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Vloga delavskih predstavništev
pri spreminjanju organizacije

Delavski predstavniki v zadevah, ki jih doloèa zakon, zlasti pa tudi na podroèju spreminjanja organi-
zacije (dela), nastopajo kot neke vrste /so/mened�erji. Zakon ne doloèa, kaj je »organizacija (de-
la)«, zato bomo poskusili v tem prispevku z razliènih zornih kotov nekoliko podrobneje osvetliti
vlogo svetov delavcev na tem podroèju njihovega udejstvovanja v okviru zakonsko doloèenih pri-
stojnosti. Kaj vse torej naèeloma sodi med te pristojnosti?

Splošno o pravici delavcev do
sodelovanja pri upravljanju

Ustava RS, konkretno njen 75. èlen, je
pravni temelj soodloèanja. Ta èlen se
namreè glasi: »Delavci sodelujejo pri

upravljanju v gospodarskih organizacijah in

zavodih na naèin in pod pogoji, ki jih doloèa

zakon.« Pri tem ustava ne opredeljuje, kaj je
upravljanje, njegovo vsebino, naèin izvaja-
nja in pogoje pa prepušèa doloèilom po-
sebnega zakona, to je Zakona o sodelo-
vanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ki

je bil sprejet dve leti po osamosvojitvi, 22.
julija 1993.

Kako imenujemo s tujko »upravlja-
nje«? Management.1 Zanimivo, da besedo
management pozna tudi Slovar slovenske-
ga knji�nega jezika, ki jo razlaga: »v kapita-

listièni ekonomiki – vodenje podjetja« v
smislu oseb pa kot »vodilni uslu�benci« –
managerji, kot vodilne uslu�bence podjet-
ja.2 Izraza management in managerji bomo
v nadaljevanju tega prispevka uporabljali v
fonetièni obliki (mened�ment in mened�er-
ji).

Èe nekoliko poenostavimo, da la�je
sprejmemo namen zakona, delavski pred-
stavniki v smislu ZSDU nastopajo kot
/so/mened�erji, seveda le v zadevah, ki jih
doloèa zakon. Z dogovorom med svetom
delavcev in delodajalcem se lahko podrob-
neje uredi uresnièevanje pravic iz ZSDU in
tudi druge naèine sodelovanja ali veè
soupravljalskih pravic delavcev, kot jih
doloèa zakon (5. èlen ZSDU).

To je pomembna razlika v primerjavi z
vlogo sindikata, ki zastopa delavce na po-
droèju delovnih razmerij, torej ureja pro-
blematiko »tr�nih nasprotij med delom in

kapitalom«, in le izjemoma posega na po-
droèje upravljanja (mened�menta).

Piše:
Vasja Butina

1 Angleško-slovenski, slovensko-angleški poslovni slovar, PCP| DZS, Ljubljana, 1996, str. 194.
2 Slovar slovenskega knji�nega jezika, DZS, Ljubljana, 1998, str. 520.

Dva vidika delavske participacije: sistemski in podjetniški
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Mened�ment = upravljanje,
vodenje

Zmedo v razumevanju z Ustavo opre-
deljenega »sodelovanja delavcev pri uprav-

ljanju …« poveèujeta dodatno dve razme-
roma razlièni veèinski praksi oz. obliki
upravljanja najštevilènejših oblik pridobitnih
organizacij, delniških dru�b, ameriška in
nemška:

a) ameriška oblika vkljuèuje manj rav-
nanja in nima posebnega organa uprav-
ljanja, tako kot

b) nemška oblika, kjer je funkcija
upravljanja izrazitejša in organizirana v po-
sebnem organu (npr. nadzorni svet v del-
niški dru�bi).

Slovenska ureditev po osamosvojitvi in
prevzemu tr�ne (kapitalistiène) dru�beno
ekonomske ureditve leta 1991 in deloma tu-

di �e prej, povzema nemško obliko uprav-
ljanja. Dopolnitve Zakona o gospodarskih
dru�bah (ZGD) iz leta 1993 in novi zakon
(ZGD-1) iz leta 2006, je uveljavil tudi ev-
ropsko delniško dru�bo oz. “societas
europaea” ter enotirni sistem upravljanja
v delniški dru�bi (ameriška oblika), ki pa ga
zaradi manjšega števila primerov uporabe v
praksi v tem sestavkune pojasnjujemo.

