa-
kem konkretnem primeru zaèetega postop-
ka za ugotavljanje in razreševanje – bodisi
individualnih bodisi kolektivnih – prese�kov
delavcev loti prouèitve konkretnih okolišèin
v zgoraj navedeni smeri in se skladno s tem
odloèa tudi o konkretnih stališèih, ki jih bo v
tem postopku zastopal in zagovarjal. Kake-
ga univerzalnega recepta v tem pogledu
ni. Predvsem je treba, kot reèeno, v zvezi s
tem kot prvo od delodajalca vedno zahtevati
analizo predvidene organizacije bodoèih
delovnih procesov, iz katere bo mogoèe
ugotoviti, kakšne bodo konkretne posledice
za psihofizièno obremenitev preostalih de-
lavcev po odpustu predvidenih prese�kov.

Neko najbolj splošno napotilo za pre-
sojo utemeljenosti razlogov za opušèanje
delavcev je morda v tem smislu lahko le
naslednje: naèeloma je vsaka stroškovna

racionalizacija, ki jo delodajalcu prinese

zmanjšanje števila delavcev, njegova legi-

timna pravica, vendar pa izkljuèno samo

pod pogojem, èe ta nima za posledico ne-

sprejemljivega preobremenjevanja preos-

talih delavcev, ki bi utegnilo po mnenju iz-

vedencev medicinske stroke imeti za po-

sledico nastanek nesprejemljivih bodisi

fiziènih bodisi psihosocialnih tveganj zanje,

kajti varnost in zdravje delavcev je moènej-

ša pravica kot pravica delodajalcev do svo-

bodne gospodarske pobude in ustvarjanja

èim veèjega donosa na kapital. Kar pomeni,
èe ponovimo, da je potrebno utemeljenosti
nameravanega delodajalèevega ukrepa
zmanjševanja števila delavcev vedno zelo
temeljito presoditi

•
ne samo strogo z »ekonomskega«,

•
paè pa v povsem enaki meri tudi z
»delovno-organizacijskega« vidika.

Eno je namreè tisto, kar glede more-
bitne potrebe po stroškovni racionalizaciji
poslovanja oziroma zni�evanju t. i. stroškov
delovne sile v obliki zmanjševanja števila
zaposlenih pri delodajalcu ka�ejo ekonom-
ski kazalniki oziroma gola ekonomska

raèunica, nekaj popolnoma drugega pa, ali
je takšno zmanjševanje ob dani tehnologiji
organizacijsko objektivno sploh izvedljivo,
da bi proizvodnja lahko tekla ob še »spre-
jemljivi« stopnji tveganja za zdravje in �iv-
ljenja zaposlenih delavcev, ki je seveda nji-
hov »eksistenèni« (v elementarnem pome-
nu te besede) interes. Tega ekonomske
številke seveda ne povedo, jasno je le, da v
nedogled seveda števila delavcev ni mo-
goèe zni�evati in na ta naèin ni dopustno v
nedogled zasledovati le ekonomskih intere-
sov delodajalcev. Kajti ko pride do toèke, ko
se neposredno sooèita oba omenjena legi-
timna interesa, ni veè prav nobene dileme,
kateri od njiju ima, oziroma bi moral imeti
absolutno prioriteto.

�al aktualna sodna praksa zaenkrat ob-
raèa izrazito v smer apriornega priznavanja
»suverene pravice« delodajalcev, da zgolj z
vidika svojih ekonomskih interesov eno-
stransko presojajo in odloèajo o obstoju
prese�kov delavcev, kar pa nikakor ni spre-
jemljivo. Gre za izrazito zgrešeno interpre-
tacijo in uporabo veljavne zakonodaje,
kajti èe bi bil to res namen zakonodajalca,
potem ZSDU seveda svetu delavcev zago-
tovo ne bi dajal pravice, da zavrne soglasje,
èe meni, da »razlogi za odloèitev o zmanj-
šanju števila delavcev niso utemeljeni«
(drugi odstavek 96. èlena), delodajalcu pa
prepovedoval, da »sprejme odloèitev, èe je
v osmih dneh svet delavcev zavrnil so-
glasje« (97. èlen).

* * *
V zvezi s preverjanjem utemeljenosti

razlogov za predvideno zmanjšanje števila
delavcev sta poleg �e navedenih vsekakor
pomembni še dve vprašanji, ki ju bo treba
v prihodnje še dodatno strokovno elabori-
rati in oceniti, v kolikšni meri lahko eventu-
alno slu�ita kot podlaga za argumentiranje
morebitne zavrnitve soglasja sveta delav-
cev, in sicer:

1. Ali je delodajalec dokazal, da bo gos-
podarski in finanèni polo�aj dru�be po ko-
lektivnem odpustu dejansko boljši?

2. Ali je dejansko potreben predlagani
obseg prenehanja potreb po delu delavcev,
ali je �elene poslovne cilje mogoèe ena-
kovredno doseèi tudi z morebitnimi drugimi
poslovnimi ukrepi?

Oboje je z vidika sveta delavcev vse-
kakor priporoèljivo prouèiti v vsakem pri-
meru, ali in v kolikšni meri je mogoèe s tem
ustrezno argumentirati tudi morebitno za-
vrnitev soglasja, pa bo, kot reèeno, treba še
dodatno prouèiti.

II. faza:

Drugo fazo postopkov razreševanja
prese�kov delavcev pa predstavljajo »iz-
vedbene odloèitve« za konkretno realiza-
cijo zgoraj omenjene temeljne poslovne
odloèitve o zmanjšanju števila delavcev, in
sicer so to:

1. v primerih, ko gre za individualne
prese�ke, odloèitev o tem, kateri konkretni
delavci, ki delajo na »ukinjenih« delovnih
mestih (èe je teh delavcev na istem delov-
nem mestu veè), bodo odpušèeni in pod
kakšnimi pogoji;

2. v primerih, ko gre za kolektivne pre-
se�ke, pa je to priprava in izvedba »progra-
ma razreševanja prese�nih delavcev«.

5. Loèene pristojnosti svetov
delavcev in sindikatov

O vlogi, nalogah in pristojnostih obeh
vrst delavskih predstavništev v postopkih
ugotavljanja in razreševanja prese�kov de-
lavcev se na tem mestu osredotoèamo
predvsem na pristojnosti svetov delavcev,
naloge in pristojnosti sindikatov pa bomo
opisali zgolj z glavnimi poudarki. Zakonske
pristojnosti svetov delavcev in sindikatov
se razlikujejo tako pri ugotavljanju in reše-
vanju individualnih kot tudi kolektivnih pre-
se�kov.

