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POVZETEK
Magistrsko delo z naslovom "Outsourcing in sprememba delodajalca" obravnava
uporabo instituta spremembe delodajalca v primerih outsourcinga, tj. pri prepustitvi
opravljanja določenih, praviloma stranskih dejavnosti zunanjim izvajalcem. Posebna
pozornost je posvečena spremembi delodajalca v primerih outsourcinga dejavnosti, ki
temeljijo predvsem na delavcih (npr. outsourcing dejavnosti čiščenja).
Prvi del magistrskega dela se osredotoča na vsebinsko opredelitev pojma outsourcinga
in instituta spremembe delodajalca, nato pa je podana in pojasnjena pozitivna
zakonodaja Evropske Unije in Republike Slovenije, ki ureja institut spremembe
delodajalca.
Osrednji del magistrskega dela je namenjen predstavitvi sodnih odločb Sodišča EU in
slovenskih sodišč v primerih prenosa dejavnosti, ki temeljijo na delavcih (tj. pri prenosu
storitev), ter pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da v konkretnem primeru pride do
prenosa v smislu Direktive 2001/23/ES.
V zadnjem delu je izpostavljena problematika v zvezi z ustreznostjo pravne ureditve
Direktive 2001/23/ES v primeru prenosa storitev, kot primer dobre pravne ureditve
instituta spremembe delodajalca oziroma varstva delavcev v primeru outsourcinga, ki bi
lahko bila zgled tako slovenski kot tudi evropski ureditvi, pa so navedena britanska
pravila TUPE.
Ključne besede: sprememba delodajalca, outsourcing, ZDR-1, Direktiva 2001/23/ES,
prenos storitev, ohranitev identitete, delodajalec prenosnik, delodajalec prevzemnik.
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ABSTRACT
This master’s degree thesis titled "Outsourcing and the transfer of the undertaking"
examines the use of the institute transfer of the undertaking in the cases of outsourcing,
this applies in cases where employer decides to contract-out some of his none-core
business to outside contractors. Special attention is dedicated to the transfer of the
undertaking in the cases of service provision changes that are mainly based on labourers
(cleaning services, for example).
The first part of the thesis focuses on the basic definitions of the outsourcing and on the
institute of the transfer of the undertaking. In addition, the positive EU legislation and
Slovenian legislation of the institute of the transfer of the undertaking are presented.
The core part of the thesis presents case law by the European Court of Justice and
Slovenian courts concerning the transfers of activities that are based on labourers (at
service provision changes), and conditions that need to be satisfied in certain cases, so
that the transfer is congruent with the Council Directive 2001/23/EC.
The last section of the thesis points out the problems and dilemmas regarding the
adequacy of legal regulation of the Council Directive 2001/23/EC in the case of service
provision changes. As an illustration of a good regulation of the institute transfer of the
undertaking and especially of the protection of employees in the case of outsourcing
British TUPE rules are cited. They might become a model to follow by both Slovenian
and European legislation.
Key words: transfer of the undertaking, outsourcing, ZDR-1, Council Directive
2001/23/EC, service provision changes, retain the identity, transferor, transferee.
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1. UVOD
V praksi pogosto prihaja do različnih sprememb na ravni pravnih subjektov. Lahko gre
za materialna statusna preoblikovanja (zlasti združitve in delitve), še pogosteje pa gre za
prenos dela podjetja ali posamične dejavnosti na pogodbeni oziroma drugi pravni
podlagi. Gre za spremembe v upravljalski sferi delodajalca, na katere delavci ne morejo
vplivati. Razen pri materialnih statusnih preoblikovanjih, pri katerih se na podlagi
univerzalnega pravnega nasledstva prenese vse premoženje, pogodbe, pravice in
obveznosti, bi v vseh ostalih primerih prišlo do prenehanja delovnih razmerij delavcev,
ki delajo v posameznih podjetjih oziroma njihovih prenesenih delih, saj zanje tam ne bi
bilo več dela. Take, za delavce neugodne posledice, preprečuje posebna ureditev
instituta sprememba delodajalca.
Bistvo tega instituta, ki je danes harmoniziran na ravni Evropske Unije, je v tem, da v
navedenih prenosih podjetij ali njihovih delov delovna razmerja delavcev, ki delajo v
prenesenih podjetjih oziroma njihovih prenesenih delih, ne prenehajo, temveč v
nespremenjeni vsebini preidejo na novega delodajalca, tj. delodajalca prevzemnika.
Varstvo delavcev in varstvo nepretrganosti njihove zaposlitve še posebej pride do izraza
pri outsourcingu – prepustitvi opravljanja določenih, praviloma stranskih dejavnosti
(storitev) zunanjemu izvajalcu. V teh primerih potreba po delu delavcev, ki so pred
outsourcingom opravljali te storitve, preneha, ne preneha pa objektivna potreba po delu,
zato je tudi v teh primerih smiselno zahtevati varstvo zaposlitve teh delavcev.
V magistrskem delu bom predstavil prav problematiko uporabe instituta spremembe
delodajalca v primerih outsourcinga.
Magistrsko delo začenjam z opredelitvijo pojma outsourcinga in njegovega vpliva na
delovnopravni položaj delavcev. Sledi predstavitev pozitivnopravne ureditve instituta
spremembe delodajalca na ravni Evropske Unije (EU) in Republike Slovenije (RS).
Nato sledi predstavitev sodne prakse Sodišča EU in slovenske sodne pri prenosu
storitev. Zadnji del naloge je namenjen predstavitvi britanskih pravil TUPE, kot primera
dobre ureditve instituta spremembe delodajalca oziroma varstva delavcev v primeru
outsourcinga.
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2. OUTSOURCING
Podjetja se vsakodnevno srečujejo in soočajo z novimi izzivi na poslovnih področjih.
Globalizacija, močna konkurenca in prenasičenost trga od podjetij zahtevajo stalno
prilagajanje in razvijanje. Podjetje se mora zato razvijati v koraku s časom.
»Danes je za podjetja največji izziv, kako kljub hitro spreminjajočemu se trgu,
tehnološkim in drugim spremembam ustvariti in dolgoročno ohraniti konkurenčnost
opravljanja dejavnosti, ki so ključnega pomena za njihovo uspešno poslovanje.«1
Težnja po čim večji učinkovitosti tako sili podjetja, da se osredotočijo na svojo glavno
oziroma osnovno dejavnost in da iz podjetja izločijo vse dejavnosti oziroma storitve, ki
jih lahko bolje in z manj stroški zanje opravijo zunanji izvajalci, ki so specializirani za
opravljanje teh dejavnosti.2 Podjetja pri tem najpogosteje ovirajo dejavnosti, ki niso
glavne, vendar so za delovanje podjetja kljub temu zelo pomembne. »Med klasične
podjetniške odločitve tako sodi odgovor na vprašanje, ali naj podjetje nekatere vrste
storitev opravi samo ali naj jih zanj opravijo zunanji izvajalci.«3
To je privedlo do razvoja t. i. outsourcinga. Izraz "outsourcing" izvira iz angleščine in je
krajši izraz za "outside resource using", kar pomeni uporabo zunanjih virov.
Outsourcing se v slovenski strokovni literaturi prevaja kot zunanje izvajanje, izločanje
dejavnosti, zunanja oskrba, najem storitev ipd. Med vsemi naštetimi se najpogosteje
uporablja izraz zunanje izvajanje.
»Podjetja se za zunanje izvajanje dejavnosti odločajo zaradi različnih razlogov. Večina
podjetij se odloči za zunanje izvajanje zaradi ugodnosti na različnih poslovnih
področjih. Ena izmed glavnih prednosti odločanja za zunanje izvajanje dejavnosti je, da
podjetje lahko večji del svojih sredstev nameni razvoju svoje osnovne dejavnosti.
Zunanje izvajanje dejavnosti prav tako lahko omogoči naročniku zunanjega izvajanja
večjo fleksibilnost, zunanji izvajalec pa pridobi več znanja in tako zagotovi višjo
kakovost ter ima več izkušenj na določenem področju, kot bi jih naročnik lahko pridobil
sam.«4

1

Bernarda Uršič, Zunanje izvajanje dejavnosti – priložnost za mala podjetja, magistrsko delo,
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2002, str. 5.
2
Prim. Anton Ogorelc, Pavel Kavčič, Načrtovanje zunanje oskrbe v podjetniški logistiki, v Naše
gospodarstvo – revija za aktualna gospodarska vprašanja, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v
Mariboru, Maribor, št. 1-2, letnik 48, 2002, str. 117.
3
Bernarda Uršič, n. d., str. 1.
4
Jaka Koglot, Zunanje izvajanje dejavnosti v Slovenski vojski: študija primera izrabe vadbenih
simulatorjev in trenažerjev, diplomsko delo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana,
2015, str. 15-16.
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Outsourcing torej podjetju omogoča, da se osredotoči na izvajanje svoje glavne
dejavnosti, za stranske oziroma podporne dejavnosti pa najame zunanje izvajalce, ki so
veliko bolj specializirani za opravljanje teh dejavnosti. To je v raziskavi, ki jo je izvedla
za potrebe svoje magistrske naloge, ugotovila tudi Bernarda Uršič. Ugotovila je, da je
med slovenskimi podjetji najpomembnejši razlog za outsourcing osredotočanje na
ključne aktivnosti podjetja, sledi zmanjšanje operativnih stroškov ter izboljšanje
kvalitete.5
Paleta dejavnosti, ki jih je mogoče prepustiti zunanjim izvajalcem, se je od pojava
outsourcinga pa do danes močno spremenila. V začetku so podjetja izločala predvsem
enostavne dejavnosti, kot so vzdrževanje, čiščenje, zagotavljanje prehrane in varovanje
poslovnih prostorov. Danes pa podjetja izločajo tudi veliko bolj kompleksne dejavnosti.
Tako prepuščajo zunanjim izvajalcem računovodske in pravne storitve, transport,
skladiščenje, marketing, računalniške storitve in celo dele proizvodnih linij.
Bernarda Uršič je v svoji raziskavi ugotovila, da se v Sloveniji najpogosteje in v celoti
prenesejo na zunanje izvajalce dejavnosti varovanja, čiščenja in zagotavljanja prehrane
zaposlenim.6
Podjetje, ki želi eno od svojih stranskih dejavnosti (npr. čiščenje poslovnih prostorov)
prepustiti zunanjemu izvajalcu, mora najprej skrbno pretehtati pozitivne in negativne
vplive, ki jih bo to imelo na podjetje. Naslednji pomemben korak je pravilna izbira
zunanjega izvajalca. Številni avtorji so enotnega mnenja, da je ena največjih nevarnosti
pri outsourcingu prav napačna izbira zunanjega izvajalca.7
Do outsourcinga pride, ko naročnik oziroma podjetje, ki izloča dejavnost, sklene
pogodbo z zunanjim izvajalcem za izvajanje dejavnosti, ki jo je do tedaj opravljalo
podjetje samo. »Bistvo zunanjega izvajanja je prenos pooblastil ter kontrole ponudniku,
ki prevzame vso odgovornost za pravočasno in pravilno izvedeno delo. Pri tem zunanji
izvajalec ali outsourcer ne dobi navodil, kako naj bo delo izpeljano, pač pa se šteje, da
je ponudnik zunanjega izvajanja strokovnjak na področju ponujene storitve.«8

5

Glej Bernarda Uršič, n. d., str. 59.
Ibidem, str. 65.
7
Glej Stefan Bongard, Outsourcing – Entscheidungen in der Informationsverarbeitung, Entwicklung
eines computergestützen Portfolio-Instrumentariumc, Wiesbaden, Deutscher Universität Verlag, 1994, str.
480.
8
Katja Lipovača, Zunanje izvajanje na primeru mikro in malega podjetja, delo diplomskega seminarja,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor, 2011, str. 10.
6
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Dejavnost, ki jo podjetje izloča, je lahko temeljna oziroma osnovna ali stranska oziroma
podporna. Lahko gre za prenos posamezne naloge znotraj dejavnosti ("outtasking") ali
za prenos celotne dejavnosti.9
Pri outsourcingu podjetje prenese obstoječo poslovno funkcijo, ki zajema tako opremo
kot tudi delavce (oz. delovno silo) na zunanjega izvajalca.10

3. VPLIV OUTSOURCINGA NA PRAVNI POLOŽAJ
DELAVCEV
Outsourcing vpliva tudi na delovnopravni položaj delavcev pri delodajalcu, ki se odloči
določeno svojo dejavnost prepustiti zunanjemu izvajalcu. V praksi so se pojavile
številne zlorabe in izigravanja tega instituta, to pa sproža številna vprašanja, zlasti v
zvezi z delovnopravnim položajem delavcev, ki opravljajo izločene storitve bivšega
delodajalca.
»Pravno varstvo dosedanjih delavcev delodajalca, ki je določeno dejavnost prepustil
zunanjemu izvajalcu je odvisno od tega, ali jih delovno pravo zajame tudi v novem
pravnem položaju, ali pa zaradi odstopanja od tradicionalnih konceptov iz tega varstva
izpadejo.«11
Pri delovnopravnem položaju zunanjih izvajalcev se zlasti zastavlja vprašanje, v
kolikšni meri so ti zunanji izvajalci res "zunanji". Zunanji izvajalci svoje delo opravljajo
pri naročniku, niso pa z njim v delovnopravnem razmerju. Vseeno pa v praksi najdemo
v njihovih razmerjih do naročnika prav elemente značilne za delovno razmerje. Tako so
velikokrat podrejeni naročniku, saj delo opravljajo po njegovih navodilih in pod
njegovim nadzorstvom.12
Pri tem se pojavi naslednje vprašanje, to je, kakšen je pravni položaj takih delavcev in
kakšno delovnopravno varstvo jim zagotoviti. »Ali lahko te osebe priznamo kot delavce
in jim posledično zagotavljamo celoten obseg delovnopravnega varstva, ali gre morda
za ekonomsko odvisne osebe in jim je treba priznati vsaj omejeno delovnopravno

9

Glej Klemen Kavčič, Sodelovanje med organizacijami: Strateški management zunanjega izvajanja
dejavnosti, Fakulteta za managemnent Koper, Univerza na Primorskem, Koper, 2009, dostopno na
http://dk.mors.si/Dokument.php?id=293. (31. 12. 2015).
10
Povzeto po Katja Lipovača, n. d., str. 10.
11
Darja Senčur Peček, Delavci – zunanji izvajalci?, v Delavci in delodajalci, Inštitut za delo pri Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, št. 2–3, letnik XII, 2012, str. 224.
12
Povzeto po Gregorec Klemen, Pravni položaj delavcev v primeru outsourcinga, diplomsko delo, Pravna
fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor, 2014, str. 28.
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varstvo, ali pa jih ne moremo uvrstiti v nobeno od teh kategorij, pa jim vseeno pripada
vsaj omejeno delovnopravno varstvo oziroma niti to ne?«13
Darja Senčur Peček je v članku Delavci – zunanji izvajalci?, glede na delovnopravni
položaj delavcev pri izločitvi storitve iz podjetja, oblikovala tri skupine oziroma oblike
outsourcinga.
Prvo obliko outsourcinga predstavljajo primeri, v katerih delodajalec izločena (stranska)
dela prepusti svojim bivšim delavcem, ki pred tem postanejo samozaposleni.14 »Z
vidika delodajalca se naveden pojav označuje kot t. i. beg iz delovnega prava, z vidika
dosedanjih delavcev pa kot nova samozaposlenost (Neue Selbstandigkeit; modern selfemployment).«15
Za dosedanjega delodajalca je ta oblika outsourcinga ugodnejša, saj je najem zunanjega
izvajalca zanj cenejši, kot pa če bi delavec delo še vedno opravljal na podlagi pogodbe o
zaposlitvi. Velikokrat ti novi samozaposleni (kot zunanji izvajalci) za bivšega
delodajalca opravljajo delo na enak način in pod enakimi pogoji, kot so ga prej. V teh
primerih gre tako zgolj za navidezno samozaposlitev. Takim osebam je potrebno, v
kolikor obstajajo elementi delovnega razmerja, priznati status delavca.
Poleg primerov, v katerih gre za navidezno samozaposlitev, so problematične tudi
situacije, kjer med samozaposlenim in naročnikom storitve (bivšim delodajalcem
samozaposlenih) ne obstaja formalna podrejenost, obstaja pa ekonomska odvisnost. V
kolikor samozaposleni najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega
naročnika storitve, gre za ekonomsko odvisno osebo in mu je potrebno priznati
določeno delovnopravno varstvo.16
Drugo obliko predstavljajo primeri, v katerih delodajalec opravljanje izločene
dejavnosti (oziroma storitve) prepusti zunanjemu izvajalcu, sam pa ohrani nadzor nad
izvajanjem te storitve in nad opravljanjem dela delavcev.17 V teh primerih gre za
tristranska razmerja med delavci, uporabnikom (dosedanjim delodajalcem) in zunanjim
izvajalcem. Pri tej obliki outsourcinga se postavlja vprašanje, kdo je pravi delodajalec –
ali zunanji izvajalec ali uporabnik. Dosedanji delodajalec (uporabnik) sicer formalno
prepusti zunanjemu izvajalcu izvajanje določenega dela, vendar pri tem ohrani popoln
nadzor nad načinom izvajanja tega dela in nad opravljanjem dela delavcev. Delavci
13

Gregorec Klemen, n. d., str. 28.
S to problematiko se v nalogi podrobneje ne ukvarjam.
15
Darja Senčur Peček, Delavci – zunanji izvajalci?, n. d., str. 225.
16
ZDR-1 ekonomsko odvisno osebo definirana v 213. členu ZDR-1 kot samozaposleno osebo, ki na
podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah
ekonomske odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev. Po ZDR-1 ekonomska odvisnost pomeni, da oseba
najmanj 80 % svojih letnih prihodkov pridobi od istega naročnika.
17
Povzeto po Darja Senčur Peček, Delavci – zunanji izvajalci?, n. d., str. 225.
14
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imajo pogodbo sklenjeno z zunanjim izvajalcem, svojega dela pa ne opravljajo pri njem,
ampak pri naročniku. Prav tako jim navodila za delo daje naročnik. Edina vsebina
storitev zunanjega izvajalca je tako posredovanje delavcev naročniku.
Odgovor na vprašanje, kdo je v teh primerih delodajalec, je izjemnega pomena za
položaj delavcev, saj načeloma delavci uporabnika uživajo višji nivo pravic iz
delovnega razmerja, prav tako pa je njihova zaposlitev varnejša, saj so uporabniki
praviloma stabilnejši pravni subjekti.18 Dejanski delodajalec ni sporen v primerih, ko
novi delodajalec (zunanji izvajalec) prevzame vsa delodajalska pooblastila v zvezi z
delavci, ki so do izločitve storitve opravljali ta dela. Veliko bolj problematični pa so
primeri, ko se opravljanje storitve, ki je predmet outsourcinga, dejansko ne prenese,
ampak se prenese le funkcija zaposlovanja, odpuščanja in plačevanja delavcev, ti pa
delo opravljajo pri uporabniku, pod njegovim nadzorom in po njegovih navodilih.19 V
teh primerih nam pri presoji, kdo je "resnični" delodajalec, zadevo olajša upoštevanje
načela prednosti dejstev,20 po katerem je pomembna dejanska vsebina pravnega
razmerja, kot se dejansko izvršuje v praksi.
Tretjo obliko outsourcinga predstavljajo primeri, kjer delodajalec svojo (stransko)
dejavnost kot del podjetja prenese na zunanjega izvajalca. Pri tem delavci od
dosedanjega delodajalca preidejo k novemu delodajalcu in ohranijo dosedanje pravice iz
delovnega razmerja. Tu gre za prenos na podlagi instituta "sprememba delodajalca", ki
je urejen v Direktivi 2001/23/ES (v nadaljevanju Direktiva) in Zakonu o delovnih
razmerjih – ZDR-1 (v nadaljevanju ZDR-1).21
Pri tej obliki outsourcinga je ključno vprašanje, kdaj se v primeru prenosa dejavnosti, za
katero niso potrebna sredstva, ohrani identiteta podjetja oziroma gospodarske enote. V
vsaki posamezni zadevi je potrebno ugotoviti, ali je bil izveden pravni prenos in ali je
nato na tej podlagi prišlo do prenosa podjetja oziroma dela podjetja. Odgovora na ti
vprašanji sta ključna pri določitvi pravnega položaja delavcev pri tej obliki
outsourcinga.22
V nadaljevanju naloge se bom posvetil prav tej obliki outsourcinga.

