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Predstavitev modela
za vzpostavitev in
ohranjanje lastništva
med zaposlenimi

Izhodišèe èlanka je, da je ameriški model lastništva zaposlenih (Employee Stock Ownership Plan)
pomembna pravna iznajdba, ki je premalo znana v Evropi in drugod.

Nedavno je bil v Ljubljani ustanovljen
Inštitut za ekonomsko demokracijo (IED),
ki �eli z razliènimi orodji in po vzoru ESOP
prakse v Sloveniji razširiti lastništvo zapo-
slenih. Ena izmed kljuènih dejavnosti inšti-
tuta bo oblikovanje primernega zakona, ki
bo povzel kljuène elemente ameriške ESOP
zakonodaje, hkrati pa jih bo zadovoljivo
umestil v slovenski pravni prostor. Imple-
mentacija zakona ni preprosta in lahko
vzame veliko èasa. Zato v tem èlanku avtor-
ja predstavita model, ki omogoèa vzposta-
vitev lastniškega sklada zaposlenih brez

zakonodaje, ki bi rešitev davèno optimizi-
rala in vzpostavila potrebne sheme, ki bi
motivirale lastnike v prodajo zaposlenim.
Pred zaèetkom samega politiènega proce-
sa je namreè kljuèno, da prakso predstavijo
pilotni projekti, ki bodo poleg tuje referen-
ce domaèa oporna toèka v predstavljanju
zakona.

Katere probleme naslavlja
lastništvo zaposlenih?

Dru�inska podjetja ter preostala mala in
srednja podjetja nimajo resnih te�av v do-
seganju dru�beno odgovornega poslova-
nja zaradi kljuènega razloga – lastniki, me-
ned�erji in zaposleni nimajo interesa, da
smetijo po lastnem lokalnem okolju. Usta-
novitelji podjetja obièajno �ivijo v skupnosti,
v katerem je tudi podjetje, ki ima tradicijo
ustvarjanja slu�b, plaèevanja davkov in dru-
gaène oskrbe lokalnega okolja.

Vendar pa se vsi lastniki prej ali slej
upokojijo, medtem ko njihovi otroci obièaj-
no nimajo �elje nadaljevati dru�inskega po-
sla, zato se zgodi, da so taka podjetja pro-
dana veèjim konkurentom ali industrij-
skim ter finanènim konglomeratom. V
obeh primerih podjetje pade v roke odsot-
nih lastnikov, ki imajo popolnoma drugaène
interese in odgovornosti do lokalne skup-
nosti. Podjetje bo verjetno nekaj èasa na-
daljevalo z obièajnim poslom, vendar pa se
prej ali slej zgodi, da se vrednost sredstev
poèasi èrpa iz podjetja zaradi pomanjkanja
investicij v opremo in izobra�evanje delav-
cev, hkrati je vedno manj nadzora nad
onesna�evanjem okolja. Sèasoma novi la-
stniki zaprejo podjetje, razlogi so veè ali
manj enaki, variirajo od optimizacije proiz-
vodnje, do previsokih stroškov obratovanja
v malih, odroènih krajih, previsoke cene
domaèih delavcev in podobno.

To je preveè pogosta zgodba, ki pa ni
edina izbira lastnikov uspešnih malih in
srednjih podjetij. Obstaja dodobra preiz-
kušena alternativa – menjava dru�inskega
ali drugaèe koncentriranega lastništva z
lastništvom zaposlenih. Uspešnost last-
ništva zaposlenih se je izkazala v 7.000
podjetjih v ZDA, rešitev pa je aplikativna za
vse tr�ne sisteme privatne lastnine po
svetu.

Ob omembi lastništva zaposlenih je
mogoèe vzbuditi instantno nasprotovanje
z razliènih smeri. Zaposleni obièajno nima-

jo denarja, da bi odkupili lastništvo od ob-
stojeèih lastnikov, prav tako pa niso pri-
pravljeni zastaviti lastnega premo�enja za
take podvige. To so relevantni ugovori.
7.000 podjetij z delnim ali polnim lastniš-
tvom zaposlenih se ni preoblikovalo z oseb-
no investicijo zaposlenih, temveè s pomo-
èjo pravnega ESOP mehanizma, ki dovol-
juje delni ali 100-odstotni odkup z vzvo-
dom, hkrati pa se izogne tveganju, da bi za-
posleni izgubili svoje prihranke.

ESOP neposredno naslovi dru�bene
probleme, s katerimi se sooèajo notranje
olastninjena mala in srednja podjetja ob
odhodu lastnikov iz podjetja.1 Model je
aplikativen tako za dru�inska podjetja in
njihove lastnike, kot za ustanovitelje malih
in srednjih podjetij, ki išèejo naèin postop-
nega ali enkratnega odkupa njihove last-
ništva. Lastništvo zaposlenih, ki ga zagoto-
vimo z ESOP-podobnimi mehanizmi, spre-
meni spodbujevalno shemo za korporativni
mened�ment in etablira naravno razmerje
med korporativno in dru�beno odgovor-
nostjo.