Upravljanje s tujko, kot reèeno, splo-
šno poimenujemo mened�ment in tiste, ki
upravljajo – mened�erji. Upravljanje pome-
ni vlado ali oblast v organizaciji (npr. po-
djetju), uveljavljeni tuji, zlasti angleški izrazi,
ki jih povzemamo oz. prevajamo v sloven-
šèino za upravljanje, so npr.: government,
administration, management, top manage-
ment ipd. Predstavniki delavcev v nadzor-
nem svetu, pa ne samo oni, temveè tudi

vsak posamezni delavec, v vprašanjih, ki jih
doloèa zakon, se v tej vlogi vkljuèujejo v
upravljanje organizacij kot mened�erji.

Vodenje (ravnanje) je proces naèrto-
vanja, uveljavljanja (organiziranja, vodenja)
in kontroliranja aktivnosti in z njimi pove-
zanimi viri (resursi), s katerimi organizacija
dose�e postavljen(e) cilj(e). Potrebne ak-
tivnosti izvajajo zaposleni organizacije na
podlagi vodenja in odloèitev, ki jih v ta na-
men sprejemajo posebej najeti mened�erji
(vodje, lep slovenski izraz je ravnatelji).
Glede na ureditev lahko delavsko souprav-
ljanje vsebuje tudi dejavnost upravljanja oz.
del upravljanja prek delavskega direktorja,
ki je èlan predstojništva, pri nas uveljavljeno
ime zanj je uprava.

Mened�ment avtorji prevajajo kot: vo-
denje, poslovodenje, upravljanje, ravnanje
– in od tod voditelj, vodja, direktor, upra-

vitelj, poslovodja, ravnatelj, pa tudi organi-
zator, šef, poslovodski upravljavec, in še
kaj bi se našlo.3 V bistvu uporaba izraza iz-
haja iz vsebine, se pravi od tega, na kateri
del upravljalno ravnalnega procesa, me-
ned�menta v širšem smislu, se nanaša.
Velik del avtorjev v slovenšèini prevaja oz.
uporablja za mened�ment v o�jem smislu
slovensko besedo ravnanje, ki je starejši
izraz kot vodenje; za najvišje ravni ravnanja
naj bi se uporabljal izraz ravnatelj, za ni�je
ravni in kot splošni pojem pa naj bi bil v rabi
izraz ravnalec (tuji izrazi: Manager, Leader,
Leiter, Führer). Mo�na (pravilna) je uporaba
izraza:

• mened�er (nimamo ustrezne slovenske
besede), kadar mislimo na celoten
upravljalno ravnalni proces in

• ravnatelj, ravnalec, kadar mislimo pred-
vsem na del tega enovitega procesa, na
ravnanje samo.

Kadar je to popolnoma jasno in zaradi
razumevanja vsebine potrebno, lahko izraza
loèimo, v nasprotnem pa lahko uporab-
ljamo besedo mened�er ali kar vodja.

Vkljuèevanje
delavcev v upravljanje

Delavci imajo po ZSDU pravico do:

• individualnega in

• kolektivnega

sodelovanja pri upravljanju (mened�mentu,
op. avtorja) zlasti, èe gre za soodloèanje
oziroma vplivanje na:

1) vsebino in organizacijo dela ter na

2) doloèitev in izvajanje aktivnosti, na-
menjenih:

a) izboljševanju delovnih razmer
oz. humanizaciji delovnega okolja in

b) doseganju uspešnega poslov-
anja dru�be (4. èlen ZSDU).

Organizacija, predvsem podjetja in go-
spodarski zavodi, dosegajo uspešno poslo-
vanje v glavnem le takrat, ko na daljši rok
ustvarjajo dobièek. To lahko dose�ejo s
poveèanjem prometa (realizacije) in z ni-
�anjem stroškov ali pa z obojim. Torej so
vse aktivnosti povezane s temi, ki jih vodi
mened�ment za doseganje uspešnega po-
slovanja po zakonu, tudi pravica delavcev.
Katere so te konkretne pravice, doloèa za-
kon v posameznih èlenih.

Z dogovorom med svetom delavcev in
delodajalcem se lahko podrobneje uredi
uresnièevanje pravic iz ZSDU in tudi veè
naèinov sodelovanja ter soupravljalskih
pravic delavcev, kot jih doloèa zakon (5.
èlen ZSDU).

