
Prispevek obravnava aktualna vprašanja varstva pravic de-
lavcev ob prenosu podjetja ali njegovega dela. Poleg

ključnega vprašanja, kdaj gre za prenos podjetja ali nje-
govega dela oziroma za spremembo delodajalca po 73.
členu ZDR (oziroma direktive), je obravnavano vprašanje
ohranitve oziroma možnosti spremembe pravic delavcev
pri delodajalcu prevzemniku, dopustnosti odpovedi po-
godbe o zaposlitvi v povezavi s spremembo delodajalca,
možnosti delavca, da ugovarja prehodu k delodajalcu pre-
vzemniku, in vprašanje solidarne odgovornosti delodajalca,
prenosnika za terjatve, ki zapadejo po datumu prenosa.
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Prenos podjetja ali njegovega dela od enega
na drugi pravni subjekt pomembno vpliva na
delavce, ki delajo v podjetju ali njegovem
delu, ki se prenaša, saj to zanje pomeni spre-
membo delodajalca. V okviru EU položaj de-
lavcev ob spremembi delodajalca ureja Di-
rektiva 2001/23/EC o zbliževanju zakonov
držav članic glede varstva pravic delavcev ob
prenosih podjetij, obratov ali delov podjetij ali
obratov (OJ L 082; 22. 3. 2001; v nadalje-
vanju direktiva). Direktiva uvaja tri stebre za-
ščite delavcev: avtomatski prenos delovnega
razmerja s pravicami in obveznostmi od delo-
dajalca prenosnika na delodajalca prevzemni-
ka; zaščito delavcev pred odpovedjo pri delo-
dajalcu prenosniku ali prevzemniku in obvez-
nost delodajalca prenosnika in delodajalca
prevzemnika, da delavske predstavnike obve-
ščata in se z njimi posvetujeta (Barnard,
2006, str. 621,622).
V slovensko pravo je bil institut spremembe
delodajalca uveden z Zakonom o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in
103/07; v nadaljevanju ZDR), sprejetim leta
2002 in spremenjenim leta 2007, ki v 73. in

ali združitvijo (gre za obliki statusnega pre-
oblikovanja gospodarskih družb, urejenih z
Zakonom o gospodarskih družbah, Uradni
list RS, št. 65/09 -ZOD-1-UPB3) ali prav-
nim prenosom.
Iz obsežne sodne prakse izhaja, da lahko do
prenosa podjetja pride ne le na osnovi pogod-
be o prodaji podjetja, ampak je lahko podlaga
tudi pogodba o lizingu (Ny Molle Kro, C
287/86; Daddfs Dance Hali, C 324/86,
Bork, C 101/87) ali pogodba o prepustitvi
opravljanja storitev - contracting out, v za-
sebnem sektorju (Kask, C 209/91) in jav-
nem (Sanchez Hidalgo, C 1 73/96 in C
247/96). Pri tem lahko pride do prenosa
brez neposredne pogodbene povezave med
prenosnikom in prevzemnikom, v dveh ali več
stopnjah (od naročnika na prvega izvajalca
storitve in od tega na drugega oziroma
naslednjega izvajalca storitve, pa tudi nazaj k
naročniku).
Za pravni prenos se šteje tudi prenos, do ka-
terega pride na podlagi upravnega ali zakon-
skega akta (Sophie Redmond, C 29/91,
Temco, C-51/00 - akt lokalne oblasti; Mar-

74. členu večinoma povzema rešitve, ki izha-
jajo iz že spremenjene direktive.
V zvezi z institutom spremembe delodajalca
se v praksi pojavlja vrsta vprašanj oziroma
nejasnosti, obravnavana v prispevku.

Prenos podjetja
Za pravni položaj delavcev je ključno vpraša-
nje, ali je v konkretnem primeru na podlagi
pravnega prenosa ali združitve oziroma deli-
tve prišlo do prenosa podjetja ali dela podjet-
ja po 73. členu ZDR oziroma 1 . členu direkt-
ive.
V konkretnem primeru je treba ugotoviti, ali
je bil izveden pravni prenos (združitev ali de-
litev) in ali je na tej podlagi prišlo do prenosa
podjetja oziroma njegovega dela.