Kaj je ESOP?
Najprej je potrebno ugotoviti, kaj ESOP

ni. Okrajšava ESOP je pogosto uporabljena
za opis kakršnekoli sheme lastništva zapo-
slenih, ne glede na to, kako je bila vzpostav-
ljena. Na primer, ESOP je kljuèno drugaèen
od splošno razširjenega programa delni-
èarstva zaposlenih (Employee Share Pur-

chase Plans – ESPPs), v katerih zaposleni
individualno zbirajo denar za nakup delnic
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1 Glej Brill (2017) in http://www.nceo.org/articles/esop-business-continuity.
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podjetja po zni�ani ceni. Podobni naèrti se
le redko manifestirajo v veèjem lastništvu
zaposlenih. Zelo poèasen porast lastništva
zaposlenih z ESSP planom ima le majhen
uèinek tako na motivacijsko shemo zapo-
slenih kot mened�menta. V nasprotju ESOP
odkupi z vzvodom zahtevajo posojilo, prek
katerega se odkupi veèji dele� lastništva na-
enkrat (minimalni odkup po ESOP zako-
nodaji je 30 %), kljub temu pa zaposleni le
postopoma prihajajo do nadzora v podje-
tju – razlog za to je, da se lastništvo preliva
na zaposlene v razmerju z odplaèanim dol-
gom, to pa obièajno traja nekaj let.

Kljuè do ESOP modela je lastniški
sklad zaposlenih (LSZ2), ki je loèen od po-
djetja, v njem pa so vsi zaposleni upra-
vièenci lastniških pravic. V Ameriki je LSZ
pravzaprav pokojninski sklad. Pri odkupu z
vzvodom LSZ pristopi do banke ali druge
finanène institucije, pri kateri vzame kredit z
namenom odkupa delnic od trenutnega
lastnika, ali da odkupi novo izdane delnice.

Kupljene delnice se najprej dr�i na za-
èasnem raèunu LSZ in so zase�ene, v ko-
likor se dolg ne odplaèuje. Vendar pa po-
djetja in finanène institucije ne �elijo imeti
delnic privatnih podjetij, glavna varovalka
kredita je dogovor med matiènim podjetjem
in LSZ, da bo podjetje s stalnimi (meseè-
nimi ali letnimi) pokojninskimi prispevki
LSZ posredno odplaèalo kredit pri banki.
Pokojninski prispevki so obravnavani kot
prispevki za delavce, zato niso obdavèeni
ne na ravni podjetja ne na ravni sklada. LSZ
postopno odplaèuje dolg, proporcionalno z
odplaèanim dolgom pa se delnice iz zaèas-
nega raèuna prenašajo na individualne ra-

èune zaposlenih na skladu. Kriterij distribu-
cije delnic se doloèi pred dogovorom za
odkup, obièajno se delnice med zaposlene
razdeli egalitarno ali pa sorazmerno glede
na plaène razlike.

Ko zaposleni odidejo iz podjetja ali se

upokojijo, LSZ postopoma odkupi njihove
delnice, medtem ko so odkupljene delnice
razporejene med individualne raèune pre-
ostalih zaposlenih. Sklad je obvezan k od-
kupu delnic zaposlenih, ki odhajajo, saj ni
zunanjega trga, razen èe delnice podjetja
kotirajo na borzi. Odgovornost odkupa je
mogoèe pokriti na enak naèin, kot se je fi-
nanèno pokril zaèetni odkup lastništva. Na
ta naèin je lastništvo med zaposlenimi sta-
bilizirano za nedoloèen èas.3

Zgodovina ESOP zakona
Obièajen ameriški zasebni pokojninski

sklad, ki ga financira doloèeno podjetje, je

pred posebno zakonodajo lahko investiral
zgolj 10 % svojih sredstev v delnice ma-
tiènega podjetja. ESOP zakonodaja se je
torej opirala na �e definirano pravno enti-
teto, za katero pa je spremenila doloèene
pogoje: (1) matièno podjetje je bilo lahko v

100-odstotni lasti pokojninskega sklada,
(2) sklad je lahko vzel kredit, ki se ga zava-
ruje s pokojninskimi prispevki podjetja.

