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Povzetek
Diplomska naloga je usmerjena v redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga, ki bo v času recesije najverjetneje najpogostejši razlog za odpoved s strani
delodajalca. Začetna poglavja so namenjena opredelitvi problema odpuščanja v
povezavi z gospodarskimi razmerami v preteklem letu. Ilustrirani so podatki, ki kažejo
na znake gospodarske krize, ter pojmi zaposlovanja, zaposlenosti in brezposelnosti.
Sledi opredelitev instituta pogodbe o zaposlitvi, njenega prenehanja in odpovedi ter
umestitev odpovedi pogodbe v pravni okvir. V osrednjem delu so predstavljeni
najpomembnejši instituti odpovedi, na katere mora biti pozoren delodajalec in hkrati
varujejo delavca. Posebno poglavje je namenjeno obrazložitvi pojava in vzrokov
recesije. Izhajajoč iz obravnavanih predhodnih poglavij so predstavljene nekatere
praktične rešitve na trgu dela, s katerimi si lahko delavci in delodajalci v okviru
slovenske zakonodaje pomagajo pri obvladovanju problema brezposelnosti in
odpuščanja. V zaključnem poglavju pa so našteti in opisani tudi nekateri predlogi za
blaženje posledic finančne krize na evropski in mednarodni ravni.
Ključne besede: pogodba o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi, poslovni
razlog, zaposlovanje, brezposelnost, recesija, gospodarska kriza.
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Summary
This thesis deals with the regular termination of the employment contract due to
economic dismissal cause, most likely one of the main reasons for termination of the
employment contract in times of recession. Introductory chapters are mapping out
the problem of resignation in connection to last year's state of economy. These
chapters include the concepts of employment and unemployment, which are defined
in conjunction with the lay-offs and the recession, along with some data regarding the
signs of economic crisis. What follows is the definition of employment contract, its
termination and cancellation and termination of contract placements in the legal
framework. The core of this thesis presents the most important institutes of
termination, which protect the employees and have to be taken into consideration by
employers. A special section is devoted to the description of the phenomenon and
causes of recession. Building upon the previous chapters, the thesis lists and
describes some of the practical solutions on the labor market, which can help
employees and employers with managing the problem of unemployment and
resignation. Final chapter includes a list of explained suggestions for mitigation of the
effects of the financial crisis on the European and international level.
Key words: employment contract, termination of employment contract, economic
dismissal cause, employment, unemployment, recession, economic crisis.
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UVOD

1.1

IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA

V diplomski nalogi je obravnavano področje odpovedi pogodbe o zaposlitvi v
povezavi z dogajanjem na trgu dela, pri čemer je pozornost namenjena redni
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ki je v trenutnih gospodarskih
razmerah najverjetneje najpogostejši razlog odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Inšpektorat za delo po statistiki ugotovljenih kršitev ugotavlja večje število kršitev tudi
na področju prenehanja pogodbe o zaposlitvi, zlasti pri rednih in izrednih odpovedih s
strani delodajalca, kar je lahko posledica nepremišljenosti pri samem sklepanju
pogodbe o zaposlitvi ali pa nepravilnosti pri predpisanih postopkih, rokih ali
obrazloţitvah odpovednih razlogov, zato morajo biti delodajalci pri tem še posebno
pazljivi.
Če iz poslovnega razloga brez sluţbe ostane manjše število delavcev, gre za
individualni odpust. Kadar pa delodajalec odpušča večje število delavcev, mora
začeti postopek razreševanja preseţnih delavcev, o njem pa se mora posvetovati
tudi s sindikatom in svetom delavcev, kar lahko traja več mesecev, zato lahko ob
trenutnih razmerah pričakujemo v prihodnosti še večje število brezposelnih, ki se je
po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ ali Zavod) v prvih dveh mesecih
letošnjega leta povečala za 16,5 %.
Velikokrat je stopnja brezposelnosti merilo uspeha makroekonomske politike, na kar
kaţejo slabe gospodarske razmere po svetu in doma, zaradi katerih se povečuje
število odpuščenih oseb. Tisti, ki odločajo o politiki ukrepov, bodo krizo najverjetneje
poskušajo odpraviti z vsemi razpoloţljivimi sredstvi, vendar bo za to potreben čas, v
katerem bodo morali delodajalci premišljeno odpuščati delavce, delavci pa bodo
morali iskati poti, da se ne bi znašli v socialni, ekonomski ali psihološki stiski.
Omenjeni problemi niso novodobni pojav. Gospodarska kriza in s tem povezane
izgube zaposlitve, recesija in brezposelnost tako ni le aktualna tema, ampak znan
problem, upoštevajoč gospodarske cikle, s tem, da se odraţa v različnih oblikah in
stopnjah. Spomnimo le na nekaj najhujših: gospodarska depresija v tridesetih letih
20. stoletja, prvi naftni šok v začetku sedemdesetih, gospodarska kriza v začetku 80.
let kot posledica druge naftne krize, v kateri se je znašla Jugoslavija, ter Švedska in
Japonska kriza v devetdesetih. Posledica vsake pa je večja ali manjša
brezposelnost. Delodajalci so prisiljeni odpuščati delavce in posledično odpovedovati
pogodbe o zaposlitvi. V primeru zmanjšanja obsega dela ali celo stečaja, ki se pojavi
kot posledica omenjenih kriz, govorimo o poslovnem odpovednem razlogu, če je
odpoved kot skrajno sredstvo, potrebna.
Rešitve, ki jih ponudi drţava in njeni organi, so večinoma le začasne narave in so
odvisne od spreminjajočih razmer na trgu, skladno s tem pa se spreminja tudi
zakonodaja, zato vseh predlogov verjetno ne bo moč uporabiti v naslednji krizi, ki bo
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imela najverjetneje drugačne vzvode. Prav tako v prihodnjem obdobju z namenom
usklajevanja interesov in varovanja pravic delodajalcev in delavcev lahko
pričakujemo tudi večje ali manjše spremembe institutov, ki urejajo področje odpovedi
pogodbe o zaposlitvi.

1.2

NAMEN IN CILJI RAZISKAVE

Namen diplomske naloge je prikazati vsebinski ter postopkovni vidik odpovedi
pogodbe o zaposlitvi s poudarkom na redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnega razloga ter problematiko odpuščanja delavcev glede na trenutne
gospodarske razmere.
Cilj diplomske naloge je proučiti zakonsko in ekonomsko plat redne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v povezavi z aktualno finančno krizo. Iz
pravnega vidika so glede same odpovedi pogodbe izpostavljeni instituti, ki so za
poslovni razlog pomembnejši ali obvezni. Posamezni instituti so pomembni tako za
delodajalce, ki morajo postopati po predpisanih določilih, kot za delavce, saj se s
poznavanjem pravic in obveznosti laţje soočajo z izgubo zaposlitve. Z ekonomske
plati bo naloga poskusila obrazloţiti pojav recesije ter z njim povezan problem
brezposelnosti. Na tej podlagi bodo nadalje predstavljene nekatere rešitve, ki jih nudi
drţava za delavce in delodajalce, s katerimi se lahko le-ti spopadajo s trenutno krizo
na trgu dela. Predstavljene bodo tudi nekatere rešitve za preprečevanje izgube
zaposlitve na evropski in mednarodni ravni.

1.3

METODE DELA

Pri pisanju diplomskega dela sta v empiričnem delu uporabljeni metodi deskripcije in
kompilacije. Tako se bom preteţno opira na pravne vire, zlasti na Zakon o delovnih
razmerjih (ZDR) ter druge pomembnejše zakone, članke in strokovno literaturo s
področja delovnega prava ter z ekonomskega področja, kot temeljne podlage za
razlago pojava recesije in na splošno gospodarske krize. V pomoč so tudi viri s
spleta. Gospodarsko stanje je predstavljeno in opisano s pomočjo grafov in tabel, iz
katerih so jasno razvidne nekatere posledice recesije. Prenehanje pogodbe o
zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi ter sama sestavo trga dela pa so ilustrirane
z organigrami.
Praktični del pri povzemanju relacije med odpovedjo pogodbe in recesijo je prikazan
s pomočjo komparativne ter statistične metode. Pri tem se je poskušalo najti
smernice, tako z vidika delavca kot delodajalca. Poskusil se je zbrati zaokroţen
nabor rešitev, ki jih drţava in njeni organi ponujajo delodajalcem in zaposlenim pri
soočanju z gospodarskimi razmerami na trgu dela ter le-te primerjati z nekaterimi
rešitvami na evropski in mednarodni ravni.
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1.4

STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA

Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. Prvo in zadnje je namenjeno uvodu
in zaključku. Drugo in tretje predstavljata širši okvir osrednjega dela, ki ga zajemata
četrto in peto poglavje. Šesto poglavje je usmerjeno v praktične rešitve.
V drugem poglavju diplomske naloge, ki sledi uvodu, je na kratko predstavljen pomen
politike zaposlovanja ter njena odvisnost od gospodarskih razmer. Opisani so pojmi,
kot so zaposlovanje, zaposlenost in brezposelnost ter prikazani nekatere znaki
recesije, ki je zajela globalno gospodarstvo.
V naslednjem poglavju je predstavljen kratek pregled in umestitev prenehanja
delovnega razmerja oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi v strukturo delovnega
prava. Tako se na splošno dotika instituta pogodbe o zaposlitvi in prenehanja
pogodbe o zaposlitvi ter zajema nekatere najpomembnejše domače in tuje pravne
vire, ki so povezani s pogodbo o zaposlitvi ali njeno odpovedjo. Na koncu je na
kratko obravnavan segment redne in izredne odpovedi.
Jedro naloge predstavlja četrto poglavje, kjer so obravnavani najpomembnejši
instituti individualne redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
delavcu, kamor šteje tudi odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga
ter odpoved v primeru prenehanja delodajalca in prisilne poravnave. V tem poglavju
je predstavljen pravni poloţaj delavca in delodajalca glede posameznih vprašanj, ki
se nanašajo na poslovni razlog, saj je prav ta v času gospodarske krize najverjetneje
najpogostejši razlog odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Glede nekaterih vprašanj se
redna odpoved iz poslovnega razloga ne razlikuje od drugih odpovedi, v drugih
primerih pa gre za drugačno ali dodatno ureditev posameznih institutov. Tako je
predstavljena oblika, vsebina in vročitev odpovedi, postopek pred odpovedjo
delodajalca, ureditev odpovednih rokov, obveznost vključitve moţnosti odpovedi s
ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, pravico do odpravnine, odpoved iz poslovnega
razloga v primeru večjega števila delavcev ter institut posebnega varstva pred
odpovedjo.
V petem poglavju je opredeljen pojem recesije in njen pomen za gospodarstvo.
Opisani so nekateri ključni pojmi v zvezi z recesijo in poskus predstavitve vzrokov
zanjo. Tako je obširneje obrazloţeno dogajanje na nepremičninskem in finančnem
trgu v ZDA, kamor segajo začetki gospodarske krize, ter odraz tega dogajanja na
slovenskem z nekaterimi ključnimi gospodarskimi indikatorji.
Nič manj pomembno ni predzadnje, šesto poglavje, v katerem so predstavljene
nekatere rešitve na trgu dela, s katerimi si lahko delavci in delodajalci pomagajo pri
obvladovanju problema brezposelnosti in odpuščanja. Našteti in na kratko opisani so
tudi nekateri drugi ukrepi na drţavni ravni ter pomembnejši ukrepi proti zmanjšanju
zaposlenosti na evropski in mednarodni ravni.
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2

POLITIKA ZAPOSLOVANJA IN GOSPODARSKA KRIZA

Predmet pogodbe o zaposlitvi je delo, le-to pa osebam zagotavlja vir zasluţka, s
katerim preţivlja sebe in svojo druţino. Zagotavljanje dela in zaposlitve pa ni le v
interesu posameznika, da le-tega opravlja oziroma jo ima, ampak tudi drţave, saj je
stopnja zaposlenosti oziroma brezposelnosti velikokrat pomemben makroekonomski
kazalec. Politika drţave v veliki meri pripomore k višji ali niţji stopnji, vzroki in vrste
brezposelnosti pa so seveda lahko različni. Tako je tudi cilj ZDR, ki ureja institut
pogodbe o zaposlitvi, vključevanje delavcev v delovni proces in preprečevanje
brezposelnosti (ZDR, 1. člen). V tem smislu v širšem pomenu govorimo o politiki
zaposlovanja.
Tako »za politiko zaposlovanja v oţjem pomenu velja, da je to dejavnost drţave in
njenih organov na področju zaposlovanja. V širšem pomenu pa se nanaša na
usklajevanje dejavnikov, zainteresiranih za zaposlovanje, kot so delodajalci in njihova
zdruţenja, sindikati in organizirane socialne skupine, na primer invalidi in ţenske.
Politiko zaposlovanja lahko definiramo kot postavljanje ciljev, oblikovanje programov
in ukrepov ter zagotavljanje virov in izvajanje dejavnosti za njihovo uresničevanje«
(Svetlik et al., 2002a, str. 36).
Ločimo aktivne in pasivne programe in ukrepe politike zaposlovanja. »Ukrepi in
programi `aktivne´ politike zaposlovanja so neposredno naravnani k odpravljanju
oziroma zmanjševanju brezposelnosti. Gre za programe in ukrepe, ki so namenjeni
ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest ter izobraţevanju in usposabljanju
brezposelnih oseb. Ukrepi `pasivne´ politike pa so predvsem naravnani k ščitenju
socialnega poloţaja posameznikov (brezposelnih in zaposlenih) ter k zakonskemu
urejanju nekaterih vidikov zaposlitvenih razmerij« (Kopač et al., 2002, str. 145).
Ukrepi drţave na področju politike zaposlovanja v smislu reševanja izzivov na trgu
dela bodo v sedanji gospodarski krizi, ki je prinesla povečano brezposelnost, še
pomembnejši kot sicer, saj je povezanost med gospodarsko rastjo, zaposlovanjem in
brezposelnostjo očitna.
Slika 1: Povezanost med gospodarsko rastjo, zaposlovanjem in
brezposelnostjo

gospodarska rast

zaposlovanje

brezposelnost

Vir: lasten vir.
Drţava, njeni organi in socialni partnerji se morajo odločno in usklajeno odzvati na
globalno gospodarsko in finančno krizo, da bi preprečili izgubo delovnih mest, podprli
ustrezen dohodek za drţavljane in se kar najučinkoviteje spopadli s sedanjimi
gospodarskimi in zaposlitvenimi izzivi.
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2.1

ZAPOSLOVANJE, ZAPOSLENOST IN BREZPOSELNOST

»O sistemu zaposlovanja lahko govorimo šele nekaj zadnjih desetletij, ko so se
razvite drţave ponovno začele srečevati z naraščanjem brezposelnosti in ko se je
drţava v sedemdesetih letih predvsem z aktivno politiko zaposlovanja in prenovo
sluţb za zaposlovanje začela vse bolj neposredno vmešavati na trg dela« (Svetlik et
al., 2002b, str. 36).
Zaposlenost in nezaposlenost oziroma brezposelnost sestavljata aktivno
prebivalstvo, ki poleg neaktivnega predstavlja trg dela. »Število in stopnja zaposlenih
ali brezposelnih na drugi strani sta med temeljnimi kazalci uspešnosti prilagajanja
trga delovne sile novim razmeram« (Ignjatović et al., 2002, str. 28).
»Na zaposlenost vplivajo sklop ključnih tehnologij, ekonomskih in druţbenih odnosov
od doseţene ravni gospodarskega razvoja, potrebe po večjem ali manjšem obsegu
proizvodnje, odvisne od povpraševanja, preskrba z drugimi produkcijskimi faktorji,
zlasti s kapitalom kot morebitnim substitutivnim ali pa komplementarnim
produkcijskim faktorjem, ter plače kot cene dela. Gospodarska politika lahko nanje
posredno učinkuje in tako vpliva na zaposlenost« (Kriţanič et al., 2002, str. 111).
»Socialni primer brezposelnosti je eden najbolj nasprotujočih socialnih primerov, ki
se od drugih (npr. socialnega primera nastopa invalidnosti) razlikuje predvsem po
tem, da je posameznik fizično zmoţen za delo. Izpad dohodka je torej posledica
dejstva, da posameznik ne more dobiti zaposlitve, čeprav jo išče. Socialni primer
brezposelnosti tako nastane kot posledica objektivnih dejavnikov, ki so povezani z
delovanjem trga delovne sile. Vpliv na nastanek, predvsem pa na trajanje, pa imajo
tudi subjektivni dejavniki, ki so povezani s posameznikovo osebno pripravljenostjo na
(ponovno) zaposlitev« (Kopač, et al., 2002, str. 150). Za nas bodo pomembni le
objektivni dejavniki, torej tisti, ki so povezani s trgom delovne sile, in sicer v primeru
zmanjšanja povpraševanja po delu zaradi vsesplošne gospodarske krize.
»Izguba zaposlitve praviloma pomeni izgubo edinega in poglavitnega vira dohodka
za preţivljanje delavca in njegove druţine. Ob tem se omenjajo še številne druge
negativne posledice izgube zaposlitve in brezposelnosti, vse do socialne
izključenosti. Varstvo v zvezi z prenehanjem zaposlitve in brezposelnostjo je
zagotovljeno tako v okviru sistema socialne varnosti kot v okviru delovne
zakonodaje« (Kresal et al., 2008a, str. 334).
Posledice brezposelnosti lahko ugotavljamo na ravni posameznika, druţbenih skupin
in drţave. Brezposelnost posamezniku prinaša predvsem ekonomske, psihološke in
socialne teţave. Nadalje se problem brezposelnosti povezuje z nekaterimi širšimi
druţbenimi skupinami, ki so socialno ogroţene, na primer mladi, ţenske, invalidi in
starejši delavci. Na ravni drţave pa se brezposelnost odraţa predvsem v teţavnosti
zagotavljanja socialne varnosti dolgotrajno brezposelnim z zagotavljanjem denarnih
nadomestil in denarne pomoči. V nadaljevanju si poglejmo vpliv brezposelnosti na
posameznika oziroma vidike brezposelnosti.
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Doţivljanje brezposelne osebe ob izgubi zaposlitve si lahko razlagamo s
Harrisonovim modelom vpliva brezposelnosti, kot prikazuje slika.
Slika 2: Harrisonov model vpliva brezposelnosti