Podrobneje o tem v nadaljevanju, na
tem mestu pa morda zgolj opozorilo, da so
tudi na tem podroèju naloge in pristojnosti
obeh vrst delavskih predstavništev »kom-
plementarne«, se pravi, da se naèeloma ne
prekrivajo, ampak se medsebojno dopol-
njujejo in nadgrajujejo, zato je še toliko bolj
pomembno tesno sodelovanje ter uskla-
jeno delovanje svetov delavcev v postop-
kih razreševanja prese�kov delavcev »z
roko v roki«.

A. Individualni prese�ki

A1. Vloga in pristojnosti

svetov delavcev

Èe gre za odpust oziroma odpoved po-
godbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
posameznemu delavcu ali manjšemu šte-
vilu delavcev, je dol�an delodajalec o tem
zahtevati skupno posvetovanje s svetom
delavcev, in sicer na podlagi doloèbe šeste
alineje 94. èlena ZSDU, ki kot eno izmed t. i.
kadrovskih vprašanj izrecno navaja tudi
»zmanjšanje števila delavcev«. Tudi gle-
de naèin izvedbe skupnega posvetovanja o
tej problematiki na splošno veljata doloèbi
91. in 92. èlena ZSDU, ki se glasita:
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91. èlen

Delodajalec mora pred sprejemom

obvešèati svet delavcev in zahtevati skup-

no posvetovanje glede statusnih in kad-

rovskih vprašanj dru�be ter glede vprašanj

varnosti in zdravja delavcev pri delu.

Potrebne informacije mora delodajalec
posredovati svetu delavcev najmanj 30 dni
pred sprejemom odloèitve, rok za predla-
gano skupno posvetovanje pa mora biti
najmanj 15 dni pred sprejemom odloèitev.

92. èlen

Skupno posvetovanje med svetom

delavcev in delodajalcem predstavlja dol-

�nost delodajalca, da seznani svet delav-

cev o predvidenih odloèitvah glede status-

nih in kadrovskih vprašanj ter glede vpra-

šanj varnosti in zdravja delavcev pri delu,

se z njim posvetuje in si prizadeva za us-

kladitev stališè.

Opomba: Ob tem velja še enkrat opo-

zoriti na zelo pomemben pojem iz dru-

gega odstavka 91. èlena »potrebne infor-

macije«, katerega vsebino smo posebej

opredelili v toèki 4.1. Kar zadeva partici-

pacijsko bistvo skupnega posvetovanja,

ki ga opredeljuje 92. èlen, pa velja opo-

zoriti predvsem na dvoje: (1) skupno po-

svetovanje pride v poštev šele, ko svet de-

lavcev predhodno oblikuje jasna stališèa

do obravnavane problematike, torej mora

imeti pred tem še eno samostojno sejo v

ta namen; (2) pri skupnem posvetovanju

si mora delodajalec sicer prizadevati za

uskladitev stališè, vendar pa ga stališèa

sveta delavcev ne zavezujejo, ampak jih

upošteva le, èe in kolikor se mu zdijo stro-

kovno dovolj argumentirana. Pravnofor-

malna »participacijska moè« sveta delav-

cev je torej v primeru skupnega posveto-

vanja o individualnih prese�kih manjša kot

v primeru kolektivnih prese�kov, ko ima

svet delavcev po 96. èlenu ZSDU pri-

stojnost »soodloèanja s soglasjem« gle-

de odloèitve delodajalca o zmanjšanju

števila delavcev.

* * *
Svet delavcev mora (skladno s pove-

danim pod toèko 4.3 zgoraj) v procesu
skupnega posvetovanja glede poslovne
odloèitve delodajalca o »zmanjšanju šte-
vila delavcev« (I. faza postopka razreše-
vanja individualnih prese�kov delavcev), ko
naèeloma še ni govora o konkretnih ter po-
imensko doloèenih delavcih, ki naj bi po-
stali prese�ek, poskušati zagotoviti pred-
vsem:

•
da bodo razlogi za prenehanje potreb po
delu temeljito preverjeni in zares utemel-
jeni,

•
da bodo predhodno prouèene in izkoriš-
èene vse mo�nosti morebitnih ukrepov
za prepreèitev odpusta in ohranitev de-
lovnega razmerja konkretnih prese�nih
delavcev,

•
da bodo, èe se odpustom ni mogoèe iz-
ogniti, v èim veèji meri uporabljeni us-
trezni ukrepi za omilitev njihovih
škodljivih posledic za konkretne pre-
se�ne delavce (pomoè za morebiten za-
èetek samostojne dejavnosti, dokup
zavarovalne dobe, denarna pomoè ipd.),
prilagojeni konkretnim prese�nim delav-
cem.

Èe posamezni prese�ni delavci niso
èlani sindikata, pa mora svet delavcev iz-
jemoma sodelovati tudi v naslednji fazi
postopka razreševanja konkretnih pre-
se�nih delavcev, to je v samem postopku
odpovedi njihovih pogodb o zaposlitvi, in
sicer z oblikovanjem ter posredovanjem
mnenja delodajalcu po 86. èlenu ZDR-1 na
zahtevo delavca.

�al je pri skupnem posvetovanju svet
delavcev omejen le na dajanje (za delo-
dajalca neobvezujoèih) pobud in predlogov,
uèinkovitih orodij za njihovo uveljavitev –
razen seveda »moèi argumentov« – pa
nasproti delodajalcu nima na razpolago. A
to seveda pomena njegove aktivne vloge v
teh postopkih nikakor ne zmanjšuje.

V zvezi s tem velja morda posebej opo-
zoriti še na naslednje:

1.