18

Povzeto po Darja Senčur Peček, Delavci – zunanji izvajalci?, n. d., str. 239.
Ibidem, str. 239.
20
Načelo prednosti dejstev (the principle of the primacy of fact) pomeni, da za pravno kvalifikacijo
razmerja, v katerem se opravlja delo, ni pomembna opredelitev strank, ampak dejanska vsebina razmerja,
kot izhaja iz pogodbe in kot se dejansko izvršuje v praksi.
21
Povzeto po Darja Senčur Peček, Delavci – zunanji izvajalci?, n. d., str. 224.
22
Gregorec Klemen, n. d., str. 30.
19
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4.
OSNOVNE
ZNAČILNOSTI
"SPREMEMBA DELODAJALCA"

INSTITUTA

V tem poglavju bo podana samo kratka, uvodna opredelitev instituta spremembe
delodajalca. Podrobneje pa bo institut predstavljen v naslednjih poglavjih.
Sprememba delodajalca je institut delovnega prava. Namenjen je varstvu zaposlitve v
primerih, ko se na podlagi pravnega posla, zakona ali drugega pravnega naslova
spremeni identiteta delodajalca. Lahko gre za pravni prenos celotnega podjetja ali zgolj
njegovega dela. Do spremembe delodajalca lahko pride tudi pri statusnih
preoblikovanjih – združitvah in delitvah gospodarskih družb.23
»Pogoj za to, da obstaja prenos podjetja, pa je ohranitev identitete podjetja, ki se
prenaša. Identiteta podjetja se ohrani, če gre tudi po prenosu podjetja za opravljanje
enake ali podobne dejavnosti, in kadar gre za prenos premoženja ali organizirane
skupine delavcev.«24
V kolikor pride do prenosa podjetja, pravna ureditev delavcem zagotavlja ustrezno
varstvo pravic. Delodajalec prevzemnik25 mora prevzetim delavcem zagotavljati vse
pravice in obveznosti, kot so jih ti imeli na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku.26
Prav tako je dolžan prevzetim delavcem zagotavljati pravice iz kolektivne pogodbe, ki
je zavezovala delodajalca prenosnika, še v obdobju enega leta po prevzemu (razen v
primeru, če kolektivna pogodba preneha veljati prej kot v obdobju enega leta ali pa
kadar je v tem obdobju sklenjena nova kolektivna pogodba). To velja v primeru, ko so
kolektivne pravice pri delodajalcu prenosniku večje kot pri delodajalcu prevzemniku. V
primerih, ko pa so kolektivne pravice delavcev pri delodajalcu prevzemniku ugodnejše
kot pri delodajalcu prenosniku, jim mora delodajalec prevzemnik te pravice
zagotavljati.27

23

Povzeto po Tičar Luka, Sprememba delodajalca v insolvenčnih postopkih, Podjetje in delo, GV
Založba, Ljubljana, št. 5, letnik 32, 2006, str. 832.
24
Hat Tine, Instituti ZDR-1 z namenom povečanja pravne varnosti delavcev in drugih oseb, Pravna
fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor, 2014, str. 32.
25
To je delodajalec, ki je prevzel podjetje ali njegov del od delodajalca prenosnika.
26
To je delodajalec, ki je prenesel podjetje ali njegov del na delodajalca prevzemnika.
27
Povzeto po Krašovec Darko, Novi veliki komentar zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela
2013, Založba Reforma, Ljubljana, 2013, str. 323–333.
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5. PRAVNA UREDITEV INSTITUTA "SPREMEMBA
DELODAJALCA"
5.1. PRAVNI VIRI EU
Prvi pravni vir na ravni EU,28 ki je urejal in zagotavljal varstvo delavcev v primeru
spremembe delodajalca, je bila Direktiva Sveta 77/187/EGS o približevanju zakonodaje
držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov
ali delov podjetij ali obratov,29 ki je bila sprejeta 14. februarja 1977. Sprejeta je bila z
namenom zaščititi delavce v primeru sprememb, do katerih bi lahko prišlo ob
prestrukturiranju podjetij in s tem posledično do spremembe delodajalca.
Predvsem zaradi na novo izoblikovane sodne prakse Sodišča EU je bila leta 1998
sprejeta Direktiva Sveta 98/50/ES.30 Ta je spremenila in dopolnila Direktivo
77/187/EGS.
Leta 2001 je Svet sprejel novo direktivo – Direktivo 2001/23/ES.31 Ta je preklicala in
nadomestila zgoraj omenjeni direktivi. V nadaljevanju bo tudi podrobneje predstavljena.

5.1.1. DIREKTIVA SVETA 2001/23/ES
V preambuli Direktive je zapisano, da gospodarska gibanja na ravni držav prinašajo s
sabo spremembe v sestavi podjetij, ki nastajajo zaradi prenosov podjetij, obratov ali
delov podjetja ali obrata na druge delodajalce kot posledica pogodbenih prenosov ali
združitev. Prav zaradi tega je treba predvideti varovanje delavcev, in še zlasti ohranitev
njihovih pravic, v primeru, ko se spremeni delodajalec.
Kot navaja Catherine Barnard v EU Employment law Direktiva vzpostavlja tri stebre
zaščite delavcev:
- zagotavlja avtomatski prenos delovnega razmerja z vsemi pravicami in
obveznostmi z delodajalca prenosnika na delodajalca prevzemnika,
- varuje delavce pred odpovedjo pri prenosniku ali prevzemniku,
- obveznost obveščanja in posvetovanja delodajalca prenosnika in delodajalca
prevzemnika z delavskimi predstavniki.32

28

Takrat se je EU imenovala še Evropska skupnost.
Direktiva Sveta 77/187 EGS, OJ L 61, 5.3.1977, str. 26.
30
Direktiva Sveta 98/50/EC o spremembi Direktive 77/187/EGS o približevanju zakonodaje držav članic
v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov,
OJ L 201, 17.7.1998, p. 88–92.
31
Direktiva Sveta 2001/23/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic
delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov, 12. 3. 2001, OJ L 82.
29
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Direktiva se uporablja za vsak prenos podjetja, obrata ali dela podjetja ali obrata na
drugega delodajalca, ki je posledica pravnega prenosa ali združitve. V prvem poglavju
Direktive je tako določeno, da se za prenos v smislu te Direktive šteje prenos
gospodarske enote, ki ohrani svojo identiteto, se pravi organiziranega skupka virov,
katerega cilj je opravljanje gospodarske dejavnosti, ne glede na to, ali je ta dejavnost
glavna ali stranska. Prav tako je določeno, da se uporablja za javna in zasebna podjetja,
ki opravljajo gospodarske dejavnosti, ne glede na to, ali so te pridobitne ali ne.33
Najpomembnejše poglavje Direktive je drugo poglavje z naslovom Ohranjanje pravic
delavcev. Določeno je, da se pravice in obveznosti odsvojitelja,34 ki izhajajo iz pogodbe
o zaposlitvi ali delovnega razmerja, pri prenosu prenesejo na pridobitelja,35 ter da lahko
države članice določijo, da sta od dneva prenosa odsvojitelj in pridobitelj solidarno
odgovorna za obveznosti (iz pogodbe o zaposlitvi ali delovnega razmerja), ki so nastale
pred dnevom prenosa. Državam članicam je dana tudi možnost, da sprejmejo ukrepe, s
katerimi zagotovijo, da odsvojitelj seznani pridobitelja z vsemi pravicami in
obveznostmi, ki bodo prešle nanj. V kolikor odsvojitelj pridobitelja ne seznani s katero
od pravic ali obveznosti, ki bodo prešle, to ne vpliva na prenos le-te ter pravic katerega
koli delavca v razmerju do odsvojitelja in/ali pridobitelja v zvezi s to pravico ali
obveznostjo.36
V skladu s 3. odstavkom 3. člena Direktive mora pridobitelj delavcem do dneva
prenehanja ali izteka kolektivne pogodbe odsvojitelja ali do dneva uveljavitve (ali
začetka) uporabljanja druge kolektivne pogodbe, še naprej zagotavljati s kolektivno
pogodbo odsvojitelja dogovorjene delovne pogoje. Državam članicam pa je dana
možnost, da zagotavljanje takšnih delovnih pogojev omejijo na minimalno eno leto od
datuma prenosa.
4. člen določa, da prenos podjetja odsvojitelju ali pridobitelju ne daje podlage za
odpuščanje. To pa ne preprečuje morebitnega odpuščanja iz ekonomskih, tehničnih ali
organizacijskih razlogov, zaradi katerih so potrebne kadrovske spremembe. Določeno je
tudi, da se šteje, da je delodajalec odgovoren za prenehanje pogodbe o zaposlitvi ali
delovnega razmerja, če pogodba o zaposlitvi ali delovno razmerje preneha, ker so se
delovni pogoji zaradi prenosa bistveno spremenili v škodo delavca.
Naslednji 5. člen Direktive daje državi članici možnost izbire, ali se bo vsebina varstva
iz 3. in 4. člena te Direktive uporabljala tudi pri insolvenčnih postopkih. Če se država
32

Barnard Catherine, EU employment law, Oxford University Press, Oxford, 2012, str. 579.
Glej 1. poglavje Direktive 2001/23/ES.
34
V skladu s točko 1(a) 2. člena Direktive 2001/23/ES je odsvojitelj vsaka fizična ali pravna oseba, ki
zaradi prenosa preneha biti delodajalec v podjetju, obratu ali delu podjetja ali obrata.
35
V skladu s točko 1.(b) 2. člena Direktive 2001/23/ES je pridobitelj vsaka fizična ali pravna oseba, ki
zaradi prenosa postane delodajalec v podjetju, obratu ali delu podjetja ali obrata.
36
Glej 3. člen Direktive 2001/23/ES.
33
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odloči, da bo vsebina varstva Direktive relevantna tudi pri insolvenčnih postopkih (ne
glede na njihov cilj), lahko v svoji ureditvi določi tudi:
- da odsvojiteljevi dolgovi iz pogodb o zaposlitvi, ki so zapadli v plačilo pred
prenosom ali začetkom insolvenčnega postopka, ne preidejo na pridobitelja, s
pogojem, da je za delavčeve terjatve poskrbljeno z zakonodajo države članice, ki
zagotavlja vsaj takšno raven varstva, kot ga predvideva Direktiva 80/987/EGS,37
in (ali)
- možnost, da se pridobitelj ter odsvojitelj na eni strani in predstavniki delavcev
na drugi v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso, zaradi preživetja podjetja
ali njihovega dela, dogovorijo o spremenjenih pogojih dela.
Kljub zgoraj navedenemu pa morajo države članice sprejeti ustrezne ukrepe, da
preprečijo zlorabo postopkov plačilne nesposobnosti, ki bi imeli za posledico
oškodovanje delavcev.
Šesti člen Direktive ščiti predstavnike delavcev. Ti ohranijo svojo funkcijo
predstavnikov (in tudi vse ostale pravice) v primeru, da po prenosu podjetje ohrani
svojo samostojnost. Ta določba pa se ne uporabi, če nacionalna zakonodaja določa, da
so izpolnjeni pogoji za ponovno imenovanje delavskih predstavnikov. Če pa je nad
odsvojiteljem začet kateri od insolvenčnih postopkov, pa mora država članica poskrbeti,
da so delavci do imenovanja novih predstavnikov ustrezno zastopani. Šesti člen določa
tudi, da v primeru prenehanja mandata predstavnikom delavcev, ti še naprej uživajo
varstvo, ki jim ga zagotavljajo države članice.
Tretje poglavje Direktive je namenjeno informiranju in posvetovanju pred prenosom
podjetja. Tako morata odsvojitelj in pridobitelj pred prenosom informirati predstavnike
delavcev o datumu prenosa, razlogih za prenos, pravnih, gospodarskih in socialnih
posledicah prenosa za delavce in morebitnih predvidenih ukrepih v zvezi z delavci.
Zadnje, četrto poglavje, je namenjeno prehodnim in končnim določbam. Direktiva
državam članicam omogoča, da na nacionalni ravni uporabljajo ali sprejmejo za delavce
ugodnejše predpise.

5.2. NACIONALNI PRAVNI VIRI
Ustava Republike Slovenije v 74. členu določa, da je gospodarska pobuda svobodna.
»To pomeni, da se lahko vsak posameznik, ki se želi ukvarjati s podjetništvom,
svobodno odloči, v kateri od zakonsko predvidenih pojavnih oblik bo izvajal
podjetniške aktivnosti (kot podjetnik posameznik ali v pravnoorganizacijski obliki ene

37

Direktiva 80/987/EGS z dne 20. oktobra 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu
delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca, UL 283, 20. 10. 1980, str. 23.
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od gospodarskih družb), s kakšno dejavnostjo se bo ukvarjal in v kakšnem obsegu.«38
Ta določba podjetnikom omogoča tudi možnost statusnih preoblikovanj in tudi sprejem
odločitve o prenehanju gospodarskega subjekta.
Statusna preoblikovanja oziroma restrukturiranja gospodarskih družb omogočajo
podjetnikom tako spremembo pravnoorganizacijske oblike39 kot tudi restrukturiranje
njihovega premoženja s prenosom celote ali dela njegovega premoženja na drugo
gospodarsko družbo.40 Pri slednjih govorimo o materialnih statusnih preoblikovanjih.
Ta so z vidika instituta spremembe delodajalca še posebej relevantna, saj s prenosom
podjetja ali njegovega dela na drug pravni subjekt pride do prenosa pravic, obveznosti
in pravnih razmerij. Takšne spremembe vplivajo tako na družbenike in upnike družbe,
kot tudi na delavce, ki delajo v podjetju ali delu podjetja, ki se prenaša.41 V takih
primerih delovno pravo, zlasti z institutom spremembe delodajalca nudi ustrezno
varstvo.
Kot je bilo navedeno v prejšnjem poglavju, ima omenjeni institut podlago v pravu EU,
kjer je urejen z Direktivo. Republika Slovenija je ta institut, ob upoštevanju, da bo
kmalu postala članica EU, uredila že v Zakonu o delovnih razmerjih - ZDR42 iz leta
2002.
Pred sprejemom omenjenega zakona se je v Republiki Sloveniji uporabljal Zakon o
temeljnih pravicah iz delovnega razmerja43 (v nadaljevanju: ZTPDR) in Zakon o
delovnih razmerjih – ZDR 90.44 ZTPDR instituta spremembe delodajalca ni urejal,
poznal pa je podoben institut prevzema delavcev na delo k drugemu delodajalcu. Tega
je urejal v 15. členu, ki je določal, da je delavec lahko prevzet na delo v drugo
organizacijo oziroma k delodajalcu pod pogoji in v primerih, določenih s splošnim
aktom.45 Omenjeni institut je nemogoče primerjati s sedanjim institutom spremembe
38

Darja Senčur Peček, Sprememba delodajalca, v Delavci in delodajalci, Inštitut za delo pri Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, št. 2, letnik II, 2002, str. 253–254.
39
Tu govorimo o formalnih statusnih preoblikovanjih.
40
Več o tem Šime Ivanjko, Marijan Kocbek, Saša Prelič, Korporacijsko pravo (Pravni položaj
gospodarskih subjektov), GV Založba, Ljubljana, 2009, str. 1019–1069.
41
Povzeto po Darja Senčur Peček, Sprememba delodajalca, n. d., str. 254.
42
Zakon o delovnih razmerjih – ZDR, Ur. l. RS, št. 42/2002.
43
Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja – ZTPDR, Ur. l. SFRJ št. 60-921/89, 42/90.
44
Zakon o delovnih razmerjih – ZDR 90, Ur. l. RS, št. 14/90, 5/91, 29/92, 71/93, 19/94, 38/94, 12/99,
101/99.
45
Napotilo ZTPDR je uresničila Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti – SKPgd (Ur. l.
RS, št. 40/97, 5/98, 39/99, 98/99, 10/00, 31/00, 54/00, 64/00, 62/01, 45/02, 113/02, 38/03, 90/05), ki je v
15. členu uredila pogoje za prevzem na delo k drugemu delodajalcu. Delavec je bil tako »lahko prevzet na
delo k drugemu delodajalcu pod pogojem, da:
- se pri delodajalcu opusti določena dejavnost ali organizacijska enota in zato preneha potreba po
delu vseh delavcev določene organizacijske enote oziroma določenega poklicnega profila,
- drugi delodajalec vse prevzete delavce zaposli na delovnih mestih, ki ustrezajo strokovni
izobrazbi, znanju in zmožnostim prevzetih delavcev, razen če posamezni delavec pisno soglaša,
da je izvzet iz sporazuma o prevzemu,
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delodajalca, saj gre za povsem drug pristop in tudi za različno pravno-ekonomsko
okolje.46
ZTPDR in ZDR iz leta 1990 je leta 2002 nadomestil Zakon o delovnih razmerjih –
ZDR. Tega pa je nadomestil novi Zakon o delovnih razmerjih47- ZDR–1, ki je bil
sprejet marca 2013, uporabljati pa se je začel v aprilu istega leta.
ZDR-1 pri institutu spremembe delodajalca ni bistveno spremenil določb ZDR, zato bo
v nadaljevanju predstavljena samo sedaj veljavna ureditev.

5.2.1. ZDR-1
ZDR-1 institut spremembe delodajalca ureja v dveh členih, in sicer v 75. in 76. členu.
1. odstavek 75. člena ZDR-1 določa, da pri spremembi delodajalca preidejo pogodbene
in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan
prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika. »Sprememba
delodajalca v širšem pomenu je pravni prenos podjetja ali dela podjetja, izveden na
podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe,
ali združitve ali delitve podjetja.«48
Varstvo iz prvega odstavka nadgrajuje še drugi odstavek, ki določa, da mora delodajalec
prevzemnik delavcem zagotavljati pravice in obveznosti iz kolektivne pogodbe, ki je
zavezovala delodajalca prenosnika najmanj eno leto, razen, če kolektivna pogodba
preneha veljati pred potekom enega leta ali če je pred potekom enega leta sklenjena
nova kolektivna pogodba.
Zakonodajalec je v tretjem odstavku predvidel rešitev za primer, da bi se pri delodajalcu
prevzemniku v dveh letih od datuma prenosa iz objektivnih razlogov poslabšale pravice
iz pogodbe o zaposlitvi, oziroma bi se bistveno spremenili pogoji dela. Zakon v teh
primerih delavcu omogoča, da odpove pogodbo o zaposlitvi, pri tem pa mu pripadajo
enake pravice, kot če bi šlo za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz
-

se delovna doba delavca, ki je prevzet na delo k drugemu delodajalcu, kot podlaga za
uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja upošteva, kot da delavec ni spremenil zaposlitve.«
Sporazum o prevzemu delavcev sta sklenila prejšnji in novi delodajalec na podlagi predhodnega
sporazuma sindikata, katerega član je bil delavec, delavcem pa je na podlagi pogodbe o prevzemu stari
delodajalec izdal sklepe o prehodu k novemu delodajalcu, ta pa je s prevzetimi delavci sklenil nove
pogodbe. (Šetinc Tekavc Martina, Institut "prevzema delavcev na delo k drugemu delodajalcu" in institut
"spremembe delodajalca", v Podjetje in delo, GV Založba, Ljubljana, številka 5, letnik 28, 2002, str. 877.)
46
Glej Vera Aljančič Falež, Sprememba delodajalca v praksi, v Delavci in delodajalci, Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, št. 3–4, letnik III, 2003, str. 590.
47
Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013 in 78/13 popr.
48
Martina Šetinc Tekavc, Institut "prevzema delavcev na delo k drugemu delodajalcu" in institut
"spremembe delodajalca", v Podjetje in delo, GV Založba, Ljubljana, številka 5, letnik 28, 2002, str. 877.
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poslovnih razlogov.49 »V takem primeru se pri določanju odpovednega roka in pravice
do odpravnine upošteva delovna doba delavca pri obeh delodajalcih, se pravi, kot da do
spremembe delodajalca sploh ne bi prišlo.«50
Za zavarovanje položaja delavcev je v četrtem odstavku določena solidarna odgovornost
delodajalca prenosnika in delodajalca prevzemnika za terjatve delavcev, ki so nastale
pred datumom prenosa, ter za terjatve, ki bi nastale zaradi zgoraj omenjene odpovedi
delovnega razmerja s strani delavca zaradi objektivnega poslabšanja njegovih pravic pri
novem delodajalcu.
V primerjavi s starim ZDR želi novi ZDR-1 preprečiti zlorabe instituta spremembe
delodajalca tudi z okrepitvijo odgovornosti delodajalca prenosnika, zato v petem in
šestem odstavku 75. člena na novo vzpostavlja solidarno oziroma subsidiarno
odgovornost delodajalca prenosnika za določene terjatve prenesenih delavcev v
primerih insolvenčnih postopkov pri delodajalcu prevzemniku.51
Zakon tako razločuje situacijo, ko je delodajalec prenosnik pretežni lastnik družbe,52 na
katero se dejavnost ali njen del prenaša, in situacijo, v kateri delodajalec prenosnik ni
pretežni lastnik družbe prevzemnice. Pri prvi situaciji zakon vzpostavlja solidarno
odgovornost, pri drugi pa subsidiarno odgovornost. »Solidarna oziroma subsidiarna
odgovornost delodajalca prenosnika se nanaša na terjatve prevzetih delavcev, nastale
zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi stečaja ali prisilnega prenehanja
prevzemnika, če je stečaj ali postopek prisilnega prenehanja začet v roku dveh let od
datuma prenosa. Odgovornost prenosnika v teh primerih je omejena do višine zneska, ki
bi ga delodajalec prenosnik moral izplačati prevzetim delavcem, če bi jim na dan
prenosa prenehalo delovno razmerje iz poslovnega razloga.«53
V sedmem odstavku zakon ureja posledico odklonitve prehoda in dejanskega
opravljanja dela pri novem delodajalcu. V tem primeru lahko delodajalec prenosnik
delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.