Dva vidika delavske
participacije

Delavska participacija – pomeni sode-
lovanje delavcev pri upravljanju, ki je sicer
vloga organov lastnikov (nadzorni sveti) in
poslovodstev (uprave, direktorji ipd.). Po-
znavanje upravljanja kot stroke – uprav-
ljanje (mened�ment) je veda, zanj je potreb-
no znanje. Da se lahko kot delavski pred-
stavniki ukvarjamo z vsebino, moramo po-
znati tudi vsebino pravice do sodelovanja
pri upravljanju.

Prvi je sistemski vidik – dru�beno-
politièna ureditev, ki jo doloèajo ustava,
EU predpisi, zakoni, kolektivne pogodbe,
pravila ipd. Sistem je doloèen in je za vse
isti! Sistem imamo, v njem �ivimo in ga

3 Pomen mened�erja v smislu poslovni zastopnik (glasbenika, športnika ipd.) nas v kontekstu orga-
nizacije poslovanja ne zanima.

Slika: Anglo-ameriško in nemška oblika mened�menta
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lahko spreminjamo le na daljši rok. Tu je
vloga delavskih predstavnikov in tudi sin-
dikata predvsem nadzorna vloga, to je, da
se sistem izvaja in da lahko vplivata na nje-
govo spreminjanje. Anomalije sistema
(tranzicija, velik del dr�avne lastnine, malo
izkušenj, politièna razmerja, stanje demo-
kracije ipd.), ki se pojavljajo, nas ne smejo
odvrniti od smiselnosti delavske participa-
cije.

Drugi pa je podjetniški vidik,
podjetniška “svoboda”, ki pomeni, kako
najbolje delovati v danem sistemu (tudi
delavskih predstavnikov v teh vlogah). Loèi
uspešne od neuspešnih podjetij! Tu pa je
potreben miselni preklop, saj je potrebna
“v�ivitev” v podjetniško vlogo. V bistvu je ta
vidik, vloga te�ja.

Vsebina in organizacija dela

Splošno

Delavci imajo, kot reèeno, po ZSDU (4.
in 5. èlen) med drugim pravico do sode-
lovanja pri upravljanju zlasti, èe gre za so-
odloèanje oziroma vplivanje na vsebino in
organizacijo dela. Pojma vsebina dela in
organizacija pa v zakonu nista opredeljena,
zato ju lahko razlagamo le posredno z
doloèili drugih zakonov, predvsem Zakona

o delovnih razmerjih (ZDR) in z oprede-
litvami vede o organizaciji oziroma »orga-
nizacijske vede«.

Vsebina dela je delovni (poslovni)
proces, ki ga delavec opravlja na posamez-
nem delovnem mestu (vrsti dela), npr.
proces nabavljanja, prodajanja, proizvaja-
nja … ZDR v 4. èlenu posredno definira tudi
delovni proces: je prostovoljno razmerje
med delavcem in delodajalcem, v katerem
delavec za plaèilo delodajalca osebno in

nepretrgoma opravlja delo po navodilih in
pod nadzorom delodajalca.

Organizacija dela ni neposredno defi-
nirana, jo pa ZDR omenja dvakrat:

• 10. èlen, ki „zahteva, da organizacijo de-
la delodajalec doloèi v splošnem aktu:
„Predloge splošnih aktov delodajalca, s

katerimi delodajalec doloèa organiza-

cijo dela“ …

• 33. èlen, ki doloèa, da mora delavec pri
delu upoštevati organizacijo dela: „De-

lavec mora vestno opravljati delo na de-

lovnem mestu oziroma v okviru vrste

dela, za katerega je sklenil pogodbo o

zaposlitvi, v èasu in na kraju, ki sta do-

loèena za izvajanje dela, upoštevaje

organizacijo dela in poslovanja pri

delodajalcu.“

Prevladujoèa pojmovanja
organizacije

Beseda organizacija pomeni »skladno,

smotrno, povezano celoto«; tudi povezo-
vanje, urejanje v celoto. Izvor besede orga-
nizacija sega do grške besede “organon”,

katere prvotni pomen je orodje.4

Na podlagi omenjene in tudi drugih
opredelitev organizacije, so se izoblikovala
pojmovanja organizacije glede na vidik ob-

ravnavanja, na veè naèinov. Prevladujejo
trije osnovni pogledi na organizacijo, in
sicer:

1) organizacija kot subjekt (npr. pod-
jetje, inštitut, zavod, dr�avni organ, društvo
ipd.),

2) organizacija kot struktura z nizom
elementov, ki organizacijo sestavljajo (npr.
oddelki, ljudje, stroji ipd.) in

3) organizacija kot organizacijski
proces, s katerim razumemo smiselno po-

vezano in usklajeno delovanje, posamezne
dele procesa (aktivnosti, naloge …) dode-
limo posameznim delovnim mestom oz.
vrsti del, ki jih zapišemo v opis delovnega
mesta (vrste del).