Napaèno je (sicer v praksi zelo pogo-
sto) stališèe, da dol�nost izvedbe skupnega
posvetovanja s svetom delavcev deloda-
jalca zavezuje le v primeru, èe naj bi bilo kot
prese�ek odpušèenih veè oziroma skupina
delavcev, ne pa tudi, èe gre za enega sa-
mega delavca kot posameznika. Za takšno
stališèe ni podlage ne v gramatikalni in ne v
vsebinski razlagi zgoraj omenjene šeste
alineje 94. èlena ZSDU. Zakon namreè v tej
doloèbi uporablja pojem »zmanjšanje šte-
vila delavcev«, ki ga navzdol ne omejuje
(npr. z najmanj dvema delavcema), vse-
binski razlogi, zaradi katerih je v teh po-
stopkih predpisana konzultativna vloga sve-
tov delavcev, pa so popolnoma enaki tako v
primerih, ko naj bi bil odpušèen en sam
delavec kot v primeru, ko gre za skupino
delavcev (ki pa še ne predstavlja »veèjega
števila« v smislu 98. èlena ZDR-1). V obeh
primerih so lahko neutemeljeni, prav pre-
verjanje utemeljenosti teh razlogov pa je
kljuèna funkcija in naloga sveta delavcev.

2.

Bistveno vprašanje, ki si ga mora za-
staviti svet delavcev pri preverjanju ute-
meljenosti razlogov za tovrstne »individu-
alne« odpuste prese�nih delavcev, je – èe
še enkrat povzamemo tisto, kar je bilo
obširneje utemeljeno v toèki 4.3. zgoraj –
naslednje:

•
ali je domnevni prese�ek delavcev de-
jansko posledica zmanjšanja obsega
dela,

•
ali delodajalec z zmanjšanjem števila
delavcev ob enakem obsegu dela v
resnici �eli le »optimizirati« delovni pro-
ces na raèun dodatnega obremenjeva-
nja preostalih delavcev, kar ima seveda
svoje objektivne meje, prek katerih svet
delavcev na to ne more in ne sme veè
pristajati, ker bi to pomenilo zdravju ško-
dljivo »preobremenjevanje« delavcev.

Èe svet delavcev meni, da gre za po-
skus prekomerne in zato nedopustne »in-
tenzifikacije dela«, zahtevati predhodne
ergonomske in druge analize delovnega
procesa z vidika obremenjenosti (preos-
talih) delavcev, ki naj bi prevzeli delovne
naloge odpušèenih. Po potrebi pa lahko v
skladu s svojimi pristojnostmi po Zakonu o
varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) an-
ga�ira tudi strokovnjake medicine dela in
inšpekcijski nadzor Inšpektorata Repub-
like Slovenije za delo (IRSD), ki naj ugotovi,
ali so po priporoèilih medicinske stroke
(medicine dela) delovne obremenitve zapo-
slenih v tem primeru še sprejemljive in
dopustne ali ne. In na tej podlagi po potrebi
tudi ustrezno ukrepa.

Skratka, ker ima po ZSDU svet delavcev
v primeru individualnih prese�kov zgolj
»konzultativne« pristojnosti in ker njegova
stališèa za delodajalca niso zavezujoèa,
mora v primeru potrebe mo�nosti za uèin-
kovito zavarovanje interesov delavcev v
tem primeru iskati predvsem tudi v pred-
pisih s podroèja varnosti in zdravja pri
delu. Kolikor seveda meni, da bi namera-
vani nesprejemljivi odpusti delavcev ust-
varili v podjetju »ne-varno delovno okolje«.

Èe te nevarnosti ni, in èe torej svet de-
lavcev nima argumentov za nasprotovanje
odpusta predvidenega števila prese�nih de-
lavcev zaradi »neutemeljenosti razlogov za
odpust«, pa se v postopku skupnega po-
svetovanja paè usmeri predvsem v druga
dva od zgoraj navedenih elementov, torej

•
v poskus zagotovitve »interne prezapo-
slitve« prese�nim delavcem in s tem
prepreèitev odpovedi pogodb o zaposlit-
vi, ali, èe to paè ni mogoèe,
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•
v zagotovitev takšnih ali drugaènih oblik
pomoèi prese�nim delavcev za omilitev
posledic izgube zaposlitve.

3.

Ravno zaradi �e omenjene velike raz-
širjenosti pojava nedopustne prekomerne
»intenzifikacije dela«, ki v gonji za dobiè-
kom danes spet dobiva ponekod dobesed-
no grozljive razse�nosti, vloge in funkcij
svetov delavcev v postopkih individualnih
odpustov delavcev nikakor ne gre pod-
cenjevati – èeš saj imajo glede tega prav-
noformalno gledano tako ali tako le »kon-
zultativne« pristojnosti. Prej nasprotno.
Treba ji bo zaèeti namenjati precej veèjo
pozornost kot doslej, zlasti – kot �e reèeno
– v povezavi z zagotavljanjem varnosti in
zdravja pri delu, ki vendarle ponuja nekaj
veè mo�nosti za konkretno ukrepanje. In
posebej še zaradi �e uvodoma omenjenega
dejstva, da delodajalci nameravane »kolek-
tivne« odpuste prav zaradi na videz manj
zahtevnih postopkov naèrtno spreminjajo v
individualne prese�ke, konèni efekt z vidika
števila ohranjenih delovnih mest pa je v
bistvu isti.

Da razse�nosti pojava izgubljanja de-
lovnih mest skozi postopke individualnih
odpustov ne gre podcenjevati, ampak se
mu je treba še kako resno posvetiti, je nam-
reè med drugim zelo nazorno razvidno tudi
iz aktualnih podatkov o gibanju brezposel-
nosti v èasu epidemije Covid-19. V tem
razmeroma kratkem obdobju se je brezpo-
selnost v Sloveniji moèno poveèala. Èe-
prav veèjih enkratnih odpušèanj, torej tak-
šnih, ki ustrezajo definiciji »kolektivnih« od-
pustov, v tem èasu ni bilo zaslediti. Veèji del
gre torej predvsem na raèun individualnih
odpustov, ki jim �al nihèe ne posveèa po-
sebne pozornosti.

4.

Èe delodajalec krši dol�nost predhod-
nega skupnega posvetovanja s svetom de-
lavcev o kadrovskih vprašanjih, med katera
sodi tudi nameravano »zmanjšanje števila
delavcev« po šesti alineji 94. èlena ZSDU,
ima svet delavcev – kot nekakšen meha-
nizem »samopomoèi« – na razpolago pra-
vico do zaèasnega zadr�anja odloèitve
delodajalca in hkratne spro�itve arbit-
ra�nega spora. Èe pa delodajalec kljub
temu izvrši odloèitev pred dokonènostjo
odloèitve arbitra�e, stori prekršek po 19.
toèki prvega odstavka 107. èlena ZSDU,
za katerega je zagro�ena globa 4.000 do
20.000 evrov za delodajalca kot pravno
osebo in 1.000 do 2.000 evrov za odgovor-
no osebo pravne osebe.