49

ZDR v 3. odstavku 73. člena v primerjavi z ZDR-1 ni urejal objektivnega poslabšanja pravic zaradi
bistveno spremenjenih pogojev dela pri prevzemniku in ni omejeval časovnega obdobja, v katerem
delavcu pripada to varstvo. Prav tako se je varovanje delovne dobe nanašalo samo na odpovedni rok in na
pravico do odpravnine – sedaj pa se nanaša tudi na vse druge pravice, ki so vezane na delovno dobo.
50
Martina Šetinc Tekavc, n. d., str. 877.
51
Povzeto po Barbara Kresal, Kaj prinaša novi zakon o delovnih razmerjih?, v Delavci in delodajalci,
številka 1, 2013, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, str. 64.
52
ZDR-1 definira pojem "pretežni lastnik družbe" za potrebe te določbe, in sicer je to delodajalec, ki je
neposredni ali posredni imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih ima
neposredno ali posredno več kot 25 odstotkov glasovalnih pravic ali več kot 25 odstotni delež v kapitalu
družbe.
53
Barbara Kresal, n. d., str. 65.
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Zakon predvideva tudi možnost začasnega prenosa podjetja in s tem pogodbenih in
drugih pravic in obveznosti iz delovnih razmerij. V osmem odstavku tako določa, da po
poteku pogodbe o začasnem prenosu pravice in obveznosti delavcev iz pogodbe o
zaposlitvi ponovno preidejo na delodajalca prenosnika ali pa na novega delodajalca
prevzemnika.
ZDR-1 v 76. členu ureja prenosnikovo obveznost obveščanja sindikata (oziroma
delavcev neposredno, če sindikata pri delodajalcu ni) in posvetovanja s sindikati o
posledicah prenosa in ukrepih za delavce.54

5.2.2. PRIMERJAVA UREDITVE INSTITUTA
ZDR-1 Z DIREKTIVO 2001/23/ES

SPREMEMBE DELODAJALCA V

Direktiva v 1. členu omenja prenos podjetja, obrata ali dela podjetja ali obrata,
opredelitev v ZDR-1 pa je nekoliko drugačna. Omenja le prenos podjetja ali dela
podjetja. Vrhovni sodnik Miran Blaha je zavzel stališče, da takšna zakonska ureditev
zadošča, saj pojem "del podjetja" obsega tudi obrate ali njegove ožje dele.55 Takšna
razlaga izhaja tudi iz teorije prava družb, po kateri je lahko podjetje sestavljeno iz več
obratov.56
V primerjavi z Direktivo, ki govori le o pogodbenih prenosih in združitvah, je novi
ZDR-1 že upošteval sodno prakso Sodišča EU in določil, da lahko pride do prenosa na
podlagi združitev ali delitev in pravnih prenosov, ki so izvedeni na podlagi zakona,
drugega predpisa, pravnega posla ali pravnomočne sodne odločbe.
Naslednja razlika med našo ureditvijo in določili Direktive je pri določitvi odgovornosti
prenosnika po prenosu. Naša nacionalna ureditev določa širšo odgovornost, saj določa
solidarno odgovornost prenosnika in prevzemnika tudi za terjatve, ki so nastale tudi po
prenosu (prenosnik solidarno odgovarja za terjatve delavca v primeru odpovedi pogodbe
o zaposlitvi zaradi poslabšanja pogojev dela pri prevzemniku). V primerjavi z ZDR-1
Direktiva določa samo solidarno odgovornost prenosnika in prevzemnika za terjatve
nastale pred prenosom.57 V zvezi s tem je prof. Polonca Končar zavzela stališče, da je
ureditev v našem zakonu nelogična, saj predvideva odgovornost prenosnika za kršitve
prevzemnika.58 Nasprotno temu prof. Darja Senčur Peček meni, da je takšna ureditev

54

Povzeto po Martina Šetinc Tekavc, n. d., str. 877.
Povzeto po Miran Blaha, Prenos podjetja in sprememba delodajalca, v Delavci in delodajalci, Inštitut
za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, št. 4, letnik V, 2005, str. 594.
56
Šime Ivanjko v Šime Ivanjko, n. d., str. 119
57
O tem tudi Miran Blaha, n. d., str. 605.
58
Polonca Končar, v Irena Bečan, Nataša Belopavlovič idr., Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem,
GV Založba, Ljubljana, 2008, str. 328.
55
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smiselna, saj je do poslabšanja pravic delavca prišlo zaradi prenosa podjetja, za kar pa je
v bistvu "odgovoren" prenosnik.59
ZDR-1 v sedmem odstavku 75. člena določa, da lahko delodajalec prenosnik delavcu
izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če ta odkloni prehod in dejansko opravljanje dela
pri delodajalcu prevzemniku. Direktiva omenjene situacije ni uredila, je pa Sodišče EU
v zvezi s tem sprejelo le načelno stališče, da delavec ima pravico odkloniti prehod k
prevzemniku.60
Zakonodajalec je v zadnjem odstavku 75. člena uredil situacijo, v kateri gre za začasni
prenos. Te sicer Direktiva ne ureja, izhaja pa iz sodne prakse Sodišča EU. To je v
»primeru pogodbenih prenosov podjetij (na primer z lizing ali najemnimi pogodbami)
štelo, da za prenos ne gre samo pri neposrednem prenosu, temveč tudi če gre za več
zaporednih pogodb.«61
Direktiva v 5. členu državi članici daje pooblastilo, na podlagi katerega se ta odloči, ali
bo vsebina varstva po Direktivi pravno relevantna tudi pri insolvenčnih postopkih.
ZDR-1 varstva pri prenosih v insolvenčnih postopkih ne ureja.
ZDR-1 ne opredeli pojma podjetja, prav tako kot Direktiva pa ne določa niti kriterijev
za oceno, ali gre za prenos. Takšna ureditev v zakonu je smiselna, saj Sodišče EU
kriterije oziroma merila za oceno, ali gre za prenos, z vsako novo sodbo gradi in
nadgrajuje.
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da naša domača ureditev sledi evropski
ureditvi, v veliki meri se opira na evropsko ureditev in s tem tudi udejanja zahtevo po
usklajevanju našega pravnega reda s pravnim redom EU. Vseeno pa naš zakonodajalec
v določenih primerih ni uzakonil vseh možnosti, ki jih Direktiva daje na razpolago v
obliki izbire, v nekaterih primerih pa jih je v skladu z Direktivo in sodno prakso Sodišča
EU razširil.

59

Glej Darja Senčur Peček, Aktualna vprašanja spremembe delodajalca, v Delavci in delodajalci, Inštitut
za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana, št. 2–3, letnik X, 2010, str. 321.
60
Glej Miran Blaha, n. d., str. 605.
61
Ibidem, str. 605.
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6. SPREMEMBA DELODAJALCA
V tem poglavju bodo podrobneje predstavljeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za
uporabo instituta "sprememba delodajalca".

6.1. POGOJI ZA UPORABO DIREKTIVE 2001/23/ES
Iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da se Direktiva uporablja, kadar v okviru
pogodbenih razmerij pride do spremembe delodajalca (ne glede na to, ali je pravna ali
fizična oseba) in ki zaradi tega dejstva prevzema obveznosti delodajalca proti
zaposlenim v podjetju, ne glede na to, ali se lastništvo podjetja spremeni.62
Varstvo, ki ga določa Direktiva (predvsem v 1. odstavku 1. člena) ob prenosu podjetja,
obrata, ali dela podjetja ali obrata, se nanaša na zaposlene v tem podjetju, obratu ali delu
podjetja oziroma obrata. Iz tega izhaja, da je delovno razmerje v bistvu značilna
povezava med delavcem in delom podjetja, kateremu je delavec dodeljen za opravljanje
svojih nalog.63 Glede na navedeno je cilj Direktive zagotoviti kontinuiteto delovnih
razmerij v okviru gospodarske enote (definicija gospodarske enote v poglavju 6.1.3.).64
Direktiva se v skladu s 1.1(a) členom uporabi, če so izpolnjeni naslednji trije pogoji:
1. posledica prenosa mora biti sprememba delodajalca,
2. gre za prenos podjetja, obrata ali dela podjetja ali obrata (pri čemer mora
gospodarska enota ohraniti identiteto) in
3. gre za pravni prenos ali združitev.

6.1.1. PRENOS PODJETJA
Eden od zgoraj navedenih pogojev za uporabo Direktive je, da se prenos nanaša na
podjetje, obrat ali del podjetja ali obrata. V nadaljevanju bosta najprej predstavljena
pojma podjetje in gospodarska enota.
6.1.1.1. PODJETJE V SMISLU DIREKTIVE 2001/23/ES
Teorija prava družb podjetje opredeljuje z naslednjimi besedami »je generični pojem za
skupek organiziranega premoženja in ljudi, organiziranih in namenjenih opravljanju
gospodarske dejavnosti, ki mu pravni red posredno prek njegovega nosilca podjetništva
(družbe kot pravno pojavne oblike podjetja) priznava status pravne osebe, s pravicami

62

Glej C-209/91 – Rask, točka 15 in C-392/92 – Schmidt, točka 13.
Povzeto po C-209/91 – Rask, točka 16.
64
Glej C-392/92 – Schmidt, točka 14. Tako je odločilo Sodišče že v C-186/83 – Botzen in C-209/91 –
Rask.
63
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in obveznostmi.«65 Poenostavljeno bi lahko rekli, da je podjetje skupnost premoženja in
ljudi, ki je med seboj povezana zaradi opravljanja določene dejavnosti.66
Podobno opredelitev podjetja vsebuje tudi Direktiva. Pojem "podjetje" v smislu
Direktive tako zajema »vse trajno organizirane gospodarske enote ne glede na pravni
status in način financiranja.«67 Takšno enoto pa mora sestavljati »dovolj strukturiran in
samostojen skupek oseb in sredstev, ki omogoča opravljanje gospodarske dejavnosti z
lastnim ciljem.«68
V opredelitvi "podjetja" se pojavi tudi pojem "gospodarska dejavnost." Iz sodne prakse
Sodišča EU izhaja, da ta pojem zajema vsako dejavnost, s katero se na nekem trgu
ponuja blago ali storitve.69 Pod pojem gospodarske dejavnosti pa načeloma ne sodijo
dejavnosti, ki izhajajo iz izvrševanja prerogativ javne oblasti.70 »Nasprotno pa so bile
kot gospodarske dejavnosti opredeljene storitve, ki se – ne da bi izhajale iz izvrševanja
prerogativ javne oblasti – zagotavljajo v javnem interesu, niso pridobitne in konkurirajo
storitvam, ki jih ponujajo subjekti, ki imajo pridobitni namen.«71
V zadevi Scattalon,72 v kateri je javni organ države članice prevzel osebje, zaposleno pri
drugem javnem organu, ki je bilo odgovorno za opravljanje pomožnih storitev v šolah
(zlasti čiščenje in vzdrževanje prostorov), je moralo Sodišče EU odločiti tudi, ali
opravljanje teh storitev izhaja oz. ne izhaja iz izvrševanja prerogativ javne oblasti. Iz
spisa je izhajalo, da je dejavnost tega osebja zagotavljati pomožne storitve, ki jih
potrebujejo šole, da bi v optimalnih razmerah izpolnjevale nalogo poučevanja. Na
podlagi podatkov, navedenih v dejanskem stanju, in dejstva, da je v nekaterih primerih
opravljanje takšnih storitev zaupano zasebnim gospodarskim subjektom, je Sodišče EU
odločilo, da v konkretni zadevi opravljanje teh storitev ne izhaja iz prerogativ javne
oblasti. To pomeni, da gre za gospodarske dejavnosti, katerih cilj je zagotavljati
potrebne tehnične storitev šolam.73
6.1.1.2. ALI SE DIREKTIVA UPORABLJA SAMO ZA ZASEBNA PODJETJA?
Direktiva v 1.1(c) določa, da se uporablja »za javna in zasebna podjetja, ki opravljajo
gospodarske dejavnosti, ne glede na to, ali so te pridobitne ali ne. Upravna
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Šime Ivanjko v. Šime Ivanjko, n. d., str. 98–99.
Povzeto po Šime Ivanjko v Šime Ivanjko, n. d., str. 105.
67
C-108/10 – Scattolon, točka 42.
68
C-108/10 – Scattolon, točka 42. Enako je Sodišče zapisalo tudi v sodbi v združenih zadevah Hernández
Vidal in drugi, C-127/96, C-229/96 in C-74/97.
69
C-475/99 – Ambulanz Glöckner, točka 19.
70
C-49/07 – MOTOE, točka 24.
71
C-108/10 – Scattolon, točka 44.
72
C-108/10 – Scattolon, z dne 6. 9. 2011.
73
Glej C-108/10 – Scattolon, točka 45 in 46.
66
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reorganizacija organov oblasti ali prenos upravnih funkcij med organi oblasti niso
prenos v smislu te direktive.«
Iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da gre v večini zadev za prenos med podjetji, ki so v
zasebni lasti. Obstaja pa tudi nekaj zadev, v katerih je Sodišče EU odločalo o prenosu,
kjer je bilo na eni strani podjetje v zasebni lasti, na drugi pa oseba javnega prava.
Ena takšnih je zadeva UGT-FSP,74 v kateri je občina prevzela opravljanje javnih služb,
ki so bile predmet koncesij in katerih opravljanje je bilo do takrat zaupano različnim
zasebnim podjetjem koncesionarjem. Sodišče EU je tej zadevi ponovilo odločitev iz
zadeve Mayeur,75 v kateri je zapisalo, da prenos gospodarske dejavnosti s pravne osebe
zasebnega prava na pravno osebo javnega prava načeloma sodi na področje uporabe
Direktive 77/187. Enak sklep izhaja tudi iz nove Direktive.
V omenjeni zadevi Mayeur je Sodišče EU odločilo tudi, da se Direktiva 77/187 uporabi
v primeru, v katerem občina kot pravna oseba javnega prava, ki deluje v okviru
posebnih določb upravnega prava, sama prevzame nekatere dejavnosti, ki jih je do zdaj
v korist občine opravljalo nepridobitno združenje (pravna oseba zasebnega prava), če
prenesena enota ohrani svojo identiteto.76
Glede na navedeno lahko zaključimo, da se Direktiva nanaša tako na podjetja v zasebni
lasti kot tudi na organe državne uprave,77 občine in na pravne osebe javnega prava
(kamor v Sloveniji uvrščamo javna podjetja, javne zavode, javne agencije, javne sklade
in zbornice), ne glede na to, ali je dejavnost, ki jo opravlja, pridobitna ali ne.

6.1.2. POJEM "PRENOS"
»Za pravni položaj delavcev je ključno vprašanje, ali je v konkretnem primeru prišlo do
prenosa podjetja ali ne.«78
Prenos za potrebe te Direktive pomeni prenos gospodarske enote, ki ohrani svojo
identiteto. »Le-ta je ohranjena, če so pri novem delodajalcu za doseganje ekonomskih
ciljev na bistveno podoben način razvrščeni in uporabljeni isti viri.«79
Posledica prenosa je avtomatičen prenos pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, ki
obstajajo na dan prenosa, na novega delodajalca – delodajalca prevzemnika. Prav tako
74

C-151/09 – UGT-FSP, z dne 29. 7. 2010.
C-175/99 – Mayeur, točka 29.
76
C-175/99 – Mayeur, točka 57.
77
Kot je bilo navedeno na začetku poglavja, se Direktiva ne uporablja za reorganizacijo organov oblasti
ali prenos upravnih funkcij med državnimi organi.
78
Janja Založnik, Sprememba delodajalca v luči novejše sodne prakse sodišča Evropske unije, diplomsko
delo, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor, 2011, str. 9.
79
Martina Šetinc Tekavc, n. d., str. 877.
75
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je novi delodajalec zavezan obdržati pri življenju in prevzetim delavcem zagotavljati
pravice iz kolektivne pogodbe, ki je veljala pri prenosniku.80
Direktiva se nanaša na kakršenkoli prenos podjetja ali njegovega dela na drugega
delodajalca do katerega pride zaradi pravnega prenosa ali zaradi statusnega
preoblikovanja.
Prvi člen Direktive določa, da se Direktiva uporablja za vsak prenos podjetja, obrata ali
dela podjetja ali obrata na drugega delodajalca, ki je posledica pogodbenega prenosa ali
združitve. ZDR-1 pa v 1. odstavku 75. člena poleg pravnega prenosa in združitev,
omenja tudi delitve. Vendar pa je Sodišče EU v svoji sodni praksi pojasnilo, da se
Direktiva nanaša tudi na delitve.
Ugotovimo torej, da se institut spremembe delodajalca uporabi, ko gre za:
- pravni prenos,
- materialna statusna preoblikovanja:81
o združitve82 in
o delitve.83
Direktiva v svojih določbah omenja samo "pravni prenos," ne določa pa natančneje,
katere so dopustne oblike pravnega prenosa. Sodišče EU je v zvezi s tem sprejelo več
sodb, saj je to vprašanje ključno za odgovor na vprašanje, ali se omenjena Direktiva
uporabi za konkreten primer.
Iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da je v večini primerov podlaga za prenos podjetja
prodajna pogodba. Do prenosa pa lahko pride tudi na podlagi drugih pogodb, kot so
pogodba o leasingu84 pogodba o opravljanju storitev.85