Pravni prenos
Do prenosa podjetja ali njegovega dela lahko
pride po različnih pravnih poteh - z delitvijo



godbo s podjetjem C, ne da bi hkrati prišlo
do prenosa premičnih ali nepremičnih poslov-
nih sredstev od enega na drugo podjetje. So-
dišče EU je zavzelo stališče, da golo dejstvo,
da je storitev, ki jo izvaja stari pogodbenik,
podobna tisti, ki jo izvaja novi pogodbenik, ne
opravičuje sklepa, da je šlo za prenos gospo-
darske enote. Taka gospodarska enota ne
more biti zreducirana na dejavnost, ki jo
opravlja. Njena identiteta je odvisna tudi od
drugih dejavnikov, kot so delovna sila, vod-
stveni kadri, način, kako je organizirano delo,
metode poslovanja, kjer je to primerno, tudi
sredstva za delo, ki so ji na voljo.
Iz kasnejših sodb Sodišča EU izhaja, da je pri
ugotavljanju, ali je prišlo do prenosa gospo-
darske enote, pomembno razlikovanje med
posli (dejavnostmi), ki temeljijo na delovnih
sredstvih, in posli, pri katerih delovna sred-
stva niso pomembna.
Pri poslih, ki temeljijo na delovnih sredstvih,
opremi, lahko pride do prenosa podjetja le,
če je bilo trajno ali začasno preneseno pre-
mično ali nepremično premoženje (primeri
Liikene (C- 172/99, Carlito Abler in drugi,
C-340/01).
V nekaterih dejavnostih (čiščenje, varovanje)
lahko gospodarska enota deluje brez po-
membnega premoženja, tako da ohranitev
identitete gospodarske enote pri prenosu ne
more bili odvisna od prenosa takega premo-
ženja. V teh dejavnostih je bistvena delovna
sila, zato lahko skupina delavcev, ki stalno
opravlja določeno delo, pomeni gospodarsko
celoto (primeri Siizen,, Hernandez Vida! idr.,
C- 127/96, C-229/96 in C-74/97; Sanchez
Hidalgo idr.). V teh primerih do prenosa
podjetja pride le, če prevzemnik prevzame
večino prenosnikovih delavcev (po številu in
usposobljenosti), ki so pri prenosniku opra-
vljali določeno delo. Po nekaterih stališčih v
teoriji to dejansko pomeni, da je v teh prime-
rih uporaba direktive odvisna od volje prevze-
mnika. To je v nasprotju z duhom direktive,
katere namen je zaščita zaposlitve delavcev
(Barnard, 2006, str. 642, drugače Deakin/
Morris, 2009, str. 201).

Prenos podjetja ni razlog
za prenehanje pogodbe
o zaposlitvi.

V zvezi z vprašanjem prenosa gospodarske
enote je pomembna sodba v zadevi Klaren-
berg (C-466/07), v kateri je Sodišče zavzelo
stališče, da gre lahko za prenos podjetja tudi
takrat, ko preneseni del podjetja ne ohrani
svoje samostojnosti na organizacijski ravni,
če se ohrani funkcionalna povezava med raz-
ličnimi prenesenimi proizvodnimi dejavniki in
če ta omogoča pridobitelju, da uporablja te
dejavnike za opravljanje enake ali podobne
gospodarske dejavnosti.
Pri prenosu podjetja je ključna ohranitev

tin, C-4/0 1 , Celtec, C-478/03 - privatizaci-
ja), na podlagi sodne odločbe (Abels, C
135/83, dVrso, C-362/89, Dethier,
C-3 1 9/94, Europieces, C-399/96 - primeri
postopkov prenehanja družbe s sodno odloč-
bo) in celo brez katerega od navedenih prav-
nih aktov in pogodbe (Mercbc and Neuhuys,
C-l 71/94 in C-l 72/94).

Sodišče EU je v zvezi s
pojmom pravni prenos
zavzelo široko interpretacijo.

Iz odločitev Sodišča izhaja, da pojem pravni
prenos zajema skoraj vsa razpolaganja (gl.
Barnard, 2006, str. 643), da se torej direk-
tiva uporablja ob vsaki pravni spremembi
osebe delodajalca.
Tudi v ZDR navedene načine pravnega pre-
nosa (zakon, drugi predpis, pravni posel,
sodna odločba) je treba razlagati široko, saj
bo razlaga le v tem primeru v duhu prvega
odstavka 1 . člena direktive.

