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Projekt DialogPlus - Usposobljeni socialni partnerji v obrti in
podjetništvu za učinkovit socialni dialog

Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnost v okviru Operativnega programa za
izvajanje kohezijske politike 2014-2020, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za
vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega
učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in
teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«,
11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih
socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.
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Uvod
• Delovni spori primerni za reševanje z mediacijo
• ZMCGZ, ZARSS, ZDR-1, kolektivne pogodbe
• Individualni delovni spori (sklenitev, obstoj, trajanje, prenehanje delovnega
razmerja, o pravicah, obveznostih iz delovnega razmerja, o pravicah in
obveznostih iz industrijske lastnine, odškodnine zaradi delovno nezgode
idr.)
• Kolektivni delovni spori (o veljavnosti in izvrševanju kolektivne pogodbe,
zakonitost stavke, sodelovanje delavcev pri upravljanju idr.)
• Temeljni pogoj: gre za zahtevke, s katerimi stranke lahko razpolagajo
• Veljajo ista pravila kot veljajo splošno za mediacijo, z določenimi
posebnostmi
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Posebnosti mediacije v delovnih sporih
• Stranke
• Pravna narava delovnega razmerja kot trajnega delovnega razmerja
• Predmet spora
• Razpolaganja strank

Delovno razmerje
• Individualno delovno razmerje
- praviloma trajno pravno razmerje, kjer D in DD časovno daljše
obdobje sodelujete v delovnem procesu
- Medsebojno sodelovanje in zaupanje, z močnimi osebni elementi in
zato bolj občutljivo razmerje
- Učinki tudi na drugih pravnih področjih – soc. varnosti
Sporazumna rešitev je pomembna za ohranitev dobrega poslovnega in
osebnega sodelovanja med strankama v prihodnje. Če sta obe stranki
zadovoljni, so možnosti nadaljnjega sodelovanja boljše.
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Delovno razmerje
• Kolektivno delovno razmerje je pravno razmerje med kolektivnimi
predstavniki delavskih in DD organizacij, katerega predmet so
kolektivna pravica, obveznost, pravno razmerja ali (ekonomski) interes
• Tudi razmerja strank kolektivnih delovnih razmerij do drugih strank
(npr. soupravljanje delavec, organizacijo stavke)
• Značilnost: predmet je lahko tudi interesni ali ekonomski spor; zelo
pomembne in široke posledice (poseganje na področje individualnih
DR, normativni deli KP)

Stranke
Individualno DR:
- Delavec je FO, DD FO ali PO
- Osebni element je zelo pomemben, kaže lahko v zapletenosti in
večplastnosti spora
Neravnovesje moči – posebna pazljivost, da ne pride do zlorabe postopka na
račun šibkejše stranke, praviloma delavca
Kolektivno DR:
- Praviloma obe stranki PO
- Osebni element ni pomemben
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Načelo zakonitosti in razpolaganja strank
• Delovno pravo je pravno področje z močnimi javnopravnimi elementi,
kogentnimi pravnimi pravili
• Delovna zakonodaja varuje delavca kot šibkejšo stranko delovnega razmerja
(„v korist delavca“); pomemben vir tudi kolektivna pogodba
• To se na materialnopravnem področju odraža:
- Prepoved odtujitve minimalnih pravic (D se ne more odpovedati minimalni
plači, minimalnem dopustu, počitku); neveljaven dogovor, če se D odpove
pravico do regresa za letni dopust ali pravici do odpravnine, lahko se
sporazume za nižje plačilo
- Kar bi bilo v nasprotju s svobodo dela ali prepovedjo prisilnega dela
- Obveznost plačila dohodnine in dajatev iz soc. zavarovanj

Načelo zakonitosti in razpolaganja strank
• Na področju postopka:
- Prevalitev dokaznega bremena,
- Obličnost posameznih aktov (Pogodbe o zaposlitvi)
- Tudi glede splošno sprejetih procesnih institutov (vabilo, zaslišanje)
Mediator mora te posebnosti poznati in jih upoštevati.
Predmet svobodnega dogovarjanja je omejen s prisilnimi predpisi. Mediator mora
preveriti, ali vsebina poravnave ne nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali morali.
Pri tem mora biti še posebej pozoren na določbe zakonov, ki zagotavljajo minimalne
pravice delavcev ter prisilne predpise v zvezi s socialno varnostjo ter davki in
prispevki.
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Predmet spora
Spori glede obstoja, sklenitve, trajanja DR
- šibkejši položaj D
- vključitev sindikata je možna
Spori glede nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi
- praksa kaže, da vrnitev v DR v večini primerov ni mogoča, primerna, zlasti, če so
medsebojni odnosi močno skaljeni ali ekonomski razlogi
- v takih primerih je treba mediacijo voditi glede priznanja delovnega razmerja za
določeno obdobje in plačilo odškodnine
- dajatveni del – plačila dohodnine in soc. prispevkov ni mogoče obiti
Spori glede denarnih zahtevkov (neizplačane plače oz. razlike v plačah, odpravnina)
-ni posebnosti; objektivacija

• Dogovarjanje je dopustno glede bonitet iz pogodbe o zaposlitvi ali druge
pogodbe (službeni avto)
• Odškodninski spori glede delovnih nesreč
- zelo primerni za mediiranje
- močan dejavnik, ki vpliva na pripravljenost strank, zlasti DD, za
dogovarjanje je zaupnost
- objektivizacija
Spori iz naslova disciplinskih kršitev (nedovoljeni izostanki iz dela)
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Predmet spora
• Spori zaradi trpinčenja na delovnem mestu (ponavljajoče se,
sistematično, graje vredno, žaljivo ravnanje, usmerjeno proti D na
delovnem mestu ali v zvezi z delom)
• Spori glede pravic in obveznosti iz industrijske lastnine

Za mediacijo manj primerne zadeve
• Množični spori z bistveno istovrstnim dejanskim in
pravnim stanjem
• Spori, kjer proti mediaciji govorijo razlogi
ekonomičnosti
• Stranka želi precedenčno odločitev
• Pomanjkanje plačilne discipline stranke, ki želi
zavlačevati postopek
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Prednosti mediacije v delovnih sporih
• Ohranitev dobrih odnosov (trajnost razmerja, sodišče negotovo)
• Možnost ločenih srečanj
• Zaupnost
• Hitrost
• Prihranek stroškov
• Ni vezanosti na tožbeni zahtevek

Viri:
• J. Novak: Mediacija v delovnih sporih v: Ristin, Hajtnik (ur.), Mediacija
v teoriji in praksi, DMS, Ljubljana, 2011, str. 258-263.
• E. Korpič Horvat: Vloga in pristojnosti mediatorja v individualnih
delovnih sporih ter prosto razpolaganja strank z zahtevki v mediaciji,
HRM, 8/36, september 2010, str. 70-72.
• L. Tičar, Posebnosti mediacije v delovnih sporih, Delavci in delodajalci,
2-3/2011, str. 353-369.
• ZMCGZ, ZARSS, ZDR-1, ZDSS-1
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HVALA
ZA VAŠO POZORNOST
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
Celovška 71, 1000 Ljubljana
www.zdops.si

MEDIACIJA - SKUPAJ GRADIMO REŠITVE
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