80

Povzeto po Martina Šetinc Tekavc, n. d., str. 877.
»Osrednja značilnost materialnih statusnih preoblikovanj je restrukturiranje premoženja nosilca
gospodarske družbe, ki se statusno preoblikuje s prenosom celote ali dela njegovega premoženja na drugo
gospodarsko družbo, ki bodisi že obstaja bodisi se na novo konstituira prav s prenesenim premoženjem
kot vložkom. V to skupino uvrščamo združitve, delitve in prenos premoženja ter statusno preoblikovanje
podjetnika.« (Marijan Kocbek v Šime Ivanjko, Marijan Kocbek, Saša Prelič, Korporacijsko pravo (Pravni
položaj gospodarskih subjektov), GV Založba, Ljubljana, 2009, str. 1025.)
82
»Združitev je oblika materialnega statusnega preoblikovanja, pri kateri se dve ali več kapitalskih družb
združi tako, da ena ali več kapitalskih družb (prevzete družbe) vse svoje premoženje, tako aktivo kot
pasivo, z univerzalnim pravnim nasledstvom prenese na drugo, obstoječo ali novoustanovljeno kapitalsko
družbo (prevzemna družba), ki v zameno za preneseno (prejeto) premoženje prevzetih kapitalskih družb
zagotovi imetnikom deležev teh družb svoje deleže, prevzete družbe pa prenehajo brez likvidacije.« (Saša
Prelič, Materialno statusno preoblikovanje, GV Založba, Ljubljana, 2005, str. 114)
83
Delitve so oblika materialnih statusnih preoblikovanj, kjer se kapitalska družba oz. prenosna družba
deli: 1. s hkratnim prenosom vsega njenega premoženja na dve ali več kapitalskih družb (pri tem prenosna
družba preneha), ali 2. s prenosom posameznih delov njenega premoženja na eno ali več kapitalskih družb
(tu prenosna družba preneha). (Povzeto po Saša Prelič, Nova pojavna oblika delitve gospodarskih družb –
izčlenitev, RDP – računovodstvo, davki, pravo, Cedara d.o.o. in Uradni list RS, Ljubljana, 2009, str. 40)
81
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Za pravni prenos je Sodišče EU štelo tudi prenose, do katerih je prišlo na podlagi sodne
odločbe86 ter upravnega ali zakonskega akta.87 Možni pa so tudi primeri, ko do prenosa
pride brez pogodbe in navedenih pravnih aktov.88
Glede na navedeno lahko ugotovimo, da Sodišče EU pojem "pravni prenos" z
namenom, da bi zagotovilo uresničitev namena Direktive (tj. varstvo delavcev pri
prenosu njihovega podjetja), razlaga zelo široko. Direktiva se tako uporablja v vseh
pogodbenih razmerjih, v katerih pride do zamenjave fizične ali pravne osebe, ki je
odgovorna za vodenje podjetja, in ki s tem prevzema obveznosti delodajalca do
zaposlenih v podjetju.
V primerjavi z Direktivo ZDR-1 našteva pravne podlage za prenos. 75. člen tako
določa, da je pravni prenos lahko izveden na podlagi zakona, drugega predpisa,
pravnega posla in sodne odločbe. Darja Senčur Peček meni, da je treba navedene načine
pravnega prenosa razlagati široko, saj bo razlaga navedene določbe le v tem primeru v
duhu 1. člena Direktive.89

84

Do prenosa na podlagi leasing pogodbe je prišlo v zadevi C-324/86 – Daddy's Dance Hall. V tej zadevi
je prenehala leasing pogodba z dotedanjim najemodajalcem (ta je s tem prenehal biti delodajalec) in bila
sklenjena nova leasing pogodba med lastnikom in tretjo osebo, ki je s tem postala novi delodajalec.
Sodišče je odločilo, da se tak prenos šteje za prenos v smislu Direktive.
Na tej pravni podlagi je do prenosa prišlo tudi v zadevah C-287/86 – Ny Mølle Kro, in C-101/87 – Bork.
85
Do prenosa na tej podlagi je npr. prišlo v zadevi C-209/91 – Rask. V tej zadevi je podjetje Philips s
pogodbo preneslo upravljanje in vodenje menz (vključno z načrtovanjem menijev, nabavo, pripravo,
administracijo in zaposlovanjem ter usposabljanjem) na podjetje ISS Kantineservice. S pogodbo je bilo
dogovorjeno, da bo Philips podjetju ISS Kantineservice brezplačno nudil uporabo prostorov menze in
elektriko ter da bo skrbel za vzdrževanje in odvoz smeti. Dogovorjeno je tudi bilo, da bo ISS
Kantineservice nosil vse ostale običajne mesečne stroške in da si bo priskrbel ves potreben material za
opravljanje dela (krožnike za enkratno uporabo, serviete, čistila …). Sodišče je odločilo, da gre za prenos
tudi v primeru, ko ena pogodbena stranka prenese odgovornost za vodenje na drugo stranko tako, da ta
postane tudi delodajalec nasproti zaposlenim, ki opravljajo delo znotraj te dejavnosti.
86
Npr. zadevi C-362/89 – d'Urso in C-399/96 – Europieces.
87
Npr zadeve C-478/03 – Celtec, C-51/00 – Temco, C-29/91 – Sophie Redmond Stichting in C-151/09 –
UGT-FSP. V slednji je župan sprejel odlok, s katerim je bilo prevzeto opravljanje hišništva in čiščenja
javnih šol in cest ter vzdrževanje parkov. Te storitve so na podlagi koncesij pred tem opravljala zasebna
podjetja. Delavce, zaposlene pri koncesionarjih, je nato prevzela občinska uprava in jih vključila med
svoje osebje. V tej zadevi je tako prišlo do prenosa na podlagi odloka, ki ga je sprejel župan.
88
Do takšnega prenosa je npr. prišlo v združeni zadevi C-171/94 in C-172/94 – Merckx and Neuhuys, in
C-29/91 – Sophie Redmond Stichting.
V slednji je Sodišče odločilo, da gre za pravni prenos tudi v primeru, ko se lokalna oblast odloči, da ne bo
več financirala določene pravne osebe (v konkretni zadevi je bila to fundacija) ( zaradi česar bo ta pravna
oseba prenehala delovati) in da bo financirala drugo pravno osebo, ki bo opravljala podobno dejavnost.
89
Darja Senčur Peček, Aktualna vprašanja delovnega prava, n. d., str. 301.
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6.1.3. GOSPODARSKA ENOTA
Pojem gospodarska enota se v skladu s sodno prakso Sodišča EU nanaša na
»organiziran skupek oseb in sredstev,90 ki omogočajo opravljanje gospodarske
dejavnosti91 z določenim ciljem.«92
Iz odločitev Sodišča EU izhaja, da je odločilno merilo za ugotovitev obstoja prenosa v
smislu te Direktive odgovor na vprašanje, ali zadevna enota ohrani svojo identiteto.93
6.1.3.1. KRITERIJI ZA PRESOJO PRENOSA GOSPODARSKE ENOTE
Direktiva v 1. členu določa, da se za prenos podjetja ali njegovega dela šteje prenos
gospodarske enote, ki ohrani svojo identiteto, oziroma organiziranega skupka virov,
katerega cilj je opravljanje gospodarske dejavnosti, bodisi da je dejavnost glavna ali
stranska.
»Da pa lahko govorimo o prenosu, morata biti izpolnjena dva pogoja: priti mora do
spremembe delodajalca in preneseni subjekt mora ohraniti identiteto.«94
Sodišče EU je v zadevi Spijkers95 iz leta 1986 navedlo kriterije, ki naj bi se upoštevali
pri presoji, ali gre za prenos ali ne. »Sodišče je najprej – izhajajoč tudi iz preambule
Direktive – navedlo kot namen Direktive zagotoviti kontinuiteto delovnega razmerja v
podjetju, ne glede na spremembo lastništva. Zato je odločilni kriterij za odločitev, ali
gre za prenos podjetja po Direktivi, ali je podjetje ohranilo svojo identiteto (identičnost,
istovetnost, istost).«96 Navedeno pomeni, da prenos ni podan samo zato, ker so bila
sredstva podjetja prenesena, ampak je potrebno presoditi tudi, ali je bilo podjetje
prodano kot delujoče, na kar kaže zlasti dejstvo, da je novi delodajalec nadaljeval ali
spet začel opravljati isto ali podobno dejavnost.97
Iz omenjene sodbe tako izhaja, da je pri prenosu odločilno, ali gospodarska enota ohrani
svojo identiteto. Ta pa se presoja z naslednjimi merili oziroma kriteriji:
- tip podjetja ali obrata,
90

Ang. organised grouping of resources.
Ang. economic activity.
92
C-13/95 – Süzen, točka 13.
93
Glej sodbo v zadevi C-151/09 – UGT-FSP, točka 22.
94
Poročilo Komisije o Direktivi Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o približevanju zakonodaje
držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij
ali obratov [SEC(2007)812], Bruselj, 2007, str. 3.
95
C-24/85 – Spijkers, z dne 18. 3. 1986
Dejansko stanje: Gospod Spijkers je bil zaposlen kot pomočnik direktorja v klavnici. 27. 12. 1982 je
podjetje prenehalo delovati. Prostori klavnice so bili prodani drugemu podjetju. To je v začetku februarja
1983 obudilo dejavnost v klavnici in prevzelo vse v prejšnjem podjetju zaposlene delavcev, razen
gospoda Spijkersa in še enega delavca.
96
Miran Blaha, n. d., str. 595.
97
Povzeto po Miran Blaha, n. d., str. 595.
91
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ali so prenesene nepremičnine, premičnine in pravice,
vrednost pravic v času prenosa,
ali je bilo jedro zaposlenih prevzeto k novemu delodajalcu,
ali so prenesene stranke,
kakšna je stopnja podobnosti dejavnosti med prenosom in po njem ter
čas morebitne začasne prekinitve dejavnosti.98

Že v zadevi Spijkers je Sodišče EU navedlo, da so vse te okoliščine (kriteriji) zgolj
posamezni dejavniki pri skupni oceni, ki jo je treba izvesti pri presoji, ali je prišlo do
prenosa in jih zato ni mogoče presojati posamično. Nobena od teh okoliščin tako ni
odločilna pri presoji ohranitve identitete.99 To svoje stališče je kasneje Sodišče EU
ponovilo tudi v drugih sodbah.100
V svojih odločitvah je Sodišče EU opozorilo tudi, da je pri presoji dejanskih okoliščin
med drugim potrebno upoštevati tudi vrsto zadevnega podjetja ali obrata. Sodišče EU
meni, da se pomen, ki ga je treba pripisati različnim kriterijem, ki označujejo obstoj
prenosa v smislu Direktive, nujno spreminja glede na opravljeno dejavnost in celo glede
na proizvodni postopek ali metode poslovanja, ki se uporabljajo v zadevnem podjetju,
obratu ali delu obrata.101
Kot bo prikazano v nadaljevanju, je ohranitev identitete gospodarske enote odločilna za
uporabo Direktive.

7. SKUPINE PRIMEROV PRENOSA PRI STORITVAH
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se pred Sodiščem EU pojavili primeri, v
katerih so nacionalna sodišča želela izvedeti, ali se Direktiva Sveta 77/187/EGS nanaša
tudi na pogodbeno prepustitev opravljanja storitev drugemu subjektu. Kot navaja
Catherine Barnard v EU employment law, bi pritrdilen odgovor na zgornje vprašanje
pomenil, da mora zunanji izvajalec prevzeti vse delavce naročnika (delodajalca, pri
katerem so ti delavci pred tem opravljali delo) in jim zagotoviti enake pogoje, vključno
s plačilom.102
O tem vprašanju je Sodišče EU najprej odločalo v zadevi Rask103 iz leta 1991. Sodišče
EU je odločilo, da so primeri, v katerih se uporabnik odloči, da določene storitve ne bo

98

C-24/85 – Spijkers, točka 13.
C-24/85 – Spijkers, točka 13.
100
Ponovilo ga je npr. v C-209/91 – Rask, točka 20 in v C-392/92 – Schmidt, točka 16.
101
C-13/95 – Süzen, točka 18, in C-127/96 – Hernández Vidal, točka 31.
102
Povzeto po Catherine Barnard, EU employment law, Oxford University Press, Oxford, 2012, str. 586.
103
C-209/91 – Rask, z dne 12. 11. 1992.
99
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več opravljal sam, ampak jo bo prepustil v opravljanje zunanjemu izvajalcu, prenos v
smislu Direktive. V teh primerih gre za outsourcing oziroma za contracting out. Do
takšne vrste prenosa storitve je prišlo tudi v zadevi Schmidt,104 ki bo predstavljena v
poglavju 8.2.1.
V zvezi s prenosom storitev je moralo Sodišče EU odgovoriti tudi na vprašanje, ali se
Direktiva uporabi za primere t. i. insourcinga, torej za primere, ko uporabnik ob poteku
pogodbe o opravljanju storitev z zunanjim izvajalcem ponovno prične z izvajanjem
dejavnosti z lastnimi zaposlenimi. Tako kot pri zgornjem vprašanju je tudi pri tem
odgovorilo pritrdilno. Do takšnega prenosa storitev je na primer prišlo v zadevi Sánchez
Hidalgo.105
Prav tako pa iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da se Direktiva uporabi tudi za primere,
ko ob izteku pogodbe s prvim izvajalcem uporabnik opravljanje iste storitve prepusti
drugemu izvajalcu. Tu gre za primere nasledstva pogodb o opravljanju storitev. Simon
Deakin v knjigi Labour law za take primere uporablja izraz "second generation
transfers".106 Do takšnega prenosa je prišlo v zadevi Süzen,107 ki bo podrobneje
predstavljena v poglavju 8.2.2.
V primerjavi z Direktivo Sveta 77/187/EGS sedaj veljavna Direktiva v 1.b odstavku 1.
člena določa, da se uporablja tudi za prenos gospodarske dejavnosti, ne glede na to, ali
je ta dejavnost glavna ali stranska. Iz Direktive tako jasno izhaja, da se delavcem
varstvo zagotavlja tudi pri outsourcingu, ki se v glavnem nanaša na stranske dejavnosti
(čiščenje, varovanje …), se pravi pri storitvah.

Dejansko stanje: Podjetje Philips je s pogodbo preneslo upravljanje in vodenje menz (vključno z
načrtovanjem menijev, nabavo, pripravo, administracijo, zaposlovanjem in usposabljanjem) na novega
izvajalca prehranskih storitev - podjetje ISS Kantineservice. S pogodbo je bilo dogovorjeno, da bo Philips
ISS Kantineservice brezplačno nudil uporabo prostorov menze in da bo skrbel za vzdrževanje ter odvoz
smeti. Dogovorjeno je tudi bilo, da bo ISS Kantineservice nosil vse ostale običajne mesečne stroške in da
si bo priskrbel ves potreben material, kot so npr. krožniki za enkratno uporabo, serviete in čistila. ISS
Kantineservice je torej v celoti prevzelo vodenje Philipsovih menz.
Sodišče je odločilo, da se za situacijo, ko eno podjetje zaupa s pogodbo upravljanje in vodenje dela
podjetja, kot je menza, na drugo podjetje, ki s tem prevzame obveznosti do zaposlenih v tem delu podjetja
(menzi), uporabljajo določila Direktive.
V tej zadevi je Sodišče odločilo, da se Direktiva nanaša tudi na contracting out v javnem sektorju.
104
C-392/92 – Schmidt, z dne 14. 4. 1994.
105
Sodba v združeni zadevi Sánchez Hidalgo in drugi – C-173/96 in C-247/96, z dne 10. 12. 1998.
106
Simon Deakin, Gillian Morris S., Labour law, fifth edition, Hart Publishing, Oxford and Portland,
Oregon, 2009, str. 202.
107
C-13/95 – Süzen, z dne 11. 3. 1997.
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8. SODNA PRAKSA SODIŠČA EU PRI PRENOSU
STORITEV
8.1. POMEN DELOVNIH SREDSTEV PRI PRENOSU
Sodišče EU je v svojih odločitvah velikokrat poudarilo, da je potrebno pri presoji
obstoja prenosa upoštevati dejavnost, ki jo opravlja gospodarska enota. Tako je v več
sodbah navedlo, da lahko gospodarska enota v nekaterih sektorjih deluje brez
kakršnihkoli opredmetenih ali neopredmetenih sredstev in da ohranitev njene identitete
po prenosu torej ne more biti odvisna od prenosa takšnih sredstev.108
Iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da je pri odgovoru na vprašanje, ali gre v določeni
zadevi za prenos v smislu Direktive, potrebno ločiti med:
- dejavnostmi, ki temeljijo na delavcih in
- dejavnostmi, ki temeljijo na delovnih sredstvih.
Pri slednjih je Sodišče EU zavzelo stališče, da »lahko pride do prenosa podjetja le, če je
bilo trajno ali začasno preneseno premično ali nepremično premoženje«.109 Tako je
Sodišče EU v zadevi Liikenne,110 kjer je odločalo o prenosu storitev avtobusnih
prevozov, odločilo, da so za opravljanje dejavnosti javnega avtobusnega prevoza
ključnega pomena sredstva – avtobusi. V zadevi tako ni šlo za prenos v smislu
Direktive, ker stari pogodbenik na novega ni prenesel znatnega dela gmotnega
premoženja – avtobusov.111
Pri teh dejavnostih prav tako ni odločilno, ali je prišlo pri sredstvih – premičninah in
nepremičninah, ki so predmet prenosa, do spremembe lastništva. Sodišče EU je v zadevi
Redmond Stichting112 odločilo, da dejstvo, da med izvajalcema storitev ni prišlo do
prenosa lastništva, ne pomeni, da ni prišlo do prenosa v smislu Direktive – dovolj je
pogodbeni prenos sredstev.
108

C-13/95 – Süzen, točka 18, in C-127/96 – Hernández Vidal, točka 31.
Darja Senčur Peček, Delavci – zunanji izvajalci?, n. d., str. 231.
110
C-172/99 – Liikenne, z dne 25. 1. 2001.
111
Družba Liikenne je na podlagi javnega naročila dobila triletno dovoljenje za avtobusne prevoze na
sedmih mestnih progah, na katerih je prej za družbo Hakunilan Liikenne 45 voznikov vozilo 26
avtobusov. Družba Liikenne je na novo zaposlila 33 voznikov, ki so pred tem vozili za družbo Hakunilan
Liikenne, poleg tega je na novo zaposlila še 18 drugih voznikov. Družba Liikenne od družbe Hakunilan
Liikenne ni prevzela nobenega avtobusa, je pa v času, ko je čakala na dobavo naročenih avtobusov, od
družbe Hakunilan Liikenne najela dva avtobusa.
Sodišče je v zadevi poudarilo, da je za opravljanje avtobusnih prevozov značilen zajeten del opreme in
tudi ostala infrastruktura. Odločilo je, da v zadevi ni prišlo do prenosa v smislu direktive, ker družba
Liikenne ni prevzela bistvenega dela premoženja (to pomeni, da gospodarska enota ni ohranila svoje
istovetnosti), ki je nujno potrebno za opravljanje takšne dejavnosti.
112
C-29/9 – Redmond Stichting, z dne 19. 5. 1992.
109
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Kot navaja Julian Titze v članku Service Provision Changes – Lessons for the
Continent? je delitev, ki izhaja iz sodne prakse Sodišča EU, na dejavnosti, ki temeljijo
na delovnih sredstvih, in dejavnosti, ki temeljijo na delavcih, vse prej kot jasna. Tako za
primer navaja primer iz sodne prakse Sodišča EU, kjer je Sodišče EU odločilo, da
zagotavljanje hrane v bolnišnici (bolnišnična menza) spada v dejavnost, ki temelji na
delovnih sredstvih, čeprav je za opravljanje tega dela potrebne veliko delovne sile.
Nadalje navaja, da ta nejasna meja (ločnica) med dejavnostmi, ki temeljijo na sredstvih,
in tistimi, ki temeljijo na delavcih, ustvarja negotovost zlasti za prevzemnika, ko ima ta
na izbiro ali prevzame delovno silo (delavce) ali ne.113
Kakšni so pogoji za prenos v dejavnostih, ki ne temeljijo na delovnih sredstvih, ampak
na delavcih, bo prikazano v naslednjem poglavju.

8.2. DEJAVNOSTI, KI TEMELJIJO NA DELAVCIH
Od primerov iz sodne prakse Sodišča EU, kjer je šlo za prenos dejavnosti, ki so
temeljile na delovnih sredstvih, pa moramo razlikovati primere, kjer gre za prenos
dejavnosti, ki ne temeljijo na delovnih sredstvih, ampak na delavcih. Za takšen prenos
gre npr. v primeru, ko se podjetje, ki proizvaja avtomobile odloči, da bo čiščenje svojih
prostorov (kot stransko dejavnost, ki jo je doslej opravljala sama) prenesla na drugo
podjetje – zunanjega izvajalca. Iz prakse Sodišča EU izhaja, da sta, poleg že
omenjenega čiščenja, takšni dejavnosti še zlasti varovanje in hišništvo (opravljanje
hišniških opravil).114 Gre torej za najpreprostejše oblike dejavnosti, ki temeljijo na
delavcih.
V nadaljevanju magistrskega dela se bom osredotočil prav na te primere. Tako bom
skozi sodno prakso predstavil stališča in "pravila", ki jih je v teh primerih izoblikovalo
Sodišče EU.
Prvi primer Sodišča EU, kjer so bili bistvenega pomena delavci (delovna sila) (in ne
delovna sredstva), je bila zadeva Schmidt115 iz leta 1992, ki jo bom zaradi tega tudi
podrobneje predstavil.