Prav tako ima svet delavcev v primeru,
èe delodajalec opusti dol�nost izvedbe
skupnega posvetovanja s svetom delavcev
mo�nost podati prijavo Inšpektoratu RS za
delo kot prekrškovnemu organu predlog za
uvedbo postopka o prekršku zoper delo-
dajalca po 16. toèki prvega odstavka 107.
èlena ZSDU (»16. èe ne zahteva skupnega
posvetovanja glede statusnih in kadrovskih
vprašanj v roku 15 dni pred sprejemom
odloèitve (91. èlen)«), za katerega je zagro-
�ena enaka globa.

A2. Vloga in pristojnosti sindikatov

Problematika individualnih prese�kov
delavcev je predvsem tudi dolgoroèno
»organizacijsko-poslovno« vprašanje
posameznih podjetij, ne zgolj vprašanje
varstva delovnopravnih pravic konkretno
odpušèenih delavcev. Zato ni niè nenavad-
nega, da zakon v postopkih odloèanja o
zmanjšanju števila zaposlenih namenja
kljuèno vlogo svetom delavcev kot nepo-
sredno izvoljenim »splošnim« delavskim
predstavništvom (tj. skozi dol�nost delo-
dajalca zahtevati predhodno skupno po-
svetovanje), sindikate pa vkljuèuje pred-
vsem le z vidika obrambe delovnopravnih
pravic njihovih konkretnih èlanov, ki so se
znašli v vlogi potencialnih prese�nih delav-
cev.

Delodajalec je namreè dol�an o name-
ravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
delavcu iz poslovnega razloga obvestiti tudi
sindikat, katerega èlan je delavec, le èe
delavec to posebej zahteva. Sindikat(i) je
(so) torej v obravnavanem smislu pristoj-
n(en)i ukrepati samo za svoje èlane, in
sicer lahko poda(jo) svoje mnenje v roku
šestih dni (86. èlen ZDR-1). Sindikat lahko
poda negativno mnenje, èe meni, da za
odpoved ni utemeljenih razlogov ali da po-
stopek ni bil izveden skladno s tem za-
konom, delodajalec pa na to mnenje ni ve-
zan. Drugih funkcij in pristojnosti v postop-
kih individualnih odpustov prese�nih delav-
cev sindikat po zakonu nima.

V zvezi s tem velja opozoriti, da obstaja
precejšnja vsebinska razlika glede mo-
�nega odloèevalskega vpliva med pravico
do »skupnega posvetovanja« po doloèilih
91. in 92. èlena ZSDU in pravico do podaje
morebitnega »negativnega mnenja« po 85.
èlenu ZDR-1, katere pa verjetno ni treba po-
sebej pojasnjevati.

B. Kolektivni prese�ki

B1. Vloga in pristojnosti

svetov delavcev

1. Splošno

V primeru kolektivne odpovedi ZSDU
zavezuje delodajalca, da poleg organizacije
skupnega posvetovanja s sindikati pri njem,
obvezno pridobi tudi predhodno soglasje
sveta delavcev, kot to doloèa 96. èlen
ZSDU, ki se glasi:

96. èlen

Delodajalec mora v osmih dneh prido-

biti soglasje sveta delavcev tudi v primeru,

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 raz-

merjih.

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

Èe svet delavcev zavrne soglasje v na-
sprotju s prejšnjim odstavkom, ta zavrnitev
nima uèinka na pravilnost in zakonitost od-
loèitve delodajalca.

Kot izhaja iz citirane doloèbe vsaka
»skupinska odpoved« še ni »kolektivna
odpoved«, ampak morata biti za to izpol-
njena dva pogoja, in sicer:

a)
da gre za zmanjšanje veèjega števila de-
lavcev po predpisih o delovnih razmerjih
(opomba: ZDR-1, kot reèeno, natanèno

doloèa, kdaj gre za veèje število delavcev,

problem, ki se pojavlja v praksi, pa je izigra-

vanje zakona s programiranim odpušèan-

jem v veè fazah, vsakiè tik pod mejo veè-

jega števila zaposlenih);

b)
da je zmanjšanje števila delavcev posle-
dica odloèitev iz pete do osme alinee pr-
vega odstavka 89. èlena ter prve in druge
alinee 93. èlena ZSDU.

Zmanjšanje ali poveèanje števila delav-
cev v smislu 96. èlenu ZSDU je torej kon-
kretno lahko posledica naslednjih odloèi-
tev:

•
spremembe dejavnosti

•
zmanjšanja gospodarske dejavnosti

•
sprememb v organizaciji proizvodnje

•
spremembe tehnologije

•
statusnih sprememb

•
prodaje dru�be ali njenega bistvenega
dela
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Pojavlja se dilema, zakaj morajo delo-
dajalci pridobiti soglasje za kolektivni od-
pust, èe je npr. posledica zmanjšanja gos-
podarske dejavnosti, ne pa èe je posledica
slabega gospodarskega polo�aja dru�be.
Vendar pa smiselna razlaga zakona pri-
vede do logiènega zakljuèka, da zlasti zgo-
raj navedeni razlogi iz 89. èlena ZSDU v
bistvu pokrivajo vse t. i. poslovne razloge,
ki jih ZDR-1 v prvi alinei prvega odstavka
89. èlena opredeljuje kot »ekonomske, or-
ganizacijske, tehnološke, strukturne in po-
dobne razloge na strani delodajalca«. Vsak
izmed teh razlogov ima namreè logièno za
posledico bodisi zmanjšanje gospodarske
dejavnosti, bodisi spremembe v organiza-
ciji poslovnega procesa, spremembo teh-
nologije itd. To pa pomeni, da praktièno
pravzaprav sploh ni mogoèe najti nobenega
mo�nega »poslovnega razloga«, pri kate-
rem bi bilo mogoèe na podlagi veljavnega
ZSDU utemeljeno trditi, da ne sodi med
primere, ko za odloèitev o zmanjšanju šte-
vila delavcev ni potrebno soglasje sveta
delavcev. Ne glede na precej ponesreèeno
nomotehnièno zasnovo 96. èlena ZSDU
torej le-ta v bistvu zajema vse mo�ne »po-
slovne razloge« po ZDR-1.

