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Dva sila zaskrbljujoča
aktualna trenda pri ravnanju
z zaposlenimi

So zaposleni s svojim tako opevanim »èloveškim kapitalom« (znanje in zmo�nosti, ustvarjalnost,
vrednote in preprièanja, delovna motivacija in organizacijska pripadnost) danes res najpomemb-
nejši kapital, glavna konkurenèna prednost in najveèje bogastvo podjetij, kar sicer na naèelni ravni
iz dneva v dan poslušamo ne samo iz ust teoretikov s podroèja poslovnih ved, temveè tudi mene-
d�erjev in politikov? Ne bi rekel. Sodeè po tem, kako se z njimi dejansko ravna s strani nekaterih
delodajalcev in njihovih mened�erjev v vsakdanji praksi (niè bolje pa ni s politiki, ko je treba spre-
jemati konkretne zakone s podroèja delavskih pravic ali ukrepe ekonomske politike za pospeše-
vanje gospodarskega razvoja), kveèjemu obratno. Èedalje pogosteje so, zlasti ob takšnih ali dru-
gaènih »krizah«, spet obravnavani kot navadna »delovna sila« in klasièni mezdni delavci brez
elementarnih, tudi temeljnih èlovekovih pravic in svobošèin.

Dovolj je, èe pogledamo dva trenutno
izrazito aktualna trenda na tem podroèju, ki
postajata èedalje bolj zaskrbljujoèa, in nad
katerima bi se bilo treba globoko zamisliti
preden bo prepozno, to je preden se bomo
spet znašli v »zgodnjem kapitalizmu« brez
vseh temeljnih civilizacijskih pridobitev, ki
jih je kapitalizem v zadnjih dvesto letih raz-
voja kljub vsemu vendarle prinesel. V mislih
imam, kot prvo, famozna »prisilna« testi-
ranja (in morda v bli�ji prihodnosti tudi
»prisilna« cepljenja) zaposlenih zoper co-
vid-19 po nalogu oziroma odredbi posa-
meznih delodajalcev, in kot drugo, vse bolj
oèitno natikanje »komunikacijskih klju-
èavnic« na usta zaposlenim.

Oboje je brez dvoma �e na prvi pogled
izrazito protiustavno poèetje številnih
delodajalcev, ki �al nikakor niso izjeme.
Skrbi pa zlasti dejstvo, da je sprièo dolgo-
letne strokovne, politiène in medijske in-
doktrinacije s tezo, da mora biti deloda-
jalcem (ti naj bi bili menda edini zaslu�ni za
»ohranjanje in odpiranje novih delovnih
mest« ter s tem za blagor celotnega ljud-
stva) dovoljeno in tudi �e vnaprej odobreno

ter oprošèeno vse, kar je po njihovo paè
lahko poslovno koristno, privedla do tega,
da celo velik del širše javnosti v interesu
tako pojmovanega »hitrejšega gospodar-
skega razvoja« slepo podpira tovrstno po-
topno spreminjanje zaposlenih v èredo
pohlevnih ovac brez lastne volje in pravic.
Itak so – tudi po trenutno še vedno prevla-
dujoèi /neo/klasièni ekonomski teoriji – v
produkcijskih procesih izkljuèno samo
»delovna sila«, s katero podjetniki ustvar-
jajo dobièke, iz katerih se potem napaja ves
gospodarski razvoj, in èisto niè drugega.

Zdi se torej, da bomo ob nadaljevanju
takšnih trendov na podroèju urejanja de-
lovnih razmerij Ustavo RS lahko brez kakr-
šnihkoli resnejših nasprotovanj javnosti
kmalu pospravili kar v predal, na vrata pod-
jetij pa obesili napise z Dantejevim: »Kdor
vstopaš, pusti zunaj upe vsake«.

Kdo ali kaj je lahko zgolj
»delovna sila«

Golo »delovno silo« imajo v produk-
cijskih procesi stroji in delovne �ivali, ne
ljudje. Ti imajo kot reèeno »èloveški ka-

pital«, ki ga (kot edini zares subjektivno
ustvarjalen in na papirju tudi najpomemb-
nejši produkcijski dejavnik sedanjosti in
prihodnosti) vlagajo v produkcijske proce-
se, enako kot kapitalisti vlagajo svoj »finan-
èni kapital«. Za ustvarjeni splošni blagor
imajo torej najmanj enako zaslug kot ka-
pitalisti, èeprav je slednjim veljavni sistem
(skozi pravno ustolièenje za današnje èase
sicer �e naravnost idiotske ekonomsko-
teoretiène koncepcije podjetja kot »pravno
personificiranega /zgolj finanènega/ kapi-
tala«) podaril formalni status »deloda-
jalcev«, in s tem seveda tudi neverjetno,
èeprav ekonomsko povsem neutemeljeno
moè nad »delojemalci«.

Bistveno pa je razumeti, da »èloveški
kapital« z vsemi svojimi objektivnimi (raz-
polo�ljivo znanje in ustvarjalnost, fiziène
delovne zmo�nosti) in subjektivnimi kom-
ponentami (vrednote in preprièanja, delov-
na motivacija in organizacijska pripadnost
oz. zavzetost) ni nekaj, kar bi bilo mogoèe
fizièno zreducirati na »delovno silo« in jo
prodajati na trgu kot stvar, ampak smo to
ljudje kot celovite osebnosti. Nedotakljivost
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in spoštovanje njihove osebnosti pa mora
biti v vsakem civiliziranem sistemu, ki se
ima za »demokracijo«, ljudem dosledno
zagotovljeno prav v vseh njihovih dru�benih
vlogah, torej in predvsem tudi v produkcij-
skih procesih, ne zgolj v njihovem zaseb-
nem �ivljenju.

»Prisilna« testiranja
in cepljenja zaposlenih
zoper covid-19

A ko spremljamo aktualna dogajanja na
podroèju izvajanja t. i. obveznih testiranj
zaposlenih po nalogu oziroma odredbi nji-
hovega delodajalca in pod gro�njo odpo-
vedi pogodbe o zaposlitvi v primeru more-
bitne odklonitve iz osebnih razlogov, in ko
smo zdaj tudi v praksi �e prièa prvim pri-
merom dejanskega uresnièevanja teh
gro�enj, je vsakomur lahko popolnoma
jasno, da so danes zaposleni v številnih
podjetjih �al v resnici še vedno obravnavani
zgolj in samo kot navadna gola »delovna
sila« (in ekonomski teoretiki kapitalizma jo,
grozljivo, v svojih razpravah o »marginalni
produktivnosti dela« ne nazadnje še danes
brez dlake na jeziku toèno tako tudi ime-
nujejo!). Ki naj bi jo imel zato vsak delo-
dajalec – oprostite malce grobi prispodobi,
a ta se èloveku nehote vsiljuje sama od
sebe –samoumevno vso pravico, kot èredo
svoje delovne �ivine, gnati na ta poseg ka-
darkoli paè sam oceni, da utegne biti to ko-
ristno za njegov delovni proces. Halo?

Èeprav seveda ni nobenega dvoma, da
so èim bolj obse�na preventivna testiranja
in cepljenja zoper covid-19, èe jih deloda-
jalec organizira na prostovoljni podlagi, v
dani situaciji naèeloma kajpak vsestransko
koristen in hvalevreden ukrep, in da temu
naèelno tudi nihèe ne oporeka, sta glede
zagotovljene popolne svobode odloèanja
posameznikov za takšne medicinske po-
sege ustava in zakon popolnoma jasna.
Ustava RS namreè v okviru poglavja o
èlovekovih pravicah in temeljnih svoboš-
èinah v svojem 35. èlenu doloèa pravico
vsakogar do nedotakljivosti njegove te-
lesne in duševne integritete. Na podlagi
Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) pa
med tiste posege, ki so upoštevaje to us-
tavno pravico pravno nedovoljeni brez pri-
volitve posameznika ali izrecne zakonske
podlage, med drugim sodijo tudi vsi medi-
cinski posegi, kamor seveda �e po defini-
ciji nesporno spadajo tudi preventivna tes-
tiranja in cepljenja zoper nalezljive bolezni
»Medicinski poseg je vsako ravnanje, ki

ima preventivni, diagnostièni, terapevtski

ali rehabilitacijski namen in ki ga opravi

zdravnik, drug zdravstveni delavec ali

zdravstveni sodelavec.« (Deseta toèka pr-
vega odstavka 2. èlena Zakona o pacien-
tovih pravicah – ZPacP)

Le kdo in na kakšni podlagi torej še la-
hko pravno resno zagovarja – trenutno si-
cer zelo »modno«, a sila nevarno – tezo, da
za delodajalce pa bojda dol�nost spošto-
vanja teh temeljnih èlovekovih pravic ne
velja, ampak naj bi jim menda Zakon o
varnosti in zdravju pri delu dajal podlago (v
katerem èlenu le?), da omenjeno proti-
ustavno »prisilno« testiranje in cepljenje
kar s svojimi enostransko sprejetimi sploš-
nimi akti, konkretno s svojimi izjavami o
varnosti, proglasijo kar za delovno obvez-
nost »svojih« yzaposlenih? Od kdaj je
zdaj pri nas lahko nekaj, kar je sicer »uni-
verzalno« protiustavno, pa brez problema
doloèeno kot »delovna obveznost delav-
cev«, ki jo vsak delodajalec lahko po svoji
prosti presoji tudi delovnopravno sankcio-
nira?

Ta nenavadna in naravnost strašljiva
»nova« pravna logika, po kateri naj bi
ekonomski interesi �e a priori prevladovali
nad vsemi drugimi »univerzalnimi« dru-
�benimi vrednotami in kot taki po potrebi
omogoèali tudi teptanje temeljnih èlove-
kovih pravic in svobošèin zaposlenih, nas

torej vsekakor morala vse po vrsti hudo
(za)skrbeti. To namreè pomeni, da so po tej
logiki lahko zelo kmalu na vrsti tudi vse
druge ustavne pravice in svobošèine zapo-
slenih. Kajti nenehne takšne in drugaène
gospodarske krize so tako ali tako stalnica
�e skozi vso zgodovino kapitalizma.