morala

denarne skrbi
dolgočasje
zmanjšano samospoštovanje

šok optimizem

pesimizem fatalizem

trajanje brezposelnosti

Vir: Dominkuš et al. (2002, str. 326).
»Po izgubi zaposlitve najprej nastopi šok, saj jo posameznik doţivlja kot krivico. Sledi
obdobje optimizma, v katerem se posameznik sprijazni z izgubo zaposlitve in začne
iskati novo. Če mu ne uspe najti nove zaposlitve, se postopno začne vdajati
pesimizmu. Nastopijo finančne teţave zaradi daljšega izpada dohodka, upada
samozavest, nastajajo teţave v druţini, oseba pa vedno bolj zgublja stik s socialnim
okoljem. Posledično oseba zaposlitve ne išče več intenzivno, kar model imenuje
obdobje vdanosti v usodo in apatije« (po Dominkuš et al., 2002, str. 326).
Tako govorimo ekonomskih, socialnih in psiholoških problemih oziroma, ki so
medsebojno povezani. Z ekonomskega vidika izguba zaposlitve za posameznika
pomeni izpad materialnih dobrin, torej dohodka, s katerim preţivlja sebe in svojo
druţino. Tako nastajajo teţave v druţini, izgublja pa se tudi širši krog socialnih stikov,
ki ga zagotavlja redno delo. Prekinitev teh stikov vodi v socialno izključenost, kar
predstavlja socialni vidik. V zvezi s finančnimi teţavami in nizko udeleţbo v
druţbenih procesih pa se pojavljajo znaki psiholoških teţav. Posameznik dvomi o
svojih sposobnostih, tako se zmanjša samozavest in samospoštovanje. Posameznik
tako še teţje najde pot do nove zaposlitve in finančnih virov ter socialnih stikov, ki bi
jih lahko obnovil v novem delovnem okolju.
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Brezposelne osebe (po definiciji ILO – International Labour Organization) so osebe,
ki v poročevalskem tednu oziroma v tednu, ko so bile anketirane, niso bile zaposlene
ali samozaposlene in niso opravile nikakršnega dela za plačilo ter:
• so v zadnjih štirih tednih aktivno iskale delo in bi ga bile takoj (v dveh tednih)
pripravljene sprejeti, če bi ga našle ali
• so ţe našle delo in ga bodo začele opravljati v času po poročevalskem tednu1.
Registrirano brezposelne osebe pa so vse osebe, ki so kot brezposelne prijavljene
na ustreznih zavodih ali prejemajo denarna nadomestila in izpolnjujejo druge pogoje
po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanje za primer brezposelnosti.
Poznamo več vrst brezposelnosti. Najpogosteje govorimo o sezonski, frikcijski in
strukturni. O sezonski brezposelnosti govorimo, ko podjetja zaradi nihanja v
proizvodnji v določenih sezonah najemajo oziroma odpuščajo sezonske delavce.
Frikcijska brezposelnost je po navadi kratkotrajno obdobje, posledica časovnega
zamika med začetkom iskanja zaposlitve ter pridobitvijo le-te. Najpogosteje se pojavi
med mladimi, ki iščejo prvo ter odpuščenimi delavci, ki iščejo novo zaposlitev.
Strukturna brezposelnost pa je posledica neusklajenosti med ponudbo kadrov na trgu
delovne sile ter povpraševanjem po njih. Predstavlja največji problem za drţave, ki
se z njo spopadajo, saj je dolgotrajna ter lahko prizadene cele generacije ljudi.
Slednja je tudi predmet problemov, ki se navezujejo na temo odpuščanja in recesije.
Po podatkih Mednarodne organizacije dela se bo globalno število brezposelnih oseb
zaradi gospodarske krize v letošnjem letu povzpelo za 29 milijonov, v najslabšem
primeru pa kar za 59 milijonov v primerjavi z letom 2007 (ILO, 06.06.2009). V
Sloveniji se je po podatkih Statističnega urada RS število anketiranih brezposelnih
oseb v prvem četrtletju 2009 v primerjavi s predhodnim četrtletjem povečalo za skoraj
10.000, kar je pomenilo 21 % (SURS, 29.05.2009). Ob koncu maja 2009 je bilo na
Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 84.519 brezposelnih oseb. V primerjavi z
decembrom se je brezposelnost tako povečala za 27,6 %, v primerjavi z majem
preteklega leta pa je bilo brezposelnih več za 38,2 % (ZRSZ, 31.05.2009).

2.2

SVET V NAJVEČJI RECESIJI PO 2. SVETOVNI VOJNI

Trenutne gospodarske razmere kaţejo na globoke znake recesije, kot jih po drugi
svetovni vojni glede na statistiko še nismo doţiveli.
»Večina mnenj in komentarjev kot vzroke ali `krivce´ navaja posojilodajalce,
posojilojemalce in posrednike pri drugorazrednih hipotekarnih posojilih v ZDA, rating
agencije, slabo regulacijo oziroma deregulacijo finančnih institucij, Basel II, koncept
poštene vrednosti v novih računovodskih standardih, `pohlep bančnikov´, kreditne
derivative, listinjenje2, različne predsedniške administracije v ZDA, neoliberalno

1

SURS, 16.10.2003.
»Gre za zbiranje posojil v pakete in njihovo prodajo investitorjem. Finančne avtoritete so ga podpirale kot
način razpršitve tveganj. Listinjenje je odprlo novo pot širitve poslovanja bankam, saj niso bile več odvisne od
nabiranja depozitov med prebivalstvom in gospodarstvom, pač pa so si vire izposojale na finančnem trgu. Bilo je
2
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ekonomsko ideologijo, splošna makroekonomska globalna ravnovesja ter številne
druge vzroke. Čeprav vse naštete razlage vsaj deloma drţijo, imam vtis, da gre
predvsem za `grešne kozle´ oziroma `običajne osumljence´, ki naj bi zakrili globlje in
teţje obvladljive vzroke krize« (Barle in Ţunič, 2008a, str. 1).
V času velike depresije je bilo zaporedje dogodkov podobno. »Začela se je okrog leta
1925, prav tako s pokom nepremičninskega balona, ki mu je sledil v letu 1929 padec
na borzah, temu pa velika depresija v naslednjih letih do 1933. tedaj se je
proizvodnja v ZDA zmanjšala za četrtino, brezposelnost je bila 25%. Podobno je
kriza iz ZDA zadela evropska trţna gospodarstva« (Štiblar, 2008, str. 20).
Na finančno, gospodarsko ali nepremičninsko krizo kaţejo različni ekonomski kazalci.
Bruto domači proizvod (BDP), kot najpomembnejši dejavnik, je imel v zadnjem
obdobju negativno rast s strmim padcem v prvem kvartalu letošnjega leta, kot kaţe
slika 3.
Slika 3: Ocena globalne rasti BDP

Vir: IMF, World Economic Outlook, various databases v: ILO, Global Employment
Trends, maj 2009.
Slika 3 torej prikazuje gibanje BDP za 6-mesečno obdobje od oktobra do aprila v letih
2007, 2008 in 2009 na globalni ravni. V obdobju od oktobra 2006 do aprila 2007, je
stopnja BDP narasla za 0,2 odstotne točke. Ţe v obdobju od oktobra 2007 do aprila
podlaga za razcvet investicijskega bančništva, ki je v sedanji finančni krizi tako klavrno končalo« (Štiblar, 2008,
str. 103).
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2008 je stopnja BDP padla s 3,9% na 3,2%, od oktobra lani pa do aprila 2009 pa je
padla za 4,3 odstotne točke in dosegla celo negativno rast.
Kot posledica gospodarske krize pa je najpomembnejša za izbrano temo stopnja
brezposelnosti, ki se je v zadnjem obdobju dramatično zvečala, kot kaţejo podatki
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) izbranih drţav na
sliki 4.
Slika 4: Izbrane stopnje brezposelnosti

Vir: OECD Harmonised unemployment rates (Main Economic indicators),
09.06.2009.
Na sliki 4 lahko vidimo, da se je brezposelnost povečala prav na vseh obravnavanih
območjih. Tako je v aprilu 2009 stopnja brezposelnosti v drţavah OECD znašala
7,8%, kar je 0,1 odstotne točke višje od preteklega meseca in kar 2,2 odstotne točke
višje od aprila preteklega leta. Najbolj se je stopnja brezposelnosti povišala v ZDA, in
sicer kar za nekaj manj kot štiri odstotne točke. Najvišja stopnja brezposelnosti je
sicer v mesecu aprilu 2009 zabeleţena v Evro območju, in sicer več kot 9 %,
najmanjša pa na Japonskem.
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3

INSTITUT POGODBE O ZAPOSLITVI

3.1

POGODBA O ZAPOSLITVI

»Pogodba o zaposlitvi je pogodba delovnega prava in je pravni temelj za
vzpostavitev delovnega razmerja. Pogodba o zaposlitve ureja razmerje med dvema
strankama, v katerem ena stranka mora nekaj storiti oziroma opravljati neko delo in
ima zato pravico do plačila ter druge zakonsko in pogodbeno določene pravice
(delavec), druga stranka pa mora delo zagotoviti in ga plačati, ima pa pravico
opravljeno delo trajno in nepretrgano vključevati v svoj proizvodni proces in sistem
oziroma organizacijo (delodajalec)« (Bohinc, 2004a, str. 106).
Stranki pogodbe se po ZDR definirata kot vsaka fizična oseba, ki je v delovnem
razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi - delavec - ter pravna in fizična
oseba ter drug subjekt, kot je drţavni organ, lokalna skupnost, podruţnica tujega
podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na
podlagi pogodbe o zaposlitvi - delodajalec.
Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki (ZDR, 15. člen) in mora imeti
določene sestavine (ZDR, 29. člen).
Praviloma se sklepa za nedoločen čas, saj gre za trajno razmerje, vendar zakon
določa izjeme (ZDR, 10. člen). Tako poznamo naslednje posebnosti ali zvrsti pogodb
o zaposlitvi, ki jih ZDR določa v 52.-72. členu:
pogodba o zaposlitvi za določen čas,
pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost,
zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku,
pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del,
pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,
pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu ter
pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi.
Pri sklepanju pogodb o zaposlitvi zakon določa nekatere pravice in obveznosti
pogodbenih strank. To so pravice v zvezi z dokazili o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dela ter obveznost delodajalca, da objavi prosto delovno mesto (z
nekaterimi izjemami) ob upoštevanju prepovedi diskriminacije (ZDR, 23.-28. člen).
Zakon nadalje določa obveznosti pogodbenih strank med samim trajanjem
delovnega razmerja (in nekatere po prenehanju). Tako med obveznosti delavca
sodijo vestno delo na delovnem mestu, upoštevanje delodajalčevih navodil ter drugih
predpisov, varovanje poslovne skrivnosti, prepoved škodljivega ravnanja in
konkuriranja ter obveznost obveščanja o vsem, kar je pomembno za organizacijo ali
podjetje. Delodajalec pa mora zagotavljati delo, plačilo, varnost, varovanje
zasebnosti, dostojanstva ter osebnih podatkov. Kršitev pogodbenih obveznosti je
lahko razlog za njeno odpoved (ZDR, 31.-46. člen).
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Predmet pogodbe o zaposlitvi, kot ţe omenjeno, je delo. Delo je človekova
dejavnost za zagotavljanje ekonomskih razmer, ki jo lahko opravlja kot posameznik
ali pa v okviru različnih organizacij. Delo zaposlenih v organizacijah torej urejajo
pravila delovnega prava, s temeljnim poudarkom na ZDR. Pri tem pa moramo ločiti
pravila, ki veljajo za delavce, ter pravila, ki veljajo za javne usluţbence, katerih
delodajalec je drţava, lokalna skupnost ali druge osebe javnega prava in so
oblikovana v okviru usluţbenskega prava z osrednjim Zakonom o javnih usluţbencih.
Če ni s posebnimi zakoni drugače določeno, pa se tudi za javne usluţbence
uporabljajo določbe ZDR (ZDR, 2. člen). Nadalje moramo ločiti med pogodbo o
zaposlitvi ter pogodbo o delu oziroma delovršno ali t.i. podjemno pogodbo, ki velja za
osebe, ki samostojno opravljajo neko pridobitno dejavnost in jo urejajo pravila civilno
pogodbenega prava, čeprav se le-ta smiselno uporabljajo tudi pri urejanju delovnih
razmerij. »Poleg pogodbe o delu pa lahko nastajajo še druge oblike delovnih
razmerij, ki so lahko podobne delovnim razmerjem, kot na primer avtorske pogodbe,
pogodbe o trgovskem zastopanju, pogodbe o naročilu in podobne« (glej Šetinc
Tekavc, 2004, str. 34). Naj omenim še »poslovodne osebe oziroma direktorje, ki so v
Sloveniji pogosto v delovnem razmerju, ki se na podlagi 72. člena ZDR sklepa z
mnogimi posebnostmi« (Senčur Peček v: Šetinc Tekavc, 2004, str 34.), »čeprav v
tujini to ni v navadi in je v teoriji kot primernejša navedena civilnopravna pogodba o
vodenju poslov« (Drevenšek v: Šetinc Tekavc, 2004, str. 34).
Pogodba o zaposlitvi je pravni temelj za vzpostavitev delovnega razmerja. Delovna
razmerja se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem (ZDR, 1.
člen). Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se
delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za
plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom
delodajalca, pri tem pa je vsaka od pogodbenih strank dolţna izvrševati dogovorjene
ter predpisane pravice in obveznosti (ZDR, 4. člen). Ločimo med individualnimi in
kolektivnimi delovnimi razmerji. Pri tem je individualno razmerje, razmerje med
delavcem in delodajalcem na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki je temelj za
vzpostavitev delovnega razmerja, pri kolektivnih razmerjih pa gre za tripartitno
razmerje, v katerega se vključuje še drţava. Elementi delovnega razmerja so pri tem
osebno delo za plačilo, vključenost v organiziran delovni proces ter nepretrgano delo
po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