Vsebina in naèin
sodelovanja delavcev

Sodelovanje delavcev pri upravljanju,
tudi na podroèju vsebine dela in organiza-
cije, se uresnièuje na naslednje naèine:

• s pravico do pobude in s pravico do od-
govora na to pobudo

• s pravico do obvešèenosti

• s pravico dajanja mnenj in predlogov ter
s pravico do odgovora nanje

• z mo�nostjo ali obveznostjo skupnih po-
svetovanj z delodajalcem

• s pravico soodloèanja

• s pravico zadr�anja odloèitev deloda-
jalca

Pravice v zvezi s sodelovanjem delav-
cev pri upravljanju uresnièujejo delavci kot
posamezniki ali kolektivno prek:

• sveta delavcev ali delavskega zaupnika

• zbora delavcev

• predstavnikov delavcev v organih dru-
�be)

Sodelovanje v organih dru�be poteka
prek predstavnikov delavcev v nadzornem
svetu in prek delavskega direktorja (v
upravi ali med izvršnimi direktorji upravne-
ga odbora – 78. èlen ZSDU). V okviru
splošnih pravic in obveznosti èlanov uprave
dru�be, delavski direktor zastopa in pred-
stavlja interese delavcev glede kadrovskih
in socialnih vprašanj (84. èlen ZSDU). Gle-
de na organizacijo dela je lahko delavski
direktor zadol�en tudi za druga podroèja v
upravi.

4 Leksikon CZ, 2000, str. 752; organizacija je glagolnik od besede organizirati (SSKJ, DZS 1998, str.
185), povzeta iz franc. „organiser“ – organizirati, prirediti, urediti, izpeljanke iz „organe“ v pomenu orod-
je, sredstvo (SES, MK, 1997, str. 411).

Slika: Tri pojmovanja organizacije
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Individualna participacija –
sodelovanje posameznega delavca

Delodajalec mora delavcu kot posa-
mezniku omogoèiti sodelovanje pri uprav-
ljanju. Delavec kot posameznik ima pra-
vico (88. èlen ZSDU):

• do pobude in odgovorov na to pobudo,
èe se nanašajo na njegovo delovno
mesto ali na njegovo delovno oziroma
organizacijsko enoto;

• biti pravoèasno obvešèen o spremem-
bah na svojem delovnem podroèju (naj-
manj na delovnem mestu…);

• povedati svoje mnenje o vseh vprašan-
jih, ki se nanašajo na organizacijo nje-
govega delovnega mesta in delovni
proces;

• zahtevati, da mu delodajalec oziroma od
njega pooblašèeni delavec pojasni vpra-
šanja s podroèja plaè in z drugih pod-
roèij delovnih razmerij ter iz vsebine tega
zakona (seveda tistih, ki se tièejo njego-
vega delovnega podroèja).

Delodajalec mora odgovoriti na pobudo
iz prve alineje ter na vprašanja iz èetrte ali-
neje prejšnjega odstavka najkasneje v 30
dneh.

Obvešèanje sveta delavcev

Delodajalec mora skladno z 89. in 90.
èlenom ZSDU obvešèati svet delavcev
predvsem o vprašanjih, ki se nanašajo na:

• gospodarski polo�aj dru�be

• razvojne cilje dru�be

• stanje proizvodnje in prodaje

• splošni gospodarski polo�aj panoge,
predhodno, torej pred sprejemom do-
konène odloèitve, pa mora obvešèati svet
delavcev o vprašanjih, ki se nanašajo na:

• spremembo dejavnosti

• zmanjšanje gospodarske dejavnosti

• spremembe v organizaciji proizvodnje

• spremembe tehnologije

• letni obraèun in letno poroèilo

• druga vprašanja na podlagi medseboj-
nega dogovora iz drugega odstavka 5.
èlena tega zakona

Na zahtevo sveta delavcev pa mora de-
lodajalec omogoèiti tudi vpogled v doku-
mentacijo, ki je nujna za obvešèenost sve-
ta delavcev o zgoraj navedenih zadevah.