Prenos podjetja ali
njegovega dela

Za uporabo direktive oziroma 73. člena ZDR
je poleg ugotovitve, da obstaja pravni prenos
(pogodba, upravni akt, sodna odločba),
ključno vprašanje, ali je v konkretnem prime-
ru dejansko prišlo do prenosa podjetja ali
njegovega dela.
Pri odgovoru na to vprašanje je treba upošte-
vati okoliščine, značilne za konkretno trans-
akcijo, predvsem pa merila, ki izhajajo iz sod-
be v znanem primeru Spijkers (C 24/85): vr-
sta podjetja ali posla, na katerega se nanaša
prenos, ali so ali niso prenesene nepremični-
ne in premičnine, vrednost imaterialnega pre-
moženja med prenosom, ali je jedro zaposle-
nih prevzel novi delodajalec, ali so bili prene-
seni kupci, stopnja podobnosti med dejav-
nostmi, ki so se izvajale pred prenosom ter
po njem, in obdobje morebitnega vmesnega
prenehanja dejavnosti.
V starejših sodbah o prenosu podjetja je So-
dišče EU uporabilo delovnopravni test, ki je
temeljil na opravljanju enake dejavnosti.
Ključna za uporabo direktive je bila ohranitev
identitete podjetja, ki se je izkazovala s tem,
da se je njegovo delovanje dejansko nadalje-
valo ali znova uvedlo pri novem delodajalcu z
enakimi ali podobnimi dejavnostmi (zadeve
Sophie Redmond, Schmidt, Merchc and
Neuhuys).
Do preobrata je prišlo v zadevi Siizen (C-
1 3/95), ko je Sodišče EU zmanjšalo pomen
delovnopravnega testa in poudarilo pomen
testa gospodarske enote. Šlo je za to, da je
družba A, ki je čiščenje svojih prostorov pre-
nesla na podjetje B, odpovedala to pogodbo
in za izvajanje podobnega dela sklenila po-

identitete gospodarske enote.
Glede na prikazano razlago pojma prenos
podjetja je uporaba 73. člena ZDR v konkret-
nem primeru odvisna od ugotovitve, ali se je
ob prenosu ohranila identiteta gospodarske
enote. Na to poleg opravljanja enake ali po-
dobne dejavnosti kaže prenos premoženja in/
ali organizirane skupine delavcev.

Ohranitev
pravic delavcev

Splošno
Z dnem prenosa podjetja ali dela podjetja
preidejo pravice in obveznosti iz delovnih raz-
merij, ki so jih delavci imeli pri delodajalcu
prenosniku na delodajalca prevzemnika (prvi
odstavek 73. člena ZDR, 1. točka 3. člena
direktive).
Prenos pravic in obveznosti na delodajalca
prevzemnika se nanaša le na delavce, ki so
bili na dan prenosa zaposleni pri delodajalcu
prenosniku in so spadali v podjetje oziroma
njegov del, ki je predmet prenosa.
Delodajalec prevzemnik na podlagi zakona
vstopi v pogodbe o zaposlitvi, sklenjene med
delodajalcem prenosnikom in delavci. Za de-
lavce to pomeni ne le ohranitev delovnega
razmerja (prenos podjetja ne sme biti razlog
za prenehanje pogodbe o zaposlitvi), ampak
tudi ohranitev pravic in obveznosti, ki izhajajo
iz delovnega razmerja, kljub spremembi delo-
dajalca.
Pojem pravice in obveznosti iz delovnega raz-
merja se razlaga široko in zajema pravice ter
obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, določene
s kolektivnimi pogodbami, pa tudi druge pra-
vice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot
jih opredeljuje nacionalno pravo (prim. Bar-
nard, 2006, str. 654).

Pravice iz pogodbe o zaposlitvi
Ko so pravice delavcev, zaposlenih v prenese-
nem delu podjetja, pomembnejše od pravic,
ki jih imajo delavci, že zaposleni pri deloda-
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jalcu prevzemniku, se pojavi vprašanje, ali se
lahko delavcem, ki so prešli k delodajalcu
prevzemniku, spremenijo pravice in obvezno-
sti, določene v pogodbi o zaposlitvi - ali jim
delodajalec prevzemnik lahko da v podpis
novo pogodbo o zaposlitvi (aneks) z manj po-
membnimi pravicami.
Iz odločitev Sodišča EU izhaja, da je zaščita,
ki jo zagotavlja direktiva, stvar javnega intere-
sa in ni odvisna od volje strank pogodbe o za-
poslitvi. Delavci se pravicam, ki jim jih daje
direktiva, ne morejo odpovedati, niti s soglas-
jem delavcev pa jih ni mogoče zmanjšati.
Ker gre pri direktivi le za delno harmonizaci-
jo, njen namen ni zagotoviti enake ravni pra-
vic v vsej EU, ampak doseči, da je delavec
tudi po prenosu podjetja v enakem položaju,
kot je bil pred prenosom. Glede na to je So-
dišče EU zavzelo stališče, da se delavčeve
pravice in obveznosti lahko spremenijo (tudi
na slabše), ko nacionalno pravo to dopušča
(ko bi do spremembe lahko prišlo tudi, če bi
delavec ostal pri delodajalcu prenosniku).
Hkrati pa je Sodišče menilo, da prenos pod-
jetja sam po sebi ne more biti razlog za tako
spremembo, sicer dopustno po nacionalnem
pravu (gl. sodbe v zadevah Daddy's Dance
Hali, Collino, Chiappero (343/98), Delaha-
ye (C-425/02).
Pravilo, ki ga je mogoče razbrati iz sodne
prakse, je razmeroma jasno - pravic in obvez-
nosti delavcev, ki so jih ti imeli pri delodajalcu
prenosniku, po prenosu le zaradi prenosa
podjetja ni mogoče znižati niti z njihovim so-
glasjem. Manj jasna je uporaba tega pravila v
praksi. Zastavlja se vprašanje, ali je treba po-
čakati nekaj časa, da se spremembe pravic ne