Svoboda izra�anja in
»komunikacijske kljuèavnice«
na ustih zaposlenih

Na las podobna pravna logika se je v
podjetniški praksi �al zelo na široko raz-
pasla tudi v zvezi s spoštovanjem ustavno
zagotavljanje pravice do »svobode izra�a-
nja« po 39. èlenu Ustave RS, ki se sicer
glasi: »Zagotovljena je svoboda izra�anja

misli, govora in javnega nastopanja, tiska

in drugih oblik javnega obvešèanja in izra-

�anja. Vsakdo lahko svobodno zbira, spre-

jema in širi vesti in mnenja.« Kaj se namreè
dogaja?

Zadnje èase so strašansko v modi
nekakšni »komunikacijski pravilniki, na-
rejeni bolj ali manj vsi po istem kopitu, ki
delavcem a priori prepovedujejo kakršno-
koli pojavljanje v javnosti o katerikoli temi,
ki se makar samo od daleè nanaša na nji-
hovega »delodajalca«, brez predhodne
odobritve »pooblašèenega internega ko-
munikatorja« (ali celo kar poslovodstva
neposredno), kajti v nasprotnem bojda
avtomatièno kršijo svoje »delovne obvez-
nosti« (??), zaradi èesar so lahko takoj tudi
ob slu�bo. Pri tem je prepoved tako zelo
absolutna, da ni prav niè pomembno, ali je
s konkretno komunikacijo res (lahko) sploh
povzroèena kaka dejanska škoda podjet-
ju/delodajalcu ali ne, ali gre za problema-
tiko, ki je upravièeno predmet utemeljenega
interesa širše javnosti (npr. zlasti pri dejav-
nostih splošnega dru�benega pomena) ali
ne, ali delavec komunicira z javnostjo kot
dr�avljan ali kot »zaposleni«, ali delavec res
kritizira svojega »delodajalca« (tj. podjetje)
ali zgolj neka konkretna sporna ravnanja
njegovih trenutnih mened�erjev, ki sicer
zelo pogosto sami sebe radi nadvse pre-
vzetno kar enaèijo s pojmom »delodaja-

lec«, ali ne. In tako naprej. Vse to je popol-
noma nepomembno, kršitev delovnih ob-
veznosti naj bi bila strojena �e s tem, da se
sploh oglasi brez dovoljenja »delodajal-
ca« (!?) in njegovih napotkov o tem, kaj in
kako sme oziroma ne sme komunicirati v
javnosti.

Skratka, zaposlenim, ki so seveda na-
èeloma (ampak, kot ka�e, za zdaj res samo
naèeloma) vsestransko svobodni dr�avlja-
ni, so – kadar nastopajo pa v vlogi delavcev
– preprosto nataknjene kljuèavnice na usta.
So torej res tudi v tej vlogi svobodni in
dostojanstveni dr�avljani, ali v tem prime-
ru ustava zanje paè ne velja? Za koga smo
jo potem, za vraga, sploh napisali, èe delo-
dajalcev ne zavezuje? In, ali potemtakem

Èemu in za koga smo potemtakem sploh pisali Ustavo
in z njo doloèali »univerzalne« temeljne pravice in

svobošèine dr�avljanov, èe naj pa ta potem za
delodajalce ne bi veljala? In èe ti res lahko po prosti
presoji kar svojimi enostranskimi »splošnimi akti«

krojijo pravice in obveznosti delavcev.
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ustavno zagotovljene èlovekove pravice in
svobošèine niso »univerzalne«?

Ne govorim seveda na pamet. Naj za
ilustracijo v nadaljevanju citiram samo ne-
kaj znaèilnih doloèb iz enega teh famoz-
nih »komunikacijskih pravilnikov«, ki so,
kot reèeno, zdaj podlaga tudi za izrekanje
omenjenih, tudi najte�jih mo�nih delovno-
pravnih sankcij zaposlenim. Konkretno gre
za veljavni pravilnik krovne dru�be HSE, ki
sicer v preambuli nima navedene nobene
pravne podlage (ker je objektivno seveda
tudi nima in je po ustavi kot reèeno niti ne
more imeti), in ki ga je ta dru�ba vsilila tudi
vsem svojim odvisnim dru�bam. Ravno
kaka dva tedna nazaj pa je eden od delav-
cev teh dru�b, konkretno dru�be DEM, na
njegovi podlagi tudi dejansko �e prejel
pisno opozorilo pred odpovedjo pogodbe
o zaposlitvi. In sicer samo zato, ker si je
paè drznil – podpisan kot dr�avljan, ne kot
uslu�benec te dru�be – za mariborski Veèer
napisati nekaj kritiènih misli o naèinu
vodenja tega energetskega koncerna, ki
sicer brez dvoma opravlja neke vrste »de-
javnost splošnega dru�benega pomena« in
glede poslovanja katere imamo zato vso
pravico biti kritièni prav vsi dr�avljani. To
opozorilo, ki delovnopravno seveda nikakor
ni »hec«, je dobil, èeprav ni pisal nobenih
dokazanih neresnic in dru�bi kot taki ni
povzroèil nobene, vsaj ne kake res ugotov-
ljene, dejanske škode, iz pisanja pa je raz-
vidno, da se njegove kritike nanašajo pred-
vsem le na nekatere sporne poslovne po-
litike vrhovnega poslovodstva koncerna, ne
na njegovega dejanskega »delodajalca«
DEM. Problem je, kot �e reèeno, zgolj v
tem, da se po omenjenem pravilniku sploh
niti ne bi smel oglasiti, ne tako in ne dru-

gaèe, brez dovoljenja »krovnega komuni-
katorja«. Citat:

»Predmet korporativnega komunicira-

nja so vse teme, ki so kakorkoli povezane

s HSE kot celoto ali odvisnimi dru�bami kot

sestavnimi deli. […] Predmet korporativ-

nega komuniciranja so v tem smislu vse

teme, ki kakorkoli, v pisni, elektronski ali

ustni obliki opisujejo, pojasnjujejo ali anal-

izirajo podroèja delovanja skupine HSE ozi-

roma je skupina HSE oziroma njene dru�be

v tem kontekstu omenjena. (2. èlen) Za-

posleni v skupini HSE ne smejo komuni-

cirati z javnostmi o temah, povezanih s

skupino HSE brez vedenja in soglasja

krovnega komunikatorja in brez pred-

hodne uskladitve komunikacijskih vse-

bin s krovnim komunikatorjem. […] Za-

posleni v skupini HSE morajo za vsako jav-

no udejstvovanje ne glede na tematiko vna-

prej obvestiti krovnega komunikatorja (za-

posleni v matièni dru�bi) oziroma podroè-

nega komunikatorja (zaposleni v odvisnih

dru�bah) in pridobiti njegovo soglasje.

(11. èlen)

Mar ni to, z vidika nekaj tisoè v tem kon-
cernu zaposlenih svobodnih dr�avljanov
seveda, prava pravcata »komunikacijska
grozljivka«? Mar ne spominja bolj na tisto,
kar D. Ellerman, ko razmišlja o karakteris-
tikah klasiènega mezdnega delovnega raz-
merja, imenuje »su�enjstvo za doloèen
èas«? Mar si res lahko delodajalec z nekimi
pravilniki prosto izmišlja domnevne »delov-
ne obveznosti« zaposlenih, ki so sicer po-
godbo o zaposlitvi podpisali za vestno op-
ravljanje doloèenih del v produkcijskem
procesu delodajalca, ne pa za generalno
su�enjstvo delodajalcu?

In takih ter podobnih pravilnikov je v
Sloveniji zdaj �e malo morje, verjetno pa
tudi �e izreèenih delovnopravnih sankcij na
njihovi podlagi, za katere pa niti ne vemo.
Vas to ne skrbi? Mene zelo. A bojim se da v
trenutni dru�beni klimi, �al ne bo nihèe od
pristojnih ukrenil nièesar. Preveè se je, kot
ka�e, v celotno dru�beno klimo �e zajedla
tipièna neoliberalna ideologija o tem, kak-
šna naj bi bila dru�bena vloga in status »de-
lodajalcev«, kakšna pa »delojemalcev« –
mezdnih delavcev, ki so danes oèitno no-
silci »èloveškega kapitala« samo (šele) na
papirju. A s tem bi bilo veè kot nujno takoj,
in to zelo radikalno, presekati. V nasprot-
nem se nam v Sloveniji na dolgi rok zago-
tovo ne piše prav niè dobrega.

Vloga delavskih predstavnikov
v podjetjih

Vsaj sveti delavcev in sindikati pa bi
morali v vseh takih in podobnih konkretnih
primerih oèitnega kršenja ustavnih pravic in
svobošèin zaposlenih vsekakor ustrezno
odreagirati. Zakon svetom delavcev za to
daje vso pravno podlago, obenem pa tudi
napotilo v doloèbi prve alineje 87. èlena
ZSDU, ki pravi, da svet delavcev »skrbi za

to, da se izvajajo zakoni in drugi pred-

pisi, sprejete kolektivne pogodbe …« In
sicer z vsemi razpolo�ljivimi formalnimi in
neformalnimi sredstvi. Èe bi bili tudi v tak-
šnih primerih kršitev ustavnih pravic delav-
cev tihi, poni�ni ter vsestransko servilni (ne
lojalni, to je nekaj popolnoma drugega!) do
delodajalcev, potem jih zaposleni verjetno
niti ne bi potrebovali.

Mnenje in priporočila ZSDS
v zvezi s problematiko »prisilnih« testiranj
in cepljenj zaposlenih zoper Covid-19
V zadnjem èasu v Zdru�enju svetov delavcev Slovenije (ZSDS) dobivamo èedalje veè vprašanj o
zakonitosti in dopustnosti enostranskih odredb nekaterih delodajalcev o »obveznem« kolektivnem
testiranju vseh njihovih zaposlenih glede Covid-19, in sicer pod gro�njo takšnih in drugaènih
delovnopravnih sankcij za tiste, ki bi to testiranje morda odklonili, kar pomeni, da lahko v tem smi-
slu utemeljeno govorimo o »prisilnem« testiranju.

�e zdaj pa se enaka vprašanja pojav-
ljajo tudi v zvezi z nekaterimi razmišljanji in
razpravami o mo�nih bodoèih – prav tako

»prisilnih« – cepljenjih zaposlenih, ki bi si
jih v okviru posplošene in pogosto tudi
zlorabljene naèelne fraze o »odgovornosti

delodajalcev za zagotovitev varnega in
zdravega delovnega okolja za svoje zapo-
slene« utegnili v prihodnje omisliti nekateri
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delodajalci. Zlasti tisti, katerih delovni pro-
cesi vkljuèuje tudi delo in neposreden stik s
strankami in drugimi osebami..