3.2

POGODBA O ZAPOSLITVI IN PRAVNI VIRI

Pogodba o zaposlitvi je pogodba delovnega prava. »Delovno pravo je posebna
pravna veja, ki s samostojnimi delovnopravnimi instituti, deloma pa z uporabo
civilnega in upravnega prava ureja delovna razmerja kot trajno pravno urejena
razmerja med delodajalcem in delavcem pri delu in v zvezi z delom.
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3.2.1 Pogodba o zaposlitvi in domači pravni viri
Primerjalna zakonodaja in pravna teorija razvrščata delovno pravo na kolektivno
(kolektivne pogodbe, socialno partnerstvo, sodno varstvo pravic, sodelovanje
zaposlenih pri upravljanju in udeleţba na rezultatu podjetja) in na individualno
delovno pravo (posamezne pravice in pravna razmerja pri pogodbi o zaposlitvi)«
(Bohinc, 2004b, str. 30). Čeprav ZDR, kot osrednji zakon individualnega delovnega
prava, izčrpno ureja individualna delovna razmerja ter institut pogodbe o zaposlitvi,
pa sta stranki delovnega razmerja ţe po ZDR omejeni pri avtonomnosti sklepanja in
prenehanja pogodb o zaposlitvi in sta tudi v času trajanja delovnega razmerja dolţni
upoštevati poleg pravil ZDR tudi določbe drugih zakonov, ratificiranih in objavljenih
mednarodnih pogodb, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov
delodajalca (ZDR, 7. člen). Tako so pomembnejši naslednji domači pravni viri:
Civilnopravna pravila, ki se uporabljajo za t.i. samozaposlene osebe, a so
uporabna tudi v sferi delovnih razmerij, se uporabljajo neposredno. Pri tem je
zlasti pomembno obligacijsko pravo, ki je urejeno v Obligacijskem zakoniku RS.
Splošna pravila civilnega prava se tako pri sklepanju, veljavnosti, prenehanju in
drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi uporabljajo smiselno (ZDR, 11. člen), le-ta
pa se ne smejo uporabljati, če obstajajo elementi delovnega razmerja, kot je
definirano v 4. členu. To pomeni, da se mora v tem primeru skleniti pogodba o
zaposlitvi in ne kakršnakoli druga civilna pogodba.
Podobno kot v razmerju do civilnega prava, je potrebno tudi v razmerju do
kaznovalnega prava upoštevati nekatere temeljne institute, ki jih ureja Kazenski
zakonik RS ter Zakon o kazenskem postopku, zlasti v postopku ugotavljanja
disciplinske odgovornosti ter odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu iz krivdnih
razlogov.
Delovnopravni predpisi pogosto določajo za manjše organizacije delovnopravne
poenostavitve, zato je pri tem potrebno upoštevati pravila statusnega prava
(Zakon o gospodarskih družbah).
Vzporedno z razvojem delovnega prava se je zasnovala ureditev socialne
varnosti, ki jo sestavljajo socialna zavarovanja, med katerimi so zlasti pomembna
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju - ZPIZ), zdravstveno zavarovanje (Zakon o zdravstvenem
zavarovanju) ter zavarovanje za primer brezposelnosti ( Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti - ZZZPB), dopolnjuje pa sistem socialnega
varstva (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP). Gre za
uveljavitev predpisov o zavarovanju delavcev pred socialnimi tveganji. Obveznost
na strani delodajalca je v zagotavljanju sredstev za odpravljanje teh rizikov.
Delodajalec je tako po 9. členu ZDR dolţan delavca z dnem nastopa dela, ki je
določen v pogodbi o zaposlitvi, prijaviti v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti
in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela.
Pomembni viri delovnega prava poleg omenjenih zakonov, ustave ter
mednarodnih virov pa so tudi podzakonski predpisi ter drugi avtonomni viri, kot so
kolektivne pogodbe in splošni akt delodajalca.
Norme delovnega prava morajo biti nadalje usklajene z Ustavo RS, torej ustavnim
pravom ter pravili mednarodnega prava.
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3.2.2 Pogodba o zaposlitvi in tuji pravni viri
Nekateri najpomembnejši mednarodni dokumenti, ki so bili sprejeti v okviru
mednarodnih organizacij, tako na univerzalni, kot na regionalni ravni, in jih upošteva
tudi ZDR, v zvezi s prenehanjem zaposlitve so:
Konvencija Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 158 o prenehanju delovnega
razmerja na pobudo delodajalca, ki velja za vse panoge in vse zaposlene (2. člen
konvencije), čeprav drţava lahko izloči določene skupine delavcev, na primer
delavce zaposlene za določen čas ali določeno nalogo, delavce na poskusnem
delu in pripravnike, delavce, ki priloţnostno in za krajši čas opravljajo delo, pod
določenimi pogoji tudi določene druge omejene skupine delavcev. »Ob tem
konvencija zahteva, da se predvidi ustrezno varstvo pred sklepanjem pogodb o
zaposlitvi za določen čas, katerih namen je izogniti se varstvu po konvenciji (2. do
5. odstavek 2. člena) (Kresal et al., 2008b, str. 336, 337). »Namen konvencije je
delavcem zagotoviti varstvo pred prenehanjem delovnega razmerja, in sicer brez
utemeljenega razloga. Konvencija vsebuje tudi določbe o postopku pred ali ob
prenehanje zaposlitve s pravico do obrambe, ureja pravico do sodnega varstva z
vprašanjem dokaznega bremena, sankcije in postopka pomirjanja, določa pravico
do razumnega odpovednega roka, do odpravnine, odsotnosti z dela med
odpovednim rokom, potrdila o zaposlitvi ter nekatere dodatne obveznosti za
delodajalce za primer odpovedi zaradi t.i. poslovnih razlogov, kot je pravočasno
obveščanje delavskih predstavništev ter pristojnih oblastnih organov in
omogočanje posvetovanja z njimi« (po Kresalovi, 2006a, str. 1375).
Priporočilo št. 166, ki ob Konvenciji ureja še različne preventivne ukrepe,
podrobneje ureja sodelovanje delavskih predstavnikov v postopku pred
odpuščanjem, ureja merila za določitev delavcev, ki jim preneha zaposlitev, ureja
prednostno pravico pri ponovnem zaposlovanju in ukrepe za ublaţitev posledic
izgube zaposlitve.
Druge konvencije MOD, ki urejajo vprašanje varstva pred odpovedjo, kot na
primer konvencija o varstvu materinstva, o varstvu delavskih predstavnikov in
druge.
Določbe Evropske socialne listine (spremenjene), pri čemer je z vidika odpovedi
pogodbe o zaposlitvi še posebej pomembna pravica do varstva v primerih
prenehanja zaposlitve, do razumnega odpovednega roka, do obveščanja in
posvetovanja v postopkih kolektivnega odpuščanja, pravica delavcev do varstva
njihovih terjatev v primeru insolventnosti delodajalca in druge določbe.
Direktiva Sveta 98/59/ES z dne 20.7.1998 o pribliţevanju zakonodaje drţav članic
v zvezi s kolektivnimi odpusti, katere glavni namen je zagotoviti ustrezno vlogo
delavskih predstavnikov in pristojnega oblastnega organa v primeru odpustitve
večjega števila delavcev iz poslovnih razlogov ter s tem upoštevati socialni vidik
masovnih odpustov.
Pogodba o Ustavi za Evropo, ki v 2. delu – Listina Unije o temeljnih pravicah – v
90. členu določa, da ima vsak delavec pravico do varstva pred neupravičeno
odpustitvijo v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami.

13

3.3

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI

»Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je eno osrednjih vprašanj delovnega prava, pri
čemer je posebne pozornosti deleţna predvsem odpoved pogodbe s strani
delodajalca, pri kateri so se postopno oblikovale številne delovnopravne varstvene
norme, ki delavcem zagotavljajo različne pravice v zvezi z odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi in ki hkrati pomenijo določeno omejevanje delodajalčeve svobodne
odpovedi. Glede na pomen, ki ga ima to vprašanje za delavce, delodajalce in drţavo,
ni presenetljivo, da je na tem področju kar nekaj izredno pomembnih mednarodnih
dokumentov, ki zavezujejo Slovenijo« (Kresal, 2006b, str. 1373).
ZDR v 75. členu določa načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi, le-ta preneha
veljati:
s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe,
s sporazumno razveljavitvijo,
z redno ali izredno odpovedjo,
s sodbo sodišča,
po samem zakonu3, v primerih, ki jih določa ta zakon ter
v drugih primerih, ki jih določa zakon.
»Ker je ZDR iz leta 2002 uvedel pogodbeni koncept delovnega razmerja, je
zakonodajalec tudi načine prenehanja delovnega razmerja ustrezno prilagodil njegovi
novi naravi. Tako sta bila vpeljana dva nova načina prenehanja pogodbe o zaposlitvi,
ki ju prej veljavna delovnopravna zakonodaja ni poznala, in sicer prenehanje
pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča ter izredna in redna odpoved
pogodbe o zaposlitvi« (po Klampferjevi, 2007, str. 60). Slednji bom namenila tudi
največ pozornosti.

3.4

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

»Odpoved pogodbe o zaposlitvi je institut, ki v obliki enostranske izjave volje ene od
pogodbenih strank povzroči prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Gre torej za pravno
moţnost tako delavca, kot tudi delodajalca« (Cvetko et al., 2004, str. 209).
Zakon torej pozna redno in izredno odpoved delavca in delodajalca. Bistvena razlika
med odpovedjo s strani delavca in odpovedjo delodajalca je v tem, da lahko v
primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavec pogodbo odpove brez
obrazloţitve, delodajalec pa mora podati utemeljen razlog (81. člen). Za obe stranki
sicer veljajo zakonsko določeni roki, pri čemer pa to pravilo ne velja za izredno
3

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu nastopi z dnem, ko je delavcu vročena pravnomočna
odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije in z dnem prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja tujca.
Združenje delodajalcev Slovenije, 20.05.2009.
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odpoved, s čimer se le-ta razlikuje od redne (ZDR, 80. člen). Poleg tega lahko
izredno odpove pogodbo tako delavec, kot delodajalec, le v taksativno naštetih
primerih, ki jih ZDR za delavca našteva v 111. členu in za delodajalca v 112. členu.
Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca pa so
(ZDR, 88. člen):
poslovni razlog: prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz
pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih
ali podobnih razlogov na strani delodajalca, ali
razlog nesposobnosti: ne-doseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec
dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za
opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi
zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati
pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja,
krivdni razlog: kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega
razmerja,
nezmoţnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi
invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
»Ker izguba zaposlitve pomeni skrajno sredstvo (ultima ratio), ki je utemeljeno le, če
ni mogoče uporabiti drugih, milejših ukrepov (odločba US U-I-271/95 z dne
15.5.1996, Ur. list RS, št. 27/96), in zaradi varstva pravic delavcev pred
neutemeljenim odpuščanjem, je zakonodajalec v postopku pred odpovedjo vnesel
številne formalne zahteve, ki delavcu kot šibkejši stranki v tem pogodbenem odnosu
zagotavlja varstvo. Tako zakon ţe v splošnih določbah o odpovedi pogodbe o
zaposlitvi, poleg vsebinskih zahtev, s katerimi odpoveduje vrsto odpovedi, vsebuje
tudi vrsto `postopkovnih določb´, ki jih mora spoštovati delodajalec, da odpust
delavca vzdrţi sodno presojo. Nekatere take procesne zahteve so določene za vse
primere odpovedi, nekatere pa so specifično urejene glede na vrsto odpovednega
razloga in glede na število odvečnih delavcev pri odpuščanju iz poslovnega razloga«
(Klampfer et al., 2008a, str. 359).
Izpolnitev formalnih zahtev je še kako pomembna, saj ima lahko »nezakonita
odpoved pogodbe o zaposlitvi za posledico ne le razveljavitev odpovedi, reintegracijo
delavca v delovno razmerje in poplačilo neizplačane plače z visokimi zamudnimi
obrestmi, ampak tudi obveznost delodajalca za poplačilo odškodnine zaradi
nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi« (Kokalj, 2004, str. 34).
V nadaljevanju se naloga osredotoča na vsebinske in postopkovne zahteve pri
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, tako na tiste, ki veljajo na
splošno za vse vrste odpovedi in se hkrati nanašajo tudi na poslovni razlog, kot tiste,
ki izrecno urejajo odpoved iz poslovnega razloga.
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4

REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ
POSLOVNEGA RAZLOGA

»Pravna ureditev odpovedi pogodbe o zaposlitvi se razlikuje glede na to, za kateri
odpovedni razlog gre. Le v določenih primerih ima delavec pravico, da mu
delodajalec ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, različno so določeni
minimalni odpovedni roki, v določenih primerih odpovedi delavcu pripada odpravnina,
itd., zato je tako za delavca kot tudi za delodajalca zelo pomembno, iz katerega
razloga bo delodajalec delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi« (Kresal et al.,
2008c, str. 405). V tem poglavju je predstavljen pravni poloţaj delavca in delodajalca
glede posameznih vprašanj, ki se nanašajo na poslovni razlog.
Poslovni razlog, kot ţe navedeno, po 88. členu ZDR, pomeni prenehanje potreb po
opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih,
organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca.
»Bistveno za opredelitev poslovnega razloga je to, da gre za razloge na strani
delodajalca« (Kresal et al., 2008d, str. 406). Torej, »razlogi za odpust niso povezani s
konkretnim delavcem« (Direktiva 98/59/ES, 1. člen), ampak izhajajo iz delodajalčeve
sfere in so povezani z njegovim poslovanjem ter teţavami v zvezi s tem. Iz 88. člena
ZDR nadalje izhaja, da gre za prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod
pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, kar pomeni, da »lahko pri delodajalcu še vedno
obstaja potreba po opravljanju tega dela, vendar pod pogoji, drugačnimi od tistih, ki
so bili dogovorjeni z veljavno pogodbo o zaposlitvi« (Kresal, et al., 2008e, str. 407).
Zato je, predvsem s stališča morebitne sodne kontrole obstoja poslovnega razloga
pomembno, kako je opredeljeno posamezno delovno mesto ali vrsta dela v pogodbi
o zaposlitvi sami. »Po 9. členu Konvencije MOD št. 158, je utemeljenost poslovnega
razloga prepuščena nacionalnim ureditvam posameznih drţav, zato si morajo
sodišča postavljati meje presoje za vsak posamezni primer, poleg tega pa
zakonodaja ne predvideva ukrepov za primer »začasno preseţenih delavcev« ali
primer »delne brezposelnosti«, zato mora delodajalec presoditi, ali je odpuščanje
racionalno« (glej Kresal et al., 2008f, str. 408).
Delodajalec mora v vsakem primeru pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi med
delavcem in delodajalcem, delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi le v pisni obliki
(prvi odstavek 86. člena) in le, če obstaja utemeljen razlog ( drugi odstavek 81. člena
v povezavi s 1. odstavkom 88. člena ZDR). Odpovedni razlog mora biti pisno
obrazloţen (2. odstavek 86. člena ZDR), kar pomeni, da mora »delodajalec vsebino
poslovnega razloga natančno opredeliti in jo ustrezno obrazloţiti, zlasti pa pojasniti,
zakaj vse to, kar navaja v obrazloţitvi razloga, onemogoča nadaljevanje dela pod
pogoji iz pogodbe o zaposlitvi« (Klampfer et al, 2008b, str. 398). Druga pomembna
vsebina, poleg pisne obrazloţitve utemeljenosti odpovednega razloga, pa je
opozorilo delavca na pravno varstvo, in sicer kdaj in kje lahko vloţi toţbo, ter na
njegove pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti (drugi odstavek 86.
člena), ki jih delavec v primeru odpovedi iz poslovnega razloga, izhajajoč iz ZZZPB,
lahko uveljavlja.
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Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti pogodbeni stranki, ki se ji odpoveduje
pogodbo o zaposlitvi, torej delavcu, vročena z osebno vročitvijo, praviloma v
prostorih delodajalca oziroma na naslov, določen v pogodbi o zaposlitvi, razen če je
delavec naknadno pisno sporočil drug naslov (87. člen ZDR), in sicer po pravilih
pravdnega postopka, ki »po spremenjeni določbi 141. člena Zakona o pravdnem
postopku določajo, da je treba pri osebnih vročitvah opraviti največ dva poskusa
vročitve in s tem je osebna vročitev opravljena« (Klampfer et al., 2008c, str. 401). Če
delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v RS, se odpoved pogodbe o
zaposlitvi objavi na oglasnem mestu na sedeţu delodajalca, pri čemer se vročitev
šteje za opravljeno po preteku osmih dni (tretji odstavek 87. člena ZDR).
Poleg tega mora delodajalec upoštevati razloge, ki se po 89. členu ZDR štejejo za
neutemeljene. To so na primer začasna odsotnost z dela zaradi nezmoţnosti za
delo, vloţitev toţbe ali udeleţba v postopku zoper delodajalca, članstvo v sindikatu,
udeleţba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa ali v dogovoru z
delodajalcem med delovnim časom, udeleţba v stavki, kandidatura za funkcijo
delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije, rasa, barva
koţe, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, druţinske obveznosti, nosečnost,
versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo.
Presoja utemeljenosti odpovednega razloga in morebitnih drugih kršitev delodajalca
je prepuščena pristojnim delovnim sodiščem. »Delavec lahko uveljavlja sodno
varstvo zaradi ugotovitve nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v 30 dneh od
dneva vročitve odpovedi oziroma od dneva, ko je zvedel za kršitev pravice« (tretji
odstavek 204. člena ZDR). »Delovni spor pa se lahko rešuje tudi z arbitraţo za
reševanje individualnih delovnih sporov, če je le-ta določena s kolektivno pogodbo in
če se delavec in delodajalec sporazumeta o reševanju spora pred arbitraţo« (205.
člen ZDR). »Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec, velja obrnjeno
dokazno breme, kar pomeni, da mora v primeru reševanja spora pred sodiščem
utemeljenost odpovednega razloga dokazati delodajalec sam in ne nasprotna
stranka« (prvi odstavek 82. člena ZDR).
Delodajalec, kot tudi delavec, imata še druge obveznosti in pravice v zvezi z
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in bodo opisane v sledečih
poglavjih.
O poslovnem razlogu govorimo v primeru individualnih odpustov, poznamo pa tudi
posebnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, in sicer večjemu številu delavcev iz
poslovnega razloga, kot ZDR definira kolektivne odpuste. ZDR poslovni razlog
predvideva tudi v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka postopka za
prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave, kjer ravno tako, kot bo opozorjeno v
nadaljevanju, veljajo določene posebnosti.
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4.1

POSTOPEK PRED ODPOVEDJO S STRANI DELODAJALCA

»Delodajalec mora po novem ZDR podati odpoved najkasneje v šestih mesecih od
nastanka utemeljenega razloga« (ZDR, 88. člen). Splošni objektivni rok velja za vse
odpovedne razloge (z nekaterimi posebnostmi za krivdni razlog), torej tudi za
poslovni razlog. Gre za prekluzivni rok, kar pomeni, da »ima zakonska določitev roka,
v katerem se mora delodajalec odzvati in podati odpoved pogodbe o zaposlitvi,
namen varovati delavca pred poloţajem, ko bi lahko delodajalec v nedogled vlekel
odprto moţnost, da mu zaradi nekega razloga, ki se je zgodil ţe pred časom,
kadarkoli odpove pogodbo o zaposlitvi, s čimer bi obšel glavni namen varstvenih
določb v zvezi z odpovedjo« (Klampfer, 2004, str. 255-256). Gre za določbo, po
kateri mora delodajalec podati odpoved, in sicer po 4. odstavku 83. člena, v pisni
obliki. »To pomeni, da mora delodajalec delavcu pred vročitvijo same odpovedi
osebno pisno sporočiti, da mu namerava odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz
poslovnega razloga. Zadostuje le pisno obvestilo konkretnemu delavcu, ki mu
namerava delodajalec odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Ne zadostuje pa splošen
oglas na oglasni deski na sedeţu podjetja« (Klampfer et al., 2008d, str. 382).
Namen obvestila pred odpovedjo je med drugim v tem, da ima delavec moţnost o
nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi obvestiti sindikat, in sicer ţe ZDR v 84.
členu določa, da »mora delodajalec, če delavec tako zahteva, o nameravani redni ali
izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti sindikat, katerega član je
delavec ob uvedbi postopka«. To velja tudi v primeru redne odpovedi iz poslovnega
razloga, vendar le za t.i. individualno odpoved, saj mora delodajalec pri odpovedi
večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov po 97. členu sodelovati s sindikatom
pri delodajalcu.
Sindikati lahko s svojim nasprotovanjem preprečijo učinkovanje prenehanja pogodbe
o zaposlitvi zaradi odpovedi do arbitraţne oziroma do sodne odločitve po 85. členu
ZDR, kar pa ne velja za zadrţanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi
individualne ali kolektivne redne odpovedi iz poslovnega razloga. »Slednji se lahko
na podlagi Sklepa VDSS Pdp. 1954/2003 doseţeta le s sodelovanjem inšpekcije za
delo z namenom preprečitve samovoljnega ravnanja in nenadomestljive škode po
tretjem odstavku 227. člena ZDR« (glej Klampfer et al., 2008e, str. 394). Sindikat tako
lahko poda le svoje mnenje, in sicer v roku osmih dni. Če svojega mnenja v
navedenem roku ne poda, se šteje, da odpovedi ne nasprotuje.
Drug namen obvestila pred odpovedjo pa je pripraviti delavca na dejstvo, da bo ostal
brez zaposlitve, zato mora delodajalec (pa tudi delavec, če sam odpoveduje
pogodbo) pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi upoštevati zakonsko ali pogodbeno
določene roke.