113

Povzeto po Julian Titzen, Service Provision Changes – Lessons for the Continent?, v European Labour
Law Journal, Intersentia, Mortsel, št. 3, 2015, str. 243.
114
Generalni pravobranilec Geelhoed je v sklepnih predlogih k zadevi C-340/01 – Abler in drugi zapisal,
da je dejavnik delovne sile veliko pomembnejši pri čiščenju in varovanju kot pa pri oskrbovanju
bolnišnice s hrano, saj so tu zelo pomembna tudi opredmetena sredstva.
115
C-392/92 – Schmidt, z dne 14. 4. 1994.
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8.2.1. ZADEVA SCHMIDT - C-392/92
Gospa Schmidt je bila zaposlena na delovnem mestu čistilke v hranilnici. Svoje delo je
opravljala pri podružnici te hranilnice. Po prenovi prostorov podružnice je hranilnica
gospo Schmidt odpustila in čiščenje zaupala podjetju Spiegelblank, ki je čistilo večino
njihovih poslovnih prostorov. Podjetje Spiegelblank je hotelo zaposliti gospo Schmidt,
ponudili so ji višjo plačo, vendar je njihovo ponudbo zavrnila, saj bi pri podjetju
Spiegelblank morala čistiti večjo površino prostorov, kar bi pomenilo, da bi bila njena
plača pri novem delodajalcu glede na količino opravljenega dela nižja. Proti hranilnici
je vložila tožbo, s katero je izpodbijala svojo odpoved.
Nemško sodišče je Sodišču EU postavilo vprašanje za predhodno odločanje, s katerim
je želelo izvedeti, ali se čiščenje prostorov podružnice hranilnice, ki ga je pred
pogodbenim prenosom na zunanjega izvajalca opravljal samo en delavec, lahko šteje za
del podjetja v smislu Direktive.
Sodišče EU je v svoji odločitvi najprej navedlo, da uporaba Direktive ni odvisna od
števila delavcev, ki so dodeljeni k dejavnosti (storitvi), ki se prenaša. To pomeni, da
opravljanje storitve, ki je predmet prenosa s strani zgolj enega delavca, ne nasprotuje
uporabi Direktive. Eden od ciljev Direktive, naveden v njeni preambuli, je varovanje
delavcev v primeru spremembe delodajalca in ohranitev njihovih pravic. Varstvo, ki ga
nudi Direktiva se nanaša na vse zaposlene v podjetju, zato mora biti zagotovljeno, tudi v
primeru, kadar je samo en delavec podjetja prizadet s prenosom.116
V nadaljevanju sodbe je zapisalo, da odsotnost opredmetenih (materialnih) sredstev pri
prenosu ne more izključiti uporabe Direktive. Sodišče EU v svoji sodni praksi sicer
navaja prenos takšnih sredstev med merili za prenos, ki jih mora pri celostni presoji
prenosa podjetja upoštevati nacionalno sodišče, a to merilo ni odločilno.117
V prejšnjih poglavjih je že bilo navedeno, da je odločilno merilo za ugotovitev, ali gre
za prenos v smislu Direktive, odgovor na vprašanje, ali gospodarska enota ohrani svojo
identiteto. V skladu s sodno prakso se ohranitev identitete med drugim izkazuje s tem,
da se je delovanje dejansko nadaljevalo ali ponovno vzpostavilo s strani novega
delodajalca, z enakimi ali podobnimi dejavnostmi.118 Tako je v tej zadevi – prenosu
čiščenja – identiteta pred in po prenosu ohranjena. To je razvidno tudi iz tega, da je
prevzemnik želel zaposliti gospo Schmidt. Iz navedenega sledi, da pri tej preneseni
dejavnosti delavki pripada varstvo iz Direktive; to pa pomeni, da jo mora podjetje

116

C-392/92 – Schmidt, točka 15.
C-392/92 – Schmidt, točka 16. Sodišče je tu povzelo 12. točko iz zadeve C-24/85 – Spijkers.
118
C-24/85 – Spijkers, točka 11, in C-29/91 – Redmond Stichting, točka 23.
117

26

Spiegelblank zaposliti in ji izplačevati plačo v takšni višini, kot ji je pripadala pri
prejšnjem delodajalcu.119
Sodišče EU je odločilo, da je 1. odstavek 1. člena Direktive treba razlagati tako, da
obsega primere, v katerih eno podjetje zaupa s pogodbo zunanjemu izvajalcu čiščenje,
ki ga je pred tem zanj opravljal samo en delavec.
Iz zgoraj predstavljene sodbe lahko izpeljemo tri pomembne ugotovitve, ki veljajo v
primerih prenosa dejavnosti, ki temeljijo na delavcih:
- Direktiva se uporablja tudi v primeru, ko samo en delavec opravlja dejavnost, ki
je predmet prenosa,
- odločilno merilo za ugotovitev, ali gre za prenos v smislu Direktive je, ali
gospodarska enota ohrani svojo identiteto in
- odsotnost opredmetenih delovnih sredstev pri prenosu ne more izključiti uporabe
Direktive.

8.2.2. ZADEVA SÜZEN – C-13/95
Naslednja zadeva, v kateri je Sodišče EU odločalo o tem, ali se Direktiva uporabi v
primeru, kjer so bistvenega pomena delavci, je bila zadeva Süzen.120 Enako kot v zgoraj
predstavljeni zadevi Schmidt se je tudi tu prenos nanašal na dejavnost čiščenja.
Dejansko stanje navedene zadeve je naslednje: Gospa Süzen je bila zaposlena kot
čistilka pri podjetju Zehnacker. Čistila je prostore v Aloisiuskolleg, srednji šoli v
Nemčiji. Delo je opravljala na podlagi pogodbe, ki je bila sklenjena med šolo in
podjetjem Zehnacker. Podjetje je gospo Süzen in še sedem drugih delavcev odpustilo,
ker je srednja šola z njimi prekinila pogodbo o čiščenju. Srednja šola je sklenila novo
pogodbo, s katero je čiščenje prepustila podjetju Lefarth GmbH.
V postopku, ki ga je gospa Süzen sprožila pred nacionalnim sodiščem, je slednje
Sodišču EU postavilo vprašanje za predhodno odločanje, s katerim je želelo izvedeti, ali
se Direktiva uporablja tudi za položaj, v katerem podjetje, ki je čiščenje svojih
prostorov s pogodbo zaupalo zunanjemu izvajalcu, temu odpove pogodbo in za
opravljanje podobnega dela sklene novo pogodbo z drugim podjetjem, ob predpostavki,
da ob tem ne pride do prenosa opredmetenih ali neopredmetenih delovnih sredstev.
Navedena zadeva se od zadeve Schmidt (v kateri se je uporabnik odločil za outsourcing)
razlikuje v tem, da je tu uporabnik ob izteku pogodbe o čiščenju s prvim izvajalcem
opravljanje iste storitve prepustil drugemu izvajalcu.
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Sodišče EU je v svoji odločitvi najprej zapisalo, da pomanjkanje kakršnekoli pogodbene
povezave med prvim izvajalcem čiščenja in drugim izvajalcem (med prenosnikom in
prevzemnikom) ni dovolj prepričljiv razlog, da zadeva ne bi spadala pod varstvo, ki ga
nudi Direktiva, v kolikor so seveda izpolnjeni drugi kriteriji za njeno uporabo. 121 Za
uporabo Direktive tako ni pogoj obstoj predhodnega pogodbenega razmerja med
prenosnikom in prevzemnikom.
Zelo pomembno stališče v zvezi s samim ugotavljanjem prenosa je Sodišče EU podalo v
15. točki sodbe. Navedlo je, da samo dejstvo, da je storitev, ki jo opravlja novi
pogodbenik, podobna storitvi prejšnjega pogodbenika ne more pomeniti, da je prišlo do
prenosa gospodarske enote. Slednje namreč ni mogoče zreducirati zgolj na preverjanje
dejavnosti oziroma aktivnosti, ki jo opravlja. Njena identiteta izhaja tudi iz drugih
dejavnikov, kot so delavci (oz. delovna sila), vodstveni kader, način, na katerega je
organizirano delo, metode poslovanja in kjer je to pomembno tudi sredstva za delo, ki
so ji na voljo.
V 18. točki sodbe je poudarilo, da je pri presoji obstoja prenosa, potrebno razlikovanje
predvsem stranskih dejavnosti podjetja. To je pomembno predvsem zato, ker nekatere
gospodarske enote lahko svoje delo opravljajo brez opredmetenih in neopredmetenih
sredstev. Pri teh stranskih dejavnostih prenos in sam kriterij ohranitve identitete
gospodarske enote ne more biti odvisen od obstoja takšnih sredstev.122
Sodišče EU je tudi v tej sodbi, tako kot tudi v že predstavljeni zadevi Schmidt, navedlo
kriterije iz zadeve Spijkers, ki jih morajo nacionalna sodišča upoštevati pri presoji
prenosa gospodarske enote. V zadevi Spijkers je bil eden od omenjenih kriterijev
naslednji: ali je bilo jedro zaposlenih prevzeto k novemu delodajalcu (prevzemniku).123
V zadevi Süzen pa je Sodišče EU ta kriterij nadgradilo in zavzelo še eno pomembno
stališče. Z njim je izoblikovalo pomembno "pravilo" za zadeve, v katerih gre za prenos
dejavnosti, ki temeljijo na delavcih.
Tako je navedlo, da »v nekaterih delovno intenzivnih sektorjih skupina delavcev, ki je
trajno vključena v skupno dejavnost, pomeni gospodarsko enoto, taka enota pa lahko
ohrani identiteto tudi po prenosu, kadar novo vodstvo podjetja ne le nadaljuje zadevno
dejavnost, ampak prevzame tudi večino – tako po številu kot strokovnem znanju –
zaposlenih, ki jim je njihov predhodnik dodelil to nalogo.«124
Sodišče EU je na podlagi vsega navedenega zaključilo, da se Direktiva ne uporablja za
položaj, v katerem podjetje, ki ob izteku pogodbe s prvim izvajalcem čiščenje prepusti
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drugemu izvajalcu, če novi izvajalec ne prevzame večine zaposlenih (tako po številu kot
strokovnem znanju), ki jim je njihov predhodnik dodelil to nalogo.125
Na podlagi navedenega lahko ugotovimo, da je poleg vseh že omenjenih kriterijev pri
ugotavljanju prenosa v zadevah, kjer so bistvenega pomena delavci, potrebno upoštevati
zlasti tudi:
- stopnjo podobnosti dejavnosti pred in po prenosu,
- druge dejavnike, kot so delavci (oz. delovna sila), vodstveni delavci, način
organizacije dela, metode opravljanja dela in
- ali je bila večina zaposlenih (po številu in strokovnem znanju), ki so bili pri
prenosniku zadolženi za opravljanje določenega dela, prevzeta k novemu
delodajalcu.

8.2.3. OHRANITEV IDENTITETE GOSPODARSKE ENOTE
Komisija EU je v svojem poročilu o Direktivi126 navedla, »da pa lahko govorimo o
prenosu, morata biti izpolnjena dva pogoja: priti mora do spremembe delodajalca in
preneseni subjekt mora ohraniti identiteto.«127
Sodišče EU je v že omenjeni zadevi Spijkers zapisalo, da nobeden od kriterijev, ki jih je
izoblikovalo za presojo ohranitve identitete gospodarske enote, ni odločilen. Hkrati je
poudarilo pomembnost nacionalnih sodišč pri ugotavljanju ter ocenjevanju postavljenih
kriterijev. Catherine Barnard v EU employment law v zvezi s tem navaja, da je takšna
odločitev pomenila veliko prednost za nacionalna sodišča, ki so imela z institutom
spremembe delodajalca že dolgoletne izkušnje (npr. Francija), saj so še naprej lahko
sodila v skladu s svojo sodno prakso. Prav tako pa navaja, da je Sodišče EU s tem, da
tem kriterijem ni določilo stopnje pomembnosti, povzročilo številne težave nacionalnim
sodiščem pri odločanju v konkretnih zadevah.128
Pomanjkljivost kriterijev iz zadeve Spijkers je sčasoma pripeljala do tega, da se je
moralo Sodišče EU odločiti, kateremu kriteriju bo pripisalo odločilen pomen pri presoji
ohranitve identitete gospodarske enote.
V prej predstavljeni zadevi Schmidt je Sodišče EU zapisalo, da se »ohranitev identitete
izkazuje s tem, da se je delovanje dejansko nadaljevalo ali ponovno vzpostavilo s strani
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novega delodajalca, z enakimi ali podobnimi dejavnostmi«.129 Navedeni kriterij je kot
edino merilo štel nadaljevanje ali ponovno vzpostavitev dejavnosti. Bistven je bil
odgovor na vprašanje, ali delodajalec prevzemnik opravlja enako ali podobno dejavnost
kot delodajalec prenosnik. Ker je ta pristop k presoji ohranitve identitete temeljil na
dejavnosti, se je imenoval test dejavnosti.130 Sodišče EU ga je uporabljalo v svojih
začetnih sodbah, kamor spada tudi predstavljena zadeva Schmidt, pa vse do konca
devetdesetih let.
Kot navaja Darja Senčur Peček, je bila takšna široka razlaga pojma prenos podjetja, kot
je izhajala iz sodbe v zadevi Schmidt, predmet številnih kritik delodajalcev, posameznih
komentatorjev in vlad največjih držav članic.131 Zaradi tega je Sodišče EU svoj pristop
pri presoji ohranitve identitete, verjetno prav zaradi zgoraj navedenih razlogov, kasneje
spremenilo.
V primerjavi z zadevo Schmidt, je v zgoraj predstavljeni zadevi Süzen Sodišče EU
zavzelo drugačen pristop pri presoji, kdaj je po prenosu identiteta gospodarske enote
ohranjena. V tej zadevi je Sodišče EU zavzelo t. i. test gospodarske enote, v skladu s
katerim se šteje, da zgolj podobnost storitve novega pogodbenika storitvi prejšnjega
pogodbenika ne omogoča sklepa, da je prišlo do prenosa gospodarske enote. V
primerjavi s testom dejavnosti, ki se je osredotočal na samo dejavnost, je ta test dal večji
pomen delavcem.132 Tako je pri ugotavljanju obstoja prenosa, potrebno upoštevati tudi
druge dejavnike, kot so delavci (oz. delovna sila), vodstveni delavci, metode opravljanja
dela, način organizacije dela in, kjer je to pomembno, tudi sredstva za delo, ki jih ima
gospodarska enota na voljo.133
Omenjeni pristop k presoji ohranitve identitete gospodarske enote se še vedno
uporablja.

8.2.4. ODSOTNOST OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV PRI
PRENOSU

Na podlagi zgoraj predstavljenih sodb ugotovimo, da lahko pride do prenosa
gospodarske enote tudi v zadevah, kjer se prenesejo samo zaposleni – delavci. V takšnih
zadevah ohranitev identitete gospodarske enote ni odvisna od obstoja opredmetenih in
neopredmetenih sredstev. Sodišče EU je v združeni zadevi Hernández Vidal134
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nadgradilo dotedanje pojmovanje gospodarske enote (v zadevi Süzen se je za
gospodarsko enoto štel »organiziran skupek oseb in sredstev, ki omogoča opravljanje
gospodarske dejavnosti z določenim ciljem«)135 in odločilo, da lahko »organizirana
skupina delavcev, ki jim je posebej in trajno zaupana skupna naloga, pomeni
gospodarsko enoto, tudi če ni drugih sredstev.«136 V tej sodbi je Sodišče EU navedlo, da
storitev čiščenja temelji predvsem na delavcih, zato je v tem primeru gospodarska enota
organizirana skupina oseb, ki je trajno določena za opravljanje nalog čiščenja.
Gospodarska enota mora tako biti »dovolj strukturirana in neodvisna, ni pa nujno, da
zajema pomembna opredmetena in neopredmetena sredstva.«137
Kaj točno pomeni odsotnost opredmetenih in neopredmetenih sredstev, bom poskušal
pojasniti na primeru sodbe v zadevi CLECE.
8.2.4.1. ZADEVA CLECE - C-463/09138
Gospa Maria Socorro Martin je bila pri družbi CLECE zaposlena kot čistilka. Svoje
delo je (tako kot še trije drugi delavci) opravljala v poslopjih občine Cobisa (Toledo,
Španija), in sicer na podlagi pogodbe o čiščenju v mestnih šolah in stavbah, ki sta jo
sklenili občina in družba CLECE. Po nekaj letih je občina družbi CLECE odpovedala
pogodbo o opravljanju storitev čiščenja. Ta družba je gospe Marii Socorro Martin
sporočila, da je postala del osebja občine, ki je prevzela čiščenje svojih prostorov.
Gospa Maria je prišla na svoje delovno mesto v prostorih občine, kjer pa ji je bilo
opravljanje njenega dela prepovedano. Po navedbah strank bi občina, v skladu s takrat
veljavno kolektivno pogodbo za čiščenje v stavbah in prostorih Toleda, morala vstopiti
v vse pravice in obveznosti, ki so dotlej veljale za delovno razmerje. Iz predložitvene
odločbe je bilo razvidno, da je občina za čiščenje svojih prostorov prek agencije za
zaposlovanje zaposlila pet delavk.
Špansko sodišče je v postopku, ki ga je sprožila gospa Maria, Sodišču EU postavilo
vprašanje za predhodno odločanje, s katerim je želelo izvedeti, ali zgoraj predstavljeni
primer – ko občina prevzame čiščenje svojih prostorov, ki jih je prej čistil zunanji
pogodbeni izvajalec in za to zaposli novo osebje – spada na področje uporabe Direktive.
Pri odgovoru na zgornje vprašanje je odločilno to, ali so gospa Maria in še trije drugi
delavci pred prenosom tvorili samostojno gospodarsko enoto. Pri tem mora
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organizacijska enota, v kolikor je obstajala, tudi po prenosu ostati v bistvenem
nespremenjena.
8.2.4.1.1. ODSOTNOST OPREDMETENIH SREDSTEV
Pri odgovoru na vprašanje, ali je prišlo do prenosa gospodarske enote v smislu
Direktive, je potrebno ugotoviti obstoj morebitnih opredmetenih sredstev, ki jih je
prvotni delodajalec dal na razpolago za opravljanje dejavnosti.
V zadevi UGT-FSP je bilo ugotovljeno, da se pri opravljanju dejavnosti čiščenja, kot
opredmetena sredstva, lahko upoštevajo zlasti naprave, stroji in oprema.139
Iz predložitvenih navedb španskega sodišča k zadevi CLECE je bilo razvidno, da za
opravljanje čiščenja niso bile uporabljene posebne naprave. Iz tega lahko sklepamo, da
so se gospa Maria in ostali delavci pri opravljanju svojega dela opirali predvsem na
lastno delovno silo. Z odpovedjo pogodbe o opravljanju čiščenja tako ni prišlo do
prenosa opredmetenih sredstev (npr. strojev za čiščenje) na občino.
8.2.4.1.2. ODSOTNOST NEOPREDMETENIH SREDSTEV
Poleg obstoja opredmetenih sredstev je potrebno ugotoviti tudi obstoj morebitnih
neopredmetenih sredstev, ki jih je prvotni delodajalec dal na razpolago za opravljanje
dejavnosti.
Sodišče EU je v zadevi Süzen zavzelo stališče (na katerega se je sklicevalo tudi v
kasnejših sodbah), da identiteto podjetja, obrata ali dela podjetja kot gospodarske enote
ne opredeljuje samo dejstvo podobnosti storitve starega in novega pogodbenika ter
obstoj delovnih sredstev, ampak tudi drugi dejavniki, kot so zlasti vodstveni kader,
način, na katerega je delo organizirano in metode poslovanja.140
Generalna pravobranilka Verica Trstenjak je v sklepnih predlogih k zadevi CLECE
navedla, da bi bila pomembna neopredmetena sredstva specializiranega čistilnega
servisa »na primer organizacija poteka dela, izračuni, poznavanje posebnih postopkov
čiščenja, delovne metode, usposobljenost za ravnanje s substancami, ki so škodljive
zdravju ali celo smrtno nevarne, če jih naštejemo le nekaj.«141
Neopredmetena sredstva naj bi bila tako povezana z notranjo organizacijo podjetja –
vodstvenim kadrom, organizacijo dela in metodami poslovanja oz. upravljanja.
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Iz predložitvenih navedb španskega sodišča v zadevi CLECE ni razvidno, da bi gospa
Maria in njeni trije sodelavci imeli svoje vodstvo ali posebno organizacijsko strukturo.
V zadevi Klarenberg142 je Sodišče EU presodilo, da dejavnik notranje organizacije
prispeva k določitvi identitete gospodarske enote.143 Iz te sodbe tako izhaja, da Sodišče
EU zahteva neko minimalno raven notranje organiziranosti v podjetju. Med
posameznimi proizvodnimi dejavniki mora tako obstajati razmerje soodvisnosti in
dopolnjevanja.144
Aplikacija navedenega na zadevo CLECE (v kateri je vsak delavec svoje delo opravljal
v prostorih, ki so mu bili dodeljeni), kot je v sklepnih predlogih145 k zadevi zapisala
generalna pravobranilka Verica Trstenjak, poraja dvom »ali sta v zadevi iz postopka v
glavni stvari izpolnjeni zahtevi glede „strukturiranosti“ in „samostojnosti“ zadevne
enote,146 če je dejavnost tožeče stranke v postopku v glavni stvari in drugih delavcev v
bistvu enaka, medsebojnega sodelovanja v delovni skupini – kar bi lahko kazalo na
obstoj kompleksne organizacijske strukture – pa naj ne bi bilo.«147
V sklepnih predlogih Verica Trstenjak navaja tudi, da se ne sme zanemariti »da imajo
načrtovanje in organizacija ter strokovnost in znanje v dejavnosti čiščenja praviloma
veliko manjši pomen kot pri drugih poklicnih dejavnostih«.148 Čistilna podjetja prav
zaradi tega velikokrat zaposlujejo tudi nekvalificirano delovno silo. Trstenjakova
vseeno priznava, da ta ugotovitev ne velja za specializirane čistilne servise, ki
uporabljajo posebno opremo in delovne metode.
Verica Trstenjak je, na podlagi dejstev navedenih v spisu, v sklepnih predlogih zapisala,
da je treba izhajati iz tega, da na občino Ayuntamiento ni bila prenesena nobena od
navedenih vrst neopredmetenih sredstev in da »ni razvidno, da bi se osebje, katerega del
je bila tožeča stranka v postopku v glavni stvari, lahko štelo za specializiran čistilni
servis v zgoraj opisanem smislu. Glede na okoliščine je bolj treba domnevati, da za
opravljanje te dejavnosti niso bile potrebne nobena posebna usposobljenost ali delovne
metode«.149 Glede na navedeno je zaključila, da v zadevi ni prišlo do prenosa
neopredmetenih sredstev.
Odsotnost opredmetenih in neopredmetenih sredstev v zadevi CLECE je ugotovilo tudi
Sodišče EU. V sodbi je navedlo, da iz sodne prakse izhaja, da se dejavnost čiščenja
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lahko obravnava »kot dejavnost, ki v glavnem temelji na delavcih in zato lahko skupina
delavcev, ki jih trajno združuje skupna dejavnost čiščenja, ob neobstoju drugih
produkcijskih dejavnikov pomeni gospodarsko enoto.«150
Nadalje je zapisalo, da je iz predložitvene odločbe razvidno, da je občina za to, da bi
sama opravljala čiščenje prostorov, zaposlila novo osebje. Tako dejavnost čiščenja, ki jo
je prej opravljala družba CLECE in dejavnost, ki jo je prevzela občina, povezuje samo
predmet zadevne dejavnost, to je čiščenje prostorov.151 Na podlagi navedenega tako ni
mogoče sklepati, da je identiteta gospodarske enote ohranjena, saj kot je že bilo
omenjeno, enote ni mogoče skrčiti zgolj na dejavnost, ki jo opravlja. »Njena identiteta
izhaja iz neločljive pluralnosti elementov, kot so zaposleno osebje, okvir, v katerem
deluje, organizacija njenega dela, načini upravljanja in v ustreznih okoliščinah primera
tudi proizvodna sredstva, ki jih ima na voljo.«152
Sodišče EU je na koncu odločilo, da identiteta gospodarske enote, ki temelji na
delavcih, ne more biti ohranjena, če domnevni pridobitelj bistvenega dela njenih
zaposlenih ne prevzame. V zadevi občina ni prevzela večine delavcev, ki so pri družbi
CLECE opravljali čiščenje prostorov občine, zato se v tej zadevi ne more uporabiti
Direktiva.