Skupno posvetovanje
s svetom delavcev

Delodajalec mora pred sprejemom ob-
vešèati svet delavcev in zahtevati skupno
posvetovanje glede:

• statusnih vprašanj dru�be

• kadrovskih vprašanj

• vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri
delu

Potrebne informacije mora delodajalec
posredovati svetu delavcev najmanj 30 dni
pred sprejemom odloèitve, rok za predla-
gano skupno posvetovanje pa mora biti
najmanj 15 dni pred sprejemom odloèitev
(91. èlen ZSDU).

Skupno posvetovanje med svetom de-
lavcev in delodajalcem predstavlja dol�nost
delodajalca, da:

a) seznani svet delavcev o predvidenih
odloèitvah glede statusnih in kadrovskih
vprašanj ter glede vprašanj varnosti in
zdravja delavcev pri delu, se z njim

b) posvetuje in si
c) prizadeva za uskladitev stališè (92.

èlen ZSDU).

Statusna vprašanja so:

• statusne spremembe (zdru�itev, delitev,
sprememba pravno oorganizacijske ob-
like – ZGD-1)

• prodaja dru�be ali njenega bistvenega
dela (prenos premo�enja – ZGD-1)

• zaprtje dru�be ali njenega bistvenega
dela,

• bistvene spremembe lastništva (93.
èlen ZSDU)

Za kadrovska vprašanja tega zakona
se štejejo (94. èlena ZSDU):

• potrebe po novih delavcih (število in
profili)

• sistemizacija delovnih mest (tudi po
ZGD); sestavni del sistemizacije je tudi
vrednotenje DM)

• razporejanje veèjega števila delavcev iz-
ven dru�be

• razporejanje veèjega števila delavcev iz
kraja v kraj

• sprejemanje aktov s podroèja dodatne-
ga pokojninskega, invalidskega in zdrav-
stvenega zavarovanja

• zmanjšanje števila delavcev

• sprejem splošnih pravil o disciplinski
odgovornosti

Sistemizacija je organizacijsko vpra-
šanje! “Sistemizacija delovnih mest" je
splošni akt (ali sestavni del drugega sploš-
nega akta) delodajalca, ki doloèa delovna
mesta in posebne pogoje za zasedbo de-
lovnih mest.

Vprašanj varnosti in zdravja delavcev

pri delu kot tretji sklop vprašanj, ki so
predmet obveznega predhodnega skupne-

ga posvetovanja s svetom delavcev, ZSDU
ne opredeljuje posebej, ampak so podrob-
neje urejena v Zakonu o varnosti in zdravju
pri delu (ZVZD-1). Gre pa za vrsto izjemno
pomembnih vprašanj, ki so kljuènega po-
mena za pravice in polo�aj zaposlenih v
dru�benoekonomskih razmerjih.

Soglasje sveta delavcev –
soodloèanje

Delodajalec mora po 95. èlenu ZSDU
predlo�iti v soglasje svetu delavcev pred-
loge odloèitve v zvezi z:

• osnovami za odloèanje o izrabi letnega
dopusta

• merili za ocenjevanje delovne uspešno-
sti delavcev

• kriteriji za nagrajevanja inovacijske de-
javnosti v dru�bi

• razpolaganjem s stanovanjskim skla-
dom, poèitniškimi zmogljivostmi in dru-
gimi objekti standarda delavcev

• kriteriji za napredovanje delavcev

Kot vidimo, soglasje sveta delavcev ni
predvideno za „organizacijske spremem-
be“ (izjema je pripojitev dru�b, kot jo ureja
ZGD), razen seveda, kadar so spremembe
povezane z zmanjšanjem (veèjega) šte-
vila delavcev. Po prvem odstavku 96. èle-
na ZSDU mora namreè delodajalec v osmih
dneh pridobiti predhodno soglasje sveta
delavcev tudi v primeru, èe imajo »organi-
zacijske« in druge odloèitve iz predhodnih
èlenov (89 in 93) za posledico poveèanje
ali zmanjšanje števila delavcev, èe gre za
veèje število delavcev, po predpisih o de-
lovnih razmerjih.