4.2

ODPOVEDNI ROKI

»Delavec in delodajalec torej lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali
pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni
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stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določen s tem zakonom,
razen če je za manjše delodajalce s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti drugače
dogovorjeno« (ZDR, 91. člen).
Dolţina odpovednih rokov je ţe po 29. členu ZDR obvezna sestavina pogodbe o
zaposlitvi. Odpovedni roki pa so lahko s pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo
le daljši od zakonsko predpisanih, vendar ne daljši kot tri mesece (ZDR, 92. člen). Če
posamezna pogodba tega instituta ne ureja, se uporabijo minimalni odpovedni roki.
»Odpovedni roki se z novelo ZDR-A skrajšujejo, vendar ne toliko, kot je bilo
predlagano, po drugi strani pa je začetek uporabe nove ureditve odloţen in pogojen s
sprejemom ustrezne spremembe zakonodaje s področja zavarovanja za primer
brezposelnosti« (Kresal et al., 2008g, str. 453), zato veljajo odpovedni roki za
poslovni razlog do ustreznih sprememb ZZZB po dosedanji ureditvi, in sicer mora
delodajalec v primeru tovrstne odpovedi ter glede na delovno dobo delavca
upoštevati naslednje minimalne odpovedne roke:
– 30 dni, če ima delavec manj kot pet let delovne dobe pri delodajalcu,
– 45 dni, če ima delavec najmanj pet let delovne dobe pri delodajalcu,
– 75 dni, če ima delavec najmanj 15 let delovne dobe pri delodajalcu,
– 150 dni, če ima delavec najmanj 25 let delovne dobe pri delodajalcu.
»Drugačna, posebna ureditev odpovednih rokov pa velja za odpoved pogodbe o
zaposlitvi iz poslovnih razlogov v primeru postopkov za prenehanje delodajalca in
prisilne poravnave. V teh primerih je potrebno upoštevati odpovedne roke, določene
v 103. členu (za stečaj, sodno likvidacijo), v 106. členu (za prisilno poravnavo) in v
108. členu (za druge primere prenehanja delodajalca)« (Kresal et al., 2008h, str.
453).
Glede dolţine odpovednih rokov pa velja posebnost tudi za manjše delodajalce (ki
zaposlujejo deset ali manj delavcev). »Zakon v tem členu, v povezavi s tretjim
odstavkom 7. člena ZDR, dopušča, da se za manjše delodajalce s kolektivno
pogodbo na ravni dejavnosti lahko odpovedni roki uredijo tudi drugače. To pomeni,
da si lahko določijo tudi krajši odpovedni rok od zakonsko določenih minimalnih. Pri
urejanju odpovednih rokov pa je v vsakem primeru treba upoštevati zahtevo iz
zavezujočih mednarodnih dokumentov, da ima delavec pravico do razumnega
odpovednega roka, razen izjemoma, v primeru hudih kršitev.« (Kresal et al., 2008i,
str. 451).
Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi ali kasneje z dnem, ki
ga v skladu s programom razreševanja preseţnih delavcev v odpovedi pogodbe o
zaposlitvi določi delodajalec (ZDR, 93. člen). Do izteka odpovednega roka morata
obe stranki izpolnjevati vse obveznosti, saj prenehanje pogodbe o zaposlitvi nastopi
šele po izteku odpovednega roka.
Delavec in delodajalec pa se lahko dogovorita o ustreznem denarnem povračilu
namesto dela ali celotnega odpovednega roka, in sicer v pisni obliki (ZDR, 94. člen).
O povračilu se lahko dogovorita torej za celotni ali le za del odpovednega roka.
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Zakon pa ne daje nobenih smernic za to, kaj je ustrezno denarno povračilo, zato je
»smiselno slediti stališču Evropskega odbora za socialne pravice, po katerem mora
povračilo pokriti ves izpadli dohodek delavca zaradi skrajšanega odpovednega roka«
(Kresal et al., 2008j, str. 459).
Delavec ima glede na to, da se pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga odpove s
strani delodajalca, v času odpovednega roka po 95. členu ZDR pravico do odsotnosti
z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju
najmanj dve uri na teden.

4.3

ODPOVED S PONUDBO NOVE POGODBE

»Odpoved s ponudbo nove pogodbe je institut, ki delodajalca obvezuje, da preveri
vse moţnosti, ki bi omogočale delavcu ohraniti zaposlitev« (Kirn, 2005a, str. 17). Ta
institut velja za odpoved iz razloga nesposobnosti in poslovnega razloga.
Delodajalec mora v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi preveriti4, ali je delavca
mogoče zaposliti:
pod spremenjenimi pogoji ali
na drugih delih oziroma
ali ga je mogoče dokvalificirati za delo, ki ga opravlja, oziroma
prekvalificirati za drugo delo.
Če ta moţnost obstaja, mora nadalje po tretjem odstavku 88. člena ZDR delodajalec
delavcu ponuditi sklenitev nove pogodbe.
»Pri opredelitvi delodajalčeve obveznosti v zvezi z dokvalifikacijo in prekvalifikacijo
delavca je treba izhajati predvsem iz 172. člena ZDR o izobraţevanju delavcev«
(Kresal et al., 2008k, str. 415), in sicer je po omenjenem členu delodajalec dolţan
zagotoviti izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako
zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je moţno izogniti odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga. Kršitev tega člena bi
pomenila nezakonitost dane odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
»Glede zaposlitve pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih pa po dosedanji sodni
praksi velja, da mora delodajalec preveriti, ali za delavca, ki bi ga sicer odpustil,
obstaja druga ustrezna zaposlitev pri njem, v smislu, kot jo definira 90. člen ZDR in
če obstaja, jo mora delavcu ponuditi« (Kresal et al., 2008l, str. 416).
Kadar delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu istočasno ponudi sklenitev
nove pogodbe o zaposlitvi v skladu s tretjim odstavkom 88. člena tega zakona, se
4

»Kot je ugotovilo sodišče, je delodajalec dolžan preveriti možnost prezaposlitve delavca najkasneje ob
odpovedi pogodbe o zaposlitvi, najprej pa takrat, ko je izdan prvi formalni akt v zvezi z redno odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi – obvestilo o nameravani odpovedi« (Kirn, 2005d, str. 18).
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uporabljajo določbe ZDR, ki se nanašajo na redno odpoved pogodbe o zaposlitvi
(prvi odstavek 90. člena). »Ta člen ni nepomemben, saj ne drţi, da v primeru
sprejema ponudbe delavec ni izgubil zaposlitve. Tako mora kot v vseh primerih
odpovedi tudi tak delavec imeti celovito pravno varstvo pred neutemeljeno in
nezakonito odpovedjo, saj bi v nasprotnem primeru lahko prihajalo do zlorab, ko bi
delodajalci lahko delavcu ponudili zgolj neko, lahko tudi zelo neugodno novo
pogodbo« (glej Kresal et al., 2008m, str. 434).
Obveznost delodajalca, da ob odpovedi hkrati ponudi tudi sklenitev nove pogodbe o
zaposlitvi, pa po četrtem odstavku 88. člena ZDR velja le, če:
pogodba o zaposlitvi, ki se odpoveduje, traja več kot šest mesecev in
delodajalec ni t.i. manjši delodajalec5
Ustrezna zaposlitev je po tretjem odstavku 90. člena zaposlitev, za katero:
se zahteva enaka vrsta in stopnja izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje
dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi in
za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi ter
kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure voţnje v obe smeri z javnim
prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja
delavca.
Naj omenim, da ZDR pojem ustrezna zaposlitev opredeljuje drugače kot ZZZPB, ki
pa ne definira samo ustrezno, ampak tudi primerno zaposlitev6, in sicer v 17.č in 17.d
členu.
»Delodajalec izpolni obveznost ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi tudi, če bo
delavcu ponudil sklenitev pogodbe za neustrezno delo« (Kirn, 2005b, str. 18).
»Ustreznost ali neustreznost ponujene nove pogodbe namreč ne vpliva na zakonitost
odpovedi prvotne pogodbe o zaposlitvi«(Kresal v: Kirn, 2005c, str. 18). Vendar pa
mora delodajalec v primeru neustreznosti ponudbe nove zaposlitve delavcu izplačati
sorazmerni del odpravnine (četrti odstavek 90. člena ZDR), česar mu ne bi bilo
potrebno v primeru ponujene ustrezne nove zaposlitve, če delavec ponudbo sprejme
ali ne (tretji odstavek 88. člena ter tretji odstavek 90. člena).
Delavec torej ni upravičen do odpravnine, če mu je bila ponujena ustrezna ponudba
za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, če delavec ponudbo sprejme, obdrţi pa
pravico izpodbijati pred pristojnim sodiščem utemeljenost odpovednega razloga (tretji
odstavek 90. člena). Novo pogodbo o zaposlitvi mora skleniti v roku 15 dni od
prejema pisne ponudbe (drugi odstavek 90. člena).
Delavec ravno tako nima pravice do odpravnine po 109. členu ZDR, če delavec ne
sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno
delo in za nedoločen čas ter mu preneha delovno razmerje (tretji odstavek 88. člena).
5
6

Manjši delodajalec je delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev (tretji odstavek 5. člena ZDR).
Združenje delodajalcev Slovenije, 20.05.2009.
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Če delodajalec delavcu v primeru odpovedi iz poslovnega razloga ne more ponuditi
sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, lahko delodajalec ţe v času odpovednega roka
obvesti ZRSZ o odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu (peti odstavek 88. člena). Ta
člen za delodajalca ni obvezujoč, je pa dobrodošel, saj lahko v tem času za delavca
poišče novo delo in se tako zopet lahko razbremeni izplačila odpravnine, izhajajoč iz
90. a člena ZDR, ki določa zaposlitev pri drugem delodajalcu, in sicer delodajalec
delavcu ni dolţan izplačati odpravnine po 109. členu tega zakona, če se drugi
delodajalec v pogodbi o zaposlitvi zaveţe, da bo glede minimalnega odpovednega
roka in pravice do odpravnine upošteval delovno dobo delavca pri obeh delodajalcih,
kadar delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi in je delavcu ţe v času odpovednega
roka s strani delodajalca oziroma Zavoda ponujena nova ustrezna zaposlitev za
nedoločen čas v skladu s tretjim odstavkom 90. člena ZDR pri drugem delodajalcu in
delavec sklene pogodbo o zaposlitvi. Ta člen vsebuje več pogojev, bistveni pa je ta,
da se novi delodajalec s pogodbo o zaposlitvi obveţe, da bo pri odpravnini in
odpovednem roku upošteval tudi delovno dobo pri prejšnjem delodajalcu. Poleg tega
pa mora delodajalec najprej upoštevati moţnost zaposlitve pri njem samem.

4.4

ODPRAVNINA

Odpravnino kot obliko varstva dohodka v primeru prenehanja delovnega razmerja iz
razlogov na strani delodajalca ureja ţe Konvencija MOD in spremljajoče priporočilo.
109. člen ZDR določa, da je delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov ali iz razloga nesposobnosti, dolţan delavcu izplačati odpravnino. Kot
opisano v prejšnjem poglavju, je pravica do odpravnine izvzeta v primeru odpovedi s
ponudbo nove pogodbe, če delavec sprejme ali odkloni ponujeno novo ustrezno delo
pri istem ali drugem delodajalcu ter ob upokojitvi, če delavcu pripada pravica do
pokojnine po 109. členu ZDR pa mu delodajalec dokupi delovno dobo (132. člen
ZDR).
Določene posebnosti v zvezi z pravico do odpravnine je potrebno upoštevati tudi v
primerih prenehanja delodajalca. Tako delavcem, ki jim je odpovedana pogodba o
zaposlitvi v stečajnem postopku, postopku likvidacije, ki jo izvede sodišče, ali v
primeru potrjene prisilne poravnave, ravno tako pripada pravica do odpravnine po
109. členu ZDR, s tem, da se v postopku prisilne poravnave lahko delavec in
delodajalec, upoštevajoč določbo o višini odpravnine po istem členu, pisno
sporazumeta o načinu izplačila, obliki ali zmanjšanju višine odpravnine, če bi bil
zaradi izplačila odpravnine ogroţen obstoj večjega števila delovnih mest pri
delodajalcu. Delavec se tako lahko odpravnini izjemoma odpove, kar po Zakonu sicer
ni dopustno. V drugih primerih prenehanja delodajalca, ki so določeni zlasti v
določbah Zakona o gospodarskih druţbah, pa je potrebno upoštevati 108. člen ZDR,
in sicer lahko delodajalec sam ali skupaj z drugimi delodajalci oblikuje sklad, iz
katerega se poplačajo terjatve iz naslova pravice do odpravnine. Člen je sicer samo
napotilne narave in ne vpliva na pravico do odpravnine.

22

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali
ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo (prvi
odstavek 109. člena ZDR).
Zakon nadalje v 109. členu določa minimalno višino odpravnine, kar pomeni, da je
lahko tudi višja, oziroma mora biti višja, če je s kolektivno pogodbo ali pogodbo o
zaposlitvi drugače določeno, vendar ne sme presegati 10-kratnika osnove, če v
kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače. Minimalna višina
odpravnine je odvisna od delavčeve plače ter delovne dobe pri delodajalcu, ki je
izplačevalec odpravnine. Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih
pravnih prednikih. V primeru spremembe delodajalca ali ponujene nove pogodbe pri
drugem delodajalcu se upošteva delovna doba obeh delodajalcev in njunih pravnih
prednikov. Delavcu tako za vsako leto pri delodajalcu pripada odpravnina v višini:
1/5 osnove, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do pet let;
1/4, če je zaposlen pri delodajalcu od pet do 15 let;
1/3 osnove, če je zaposlen pri delodajalcu nad 15 let.