8.3. PREVZEM BISTVENEGA DELA OSEBJA
Sodišče EU je v zadevi Spijkers kot eno izmed meril/kriterijev, ki jih morajo nacionalna
sodišča upoštevati pri presoji prenosa gospodarske enote, navedlo naslednji kriterij: ali
je bilo jedro zaposlenih prevzeto k novemu delodajalcu (prevzemniku).153 V zadevi
Süzen je Sodišče EU ta kriterij nadgradilo in zavzelo še eno pomembno stališče. Z njim
je izoblikovalo pomembno "pravilo" za zadeve, v katerih gre za prenos dejavnosti, ki
temeljijo na delovnih sredstvih.
Tako je v zadevi Süzen in poznejših sodbah (Hernandez Vidal, Hidalgo in drugih)
navedlo, da »lahko v nekaterih delovno intenzivnih sektorjih skupina delavcev, ki je
trajno vključena v skupno dejavnost, pomeni gospodarsko enoto, taka enota pa lahko
ohrani identiteto tudi po prenosu, kadar novo vodstvo podjetja ne le nadaljuje zadevno
dejavnost, ampak prevzame tudi večino – tako po številu kot strokovnem znanju –
zaposlenih, ki jim je njihov predhodnik dodelil to nalogo«.154 Sodišče EU svoje pravno
stališče utemeljuje s tem, da »v tem primeru novo vodstvo podjetja tako prevzame
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C-463/09 – CLECE, točka 39.
C-463/09 – CLECE, točka 40.
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C-463/09 – CLECE, točka 41.
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C- 24/85 – Spijkers, točka 13.
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organiziran skupek sredstev, ki mu omogoča stabilno nadaljevanje dejavnosti ali
nekaterih dejavnosti podjetja odsvojitelja.«155
Iz sodne prakse izhaja, da ni pomembno, ali je prevzem bistvenega dela zaposlenih
opravljen v okviru pogodbenega prenosa (ki sta ga sklenila odsvojitelj in pridobitelj), ali
pa je posledica enostranske odločitve nekdanjega vodstva podjetja, da zaposlenim, ki so
bili preneseni, odpove pogodbe o zaposlitvi, temu pa sledi enostranska odločitev novega
vodstva podjetja, da za opravljanje istih nalog zaposli bistveni del teh zaposlenih.
V zvezi s tem je Sodišče EU v zadevi CLECE zapisalo, da »če bi bil namreč ob
prevzemu bistvenega dela zaposlenih obstoj prenosa v smislu Direktive 2001/23
pogojen s tem, da je temelj prenosa lahko le pogodba, potem bi bilo varstvo delavcev, ki
je cilj te direktive, prepuščeno diskrecijski pravici vodstev podjetij in ta bi se lahko s
tem, da ne bi sklenila pogodbe, izognila uporabi navedene direktive v škodo ohranitve
pravic prenesenih delavcev, ki pa jih člen 3(1) Direktive 2001/23 vendarle
zagotavlja.«156
Glede na navedeno je eno glavnih meril pri ugotavljanju, ali je prišlo do prenosa in s
tem povezane ohranitve identitete gospodarske enote v primeru storitev, za katere
uporaba sredstev ni pomembna, prevzem večine zaposlenih, ki so pri odsvojitelju
opravljali to dejavnost oziroma storitev.
Kot pa bo prikazano v 10. poglavju, se v zvezi z merilom prevzem "bistvenega dela
osebja" in s tem povezanim obstojem prenosa pri storitvah postavlja vprašanje
primernosti takega merila. V kolikor se bo tudi v prihodnosti merilo prevzema
bistvenega dela osebja štelo za odločilno, bo uporaba Direktive dejansko odvisna od
presoje novega delodajalca oziroma od soglasja obeh delodajalcev (tako delodajalca
prevzemnika kot delodajalca prenosnika).

9. SODNA PRAKSA SLOVENSKIH SODIŠČ
Slovenska sodišča (in tudi druga oblastna telesa) morajo v skladu z načelom lojalne
razlage nacionalne predpise, ki so bili sprejeti na podlagi direktiv, razlagati skladno z
"duhom direktive" in sodno prakso Sodišča EU. To pomeni, da morajo naša sodišča, ko
odločajo o spremembi delodajalca poleg ZDR-1 upoštevati tudi sodno prakso, ki jo je
Sodišče EU oblikovalo na podlagi Direktive.
Kot je bilo prikazano v prejšnjih poglavjih je pri ugotavljanju, ali je v določenem
primeru prišlo do prenosa v smislu Direktive, odločilen kriterij ohranitve identitete
155
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Sklepni predlogi generalne pravobranilke Verice Trstenjak v zadevi C-463/09 – CLECE, točka 60.
C-463/09 – CLECE, točka 38.
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gospodarske enote. Višje delovno in socialno sodišče je v zadevi Pdp 69/2011157
zapisalo, da v določenih dejavnostih opravljanje dela temelji le na zaposlenih, tako da
gospodarska enota obstaja brez pomembnejših materialnih ali nematerialnih sredstev ter
jo sestavlja le skupina delavcev, združenih v skupni aktivnosti. V zadevi VIII Ips
126/2009,158 v kateri je šlo za prenos dela vzdrževanja parkovnih površin, je Vrhovno
sodišče odločilo, da pogodbeni prenos vzdrževanja parkovnih površin ne ustreza
prenosu podjetja po Direktivi, saj ni bila prenesena celotna enota vzdrževanja, temveč
samo en delavec. Pri tem je tudi zapisalo, da bi tak prenos dejavnosti lahko šteli za
prenos podjetja, če bi bili k novemu izvajalcu preneseni tudi drugi delavci tožene
stranke. Podobno je odločilo v zadevi VIII Ips 11/2008.159 Tudi tu je bilo na zunanjega
izvajalca preneseno opravljanje zgolj dela dejavnosti čiščenja in ne celotne dejavnosti
čiščenja. Ker je šlo za prenos le dela in ne celotne dejavnosti čiščenja, je Vrhovno
sodišče odločilo, da je drugostopenjsko sodišče zmotno uporabilo materialno pravo, ko
je štelo, da je šlo za spremembo delodajalca.
Delavci so v primeru prenosa dejavnosti, ki temeljijo predvsem na delavcih, ključnega
pomena pri ohranitvi identitete gospodarske enote. Ta je ohranjena, če novi delodajalec
prevzame večino delavcev, ki je pri prenosniku opravljala te storitve. Višje delovno in
socialno sodišče se je v sodbi Pdp 1415/2010160 sklicevalo na zadevo CLECE in
odločilo, da so s tem, ko je novi delodajalec (tožena stranka) zaposlil tožnico in njene
sodelavke, izpolnjeni pogoji za spremembo delodajalca. Nasprotno pa je v že omenjeni
zadevi VIII Ips 11/2008 Vrhovno sodišče presodilo, da ne gre za spremembo
delodajalca, ker novi izvajalec ni prevzel nobene čistilke.
Slovenska sodna praksa pri prenosu storitev sledi usmeritvam Sodišča EU.161 Tako se
pri vprašanju, kaj se šteje za gospodarsko enoto in pri vprašanju, ali je identiteta
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VDSS sklep Pdp 69/2011, z dne 11. 2. 2011.
VSRS sodba in sklep VIII Ips 126/2009, z dne 11. 1. 2011.
Dejansko stanje: Tožena stranka je s pogodbo za eno leto oddala storitev vzdrževanja parkovnih površin
družbi H. d.o.o. Tožena stranka je tožniku izdala obvestilo, v katerem je bil obveščen, da bo 16. 7. 2007
prišlo do spremembe delodajalca in da se mora tega dne zglasiti pri prevzemniku. Glede oddaje storitve
vzdrževanja parkovnih površin je bilo ugotovljeno, da tožena stranka ni prenesla oz. ukinila celotne enote
vzdrževanja in da je bil iz te enote prevzel le tožnik, ostali delavci pa ne.
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VSRS sodba in sklep VIII Ips 11/2008, z dne 10. 2. 2009.
Dejansko stanje: Tožena stranka je na zunanjega izvajalca prenesla čiščenje proizvodnih prostorov,
čiščenje prostorov, kjer pa so se nahajale peči, pa so še vedno opravljale ostale delavke tožene stranke.
Ker je delo tožnice postalo nepotrebno, ji je tožena stranka odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov.
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VDSS sodba Pdp 1415/2010, z dne 18. 2. 2011.
Dejansko stanje: Tožnica je bila pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s toženo stranko zaposlena kot
čistilka na C.S. d.o.o. 23. 7. 2010 ji je bila pri tem delodajalcu odpovedana pogodba o zaposlitvi iz
poslovnih razlogov, saj je družbi potekla pogodba o izvajanju storitev čiščenja, ki je bila sklenjena z
naročnikom A.L. d.o.o. Na podlagi javnega razpisa je A.L. d.o.o. sklenil pogodbo z novim izvajalcem –
družbo L.J.P., ki je za določen čas zaposlilo tožnico. Še pred iztekom pogodbe je L.J.P. tožnici odpovedal
pogodbo, zato je ta vložila tožbo zaradi nezakonitosti izredne odpovedi.
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Darja Senčur Peček, Delavci – zunanji izvajalci?, n. d., str. 233.
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gospodarske enote ohranjena, v celoti opirajo na sodno prakso Sodišča EU. V teh
primerih tako ni mogoče zaznati odstopanj od sodne prakse Sodišča EU.
Ugotoviti je mogoče, da so slovenska sodišča pri prenosih storitev kot tudi v vseh
drugih primerih spremembe delodajalca odločala o precej osnovnih in enostavnih
primerih. Iz odločitev Višjega delovnega in socialnega sodišča ter Vrhovnega sodišča
izhaja, da se v svojih sodbah sklicujeta na vedno iste sodbe Sodišča EU. Tako se v
svojih sodbah največkrat sklicujeta na zadeve Spijkers, Süzen, Schmidt in CLECE. Iz
sodne prakse slovenskih sodišč je prav tako mogoče ugotoviti, da pri obrazložitvi, ali je
v konkretnem primeru prišlo do prenosa ali ne, naša sodišča niso ravno izvirna. V veliki
večini zadev tako konkretnemu primeru (oziroma njegovemu dejanskemu stanju)
poiščejo podoben primer iz sodne prakse Sodišča EU in sledijo njegovi odločitvi. V
odločitvi tako navedejo relevantne kriterije iz sodne prakse Sodišča EU, konkretnejših
navedb oziroma pojasnil, zakaj se določen kriterij v konkretnem primeru uporabi
(oziroma ne uporabi) pa ne navedejo. Razlog za takšno odločanje slovenskih sodišč in
njihovo "neizvirnost" pri prenosih storitev je vsekakor logična posledica dejstva, da je
tudi sodna praksa Sodišča EU "neizvirna" in da v svojih odločitvah že vse od zadeve
Süzen (iz leta 1997) bolj ali manj ponavlja ista stališča.
Sodna praksa slovenskih sodišč na področju spremembe delodajalca je, kljub temu da je
omenjeni institut pri nas v uporabi šele štirinajst let (od leta 2002), zelo obširna.162 Kot
je že bilo navedeno, so slovenska sodišča, tako kot tudi Sodišče EU, pri presoji obstoja
prenosa v svojih odločitvah "neizvirna". Pričakujemo lahko (pod pogojem, da se bo
tudi sodna praksa Sodišča EU v zvezi z institutom spremembe delodajalca (zlasti pri
prenosu storitev) razvijala še naprej), da bo tudi naša sodna praksa v prihodnosti
oblikovala natančnejše kriterije za presojo, ali v konkretni zadevi obstaja prenos, kar bo
še bolj povečalo pravno varnost delavcev.163

9.1. ZAČASNI PRENOS
Direktiva posebne določbe o začasnem prenosu delavcev ne vsebuje. Vendar iz sodne
prakse Sodišča EU izhaja, da Direktiva ne velja samo v primerih neposrednih prenosov,
temveč tudi, ko gre za prenos na podlagi zaporednih pogodb.164
Eden takšnih primerov iz sodne prakse Sodišča EU je zadeva Ny Mølle Kro,165 v kateri
je prišlo do prenosa na podlagi pogodbe o leasingu. Sodišče EU je v tej zadevi navedlo,
162

V bazi sodnih odločb pravno informacijskega portala IUS-INFO, z dne 16. 3. 2016, je evidentirenih 53
sodnih odločb Vrhovnega sodišča RS in 172 sodnih odločb Višjega delovnega in socialnega sodišča RS.
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Prirejeno po Urh Šuštar, Sprememba delodajalca v praksi, diplomsko delo, Pravna fakulteta, Univerza
v Ljubljani, Ljubljana, 2013, str. 24.
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Polonca Končar, v Irena Bečan, n. d., str. 329.
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C-287/86 – Ny Mølle Kro, z dne 17. 12. 1987.
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da na podlagi pogodbe o leasingu leasingojemalec postane novi delodajalec in da zaradi
tega pride do pogodbenega prenosa. Pogodba o leasingu je v tem primeru tudi podlaga,
da lahko leasingodajalec (lastnik) v primeru kršitve pogodbe ponovno prevzame
podjetje oziroma preneseni del.166 Prenos na podlagi pogodbe o leasingu je bil izveden
tudi v zadevi Daddy's Dance Hall167 in zadevi Bork.168 Kot primere začasnega prenosa
iz sodne prakse Sodišča EU lahko štejemo tudi prenose na podlagi javnih naročil. Eden
takih primerov je zadeva Liikene,169 kjer je prišlo do prenosa opravljanja storitev
avtobusnih prevozov na podjetje, ki je bilo izbrano s postopkom javnega naročila.170
ZDR-1 začasni prenos ureja v 8. odstavku 75. Člena.171 Kot je v zadevi VSRS VII Ips
50/2015172 poudarilo Vrhovno sodišče, je bistveno, da v primeru prenehanja začasnega
prenosa podjetja oziroma dejavnosti preidejo pogodbene pravice in obveznosti iz
delovnih razmerij delavcev ponovno na delodajalca prenosnika ali pa na delodajalca –
novega prevzemnika, če gre za več časovno zaporednih začasnih prenosov. Obveznost
delodajalca prenosnika ali delodajalca novega prevzemnika za prevzem delavca tako
izhaja že iz samega zakona.
V določbi 8. odstavka 75. člena sta obravnavani naslednji dve skupini primerov:
- primeri, ko delodajalec prenosnik podjetje na podlagi pravnega posla začasno
prenese delodajalcu prevzemniku, po izteku veljavnosti pravnega posla pa
prevzame podjetje nazaj in
- primer, ko delodajalec prenosnik podjetje na podlagi pravnega posla začasno
prenese prvemu delodajalcu prevzemniku, po izteku veljavnosti pravnega posla
s prvim prevzemnikom pa ga začasno prenese novemu prevzemniku.
Po prenehanju veljavnosti pravnega posla preidejo v prvem primeru pravice in
obveznosti iz delovnih razmerij delavcev ponovno na delodajalca prenosnika, v drugem