Na idejo ESOP mehanizma je prišel
ekscentrièni San Francisco odvetnik Louis
Kelso. Eden izmed razlogov za njegovo
razmišljanje o prenašanju lastništva na za-
poslene je avtomatizacija proizvodnje, zno-
traj katere bodo roboti ‘’kradli’’ slu�be ljudi,
zaradi èesar je poleg dohodka iz dela lju-
dem potrebno zagotoviti tudi dohodek iz
kapitala. Kelso je s tem zagovarjal stališèe,
da je potrebno ustvariti èim veè kapitalistov
(Kelso in Adler, 1958). ESOP mehanizem je
bil tako spoèet z idejo, da se delavce spre-
meni v kapitaliste (Kelso in Hetter, 1967),
podobni razlogi podpore pa so še vedno �ivi
med politièno desnico v Ameriki.

Obièajno so poslovne transakcije med
podjetjem in njegovim pokojninskim pro-
gramom prepovedane. V 50-ih je Kelso
eksperimentiral z ESOP modelom, za ta
namen pa je potreboval odpustek zakono-
dajnih oblasti v Kaliforniji. Sestanek Kelsa in
senatorja Russela Longa, ki je v ESOP-u
prepoznal prilo�nost za veèjo redistribu-
cijo bogastva med ljudi, je leta 1974 omo-
goèil izjemo s posebnim ERISA (Employee

Retirement Income Security Act) zakonom.
Potrebnih je bilo vsaj deset let, da so bili
pravno omogoèeni vsi potrebni pogoji, ki jih
je zahteval ESOP program. Pravi zaèetek
ESOP gibanja je torej mogoèe zaznati šele v
80-ih letih.4

2 V ZDA je to Employee Stock Ownership Trust ali ESOT, tukaj bomo uporabili slovenski akronim LSZ.
3 Za veè informacij lahko bralec pregleda literaturo NCEO, na primer Gordy et al. (2013) ali Rosen in
Rodrick (2014).
4 Za bolj poglobljeno zgodovino, glej Blasi et. al. (2013).

Slika 1: ESOP mehanizem za odkup zaposlenih z vzvodom

Slika 2: Delnice razporejene med individualne raèune zaposlenih in odkup delnic ob izhodu

zaposlenih iz podjetja
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Še posebej zanimivo in pomembno je
dejstvo, da je ESOP zakonodajo v vseh teh
letih podpirala tako desnica (spreminjanje
delavcev v kapitaliste) kot levica (premik k
ideji ekonomske demokracije). Danes je v
ESOP sheme vkljuèenih okoli 10 % delav-
cev zasebnega sektorja (pribli�no 14 mili-
jonov delavcev), poveden je podatek, da je
zgolj 7 % zasebne delovne sile sindikali-
zirane. Velika raèunovodska in finanèna po-
djetja imajo specializirane oddelke, ki se
ukvarjajo z ESOP zakonodajo in svetovan-
jem, prav tako obstajajo številna mala pod-
jetja, ki so popolnoma predana svetovanju
o ESOP modelu. Obstoji tudi nacionalni
center za informacije in raziskave na te-
mo ESOP modela (NCEO), dve nacionalni
ESOP asociaciji in številne zvezne aso-
ciacije. Vse te institucije prirejajo številne
konference in dogodke, kjer izpostavljajo
primere najboljših praks.

V kolikor je v manj kot 40 letih uspelo
ZDA, ki so izredno korporativno gospo-
darstvo brez urejenih delavskih pravic in
moènega delavskega gibanja, razširiti
lastništvo zaposlenih v tako velikem ob-
segu, potem je to mogoèe tudi v drugih bolj
in manj razvitih dr�avah. Širši uèinki takega
programa so:

• Izboljšanje dohodkovne in premo�enj-
ske distribucije na direktni, pre-distri-
butivni5 naèin, ki ga naèelno lahko
podpirata tako politièna levica kot des-
nica (v nasprotju z dr�avno redistribu-
cijo, ki ima podporo samo na levem
spektru)6;

• Izboljšanje produktivnosti na delovnem
mestu. Namesto, da bi mened�ment sa-
mo spodbujal delavce, da »se obnašajo
kot lastniki«, ESOP omogoèi zaposle-
nim, da dejansko postanejo lastniki7;

• Skrb za lokalno okolje s stabilizacijo
lastništva med zaposlenimi, namesto,
da lastništvo preide v roke odsotnih
lastnikov;

• Splošno izboljšanje dru�bene odgovor-
nosti podjetij prek usklajenih interesov
med lastniki-zaposlenimi in prebivalci
lokalne skupnosti.

Model lastništva zaposlenih
v odsotnosti primerne
zakonodaje

V obièajni gospodarski dru�bi, ki je del-
no ali v celoti v lasti zaposlenih, bi bilo za-
�eleno lastništvo zaposlenih organizirati
tako, da bo na sistemiziran naèin omejeval
prodajo lastniških dele�ev zunanjim ose-
bam, ki niso zaposleni v podjetju, omogoèil
vkljuèevanje novih zaposlenih v lastniško
shemo in zahteval odkup dele� od zapo-
slenih, ki odhajajo iz podjetja.