bodo več štele za povezane oziroma povzro- Razsodilo je, da je treba člen 3(3) direktive
cene s prenosom podjetja. Prav tako ni po- razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da pre-
polnoma jasno, kdaj se šteje, da je do spre- vzemnik - če pogodba o zaposlitvi napoluje
membe pravic prišlo zaradi prenosa podjetja na kolektivno pogodbo, ki zavezuje prenosni-
kot takega. ka, ki ni stranka te kolektivne pogodbe - ni
Iz odločitev Sodišča EU (gl. na primer sodbo zavezan s kolektivnimi pogodbami, poznejši-
v zadevi Martin (C-4/0 1 , točka 45) izhaja, mi od tiste, ki je bila veljavna ob prenosu
da se sprememba pogodbe o zaposlitvi (v podjetja. Namen direktive je ohraniti pravice
smislu znižanja pravic) iz razloga poenotenja in obveznosti delavcev, veljavne na dan pre-
pravic z drugimi delavci šteje za spremembo, nosa, ne pa varovati pričakovanj in hipotetič-
katere razlog je prenos podjetja kot tak, zato nih koristi, izhajajočih iz prihodnjega sklepa-
se šteje za nično. Podobno stališče o ničnosti nja kolektivnih pogodb,
nove pogodbe o zaposlitvi, ki jo delodajalec Navedena razlaga določb direktive je po-
prevzemnik ponudi v podpis prenesenemu membna tudi za slovensko pravo, ki v 29. čle-
delavcu, da bi ga izenačil s svojimi delavci, je nu ZDR dopušča, da se stranki pogodbe o
tudi v slovenski sodni praksi (gl. sodbo in zaposlitvi glede določenih vprašanj sklicujeta
sklep Višjega delovnega in socialnega sodi- na kolektivne pogodbe in jih ne uredita izrec-
šča, Pdp 1 1 32/2007/1 4. 5. 2008; tudi Pdp no v pogodbi o zaposlitvi. Upoštevaje to raz-
977/2006/23. 8. 2007, prim. tudi sodbo lago direktive, je treba drugi odstavek 73.
Pdp 1 1 28/2007/1 1.1. 2008). člena ZDR razlagati tako, da delodajalca pre-

vzemnika zavezujejo le določbe pogodbe o
Pravic in ohveZUOSti zaposlitvi in tistih kolektivnih pogodb, na ka-

rUiurPv ki <n lih ti impli tere se ta pogodba ° m P mlM sklicu ie - ki sodelaVCei, KI SOJlIl ti imeli zaveZ ovale delodajalca prenosnika na dan
pri delodajalcu prenOSnikU, prenosa podjetja, ne pa spremembe teh ko-

nn nrnnn<u h rn r-uU lektivnih P 0 8 odb ali nove kolektivne pogodbe,po pienosu le zaradi sklenjene po prenosu podjetja
prenosa podjetja ni mOgOČe Menim, da le na osnovi argumenta a contra-

zmanjšati niti z njihovim rio ni m
h
ogf sk'epa,i '. da se v v f dr f 1

J _ J primerih odpovedi pri izračunu odpovedne-
SOglaSJem. ga roka in odpravnine delovna doba pri de-

lodajalcu prenosniku ne upošteva. Razlog je
Izjemo pri načelu nedopustnosti spremembe v tem, da je (retji odstavek 73. člena mogo-
pogodbe o zaposlitvi zaradi prenosa podjetja če razumeti tudi tako, da se z njim posebej
pomeni le primer, ko do spremembe pogod- poudarja upoštevanje delovne dobe pri delo-
be pride zaradi upoštevanja kogentnih določb dajalcu prevzemniku (logično je, da se mora
nacionalne zakonodaje. Sodišče EU je tako - ko delavec takoj ob prenosu odpove po-
spremembo pogodbe o zaposlitvi po prenosu godbo zaposlitvi zaradi poslabšanja pravic