4.5

ODPOVED VEČJEMU ŠTEVILU DELAVCEV IZ POSLOVNEGA RAZLOGA

ZDR v zvezi z večjim številom nepotrebnih delavcev določa posebno ureditev, ki
zavezujejo le delodajalce, ki zaposluje 20 ali več delavcev. Gre za nekatere dodatne
obveznosti delodajalca oziroma dodatne pravice delavcev. Tako na primer delavcem
enako kot v primeru individualnega odpusta pripada pravica do odpravnine, obstajati
mora utemeljen poslovni razlog, itd., torej »lahko ugotovimo, da splošna ureditev
odpovedi pogodbe o zaposlitvi velja tudi za odpoved večjemu številu delavcev, v
kolikor zaradi večjega števila delavcev posamezna vprašanja niso drugače urejena«
(Bečan, 2003a, str. VIII). »Poseben pomen odpovedi večjemu številu delavcev pa
dajejo tudi mednarodni dokumenti, ki zavezujejo Slovenijo« (Bečan et al., 2008a, str.
463). Med naštetimi v enem izmed prejšnjih poglavij sta zlasti pomembni Evropska
socialna listina (spremenjena), ki v določbi 29. člena izrecno poudarja tudi pravico
delavcev do obveščanja oziroma posvetovanja v postopkih kolektivnega odpuščanja
ter Direktiva Sveta 98/59/ES o pribliţevanju zakonodaje drţav članic v zvezi s
kolektivnimi odpusti.
»Institut odpovedi večjemu številu delavcev je mogoče uporabiti le v primeru
odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov delavcem s strani delodajalca,
zato v večje število delavcev ne moremo šteti delavce, ki naj bi se jim iztekle
pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali bi sami podali odpoved pogodbe o zaposlitvi
pa tudi tiste delavce, ki bi jim delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz drugega
razloga (ne iz poslovnega) ali pa bi se z delodajalcem dogovorili za sporazumno
razveljavitev pogodbe o zaposlitvi« (Inšpektorat za delo, avgust 2006).
ZDR definira večje število delavcev v 96. členu. Za večje število delavcev gre, če
zaradi poslovnih razlogov postane delo nepotrebno v obdobju 30 dni najmanj:
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10 delavcem pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 20 in manj kot 100 delavcev,
10% delavcem pri delodajalcu z najmanj 100, vendar manj kot 300 delavcev,
30 delavcem pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali več delavcev in
najmanj 20 delavcem, ne glede na število delavcev običajno zaposlenih pri
delodajalcu, če postane delo nepotrebno v obdobju 90 dni.
Zakon nadalje v 100. členu določa kriterije za določitev preseţnih delavcev, ki pa »so
zgolj pojasnjevalne narave in bodo delodajalcu le v pomoč pri odločitvi, katere
kriterije bo predlagal sindikatu za dosego sporazuma po drugem odstavku 97. člena
ZDR« (Bečan, 2003b, str. VII). Pri določanju kriterijev za določitev preseţnih
delavcev se tako upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:
strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost za delo in potrebna dodatna
znanja in zmoţnosti,
delovne izkušnje,
delovna uspešnost,
delovna doba,
zdravstveno stanje,
socialno stanje delavca in
da gre za starša treh ali več mladoletnih otrok ali za edinega hranitelja druţine z
mladoletnimi otroki.
Zakon ponovno poudarja okoliščine, ki se ne smejo upoštevati kot kriterij za
določanje preseţnih delavcev, ki jih našteva med neutemeljenimi razlogi. Gre za
začasno odsotnost delavca z dela zaradi bolezni ali poškodbe, nego druţinskega
člana ali teţje prizadetega invalida, starševski dopust ter nosečnost. Ob enakih
kriterijih imajo prednost pri ohranitvi zaposlitve tisti delavci s slabšim socialnim
poloţajem.
Delodajalec mora v primeru odpovedi večjemu številu delavcev izdelati program
razreševanja preseţenih delavcev, ki mora biti finančno ovrednoten (stroški za
izplačilo odpravnin, denarne pomoči, usposabljanje, odkup zavarovalne dobe in
podobno). Program mora po 99. členu ZDR vsebovati:
razloge za prenehanje potreb po delu delavcev;
ukrepe za preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja
delavcev (opravljanje drugega dela, opravljanje dela na drugi lokaciji, opravljanje
dela s krajšim delovnim časom, itd.), pri čemer mora delodajalec preveriti
moţnosti nadaljevanja zaposlitve pod spremenjenimi pogoji;
seznam preseţnih delavcev;
ukrepe in kriterije za izbiro ukrepov za omilitev škodljivih posledic prenehanja
delovnega razmerja, kot so: ponudba zaposlitve pri drugem delodajalcu,
zagotovitev denarne pomoči, zagotovitev pomoči za začetek samostojne
dejavnosti, dokup zavarovalne dobe.
V postopku kolektivnih odpustov 97. člen ZDR določa posebne obveznosti
delodajalca v zvezi z obveščanjem in posvetovanjem s sindikati pri delodajalcu.
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Delodajalec mora pisno pravočasno obvestiti sindikate pri delodajalcu in kopijo
pisnega obvestila poslati ZRSZ, in sicer o razlogih za:
prenehanje potreb po delu delavcev,
številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev,
predvidenih kategorijah preseţnih delavcev,
predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu delavcev ter
predlaganih kriterijih za določitev preseţnih delavcev
Delodajalec se mora nadalje z namenom, da doseţe sporazum, s sindikati
posvetovati predhodno, to je preden sprejme program razreševanja preseţenih
delavcev, in sicer o predlaganih kriterijih za določitev preseţnih delavcev ter o
moţnih načinih in ukrepih za preprečitev in omejitev števila odpovedi.
»Glede obravnavanih obveznosti sodelovanja delodajalca s sindikati v postopku
kolektivnih odpustov je treba upoštevati 8. ter 208. člen ZDR ter nekatere pogoje,
določene v Zakonu o reprezentativnosti sindikatov. Nekatere obveznosti pa izhajajo
tudi iz Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju glede posvetovanja delodajalca
s svetom delavcev o statusnih in kadrovskih vprašanjih« (glej Bečan et al., 2008b,
str. 474).
Delodajalec pa mora po 98. členu ZDR pisno obvestiti tudi ZRSZ, in sicer poleg
razlogov, ki jih posreduje sindikatu, tudi o opravljenem posvetovanju s sindikati v
skladu s 97. členom. Kopijo pisnega obvestila mora delodajalec poslati sindikatom.
Delodajalec tako lahko odpove pogodbe o zaposlitvi preseţnim delavcem na podlagi
sprejetega programa razreševanja preseţnih delavcev, vendar ne pred potekom 30dnevnega roka od dneva, ko je obvestil Zavod. »To obdobje je namenjeno
intenzivnemu sodelovanju med delodajalcem in Zavodom, poleg tega se lahko Zavod
z ukrepi aktivne politike zaposlovanja hitreje aktivno vključi
v razreševanje
problematike večjega števila brezposelnih« (glej Bečan et al., 2008c, str. 475, 476). V
okviru sodelovanje delodajalca z ZRSZ pa je lahko podana zahteva Zavoda po
zamiku odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za obdobje 60 dni od obvestitve
Zavoda o odpuščanju. Nadalje je delodajalec po 101. členu ZDR dolţan obravnavati
in upoštevati morebitne predloge Zavoda o moţnih ukrepih za preprečitev ali kar
največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja delavcev in ukrepih za omilitev
škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja.
Če delodajalec v roku enega leta zaposluje nove delavce, imajo delavci, ki jim je bila
v postopku kolektivnega odpuščanja odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov, prednostno pravico do zaposlitve, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dela v
skladu z 20. členom ZDR (102. člen ZDR). Prednostno pravico do zaposlitve imajo
tudi delavci, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi zaradi stečajnega
postopka ali prisilne poravnave v stečaju (107. in 108. člen ZDR). »Zakonska
ureditev pa ne določa obveznosti delodajalca, da o novih predvidenih potrebah po
novih zaposlitvah ter o objavi prostih delovnih mest obvesti odpuščene delavce, kar
bi bilo potrebno za učinkovito izvajanje določene pravice« (Bečan et al., 2008d, str.
487).
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4.6

POSEBNO VARSTVO PRED ODPOVEDJO

Posebnega varstva pred odpovedjo so deleţne socialno ali kako drugače ogroţene
skupine delavcev. Zakon varuje naslednje skupine:
predstavnike delavcev,
starejše delavce,
invalide ter
odsotne z dela zaradi bolezni.
Delodajalci morajo biti pazljivi pri odpuščanju tovrstnih skupin, saj velja kar nekaj
omejitev pri odpuščanju le-teh iz poslovnega razloga.
Posebno varstvo pred odpovedjo velja za naslednje delavske predstavnike:
člane sveta delavcev,
delavske zaupnike,
člane nadzornega sveta, ki predstavljajo delavce,
predstavnike delavcev v svetu Zavoda ter
imenovane ali voljene sindikalne zaupnike.
Delodajalec po 113. členu ZDR naštetim predstavnikom ne sme odpovedati
pogodbe o zaposlitvi brez soglasja organa, katerega člani so, ali sindikata. Izjemoma
se pogodbo lahko brez soglasja omenjenim predstavnikom zakonito odpove, če v
primeru poslovnega razloga odklonijo ponujeno ustrezno zaposlitev ali če gre za
odpoved v postopku prenehanja delodajalca. Varstvo po tem členu pa je pogojeno z
zahtevo, da delavski predstavnik ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in
pogodbo o zaposlitvi. Varstvo traja ves čas opravljanja njihove funkcije in še eno leto
po njenem prenehanju. V zvezi z varstvom delavskih predstavnikov je potrebno
upoštevati še 208. in 210. člen ZDR ter druge določbe zakonov in predpise (glej
Kresal Šoltes et al., 2008n, str. 546).
Starejšim delavcem je posebno varstvo v 114. členu ZDR zagotovljeno le v primeru
odpovedi iz poslovnega razloga. Delodajalec tako iz poslovnega razloga starejšemu
delavcu ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, če starejši delavec:
ne da pisnega soglasja in
ne izpolni minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine7.
Varstvo pa ne velja, če je:
delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja
za primer brezposelnosti do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno
pokojnino8,
7
8

Minimalne pogoje za pridobitev starostne pokojnine določa ZPIZ-1 (36. in 398. člen).
Denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti je urejeno v ZZZPB (17. in 25. člen).
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delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s tretjim
odstavkom 88. člena ZDR,
uveden postopek prenehanja delodajalca.
115. člen ZDR ureja pravno varstvo pred odpovedjo za nosečnice, doječe matere in
starše, ki izrabljajo starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec
po izrabi tega dopusta, »saj ima lahko odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi razlogov,
povezanih z njihovim stanjem, škodljive vplive na telesno in duševno stanje« (Plešnik
et al., 2008, str. 557). Delodajalec navedenim kategorijam delavcev ne sme
odpovedati pogodbe o zaposlitvi v času nosečnosti, dojenja ter med izrabo
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po tem.
Omenjenim prav tako ne more prenehati delovno razmerje zaradi odpovedi
delodajalca, če je bila odpoved dana ţe prej. Posebnega varstva pred odpovedjo pa
je delavka deleţna tudi v primeru, če delodajalec ob izteku odpovedi oziroma v času
odpovednega roka ne ve za njeno nosečnost. V tem primeru mora delavka čim prej
in najkasneje pred iztekom odpovednega roka obvestiti delodajalca o svoji
nosečnosti in jo dokazati s predloţitvijo zdravniškega potrdila. Delodajalec načeloma
staršem torej ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, ne iz poslovnega in ne iz
kateregakoli drugega razloga, veljata pa dve izjemi, po katerih delodajalec lahko
odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu lahko preneha delovno razmerje, in sicer po
predhodnem soglasju inšpektorja za delo, če:
so podani razlogi za izredno odpoved ali
zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.
V okviru instituta redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi se med drugimi osebnimi
okoliščinami kot neutemeljen razlog za redno odpoved šteje tudi invalidnost. Seveda
pa invalidnost ne preprečuje redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih in
drugih razlogov. »Delodajalec invalidu ali odsotnemu z dela zaradi bolezni tako po
116. členu ZDR lahko odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, če so
izpolnjeni pogoji, ki so določeni v posebnih predpisih« (Cvetko et al., 2008, str. 562),
predvsem v členih 102. - 105. ZPIZ-1-UPB4 ter 39. in 40. Zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju tujcev (ZZRZI). Varstvo pa ne velja v primerih uvedbe
postopka za prenehanje delodajalca. Posebno pravno varstvo pred odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi uţivajo delovni invalidi II. ali III. kategorije invalidnosti 9 in
invalidi, ki nimajo statusa delovnih invalidov pa imajo status po ZZRZI ter odsotni
delavci zaradi začasne nezmoţnosti za delo zaradi bolezni in poškodbe.
Posameznemu delavcu je po 117. členu ZDR v primeru nastopa različnih dejstev, ki
zagotavljajo pravno varstvo pred odpovedjo, zagotovljeno večkratno varstvo pred
odpovedjo, pri čemer velja močnejše pravno varstvo. »Katero pravno varstvo pred
odpovedjo je močnejše, je treba presojati glede na to, katero varstvo delavcu v
konkretnem primeru, upoštevajoč vse okoliščine posameznega primera, zagotavlja
daljše trajanje delovnega razmerja« (Plešnik et al., 2008, str. 574).

9

Delovna invalidnost in kategorije invalidnosti so definirane v 60. členu ZPIZ-1-UPB4.
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5

RECESIJA

5.1

POJEM IN POMEN ZA GOSPODARSTVO

Po osnovni definiciji o recesiji govorimo takrat, ko se BDP zmanjša dve četrtletji
zapored. Kadar je takšen gospodarski zastoj izrazito dolgotrajen in močan, govorimo
o depresiji kot hujši različici recesije. O recesiji pravzaprav govorimo tudi, ko gre za
pomemben padec ekonomske aktivnosti v celotnem gospodarstvu, ki traja več kot
nekaj mesecev. Ţal pa ni jasno opredeljeno, kakšni so znaki, ki kaţejo na začetek
recesije. Npr. v ZDA je bil konkreten padec delnic pogosto povod za začetek recesije,
čeprav kar polovici padcev delnic za več kot 10 % od leta 1946 ni sledila recesija.
Prav tako je v polovici primerov delniški trg upadel po tem, ko se je recesija ţe
začela. Pogosto pa za začetek recesije smatrajo večmesečno spremembo v
nezaposlenosti. Tudi strategije za reševanje recesije se razlikujejo, saj različni
ekonomisti (in drţave) zasledujejo različne ekonomske šole. Tako nekateri
promovirajo večjo drţavno porabo za oţivitev gospodarstva (npr. Keynezijanci), spet
drugi zmanjšanje davkov za povečanje podjetniških investicij, tretji pa zagovarjajo
stališče, da naj se drţava ne meša v samodejno delovanje trţnih sil10.
Kot ţe uvodoma se pojem recesije pojavlja z drugimi sorodnimi pojmi, kot vzroki
zanjo, zato poglejmo nekatere definicije in razlage teh pojavov.
»Pri finančni krizi dejansko gre za bolezen svetovnega finančnega sistema, ki ima
naslednje glavne simptome: visoka zadolţenost oziroma vzvod bank in drugih
finančnih institucij, veliko finančnih institucij ima probleme z likvidnostjo in
solventnostjo in visoka zadolţenost v posameznih drţavah (npr. ZDA) in visoki
preseţki v nekaterih drugih drţavah (npr. Kitajska). Zato velikanski odpisi slabih
posojil, reorganizacije, dokapitalizacije, stečaji in prisilna zdruţevanja oziroma
nacionalizacije posameznih velikih bank niso nekaj iracionalnega temveč so znak, da
se je zdravljenje finančnega sistema začelo. Končni cilj zdravljenja je zmanjšanje
bilančnih vsot bank in bistveno izboljšanje njihove kapitalske ustreznosti. Ta proces
ne more potekati brez pomoči drţav, ki so s povečanjem javnega dolga edine
zmoţne zagotoviti ustrezna sredstva. Velja pa upoštevati, da se na ta način
zmanjšana tveganost posameznih finančnih institucij manifestira kot povečana
tveganost drţave oziroma njenega javnega dolga« (Barle et al., 2008b, str. 1).
»Finančne krize so pojavne oblike kriz realizacije blaga – gospodarskih (realnih kriz)
ter poglabljajočih kriz kapitalizma kot sistema« (Merhar, 2008a, str. 1).
»Teţava je ţe v poimenovanju gospodarskih problemov: ekonomska kriza, finančna
kriza, bančna kriza, kriza realnega sektorja, recesija, drsenje v depresijo in
likvidnostno past« (Borak, 2008, str. 1).

10

Barbara Špacapan, 19.01.2009.
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ILO ugotavlja, da je od leta 1960 nastopilo ţe 122 recesij, med katerimi je bilo 15
povezanih s finančno krizo, 37 je bilo povezanih z globalnimi vzroki in 6 zaradi obeh
(ILO, junij 2009).
Sedanjo globalno krizo je moč pojasnjevati s pomočjo Minskyjeve teorije. »Ko se
nahajamo v razvoju ekspanzije, prihaja do povečanja optimizma ter do spreminjanja
stališč o primerni višini dolga in tveganja. Cene finančnih instrumentov rastejo,
povečuje pa se tudi obseg špekulacij. Slednje predstavljajo stave na prihodnjo smer
in psihologijo trga. Ker torej prihaja do spreminjanja odnosa do tveganja in do
primerne dolţniške strukture, postaja finančni sistem vse bolj krhek« (Strašek et al.,
2008a, str. 2). Nadalje avtorji povzemajo, da je »proti vrhu Minskyjevega ciklusa
napihovanje t.i. mehurčka spremljano s fundamentalno (cenovno) neopravičljivimi
prevzemi (LBO) in masovnimi emisijami tveganih obveznic (junk bonds). Na samem
vrhu ciklusa se soočamo z nepremičninskim mehurčkom, hipotekarnim mehurčkom,
dolţniškim mehurčkom in borznim mehurčkom. Pok balona v prvi fazi prizadene
nepremičnine in drugorazredne hipoteke, v drugi fazi se razširi na trg prvovrstnih
hipotek ter trg drugorazrednih kreditnih kartic in avtomobilskih posojil, tretjo fazo pa
predstavlja močno kreditno zmanjšanje (credit crunch11) v sektorju prevzemov (LBO)
in na podjetniškem kreditnem trgu. Zaradi odpora investitorjev do kompleksnih
derivatov prihaja do krčenja teh trgov. Vsi omenjeni učinki pa utegnejo voditi v
ekonomski zastoj in recesijo« (Strašek et al., 2008b, str. 3).
»Ob veliki gospodarski krizi v letih 1929-1933 so pot iz nje omogočali ukrepi drţave,
ki je s svojim povpraševanjem in potrošnjo nadomestila izpad zasebne potrošnje in
investicij ter tako pripeljala gospodarsko aktivnost iz krize. V teoriji je tak pristop prvi
obdelal John Maynard Keynes, zato ga imenujemo keynesijanstvo, v praksi pa je
takšno politiko dviga potrošnje prvi uveljavil D. Roosevelt v ZDA, znano pod imenom
New Deal« (Štiblar, 2008, str. 60-61).
Tako je v 50. in 60. letih 20. stoletja prevladoval keynesijanski pristop v močni vlogi
drţave v gospodarstvu, potem pa je vodilno vlogo prevzel monetaristični pristop 12 z
neoliberalno politiko, ki je bila v ospredju v zadnjih 40. vse do sedanje svetovne
finančne krize in gospodarske recesije, zato se v zvezi s tem pogosto vračamo na
keynesianstvo, saj naj bi bila po mnenju nekaterih prav neoliberalna ekonomska
ideologija eden izmed vzrokov za trenutno dogajanje na svetovnem trgu.

11

Posojilna aktivnost bank se skozi gospodarski cikel pogosto izrazito poveča v obdobju ekspanzije ter nato
izrazito upade v obdobju gospodarskega zastoja (`credit crunch´). Te spremembe v kreditni aktivnosti bank so
pravilom nadproporcionalne glede na spremembe v gospodarski aktivnosti, kar seveda pripelje do sklepanja, da
sprememba v ponudbi bančnih posojil lahko učinkuje procilkično« (Košak, 2008a, str. 1). Procikličnost v
kreditni aktivnosti bank se pogosto izpostavlja kot pomemben dejavnik pospeševanja finančnih kriz, zato iskanje
rešitev za zmanjševanje kreditne procikličnosti predstavlja enega logičnih korakov v prizadevanjih za
preprečevanje oz. omejevanje finančnih kriz« (Borio et al. v: Košak, 2008b, str. 2).
12
Ideja monetaristov (vodilni ideolog je bil Milton Friedman) je bila, da je trg samoregulirajoči mehanizem, v
delovanje katerega država ne sme posegati. Obnavljali so osnovne ideje klasika ekonomije Adama Smitha, ki
pravi, da na popolno konkurenčnem trgu deluje `nevidna roka´: vsak posameznik skrbi za svoj maksimalen
interes, nevidna roka pa poskrbi, da je rezultat delovanja vseh mikroosebkov optimalen na makroravni celotnega
gospodarstva. Na politično-ideološki ravni je iz tega pristopa izhajala ideja o zmanjšani vlogi države, ki naj bo le
varuh reda, drugo pa naj prepusti samodejnim silam trga kapitalizma (Štiblar, 2008, str. 61-62).
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Tako se na primer h keynesianski drţavni blaginji vrača Merhar (2008b, str. 3), in
pravi, da keynesianska afirmacija vloge drţave zahteva poudarjeno javno oziroma
drţavno lastnino na infrastrukturnih področjih gospodarjenja, ter da je naloga drţave
ta, da prepreči prečrpavanje profitov k monopolnim infrastrukturnim druţbenim
dejavnostim in s tem spodbudi privatno profitno organiziran del gospodarstva. Po
njegovem te teoretične moţnosti nosilci ekonomske in poslovne politike še ne
poznajo v njeni celovitosti, zaradi tega pa se zatekajo le k zmanjševanju davkov in
socialnih prispevkov profitno organiziranega gospodarstva. Tako bi okrepljena vloga
drţave v gospodarstvu in drţavna lastnina na infrastrukturnih področjih
gospodarjenja z ustreznejšo redistribucijo dohodkov začela uresničevati druţbeno
blaginjo in s tem premagovati sistemsko krizo kapitalizma.