Dejansko stanje: Podjetje Ny Mølle Kro je podjetju Restaurationspersonalets Samvirke na podlagi
pogodbe o leasingu v uporabo prepustilo restavracijo. Čez določen čas podjetje, ki je prevzelo
restavracijo, ni več izpolnjevalo obveznosti iz pogodbe o leasingu, zato je Ny Mølle Kro odpovedalo
pogodbo in prevzelo vodenje restavracije.
166
Glej tudi Catherine Barnard, n. d., str. 585.
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C-324/86 – Daddy's Dance Hall, z dne 10. 2. 1988.
Dejansko stanje: Podjetje A/S Palads Teatret Catering je s pogodbo o leasingu na podjetje Irma Catering
A/S preneslo vodenje restavracije in bara. Po določenem času je podjetje A/S Palads Teatret drugemu
podjetju odpovedala pogodbo (to je imelo za posledico odpuščanje delavcev) in se za prevzem
restavracije dogovorilo s podjetjem Daddy's Dance Hall. To je ponovno zaposlilo odpuščene delavce.
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C-101/87 – Bork International, z dne 15. 6. 1988.
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C-172/99 – Liikenne, z dne 25. 1. 2001.
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Dejansko stanje zadeve je navedeno v opombi št. 110.
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8. odstavek 75. člena ZDR-1: Če delodajalec prenosnik začasno prenese na podlagi pravnega posla
podjetje na delodajalca prevzemnika, po prenehanju veljavnosti tega pravnega posla preidejo pogodbene
in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij delavcev ponovno na delodajalca prenosnika ali na
delodajalca – novega prevzemnika.
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VSRS sklep VIII Ips 50/2015, z dne 25. 5. 2015.
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primeru pa preidejo na delodajalca – novega prevzemnika. V nobenem primeru ne
ostanejo pri začasnem delodajalcu prevzemniku.173
Sodne prakse Višjega delovnega in socialnega sodišča ter Vrhovnega sodišča na
področju začasnega prenosa ni veliko. Vseeno pa obstaja nekaj zadev, v katerih sta
odločali o začasnem prenosu. V praksi stranke velikokrat ob sklenitvi pogodbe, s katero
za določen čas prenesejo dejavnost na drugo podjetje, sklenejo še sporazum o prehodu
delavcev, pri katerem velikokrat opredelijo, da gre za trajen prenos delavcev. Kot bo v
nadaljevanju prikazano s sodno prakso takšno ravnanje ni odločilno pri presoji, ali gre
za trajni ali začasni prenos delavcev.
O začasnem prenosu je odločalo Višje delovno in socialno sodišče v zadevi Pdp
160/2010.174 V obravnavani zadevi so bile tožnice na podlagi pogodbe o izvajanju
storitev čiščenja, ki sta jo sklenili prva in druga toženka za obdobje treh let prenesene k
drugotoženi stranki. Prvotožena in drugotožena stranka (osnovna šola) sta istega dne,
kot sta sklenili pogodbo o izvajanju storitev čiščenja, sklenili tudi sporazum o prehodu
delavk v skladu z določili 73. in 74. člena ZDR. Po prehodu je prvotožena stranka s
tožnicami sklenila nove pogodbe o zaposlitvi. Po prenehanju pogodbe je storitev
čiščenja na šoli ponovno izvajala šola oziroma nov izvajalec.
Višje delovno sodišče je v odločitvi zavzelo stališče, da pogodba o izvajanju storitev
čiščenja za določen čas treh let (ki je bila nato podaljšana še za določen čas enega leta)
kaže na to, da je bil prehod delavk k prvotoženi stranki izveden le začasno, saj je
sporazum o prehodu delavcev, ki je bil sklenjen istega dne kot prva pogodba, potrebno
razlagati v povezavi s pogodbo o izvajanju storitev čiščenja, ker je to pravni posel, na
podlagi katerega je bil izveden transfer v smislu 1. odstavka 73. člena ZDR.
Pri odločitvi se je sodišče sklicevalo na sodno prakso, ki se je že večkrat postavila na
stališče, da delavci potujejo s poslom, ki se prenaša na novega izvajalca ter da pri tem
vse pravice in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi v trenutku prehoda preidejo na
delodajalca prevzemnika po samem zakonu in ne na podlagi sporazuma sklenjenega
med delodajalcem prevzemnikom in prenosnikom.
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VSRS sklep VIII Ips 50/2015, z dne 25. 5. 2015.
VDSS sklep Pdp 160/2010, z dne 18. 2. 2010.
Dejansko stanje: V obravnavani zadevi so bile tožnice zaposlene v osnovni šoli, kjer so opravljale
čiščenje prostorov. V decembru 2005 so prešle na delo k prvotoženi stranki, na podlagi pogodbe o
izvajanju storitev čiščenja, s katero je drugotožena stranka (osnovna šola) prenesla dejavnost čiščenja na
prvotoženo stranko. Osnovna šola in prvotožena stranka sta 10. 11. 2005 sklenili pogodbo o izvajanju
storitev čiščenja za določen čas treh let (od 1. 12. 2005 dalje), obenem pa sta istega dne sklenili tudi
sporazum o prehodu delavk v skladu z določili 73. in 74. člena ZDR. Dne 7. 11. 2008 je bila med prvo in
drugotoženo stranko sklenjena nova pogodba o izvajanju storitev čiščenja za čas od 1. 12. 2008 do 30. 11.
2009. Po prehodu je prvotožena stranka s tožnicami sklenila nove pogodbe o zaposlitvi. Od 1. 12. 2009
storitev čiščenja na šoli izvaja ponovno šola oziroma nov izvajalec.
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Glede dejstva, da je prvotožena stranka s tožnicami sklenila nove pogodbe o zaposlitvi
(čeprav bi glede na določbe 73. člena ZDR kot delodajalec prevzemnik morala le
vstopiti v že sklenjene pogodbe o zaposlitvi), je sodišče zapisalo, da iz tega ni mogoče
sklepati, da je bil namen strank, da se prenos pravic in obveznosti iz delovnih razmerij
na prvotoženo stranko opravi za nedoločen čas. Zapisalo je tudi, da prvotožena stranka
ni imela nikakršne pravne podlage za to, da je s tožnicami ob prehodu sklenila nove
pogodbe o zaposlitvi.
Glede na navedeno je sodišče zapisalo, da »ni mogoče zaključiti, da je v obravnavanem
primeru res šlo za trajen prehod oziroma prevzem delavk k prvotoženi stranki, ampak
ravno nasprotno – bolj verjetno je, da je šlo le za začasen prehod in da imajo tožnice
pravico do vrnitve k drugotoženi stranki glede na to, da je pravni posel, na podlagi
katerega je prišlo do tranfera delavcev pogodbe o izvajanju storitev čiščenja, sklenjen za
določen čas (bistvena je vsebina te pogodbe!).«
Podobna kot zgornja zadeva je tudi sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 41/2014.175 V
obravnavani zadevi je Vrhovno sodišče navedlo, da dogovor o trajnem prevzemu
delavcev, ki je sklenjen skupaj s pogodbo o opravljanju storitev čiščenja za določen čas,
ni odločilen pri presoji, ali gre za trajni prenos delavcev od delodajalca prenosnika na
delodajalca prevzemnika.
V zvezi s tem je Vrhovno sodišče (kot tudi že v drugih zadevah)176 obrazložilo, da za
odločitev v zadevi sploh ni bistveno, ali je ob prenosu dejavnosti čiščenja, obstajal tudi
izrecen dogovor strank o trajnem prenosu delavke od delodajalca prenosnika na
delodajalca prevzemnika. Pomembno je, da v primeru prenosa podjetja ali dela podjetja
že na podlagi zakona pride do avtomatičnega prenosa pravic, ki jih je imel delavec na
dan prenosa pri delodajalcu prenosniku na delodajalca prevzemnika.
V tej zadevi je zapisalo tudi, da delovna razmerja za nedoločen čas v primeru začasnega
prenosa ne preidejo v delovno razmerje za določen čas (pri prevzemniku). Prav tako za
presojo, ali gre za začasni ali trajni prenos, ni odločilna navedba v sporazumu o prehodu
delavcev, da gre za trajni prenos delavcev. Za presojo je ključnega pomena, da je bila
pogodba o opravljanju storitev čiščenja med toženkama sklenjena za določen čas.
Drugačen dogovor oziroma sporazum med delodajalcem prenosnikom in delodajalcem
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prevzemnikom je v nasprotju s kogentno zakonsko ureditvijo in zato ni pravno
upošteven.
V novejši zadevi VSRS VIII Ips 50/2015177 je Vrhovno sodišče odločalo, kako je s
pravicami delavcev v primeru večkratnega prenosa opravljanja dejavnosti varovanja.
Vrhovno sodišče je poudarilo, da je potrebno določbe osmega odstavka 75. člena
ZDR1 razlagati tako, da se pravice in obveznosti v zvezi s prehodom pravic in
obveznosti iz delovnega razmerja ne izčrpajo s prvim iztekom pogodbenega prenosa
podjetja oziroma dejavnosti, temveč veljajo te zakonske določbe tudi v naslednjih
časovno povezanih pogodbenih prenosih dejavnosti na istega ali druge prevzemnike. Pri
tem je treba šteti, da gre tudi pri naslednjih pogodbenih prenosih dejavnosti za prenos v
smislu 75. člena ZDR1, če se vsebina pogodbenega prenosa v primerjavi s prvim
prenosom z vidika dela delavcev ni bistveno spremenila.
V zvezi z začasnim prenosom, ki ga ZDR-1 ureja v osmem odstavku 75. člena, se
zastavlja vprašanje, kdaj lahko določen prenos opredelimo kot "začasni". Če poskušamo
odgovoriti na navedeno vprašanje, moramo najprej ugotoviti, v katerih primerih gre za
začasni prenos. Določbo osmega odstavka 75. člena, ki navaja »če delodajalec
prenosnik začasno prenese …«, lahko razumemo na dva načina: kot prenos na podlagi
pogodbe za določen čas, ali pa kot trajni prenos, ki je zaradi določenih vzrokov (npr.
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, višje sile, odločitve prenosnika ...) trajal samo
določeno časovno obdobje. Zakonodajalec je s to določbo zagotovo želel urediti prvi
način, torej prenos na podlagi pogodbe o opravljanju storitev za določen čas. V
nasprotnem primeru zakonodajalec te določbe ne bi vnesel v 75. člen, saj drugi način že
ureja 1. odstavek omenjenega člena. Kljub navedenemu pa bi vsekakor težko zanikali,
da je prišlo do začasnega prenosa npr. v primeru, kjer bi podjetje kot naročnik, ki je
zunanjemu izvajalcu zaupalo čiščenje (pri čemer pogodba ni vsebovala časovnega
obdobja), temu po treh mesecih od sklenitve odpovedalo pogodbo zaradi slabega
opravljanja dela. V tem primeru bi bilo opravljanje storitve prav tako preneseno samo za
določen čas. Izhajajoč iz slovenske sodne prakse (navedene na začetku tega poglavja) bi
kot edini možen način začasnega prenosa morali šteti samo prvi način, torej prenos na
podlagi pogodbe za določen čas. Kot že navedeno si z Direktivo pri odgovoru na to
vprašanje ne moremo pomagati, saj določb o začasnih prenosih ne vsebuje. Prav tako pa
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si ne moremo pomagati niti s sodno prakso Sodišča EU, saj v njej ne najdemo odgovora
na vprašanje, kdaj gre za začasni prenos.
Če torej pri odgovoru na zastavljeno vprašanje izhajamo iz namena zakonodajalca,
potem moramo zaključiti, da se osmi odstavek 75. člena nanaša samo na prenose, ki so
sklenjeni za določen čas. Če pa izhajamo iz drugega možnega načina, potem lahko za
začasne prenose štejemo vse prenose v smislu Direktive, razen prenosov, pri katerih se
trajno spremeni lastništvo (npr. prodaja podjetja).
Od odgovora na zastavljeno vprašanje je odvisna uporaba osmega odstavka 75. člena v
konkretnem primeru.
Vendar pa zgoraj navedeno vprašanje ni edino, ki se nam zastavlja pri uporabi osmega
odstavka 75. člena. Vprašanje je tudi, ali morajo biti pri začasnem prenosu izpolnjeni
pogoji (oziroma kriteriji), ki jih je v sodni praksi izoblikovalo Sodišče EU. Še zlasti je
odgovor na to vprašanje aktualen pri začasnem prenosu storitev. Pri teh se namreč
pojavi vprašanje, ali se tudi tu uporabi kriterij prevzema "bistvenega dela osebja."
Odgovora na zastavljeno vprašanje ne najdemo niti v ZDR-1 niti v slovenski sodni
praksi. Prav tako kot na prej zastavljeno vprašanje neposrednega in jasnega odgovora ne
daje niti sodna praksa Sodišča EU.
Sodišče EU je v zadevah Ny Mølle Kro, Daddy's Dance Hall in Bork, v katerih je prišlo
do prenosa dejavnosti, ki temeljijo na delovnih sredstvih, odločilo, da se Direktiva
uporablja tudi za primere začasnih prenosov. V zadevi Ny Mølle Kro (na katero se je
kasneje sklicevalo tudi v zadevah Daddy's Dance Hall in Bork) je Sodišče EU navedlo,
da se Direktiva uporablja tako dolgo, dokler je ohranjena identiteta zadevne enote. 178 Iz
tega izhaja, da je tudi pri začasnih prenosih Sodišče EU kot pogoj za uporabo Direktive
štelo ohranitev identitete gospodarske enote.
Aplikacija navedenega na primere začasnega prenosa, ki jih ZDR-1 ureja v osmem
odstavku 75. člena, pomeni, da mora biti tudi v teh primerih identiteta gospodarske
enote ohranjena. Pri začasnem prenosu storitev to pomeni, da mora novi delodajalec
prevzeti bistven del zaposlenih, ki so pri prejšnjem delodajalcu opravljali te storitve.
Omenjena določba ZDR-1 se bo torej uporabila samo, če bo novi delodajalec prevzel
večino delavcev prejšnjega delodajalca, saj bo le v tem primeru prišlo do prenosa v
smislu Direktive.
Prav tako se pri začasnem prenosu postavlja vprašanje, ali se lahko delodajalec
prenosnik po prenehanju veljavnosti pravnega posla, ki je bil podlaga prenosa, s tem, da
ne prevzame bistvenega dela osebja, ki je bilo preneseno na delodajalca prevzemnika,
izogne uporabi osmega odstavka 75. člena ZDR-1. Darja Senčur Peček meni, da bi
178
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glede na dikcijo omenjene določbe ob poteku pogodbe o začasnem prenosu težko
zavzeli stališče, da se navedena določba ne uporabi, ker uporabnik ni prevzel delavcev
izvajalca.179 Menim, da je zavzemanje takšnega stališča v primeru začasnega prenosa
edino sprejemljivo, saj bi pri povratnem prenosu (z izvajalca na naročnika) težko
zavzeli stališče, da ni prišlo do prenosa v smislu Direktive, če smo za prenos v smislu
Direktive šteli prenos iz prenosnika (naročnika) na zunanjega izvajalca. Hkrati se edino
s takšno razlago doseže namen ureditve instituta spremembe delodajalca, to pa je
varovanje delavcev pri spremembi delodajalca.

10. USTREZNOST DIREKTIVE 2001/23/ES PRI
PRENOSU STORITEV
Zakonodajalec Unije je želel z Direktivo zagotoviti nepretrganost delovnih razmerij v
primeru spremembe delodajalca. Takšno varstvo je delavcem vsekakor zagotovljeno v
primeru prenosa dejavnosti, ki temeljijo na delovnih sredstvih. Vprašanje pa je, ali je
takšno varstvo delavcem zagotovljeno tudi pri prenosu dejavnosti, ki temeljijo na
delavcih. Iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da je v teh primerih za obstoj prenosa
ključen prevzem bistvenega dela zaposlenih, ki so pri prenosniku opravljali to storitev.
Kot je bilo nakazano v poglavju 8.3., je od volje novega delodajalca odvisno, ali bo te
delavce prevzel. To pa pomeni, da je prav od njegove presoje odvisna uporaba
Direktive. V tej zvezi se zastavlja vprašanje primernosti merila prevzema bistvenega
dela zaposlenih, kot odločilnega merila pri presoji, ali je pri prenosu storitve prišlo do
spremembe delodajalca.
Generalna pravobranilka Verica Trstenjak v sklepnih predlogih k zadevi CLECE
navaja, da gre pri prenosu „bistvenega dela osebja“ pravzaprav za odločilno pravno
posledico Direktive in da naj bi se prav s prenosom „bistvenega dela osebja“ zagotovila
nepretrganost delovnih razmerij, kar je bil tudi namen zakonodajalca Unije.180
Prevzem „bistvenega dela osebja“ je tako pravna posledica uporabe Direktive kot tudi
element dejanskega stanu, saj je namreč to tudi eno od meril oziroma pogojev, da se
Direktiva sploh lahko uporabi. Verica Trstenjak meni, da »z vidika sistematike ureditve
isti element ne more biti obenem element dejanskega stanu in pravna posledica
Direktive, ne da bi prišlo do nelogičnih rezultatov.«181 Enako stališče je zavzel tudi
generalni pravobranilec Cosmas v sklepnih predlogih v združeni zadevi Hernández
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Vidal.182 »Kajti to, da ob prenosu obrata pride do prevzema bistvenega dela osebja le, če
je bilo to storjeno že prej, dejansko meji na krožno sklepanje, zato ne more ustrezati
namenu zakonodajalca.«183
Generalni pravobranilec Geelhoed opozarja, da takšna razlaga sodne prakse skriva
nevarnost "neskladnosti med zakonodajo in sodno prakso“ in vodi k zlorabam. 184 Če
sodno prakso Sodišča EU razumemo v smislu, da je pri ugotavljanju prenosa pri
dejavnostih, ki temeljijo na delavcih, odločilen prevzem "bistvenega dela osebja,“
potem je uporaba Direktive dejansko odvisna izključno od presoje novega
delodajalca.185 Od volje oziroma namena delodajalca, ki prevzema opravljanje določene
storitve je tako odvisno, ali bo, ali ne bo prevzel večine zaposlenih. Takšno stališče je v
sklepnih predlogih v zadevi Abler zavzel tudi generalni pravobranilec Geelhoed.186
Tako meni tudi Julian Titze, ki v članku Service Provision Changes – Lessons for the
Continent? navaja, da s tem, ko je prevzemniku prepuščena možnost izbire o prevzemu
delavcev, uporaba Direktive postane prostovoljna.187
Novi delodajalec lahko s tem, da delavcev starega delodajalca enostavno ne prevzame,
prav pri prenosih v delovno intenzivnih panogah obide pravno ureditev. Takšno
ravnanje delodajalca, ki prevzema opravljanje storitve, je v nasprotju z namenom
zakonodajalca, ki je želel z Direktivo urediti varovanje delavcev ob spremembi
delodajalca. Sodišče s tem delodajalcu, ki prevzema podjetje ali njegov del, »daje celo
absurdno spodbudo, naj se tako znebi kar največ – če ne kar vseh – delavcev.«188
Kot neprimerno označuje to merilo tudi Riesenhuber, ki navaja, da to merilo novemu
delodajalcu tako rekoč podredi dejansko stanje prenosa podjetja (oziroma njegovega
dela) in ga s tem celo spodbudi, naj ne prevzame nobenega delavca.189 Podobno meni
tudi Davies, ki celo izrazi zaskrbljenost, da bi uporaba tega merila lahko učinkovala v
škodo delavca.190 Ugotavlja tudi, da ni mogoče izključiti, da bi se v primerih dejavnosti,
ki temeljijo izključno na delavcih, pridobitelj s tem, da ne bi zaposlil dosedanjih
delavcev, lahko enostavno izognil svojim obveznostim iz Direktive. Avtor opozarja tudi
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na spornost položaja, saj naj bi zlasti delavci čistilnih podjetij, ki so neredko dejavni kot
nekvalificirana delovna sila, najbolj potrebovali varstvo in bi jim bilo treba omogočiti
sklicevanje na Direktivo.191
Drugačen pogled na to merilo je v sklepnih predlogih v zadevi Abler izrazil generalni
pravobranilec Geelhoed. Opozarja, da v skladu z Direktivo delodajalec nikakor ni vedno
za vsako ceno zavezan prevzeti vseh delavcev.192 Meni namreč, da bi bila brezpogojna
obveznost delodajalca, da prevzame vse dosedanje delavce, še posebej v panogah, kjer
kakovost delovne sile odločilno vpliva na kvaliteto same storitve, v nasprotju z načeli
svobodne konkurence. Zavzemanje takšnega stališča bi novemu delodajalcu v primeru,
ko bi za opravljanje določene dejavnosti hotel zaposliti nove delavce, preprečilo
zaposlitev sposobnejših delavcev. S tem bi res sledili namenu Direktive, vendar pa bi
bilo z ekonomskega vidika privilegiranje slabših, manj sposobnih delavcev
nesmiselno.193
Po mnenju generalne pravobranilke Verice Trstenjak upoštevanje izključno števila
delavcev, ki jih prevzame novi delodajalec, kot odločilnega merila pri ugotavljanju
prenosa, lahko povzroči »nesorazmerno omejitev zasebne avtonomije novega
delodajalca, če se mu prepreči, da svoja pogodbena razmerja oblikuje v skladu s svojimi
legitimnimi interesi.«194
Glede na navedene pomisleke se pojavi vprašanje ustreznosti merila "prevzema
bistvenega dela zaposlenih" kot odločilnega merila pri ugotavljanju prenosa v
dejavnostih, ki temeljijo na delavcih.
V kolikor bo Sodišče EU to merilo še naprej štelo za odločilno, bi bilo tako za varstvo
delavcev kot tudi za nacionalna sodišča zelo priporočljivo, da ga Sodišče EU zelo
natančno pojasni in morebiti celo nadgradi.
Zaključimo lahko, da Direktiva v primerih prenosa storitev, ki temeljijo na delavcih, ne
zagotavlja primernega varstva za delavce. Tako EU kot tudi večina držav članic EU,
vključno z Republiko Slovenijo, bodo morale v prihodnosti, v kolikor bodo želele
zagotoviti primerno delovnopravno varstvo delavcev pri prenosu storitev, urediti institut
spremembe delodajalca glede prenosa storitev drugače, pri tem pa bi se lahko
zakonodajalec EU in države članice EU zgledovale po britanski ureditvi, ki ima znotraj
pravne ureditve instituta spremembe delodajalca, posebna pravila o prenosu storitev.
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11. PRAVILA TUPE – PRIMER DOBRE UREDITVE
Velika Britanija je leta 1981 Direktivo 77/187/EEC (predhodnico Direktive
2001/23/ES) implementirala v svoj pravni red s posebnimi pravili, ki so se imenovala
Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981, oziroma krajše
TUPE. V slovenščino lahko ta pravila prevedemo kot Pravila o prenosu podjetij in
zaščiti zaposlitve iz leta 1981. Ta pravila so bila zaradi nenatančnosti pri izvajanju
zahtev evropske direktive predmet številnih kritik. Kljub temu pa so se ta pravila
uporabljala vse do leta 2006, ko so bila sprejeta nova pravila TUPE,195 ki so vsebovala
tudi povsem nove določbe o prenosu storitev. Pravila TUPE iz leta 2006 so bila v letu
2014 spremenjena.196
Kot bo prikazano v nadaljevanju, pravila TUPE v primerjavi z Direktivo vsebujejo
določbe o prenosu storitev. V zvezi s tem Julian Titze v članku Service Provision
Changes – Lessons for the Continent? navaja, da določbe o prenosu storitev (oziroma o
spremembah pri zagotavljanju storitev) v pravilih TUPE niso zgolj razširitev in
ugodnejša ureditev določb Direktive, ampak so posebna ureditev (poseben koncept) v
angleškem delovnem pravu.197
Pravila TUPE se uporabljajo za zaščito pravic delavcev v primeru spremembe
delodajalca in predstavljajo temelj britanske ureditve glede prenosa podjetij.
TUPE v 3. členu določajo, da se pravila uporabijo za naslednji vrsti t. i. "relevantnih
prenosov":198
- za prenos podjetja199 ali dela podjetja (v tem primeru mora iti za prenos
gospodarske enote, ki ohrani identiteto) in
- za spremembe pri zagotavljanju storitev.200
Za spremembe zagotavljanja storitev gre najpogosteje pri opravljanju čiščenja,
varovanja in pri cateringu.201 Te spremembe se pojavljajo v treh vrstah:
- naročnik storitve ne opravlja več sam, ampak jo opravlja izvajalec na njegov
račun (t. i. outsourcing),
195

Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations, dostopno na:
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/246/made (14. 1. 2016).
196
Spremenile so se določbe v zvezi s kolektivnimi pogodbami, poenostavila so se pravila za
posvetovanje v mikro podjetjih in spremenjen je bil rok za posredovanje informacij.
197
Povzeto po Julian Titze, n. d., str. 246, 253, 254.
198
Ta izraz uporabljajo pravila TUPE.
199
Pravila se tako kot Direktiva uporabljajo za zasebna in tudi javna podjetja, v kolikor ta opravljajo
gospodarsko dejavnost.
200
TUPE uporablja izraz "service provision changes."
201
Employment protection during business transfers and takeovers (TUPE), dostopno na:
http://www.nidirect.gov.uk/employment-protection-during-business-transfers-and-takeovers
(14.
1.
2016).
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-

storitve več ne opravlja prvi izvajalec, ampak jo na račun naročnika opravlja
drug izvajalec,202
storitve več ne opravlja zunanji izvajalec, ampak opravljanje prevzame naročnik
(t. i. in-sourcing).203

Pri teh spremembah ne sme iti za prenos opravljanja storitev zgolj za posamično nalogo
ali za kratek čas. Prav tako morajo biti v teh primerih za uporabo pravil TUPE
izpolnjeni naslednji pogoji:
- obstajati mora organizirana skupina zaposlenih,204 katere glavni namen je
opravljanje zadevne dejavnosti za naročnika,
- stranka, za katero se opravlja dejavnost, mora ostati ista in
- dejavnost naj bi v osnovi ostala enaka.205
V kolikor so v konkretni zadevi (tako pri prenosu podjetja kot pri spremembi
zagotavljanja storitev) izpolnjeni navedeni pogoji, se uporabijo pravila TUPE, ki tako
kot Direktiva delavcem pri novem delodajalcu zagotavljajo ohranitev vseh pravic in
obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi ter tudi drugih pravic iz delovnega razmerja, ki so jih
imeli pri prejšnjem delodajalcu.
Pri ugotavljanju, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo TUPE, se v praksi velikokrat
postavi vprašanje, ali obstaja organizirana skupina zaposlenih.206 Od odgovora na to
vprašanje je namreč odvisno, ali delavec preide k novemu delodajalcu oziroma ali mu
pripada varstvo po TUPE. Iz odločitve Court of Session v zadevi Seawell Limited v
Ceva Freight (UK) Limited and Mr Craig Moffat207 iz leta 2013, lahko ugotovimo, da
202

Angleški izraz za to je re-tender.
3.1(b) člen TUPE.
204
To lahko v določenih primerih tvori tudi zgolj en delavec.
205
Povzeto po Handling TUPE transfers, The Acas guide, 2014 str. 7, dostopno na:
http://www.acas.org.uk/media/pdf/d/r/Handling-TUPE-Transfers-The-Acas-Guide.pdf (14. 1. 2016).
206
Ang. organised grouping of employees.
207
Seawell Limited v Ceva Freight (UK) Limited and Mr Craig Moffat, dostopno na:
http://www.personneltoday.com/hr/case-of-the-week-court-of-session-provides-guidance-on-tupeservice-provision-changes/ (14. 1. 2016).
Dejansko stanje: Tožnik g. Moffat je bil zaposlen v logističnem podjetju Ceva Freight LTD, kjer je bilo
delo organizirano v dveh skupinah (prvo skupino, ki se je ukvarjala z dohodnim blagom, je sestavljalo 8
delavcev). Moffat, ki je delal v prvi skupini skupaj s še petimi sodelavci, se je ves delovni čas ukvarjal z
logističnimi posli podjetja Seawell (ostalih pet sodelavcev pa največ tretjino delovnega časa). Čez čas se
je podjetje Seawell odločilo, da bo te posle opravljalo samo. Podjetje Ceva je trdilo, da je na podlagi
pravil TUPE g. Moffat prešel k podjetju Seawell. Slednje se s tem ni strinjalo, zato je g. Moffata
odpustilo, ta pa je zaradi nezakonite odpovedi vložil tožbo proti obema podjetjema.
Sodišče na prvi stopnji je odločilo, da je bil nezakonito odpuščen, saj je po pravilih TUPE, ki določajo, da
lahko organizirano skupino zaposlenih v določenih primerih sestavlja zgolj en delavec, prešel k drugemu
podjetju. Odločitev prvostopenjskega sodišča je kasneje spremenilo pritožbeno sodišče Employment
Appeal Tribunal, njegovo odločitev pa je potrdilo tudi Court os Session. To je navedlo, da so bile
aktivnosti v podjetju Ceva organizirane glede na vrsto storitev (zato je bilo tudi delo razdeljeno v dve
skupini) in ne glede na stranke (naročnika). Nadalje je navedlo, da G. Moffat in ostali delavci, ki so se
ukvarjali z logističnimi posli podjetja Seawell, niso bili organizirani kot skupina, ki je zadolžena
203
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pri ugotavljanju obstoja organizirane skupine zaposlenih ni dovolj, da upoštevamo zgolj
delo, ki ga ti zaposleni opravljajo, ter količino delovnega časa, ki ga namenijo
določenemu naročniku. Pri presoji obstoja organizirane skupine zaposlenih je potrebno
upoštevati zlasti tudi dejstvo, ali so bili zaposleni za opravljanje nalog naročnika
posebej organizirani v določeno skupino.
Kot je bilo prikazano v prejšnjih poglavjih iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, da je pri
ugotavljanju, ali je prišlo do prenosa pri storitvah, ključno, ali je bila prevzeta večina
delavcev, ki je pred prenosom pri prenosniku opravljala ta dela. Prehod delavcev k
prevzemniku je tako v teh primerih odvisen od volje novega delodajalca, kar pa je, kot
je že bilo navedeno, v nasprotju z namenom Direktive, ki je zagotavljanje varstva
delavcev v primeru prenosa podjetij. Pravila TUPE v primerjavi z Direktivo pri prenosu
opravljanja storitev takšno nejasnost odpravljajo.
TUPE jasno določajo, da pri obeh vrstah relevantnih prenosov preidejo delavci k
prevzemniku avtomatično v trenutku prehoda. V primerjavi z Direktivo in sodno prakso
Sodišča EU prehod delavcev tako ni odvisen od volje novega delodajalca. Tako v
primerih, ko gre za prenos podjetja pravila TUPE določajo, da preidejo k prevzemniku
vsi delavci, ki so dodeljeni podjetju (ali njegovemu delu, če gre za prenos dela
podjetja).208
Enako velja tudi v primerih spremembe zagotavljanja storitev. Situacija je v teh
primerih sicer velikokrat bolj zapletena, saj lahko delavci svoje delovne naloge
opravljajo za dve ali pa tudi več strank. V takih primerih je potrebno ugotoviti
opravljanje, katere naloge in katera stranka je za delavca ključna. Od te ugotovitve je
namreč odvisno, ali bo prenesen k novemu delodajalcu, ali pa bo ostal pri sedanjem
delodajalcu. Kot merilo razlikovanja se lahko uporabi količina časa, ki jo delavec porabi
za posamezno delo. Vendar pa to merilo morda ni najbolj natančen pokazatelj v vseh
primerih, zato je potrebno upoštevati tudi naravo dela in ključne delavčeve
zadolžitve.209
Zaključimo lahko, da britanska ureditev prenosa podjetja v primerjavi z Direktivo
odpravlja številne nejasnosti, zlasti pri prenosu opravljanja storitev. Zaradi tega bi lahko
bila zgled tako slovenski ureditvi kot tudi večini ostalih držav članic EU ter celo
evropskemu zakonodajalcu, ki bi z morebitno spremembo Direktive zmanjšal število
predloženih zadev Sodišču EU, predvsem pa bi povečal predvidljivost v primerih
prenosa storitev tako za delavce kot tudi za delodajalce.
izključno za izvajanje poslov tega podjetja. Dejstvo, da se je g. Moffat ves delovni čas ukvarjal z
njihovimi posli, je bilo v tej zadevi nepomembno. Court of Session je zaključilo, da g. Moffat ni bil prešel
k podjetju Seawell.
208
Povzeto po Handling TUPE transfers, n. d. str. 10.
209
Ibidem, str. 10–11.
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12. SKLEP
Podjetja se zaradi različnih razlogov odločajo za outsourcing, to je za prepustitev
opravljanja svojih stranskih dejavnosti zunanjemu izvajalcu. Do outsourcinga pride, ko
podjetje, ki izloča dejavnost, sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem za izvajanje
dejavnosti, ki jo je do tedaj opravljalo podjetje samo.
Zunanji izvajalci lahko pri outsourcingu nastopajo v različnih oblikah. Podjetje lahko
izločena dela prepusti svojim bivšim delavcem, ki pred tem postanejo samozaposleni.
Lahko opravljanje izločene storitve prepusti zunanjemu izvajalcu, pri tem pa ohrani
nadzor nad izvajanjem te storitve in nad opravljanjem dela delavcev. Lahko pa gre za
situacijo, kjer podjetje svojo stransko dejavnost kot del podjetja prenese na zunanjega
izvajalca.
Pri zadnji obliki delavci od dosedanjega delodajalca preidejo k novemu delodajalcu in
ohranijo dosedanje pravice iz delovnega razmerja. Pri tej obliki gre za prenos na podlagi
instituta "sprememba delodajalca," ki je urejen v Direktivi 2001/23/ES in v Zakonu o
delovnih razmerjih – ZDR-1.
Pri tej obliki outsourcinga je ključno vprašanje, kdaj se v primeru prenosa dejavnosti
(storitev), za katero niso potrebna sredstva, ohrani identiteta gospodarske enote. V vsaki
posamezni zadevi je potrebno ugotoviti, ali je bil izveden pravni prenos in ali je nato na
tej podlagi prišlo do prenosa podjetja oziroma dela podjetja.
Sodišče EU je v zadevi Süzen izoblikovalo pomembno "pravilo" za zadeve, v katerih
gre za prenos storitev, ki temeljijo na delavcih. Navedlo je, da lahko v nekaterih
delovno intenzivnih sektorjih skupina delavcev, ki je trajno vključena v skupno
dejavnost, pomeni gospodarsko enoto, taka enota pa lahko ohrani identiteto tudi po
prenosu, kadar novo vodstvo podjetja ne le nadaljuje zadevno dejavnost, ampak
prevzame tudi večino – tako po številu kot strokovnem znanju – zaposlenih, ki jim je
njihov predhodnik dodelil to nalogo.
Iz sodne prakse Sodišča EU tako izhaja, da je pri prenosu storitev, ki se izvajajo brez
uporabe pomembnih sredstev, za obstoj prenosa v smislu Direktive odločilen prevzem
bistvenega dela zaposlenih, ki so pri prenosniku opravljali to storitev. To pomeni, da je
prav od odločitve prevzemnika, ali bo ali ne bo prevzel delavce, oziroma od dogovora z
delodajalcem prenosnikom, odvisna uporaba Direktive.
Ob tem se v zvezi z merilom "prevzem bistvenega dela zaposlenih" porajajo številni
dvomi in vprašanja o primernosti ureditve instituta delodajalca v Direktivi. Uporaba
takšnega merila in s tem povezane avtonomije prevzemnika je v nasprotju z duhom
Direktive, katere namen je zaščita zaposlitve delavcev.
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Slovenska ureditev instituta spremembe delodajalca sledi ureditvi iz Direktive, dodatno
pa v osmem odstavku 75. člena ureja začasne prenose delavcev. V zvezi s to določbo se
pojavljajo številna vprašanja, saj ni jasno, kaj je začasen prenos, ali morajo biti pri
začasnem prenosu izpolnjeni pogoji za prenos, ki jih je v sodni praksi izoblikovalo
Sodišče EU, ter vprašanje, ali se lahko delodajalec prenosnik po prenehanju veljavnosti
pravnega posla, ki je bil podlaga prenosa, s tem, da ne prevzame bistvenega dela osebja,
ki je bilo preneseno na delodajalca prenosnika, izogne uporabi osmega odstavka 75.
člena ZDR-1. Slovenska sodišča na ta vprašanja še niso dala odgovora.
V primerjavi z našo nacionalno ureditvijo in tudi z Direktivo ter "pravili," ki jih je
izoblikovalo Sodišče EU, britanska pravila TUPE odpravljajo številna vprašanja in
dileme zlasti pri prenosih storitev in prevzemu delavcev. Pravila TUPE jasno določajo,
da pri prenosu vsi delavci, ki so dodeljeni določenemu delu podjetja, oziroma ki
opravljajo določeno storitev, avtomatično preidejo na delodajalca prevzemnika v
trenutku prenosa storitve. V primerjavi z Direktivo in sodno prakso Sodišča EU prehod
delavcev tako ni odvisen od volje novega delodajalca.
Zaključimo lahko, da britanska ureditev prenosa podjetja v primerjavi z Direktivo, zlasti
pri prenosu opravljanja storitev, odpravlja številne nejasnosti. Zaradi tega bi lahko bila
zgled tako slovenski ureditvi kot tudi evropskemu zakonodajalcu, ki bi z morebitno
spremembo Direktive zmanjšal število predloženih zadev Sodišču EU.
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19. 5. 1992.
Sodba v zadevi C-458/05 – Mohamed Jouini in drugi proti Princess Personal Service
GmbH, z dne 13. 9. 2007.
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Sodba v zadevi C-463/09 – CLECE SA proti María Socorro Martín Valor in
Ayuntamiento de Cobisa, z dne 20. 1. 2011.
Sodba v zadevi C-466/07 – Dietmar Klarenberg proti Ferrotron Technologies
GmbH, z dne 12. 2. 2009.
Sodba v zadevi C-287/86 – Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i
Danmark proti Ny Mølle Kro, z dne 17. 12. 1987.
Sodba v zadevi C-324/86 – Foreningen af Arbejdsledere i Danmark proti Daddy's
Dance Hall A/S, z dne 10. 2. 1988.
Sodba v zadevi C-101/87 – Bork International A/S proti Foreningen af
Arbejdsledere I Danmark, z dne 15. 6. 1988.
Sodba v zadevi C-172/99 – Oj Liikenne Ab proti Pekka Liskojärvi in Petti Juntunen,
z dne 25. 1. 2001.

13.3.2. SLOVENSKA SODIŠČA
-

Sklep VDSS opr. št. Pdp 69/2011, z dne 11. 2. 2011.
Sklep VDSS opr. št. Pdp 160/2010, z dne 18. 2. 2010.
Sodba VDSS opr. št. Pdp 1415/2010, z dne 18. 2. 2011.
Sklep VDSS opr. št. Pdp 160/2010, z dne 18. 2. 2010.
Sklep VSRS opr. št. VIII Ips 50/2015, z dne 25. 5. 2015.
Sodba VSRS opr. št. VIII Ips 41/2014, z dne 19. 5. 2014.
Sodba VSRS opr. št. VIII Ips 308/2010 z dne 21. 2. 2012.
Sodba VSRS opr. št. VIII Ips 209/2011 z dne 5. 12. 2011.
Sodba VSRS opr. št. VIII Ips 181/2012 z dne 14. 1. 2013.
Sodba in sklep VSRS opr. št. VIII Ips 126/2009, z dne 11. 1. 2011.
Sodba in sklep VSRS opr. št. VIII Ips 11/2008, z dne 10. 2. 2009.

13.4. DRUGI VIRI
-

-

-

-

Employment protection during business transfers and takeovers (TUPE), dostopno
na: http://www.nidirect.gov.uk/employment-protection-during-business-transfersand-takeovers (14. 1. 2016).
Handling TUPE transfers, The Acas guide, 2014 str. 7, dostopno na:
http://www.acas.org.uk/media/pdf/d/r/Handling-TUPE-Transfers-The-AcasGuide.pdf (14. 1. 2016).
Kavčič Klemen, Sodelovanje med organizacijami: Strateški management zunanjega
izvajanja dejavnosti, Fakulteta za managemnent Koper, Univerza na Primorskem,
Koper, 2009, dostopno na http://dk.mors.si/Dokument.php?id=293, (31. 12. 2015).
Poročilo Komisije o Direktivi Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o
približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v
primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov [SEC(2007)812],
Bruselj, 2007.
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-

-

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Geelhoed v zadevi C-340/01 – Abler in
drugi, z dne 19. 6. 2003.
Sklepni predlogi generalne pravobranilke Verice Trstenjak v zadevi C-463/09 –
CLECE, z dne 26. 10. 2010.
Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Cosmasa v združenih zadevah
Hernández Vidal in drugi (C-127/96, C-229/96 in C-74/97), z dne 24. 9. 1998.
Sodba Court of Session v zadevi Seawell Limited v Ceva Freight (UK) Limited and
Mr Craig Moffat, dostopno na: http://www.personneltoday.com/hr/case-of-theweek-court-of-session-provides-guidance-on-tupe-service-provision-changes/ (14. 1.
2016).
Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations, dostopno na:
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/246/made (14. 1. 2016).
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