* * *
V zvezi s tem smo v zdru�enju �e v

mesecu decembru oblikovali svoje okvirno
naèelno stališèe, da gre za protipravne
prakse, ki so sporne tako z vidika njihove
skladnosti z Ustavo RS (v njenih doloèbah o
èlovekovih pravicah in temeljnih svoboš-

èinah, zlasti še glede varstva nedotakljivosti
èlovekove telesne in duševne integritete)
kot tudi z vidika njihove skladnosti z veljav-
no zakonodajo s podroèja delovnih razmerij
in varnosti pri delu ter boja proti nalezljivim
boleznim. Obenem pa smo v zvezi s tem
posebej zaprosili tudi za mnenje Ministrstva
za delo, dru�ino, socialne zadeve in enake
mo�nosti (MDDSZ), na podlagi katerega bi
lahko kot Zdru�enje svetov delavcev Slove-
nije (ZSDS) potem sprejeli tudi dokonèno

naèelno stališèe do te problematike ter
ustrezna priporoèila za ravnanje svetov
delavcev v tovrstnih primerih. To mnenje
Ministrstva smo pred kratkim tudi prejeli in
je (skupaj z našim odzivom oziroma ko-
mentarjem) objavljeno na spletni strani
zdru�enja na naslovu:
https://www.delavska-participacija.com/w
p-content/uploads/2021/01/Mnenje-MDD
SZ-o-prisilnem-testiranju-in-celjenju-delav
cev-na-Covid-19-z-odzivom-ZSDS.pdf.

POVZETEK
1. Vsestransko podpiramo prizadevanja delodajalcev za poveèanje varnosti pred oku�bami s covid-19 na delovnem mestu med drugim

tudi s pomoèjo organiziranih brezplaènih testiranj in/ali cepljenj za vse svoje zaposlene, vendar pa je na drugi strani treba striktno varovati

ustavno zagotovljeno pravico posameznikov do nedotakljivosti njihove telesne in duševne integritete (35. èlen Ustave RS). Zato so ti

varstveni ukrepi pri posameznih delodajalcih ne glede na njihovo nesporno individualno in splošno dru�beno »koristnost« dopustni le, èe se

izvajajo dosledno na »prostovoljni« podlagi in brez gro�enj z delovnopravnimi sankcijami za primer morebitne odklonitve s strani posamez-

nikov (krivdna odpoved pogodbe o zaposlitvi, disciplinski ukrepi ipd.).

2. Ni pravne podlage za razlièno obravnavanje testiranj in cepljenj v tem smislu – v obeh primerih gre po definiciji iz Zakona o pacientovih

pravicah (ZPacP) za tipièen »medicinski poseg«, ki je dopusten samo s privolitvijo posameznika, ali pa, èe je kot obvezen izrecno doloèen z

zakonom. Obveznih/prisilnih testiranj in cepljenj za covid-19 pa (vsaj zaenkrat) ne doloèa noben zakon ali drug na njegovi podlagi izdan

predpis, torej pomenijo protiustaven poseg oziroma ukrep. Vsaj dokler morda ne bo medicinska znanost izumila takšnih oblik testiranja in

cepljenja, da po omenjeni definiciji ne bosta veè »medicinski poseg« in ju bo lahko izvajal kdorkoli.

3. Delodajalec ima v primeru odklonitve testiranja/cepljenja pravico ravnati samozašèitno in konkretnim posameznikom odrediti delo na

domu ali èakanje na delo doma, kar pa seveda ne sodi med delovnopravne »sankcije«. Ker gre za varstvo ustavnih pravic posameznikov, ki

ga je dol�na zagotavljati dr�ava, je dr�ava dol�na v teh primerih delodajalcem v celoti refundirati tudi izplaèana nadomestila plaè.

4. Zaradi nekaterih voluntaristiènih pravnih razlag, po katerih naj bi bili tovrstni protiustavni posegi, zlasti obvezno testiranje, vendarle

mo�ni in pravno v zadostni meri pokriti s »splošnim« naèelom iz 5. èlena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) o »dol�nosti

delodajalcev« zagotavljati varno in zdravo delo (ta zakon naj bi bil torej po teh interpretacijah nad ustavo!), v praksi na tem podroèju trenutno

vlada popolna zmeda in anarhija. Vlada RS bi zato morala to stanje nemudoma »presekati« (namesto da reševanje teh naèelnih dilem

prelaga na delodajalce same) z ustreznim interventnim predpisom, s katerim bi tovrstne ukrepe delodajalcem (tudi za primer covid-19)

bodisi izrecno prepovedala bodisi izrecno dovolila in istoèasno zanj zagotovila tudi ustrezno zakonsko podlago (ki pa bo lahko podvr�ena

tudi morebitni ustavnosodni presoji).

5. Sveti delavcev naj torej zaposlene kolikor mogoèe spodbujajo k udele�bi na morebitnih testiranjih in cepljenjih, ki jih organizirajo

njihovi delodajalci, vendar pa morajo po drugi strani naèelno dosledno braniti tudi ustavno pravico vsakega posameznika, da udele�bo (brez

morebitnih delovnopravnih sankcij) po svoji presoji odkloni.

6. Zelo majhen, širše gledano skoraj zanemarljiv odstotek tistih, ki so po izkušnjah iz dosedanje prakse odklonili organizirana kolektivna

testiranja na covid-19, ne utemeljuje morebitnih resnejših razmišljanj o uvedbi zakonsko obveznega testiranja na covid-19. Boj proti tej

bolezni ka�e zato tako na splošno graditi predvsem na promocijskih in spodbujevalnih ukrepih, ne na pravnih zapovedih in sankcijah zoper

posamezne »kršilce«. Ali èe parafraziramo nedavno izjavo ministrice za izobra�evanje ob mno�iènem testiranju šolnikov: »glavna sankcija je

lastna moralna odgovornost in vest«.

I. Pravno mnenje in predlog Vladi RS
Predsedstvo Zdru�enja svetov delavcev je na podlagi dodatne

prouèitve tudi omenjenega mnenja MDDSZ v zvezi s to problematiko
izoblikovalo naslednje

n a è e l n o s t a l i š è e i n p r e d l o g:
1.

Moèno podpiramo napore številnih delodajalcev za ohranitev
proizvodnje in s tem tudi delovnih mest v teh kriznih razmerah ob
hkratnem zagotavljanju kolikor mogoèe varnih delovnih pogojev za
delavce v skladu z doloèili Zakona o varnosti in zdravju pri delu
(ZVZD-1), kamor med drugim vsekakor sodijo tudi organizirana
brezplaèna kolektivna preventivna testiranja in cepljenja zaposlenih
zoper Covid-19. Svetom delavcev zato izrecno priporoèamo, da se

v svojih sredinah tudi aktivno anga�irajo pri promociji èim širše
udele�be na teh testiranjih in cepljenjih med zaposlenimi ter delo-
dajalcem, ki se odloèijo, da jih bodo omogoèili, zagotavljajo tudi
vsestransko organizacijsko pomoè in podporo. Nobenega dvoma
namreè ni, da ta na splošno vsekakor koristen varnostni ukrep
iskreno podpira tudi velika veèina zaposlenih, zavedajoè se, da je to
tudi brez dvoma v njihovem osebnem – individualnem in kolektiv-
nem – interesu, tako zdravstvenem kot ekonomskem. Sveti delav-
cev torej nikakor ne morejo zagovarjati, še manj spodbujati more-
bitno odklanjanje omenjenih testiranj in cepljenj s strani zaposlenih.

2.

Vendar pa je na drugi strani (èe res hoèemo »pravno dr�avo« z
zagotovljenim doslednim varstvom ustavnosti in zakonitosti) ne-
sporno treba dosledno spoštovati tudi ustavno varovane èlo-
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vekove pravice vseh tistih posameznikov, ki iz takšnih ali drugaènih
osebnih razlogov ta ukrep dojemajo kot nesprejemljiv poseg v
pravico do nedotakljivosti svoje telesne in duševne integritete po 35.
èlenu Ustave RS. To njihovo pravico morajo zato vsekakor sveti
delavcev striktno braniti pred kakršnimkoli morebitnim sankcio-
niranjem s strani delodajalcev. Na podlagi specialnega zakona1

namreè med tiste posege, ki so pravno nedovoljeni brez privolitve
posameznika ali izrecne zakonske podlage, sodijo tudi vsi medi-
cinski posegi, kamor �e po definiciji2 spadajo tudi preventivna tes-
tiranja in cepljenja zoper nalezljive bolezni3. Zato decidirano za-
vraèamo mo�nost enostranskega odrejanja »obveznih« oziroma
»prisilnih« testiranj in cepljenj s strani posameznih delodajalcev in s
tem kot morebiten pravno dopusten ukrep v boju proti oku�bam z
novim koronavirusom na delovnih mestih.

3.

Iz navedenih razlogov, ki jih sicer podrobneje utemeljujemo še v
nadaljevanju, lahko delodajalci ta preventivni ukrep izvajajo
izkljuèno le na prostovoljni podlagi brez kakršnihkoli morebitnih
gro�enj z delovnopravnimi sankcijami zaradi domnevne kršitve
delovnih obveznosti (krivdne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, dis-
ciplinski postopki ipd.) za zaposlene, ki �elijo omenjene svoje us-
tavne pravice v dani situaciji tudi dejansko realizirati. Vsak delo-
dajalec ima namreè za te primere naèeloma na razpolago tudi
ustrezne »samozašèitne« ukrepe (npr. prepoved sodelovanja de-
lavcem brez opravljenega testa v delovnem procesu, kar seveda ni
nikakršna delovnopravna »sankcija«), s katerimi lahko uèinkovito
prepreèi morebitno zdravstveno ogro�anje drugih zaradi spošto-
vanja ustavnih pravic enih.

4.