5.2

GOSPODARSKA KRIZA V AMERIKI

Po večinskem mnenju se je gospodarska kriza v ZDA začela s pokom t.i.
nepremičninskega balona poleti 2007, ki se je razširil na finančni in realni sektor v
Ameriki in praktično okuţil vsa gospodarstva razvitega sveta. Na to kaţejo številne
statistike. Tako so na primer cene nepremičnin v ZDA v zadnjih letih rasle 11% letno.
Ob takšnem napihovanju balona je finančna kriza neizogibna.
Nastanek in pok hipotekarnega balona v ZDA, kot glavnega krivca krize, Štiblar
(2008, str. 85-91) razlaga s t.i. `legalno piramidno shemo´, v katero se pri
hipotekatnih posojilih s pomočjo listinjenja vrine kar sedem skupin in še večje število
posrednikov, namesto da bi se posojilodajalec in kupec hiše neposredno pogodila. V
te skupine tako šteje hipotekarnega posrednika, banko, `originatorja´13, upravljavca
terjatve do začetnega posojilojemalca, upravljavca novega vrednostnega papirja,
`podjemnika´14 ter zavarovalnico. Vsak akter v celotnem poslu zahteva za svojo
finančno storitev provizijo, zato stroški naraščajo, tveganje osnovnega posla
hipotečnega posojila in njegovega izvora pa se skrije. S tem se celotna posojilna
aktivnost izmakne strogi kontroli centralnih bank, po prodaji terjatve iz posojila pa
lahko banka kot začetnik posla začne nove posle posojil v tekmi za vedno večjimi
dobički. Ker imajo vsi, razen zadnjega kupca vrednostnega papirja, motiv, da bi izdali
čim več posojil, s tem povečujejo povpraševanje po nepremičninah in dvigujejo
njihovo ceno. Ameriške in britanske banke so dana hipotekarna posojila in z njimi
povezana tveganja nevračila prodajala naivcem na finančnem trgu, med katerimi so
bile tudi evropske banke in skladi. Hipotekarni posojilojemalci so kmalu ugotovili, da
je postalo njihovo posojilo mnogo večje, kot imajo rednih dohodkov in kot je zniţana
trţna vrednost njihove nepremičnine, zato niso bili več sposobni odplačevati anuitet
posojil. S tem hipotekarne obveznice niso bile več servisirane in tako tudi tranše
novo izvedenih finančnih instrumentov, v katere so bila zapakirana in `razpršena´
drugorazredna hipotekarna posojila, niso vračale obljubljenega. Tako so banke,
13

`Originator´ - finančna skrbniška družba SIV (`structural investment vehicle´), ki je ustanova kreiranja novega
vrednostnega papirja hipotekarne obveznice ABS (`asset backed securities´), v katerem so zapakirane hipoteke iz
bazena hipotek, ki so za razliko od originalnega hipotekarnega posojila likvidne: z njimi je mogoče prekupčevati
na trgu, kar z originalnim hipotekarnim posojilom ni mogoče.
14
`Podjemnik´ (`underwriter´) novega izvedenega finančnega posojila.
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finančne ustanove in celo nekatere centralne banke hitro začele prodajati vrednostne
papirje, kar jim je dodatno zniţalo ceno, kmalu pa so le-ti postali nelikvidni. Banke
niso bile več pripravljene posojati denarja drugim bankam, zato so jim morale
dodatno likvidnost zagotoviti centralne banke. Vendar pa to ne pomeni dokončne
rešitve, saj je potrebno ustvariti novo zaupanje v posojilni trg, ki ga lahko ustvari
drţava z odkupovanjem teh obveznic, obstajajo pa seveda še druge rešitve, na
primer s stroţjim nadzorom nad finančnim poslovanjem. Problem je, ker napihovanje
finančnega balona ni vrednostno nevtralno, ampak ima ob nastanku finančne krize
posledice za realni sektor. Reševanje z drţavno intervencijo samo povečuje
proračunske primanjkljaje, posredno pa je pok nepremičninskega balona povzročil
nelikvidnost, katere posledica je posojilni krč. Podjetja tako teţko dobijo bančna
posojila ali pa so zelo draga.

5.3

GOSPODARSKA KRIZA V SLOVENIJI

Slovenski finančni sektor in gospodarstvo nista neposredno oziroma kritično
okuţena, posredno pa zagotovo, zlasti v realnem sektorju. »O tem priča znaten
padec borznih indeksov v zadnjem letu, povečanje brezposelnosti, padec zaupanja
potrošnikov in slabšanje konjukturnih pričakovanj gospodarstvenikov, padec prodaje
v skorajda vseh panogah, zlasti zaradi zmanjšanih naročil iz tujine in niţje cene
nepremičnin« (glej Štiblar, 2008, str. 143).
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V nadaljevanju so grafično predstavljeni nekateri znaki krize.
Kazalnik zaupanja potrošnikov je sestavljen iz ravnoteţij na vprašanja o
pričakovanem finančnem stanju v gospodinjstvu, pričakovanem ekonomskem stanju
v drţavi, pričakovani brezposelnosti in varčevanju v gospodinjstvu. Je pomemben
pokazatelj gospodarskega stanja. Slika 5 prikazuje gibanje kazalnika v zadnjih šestih
letih od leta 2003.
Slika 5: Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2003 – marec 2009

Vir: SURS, 19.03.2009.
Ocena potrošnikov glede gospodarskega stanja v Sloveniji v preteklih 12 mesecih je
bila glede na sliko 5 do sedaj najbolj pesimistična. Kazalnik zaupanja potrošnikov je
tako po neprekinjenem padanju od oktobra 2008 do vključno januarja 2009, ko je
dosegel najniţjo točko, in sicer od marca 1996, v februarju 2009 spremenil smer in jo
obdrţal tudi v marcu. Kljub temu pa je bil kazalnik zaupanja potrošnikov marca za 19
odstotnih točk niţji od povprečja lanskega leta in za 22 odstotnih točk niţji kot pred
enim letom (Remec M., 19-03-2009).
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Slika 6 prikazuje gibanje slovenskega blagovnega izvoza, ki se je v zadnjem četrtletju
lani občutno zmanjšal.
Slika 6: Rast slovenskega blagovnega izvoza in gospodarska rast v EU

Vir: SURS, Eurostat v: UMAR, februar 2009.
Zaradi občutnega zniţanja izvoza blaga v zadnjih dveh mesecih leta 2008 je bil
padec izvoza blaga v zadnjem četrtletju lani (-9,4%) najvišji po letu 1996, odkar so
podatki razpoloţljivi. Od slovenskega blagovnega izvoza pribliţno 70% predstavlja
izvoz v drţave EU. Izvoz blaga v drţave EU je medletno začel upadati ţe v tretjem
četrtletju (-0,9%), v zadnjem četrtletju pa se je zniţal za 12,5%, kot kaţejo izračuni
izhajajoč s slike 6.
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Kot omenjeno, so pokazatelj krize na finančnem področju tudi cene nepremičnin.
Geodetska uprava RS (GURS) je februarja objavila kazalce za zadnje četrtletje 2008,
ki kaţejo na nadaljevanje umirjanja gibanja na trgu nepremičnin, ki je bilo prisotno ţe
v tretjem četrtletju 2008, kar prikazuje slika 7.
Slika 7: Gibanje povprečnih vrednosti in števila transakcij

Vir: GURS v: UMAR, februar 2009.
Na sliki 7 lahko vidimo gibanje povprečnih vrednosti in števila transakcij hiš in
stanovanj. Število prodanih stanovanj v zadnjem četrtletju 2008 se je glede na zadnje
četrtletje 2007 prepolovilo. Še izrazitejši zastoj GURS evidentira pri prodaji eno- in
dvostanovanjskih stavb (druţinskih hiš), saj je število prodaj v zadnjem četrtletju
2008 padlo na polovico glede na prejšnje četrtletje, glede na zadnje četrtletje 2007
pa kar na četrtino. Zniţanje gospodarske aktivnosti pa se je v zadnjem četrtletju 2008
začela občutneje odraţati tudi na povprečnih vrednostih transakcij (UMAR, februar
2009).
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Na vseh večjih svetovnih borzah so v zadnje pol leta beleţili strm padec borznih
indeksov, s katerim je dolgoročno povezana gospodarska rast oziroma upadanje. V
nadaljevanju lahko na sliki 8 vidimo mesečno gibanje borznega indeksa Ljubljanske
borze v zadnjem letu.
Slika 8: Gibanje SBI20.

Vir: Ljubljanska borza d.d., 14.05.2009.
Slika 8 prikazuje gibanje borznega indeksa delniškega trga Ljubljanske borze Slovenski borzni indeks (SBI20) v obdobju od junija 2008 do junija 2009 leta. Kot je
razvidno iz grafa, se je le-ta skorajda prepolovil, in sicer je iz nekaj manj kot 8000
točk v juniju 2008 padel na 4400 točk v sredini junija 2009, kar relativno pomeni
zmanjšanje za 44,80%.
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6

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IN RECESIJA

»Potrebe po delu so odvisne od tega ali in koliko delo koristi v produkcijskem
procesu, na to pa vplivajo obseg kapitala, povpraševanje oziroma pričakovani
proizvod, tehnologija in njene spremembe ter plače. Na ponudbo dela vpliva korist, ki
jo imajo delavci od zasluţka, ta pa je odvisna od višine plač, potreb prebivalstva ter
od demografskih dejavnikov. Dejanska zaposlenost je dejanska rezultanta ponudbe
in povpraševanja po delu v danih institucionalnih okoliščinah« (Kriţanič et al., 2002,
str. 96).
»Povpraševanje po delu je na ravni narodnega gospodarstva odvisno od obsega
investicij, izvoza, osebne in drţavne porabe. Drţava vpliva na povpraševanje z
monetarno, fiskalno, zunanjetrgovinsko in dohodkovno politiko. Do krize gospodarske
rasti, to je do bodisi recesije bodisi inflacije ali stagflacije, pride ob neusklajenem
povpraševanju in zmogljivostih. Recesijo drţava odpravlja s spodbujanjem
povpraševanja, na primer z niţjimi obrestnimi merami, zniţanimi davki in povečanimi
javnimi izdatki s povečanim proračunskim primanjkljajem« (po Kriţaniču et al., 2002,
str. 98).

6.1

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI Z VIDIKA DELODAJALCA

»Delodajalcem je treba zagotoviti moţnosti, da prilagajajo delovno silo potrebam
poslovanja in odločajo o tem, koliko in kakšne delavce bodo imeli zaposlene, zato
morajo imeti tudi ustrezne moţnosti odpuščanja delavcev. Po drugi strani pa je v teh
primerih očitna potreba po posebnem varstvu delavca« (Kresal et al., 2008o, str.
334).
»Pravica delodajalca, da lahko odpove pogodbo o zaposlitvi, pa je pomembna za
njegovo izvrševanje podjetniške pobude. Če izhajamo iz značilne vezi subordinacije
med delavcem in delodajalcem, bo pravica odpovedi pogodb o zaposlitvi temeljila na
delodajalčevi ekonomski in disciplinski oblasti in bo prav toliko pomembna kot
njegova pravica, da si izbere delavca, ki ga bo zaposlil. Delodajalčeve pravice na
področju odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa niso neomejene. Omejene so z
zakonskimi določbami. Te so z vidika interesa druţbe naravnane k varstvu delavčeve
zaposlitve ne glede na njegove sposobnosti ali ekonomske ter tehnološke okoliščine
ogrozile konkurenčnost gospodarstva, izničilo pa bi tudi delodajalčevo izvrševanje
svobodne podjetniške pobude« (Vrtačnik, 2006a, str. 168).
Delodajalcu bi ob upoštevanju varstva zaposlenih v času recesije vsekakor koristile
proţnejše oblike odpuščanja zaposlenih iz poslovnih razlogov.
Ena izmed moţnih rešitev, ki bi podjetjem omogočila večjo prilagodljivost
zaposlovanja v času krize, je institut začasne odpovedi. »V praksi to pomeni, da bi
lahko podjetje ob morebitnem izpadu velikega dela naročil začasno zaprlo
posamezen obrat ali linijo in hkrati začasno odpovedalo pogodbe o zaposlitvi
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večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, denimo za čas največ enega ali dveh
let. V tem času preseţeni delavci, brez odpovednega roka, preidejo na ZRSZ, kjer
prejemajo nadomestilo za čas trajanja začasne brezposelnosti. Po izboljšanju razmer
bi podjetje te začasno odpuščene delavce spet zaposlilo. Če tega ne bi moglo, pa bi
moralo v največ dveh letih po začasni odpovedi pogodb vsem tako odpuščenim
izplačati zakonsko pripadajoče odpravnine. Prednost tega instrumenta je, da drţava
podjetjem v teţavah ne zategne dodatno vrvi okrog vratu, medtem ko so začasno
odpuščeni delavci deleţni polne socialne varnosti. Dodatna prednost tega je, da se
lahko začasno odpuščeni delavci kasneje vrnejo na prejšnje delavno mesto, medtem
pa najdejo drugo začasno zaposlitev. Drţava bi v ta namen – po italijanskem vzoru –
morala oblikovati poseben sklad za brezposelne, iz katerega bi financirali
nadomestila za brezposelnost vseh, ki bodo v času sedanje krize izgubili sluţbo.
Proračun tega sklada bi se lahko napajal iz povečanih trošarin na alkoholne pijače,
mineralna goriva ter iz uvedenih ekoloških dajatev« (Damijan, J., 2009, str. 12).
»Eden najbolj znanih ukrepov politike zaposlovanja je začasno skrajšanje delovnega
časa. Ob začasnih teţavah v proizvodnji nadomesti odpuščanje delavcev, ohranja
vrednost človeških virov in prepreči stroške ponovnega zaposlovanja ob oţivljanju
proizvodnje, ki lahko steče brez čakanja na nove delavce. Ob dolgotrajnejši krizi ali
ukinjanju podjetja pa mehča proces odpuščanja zaposlenih. Tudi drţava dosega
večje učinke, če subvencionira začasno skrajšanje delovnega časa, kot če izplačuje
nadomestila brezposelnim« (Svetlik et al., 2002c, str. 133).
Drţava pa je delodajalcem ţe omogočila finančno pomoč s subvencijami, ki so
urejene z Zakonom o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ),
izvaja pa ga ZRSZ.
ZDSPDČ, s katerim se omejujejo učinki svetovne gospodarske krize in ohranjajo
delovna mesta, je stopil v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je v
soboto, 24. januarja 2009. Za izvajanje ZDSPDČ je na razpolago 200 milijonov evrov
proračunskih sredstev, delodajalci pa lahko kandidirajo za:
60 EUR na osebo na mesec za 36 urni delovni čas na teden in/ali
75 EUR na osebo na mesec za 35 urni delovni čas na teden oz.
90 EUR na osebo na mesec za 34 urni delovni čas na teden oz.
105 EUR na osebo na mesec za 33 urni delovni čas na teden oz.
120 EUR na osebo na mesec za 32 urni delovni čas na teden.
Do konca februarja 2009 je Zavod prejel 348 elektronskih vlog za subvencije za
40.034 delavcev. Največ (70,7 %) je vlog za subvencioniranje 36 urnega delovnega
časa, ostale so za 32 urni delovni čas. Podjetja, ki kandidirajo za subvencijo, so tako
mala kot srednja in velika, zato imajo od enega do več kot 5.000 zaposlenih. Vloge
za subvencije so podjetja v povprečju oddala za 89,8 % vseh zaposlenih v teh
podjetjih. Ukrep se izvaja do konca septembra 200915.

15

ZRSZ, 04.03.2009.