Lastniški sklad zaposlenih (LSZ) po
vzoru ESOP prakse omogoèa trajnostno
lastništvo zaposlenih skozi generacije
zaposlenih matiènega podjetja, s tem pa
prepreèuje, da bi se lastništvo postopoma
zbiralo v rokah posameznih zunanjih last-
nikov oziroma oseb, ki niso zaposlene v
podjetju.

Eden od mo�nih naèinov, kako vzpo-
staviti lastništvo zaposlenih brez sistema-
tiènega naèina kot ga omogoèa LSZ, je
individualni odkup delnic s strani zapo-
slenih ali odkup delnic s strani podjetja.
Problem je, da si zaposleni pogosto ne mo-
rejo privošèiti nakupa delnic od zaposlenih,
ki odhajajo iz podjetja ali se upokojijo. V pri-
meru, da delnice odkupi podjetje (in imajo
status lastnih delnic), se s tem okoristijo
samo obstojeèi lastniki, saj se jim s tem
zaèasno poveèuje lastniški dele�, namesto

da bi vsi zaposleni �eli sadove lastnega
uspeha. Obstojeèi zaposleni lahko dosto-
pajo do rezultatov svojega dela samo prek
predlaganega LSZ, ki zaobsega vse za-
poslene v podjetju, hkrati pa sistematièno
ohranja notranje lastništvo s tem, da odku-
puje delnice odhajajoèih zaposlenih-last-
nikov.

V tem delu poskušamo opredeliti reši-
tev, ki bi posnemala kljuène ESOP elemen-
te, za dr�ave, v katerih podobna zakonodaja
še ne obstaja. V nadaljevanju predpostav-
ljamo podjetje kot delniško dru�bo (d.d.), v
kateri je lastništvo razdrobljeno med del-
nice, medtem ko model prav tako deluje v
partnerskih oblikah podjetij (npr. d.o.o., kjer
namesto z delnicami operiramo z dele-
�i/odstotki).

Delavska kooperativa kot
lastniški sklad zaposlenih
(LSZ)

Predlagamo, da funkcijo lastniškega
sklada zaposlenih prevzame delavska ko-
operativa (v Sloveniji je trenutno kot pravna
oblika mo�na zadruga z omejeno odgovor-
nostjo oz. z.o.o.), ki s primernimi notranjimi
ureditvami (t. i. notranji zakoni zadruge) po-
snema delovanje ESOP skladov.

V ZDA denarni tok, s katerim podjetje
zagotavlja likvidnost, ESOP pri prvotnem in
sprotnem odkupu delnic ni obdavèen, saj
je definiran kot strošek dela. Pomembno

vprašanje je, kako v primeru LSZ davèno
optimizirati prenos denarja iz podjetja na
zadrugo.

Predlog oziroma ideja je naslednja;
èlani kooperative (torej vsi zaposleni v
podjetju) zaènejo del svojega dela opravljati
prek LSZ s kolektivno pogodbo o delu med

5 Glej O’Neill in Williamson (2012) in Thomas (2017).
6 V obse�nem pregledu literature na temo ESOP in neenakosti, Jared Bernstein (ekonomski svetovalec
bivšemu ameriškemu podpredsedniku Joseph Bidenu) trdi, da bi imel ESOP »velik vpliv na zmanjšanje
neenakosti. Delno je to posledica prerazporejanja delnic delavcem, ki imajo malo premo�enja in tièijo v
ni�jih odstotkih premo�enjske distribucije. Prav tako glede na trenutne izkušnje ESOP program ne
kompenzira z zmanjševanjem plaè delavcev.« (Bernstein, 2016).
7 O superiorni produktivnosti ESOP podjetij glede na konkurente glej Kruse (2002), Kruse et. al. (2010)
in O’Boyle et. al. (2016).

Slika 3: Zaèetni odkup dele�ev s strani DOS
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matiènim podjetjem in kooperativo. Na ta
naèin bi imitirali kljuèni element ameriškega
modela, s katerim matièno podjetje zago-
tavlja likvidnost delavskega sklada brez
obdavèitve denarnega toka na ravni pod-
jetja.

Predpostavimo, da se doloèi doloèen
odstotek (%) celotne plaène mase (bruto
stroški plaè), ki ga podjetje prenese na LSZ,
kar pomeni, da LSZ podjetju izstavi raèun za
dotièen odstotek (%) celotnega opravlje-
nega dela (veè o kolektivni delovni pogodbi
spodaj). Priporoèamo, da je ta odstotek do-
datek k �e obstojeèi plaèni masi, ki se ga
za èas financiranja odkupa vzame od do-
bièka podjetja, èe pa podjetje finanèno tega
ni sposobno, je dodatek lahko odvzem od
obstojeèe plaène mase ali pa nekaj vmes.