2. Kdaj lahko SD zavrne soglasje?

V drugem odstavku 96. èlena ZSDU
omogoèa svetu delavcev, da zavrne so-
glasje o kolektivnem odpustu v dveh pri-
merih:

a. èe razlogi za odloèitev o zmanjšanju
števila delavcev niso utemeljeni, ali

b. èe predlog odloèitev o zmanjšanju
števila delavcev ne vsebuje predloga pro-
grama o razreševanju prese�nih delavcev
po predpisih o delovnih razmerjih.

Presoja utemeljenosti razlogov

za zmanjšanje števila delavcev

Kljuèna funkcija sveta delavcev v po-
stopku razreševanja (tudi) kolektivnih pre-
se�kov je presoja utemeljenosti razlogov za
zmanjšanje števila delavcev. O tem, kaj in
kako je svet delavcev dol�an v zvezi s tem
preveriti, smo obširneje spregovorili �e pod
toèko 4.3, tako da na tem mestu vsega tega
ne bomo ponavljali. Kdaj oziroma pod kak-
šnimi pogoji lahko svet delavcev strokovno
argumentirano zavrne soglasje k predlagani
odloèitvi delodajalca zaradi »neutemelje-
nosti razlogov«, je torej bolj ali manj jasno.

Preverjanje programa razreševanja

prese�nih delavcev

Kljuèno je razumeti, da svet delavcev ni
»sokreator« programa razreševanja pre-
se�nih delavcev, kajti »konzultativno« so-
delovanje pri pripravi tega programa v ime-
nu delavcev je po doloèbi 99. èlena ZDR-1
funkcija sindikata, ne sveta delavcev.
Kljuèna vloga svetov delavcev v postopkih
razreševanja prese�kov je, kot �e reèeno,
presoja utemeljenosti razlogov za prese�ke,
v zvezi s programom razreševanja prese-
�nih delavcev pa mu, kot izhaja iz citirane
doloèbe drugega odstavka 96. èlena ZSDU,
zakon nalaga izkljuèno samo »preveri-
tev«:

•
ali elaborat s predlogom odloèitve delo-
dajalca o zmanjšanju števila delavcev5

vsebuje tudi predlog programa o razre-
ševanju prese�nih delavcev (bodisi kot
»integralno« sestavino, bodisi kot »pri-
logo«), in

•
ali je ta program pripravljen skladno s
predpisi o delovnih razmerjih, torej, ali
vsebuje vse predpisane sestavine, ki jih
zahteva zakon in ki jih podrobneje pred-
stavljamo v nadaljevanju.

S samo s »kakovostjo« programa in v
njem vsebovanih ukrepov se svet delav-
cev torej – v nasprotju s precej razširjenim
napaènim preprièanjem – ne ukvarja,
ampak je njegova naloga le zagotoviti, da je
program pravoèasno pripravljen in da
vsebuje vse tiste sestavine, ki jih doloèa
zakon. Za potrebe tega »preverjanja« v na-
daljevanju na kratko predstavljamo zakon-
sko zapovedano vsebino tega programa.

Bistveno je opozoriti, da predmet so-
odloèanja oziroma soglasja sveta delav-
cev ni program razreševanja prese�nih
delavcev, ampak poslovna odloèitev, ki je
oz. naj bi te prese�ke povzroèila (!!). In v
tem je, mimogrede, tudi glavna razlika med
vlogo in funkcijami obeh delavskih pred-
stavništev – sindikatov in svetov delavcev –
v teh postopkih.

* * *
Vsebina programa razreševanja pre-

se�nih delavcev je doloèena v 101. èlenu
ZDR-1. Po tej doloèbi mora program vse-
bovati:

a) razloge za prenehanje potreb po delu
delavcev,

b) ukrepe za prepreèitev ali kar najveèjo
omejitev prenehanja delovnega razmerja
delavcev, pri èemer mora delodajalec
preveriti mo�nosti nadaljevanja zaposlitve
pod spremenjenimi pogoji,

c) seznam prese�nih delavcev,

d) ukrepe in kriterije za izbiro ukrepov za
omilitev škodljivih posledic prenehanja
delovnega razmerja, kot so: ponudba zapo-
slitve pri drugem delodajalcu, zagotovitev
denarne pomoèi, zagotovitev pomoèi za
zaèetek samostojne dejavnosti, dokup za-
varovalne dobe.

Program razreševanja prese�nih delav-
cev mora biti tudi finanèno ovrednoten.
Doloèitev kriterijev za doloèanje pre-
se�nih delavcev ni obvezen predmet pro-
grama, ampak so ti kriteriji doloèeni s
kolektivno pogodbo (na podlagi v zakonu le
primeroma navedenih). Lahko pa deloda-
jalec v soglasju s sindikatom namesto kri-
terijev iz kolektivne pogodbe oblikuje lastne
kriterije za doloèitev prese�nih delavcev.
Doloèitev kriterijev torej zakon prepušèa
dogovoru med delodajalcem in sindikati,
zato kriteriji niso obvezen sestavni del pro-
grama prese�nih delavcev.

Kljuène ukrepe za razreševanje pre-
se�nih delavcev v programu bi torej lahko
razdelili v dve temeljni skupini, in sicer:

1. ukrepi za omejevanje potrebe po od-
pustih oziroma za ohranitev delovnega raz-
merja pod spremenjenimi pogoji kar naj-
veèjega števila prese�nih delavcev in

2. ukrepi za omilitev škodljivih posledic
odpustov.

1.

Èe je nekdo uvršèen med prese�ne de-
lavce, še ne pomeni nujno, da bo tudi od-
pušèen, oziroma da mu bo prenehalo de-
lovno razmerje pri dosedanjem delodajalcu.
Z ukrepi za omejitev potrebe po odpustih
je treba poskusiti kar najveèjemu številu
ugotovljenih prese�nih delavcev ohraniti
delovno razmerje pri dosedanjem delo-
dajalcu tako, da se jim, kot je �e bilo omen-
jeno, hkrati z odpovedjo dosedanje po mo-
�nosti ponudi sklenitev nove pogodbe o za-
poslitvi

•
bodisi za isto delo pod spremenjenimi
pogoji ali z dokvalifikacijo,

•
bodisi za drugo delo s prekvalifikacijo ali
brez.