37

ZRSZ pa je januarja 2009 objavil še dva javna razpisa, ki delodajalcem v
gospodarstvu omogočata pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb v
letih 2009 in 2010. Na prvem razpisu z naslovom Zaposli.me/, je za spodbujanje
zaposlovanja za polni delovni čas namenjenih skoraj 15,5 milijona evrov, na drugem,
za spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas, pa 1 milijon evrov. Oba razpisa
sofinancira Evropski socialni sklad, nacionalni del sredstev pa zagotavlja Ministrstvo
za delo, druţino in socialne zadeve.
Vlada je na seji maja 2009 potrdila nov interventni Zakon o delnem povračilu
nadomestila plače16 in ga poslala v Drţavni zbor RS. Namen predlaganega
interventnega zakona je ohranitev čim večjega število delovnih mest v razmerah
svetovne gospodarske krize s ciljem, da se čim več ljudi zadrţi v delovnem razmerju
in s tem ohrani njihove pravice ter zmanjša pritisk na odprto brezposelnost. Cilj
predlaganega zakona je torej ohranitev do 25.000 zaposlitev v podjetjih, ki se
soočajo z zmanjšanim obsegom poslovanja in usposabljanje zaposlenih v teh
podjetjih za pridobivanje novih veščin in znanj ter njihova dokvalifikacija oziroma
prekvalifikacija.
Predlagani zakon ima tako poleg socialne tudi razvojno dimenzijo. Predlagani zakon
uvaja nov institut, ki je povezan z intervencijo drţave, in sicer institut začasnega
čakanja na delo. V času čakanja na delo bodo delavci upravičeni do nadomestila
plač v višini 85% njihove dohodka v obdobju zadnjih treh mesecev. 50% povrne
drţava, 35% plača delodajalec; v primeru, da predstavlja 85% nadomestila plač niţjo
vrednost od minimalne plače, to razliko v sorazmernem deleţu (50-50) krijeta
delodajalec in drţava. 50% povračilo lahko obsega največ 805 evrov oziroma višino
zneska najvišjega denarnega nadomestila za čas brezposelnosti. Nadomestilo ne
sme biti višje od višine plače, če bi posameznik delal in ne niţje od minimalne plače.
Ob tem ima delavec pravico in dolţnost, da se izobraţuje v skladu s sprejetim
Programom ohranitve in dviga kakovosti delovnih mest in razvoja človeških virov
(minimalno 20% časa na čakanju na delo), ki ga pripravi delodajalec v povezavi z
opisom svojega poslovnega poloţaja. Izobraţevanje delavcev bo sofinancirala
drţava z evropskimi sredstvi, in sicer v višini do 500 evrov na posameznega delavca.
Za izvajanje zakona bo v letih 2009-2011 namenjenih skupaj 108 mio EUR, dodatno
pa še 12,5 mio EUR za usposabljanje zaposlenih, ki bodo vključeni v izvajanje
ukrepa.
Na javni razpis Zaposli.me/17 se lahko prijavijo trţni delodajalci, ki so v preteklem
poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev
na trgu.
Subvencija se dodeli delodajalcem, ki za polni delovni čas zaposlijo brezposelne
osebe iz ciljnih skupin razpisa, in sicer:
A) za najmanj 1 leto zaposlijo brezposelne osebe, med katerimi so starejši od 50 let,
mlajši od 25 let, iskalci prve zaposlitve, mlajši od 30 let z univerzitetno izobrazbo,
16
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Služba Vlade RS za razvoj, 21.05.2009.
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tisti s končano osnovno in niţjo poklicno šolo ter brezposelni, ki so prijavljeni v
evidencah Zavoda 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih (razen vključenih v javna dela);
B) za najmanj 2 leti zaposlijo brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidencah
Zavoda več kot 24 mesecev (razen vključenih v javna dela).
Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne
osebe: za 1-letno zaposlitev znaša 4.000 EUR (ciljna skupina A) in za 2-letno
zaposlitev 8.000 EUR (ciljna skupina B). V okviru programa je v obdobju 2009–2011
predvidenih skupaj 3.850 vključitev brezposelnih oseb v zaposlitev.
Na javni razpis za spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas 18 se prav tako
lahko prijavijo delodajalci iz trţnega sektorja, ki so v preteklem poslovnem letu več
kot polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.
Subvencija se dodeli delodajalcem, ki za krajši delovni čas zaposlijo brezposelne
osebe. V okviru programa je za navedeno obdobje predvidenih 1600 vključitev
brezposelnih oseb v zaposlitev.
Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku: za 1-letno zaposlitev znaša
3.750 EUR za 6-urni delovni čas in 2.500 EUR za 4-urni delovni čas, za polletno
zaposlitev pa 1.875 EUR za 6-urni delovni čas in 1.250 EUR za 4-urni delovni čas.
ZRSZ delodajalcem ponuja tudi moţnost povračila prispevkov19, in sicer tistim, ki
zaposlijo brezposelno osebo:
mlajšo od 26 let, ki je iskalec prve zaposlitve in je več kot 6 mesecev prijavljena
pri Zavodu ter ima suficitarni poklic,
mlajšo od 28 let, ki je 24 mesecev prijavljena pri Zavodu,
prijavljeno pri Zavodu, namesto delavca na porodniškem dopustu in na dopustu
za nego in varstvo otroka,
ki je starejša od 55 let in je več kot 12 mesecev prijavljena pri Zavodu ter
prijavljeno na Zavodu, ki je starejša od 55 let in ima suficitarni poklic.

6.2

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI Z VIDIKA DELAVCA

Izguba zaposlitve pomeni za posameznika izrazito negativen pojav, zato mu mora biti
zagotovljeno pravno varstvo. Poleg tega pa je varstvo delavca pred prenehanjem
zaposlitve na delodajalčevo pobudo ena temeljnih pravic, ki jo zagotavljajo številni
dokumenti in zakonodaja, kar je opisano v enem izmed poglavij. Kljub
zagotovljenemu varstvu je pojav izgube zaposlitve in brezposelnosti neizogiben. »Ko
delavcu preneha delovno razmerje, s tem izgubi vir dohodka, preneha pa mu tudi
pravna podlaga za vključitev v sistem socialnega zavarovanja. To vpliva tudi na
njegovo druţino, lahko ga zadane revščina, socialna izključenost. Ker se njegovo
znanje ne razvija več, bo teţko znova našel zaposlitev, tudi zaradi dejstva, da
18
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delavci, ki so dalj časa brezposelni, teţje dobijo zaposlitev kot tisti, ki so jo pravkar
izgubili« (Vrtačnik, 2006b, str. 168). Od gospodarskega podjetja ni mogoče
pričakovati, da se bo trajno obremenjevalo s preseţki zaposlenih ali znatnim številom
manj sposobnih delavcev. Zato ne more biti absolutnega varstva obstoja delovnega
razmerja, lahko pa se izvaja na različne načine. »Tako je mogoče prenehanje
pogodbe o zaposlitvi v primeru delodajalčeve neupravičene predčasne razveze zanj
tako podraţiti (z obveznostjo plačila odpravnin, plačil za socialno varnost ipd.), da bo
ţe iz ekonomskih razlogov dobro premislil o razvezi. Razvezo je mogoče oteţiti tudi s
pravnimi sredstvi in to predvsem tako, da mora delodajalec tako prekinitev delovnega
razmerja objektivno opravičiti« (Meţnar, 2004, str. 142).
Ko delavec kljub zagotovljenemu pravnemu varstvu ostane brez zaposlitve, le-ta
lahko, prav tako kot delodajalec, poišče pomoč na ZRSZ, ki brezposelnim osebam
nudi20:
informacije o tem, kako se prijaviti, kakšne so pravice in obveznosti brezposelnih
oseb ipd.,
uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
posredovanje v zaposlitev,
zaposlitveno, poklicno, rehabilitacijsko in drugo svetovanje,
moţnost za vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja ter
informacije s področja zaposlovanja in dela v EU ter storitvah omreţja EURES.
V okviru ukrepov APZ je bilo v program pomoči pri samozaposlovanju v obdobju
januar 2009 - april 2009 vključenih 1.764 brezposelnih oseb, subvencijo za
samozaposlitve pa je prejelo 1.255 brezposelnih. V ta namen je MDDSZ 12.06.2009
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva21. Predmet javnega
razpisa je spodbujanje dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivim skupinam
z razvojem socialnega podjetništva.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvijali trţne dejavnosti (prodaja blaga ali
storitev) in bodo ustvarjali delovna mesta za ranljive ciljne skupine. Javni razpis je
namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti:
razvoju novih ali širjenju obstoječih trţnih dejavnosti,
usposabljanju oseb iz ranljive ciljne skupine za vključitev v dejavnost,
ustvarjanju novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine.
Cilj javnega razpisa je podpreti do 10 pilotnih projektov, ki bodo s širitvijo dejavnosti v
usposabljanje vključili vsaj 150 oseb iz ranljive ciljne skupine ter za najmanj eno leto
zagotovili zaposlitev za polni delovni čas za vsaj 25% v usposabljanje vključenih
oseb iz ranljive ciljne skupine.
Z namenom povečanja fleksibilnosti in prestrukturiranja podjetij, je ZRSZZ objavil
Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost 2009 – 2010, in
20
21

ZRSZ, 05.06.2009.
MDDSZ, 12.06.2009.

40

sicer za zaposlene v mikro in malih podjetjih ter zaposlene v podjetjih, ki so
upravičeni do subvencij v skladu z ZDSPDČ22.
Namen javnega razpisa je povečanje zaposljivosti z dvigom nivoja usposobljenosti in
temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za zaposlene. V okviru projekta so kot ciljne
skupine določeni vlagatelji, ki kandidirajo za sofinanciranje upravičenih stroškov,
nastalih z vključitvijo zaposlenih oseb v mikro in malih podjetjih, in zaposleni v
podjetjih, ki so upravičena do subvencij v skladu z Zakonom o delnem
subvencioniranju polnega delovnega časa.
Vlada RS bo pripravila tudi izpopolnjen program javnih del za leto 2010 in 2011,
katerega upravičenci so neprofitne organizacije in brezposelne osebe. Program bo
izvajal ZRSZ na ustaljen način in se bo financiral iz sredstev aktivne politike
zaposlovanja, ki bodo zagotovljena v proračunu 2010 in 2011 v višini 50 mio € letno.
Javna dela bodo uporabili kot instrument za spodbujanje razvoja nekaterih javnih
storitev, kjer Slovenija v primerjavi s povprečjem drţav EU kaţe bistveno manjšo
razvitost. Gre za ustaljen program socialnega vključevanja, ki ga bodo razširili in
omogočili dodatno vključevanje najteţje zaposljivih brezposelnih oseb (preseţnih
delavcev, teţje zaposljivih, dolgotrajno brezposelnih…). Cilj je vključitev 10.000 oseb
v izvajanje programa javnih del, kar je 6.000 več kot doslej.
Skupinam prebivalcev, ki so zaradi kriznih razmer najbolj ogroţeni, bo Zakon o
enkratni solidarnosti »pomoči socialno ogroţenim«23 zagotovil solidarnostno pomoč v
obliki enkratnega denarnega prejemka.
Upravičenci bodo prejemniki denarne socialne pomoči, denarnega nadomestila,
različnih pokojninskih transferjev, ki imajo mesečne prejemke pod ravnjo 70%
minimalne plače. Zakon bo vsem upravičencem zagotovil, da glede na okoliščine, v
katerih se nahajajo, dobijo enkratno posebno solidarnostno socialno pomoč v višini
150 EUR. Zakon bo sprejet predvidoma do začetka septembra 2009, tako da bi ga
bilo moţno začeti izvajati ţe jeseni letošnjega leta. Ukrep bo financiran iz Proračuna
RS. V letošnjem letu je treba zagotoviti predvidoma 15 mio EUR.
V pričakovanju pa je tudi nov ZZZPB24, ki bo celostno prenovil obstoječe zakonodaje
na področju zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti in sicer:
nova ureditev in zaščita posameznih kategorij brezposelnih oseb in iskalcev
zaposlitve;
ureditev posameznih oblik dela;
modernizacija ZRSZ.
Ureditev denarnih nadomestil bo spremenjena na način, da se pravica omogoči tudi
zaposlenim za določen čas, ki so večinoma mladi, in da nadomestila zagotavljajo
večjo socialno varnost: dvigniti najniţje denarno nadomestilo, podaljšati obdobje
prejemanja v prvih skupinah (pred brezposelnostjo zaposleni 1 – 5 let).
22
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Cilj novega zakona je urediti tudi razmerje med različnimi kategorijami brezposelnih
oseb, preglednost različnih oblik zaposlitev z vidika vplačanih prispevkov in
pridobljenih socialnih pravic ter modernizacija ZRSZ. V tem okviru naj bi dosegli
osredotočenje Zavoda na svojo osrednjo funkcijo »posredovanje in svetovanje pri
zaposlitvi ter drugimi oblikami aktivnih pomoči svojih »klientov«. Zgodnje odkrivanje
zaposlitvenih ovir, aktivno udejstvovanje v regionalnem okolju, sodelovanje pri
pripravi programov prestrukturiranja (npr. znanja brezposelnih) in priloţnosti
(sodelovanje z delodajalci - uporaba znanja lokalnih enot o lokalnem dogajanju). V
okviru obstoječega kadrovskega obsega je treba zagotoviti več svetovalcev za
zaposlitev in večjo fleksibilnost območnih enot (in s tem več svetovalne funkcije),
proučiti moţnosti vključevanja drugih institucij (pomoč nevladnih organizacij pri
iskanju in pomoči pri zaposlovanju). Upravičenci po zakonu bodo vsi zaposleni in
brezposelne osebe, zakon pa se bo izvajal preko ZRSZ. Zakon bo sprejet
predvidoma do septembra 2009, financiral pa se bo iz proračuna RS.

6.3

UKREPI NA EVROPSKI, NACIONALNI IN MEDNARODNI RAVNI

Ves svet se sooča s problemi, ki jih povzroča finančna in gospodarska kriza. Voditelji
se zavedajo, da se je na krizo potrebno odzvati sloţno in s skupnimi močmi, tako na
evropski in mednarodni kot tudi na nacionalni ravni.
Pomembnejši poudarek na spopadanje z brezposelnostjo je Evropska Unija (EU)
dala ţe takoj po podpisu Maastrichtske pogodbe. Tako na primer Beli list Evropske
komisije ustvarjanje delovnih mest določi za najvišjo prioriteto (Barnard, 2000, str.
42).
Voditelji skupine G20 so ţe na srečanju v Washingtonu novembra 2008 pripravili
delovni program za dosego usklajene oţivitve svetovnega gospodarstva ter
učinkovitejše regulacije finančnih trgov, izboljšanje upravljanja na svetovni ravni in se
odrekli protekcionizmu. Na londonskem zasedanju skupine aprila 2009 so udeleţenci
napore usmerili v sprejem konkretnih korakov in odločitev, ki bi svetovnemu
gospodarstvu pomagali iz trenutnih razmer in v prihodnosti preprečili krize podobnih
razseţnosti.
Tudi EU se zaveda, da se je na spremembe na svetovnih finančnih trgih potrebno
odzvati hitro, odločno in notranje usklajeno. Tako je novembra 2008 sprejela
Evropski načrt za oţivitev gospodarstva in s tem skušala ublaţiti posledice krize,
ohraniti gospodarsko dejavnost ter zaposlenost. Najpomembnejši cilj tega
dokumenta je obnovitev zaupanja na finančnih trgih in omejitev posledic finančne
krize v gospodarstvu ter nadaljnje sodelovanje na mednarodni ravni. Načrt je tudi
usklajen s podobnimi pobudami, ki jih izvajajo druge ključne gospodarske sile v
svetu. Vreden je 200 milijard evrov. Ukrepi so usmerjeni k povečanju kupne moči
prebivalstva, spodbuditvi rasti in zaposlovanju. Sveţenj kratkoročnih in dolgoročnih
ukrepov predstavlja 1,5 odstotka bruto druţbenega proizvoda Evropske unije. Večina
tega denarja - 170 milijard evrov - bo zagotovljena iz drţavnih proračunov, preostalih
30 milijard evrov bosta priskrbeli EU in Evropska investicijska banka.
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Pomembna je tudi priprava Evrope na ponovni gospodarski zagon po krizi in temu so
namenjene strukturne reforme, h katerim so se drţave članice ţe same zavezale v
svojih nacionalnih programih v okviru izvajanja lizbonske strategije. Izvajanje reform
pa je potrebno prilagoditi sedanjim kriznim razmeram, tako po vrsti kot tudi po hitrosti.
Nabor ukrepov, namenjenih spodbujanju zaposlovanja ter omejevanja izgube
delovnih mest pa je v veliki meri v pristojnosti drţav članic, zato je tu potrebno
zagotoviti predvsem usklajeno in pospešeno izvajanje nacionalnih ukrepov, ki jih
predvideva tudi Evropski načrt za oţivitev gospodarstva. Ta med osrednjimi cilji
navaja tudi zagotavljanje varnosti za brezposelne, vključno s podporo pri vrnitvi na
trg dela. Med moţnimi ukrepi so npr. subvencioniranje polnega delovnega časa,
sofinanciranje usposabljanja in izobraţevanja zaposlenih in brezposelnih ter mladih,
ki šele vstopajo na trg dela, prezaposlovanje delavcev na perspektivna delovna
mesta in samozaposlovanje ter podpora razvojnim projektom, kot je npr. socialno
podjetništvo.
V Sloveniji je Vlada RS prvi sveženj ukrepov za ublaţitev posledic finančne in
gospodarske krize sprejela konec leta 2008. Ukrepi so bili usmerjeni predvsem v
povečanje likvidnosti v bančnem sistemu, zmanjševanje javne porabe in ohranjanje
delovnih mest z zagotavljanjem dodatnih spodbud gospodarstvu. Spodbujanju
kreditne aktivnosti bodo namenjena tudi sredstva od prodaje nove referenčne
drţavne obveznice, ki je bila izdana v začetku februarja, in sicer v višini 1 mrd EUR in
z ročnostjo treh let.
Februarja 2009 je bil sprejet drugi sveženj ukrepov, ki pomeni konkretizacijo in
nadgradnjo prvega sveţnja. Precejšen del sredstev je še vedno namenjen
spodbujanju kreditne aktivnosti bank in posledično izboljšanju likvidnosti in
kreditiranja podjetij, del pa je povezan tudi z razvojnimi ukrepi. V povezavi z drugim
sveţnjem je Vlada RS sprejela tudi varčevalne ukrepe, ki bodo v letu 2009 omogočili
prihranek do 130 mio EUR. Tudi ukrepi v drugem sveţnju so začasni (do konca
2010), najvišji dovoljen obseg drţavnih poroštev pa je bil dogovorjen ţe decembra in
je omejen na 12 mrd EUR. Od tega zneska je trenutno rezerviranih za pribliţno 1,5
mrd EUR drţavnih poroštev, in sicer predvsem v okviru dodatne zadolţitve poslovnih
bank in SID banke v tujini. Za oţivitev kreditiranja podjetij drugi sveţenj predvideva
jamstveno shemo bankam za splošno kreditiranje podjetij v višini 1 mrd EUR in
individualna poroštva podjetjem v višini 500 mio EUR. V okviru izboljšanja kapitalske
ustreznosti je 160 mio EUR namenjenih dokapitalizaciji SID banke (na 300 mio
EUR). Poleg drţavnih poroštev in povečanja kapitalske ustreznosti SID banke drugi
sveţenj predvideva tudi dodatna sredstva v skupni vrednosti pribliţno 300 mio EUR.
Ukrepi se bodo financirali iz integralnega proračuna, proračuna SID banke, s
preusmeritvijo sredstev kohezijske politike in kreditne linije EIB. Pomemben del
predstavljajo ukrepi za zaščito ogroţenih industrijskih sektorjev, ki vključujejo
skrajšanje rokov za vračilo preplačanega DDV s 60 na 21 dni (120 mio EUR),
podporo raziskavam in razvoju na področju čistih in tehnološko naprednih industrij
(100 mio EUR) ter pomoči male vrednosti v okviru nove sheme »de minimis« za mala
in srednja podjetja (20 mio EUR). S temi ukrepi se bo zagotovilo povečanje
obratnega kapitala podjetij in izboljšal konkurenčni poloţaj na globalnem trgu.
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Sprejeti so bili tudi ukrepi za izboljšanje delovanja trga dela, spodbujanje vseţivljenjskega učenja in zagotavljanje večje socialne varnosti (21 mio EUR),
energetska sanacija objektov v javni lasti (do 20 mio EUR) ter zagotovitev
širokopasovne povezave za javne ustanove (15 mio EUR)25.
Nekateri novi ali dopolnjeni ukrepi tretjega paketa Vlade RS s področja aktivne
politike zaposlovanja pa so povečanje sredstev za aktivno politiko zaposlovanja za
23,5 milijona evrov, subvencije delodajalcem za zaposlene na čakanju na delo v
skupni vrednosti 100 milijonov evrov, podaljšanje in sprememba sistema delnega
subvencioniranja polnega delovnega časa, ki bo veljalo samo še za 36-urni delavnik,
preoblikovanje javnih del na izobraţevanje, socialno varstvo, varstvo okolja in
socialno ekonomijo ter razširitev s 4000 na 10.000 oseb, enkratna solidarnostna
pomoč socialno ogroţenim v višini 150 evrov, dvig višine nadomestila za
brezposelnost in podaljšanje obdobja prejemanja; nadomestilo bodo odslej prejemali
tudi zaposleni za določen čas, zniţanje stroškov dela, blaga in storitev v javnem
sektorju za 20 odstotkov ter zniţanje sredstev za gradnje in nakupe osnovnih
sredstev v javnem sektorju za 20 odstotkov in pomoč malim in srednje velikim
podjetjem v višini 120 milijonov evrov iz evropskih sredstev.
Pomembnejši ukrepi, ki se nanašajo na zagotavljanje delovnih mest, so natančneje
opisani v poglavju Odpoved pogodbe o zaposlitvi z vidika delodajalca in z vidika
delavca.
Ukrepi drugih izbranih drţav na mednarodni ravni so prikazani v sledeči tabeli. Ukrepi
so povzeti po podatkih MOD in predstavljajo odgovor na trenutno krizo. Gre za dve
skupini ukrepov, in sicer za zaposlene ter delodajalce in so določeni v stolpcih.
Slednji predstavljajo del akcijskega načrta ukrepov, ki ga sestavljajo še drugi ukrepi,
kot so pomoč pri iskanju zaposlitve in izobraţevanje. Vrstice predstavljajo ukrepe
posameznih drţav.
Tabela 1: Odzivi na krizo na trgu dela v posameznih državah
Ugodnosti za
brezposelne