Ta del je torej plaèan vsak mesec kot
davèno oprošèen strošek s strani podjetja,
denarni tok (3 % plaèe delavca) pa bi bil
zabele�en na bilanèni strani sredstev LSZ.
LSZ potem uporabi ta denar, da odkupi del-
nice od upokojenih delavcev-lastnikov ali
zunanjih delnièarjev, na primer ustanovitel-
jev podjetja ali investitorjev, te dele�e pa
zabele�i kot obveznosti do èlanov sklada.
Plaèilo v kolektivni pogodbi na strani LSZ se
lahko namesto denarja definira kot dele�,
kar pomeni da vsak èlan dobi dotièen od-
stotek (oz. malo manj po plaèanem davku)
plaèe v obliki delnic.

Proces odkupa lastništva od obstojeèih
lastnikov je lahko pospešen, èe si LSZ la-
hko zagotovi posojilo od banke, ki ga za-
varuje s pomoèjo matiènega podjetja. Ob-
roke glavnice in obresti LSZ odplaèuje prek
odlo�enega prese�ka, ki se v obdobju od-
plaèevanja kredita preliva na banko, na-
mesto na notranje raèune zaposlenih v LSZ.
Alternativa je, da namesto banènega kredita
prvotni lastnik pristane na dogovor, v ka-
terem se delavci obve�ejo, da bodo v vna-
prej doloèenem obdobju (npr. 5 let) z odlo-
�enimi prese�ki (in/ali delom plaène mase)
odkupili delnice, kar je lahko za delavce
bolj ugodno (nièelna ali ni�ja obrestna me-
ra). Ko delavci prek odlo�enih prese�kov ali
z dele�em plaène mase odplaèajo delnice,
se to zabele�i na njihovih notranjih kapi-
talskih raèunih (glej spodaj).

Dohodek, ki ga LSZ dobi v okviru kolek-
tivne delovne pogodbe, bo v okviru trenutne
zakonodaje na ravni zadruge obdavèen. Po-
trebno je poudariti, da je kljub temu po-
manjkanju primerne zakonodaje v Sloveniji
ta rešitev davèno optimalna. Neobdavèeni
prenos denarja na LSZ je ena od osrednjih
tematik, ki jo bo moral urediti morebitni novi
zakon o delavskih odkupih.

Èlani delavsko
lastniškega sklada

Sestavni del koncepta je, da so èlani
LSZ vsi delavci podjetja, vendar morajo
hkrati izpolnjevati doloèene pogoje. Klju-
èen pogoj je, da so to dolgotrajno zaposle-
ni, torej zaposleni za nedoloèen èas, med-
tem ko je vredno opozoriti, da je tudi delav-
cem, ki v doloèenem trenutku delajo za
doloèen èas potrebno zagotoviti prilo�nost
za zaposlitev za nedoloèen èas. Ker lastniš-
tvo poleg pravic prinese tudi doloèene ob-
veznosti, je potrebno vse delavce izobraziti
o osrednjih temah lastništva zaposlenih.
Pred vkljuèitvijo v LSZ je smiselno uvesti
obvezen uvajalni-izobra�evalni program.
Za zdravo delavsko-lastniško klimo v pod-
jetju je potrebno, da po uvajalnem obdobju
doloèeno telo v LSZ odloèi o sprejetju èla-
na. Èe èlan ni uspešno opravil preizkusnega
obdobja, se mu lahko ponudi še eno pri-
lo�nost, ali pa se ga odpusti. Bistveno je, da
podjetje dolgotrajno ne zaposluje delav-
cev, ki ne bi bili tudi èlani LSZ, torej so-
lastniki podjetja.

Notranji kapitalski
raèuni v LSZ

Vsak èlan LSZ mora imeti v skladu od-
prt notranji kapitalski raèun, ki odpira mo-
�nost kreditiranja zaposlenega v obliki de-
narja in/ali delnic (ali odstotkov v partner-
stvu) podjetja. V prvi vrsti bo kreditiranje
potrebno za zaèetni odkup delnic. Kot je �e
bilo povedano, bo likvidnost raèunov zago-
tavljala kolektivna delovna pogodba. Del-
nice se na èlanske notranje raèune prelivajo
proporcionalno z odplaèano vrednostjo
(npr. prvo leto zaposleni odplaèa 20 %
celotne vrednosti lastništva, ki ga bo dr�al

po odkupu, kar pomeni, da je na njegovem
notranjem raèunu po enem letu 20 % del-
nic), torej da se lastništvo le postopoma
prenese na zaposlene, s tem pa se zagotovi
varnost obstojeèim (zunanjim) lastnikom.