Vladi RS pa predlagamo, da to èedalje bolj aktualno in pereèo
problematiko (namesto da se zaenkrat do nje naèelno sploh ne
opredeljuje in breme odloèanja glede vseh v nadaljevanju opisanih
odprtih dilem na ta naèin še naprej v celoti prelaga na ramena de-
lodajalcev samih, zaposlene pa pušèa v negotovosti glede njihovih
dejanskih tozadevnih ustavnih in zakonskih pravic in dol�nosti)
nemudoma – tako ali pa drugaèe – razreši s posebnim intervent-
nim zakonom, odlokom oziroma drugim predpisom, ki bo deloda-
jalcem omenjeno protipravno prakso enostranskega odrejanja »pri-
silnih« testiranj in/ali cepljenj za njihove zaposlene:

•
ali (posebej in izrecno tudi za primer Covid-194) prepovedal

in ustrezno sankcioniral, istoèasno pa rešil tudi vprašanje
naèina zagotavljanja morebitnih nadomestil plaèe delavcem za
èas èakanja na delo doma v primerih, ko se ti skladno s svojimi
ustavnimi pravicami ne bodo pripravljeni prostovoljno testirati,
delodajalec pa jim bo iz tega razloga zaèasno prepovedal sode-
lovati v delovnih procesih;

•
ali pa izrecno dovolil in jim v tem primeru zagotovil tudi us-
trezno pravno podlago za njegovo izvajanje, ki je zdaj preprosto
(še) ni oziroma (še) ne obstaja, istoèasno pa doloèil naèin mo-
�nega sankcioniranja posameznikov v primeru nespoštovanja
njihove takšne odredbe.

Zdajšnja situacija, ko se pojavljajo razliène, medsebojno celo
nasprotujoèe si pravne interpretacije veljavnih predpisov, in ko se
delodajalci in delavski predstavniki v praksi paè kakor vedo in znajo
sami otepajo s tovrstnimi pravnimi dilemami, je namreè èedalje bolj
anarhièna in tudi izrazito škodljiva.

U t e m e l j i t e v:
1.

Naèelna nedopustnost »medicinskih posegov«
brez izrecne zakonske podlage

Vsak medicinski poseg, kamor seveda, kot reèeno, vsaj za-
enkrat nesporno sodi tudi morebitno preventivno testiranje in/ali
cepljenje zoper nalezljive bolezni5, nedvomno pomeni poseg v ne-
dotakljivost èlovekove telesne in duševne celovitosti, zavarovane s
35. èlenom Ustave RS6. V zvezi s tem je torej treba dosledno spo-
štovati pravico vsakega posameznika odloèati o samem sebi, kar
pomeni, da so tovrstni posegi naèeloma dovoljeni le s posa-
meznikovo privolitvijo, v nasprotnem pa le v primerih in pod po-
goji, ki jih posebej doloèa zakon (kot je, na primer, »obvezno«
cepljenje celotnega ali doloèenih kategorij prebivalstva).7 Iz tega
naèela pri urejanju obravnavane problematike izhaja celotno zdrav-
stveno pravo, vkljuèno z veljavnim Zakonom o pacientovih pravicah
(ZPacP) in Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB).

2.
Pogoji za »obvezno« cepljenje po Zakonu o nalezljivih boleznih

Veljavni ZNB, ki ureja nalezljive bolezni ter ukrepe za njihovo
prepreèevanje in obvladovanje, je glede vprašanja dopustnosti mo-
rebitne odreditve obveznih oziroma prisilnih cepljenj delavcev zoper
Covid-19 pri posameznem delodajalcu popolnoma jasen. In sicer,
po tem zakonu noben delodajalec ni pooblašèen in pristojen po
lastni presoji odrediti obveznega cepljenja zoper Covid-19 za
svoje zaposlene (bodisi prek svoje izjave o varnosti z oceno tve-
ganja bodisi z drugim enostranskim pravnim aktom in pod gro�njo
delovnopravnih sankcij). Zakon je namreè v prvem odstavku svo-

1 Zakon o pacientovih pravicah – ZPacP (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in
177/20).
2 »Medicinski poseg je vsako ravnanje, ki ima preventivni, diagnostièni,

terapevtski ali rehabilitacijski namen in ki ga opravi zdravnik, drug zdrav-

stveni delavec ali zdravstveni sodelavec.« (Deseta toèka prvega odstavka 2.
èlena Zakona o pacientovih pravicah – ZPacP)
3 Stališèa, po katerih naj bi lahko med nedopustne posege v nedotakljivost
èlovekove telesne in duševne celovitosti upravièeno šteli le »cepljenje«, ne
pa tudi »testiranje«, nima pravne podlage. Nasprotno. Po zgoraj citirani de-
finiciji iz ZPacP gre tudi pri testiranju zoper Covid-19 za tipièen medicinski
poseg., pri èemer velja posebej opozoriti, da pri teh posegih z vidika njihove
ustavnosti ne gre spregledati, da ima vsak tak poseg tudi svojo duševno, ne
zgolj fizièno dimenzijo. Ne po eni in ne po drugi testiranj zagotovo ni mogoèe
izvzeti iz kategorije medicinskih posegov, ki so dopustni le s privolitvijo po-
sameznika ali pa na izrecni zakonski podlagi, ki jih eventualno doloèa kot
»obvezne« preventivne ukrepe za prepreèevanje širjenja nalezljivih bolezni.
Te pa zaenkrat ni prav nobene.
4 Ta prepoved sicer nedvoumno izhaja �e iz zgoraj navedenih »splošnih«
doloèil ustave in zdravstvene zakonodaje, ki se nanašajo na vse tovrstne
primere, vendar pa, kot ka�e, nekaterim to ne zadostuje za opustitev omen-
jenih protipravnih praks, dokler ne bo to tudi izrecno urejeno prav za co-
vid-19.
5 Vsaj dokler morda ne bo medicinska znanost morda izumila takšnih tes-
tiranj in cepljenj, ki po omenjeni definiciji ne bosta veè »medicinski poseg«
in ju bo lahko izvajal kdorkoli.
6 Tega ukrepa zato v razpravah o njegovi pravni dopustnosti in »pravicah«
delodajalcev v zvezi z njim nikakor ni mogoèe primerjati, denimo, s pre-
izkusom alkoholiziranosti na delovnem mestu, kar lahko �e v osnovi zavede
k popolnoma napaènim sklepom.
7 »(2) Pacientu, ki je sposoben odloèanja o sebi, brez njegove poprejšnje

svobodne in zavestne privolitve na podlagi prejetih pojasnil iz 20. èlena tega

zakona ni dovoljeno opraviti medicinskega posega oziroma zdravstvene

obravnave, razen v primerih, ki jih doloèa zakon.« (Drugi odstavek 26. èlena
ZPacP).
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jega 22. èlena v zvezi s 25. èlenom, kjer jasno doloèa kdo, v katerih
in pod kakšnimi pogoji lahko odredi obvezno cepljenje (izven teh
primerov pa je kakršnakoli morebitna odreditev takšnega cepljenja,
denimo, s strani posameznih delodajalcev za njihove zaposlene
prozi bolezni, glede katere je razglašena epidemija, seveda izkljuèe-
na in pravno absolutno nedopustna), nedvoumen. Glasi pa se kon-
kretno takole:

»Obvezno je cepljenje:

– proti hemofilusu influence b, davici, tetanusu, oslovskemu kaš-

lju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdeèkam in hepatitisu B;

– proti steklini, rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu me-

ningoencefalitisu, gripi, tuberkulozi in drugim nalezljivim bolez-

nim, èe obstajajo doloèeni epidemiološki razlogi in tako doloèa

program iz 25. èlena tega zakona.« (Prvi odstavek 22. èlena
ZNB)
»Letni program cepljenja in zašèite z zdravili ter pogoje in naèin

izvedbe letnega programa doloèi minister, pristojen za zdravje, na

predlog Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije. Letni

program doloèi tudi izvajalce ter naèin nabave in razdeljevanja cepiv

ter specifiènih imunoglobulinov.« (Prvi odstavek 25. èlena ZNB)

Primerov »prisilnih« cepljenj za zaposlene, odrejenih kar s strani
posameznih delodajalcev, zagotovo ni mogoèe uvrstiti pod te do-
loèbe. Takšno odloèitev lahko (ob predpostavki, da Covid-19 prav-
no vendarle lahko uvrstimo med »gripe« po prvi alineji zgoraj citi-
rane doloèbe prve alineje prvega odstavka 22. èlena ZNB) sprejme
izkljuèno le minister za zdravje na predlog NIJZ.

Pri tem je treba v izogib morebitnemu mo�nemu izigravanju ozi-
roma vsaj »relativiziranju« teh predpisov v praksi posebej opozoriti,
da Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpo-

stavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (Uradni list RS, št.

4/02, 39/05, 43/11 – ZVZD-1 in 168/20) za primere »splošne epi-
demije« kot je, denimo, tudi ta s Covid-19, ne velja (izven tega pa
velja samo za tiste delodajalce, pri katerih je izpostavljenost delav-
cev biološkim dejavnikom del njihovega »rednega« delovnega pro-
cesa). Na ta pravilnik kot podlago za takšno ali drugaèno ukrepanje
se torej v zvezi z aktualno epidemijo Covid-19 ne more sklicevati
noben delodajalec.

3.
»Obvezna« mno�ièna testiranja zaenkrat nimajo

prav nikakršne pravne podlage

Za razliko od obveznih cepljenj pa obvezna mno�ièna oziroma
splošna testiranja nimajo sploh nobene pravne podlage in jih – vsaj
zaenkrat – ne more pravnoveljavno odrediti nihèe, še najmanj pa
posamezni delodajalci za svoje zaposlene. V zvezi s tem so zato

pravno popolnoma brezpredmetna tudi vsa razmišljanja o mo�nosti
takšnega ali drugaènega delovnopravnega sankcioniranja tistih,
ki vanj ne privolijo. Ali, èe glede tega parafraziramo nedavno izjavo
ministrice za izobra�evanje ob mno�iènem testiranju šolnikov,
»glavna sankcija je lastna moralna odgovornost in vest«.

Dejstvo je namreè, da ZNB o kakršnemkoli testiranju sploh niti
ne govori, zgoraj navedeni Pravilnik o varovanju delavcev pred
tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu pa ga
sicer omenja kot mo�en ukrep, vendar pa, kot reèeno, za primere
epidemij ne velja. Povedano pa je �e bilo, da noben medicinski po-
seg brez pacientove privolitve pravno ni dopusten, razen èe ni do-
loèen z zakonom. In ta ni!