-

podjetja dopustilo v primeru Delahaye (C- upoštevati delovna doba pri delodajalcu pre-
425/02), ko je šlo za prenos podjetja iz za- nosniku). Upoštevati je treba tudi, da se pri
sebne v javno sfero, država kot novi delodaja- računanju odpovednega roka in odpravnine
lec pa je tudi pri prenesenih delavcih morala za delovno dobo pri delodajalcu šteje tudi
upoštevati veljavno nacionalno zakonodajo delovna doba pri pravnih prednikih (gl. četr-
glede plač javnih uslužbencev (in je torej pre- ti odstavek 92. člena in tretji odstavek 109.
nesenim delavcem morala zmanjšati plače), člena ZDR) Če upoštevamo, da se pojem
Če bi se plače delavcev znatno zmanjšale, bi pravni prednik/naslednik uporablja tudi pri
se to po mnenju Sodišča EU štelo za bistveno statusnem preoblikovanju, kamor spadata
spremembo delovnih razmer v škodo delav- tudi delitev in združitev, ki pomenita enega
cev, zato bi bilo treba šteti, da je za preneha- od možnih načinov prenosa podjetja, lahko
nje pogodbe o zaposlitvi odgovoren delodaja- vidimo, da se pri teh spremembah delodajal-
lec. ca kontinuiteta zaposlitve že upošteva. Upo-

števati bi se morala tudi, ko do spremembe
delodajalca pride na podlagi pravnega pre-

Pravice iz kolektivnih pogodb nosa podjetja.
Drugi odstavek 73. člena ZDR (ki je v skladu
s tretjim odstavkom 3. člena direktive) dolo-
ča, da mora delodajalec prevzemnik pravice OdpOVed
in obveznosti iz kolektivne pogodbe, ki je za- —.~**. n Ai*^. ~ -,-,nn<-ii+.,i

vezovala delodajalca prenosnika, delavcem POgOdbe O ZapOSlltVI
zagotavljati še najmanj eno leto, razen če ko- <snlnšnn
lektivna pogodba prej preneha veljati ali če je P
sklenjena nova. Eden od temeljnih stebrov zaščite, ki jo zago-
V primeru Wer/io/(C-499/04 j se je Sodišče tavlja direktiva, je varstvo delavcev pred pre-
EU ukvarjalo z vprašanjem, katere kolektivne nehanjem delovnega razmerja. 4. člen direk-
pogodbe zavezujejo delodajalca prevzemnika, tive izrecno določa, da prenos podjetja sam
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po sebi ne za prenosnika ne prevzemnika ni
razlog za odpuščanje. Varstvo pred odpoved-
jo se ne nanaša na primere, ko so za odpoved
pogodbe o zaposlitvi tehnični, ekonomski ali
organizacijski razlogi, ki zahtevajo kadrovske
spremembe.

Prevzemnik mora pravice
in obveznosti iz kolektivne
pogodbe zagotavljati še
najmanj leto dni.

V slovensko pravo je bila navedena določba
direktive implementirana le z uvrstitvijo
spremembe delodajalca (prenosa podjetja)
med neutemeljene odpovedne razloge (gl. z
novelo ZDR-A spremenjeni 89. člen ZDR).
Iz sodne prakse Sodišča EU je mogoče raz-
brati, da gre pri varstvu zaposlitve ob preno-
su podjetja za kompleksno področje, ki se
nanaša na čas pred prenosom in obdobje po
prenosu podjetja.

Odpoved pred prenosom
Delodajalci prenosniki se včasih (tudi na zah-
tevo delodajalca prevzemnika) želijo izogniti
varstvu pri njem zaposlenih delavcev tako, da
tik pred prenosom podjetja odpustijo določe-
no število (ali vse) delavce, delodajalec pre-
vzemnik pa jih nato zaposli pod slabšimi po-
goji (ali pa jih ne zaposli).
Sodišče EU se je s tako prakso srečalo v
primeru Bork (C 101/87), ko je menilo, da
je nacionalno sodišče tisto, ki lahko razsodi
o tem, ali je do odpovedi prišlo zaradi pre-
nosa podjetja (upoštevati mora objektivne
okoliščine, v katerih je prišlo do odpovedi