Akcijski načrt ukrepov
Spodbude za
delodajalce

Avstralija

_

Belgija

_

25
26

denarni sklad za
izobraţevanje in
usposabljanje
zaposlenih
zmanjšanje
delodajalčevih

UMAR, februar 2009.
Productivity training places ( Australian Productivity places program).
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Ostali ukrepi
(pomoč pri
iskanju
zaposlitve,
izobraževanje)
povečanje števila
mest za
usposabljanje26 s
57.000 na 113.000
rehabilitacijski
program za trg dela

Brazilija

socialnih
prispevkov
_

Kanada

povečanje
minimalne plače
dodatne ugodnosti

Kitajska

_

zmanjšanje
zdravstvenih in
nezgodnih
zavarovalnih
premij; fleksibilen
delovni čas

Francija

_

Nemčija

_

Indonezija

_

delodajalcem z
manj kot 10
zaposlenimi ne bo
potrebno plačati
prispevkov za
socialno varnost za
vsakega novega
zaposlenega v letu
2009
zmanjšanje
prispevkov za
zdravstveno
zavarovanje
_

Italija
Japonska

Koreja
27
28

pomoč
nekvalificiranim
delavcem
_

pomoč delavcem,

_

_

_
1,5 mrd ameriških
dolarjev vreden
sklad za
odpuščene
delavce27
narodni program za
poklicno
usposabljanje
migrantov, ki so v
tujini ostali brez
dela in se vrnejo
domov na delo
_

_

poklicno
usposabljanje;
izobraţevalni
programi za
odpuščene delavce
_

povečane
pomoč delavcem,
subvencije za mala ki niso zaposleni za
in srednja
nedoločen čas
podjetja28
delodajalcem, ki
redno zaposlijo
začasno zaposlene
oprostitev
_

Laid-off workers (Unemployed).
SMEs (Small to Medium Sized Enterprises).
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ki so na začasnem
neplačanem
dopustu
Malezija

_

Mehika

15 mrd pesov za
odpuščene delavce

Nizozemska

_

Švedska

_

Velika Britanija

_

ZDA

ugodnosti za
zdravstvena
zavarovanja in
prispevke za
socialno varnost

nekaterih davkov
delodajalcem, ki
vzdrţujejo število
zaposlenih
_

2 mrd pesov
podjetjem, ki se
soočajo z niţanjem
proizvodnih
stroškov in
odpuščanjem
subvencije za
izplačila plač
delavcem
subvencije za
zaposlitev
dolgotrajno
brezposelnih
subvencije v višini
do 2.500 funtov za
delavce, ki so brez
zaposlitve več kot
6 mesecev
_

Usposabljanje
odpuščenih
delavcev in
prekvalifikacija
brezposelnih
diplomantov v
naslednjih 2 – 3
letih.
program za
povečanje
sezonskega dela

center za pomoč
delavcem pri
iskanju zaposlitve
programi za iskanje
ustreznih delovnih
mest
_

_

Vir: ILO, Global Employment Trends, maj 2009.
Tabela 1 torej prikazuje, s katerimi ukrepi se posamezne drţave na globalni ravni
spopadajo z izgubo delovnih mest. Ukrepi za brezposelne predstavljajo različna
zniţanja prispevkov za zdravstveno zavarovanje in socialno varnost, pomoč
delodajalcem pa je večinoma izraţena v obliki različnih subvencij, ki jih delodajalci
lahko pridobijo pod določenimi pogoji. Nekateri dodatni ukrepi predstavljajo v veliki
meri pomoč pri izobraţevanju in usposabljanju odpuščenih delavcev.
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ZAKLJUČEK

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je v trenutnih
gospodarskih razmerah najverjetneje najpogostejši razlog odpovedi pogodbe o
zaposlitvi. Po statistiki ugotovljenih kršitev je večje število kršitev tudi na področju
prenehanja pogodbe o zaposlitvi, zlasti pri rednih in izrednih odpovedih pogodbe o
zaposlitvi s strani delodajalca, kar je lahko posledica nepremišljenosti pri samem
sklepanju pogodb o zaposlitvi ali pa nepravilnosti pri predpisanih postopkih, zato
morajo biti delodajalci pri tem še posebno pazljivi.
ZDR nalaga delodajalcu, da pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga spoštuje določene postopkovne in vsebinske zahteve. Le spoštovanje teh
zahtev pomeni, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi pravilna in zakonita. Na drugi
strani ZDR poskuša zavarovati pravice in koristi delavcev, bodisi v smislu ohranitve
zaposlitve bodisi z določenimi ugodnostmi v primeru, ko pride do odpovedi.
Pogodba o zaposlitvi je pogodba delovnega prava in je pravni temelj za vzpostavitev
delovnega razmerja, ki se sklepa med delavcem in delodajalcem. Prenehanje
pogodbe o zaposlitvi je eno osrednjih vprašanj delovnega prava, pri čemer je
posebne pozornosti deleţna predvsem odpoved pogodbe s strani delodajalca. ZDR
sicer pozna več načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi, pri čemer je odpoved
institut, ki v obliki enostranske izjave volje ene od pogodbenih strank povzroči
prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Zakon pozna redno in izredno odpoved delavca in
delodajalca. Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga
nesposobnosti, krivdnega razloga, zaradi nezmoţnosti za opravljanje dela iz naslova
invalidnosti ter iz poslovnega razloga.
Poslovni razlog pomeni prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji
iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih
ali podobnih razlogov na strani delodajalca. O poslovnem razlogu govorimo v primeru
individualnih odpustov, poznamo pa tudi posebnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
in sicer večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga. ZDR poslovni razlog
predvideva tudi v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka postopka za
prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave, kjer ravno tako veljajo določene
posebnosti.
Glede nekaterih vprašanj se redna odpoved iz poslovnega razloga ne razlikuje od
drugih vrst odpovedi, v drugih primerih pa gre za drugačno ali dodatno ureditev
posameznih institutov. Delodajalec mora v vsakem primeru pri odpovedi pogodbe o
zaposlitvi delavcu odpovedati pogodbo le v pisni obliki in le, če obstaja utemeljen
razlog. Le-tega mora pisno obrazloţiti ter opozoriti delavca na pravno varstvo in na
njegove pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Enaka ureditev za
vse odpovedne razloge velja tudi pri vročitvi, ki mora biti osebna ter pri določbi, po
kateri mora delodajalec podati odpoved, in sicer mora biti le-ta podana najkasneje v
šestih mesecih od nastanka utemeljenega razloga.

47

Do ustreznih sprememb ZZZB za poslovni razlog veljajo drugačni odpovedni roki, pri
čemer je najkrajši minimalni odpovedni rok trideset in najdaljši sto petdeset dni,
odvisno od dolţine delovne dobe pri delodajalcu. Spet drugače so urejeni odpovedni
roki za odpoved v primeru postopkov za prenehanje delodajalca in prisilne poravnave
ter za manjše delodajalce. Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov ali iz razloga nesposobnosti mora preveriti vse moţnosti, ki bi omogočale
delavcu ohraniti zaposlitev in je dolţan delavcu izplačati odpravnino, pri čemer mora
v zvezi z pravico do odpravnine upoštevati določene posebnosti v primerih
prenehanja delodajalca. Splošna ureditev odpovedi pogodbe o zaposlitvi velja tudi za
odpoved večjemu številu delavcev, v kolikor zaradi večjega števila delavcev
posamezna vprašanja niso drugače urejena. Delodajalec mora v primeru odpovedi
večjemu številu delavcev izdelati program razreševanja preseţenih delavcev ter
sodelovati s sindikati pri delodajalcu in ZRSZ.
Zakon s posebnim varstvom pred odpovedjo varuje socialno ali kako drugače
ogroţene skupine delavcev. Tako na primer delodajalec delavskim predstavnikom ne
sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi brez soglasja organa, katerega člani so, ali
sindikata. V primeru poslovnega razloga pa se izjemoma lahko pogodbo zakonito
odpove brez soglasja omenjenim predstavnikom, če odklonijo ponujeno ustrezno
zaposlitev ali če gre za odpoved v postopku prenehanja delodajalca. Le pri odpovedi
iz poslovnega razloga v določenih primerih in pod določenimi pogoji delodajalec
starejšemu delavcu ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi. ZDR nadalje ureja
pravno varstvo pred odpovedjo za nosečnice, doječe matere in starše. Delodajalec
načeloma omenjenim kategorijam ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, ne iz
poslovnega in ne iz kateregakoli drugega razloga, veljata pa dve izjem, in sicer v
primeru uvedbe postopka za prenehanje delodajalca ter če so podani razlogi za
izredno odpoved. Kot neutemeljen razlog za redno odpoved šteje tudi invalidnost,
vendar delodajalec pod izpolnjenimi pogoji, ki so določeni v posebnih predpisih,
lahko redno odpove pogodbo iz poslovnih in drugih razlogov, pri čemer tovrstno
varstvo ne velja v primerih uvedbe postopka za prenehanje delodajalca. V primeru
nastopa različnih dejstev, ki zagotavljajo pravno varstvo pred odpovedjo, je delavcu
zagotovljeno večkratno varstvo pred odpovedjo, pri čemer velja močnejše pravno
varstvo.
Kljub varovanju pravic zaposlenih se v določenih primerih pojavi potreba po
zmanjšanju števila delavcev, še posebno v kriznih obdobjih. ZRSZ v prvih dveh
mesecih letošnjega leta beleţi povečanje stopnje brezposelnosti za 16,5 %,
povečanje stopnje pa prikazujejo tudi statistike drugih drţav oziroma njihovih organov
ali organizacij. Velikokrat je stopnja brezposelnosti merilo uspeha makroekonomske
politike, na kar kaţejo slabe gospodarske razmere po svetu in doma, zaradi katerih
se povečuje število odpuščenih. Problem brezposelnosti je v njenih posledicah, tako
na ravni posameznika, širših druţbenih skupin, kot drţave.
Omenjeni problemi niso novodobni pojav. Gospodarska kriza in s tem povezane
izgube zaposlitve, recesija in brezposelnost tako ni le aktualna tema, ampak znan
problem, upoštevajoč gospodarske cikle, s tem da se odraţa v različnih oblikah in
stopnjah.
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Teţava je ţe v poimenovanju gospodarskih problemov: ekonomska kriza, finančna
kriza, bančna kriza, kriza realnega sektorja, recesija, drsenje v depresijo in podobno.
Po osnovni definiciji o recesiji govorimo takrat, ko se BDP zmanjša dve četrtletji
zapored. Kadar je takšen gospodarski zastoj izrazito dolgotrajen in močan, govorimo
o depresiji kot hujši različici recesije. O recesiji pravzaprav govorimo tudi, ko gre za
pomemben padec ekonomske aktivnosti v celotnem gospodarstvu, ki traja več kot
nekaj mesecev. Finančne krize pa so pojavne oblike kriz realizacije blaga –
gospodarskih (realnih kriz) ter poglabljajočih kriz kapitalizma kot sistema. Pojav
gospodarske krize skušajo razlagati različne teorije, pri katerih ločimo keynesijanski
in monetaristični pristop. H keynesijanstvu se vrača tudi Merhar, pojasniti pa jo je
moč tudi s pomočjo Minskyjeve teorije.
Poznavalci primerjajo začetke trenutne recesije z vzroki, ki so pripeljali do velike
depresije v letih po 2. svetovni vojni. Po večinskem mnenju se je gospodarska kriza v
ZDA začela s pokom t.i. nepremičninskega balona poleti 2007, ki se je razširil na
finančni in realni sektor v Ameriki in praktično okuţil vsa gospodarstva razvitega
sveta. Slovenski finančni sektor in gospodarstvo sicer nista neposredno oziroma
kritično okuţena, posredno pa zagotovo, zlasti v realnem sektorju. O tem priča
znaten padec borznih indeksov v zadnjem letu, povečanje brezposelnosti, padec
zaupanja potrošnikov, zmanjšanje naročil iz tujine in niţje cene nepremičnin.
Nekatere rešitve, ki jih nudi drţava in strokovnjaki s področja zaposlovanja za
delodajalce v spopadanju z globalno krizo in preprečevanje povečanja števila
brezposelnih so: institut začasne odpovedi, začasno skrajšanje delovnega časa,
subvencioniranje polnega delovnega časa, delno povračilo nadomestila plače,
subvencije za zaposlitve določenih skupin brezposelnih oseb za polni delovni čas v
okviru javnega razpisa Zaposli.me, subvencije za zaposlitev določenih skupin
brezposelnih za krajši delovni čas ter moţnost povračila prispevkov za zaposlitev
določenih skupin brezposelnih.
Drţava in pristojni organi pa tudi delavcem nudijo pomoč in podporo za ohranjanje
zaposlitve oziroma pri iskanju nove zaposlitve. Tako na primer ZRSZ nudi različne
informacije za uveljavljanje pravic brezposelnih oseb ter pomoč pri iskanju zaposlitve
z vključevanjem v programe aktivne politike zaposlovanja in podobno. V okviru
ukrepov APZ je Ministrstvo za delo objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega
podjetništva. Za najteţje zaposljive brezposelne osebe bo Vlada RS pripravila tudi
izpopolnjen program javnih del za leto 2010 in 2011. Skupinam prebivalcev, ki so
zaradi kriznih razmer najbolj ogroţeni, bo Zakon o enkratni solidarnosti »pomoči
socialno ogroţenim« zagotovil solidarnostno pomoč v obliki enkratnega denarnega
prejemka. V pričakovanju pa je tudi nov ZZZPB, ki bo celostno prenovil obstoječe
zakonodaje na področju zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti.
Tisti, ki odločajo o politiki ukrepov, bodo krizo najverjetneje poskušajo odpraviti z
vsemi razpoloţljivimi sredstvi, vendar bo za to potreben čas, v katerem bodo morali
delodajalci premišljeno odpuščati delavce, delavci pa bodo morali iskati poti, da se
ne bi znašli v socialni, ekonomski ali psihološki stiski.
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