4.
ZVZD-1 nikakor ne omogoèa sprejemanja »protipravnih«

varnostnih ukrepov

Prav tako je nesporno, da se v zvezi z morebitno enostransko
odreditvijo obveznega (prisilnega) testiranja ali cepljenja za svoje
zaposlene pod gro�njo uporabe sankcij za kršitev delovnih obvez-
nosti delodajalci ne morejo sklicevati na svojo »splošno« dol-
�nost (in s tem tudi pristojnost za avtonomno doloèanje »opti-
malnih« ukrepov!) glede zagotavljanja varnega delovnega okolja
ZVZD-18. Ta zakon jih namreè v zvezi s sprejemanjem avtonomnih
ukrepov s tega podroèja v nobeni od svojih doloèb ne odvezuje dol-
�nosti spoštovanja temeljnih naèel ustave ali doloèil veljavne zdrav-
stvene in druge zakonodaje glede varstva ustavnih »èlovekovih pra-
vic« zaposlenih. Ali povedano drugaèe, tudi pod plašèem omenjene
naèelne odgovornosti delodajalcev za izvajanje ukrepov varnosti in
zdravja pri delu paè ni dovoljeno vse, kar bi se utegnilo komu zdeti
koristno po naèelu »cilj opravièuje sredstvo«. ZVZD-1 namreè ni
nikakršen »zakon nad zakoni«, zato kajpak nihèe ne more svojih
pravic in/ali dol�nosti iz tega zakona uresnièevati s kršitvijo ustave
in drugih zakonov.

Tega tudi ni mogoèe opravièiti z nobenim, še tako moènim eko-
nomskim interesom, ne zasebnim in ne širšim dru�benim. Kajti ta ni
in tudi ne more biti vedno »absolutna prioriteta«. Obstajajo namreè
tudi moènejše univerzalne civilizacijske in pravne vrednote (med
njimi je vsekakor tudi �e nekajkrat omenjena nedotakljivost telesne
in duševne integritete zaposlenih kot posameznikov). In kadar so
ogro�ene te vrednote, je treba za njihovo uèinkovito zašèito, èe ni na
razpolago ustreznih alternativnih mo�nosti, po potrebi �rtvovati tudi
ekonomske cilje in v ta namen po potrebi deloma okrniti, stroš-
kovno »podra�iti« ali pa v skrajnem primeru celo ustaviti dolo-
èene »nenujne« proizvodnje9.

V zvezi s tem namreè ne gre spregledati dejstva, da so v boju
proti Covid-19 preventivna testiranja vseh zaposlenih pri posamez-
nih delodajalcih sicer vsekakor res izjemno »priporoèljiv in koris-
ten«, ne pa – vsaj ne kar v vseh primerih in na splošno – tudi »ne-
izogiben in nenadomestljiv« ukrep, brez katerega (kolikor se mu
moda ne podredijo prav vsi zaposleni brez izjem) v nobenem pri-
meru ni mogoèe optimizirati varnosti pred oku�bami v konkretnih
delovnih okoljih in nadaljevati proizvodnje ob še sprejemljivem tve-
ganju. Zdi se namreè, da se je v aktualne razprave o tej problematiki
prikradla prav ta napaka, zaradi katere je neredko �e èutiti celo za-
metke nekakšne splošne histerije do veh tistih zaposlenih, ki so
skladno s svojimi ustavnimi in zakonskimi pravicami ta testiranja
odklonili. A v resnici stvar ni ravno tako »eksistenènega« pomena.
Kajti delodajalci imajo, kot bo pojasnjeno še v nadaljevanju, tudi v
primeru prostovoljnega testiranja na razpolago »samozašèitni«
ukrep odreditve èakanja na delo doma tem delavcem, tako da v tem

8 Govorimo o moèno razširjenem, a malce preveè poenostavljenem in zato
po našem mnenju nesprejemljivem pravnem stališèu, da kolikor delodajalec
ukrep »obveznega« kolektivnega testiranje doloèi v svoji Izjavi o varnosti z
oceno tveganj, kar naj bi bila njegova avtonomna pravica po 5, èlenu
ZVZD-1, to avtomatièno predstavlja delovno obveznost delavca po 35. èlenu
ZDR-1, s tem pa tudi podlago za delovnopravno sankcioniranje morebitne
odklonitve testiranja.
9 O predmetni problematiki na tem mestu razpravljamo predvsem z vidika
gospodarskih dru�b s pridobitno dejavnostjo, ne z vidika nekaterih »nujnih«
javnih slu�b, kjer je situacija klub vsemu malce drugaèna. V teh pa se, zlasti
po nedavnih izkušnjah s ponovnim odpiranjem šol in vrtcev vsekakor še
toliko bolj ka�e nujna potreba po uvodoma omenjeni interventni zakonodajni
regulaciji te problematike. Brez te namreè, kot �e reèeno, ne bo mogoèe
realizirati splošnih testiranj zaposlenih niti v teh dejavnostih.
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smislu v nobenem primeru ne predstavljajo varnostne gro�nje za de-
lovni proces.10

5.
Nemo�nost delovnopravnega sankcioniranja

delavcev zaradi »odklonitve«

ZVZD-1 torej delodajalce v resnici pooblašèa le za avtonomno
doloèanje in izvajanje tistih varnostnih ukrepov, ki slu�ijo svojemu
namenu ob hkratnem polnem spoštovanju temeljnih èlovekovih
pravic, ne pa kakršnihkoli v tem smislu »koristnih« ukrepov, èe-
prav so ti morda »protipravni«..

Tudi morebitno sklicevanje na t. i. absolutno direktivno in dis-
ciplinsko oblast, ki jo imajo v produkcijskih procesih sicer naèe-
loma delodajalci v odnosu do zaposlenih po ZDR-1, v obravnava-
nem smislu ne pride v poštev. Predmet menjave na »trgu dela« prek
sklepanja delovnopravnih pogodb, na katerih temelji omenjena ob-
last delodajalcev v samih delovnih procesih, je izkljuèno le »delovna
sila« zaposlenih, ne pa tudi njihova �ivljenja in zdravje ter njihove s
tem povezana zgoraj omenjene osebnostne pravice. Zaposleni torej
niso »delovna �ivina«, ki bi jih lahko vsak delodajalec po svoji pre-
soji gnal na testiranje ali cepljenje, kakor se mu paè zdi smiselno in
potrebno za potrebe nemotenega izvajanja svojih lastnih produk-
cijskih procesov. Kot reèeno mora biti v tem pogledu vsakomur
zagotovljena pravica odloèati o samem sebi, in to brez gro�nje de-
lovnopravnih sankcij iz naslova domnevne kršitve delovnih obvez-
nosti.

Niè, kar je v nasprotju s splošnimi ustavnimi in zakonskimi pra-
vicami (vseh) dr�avljanov Republike Slovenije, namreè �e po ele-
mentarni pravni logiki ne more biti z avtonomno odloèitvijo posa-
meznega delodajalca delavcem nalo�eno kot »delovna obveznost«.
Delavec, ki v »izrednih« okolišèinah, ki jih ni sam povzroèil (tj. aktu-
alna pandemija Covid-19), realizira neko svojo ustavno in zakonsko
pravico, za to seveda ne more biti sankcioniran.

6.
Mo�en je le morebiten »prepovedni« ukrep delodajalca

Obvezno testiranje in/ali cepljenje zoper Covid-19 – bodisi za
vse bodisi le za doloèene kategorije dr�avljanov – bi torej skladno s
povedanim lahko odredili le pristojni dr�avni organi v splošnem
dru�benem/javnem interesu, èe bi se ocenilo, da je ta moènejši od
uvodoma navedene temeljne èlovekove pravice posameznikov (in
ne le »ekonomski«), ter pod pogoji in na naèin, doloèen z zakonom
(pri èemer bi bil ta ukrep in njegova pravna podlaga seveda lahko
podvr�ena tudi predhodni ustavnosodni presoji), ne pa kar vsak
posamezen delodajalec za svoje zaposlene po svoji lastni presoji in
v skladu s takšnimi ali drugaènimi parcialnimi ekonomskimi interesi.
Delodajalec torej ne more obveznega testiranja/cepljenja za svoje
zaposlene niti enostransko »odrediti« niti ga sankcionirati kot kršitev
delovne obveznosti.

Nekaj popolnoma drugega kot »prisilno« testiranje pa je seveda
ukrep »splošne prepovedi sodelovanja v delovnem procesu v po-
slovnih prostorih delodajalca (ali pa dela s strankami na terenu)
vsem, ki nimajo opravljenega testa na Covid-19«, in ki lahko zato
s svojo prisotnostjo v delovnem procesu potencialno ogro�ajo tudi
zdravje sodelavcev in posledièno celoten delovni proces. To je

vsekakor povsem legitimen interes delodajalca. ki ga ima ta kajpak
vso pravico z omenjenim preventivnim ukrepom ustrezno zavaro-
vati. Ta ukrep ima torej (za razliko od odreditve ukrepa prisilnega
testiranja z gro�njo odpovedi PZ ali disciplinskih sankcij!) vsak de-
lodajalec po svoji presoji v svoji izjavi o varnosti z oceno tveganja
vedno pravico doloèiti, pod pogojem seveda, da je je hkrati za po-
trebe njegovega izvajanja delavcem zagotovil tudi organizirano mo-
�nost prostovoljnega in zanje brezplaènega testiranja.

Takšnega prepovednega ukrepa namreè ni mogoèe šteti kot de-
lovnopravno sankcijo zoper konkretne zaposlene, ki so paè realizirali
svojo pravico odkloniti testiranje, ampak kot »samozašèitni poslovni
ukrep« delodajalca za ohranjanje svojega produkcijskega procesa.
Delavcu, ki mu je bila v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja iz
navedenega razloga izreèena omenjena prepoved, pa je v tem pri-
meru logièno lahko odrejeno bodisi delo od doma, kolikor je le-to
objektivno mo�no, bodisi èakanje na delo doma. Za morebitno
redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v tem primeru nam-
reè v veljavnem ZDR-1, kot �e reèeno, zagotovo ni najti pravne pod-
lage.

7.
Kdo naj krije nadomestilo plaèe delavcu

za èas èakanja na delo doma?

Predmet nadaljnjih pravnih razprav je iz navedenega razloga la-
hko edinole vprašanje, kdo je dol�an kriti nadomestilo plaèe delav-
cu, ki mu je bilo v obravnavanih primerih odrejeno èakanje na delo
doma – dr�ava ali delodajalec? Menimo, da bi naèeloma to morala
biti dr�ava, kar pomeni, da bi lahko delodajalec zahteval od dr�ave
refundacijo delavcu izplaèanega nadomestila, in sicer v celot-
nem znesku, ne zgolj deloma.