-

zlasti to, da je nje prišlo tik pred datumom
prenosa in da je prevzemnik delavce zapo-
slil). Če nacionalno sodišče ugotovi, da je
prišlo do odpovedi zaradi prenosa podjetja,
se šteje, da so bili delavci še vedno zaposle-
ni pri prenosniku na dan prenosa. Posledica
tega je, da so prenosnikove obveznosti do
njih avtomatsko prešle na prevzemnika. V
zadevi Dethier (C-3 19/94) pa je Sodišče
odločilo, da lahko delavci, ki jih je prenosnik
tik pred prenosom nezakonito odpustil in jih
prevzemnik ni prevzel, uveljavljajo nezakoni-
tost odpovedi tudi proti prevzemniku, saj se
njihove pogodbe o zaposlitvi štejejo za ve-
ljavne proti prevzemniku.
Tudi slovenska sodna praksa zagovarja sta-
lišče, da lahko delavec, ki ga je delodajalec
prenosnik odpustil zaradi prenosa podjetja,
zahteva »vzpostavitev delovnega razmerja«
oziroma »uveljavlja svoje pravice in obvezno-
sti iz delovnega razmerja« pri delodajalcu
prevzemniku (gl. sodbo Višjega delovnega in
socialnega sodišča, Pdp 954/2005/3. 3.
2006 in sodbo istega sodišča Pdp
383/2008/1 3. 1 1 . 2008; prim. tudi Blaha,
2005, str. 607, 608).

Odpoved pogodbe zaradi
poslabšanja pravic delavcev

Poseben primer prenehanja pogodbe o zapo-
slitvi, do katerega lahko pride v zvezi s preno-
som podjetja, je povezan s poslabšanjem pra-
vic delavcev. Iz drugega odstavka 4. člena di-
rektive izhaja, da se - če pogodba o zaposlitvi
preneha zato, ker se delovni pogoji bistveno
spremenijo v škodo delavca - šteje, da je za
prenehanje pogodbe odgovoren delodajalec.
Vsebino pojma »bistvena sprememba delov-
nih pogojev v škodo delavca« lahko razbere-
mo iz odločitev Sodišča EU v primerih
Merckx in Neuhuys (ko se je zaradi slabšega
prometa na novi lokaciji pri delodajalcu pre-
vzemniku zmanjšala plača), Juuri, C-396/07
(ko je delavka pri delodajalcu prevzemniku,
ki ga je zavezovala druga kolektivna pogodba,
prejemala bistveno nižje plačilo za delo, opra-
vljati pa bi ga morala tudi v drugem kraju),
Delahaye (ko se je delavki zaradi prehoda v
javni sektor bistveno znižala plača, ker se je
računala po določbah zakona, ki ureja plače
javnih uslužbencev) in Europieces (ko mora
nacionalno sodišče odločiti, ali so po novi po-
godbi, s katero je delodajalec prevzemnik de-
lavcu zaradi organizacijskih razlogov ponudil
drugo delo, delovne razmere bistveno slab-
še).

Prenos podjetja sam po
sebi ne za prenosnika ne
prevzemnika ni razlog za
odpuščanje.

Do poslabšanja delovnih razmer lahko pride
zaradi objektivnih okoliščin, drugačnih pri
delodajalcu prevzemniku kot delodajalcu pre-
nosniku (slabši promet, druga kolektivna po-
godba, drug kraj opravljanja dela), ali dopu-
stne spremembe delovnih razmer pri deloda-
jalcu prevzemniku (upoštevanje zakona, ve-
ljavnega za javne uslužbence, dopustna odpo-
ved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove po-
godbe za opravljanje drugega dela). Ali je v
konkretnem primeru šlo za bistveno poslab-
šanje delovnih razmer, je mogoče ugotoviti
šele z upoštevanjem vseh okoliščin primera.
Menim, da je v smislu navedenega treba raz-
lagati tudi tretji odstavek 73. člena ZDR, ki
delavcu omogoča, da odpove pogodbo o za-
poslitvi, če se mu pri delodajalcu prevzemni-
ku »iz objektivnih razlogov poslabšajo pravice
iz pogodbe o zaposlitvi«.
Ker razlog poslabšanja pravic delavcev izhaja
iz sfere delodajalca (do poslabšanja pogojev
je prišlo zaradi prenosa podjetja), pripadajo
delavcu, ki na tej podlagi odpove pogodbo o
zaposlitvi, enake pravice, kot če pogodbo o
zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih ra-
zlogov (odpovedni rok oziroma denarno po-
vračilo namesto odpovednega roka, pravica
do odsotnosti z dela med odpovednim rokom

zaradi iskanja nove zaposlitve in odpravnina).
Iz tretjega odstavka 73. člena ZDR izhaja
tudi, da se pri določanju odpovednega roka in
odpravnine upošteva delovna doba delavca
pri obeh delodajalcih. Ugotavlja se, da je pra-
viloma pomembna le delovna doba, dosežena
pri delodajalcu prenosniku. Do poslabšanja
pogojev namreč običajno pride s prenosom
podjetja in delavec pogodbo o zaposlitvi od-
pove lakoj po prenosu.

Če pogodba o zaposlitvi
preneha zaradi bistvenih
sprememb delovnih
pogojev v škodo delavca,
je za prenehanje pogodbe
odgovoren delodajalec.