Imetje delnic na notranjem raèunu po-
sameznega èlana ne nudi vseh pravic, kot
jih nudi individualno lastništvo zaposlenih.
Kljuèna razlika je v tem, da èlan v èasu svo-
je zaposlitve ne sme oziroma ne more pro-
dati delnic drugim zaposlenim ali zunanjim
interesentom. Èlanstvo v LSZ je pogoj za-
poslitve pri podjetju, ki �eli vzpostaviti sis-
tem delavskega lastništva. Druga razlika je,
da èlan ob upokojitvi ali odhodu iz podjetja
svojih delnic ne more obdr�ati. LSZ je ob
odhodu v doloèenem èasu primoran odku-
piti delnice po vrednosti, ki je doloèena s
strani zunanjega cenilca ter jih prenesti na
notranje raèune obstojeèih èlanov.

Zaposleni svojih delnic na individualnih
raèunih, kot reèeno, ne morejo prodati pre-
den zapustijo podjetje. Èe zaposleni zaradi
nepredvidljive krizne situacije zapade v fi-
nanène te�ave, je lahko z notranjimi zakoni
DLS dovoljeno, da mu matièno podjetje ali
sklad vsoto denarja posodi, zaposleni pa
jo odplaèa prek zmanjšane plaèe ali z odli-
vom novo ustvarjenega prese�ka iz njego-
vega notranjega kapitalskega raèuna.

Poleg notranjih kapitalskih raèunov je v
doloèenih primerih smiselno ustanoviti po-
seben raèun, v katerem bi se hranili dele�i,
ki se jih na sklad prenese od obstojeèih
lastnikov ali odhajajoèih èlanov. Kljuèno je,
da se dele�i razporedijo individualno med
èlane v trenutku, ko so odplaèani. Prav
tako poseben raèun pride prav v primeru,
ko sklad priène postopno odkupovati dele�
odhajajoèega èlana. Torej, dele�i, ki so od-

Slika 4: Odkup dele�a od odhajajoèega èlana s strani DOS
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kupljeni prek posojila, zunanjega ali notran-
jega, bi bili razporejeni na notranje raèune
èlanov šele takrat, ko so odplaèani.

V ameriškem ESOP-u je z zakonom do-
loèeno, da se morajo dele�i podjetja (pri
podjetjih, ki niso na borzi) vsako leto
ovrednotiti s strani neodvisnega kvali-
ficiranega cenilca. V LSZ mora to doloèati
notranja regulativa, saj je kljuèno, da se ce-
na dele�a ne doloèa prek individualnega
pogajanja med skladom in èlanom. Èe to
pravilo, na primer, doloèa, da je vrednost
vnaprej doloèen dele� knjigovodske vred-
nosti podjetja, bi se knji�na vrednost v tem
primeru doloèila na koncu poslovnega leta
in bila fiksna v prihajajoèem letu. Naš pred-
log je, da cena odra�a uspešnost poslo-
vanja podjetja, kar je motiv za tiste, ki pod-
jetje zapušèajo in prodajajo delnice, hkrati
pa je to spodbudna motivacijska veriga za
nove zaposlene, ki vstopajo v lastniško
shemo.

Ko je LSZ prvotno ustanovljen, nastane
situacija, v kateri imajo dele� lastništva v ro-
kah trenutni zaposleni in upokojeni delavci.
Pomembna naloga vodstva podjetja je, da
spodbudi prenos dele�ev obstojeèih zapo-
slenih na njihove notranje raèune. Pri vklju-
èitvi v program delavskega lastništva je
sklad obvezan, da ob odhodu iz podjetja
podjetje odkupi dele�e od delavcev v
nekem roku. Prav tako morajo biti upoko-
jeni ali drugi zunanji lastniki pripravljeni k
prodaji svojih neodvisno ovrednotenih de-
le�ev. Najenostavneje je, da LSZ odkupi nji-
hove dele�e, kot da bi zunanji lastniki ravno
zaprli svoje notranje raèune na skladu. Pri-
marna naloga in pogoj za uspešnost pred-
laganega programa je torej, da se celotno
lastništvo prenese v LSZ.

Kolektivna delovna pogodba
V ameriškem ESOP je prenos denarja s

podjetja na sklad klasificiran kot odlo�eno
plaèilo delavcem, zaradi èesar je oprošèe-
no davkov. Dokler v Sloveniji ne sprejmemo
primernega zakona, bi v ta namen slu�ila
kolektivna pogodba med èlani LSZ in
podjetjem, v katerem so èlani hkrati zapo-
sleni. Ideja kolektivne pogodbe je ilustrirana
v naslednjem primeru:

»Podjetje X hoèe prebarvati stene po-

slopja, ki pa je med tednom v uporabi, zato

se odloèijo, da delo opravijo med viken-

dom. Namesto, da bi za delo najeli zunan-

jega izvajalca, pogodbo sklenejo z lastnimi

zaposlenimi, ki od èasa do èasa v lastni za-

drugi opravljajo podobna vzdr�evalna de-

la.«

Pravno-legalno v tem primeru ni prob-
lema. Naša ideja je, da odkupna zadruga,
torej LSZ, ki v èlanstvu zdru�uje vse zapo-
slene podjetja, s podjetjem sklene kolek-
tivno pogodbo, da bo ena ura celotnega
dela vseh zaposlenih na teden opravljena s
strani LSZ. Ena ura od 40 ur delovnega
tedna pomeni 2,5 % celotnega èasa, torej
LSZ na mesec podjetju zaraèuna 2,5 %
vrednosti celotne plaène mase. V praksi to
nièesar ne spremeni, delavci bodo še ved-
no delali 40 ur na teden, formalno 39 ur v
podjetju in 1 uro v zadrugi, njihove plaèe v
podjetju bodo ostale enake, vendar pa bodo
na notranji raèun LSZ vsak teden dobili eno
uro bonusa v obliki delnic podjetja.

Obstaja tudi alternativna interpreta-
cija kolektivne delovne pogodbe. Podjetje
se lahko odloèi, da dvigne plaèe vsem za-
poslenim za 2,5 % obstojeèih plaè z name-
nom, da bi delali kot »lastniki« in ne samo
»delavci«. Ta povišica se lahko izplaèa
LSZ, ki zastopa vse zaposlene in prek ka-
terega bodo dejansko postali lastniki. 2,5
% je arbitrarna številka, saj predstavlja eno
uro na teden.

Ne glede na interpretacijo oziroma na-
èin prenosa denarja s podjetja na LSZ z
namenom ohranjanja likvidnosti sklada mo-
rajo èlani odkupne zadruge opraviti nekaj
dela v imenu LSZ, ali na naèin dodatne ure
(zmanjšanje ur v podjetju za eno, ki se jo
prenese na zadrugo) ali na naèin dodatne
zadol�itve (obveznosti, ki izhajajo iz vloge
lastnika).

Naèrt vmesnega
odkupovanja delnic

Pomemben aspekt predlaganega pro-
grama je ideja, da LSZ od lastnih èlanov

odkupi dele�e po preteku doloèenega ob-
dobja, na primer po petih ali osmih letih. To
bi bilo doloèeno v notranji regulativi sklada.
Dele�i, ki so na notranjih raèunih posamez-
nega èlana, morajo biti datumsko oznaèeni
na naèin, ki omogoèa odkupovanje dospe-
lih dele�ev po preteku vnaprej doloèenega
obdobja.

Dospele delnice sklad odkupi na enak
naèin kot odkupi dele�e zunanjih lastnikov
in odhajajoèih zaposlenih. Denar za odkup
LSZ dobi s kolektivno pogodbo o opravlje-
nih storitvah, kar pomeni, da matièno pod-
jetje doloèen odstotek opravljenega dela (in
torej plaène mase) prenese na LSZ, ki s tem
pridobi na likvidnosti. Delnice, ki jih sklad
odkupi, so takoj prerazporejene nazaj med
delavce glede na vnaprej doloèene kriterije
(npr. razlike v plaèah ali pa vsakemu delav-
cu enako).

Z vmesnim odkupovanjem sklada reši-
mo veè dilem. Odkupovanje slu�i za urav-
navanje števila dele�ev med mlajšimi in sta-
rejšimi zaposlenimi, saj slednji v primeru
akumulacije vrednosti v lastništvu nosijo
veè tveganja kot novejši zaposleni. Vmesno
odkupovanje torej razprši tveganje med vse
zaposlene, mlajši zaposleni pa na ta naèin
postopoma odkupujejo neto vrednost del-
nic od starejših delavcev še preden se ti
upokojijo. Poleg tega, da vmesno odkupo-
vanje zagotovi nekaj dodatnega denarnega
priliva za delavce, prav tako nevtralizira
spodbudo zaposlenih k zgodnji upokojitvi.
Upravljalci sklada vnaprej vedo, koliko de-
narja bo sklad potreboval za odkup dospelih
delnic, zato je kolektivna delovna pogodba
lahko temu prilagojena vsako leto.

Vmesno odkupovanje delnic je pri-
merno predvsem v primeru, da je na sklad

Slika 5: Ilustracija vmesnega odkupovanja (predpostavka, da se med mladega in starejšega

zaposlenega razdeli enak lastniški dele�)
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prenesenega 100-odstotnega lastništva
matiènega podjetja. Èe je del lastništva
izven sklada, potem je prioriteta sklada od-
kup in ponotranjenje zunanjih dele�ev.