Dejstvo je namreè, da v teh specifiènih primerih napotitve na èa-
kanje na delo doma razlog za ta ukrep ni na strani delodajalca, torej v
morebitni njegovi nezmo�nosti zagotavljati delavcu delo, in da bi bilo
zato zagotovo nepravièno nalo�iti mu breme izplaèevanja tega nado-
mestila. Razlog je, kot reèeno, uresnièevanje pravice iz 35. èlena
Ustave RS, varstvo le-te pa je v vsakem primeru dol�na zago-
tavljati dr�ava. Mnenja smo torej, da bi lahko iz navedenega razloga
vsak delodajalec to refundacijo �e v tem trenutku izterjal od dr�ave
po sodni poti, vsekakor pa bi bilo precej bolj priporoèljivo, èe bi se ta
njihova pravica èim prej tudi izrecno uredila z enim od interventnih
PKP zakonov.

8.
Je èakanje na delo doma res »neutemeljen privilegij«?

V zvezi s tem v praksi pogosto (tudi med zaposlenimi) naletimo
na pomislek ali celo negodovanje, èeš da èakanje na delo doma z
ustreznim nadomestilom plaèe za tiste, ki so odklonili testiranje, v
bistvu – namesto »sankcije« – pomeni nekakšen nepravièen (izko-
rišèevalski) »privilegij« za te posameznike v primerjavi z njihovimi
sodelavci. Ni jim treba delati, obenem pa »za nagrado« prejemajo še
nadomestilo plaèe, èeprav so s svojo nepripravljenostjo na testira-
nje v bistvu izkazali nesramen odnos tako do delodajalca, ki se trudi
vsem zaposlenim tudi v teh te�kih razmerah zagotavljati delo in pre-
�ivetje, kot tudi do svojih sodelavcev. In strogo pragmatièno gleda-
no je ta pomislek morda na prvi pogled lahko do neke mere tudi
utemeljen. Vendar pa je treba še enkrat poudariti, da je to je paè del
cene ohranjanja demokratiène pravne dr�ave tudi v teh kriznih
razmerah.

Pa tudi sicer stvar v tem smislu kljub vsemu ni tako enostavna in
èrno-bela kot se morda zdi na prvi pogled. Dejstva, ki jih vsekakor

10 Res pa je, da to lahko produkcijski proces pri delodajalcu nekoliko ote�i in
podra�i, ker ga je potrebno ustrezno reorganizirati ali zaèasno zaposliti na-
domestne delavce. A to je paè del te�av, ki sodijo k tej epidemiji in ki zago-
tovo ne odtehtajo morebitnega kršenja èlovekovih pravic.
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ka�e upoštevati pri nekoliko bolj poglobljeni presoji utemeljenosti
omenjenih pomislekov, so namreè najmanj še naslednja:

1)

Dosedanja praksa ka�e, da je odstotek tistih zaposlenih, ki so
odklonili doslej izvedena »domnevno obvezna« testiranja izjemno
majhen. Vprašanje je torej, èe je èakanje na delo doma z
80-odstotnim nadomestilom plaèe res v vseh pogledih tako zelo
»mamljiva nagrada« za odklonitev testiranja, kajti v nasprotnem bi
se zanj zagotovo odloèilo veliko veè zaposlenih kot pa le relativno
zanemarljiva pešèica. Ne nazadnje je treba vedeti, da je delo bistvo
èloveka, in da èlovek ne hodi v slu�bo zgolj zato, da bi zaslu�il za
pre�ivetje, temveè (kot znanstveno dokazano ugotavljajo motiva-
cijske teorije) z delom poleg materialnih zadovoljuje tudi številne
svoje – za kakovost �ivljenja najmanj enako pomembne –
osebnostne in societalne potrebe in interese. Te�ko je torej verjeti,
da je pri vseh tistih, ki so odklonili testiranje, v ozadju tovrstna »pre-
raèunljivost« (kake izjeme pa seveda vedno potrjujejo pravilo), am-
pak je precej bolj verjetno, da imajo za to svojo odloèitev neke resne
osebne razloge globlje narave. Zato jih zagotovo ne ka�e kar vse-
vprek in a priori stigmatizirati kot nekakšne bleferje in preraèunljive
izkorišèevalce dane situacije v lastno korist na raèun drugih ter jih
kot take postavljati na pranger. Predvsem pa morebitnim tovrstnim
poenostavitvam problema ne bi smeli podlegati sveti delavcev,
ko se odloèajo o tem, ali braniti dosledno omenjene ustavne in
zakonske pravice (manjšine) posameznikov – ne glede na more-
bitne lastne pomisleke v zgoraj omenjenem smislu – ali ne.

2)

Res je, da s tem zaèasno povzroèajo delodajalcu doloèene te-
�ave pri organizaciji dela in (poleg nadomestila plaèe, ki ga sicer
krije dr�ava) tudi mo�ne dodatne stroške, ker je paè primoran nji-
hovo odsotnost iz produkcijskega procesa v dani situaciji rešiti
bodisi z notranjimi reorganizacijami delovnih procesov bodisi z
novimi zaposlitvami. Vendar se po vsej verjetnosti tudi sami dobro
zavedajo, da na daljši rok lahko s tem najbolj škodujejo sami sebi,
kajti obstaja velika verjetnost, da bodo v naslednji fazi iz tega razloga
potencialni prese�ki. Ker je namreè delodajalec medtem problem
njihove odsotnosti tako ali drugaèe �e rešil, se kaj lahko zgodi, da jih
po koncu epidemije tudi dejansko ne bo veè potreboval in bodo
odpušèeni. Tako da je veliko vprašanje, èe je to na daljši rok res
lahko kak njihov »privilegij« v primerjavi s sodelavci. Prej obratno. In
prav to dejstvo, ki je druga plat medalje, še posebej moèno govori v
prid gornji predpostavki, da so v ozadju njihove odloèitve skoraj za-
nesljivo globlji osebni razlogi, lahko tudi zelo resne psihiène stiske,
in da je zato še toliko bolj pomembno v tem pogledu dosledno
spoštovati njihovo ustavno in zakonsko pravico do odklonitve
obravnavanega medicinskega posega. Glede na omenjeno majh-
no število teh primerov dru�bena ta cena vzdr�evanja obravnava-
nega vidika demokratiène pravne dr�ave zagotovo ni previsoka.

3)

In še k enemu pomembnemu zakljuèku vodi omenjeno ugoto-
vljeno majhno število primerov naèelnega odklanjanja testiranja v
praksi. To je, da je širše gledano v konèni fazi verjetno popolnoma
nesmiselno, predvsem pa kontraproduktivno razmišljati o mo-
rebitni tudi zakonski uvedbi »prisilnega« testiranja zoper Co-
vid-19 (cepljenje je seveda v tem smislu nekaj povsem drugega!),
ampak bi veljalo spodbujati ljudi k prostovoljni udele�bi na teh
organiziranih testiranjih, tako pri posameznih delodajalcih kot tudi

splošnih, ki jih organizira dr�ava. Posiljevanje ljudi s tem ukrepom
proti njihovi volji ter z raznimi stigmatizacijami in z gro�njami o vseh
mogoèih sankcijah lahko v konèni posledici prinese veliko veè
škode kot koristi, zlasti še, ker, kot reèeno, za to zaenkrat ni prav
nikakršne pravne podlage. V tej situaciji bi bilo veliko uèinkoviteje
staviti na karto krepitve »moralne«, ne pa pravne odgovornosti
vsakega posameznika, kajti slednje tako ali tako ni mogoèe uvel-
javiti.

II. Priporoèila glede mo�nega ukrepanja
svetov delavcev
Iz vsega zgoraj povedanega je mogoèe izlušèiti predvsem dve

kljuèni izhodišèi, na katerih bi morala temeljiti vsa ravnanja in
prizadevanja svetov delavcev v zvezi z urejanjem obravnavane
problematike v njihovih delovnih sredinah. In sicer:

I.

Ker je odrejanje in izvajanje morebitnih »prisilnih« splošnih
preventivnih testiranj in cepljenj za zaposlene pri posameznih
delodajalcih – dokler ne bo eventualno dobilo zakonite podlage –
definitivno protizakonito, svet delavcev – kljub dejstvu, da gre za
objektivno »koristen« ukrep – v to ne more (bodisi eksplicitno bodisi
v obliki svojega neukrepanja) privoliti, ker je po zakonu (87. èlen
ZSDU) dol�an skrbeti za dosledno izvajanje veljavnih predpisov v
korist zaposlenih. Storiti mora vse, da se ti ukrepi uresnièujejo
izkljuèno na prostovoljni podlagi.

II.

Svet delavcev ne more naèelno podpirati ali celo spodbujati
odklanjanje udele�be zaposlenih na testiranjih ali cepljenjih, ki jih
organizira delodajalec, dol�an pa je poskušati z vsemi sredstvi
zagotoviti dosledno uresnièevanje njihove pravice »odloèanja o
samem sebi« ter po potrebi uèinkovito zavarovati vse, ki so ali bi
�eleli to pravico izkoristiti, pred morebitnimi nezakonitimi
delovnopravnimi in drugimi sankcijami s strani delodajalca.

1.

Sveti delavcev morajo dosledno zahtevati, da delodajalec
kakršnokoli nameravano ukrepanje v zvezi s problematiko varstva
pred oku�bami s Covid-19 v vsakem primeru najprej uredi v
ustrezno dopolnjeni Izjavi o varnosti z oceno tveganja (IoVzOT),
ne morda kar z neko samostojno odredbo brez podlage v tem aktu.
IoVzOT namreè lahko delodajalec skladno z doloèili 91. èlena
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in 17. èlena ZVZD-1
sprejme šele na podlagi predhodno opravljenega »skupnega
posvetovanja« s svetom delavcev, kar pomeni, da lahko SD –
èeprav njegova stališèa za delodajalca formalno niso zavezujoèa – z
ustreznimi argumenti v zgoraj navedenem smislu �e v tej fazi vpliva
na to, da se delodajalec morda vendarle ne bo odloèil za morebitno
odreditev spornega »prisilnega« testiranja in/ali cepljenja, ampak za
organiziranje le-tega na prostovoljni podlagi.

Pri tej svoji zahtevi po obveznem predhodnem skupnem
posvetovanju o tem ukrepu v zvezi s sprejemanjem dopolnjene
IoVzOT ima svet delavcev vso oporo tudi v kazenskih doloèbah
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) in tudi
ZVZD-1. Kršitev te dol�nosti delodajalca namreè predstavlja
prekršek delodajalca po 16. toèki 107. èlena ZSDU in po 5. peti
toèki 76. èlena ZVZD-1.
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2.