Konkretno mora delodajalec pod na-
vedenim pogojem pridobiti soglasje sveta
delavcev v primerih iz 5. do 8. alineje 89.
èlena ZSDU, ko gre za

• spremembo dejavnosti

• zmanjšanje gospodarske dejavnosti

• spremembe v organizaciji proizvodnje

• spremembe tehnologije,
in v primerih iz 1. in 2. alineje 93. èlena
ZSDU, ko gre za

• statusne spremembe

• prodajo dru�be ali njenega bistvenega
dela

pri èemer je po 98. èlenu ZDR-1 veèje
število delavcev:

• najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki
zaposluje veè kot 20 in manj kot 100
delavcev

• najmanj 10 odstotkov delavcev pri de-
lodajalcu, ki zaposluje najmanj 100,
vendar manj kot 300 delavcev
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• najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki
zaposluje 300 ali veè delavcev

Svet delavcev lahko v obravnavanih
primerih zavrne soglasje samo, èe predlog
odloèitev o zmanjšanju števila delavcev:

• ne vsebuje predloga programa o razre-
ševanju prese�nih delavcev po predpisih
o delovnih razmerjih (98. – 103. èlen
ZDR), ali èe

• razlogi za odloèitev o zmanjšanju števila
delavcev niso utemeljeni

Èe svet delavcev zavrne soglasje v na-
sprotju s prejšnjim odstavkom, ta zavrnitev
nima uèinka na pravilnost in zakonitost od-
loèitve delodajalca.

Delodajalec ne sme sprejeti zgoraj na-
vedenih odloèitev, èe je svet delavcev v
osmih dneh zavrnil soglasje (97. èlen
ZSDU).

Soglasje sveta delavcev
pri pripojitvi dru�b po ZGD-1

Za veljavnost pogodbe o pripojitvi dru�b
je po 592. èlenu Zakona o gospodarskih
dru�bah, ZGD-1, ki ureja varstvo upnikov,
potrebno tudi:

… soglasje delavcev vsake pri pri-

pojitvi udele�ene dru�be, v imenu katerih

poda izjavo o soglasju njihov predstav-

nik, v skladu z zakonom, ki ureja sodelo-

vanje delavcev pri upravljanju.

Soglasje je potrebno le, kadar je pri
pripojitvi udele�ena dru�ba, ki je imetnik veè
kot 25 % delnic katere koli druge pri
pripojitvi udele�ene dru�be (delnice ciljne
dru�be). Postopek dajanja soglasja je enak
kot ga opredeljuje ZDSU v 96. èlenu za
soglasje, s tem da „predstavniki delavcev
dajo izjavo o soglasju v obliki notarskega
zapisa“.

Zadr�anje posamezne
odloèitve delodajalca

Zakon za primere doloèenih kršitev s
strani delodajalca dovoljuje svetu delavcev
posebno obliko »samopomoèi«. Svet de-
lavcev ima namreè pravico s sklepom za-
dr�ati posamezne odloèitve delodajalca in
istoèasno spro�iti postopek za razreše-
vanje medsebojnega spora, èe delodajalec
o vprašanjih iz

• pete (spremembo dejavnosti)

• šeste (zmanjšanje gospodarske dejav-
nosti)

• sedme (spremembe v organizaciji pro-
izvodnje)

• osme alineje (spremembe tehnologije)

prvega odstavka 89. èlena ZSDU pred-
hodno ne obvešèa sveta delavcev pred

sprejemom dokonène odloèitve, ali èe
delodajalec

• ne seznani sveta delavcev

• ne spoštuje rokov iz 91. èlena tega za-
kona

• ne zahteva skupnega posvetovanja s
svetom delavcev glede statusnih in kad-
rovskih vprašanj iz 93. in 94. èlena tega
zakona,

in sicer v obeh primerih v osmih dneh od
dneva, ko je bil svet delavcev obvešèen o
sprejemu odloèitve delodajalca.

V primerih iz prejšnjega odstavka delo-
dajalec ne sme izvršiti odloèitve vse do
dokonène odloèitve pristojnega organa.