Delovna doba pri delodajalcu prevzemniku bi
bila pomembna le, če bi do bistvenega po-
slabšanja razmer prišlo, ko delodajalec pre-
vzemnik po poteku enega leta delavcem več
ne bi zagotavljal pravic iz kolektivne pogod-
be, ki je zavezovala delodajalca prenosnika. V
tem primeru bi delavec pridobil dodatno leto
delovne dobe.

Odklonitev prehoda
Ob prenosu podjetja ali njegovega dela pre-
idejo pravice in obveznosti iz delovnih razme-
rij delavcev od delodajalca prenosnika na de-
lodajalca prevzemnika, ne da bi ta za to po-
treboval izrecno privolitev delavcev.

Razlog odpovedi

Varstvo pred odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi se nanaša na primere, ko
delodajalec prenosnik ali delo-

dajalec prevzemnik izrabi prenos

podjetja za odpoved pogodbe o
zaposctvi. ne da bi za to 'mel uteme-
ljen razlog za odpoved

dlrekt'va pa izrecno dopušča odpo-

ved pogcdse o zaposlitvi prenosni-
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Dopusten razlog za odpoved, kot
ga določa direktiva. je mogoče raz-
LAGATI V SMISlU POSLOVNEGA RAZLOGA

ZA ODPOVED, KCT IZHAJA IZ I . ALINEJE

PRVEGA ODSTAVKA. 88 ČLENA ZDR. Ce
JE PRI DELODAJALCU PRENOSNIKU A_l

DELODAJALCU PREVZEMNIKU DEJAN-
SKO PRENEHALA POTREBA PO DELU
DELAVCEV IZ POSLOVNEGA RAZLOGA, JE

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI DOPU-
STNA TUDI PRED PRENOSOM PODJETJA
ALI PO NJEM



Čeprav je ohranitev zaposlitve pri delodajalcu
prevzemniku za delavca praviloma ugodna re-
šitev, si lahko delavec ne želi preiti k deloda-
jalcu prevzemniku (poleg osebnih okoliščin si
je mogoče predstavljati tudi prehod iz zane-
sljive zaposlitve v javnem sektorju v majhno
zasebno podjetje z negotovim finančnim polo-
žajem).
Sodišče EU je to možnost dopustilo v zadevi
Katsikas and Skreb (Združene zadeve
C- 132/91, C- 138/91 in C-l 39/91), ko je
zavzelo stališče, da delavec lahko odkloni
prehod k delodajalcu prevzemniku. Iz sodbe
izhaja, da direktiva delavca ne obvezuje, da bi
nadaljeval delovno razmerje s prevzemnikom.
Taka obveznost bi kršila temeljne pravice de-
lavca, ki mora bili svoboden pri izbiri deloda-
jalca in ga ni mogoče prisiliti, da dela za de-
lodajalca, ki si ga ni svobodno izbral. Sodišče
je menilo, naj države članice določijo, kakšna
bo usoda delovnega razmerja delavca, ki se
prostovoljno odloči, da ne bo nadaljeval de-
lovnega razmerja pri delodajalcu prevzemni-
ku, predvsem, ali se delovno razmerje nada-
ljuje z delodajalcem prenosnikom ali se šteje
za odpovedano, pri delavcu ali delodajalcu.
Sodišče je jasno navedlo, da direktiva ne ob-
vezuje držav članic, da ohranijo delavčevo za-
poslitev pri delodajalcu prenosniku (niti jim
tega ne prepoveduje).

ZDR določa solidarno
odgovornost delodajalca in
prenosnika, ki časovno ni
omejena.

ZDR v petem odstavku 73. člena določa, da
lahko delodajalec prenosnik delavcu - če od-
kloni prehod in dejansko opravljanje dela pri
delodajalcu prevzemniku - izredno odpove
pogodbo o zaposlitvi (po 5. alineji prvega od-
stavka 111. člena ZDR).
ZDR posebej ne ureja primera, ko delavec
prehod k delodajalcu prevzemniku odkloni
zato, ker pozna razmere in ve, da se mu bodo
pri njem poslabšale pravice iz pogodbe o za-
poslitvi. Menim, da je treba peti odstavek 73.
člena razlagati tako, da se nanaša le na pri-
mere, ko delavec prehod odkloni brez uteme-
ljenega razloga. Če ga odkloni zato, ker bi se
mu pri delodajalcu bistveno poslabšal delov-
nopravni položaj, bi lahko prišla v poštev le
odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga, če seveda taki razlogi pri delodajalcu
prenosniku obstajajo. Če lahko delavec odpo-
ve pogodbo o zaposlitvi in pridobi pravice kot
pri odpovedi iz poslovnega razloga, če po-
slabšanje pravic ugotovi po prehodu k delo-
dajalcu prevzemniku, ni razloga, zakaj mu
enakih pravic ne bi priznali, če to ugotovi že
pred prehodom in odkloni prehod k deloda-