Èe delodajalec kljub nasprotovanju sveta delavcev, izra�enemu
in argumentiranemu v okviru zgoraj omenjenega skupnega posve-
tovanja, vztraja pri ukrepu »prisilnega« splošnega testira-
nja/cepljenja za vse zaposlene, pa bi moral svet delavcev:

a) Kot prvo, zahtevati, da delodajalec vsakemu delavcu izda
ustrezen pisni sklep/odloèbo o napotitvi na obvezo testira-
nje/cepljenje, ki delavcu potem nudi tudi ustrezna pravna sredstva.

b) Kot drugo, v primeru, èe delodajalec delavcem grozi z izgubo
slu�be v primeru neudele�be na odrejenem testiranju/cepljenju, sve-
tovati delavcem, ki temu iz osebnih razlogov nasprotujejo, naj se
tega (glede na to, da predmetna problematika zaenkrat še ni us-
trezno pravno regulirana do te mere, da bi bilo kakršnokoli tveganje v
omenjenem smislu izkljuèeno) kljub vsemu udele�ijo, vendar naj
delodajalca izrecno obvestijo, da se temu podrejajo proti svoji
volji. Na ta naèin ne tvegajo izgube slu�be, dobijo pa mo�nost
vlo�itve morebitne kasnejše odškodninske to�be zoper delodajalca.

c) Kot tretje, zahtevati nadzor pristojne inšpekcije dela, v ok-
viru katerega se po potrebi preveri tako pravilnost postopka spreje-
manja obravnavanega spornega ukrepa kot njegova dopustnost v
smislu zgoraj predstavljenih pravnih pomislekov.

To zadnje pomeni, da mora svet delavcev o morebitni na-
meravani izvedbi »prisilnega« testiranja ali cepljenja pri delodajalcu
nemudoma obvestiti pristojno inšpekcijo dela in zahtevati njeno
mnenje in eventualno pravoèasno ukrepanje v skladu z njenimi
zakonskimi pooblastili, èe ugotovi, da ta varnostni ukrep delodajalca

tudi po njenem mnenju ni »ustrezen«. Omenjena doloèba ZVZD-1 se
namreè glasi: »(2) Delavci ali njihovi predstavniki za varnost in

zdravje pri delu lahko zahtevajo nadzor pristojne inšpekcije, kadar

menijo, da delodajalec ni zagotovil ustreznih varnostnih ukrepov.«

3.

�e v prvem valu aktualne epidemije se je jasno pokazalo, da bi
morali sveti delavcev kot zastopniki kolektiva zaposlenih v podjetjih
imeti na podroèju urejanja vseh vprašanj varnosti in zdravja pri delu
tudi sistemsko priznano popolnoma enakopravno /so/odloèe-
valsko, ne zgolj zgoraj omenjeno nezavezujoèo »konzultativno«
vlogo vis a vis delodajalcem. Spomnimo se samo nekaterih gro-
zljivih situacij, ko so nekateri delodajalci (tudi iz »nenujnih« dejav-
nosti) pod gro�njo odpovedi zaposlene prisiljevali delati kljub dejst-
vu, da takrat v veèini primerov niso imeli zagotovljenih niti najosnov-
nejših zašèitnih sredstev. Aktualna situacija s temi prisilnimi« testi-
ranji zdaj to potrebo le še enkrat potrjuje.

Ker pa tako ZSDU kot ZVZD-1 takšnega statusa – v obliki pravice
soodloèanja s soglasjem namesto zgolj pravice do skupnega po-
svetovanja o vseh vprašanjih varnosti in zdravja pri delu – svetom
delavcev še ne priznavata, bi morali sveti delavcev predlagati svojim
delodajalcem, da se to zaèasno uredi v internih participacijskih
dogovorih. Priporoèila o tem, kakšne naj bodo tovrstne dopolnitve
teh dogovorov, je ZSDS �e pripravilo tudi posebna priporoèila.

Opomba: To mnenje je bilo sprejeto na seji Predsedstva ZSDS

dne 29. 1. 2021

Svoboda izražanja je temelj
demokracije. Naj velja tudi
za zaposlene.

Ivan Gale, uslu�benec Zavoda za blagovne rezerve, je najbolj znan slovenski �vi�gaè. Pred slabim
letom, v prvem valu epidemije, je javno podvomil o pravilnosti ravnanj njegovega delodajalca. Nje-
gova razkritja nepravilnosti pri dr�avnih nabavah zašèitne opreme so vodila do preiskav raèun-
skega sodišèa in policije. Bi javnost, èe ne bi bilo Galeta, kadarkoli izvedela za sporne prakse nabav
pod pretvezo reševanja �ivljenj? Ali je pri tem prišlo do korupcije, kršitve zakonov in predpisov,
morebitnih kaznivih dejanj, bodo v naslednjih letih dokazovale pristojne ustanove. Zgodba pa se je
za zdaj zakljuèila samo za enega, to je Ivana Galeta, ki je zaradi javnega razkritja izgubil slu�bo.
Delodajalec naj bi mu namreè v izredni odpovedi delovnega razmerja po poroèanju medijev med
drugim oèital neustrezno komunikacijo z mediji.

To je le eden od odmevnejših primerov
v zadnjem èasu, ki se je konèal z najostrej-

šo kaznijo, to je z izgubo slu�be, ko je de-
lodajalec �elel delavcu natakniti nagobènik

in zaustaviti kritièno mišljenje in javno iz-
ra�anje pod pretvezo, da bo s tem ško-

Piše:
Petra Bezjak Cirman
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doval podjetju oziroma javnemu zavodu.
V preteklosti je veliko �vi�gaèev, ki so na
delovnem mestu opozarjali na neznosne
razmere, prihajalo iz zdravstva (recimo ki-
rurg Erik Brecelj), nadrejeni pa so jih �eleli
utišati tako, da so jim prepovedali komu-
niciranje z novinarji ali pa ga pogojevali z
njihovim pisnim soglasjem. Da bi omejili
svobodo izra�anja zaposlenih, se namreè
delodajalci zatekajo tudi k sprejemanju raz-
liènih pravilnikov ali drugih zavezujoèih
internih aktov delodajalca, s katerimi �e-
lijo popolni nadzor nad komuniciranjem
delavcev. V teh dokumentih obièajno zapo-
slene pozivajo, da ne smejo spregovoriti, ne
da bi ob tem osebe za odnose z javnostmi
odobrile njihov nastop, ali pred objavo v
pisni obliki pregledale besede delavcev.

Za delavce je v takih primerih dobro, da
imajo v svojih delovnih okoljih organizirane
sindikate ali svete delavcev, saj morajo ti
skladno z Zakonom o delovnih razmerjih
(10. èlen ZDR-1) na splošne akte delodajal-
ca izreèi mnenje. Ponekod morajo s takš-
nimi internimi akti celo soglašati in lahko �e
ob sprejemanju takšnih dokumentov vpli-
vajo na njihovo vsebino. Se pa ob tem ve-
likokrat pozablja na ustavno zagotovljeno
pravico do svobode izra�anja. Slovenska
ustava v 39. èlenu pravi, da je zagotovljena

svoboda izra�anja misli, govora in javnega

nastopanja, tiska in drugih oblik javnega

obvešèanja in izra�anja. Vsakdo lahko svo-

bodno zbira, sprejema in širi vesti in mne-

nja. V tem èlenu se posebej omenja tudi
pravica medijev do razširjanja informacij,
zato se novinarji in uredniki pri svojem delu
vsakodnevno sprašujejo, kaj je v interesu
javnosti in zakaj je treba doloèene informa-
cije, èetudi so zaupne narave ali posegajo v
zasebnost posameznika, javno objaviti.

Èe zaposleni pretehta, da je
nekaj pomembno za javnost,
naj pove

Ravno tehtanje, s èim bi morala biti
javnost seznanjena, bi moralo prevladovati
tudi, ko delodajalci presojajo ravnanja svo-
jih zaposlenih. V idealnih razmerah naj bi
posameznik v 24 urah dneva osem ur na-
menil slu�bi, osem ur prostemu èasu in
osem ur spanju. Toda dejansko veè kot
polovico èasa, v katerem ne spi, namenja
slu�bi. Tudi v prostem èasu se lahko do-
datno izobra�uje na podroèju svojega dela,
zato je logièno, da zaposleni najveè vedo o
svoji profesiji, so strokovnjaki na tem po-

droèju, lahko izboljšujejo delovne procese,
ki so v korist tudi delodajalcu, in kot razmiš-
ljujoèa bitja lahko izreèejo kakšno pripom-
bo. Èe so dlje èasa v slu�bi pri istem delo-
dajalcu, kjer se pogosteje menjuje šefi,
lahko celo veè vedo o podjetju, v katerem
delajo, kot njihovi nadrejeni. Vsaka kritika
zato še ne sme in ne more voditi h kazno-
vanju, mahanju z opomini pred odpovedjo
delovnega razmerja ali celo voditi v izgubo
slu�be.

Temu pritrjujejo tudi slovenska sodiš-
èa. V preteklosti so �e obsodila delodajalce,
ki so zaradi kritiènih mnenj, izra�enih v me-
dijih, odpustili zaposlenega. Gre za primer
nekdanjega èlana uprave Vzajemne Petra
Pustatiènika, ki je izgubil slu�bo zaradi in-
tervjuja v èasopisu Delu.1 Višje delovno in
socialno sodišèe je presodilo, da Vzajemna
z odpovedjo delovnega razmerja ni ravnala
zakonito. Presodilo je, da je je treba prepo-
ved, da bi zaposleni dajali izjave za javnost,
tehtati s pravico delavca, da v medijih po-
jasni svoje stališèe glede razlogov za raz-
rešitev s funkcije èlana uprave in da odgo-
vori na objave, ki se nanašajo nanj. Sodišèe
je torej pravico zaposlenega do obvešèanja
javnosti postavilo nad »pravico podjetja«,
zapisano v njihovem internem pravilniku o
komuniciranju, ki je opredeljeval naèin ko-
municiranja z javnostjo.