Sodelovanje delavcev pri
upravljanju v organih dru�be

Sodelovanje delavcev pri upravljanju v
organih dru�be se uresnièuje:

• v dvotirnem sistemu upravljanja prek
predstavnikov delavcev v nadzornem
svetu dru�be, lahko pa tudi prek pred-
stavnika delavcev v upravi dru�be (de-
lavskega direktorja);

• v enotirnem sistemu upravljanja prek
predstavnikov delavcev v upravnem
odboru, lahko pa tudi prek predstavnika
delavcev med izvršnimi direktorji dru-
�be (pogojno: »delavskega direktorja v
enotirnem sistemu upravljanja«).

Èlani nadzornega sveta in upravnega
odbora ter njegovih komisij, ki so pred-
stavniki delavcev, zastopajo interese vseh
delavcev v okviru pooblastil tega organa v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske
dru�be, ali zakonom, ki ureja zadruge, in
statutom dru�be.« (Èlen 80/1 ZSDU)

V okviru splošnih pravic in obveznosti,
ki pripadajo vsem èlanom uprave dru�be ali
izvršnim direktorjem dru�be v skladu s po-
sebnim zakonom in statutom dru�be, de-
lavski direktor ali predstavnik delavcev med
izvršnimi direktorji dru�be zastopa in pred-
stavlja interese delavcev glede kadrovskih
in socialnih vprašanj.« (84. èlen ZSDU)

Splošni akti delodajalca
s podroèja organizacija dela
po ZDR-1

Predloge splošnih aktov delodajalca, s
katerimi delodajalec doloèa organizacijo
dela ali doloèa obveznosti, ki jih morajo
delavci poznati zaradi izpolnjevanja po-
godbenih in drugih obveznosti, mora delo-
dajalec v skladu s prvim odstavkom 10.
èlena ZDR-1 pred sprejemom posredovati v

mnenje sindikatom pri delodajalcu. Sindi-
kat mora podati mnenje v roku osmih dni.
Èe je sindikat posredoval mnenje v roku iz
prejšnjega odstavka, ga mora delodajalec
pred sprejemom splošnih aktov obravna-
vati in se do njega opredeliti.

Èe pri posameznem delodajalcu ni
organiziranega sindikata, se s splošnim
aktom delodajalca lahko doloèijo pravice, ki
se v skladu s tem zakonom lahko urejajo v
kolektivnih pogodbah, èe so za delavca
ugodnejše, kot jih doloèa zakon oziroma
kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajal-
ca. Predlog takšnega splošnega akta mora
delodajalec pred sprejemom posredovati v
mnenje svetu delavcev oziroma delav-
skemu zaupniku. Svet delavcev oziroma
delavski zaupnik mora podati mnenje v roku
osmih dni, delodajalec pa mora pred spre-
jemom splošnega akta posredovano mne-
nje obravnavati in se do njega opredeliti.

Èe pri posameznem delodajalcu ni or-
ganiziranega sveta delavcev oziroma de-
lavskega zaupnika, mora o vsebini pred-
loga splošnega akta iz tretjega odstavka
tega èlena delodajalec pred sprejemom
akta obvestiti delavce na pri delodajalcu
obièajen naèin.

Delodajalec mora omogoèiti pri njem
zaposlenim delavcem in delavcem, napo-
tenim s strani delodajalca za zagotavljanje
dela, da se seznanijo z vsemi veljavnimi
splošnimi akti iz prvega in tretjega odstavka
tega èlena. V ta namen morajo biti splošni
akti delodajalca vedno na razpolago na
dostopnem mestu, na katerem se lahko
delavci brez nadzora seznanijo z njihovo
vsebino.

Postopek sprejemanja
splošnih aktov po ZSDU

O predlogu splošnega akta s pod-
roèja:

• sistemizacije delovnih mest (tudi vred-
notenje dela)

• dodatnega pokojninskega, invalidskega
in zdravstvenega zavarovanja

• varnosti in zdravja pri delu in disciplin-
ske odgovornosti,

mora delodajalec svet delavcev najmanj 30
dni pred sprejemom odloèitve obvestiti in
zahtevati skupno posvetovanje s svetom
delavcev, ki mora biti skladno z 91. èlenom
ZSDU izvedeno najmanj 15 dni pred
sprejemom odloèitve.