Slovenska ureditev solidarne odgovornosti
delodajalca prenosnika v delu, kjer se ta na-
naša na terjatve delavce, nastale zaradi od-
povedi pogodbe o zaposlitvi zaradi poslab-
šanja delovnih razmer, presega možnosti, ki
jih ponuja direktiva (kar je dopustno, saj iz
8. člena direktive izhaja, da lahko države
članice sprejmejo za delavce ugodnejšo ure-
ditev od tiste, ki izhaja iz direktive). Teorija
zagovarja (Končar, P., v: Bečan et. al,
2008, str. 328) stališče, da je taka ureditev
nelogična, saj predvideva odgovornost pre-
nosnika za kršitve prevzemnika. Menim, da
je razlog zakonske ureditve solidarne odgo-
vornosti v zvezi z obravnavanimi terjatvami v
tem, da je do poslabšanja pravic delavca pri-
šlo zaradi prenosa podjetja. Za to je v bistvu
»odgovoren« delodajalec prenosnik (zaradi
njega je prišlo do prenosa, ki je privedel tudi

jalcu prevzemniku.

Odgovornost delodajalca
prenosnika

Z dnem prenosa podjetja je delodajalec pre-
nosnik načeloma prost obveznosti glede de-
lovnih razmerij zaposlenih v podjetju ali delu
podjetja, predmetu prenosa.
Direktiva pri tem določa možnost, da države
članice za čas po prenosu določijo solidarno
odgovornost delodajalca prenosnika in delo-
dajalca prevzemnika za obveznosti, nastale
pred dnevom prenosa podjetja. Pri tem neka-
tere države določajo časovno obdobje, v kate-
rem delodajalec prenosnik še odgovarja
(Portugalska na primer tri mesece, Nemčija
eno leto, Španija tri leta), nekatere pa soli-
darno odgovornost omejujejo na določeno vr-
sto terjatev oziroma določene okoliščine.
Tudi slovenski ZDR v četrtem odstavku 73.
člena določa solidarno odgovornost deloda-
jalca prenosnika, ki pa se ne nanaša le na ter-
jatve, nastale pred datumom prenosa podjetja
(in so zapadle po njem), ampak tudi na terja-
tve delavca v zvezi s pravicami, ki mu pripa-
dajo, ko zaradi poslabšanja pravic odpove
pogodbo o zaposlitvi (po tretjem odstavku
73. člena ZDR). Solidarna odgovornost de-
lodajalca prenosnika časovno ni omejena.

Delodajalec prenosnik lahko
delavcu, ki odkloni prehod
k delodajalcu prevzemniku,
izredno odpove pogodbo
o zaposlitvi, toda le, če
delavec prehod odkloni
brez utemeljenega razloga.

do objektivnega poslabšanja delovnih razmer).
Glede na nekatere aktualne primere spre-
membe delodajalca v slovenski praksi se
celo zastavlja vprašanje, ali ne bi bilo treba
solidarne odgovornosti delodajalca preno-
snika razširiti (oziroma drugače opredeliti).
Gre za okoliščine, ko družba (delodajalec
prenosnik) ustanovi hčerinsko družbo (z mi-
nimalnim osnovnim kapitalom), nanjo pre-
nese posle, ji da v najem prostore in opre-
mo, in upoštevaje 73. člen ZDR, preidejo na
novo družbo (delodajalca prevzemnika) tudi
delavci. Če gre delodajalec prevzemnik v
stečaj, ostanejo ti brez pravic, saj osnovni
kapital ne zadošča za poplačilo terjatev, de-
lodajalec prenosnik pa (po sedanji zakono-
daji) za te terjatve ne odgovarja. Ker nave-
dene okoliščine ne rešuje ne stečajna ne sta-
tusna zakonodaja, bi bila ustrezna rešitev (z
razumnim časovnim obdobjem omejena) so-
lidarna odgovornost delodajalca prenosnika
za terjatve delavcev, ki jim zaradi stečaja
preneha delovno razmerje.

Sklepne misli
Slovenska ureditev spremembe delodajalca
se večinoma sklada z direktivo, tudi glede
razlage posameznih določb direktive, ki izha-
ja iz novejših sodb Sodišča EU.
Ne le zaradi skladnosti z direktivo bi kazalo
nekatera vprašanja (drugače) urediti zaradi
odprave dilem, ki se pojavljajo v teoriji in pra-
ksi, včasih pa tudi zaradi ustreznejšega var-
stva delavcev.
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