»Èe zaposleni pretehta, da je nekaj za
javnost pomembno, naj pove. Naloga pra-
vosodja je, da ga zašèiti, èe ugotovi, da je
za to obstajal javni interes in da je šlo za
svobodo izra�anja,« pa o takšnih primerih
meni ustavni pravnik dr. Andra� Teršek.
Dodaja, da imajo zaposleni pravico do jav-
nih izjav, èetudi gre za konflikt z interesom
podjetja in da so sprejeti komunikacijski
pravilniki, ki omejujejo delavèevo ustavno
pravico do svobode izra�anja šolski primer
kršenja ustave. »Sodišèe bi ga moralo v
delu, kjer onemogoèa svobodo izra�anja
slehernemu zaposlenemu, nemudoma od-
praviti. Èe pa se ugotovi, da je bila s pra-
vilnikom povzroèena doloèena škoda, da
so zaposlenega šikanirali, da je imel te�ave
ali bil celo odpušèen iz slu�be, bi bilo treba
strogo odškodninsko kaznovati tistega, ki je
odgovoren za tako ravnanje«, še ocenjuje
Teršek. Zagotovo pa v svobodo izra�anja ne
sodi spodbujanje k narodni, rasni, verski ali
drugi neenakopravnosti ter razpihovanje
narodnega, rasnega, verskega ali drugega
sovraštva in nestrpnosti, ki je v Sloveniji
protiustavno.

Izzivi 21. stoletja
Na eni strani se bo 21. stoletje v zgodo-

vino zagotovo zapisalo kot obdobje èloveš-
tva, v katerem se je komuniciranje z novimi
kanali, predvsem dru�benimi omre�ji, de-
mokratiziralo na naèin, da lahko vsak po-
sameznik svoje mnenje ali zasebnost deli s
celim svetom, pri èemer ga ne regulira
praktièno nihèe. Na drugi strani je opazen
rast trenda izjemne nepopustljivosti in
krepitve kaznovalnih politik do kritiènih
mnenj, ki se jih �eli utišati. Èe se je po
padcu berlinskega zidu zdelo skoraj ne-
mogoèe, da bi lahko v Evropski uniji zaradi
pravice do svobode izra�anja izgubili �iv-
ljenje ali prostost, je to �al postala realnost.
Zaradi svojega dela sta bila v dr�avah EU v
zadnjih letih ubita dva novinarja: Daphne
Caruana Galizia iz Malte in Jan Kuciak iz
Slovaške. Posamezne dr�ave zapirajo kri-
tiène posameznike, ugašajo kritièni mediji,
ki niso naklonjeni oblasti. Tudi v Sloveniji
ena politièna stranka sodno preganja vidne
posameznike zaradi javno izreèenih besed.

Prihaja do velikanskega protislovja.
Medtem ko se zaposlene v korporacijah in
javnem sektorju na vsak naèin skuša �e
preventivno utišati, populistièni politiki v
imenu svobode govora rušijo vse postulate
politiène korektnosti in meje dovoljenega
premikajo v polje brutalnih �alitev, mizo-
ginije, homofobije in rasizma. Takšno »raz-
širjanje svobodne misli«, pri katerem je
prednjaèil nekdanji ameriški predsednik
Donald Trump, je v svojem velikem finalu
pripeljalo do vdora njegovih privr�encev v
hram ameriške demokracije. Ko je pred-
sednik uprave Twitterja Jack Dorsey takoj
po tem zaprl Trumpov raèun, je to naenkrat
odprlo razpravo o svobodi govora.

Bi se lahko pisala ameriška zgodovina
drugaèe, èe bi to storil prej? In kdaj smo
razpravo o svobodi govora zreducirali na
dilemo, ali lahko zasebno podjetje na lastni
platformi zapre raèun politiku? Trump je bil
takrat še predsednik najmoènejše dr�ave
na svetu. Kot tak je imel dostop do ogrom-
nega števila drugih mo�nih komunikacijskih
kanalov, zato mu ukinitev dostopa do Twi-
tterja ne bi smela predstavljati problema pri
uveljavljanju pravice do svobodnega izra�a-
nja mnenj. Tega razkošja �vi�gaèi, ki bi �e-
leli opozoriti na sporne posle ali prakse, ni-
majo.

Primer ljubljanske sodnice
Za domaèo prakso svobode izra�anja v

odnosu do delovnega razmerja bo zanimiv
tudi sodni epilog v primeru sodnice Urške
Klakoèar Zupanèiè, ki je na svojem zapr-

1 Povzeto po èlankih iz èasopisa Delo z naslovoma »Vzajemna izgubila to�bo s Pustatiènikom« (12. 9.
2012) in Andra� Teršek: »Svoboda govora velja tudi za zaposlene.« (13. 9. 2012).
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tem Facebook profilu (to pomeni, da so nje-
ni prijatelj zgolj tisti, ki jih je sama s klikom
na tipko sprejela v svoj Facebook prijateljski
krog in samo oni vidijo njene zapise) zapi-
sala kritiène besede o aktualnem predsed-
niku vlade. »Njena Facebook prijateljica« je
njene kritiène misli poslala v kabinet pred-
sednika vlade, proti sodnici pa je nadrejena
vlo�ila pobudo za zaèetek disciplinskega
postopka in ji z novim letnim razporedom
odvzela vodenje oddelka za eta�no lastnino.

Sodnica zdaj to�i zaposlenega v kabi-
netu predsednika vlade Vinka Gorenaka, ki
je njen zapis objavil na svojem blogu. Ar-
gumentacija odvetniške pisarne Pirc Musar
& Lemut Strle, ki zastopa sodnico, je zani-
miva v širšem kontekstu objav na dru�abnih
omre�jih. Naèenja namreè vprašanje, ali je
dovoljeno brez soglasja avtorja deliti ali v
drugih medijih objaviti zapis, ki je nastal
v zaprti skupini. Njihov odgovor je jasen:
»Zaprti profili na Facebooku niso javni pro-
fili. In tudi sodniki so ljudje, ki imajo pravico

do svojega lastnega politiènega preprièanja
in izra�anja svojih stališè, še posebej èe gre
za opozarjanje na nepravilnosti v dru�bi oz.
v delovanju dr�ave. Uporaba Facebooka na
naèin, ki omogoèa, da nekatere objave upo-
rabnikov ostanejo povsem zasebne, oz. da
se jih deli zgolj s toèno doloèenim, zaprtim
krogom ljudi, ne more predstavljati odpo-
vedi doloèenega dela pravice do zasebno-
sti. Dejstvo, da zasebna to�ilka profesio-
nalno opravlja sodniško funkcijo, pa ne
pomeni oz. ne sme pomeniti, da je njeno
(zasebno) delovanje kar v celoti javno in da
se mora zaradi opravljanja javne funkcije
popolnoma odpovedati svoji zasebnosti.
Takšno stališèe je sprejeto v pravni teoriji
celo za tako imenovane absolutne javne
osebe, ki imajo v najo�jem krogu, kamor
sodi tudi zasebna komunikacija, pravico do
zasebnosti. Zaprti Facebook profili niso jav-
ni profili. Tudi sodniki so ljudje, ki imajo pra-
vico do svojega lastnega politiènega pre-
prièanja in izra�anja svojih stališè, še po-

sebej, èe gre za opozarjanje na nepravil-
nosti v dru�bi oz. v delovanju dr�ave. Seve-
da morajo v skladu s predpisi in etiko
opravljanja svojega poklica biti pri javnem
izra�anju svojega politiènega mnenja za-
dr�ani, a sodnièino mnenje o trenutnem
stanju duha v dr�avi ni bilo izra�eno javno.«

Svoboda izra�anja ni le ustavno zago-
tovljena, ampak je tudi temelj demokra-
cije. Kritiène misli so bile vedno gibalo
razvoja dru�be. Pluralnost mišljenja bogati
dru�bo. Zato je treba, kot pravi ustavni
sodnik Rok Èeferin, svobodo izra�anja
omejevati s tresoèo roko.

Petra Bezjak Cirman je predsednica

Sveta delavcev RTV Slovenija in dolgoletna

novinarka informativnega programa Tele-

vizije Slovenija. Mnenje je osebno stališèe

avtorice in ne predstavlja stališèe institu-

cije, kjer je zaposlena, ali organov, v katerih

deluje.

Kodifikacija delavske
participacije in njen
vpliv na poslovno
uspešnost podjetja

Uvod
Za sodobne teorije podjetja je znaèilen

premik iz lastniškega koncepta proti vedno
bolj sprejetemu konceptu dele�nikov in
konceptu dru�bene odgovornosti podjetij.
Logièno se zdi, da bi vzporedno s tem tudi
razvoj ekonomske demokracije moral iti v
smer veèje participacije delavcev pri uprav-
ljanju podjetij in veèje udele�be pri finanènih
rezultatih podjetja. Tovrstni »razvoj« se la-
hko zgodi na dva naèina:

a) s spremembo zakonodaje, ki bi de-
lavskim predstavništvom podelila veè par-
ticipacijskih pravic, ali bi bile le-te moènej-
še ter

b) s spremembo prakse, ki bi se zgodila
spontano in kjer bi se mened�ment strinjal z
moènejšim polo�ajem delavskih predstav-
ništev vis a vis vodstvu podjetja.

Kar se zakonodaje tièe, lahko takoj ugo-
tovimo, da je v zadnjih dveh desetletjih za-
konsko urejanje industrijskih odnosov v
Evropi do�ivelo premike v smeri veèjega
sodelovanja in dejavnejše vloge delavcev
pri upravljanju organizacij. Logika vse
veèjega uveljavljanja delavske participacije,
naj bo institucionalno ali pa po volji mene-
d�menta, je prenos demokratiènih naèel, ki
prevladujejo na drugih podroèjih �ivljenja,
tudi na ekonomsko. Nekoliko veè o razlogih

in ciljih za zakonsko urejanje delavske par-
ticipacije v nadaljevanju.

Kar se spremembe prakse tièe, pa naj-
prej poudarjamo, da je predpogoj za
uveljavljanje delavske participacije ustre-
zen odnos do zaposlenih v organizaciji in
do njihove vloge v poslovnem procesu. V
zvezi s tem so zanimive ugotovitve Mü-
ller-Jentscha (2001, 276–281), ki je v
Nemèiji izvedel raziskavo o odnosu svetov
delavcev do mened�menta, timskega dela,
sindikatov in kolektivnih pogajanj na na-
kljuènem vzorcu veè kot 2.000 obratov z
veè kot 20 delavci. Ugotovil je, da se je veè
kot polovica svetov delavcev dogovorila z
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