2.

Prese�ni delavci, ki jim na zgoraj na-
vedene naèine ni mogoèe ohraniti delov-

5 Predlog te odloèitve mora biti svetu delavcev, kot smo podrobneje pojasnili v toèki 4.2, predlo�ena v
obliki elaborata, na podlagi katerega se potem svet delavcev lahko kvalificirano odloèa, ali bo podal
soglasje ali ne.
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nega razmerja pri delodajalcu, so odpuš-
èeni, se pravi, podana jim je redna odpoved
pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove.
Pri tem pa mora delodajalec v programu
razreševanja prese�kov posebej opredeliti
ukrepe za èim veèjo omilitev škodljivih
posledic odpustov, katerih ni bilo mogoèe
prepreèiti. ZDR-1 v okviru te kategorije
našteva zlasti naslednje mo�ne ukrepe:

•
ponudba zaposlitve pri drugem deloda-
jalcu,

•
zagotovitev denarne pomoèi,

•
zagotovitev pomoèi za zaèetek samo-
stojne dejavnosti (le-ta je v praksi po-
gosto kombinirana tudi s sklenitvijo
pogodbe o poslovnem sodelovanju z
dotedanjim delodajalcem),

•
dokup zavarovalne dobe itd.

Seveda pa tudi navedeni nabor ukrepov
ni vseobse�en, ampak jih praksa lahko bo-
gati tudi z drugimi izvirnimi rešitvami, spre-
jetimi na sporazumni osnovi.

Omeniti velja še to, da se v zvezi z za-
konsko obvezno odpravnino (ta ima sicer
znaèaj nekakšne denarne odmene delavcu
za njegovo dosedanje delo pri konkretnem
delodajalcu) v praksi pojavlja dilema, ali jo
je smiselno postavljati kot absolutno pra-
vico delavca oziroma obveznost delo-
dajalca, ki jo mora le-ta po 108. èlenu
ZDR-1 izpolniti tudi v primeru, èe delavcu
zagotovi dokup zavarovalne dobe, pomoè
za zaèetek samostojne dejavnosti, denarno
pomoè ipd. Dejstvo je namreè, da delo-
dajalci v tem primeru niso posebej stimu-
lirani za iskanje omenjenih drugih mo�nosti
za omilitev škodljivih posledic odpovedi po-
godbe o zaposlitvi in da je zato mnogo pro-
gramov razreševanja prese�kov v tem
smislu skrajno »neinovativnih«. Veèina de-
lodajalcev se iz teh razlogov paè zadovolji s
tem, da delavcem, ki jih ne more interno
»prezaposliti«, izplaèa odpravnino, s èimer
je njihova zakonska dol�nost do teh delav-
cev izpolnjena, za kako bolj poglobljeno
razreševanje njihove problematike pa (ra-
zen moralne zaveze) nimajo veè kakega po-
sebnega interesa.

Delodajalec je ne glede na razlog ko-
lektivne odpovedi dol�an izdelati program
razreševanja prese�nih delavcev. Svet
delavcev mora preveriti, èe so izvedeni
postopki in zajeta vsebina, ki jo pred-
videva zakon o delovnih razmerjih. Za la-
�je delo sveta delavcev v tem smislu se
lahko uporabi tudi opomnik, ki je priloga k
temu gradivu.

Svet delavcev, ki ugotovi nepravilnosti
oziroma neustreznosti v programu razreše-
vanja prese�nih delavcev, naj

•
oceni te�o odstopanj, in

•
zahteva odpravo napak ali dopolnitve
manjkajoèega.

Èe delodajalec zahtev ne bo izpolnil, naj
svet delavcev zavrne soglasje k predla-
gani odloèitvi za zmanjšanje števila de-
lavcev (torej ne k programu, ampak k te-
meljni poslovni odloèitvi!).

Pri tem mora paziti, da ne bo zaradi na-
pak delodajalca prišel v zamudo. ZSDU
predvideva aktivno vlogo sveta delavcev, ki
mora v osmih dneh zavrniti soglasje, èe
�eli, da delodajalec zadr�i svojo odloèitev.

3. Posledice zavrnitve soglasja sveta
delavcev k odloèitvi delodajalca

Naèeloma je stvar zelo enostavna. Do-
loèba 97. èlena je namreè popolnoma jas-
na in nedvoumna, glasi pa se: »Deloda-

jalec ne sme sprejeti odloèitev, èe je v os-

mih dneh svet delavcev zavrnil soglasje.«

Èe delodajalec to odloèitev kljub temu
sprejme, stori prekršek po 18. toèki prvega
odstavka 107. èlena ZSDU. Enako pa velja
tudi, èe odloèitve sploh ne predlo�i svetu
delavcev v soglasje, kar je prekršek po 17.
toèki istega èlena ZSDU.

S trenutkom, ko svet delavcev zavrne
svoje soglasje k predlagani odloèitvi o
zmanjšanju števila zaposlenih, je v bistvu
konèan in se ne more nadaljevati. Delo-
dajalec te odloèitve »ne sme« sprejeti, kar
pomeni, da je, èe jo vendarle sprejme, prav-
no gledano enostavno »nièna« (tj. abso-
lutno neveljavna).

Problem, ki se pojavlja v praksi, pa je v
tem, da delodajalci pogosto enostavno ig-
norirajo tako dol�nost iz 96. èlena glede
predlo�itve predloga odloèitve o prese�kih
svetu delavcev v soodloèanje s soglasjem
kot tudi morebitno podano zavrnitev so-
glasja s strani sveta delavcev in zamišljene
postopke enostavno peljejo naprej, zakon
pa (razen omenjenih prekrškovnih doloèb in
zagro�enih glob v tej zvezi) svetom delav-
cev ne ponuja uèinkovitega mehanizma
za »samopomoè« (tako kot to velja, de-
nimo, v primeru kršitve njihove pravice do
skupnega posvetovanja). Gre za problem,
na katerega na tem mestu zaenkrat samo
opozarjamo, in ki ga bo nujno morala rešiti
bodisi bodoèa zakonodaja ali sodna praksa.