O predlogu splošnega akta s podroèja:
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• osnov za odloèanje o izrabi letnega do-
pusta in o drugih odsotnostih z dela

• meril za ocenjevanje delovne uspešnosti
delavcev

• kriterijev za nagrajevanje inovacijske
dejavnosti

• razpolaganja s stanovanjskim skladom,
poèitniškimi zmogljivostmi in drugimi
objekti standarda delavcev

• kriteriji za napredovanje delavcev,

mora delodajalec skladno s 95. èlenom
ZSDU predlo�iti v soglasje svetu delavcev
(ta se mora opredeliti v 8 dneh od pred-
lo�itve v soglasje, v nasprotnem se šteje,
da soglaša).

Za razliko od ZDR-1, ki glede »organi-
zacijskih« splošnih aktov, kot smo videli
zgoraj, doloèa le subsidiarno pristojnost
sveta delavcev in delavskega zaupnika,
pa seveda ZSDU skozi pravico do »pred-
hodne« obvešèenosti, ki seveda �e po lo-
giki stvari vkljuèuje tudi pravico do po-

dajanja mnenj in predlogov, v bistvu sve-
tom delavcev priznava pravico do vkljuèe-
nosti tudi v postopek sprejemanja vseh
tistih »organizacijskih« splošnih aktov, ki
pomenijo »spremembe v organizaciji
proizvodnje« po 89. èlenu ZSDU. V širšem
pomenu tega pojma, lahko sem uvrstimo
tudi »spremembe v organizaciji delovnega
èasa«, kar je zelo pomembno organiza-
cijsko vprašanje, a je – ker tega zakon ne
omenja izrecno – v praksi pogosto sporno.

Ameriške predsedniške volitve
in ekonomska demokracija

Izvolitev novega ameriškega predsednika v veliki meri oblikuje tudi smer, v katero se bo v prihodnje
razvijala svetovna ekonomija. Zato tudi z vidika razvoja ekonomske demokracije ni nepomembno,
kdo zaseda Belo hišo in kakšno politiko bo zasledoval. Rezultati ameriški predsedniških volitev so
znani in naslednja štiri leta bo Belo hišo zasedal republikanec Donald Trump. V nadaljevanju bomo
tako pogledali, kaj (èe sploh) na podroèju razvoja ekonomske demokracije lahko prièakujemo od
prihodnje republikanske administracije, kakor tudi, kaj so na tem podroèju v programu imeli
zapisano demokrati.

Podpora republikancev
ESOP shemam

Èeprav številni ocenjujejo, da v resnici
sploh ne vemo, kaj toèno lahko prièaku-
jemo od Donalda Trumpa na polo�aju ame-
riškega predsednika, pa nam nekaj idej, ki
jih zna zagovarjati skupaj z republikansko
veèino v obeh domovih ameriškega kon-
gresa, lahko poda letošnji predvolilni pro-
gram republikanske stranke. Èeprav bi
lahko prièakovali, da desna, kapitalizmu
naklonjena republikanska stranka v eko-
nomsko liberalnih Zdru�enih dr�avah Ame-
rike v svojem programu ekonomske demo-
kracije sploh ne bi omenila, ni èisto tako.

Republikanci so v svojem letošnjem
predvolilnem programu (kakor tudi �e v
svojem programu leta 2012) izrazili svojo
podporo naèrtom delavskega delnièarst-
va v ZDA, znanim kot ESOP (ang. em-

ployee stock ownership plan). Ob tem so
zapisali, da verjamejo, da bo odnos med
delodajalci in delojemalci v prihodnosti te-
meljil na opolnomoèenju delavcev in flek-
sibilnosti na delovnem mestu. Iz tega
razloga navajajo, da podpirajo ESOP she-
me, saj po njihovem omogoèajo delavcem,
da postanejo kapitalisti in s tem prispevajo
k razširjanju obsega zasebne lastnine ter k
spodbujanju prostega tr�nega gospodar-
stva.

Vidimo lahko, da imajo republikanci ze-
lo zanimivo interpretacijo delovanja
ESOP shem, hkrati pa gre to pripisati tudi
naravi teh shem v ameriškem gospodar-
stvu. To se vidi tudi v tem, da demokratska
stranka ESOP shem v svojem programu
sploh ne omenja. Pri tem je zanimivo, da
anketa organizacije Employee-owned S
Corporations of America (ESCA), ki pro-
movira zanimanje podjetij za ESOP sheme,
ugotavlja, da veè registriranih demokra-
tov kot pa republikancev podpira koncept,
da bi zaposleni bili lastniki podjetij in imeli
korist od uspešnosti podjetja. To gre morda
predpisati tudi razliki v dojemanju in po-
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