Upravljanje
V delniški dru�bi je nadzorni

svet/upravni odbor izvoljen s strani delni-
èarjev, medtem ko nadzorni svet/upravni
odbor nastavlja mened�ment podjetja.

LSZ kot lastniški sklad ima prav tako
upravni odbor, ki je izvoljen s strani èlanov
delavsko lastniške zadruge po naèelu en
èlan en glas (neodvisno od velikosti oziro-
ma števila dele�ev posameznega èlana).
LSZ prav tako potrebuje mened�erja(e),
nastavljene(ga) s strani odbora, ki bo(do)
upravljali s premo�enjem sklada, notranjimi
raèuni èlanov ter zagotavljali likvidnost v
primeru zaèetnih odkupov, vmesnega od-
kupovanja in odkupovanja dele�ev odhaja-
joèih delavcev.

Upravni odbor odkupne zadruge (LSZ)
kot odloèevalsko telo organizacije odloèa
glede vseh delnic podjetja, ki so akumuli-
rane v skladu. Najbolj demokratièna rešitev
je, da ima vsak èlan LSZ en glas za usmer-
janje odloèitev zadru�nega odbora, pred-
vsem ko pride do vprašanj, ki so kljuèna za
dolgoroèni razvoj podjetja.

Ker je edina dejavnost LSZ pravzaprav
kolektivna pogodba o delu in upravljanje z
notranjimi raèuni èlanov sklada, je nujno,
da med LSZ in matiènim podjetjem obstaja
splošni sporazum glede obstoja in funkcije
LSZ. To je še posebej pomembno v prime-
ru, ko sklad dr�i samo del celotnega last-
ništva. Sporazum mora vnaprej jasno
definirati pooblastila sklada in njegovo de-
lovanje (npr. upravljanje s kolektivno po-
godbo o delu).

Zakljuèek
LSZ, ki ga po vzoru ESOP definiramo v

tem èlanku, je mogoèe implementirati v
vsaki dr�avi, ki opredeljuje zadrugo kot
entiteto gospodarskega prava. Sicer LSZ ne
bi bil dele�en davènih olajšav, dokler ne bi
bila sprejeta potrebna zakonodaja. Pred-
lagan model imitira vse preostale kljuène
elemente ameriškega ESOP:

• V lastniško shemo vkljuèi vse zapo-

slene, ne da bi ti morali tvegati lastno
premo�enje ali prihranke.

• Ker je lastništvo inkluzivno, torej samo-
dejno vkljuèi vse zaposlene, se na de-
lovnem mestu ne ustvari negativna
klima med zaposlenimi, ki so hkrati last-
niki, in tistimi, ki si lastništva ne morejo

privošèiti. Izkušnje pa ka�ejo na izredno

pozitivne posledice inkluzivnega last-

ništva zaposlenih.

• Odkup lastništva je lahko financiran z
banènim kreditom, še boljša oziroma
ugodnejša in manj zapletena pa je reši-
tev prodajalèevega kredita, kjer lastnik

pristane na dogovor postopnega od-

kupa v vnaprej doloèenem roku.

• Model vsebuje sistem notranjih kapital-
skih raèunov zaposlenih, ki omogoèajo
transparenten pregled lastništva in
vrednosti delnic na njihovih raèunih.

• Ko so vse delnice v LSZ, se lastništvo
stabilizira med zaposlenimi tako, da
sklad samodejno odkupi lastništvo od
odhajajoèih èlanov.

• LSZ, ki smo ga definirali zgoraj, omo-
goèa vmesne odkupe dele�ev, s èimer
motivira delavce z bolj otipljivim po-

rastom vrednosti (ki se po dogovorje-
nem èasu izplaèa zaposlenim), hkrati pa
sistem bolj enakovredno porazdeli tve-
ganje med mlajše in starejše zaposlene.

Apendiks: Raèunovodski vidik
V delavsko odkupnem skladu bodo de-

le�i podjetja zabele�eni kot sredstva za-

druge (leva postavka). Notranji kapitalski
raèuni èlanov so podrejene obveznosti
(desna postavka), denominirane delno v
denarju in delno v delnicah z natanèno do-
loèenimi odkupnimi pogoji v primeru vmes-
nih odkupov dospelih delnic in v primeru
upokojitve delavca-èlana. Denar in delnice
na notranjih raèunih èlanov so izkljuèno za-
bele�ene obveznosti. Uravnote�enost bilan-
ce je med skupnimi obveznostmi (zunanje
obveznosti in notranje obveznosti do èlanov
sklada) na eni strani in skupnimi sredstvi.
Za razliko od konvencionalnega podjetja v
DLS ni lastniškega kapitala, saj je èlan-
stvo v zadrugi (to pa je pogojeno z zapo-
slitvijo v matiènem podjetju) tisto, ki podari
pravico do notranjega raèuna in nastavlja-
nja upravnega odbora.
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