B2. Vloga in pristojnosti sindikatov

Ravno obratno kot glede pristojnosti
svetov delavcev pa velja glede pristojnosti

sindikatov v obravnavanih postopkih razre-
ševanja kolektivnih prese�kov delavcev.
Sindikati namreè kot zastopniki interesov
zaposlenih nimajo nobene formalne pristoj-
nosti v fazi sprejemanja same poslovne od-
loèitve delodajalca o zmanjšanju števila de-
lavcev, imajo pa kljuèno vlogo v naslednji
fazi postopka, to je pri pripravi konkretne-
ga programa razreševanja prese�nih de-
lavcev. Doloèa jo 99. èlen ZDR-1, ki se
glasi:

99. èlen

(obveznost obvešèanja

in posvetovanja s sindikatom)

(1) Delodajalec mora o razlogih za

prenehanje potreb po delu delavcev, šte-

vilu in kategorijah vseh zaposlenih delav-

cev, o predvidenih kategorijah prese�nih

delavcev, o predvidenem roku, v katerem

bo prenehala potreba po delu delavcev,

ter o predlaganih kriterijih za doloèitev

prese�nih delavcev pisno èim prej ob-

vestiti sindikate pri delodajalcu.

(2) Delodajalec se predhodno, z na-

menom, da dose�e sporazum, posvetuje

s sindikati pri delodajalcu o predlaganih

kriterijih za doloèitev prese�nih delavcev,

pri pripravi programa razreševanja pre-

se�nih delavcev pa o mo�nih naèinih za

prepreèitev in omejitev števila odpovedi

ter o mo�nih ukrepih za prepreèitev in

omilitev škodljivih posledic.

(3) Kopijo pisnega obvestila iz prvega

odstavka tega èlena mora delodajalec po-

slati zavodu za zaposlovanje.

S strani delodajalca morajo biti torej o

•
o razlogih za prenehanje potreb po delu
delavcev,

•
številu in kategorijah prese�nih delav-
cev,

•
predvidenem roku prenehanja potreb po
delavcih ter o

•
kriterijih za doloèitev prese�nih delav-
cev,

zgolj obvešèeni, medtem ko se mora pa
delodajalec o

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

•
o mo�nih naèinih za prepreèitev in ome-
jitev števila odpovedi ter

•
o mo�nih ukrepih za omilitev njihovih
škodljivih posledic,

v zvezi s pripravo programa z njimi pred-
hodno posvetovati z namenom, da dose�e
sporazum.

* * *
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Po doloèbi 96. èlena ZSDU je k predlogu odloèitve delodajalca o zmanjšanju števila delavcev, èe gre za veèje število delavcev

po predpisih o delovnih razmerjih, potrebno predhodno soglasje sveta delavcev. Svet delavcev lahko po zakonu svoje soglasje

utemeljeno zavrne v dveh primerih, in sicer:

1. èe predlog odloèitve ne vsebuje tudi predloga programa razreševanja prese�nih delavcev (z vsebino, doloèeno v 101.

èlenu ZDR-1);

2. èe razlogi za odloèitev o zmanjšanju števila delavcev niso utemeljeni.

V nadaljevanju so navedeni nekateri najpomembnejši elementi, ki jih mora svet delavcev temeljito preveriti, preden se odloèi

podati oziroma zavrniti soglasje. V samem postopku razreševanja prese�kov je svet delavcev pristojen predvsem za nadzor nad iz-

vajanjem sprejetega programa in zakonskih doloèil o naèinu prenehanja delovnega razmerja prese�nim delavcem.

I.

Svet delavcev naj v zvezi s predlogom programa razreševanja
prese�nih delavcev preveri naslednje:

1. Ali je predlog programa sploh izdelan in prilo�en predlogu za
soglasje k odloèitvi?

2. Ali je postopek izdelave programa potekal po doloèilih
ZDR-1?

3. Ali so bili sindikati pri delodajalcu pravoèasno obvešèeni o:

•
razlogih za prenehanje potreb po delu,

•
številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev,

•
predvidenih kategorijah zaposlenih delavcev,

•
predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu de-
lavcev,

•
predlaganih kriterijih za doloèitev prese�nih delavcev?

4. Ali je delodajalec kopijo obvestila posredoval Zavodu RS za
zaposlovanje in ga obvestil o poteku postopka prenehanja potreb po
delu veèjega števila delavcev in o opravljenem posvetovanju s
sindikati?

5. Ali je delodajalec kopijo dopisa Zavodu RS za zaposlovanje
posredoval sindikatom v dru�bi?

6. Ali se je delodajalec predhodno, z namenom, da dose�e spo-
razum, posvetoval s sindikati o:

•
predlaganih kriterijih za doloèitev prese�nih delavcev,

•
mo�nih naèinih za prepreèitev in omejitev števila odpovedi,

•
mo�nih ukrepih za prepreèitev in omilitev škodljivih posledic?

7. Ali predlog program razreševanja prese�nih delavcev vse-
buje:

•
razloge za prenehanje potreb po delu delavcev,

•
ukrepe za prepreèitev ali kar najveèjo omejitev prenehanja potreb
delovnega razmerja delavcev,

•
dokazila o preveritvi mo�nosti nadaljevanja zaposlitev pod spre-
menjenimi pogoji,

•
seznam prese�nih delavcev,

•
ukrepe in kriterije za izbiro ukrepov za omilitev škodljivih posledic
prenehanja delovnega razmerja (ponudba zaposlitve pri drugem
delodajalcu, zagotovitev denarne pomoèi, zagotovitev pomoèi za
zaèetek samostojne dejavnosti, dokup zavarovalne dobe ipd.)?

8. Ali je program finanèno ovrednoten?

9. Ali je delodajalec upošteval dogovorjene kriterije za doloèitev
prese�nih delavcev?

10. Ali je delodajalec pri enakem doseganju kriterijev dal pred-
nost delavcem s slabšim socialnim polo�ajem?

11. Ali ni med kriteriji delodajalec upošteval zaèasno odsotnost
delavcev zaradi bolezni, nege dru�inskega stanja ali te�je prizadete-
ga invalida, starševskega dopusta ter noseènosti?

12. Ali ni pri odpovedi delodajalec postavil delavce v neenako-
praven polo�aj zaradi spola, rase, barve ko�e, starosti, zdravstve-
nega stanja oziroma invalidnosti, verskega, politiènega ali drugega
preprièanja, èlanstva v sindikatu, nacionalnega in socialnega porek-
la, dru�inskega statusa, premo�enjskega stanja, spolne usmerjeno-
sti ali zaradi drugih osebnih okolišèin?

13. Ali je delodajalec upošteval posebno varstvo pred odpo-
vedjo, ki ga po predpisih o delovnih razmerjih u�ivajo:

•
predstavniki delavcev (èlani sveta delavcev, delavski zaupniki,
èlani nadzornega sveta, ki predstavljajo delavce, predstavniki
delavcev v svetu zavoda, imenovani ali voljeni sindikalni zaup-
niki)

•
starejši delavci,

•
starši,

•
invalidi in odsotni zaradi bolezni?

II.

V zvezi s preverjanjem utemeljenosti razlogov za odloèitev o
zmanjšanju števila delavcev naj svet delavcev presodi naslednje:

14. Ali je delodajalec predlo�il elaborat o utemeljenosti odloèitve
o odpovedi veèjemu številu delavcev, v katerem je posebej analiziral
tudi posledice predvidenega odpušèanja na morebitno prekomerno
psihofizièno preobremenjevanje preostalih delavcev?

15. Ali je ukinitev posameznih delovnih mest dejansko potrebna,
ali gre le za manipulacijo in navidezne odpovedne razloge?

16. Ali je delodajalec dokazal, da bo gospodarski in finanèni po-
lo�aj dru�be dejansko boljši po kolektivnem odpustu?

17. Ali je dejansko potreben predlagani obseg prenehanja po-
treb po delu delavcev, ali je �elene poslovne cilje mogoèe enako-
vredno doseèi tudi z morebitnimi drugimi poslovnimi ukrepi?

18. Ali predvideno zmanjšanje števila delavcev ne bo morda
povzroèilo prehude in nevzdr�ne preobremenitve delavcev, ki osta-

OPOMNIK
sveta delavcev v zvezi s soglasjem h kolektivnemu

odpustu delavcev po 96. èlenu ZSDU
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jajo v delovnem razmerju, kar bo lahko tudi resneje ogrozilo njihovo
varnost in zdravje pri delu?

19. Ali navedeni odpovedni razlogi izpolnjujejo vse pogoje, ki
veljajo za poslovne razloge v 89. èlenu ZDR-1:

•
da gre za prenehanje potreb po opravljanju doloèenega dela pod
pogoji sklenjenih pogodb o zaposlitvi zaradi ekonomskih, orga-
nizacijskih, tehnoloških, strukturnih in podobnih razlogov na stra-
ni delodajalca;

•
da so navedeni razlogi resni, utemeljeni ter da onemogoèajo
nadaljevanje delovnega razmerja med delodajalci in zaposlenimi;

20. Ali odpovedni razlogi izhajajo le iz sfere delodajalca in niso
povezani z ravnanjem ali sposobnostjo delavcev?

III.

Svet delavcev naj na podlagi 87. èlena ZSDU po podaji soglasja
k odloèitvi delodajalca še nadalje spremlja njegovo ravnanje in
nadzira zakonitost zakljuène faze postopka odpovedi veèjemu
številu delavcev ter tudi njegove kasnejše aktivnosti, zlasti pa:

21. Ali je delodajalec pri odpovedi pogodb o zaposlitvi upošteval
zakonski rok od izpolnitve obveznosti od posredovanja obvestila
Zavodu RS za zaposlovanje?

22. Ali je delodajalec obravnaval in upošteval predloge Zavoda
RS za zaposlovanje o mo�nih ukrepih za prepreèitev ali kar najveèjo
omejitev prenehanja delovnega razmerja in ukrepih za omilitev
škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja?

23. Ali je delodajalec odpovedal pogodbe o zaposlitvi pred spre-
jemom programa?

24. Ali odpovedi pogodb o zaposlitvah vsebujejo vse obvezne
elemente:

•
odpovedni razlogi,

•
obrazlo�itev odpovednih razlogov,

•
opozorilo delavca na pravno varstvo,

•
opozorilo delavca na njegove pravice iz naslova zavarovanja za
primer brezposelnosti?

25. Ali so odpovedi pogodb o zaposlitvah v pisni obliki?

26. Ali so spoštovani odpovedni roki, ki veljajo za odpoved
pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov?

27. Ali so spoštovana doloèila v zvezi z izplaèilom odpravnine?

28. Ali so spoštovana doloèila glede vroèanja?

29. Ali delodajalec spoštuje pravico do prednostne zaposlitve
odpušèenih delavcev?

»Omejitve« glede sestajanja
svetov delavcev
v času antikorona ukrepov

V zadnjem èasu se pojavlja kar precej vprašanj in dilem s strani svetov delavcev podjetij v zvezi z
mo�nostmi izvajanja sej, sestankov, posvetovanj, … in na splošno komuniciranja (tako internega
med èlani kot eksternega z delodajalcem) v èasu trajanja najrazliènejših aktualnih »omejitev zbi-
ranja« zaradi antikorona ukrepov. Za »normalno« uresnièevanje zakonskih pristojnosti svetov de-
lavcev je namreè kljuènega pomena prav uèinkovita tovrstna komunikacija. Kajti svet delavcev
lahko kakršnekoli odloèitve sprejema le na svojih sejah, medtem ko t. i. skupna posvetovanja z
delodajalcem lahko izvaja celo samo na »skupnih« sejah s poslovodstvom ali drugimi pooblaš-
èenimi predstavniki delodajalca.

Brez mo�nosti tako ali drugaèe (bodisi v
�ivo bodisi vsaj prek videopovezav) organi-
ziranih – samostojnih ali skupnih – sej ozi-
roma drugih »sestankov« je torej svet de-
lavcev v bistvu »mrtev« organ. Zato je nuj-
no prepreèiti kakršnekoli mo�ne zlorabe

aktualne situacije za posredno in prikrito
»suspendiranje« delovanja tega delavske-
ga predstavništva, s tem pa tudi celotnega
�e uteèenega sistema delavskega souprav-
ljanja v podjetjih. Kajti vzdr�evati uèinkovito
soupravljanje zaposlenih tudi v izrednih

razmerah pandemije covid-19 je za pod-
jetja najmanj enako pomembno, èe ne celo
še bolj kot v »normalnih«. Zato se nikakor
ne bi smelo zgoditi, da bi aktualne krizne
razmere lahko kdorkoli izrabljalza opravi-
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