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»Splošna participacijska
shema«

Za razumevanje celovitosti sistema sodobne delavske participacije oziroma t. i. organizacijske
participacije zaposlenih je kljuènega pomena predvsem poznavanje »splošne participacijske
sheme«, ki jo (zaradi preglednosti le v najbolj grobi obliki) predstavljamo v nadaljevanju. Skozi to
shemo je med drugim nazorno opredeljena tudi celotna vsebinska zasnova te revije. Vanjo je
namreè mogoèe v o�jem ali vsaj v širšem smislu vsebinsko umestiti tematiko prav vseh èlankov, ki
jih objavljamo v tej reviji.

I.

Obstajata dve temeljni obliki sodobne
»delavske participacije«, to je t. i. organi-
zacijske participacije zaposlenih oziroma
vkljuèevanja zaposlenih v organizacijo (po-
djetje/zavod), in sicer:

1. upravljalska participacija zaposle-
nih (sodelovanje delavcev pri upravljanju
organizacije ali delavsko soupravljanje);

2. finanèna participacija zaposlenih, ki
se deli na:

• udele�bo delavcev pri dobièku oziroma
drugih rezultatih (profit sharing, gain
sharing itd.) in

• udele�bo delavcev v lastništvu podjetij
oziroma t. i. notranje lastništvo zaposle-
nih (delavsko delnièarstvo in delavsko
zadru�ništvo).

II.

Upravljalska participacija zaposle-
nih/delavsko soupravljanje po Zakonu o
sodelovanju delavcev pri upravljanju
(ZSDU) se glede na organizacijske nivoje in
subjekte njenega uresnièevanja deli na:

1. individualno/neposredno participa-
cijo delavcev kot posameznikov, ki se vse-
binsko nanaša na konkretne problematike
na ravni posameznega delovnega mesta
oziroma o�jih delovnih enot;

2. predstavniško/posredno participa-
cijo, ki se vsebinsko nanaša na širše pro-

blematike na ravni organizacije kot celote,
uresnièuje pa se prek izvoljenih delavskih
predstavništev, in sicer (v odvisnosti od te-
ga, ali je za odloèanje pristojno poslovod-
stvo ali nadzorni svet/upravni odbor oziro-
ma drug organ dru�be/zavoda)

• prek sveta delavcev kot »splošnega«
delavskega predstavništva in

• prek delavskih predstavnikov v orga-
nih dru�be/zavoda, ki jih v gospodarski
dru�bi izvoli in odpoklièe svet delavcev,
v zavodu pa praviloma delavci nepo-
sredno v skladu z zakonom o zavodih in
specialnimi zakoni za posamezna pod-
roèja negospodarskih dejavnosti, kajti v
zavodih sveti delavcev zaenkrat še niso
tudi zakonsko urejeni.

Opomba: Zbor delavcev, ki po doloèbi
69. èlena ZSDU lahko le »obravnava« vpra-
šanja iz pristojnosti sveta delavcev oziroma
njegovega odbora, vendar pa o njih ne more
»odloèati«, sistemsko ne sodi med »pred-
stavniške« oblike delavskega soupravlja-
nja, temveè ga je mogoèe v tem pogledu
šteti le kot eno izmed oblik individual-
ne/neposredne delavske participacije, ozi-
roma kot posebno obliko t. i. osebnega
izjavljanja delavcev.

III.

Predstavniki delavcev v organih dru-
�be/zavoda so naèeloma povsem enako-

pravni èlani teh organov in s tem tudi
povsem enakopravni soodloèevalci pri
sprejemanju vseh sklepov teh organov.

Sveti delavcev kot neposredno izvol-
jena splošna delavska predstavništva pa se
po ZSDU lahko vkljuèujejo v poslovno od-
loèanje na dva osnovna »participacijska
naèina«, in sicer bodisi s t. i. proaktivnim
(samoiniciativnim) bodisi t. i. reaktivnim
(odzivnim) delovanjem, pri èemer:

1. o proaktivnem (samoiniciativnem)

naèinu delovanja sveta delavcev govorimo
takrat, ko svet delavcev skladno z doloèbo
druge alineje 87. èlena ZSDU na lastno
iniciativo in ne èakajoè na takšne ali dru-
gaène predloge poslovodstva spro�a raz-
liène »predloge, ki so v korist delavcev«,

2. o reaktivnem (odzivnem) naèinu
delovanja sveta delavcev pa takrat, ko se
skladno z doloèili 89. do 98. èlena ZSDU s
svojimi pripombami in predlogi le vkljuèuje
v oblikovanje odloèitev, za sprejemanje
katerih je sicer po zakonu pristojno poslo-
vodstvo, ki jih tudi predlaga in posreduje
svetu delavcev v obravnavo.

IV.

V okviru omenjenega reaktivnega na-
èina delovanja imajo sveti delavcev po
zakonu pet temeljnih »participacijskih
pravic«, to so:

1. pravica do obvešèenosti (89. in 90.
èlen ZSDU), ki se deli na:
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• pravico do obvešèenosti o »dejstvih«,
kot so splošni gospodarski polo�aj dru-
�be, razvojni cilji dru�be, stanje pro-
izvodnje in prodaje in splošni
gospodarski polo�aj panoge (prva do
èetrta alineja 89. èlena),

• pravico do predhodne obvešèenosti o

»nameravanih odloèitvah delodajalca«

(glede vprašanj iz pete do desete alineje
89. v zvezi z 90. èlenom ZSDU), ki
seveda �e po logiki stvari vkljuèuje tudi
pravico in dol�nost podajanja mnenj, ter
pobud in predlogov za ustrezno upo-
števanje tudi interesov delavcev v zvezi
s temi odloèitvami;

2. pravica do skupnega posvetovanja

(91. do 94. èlen ZSDU);

3. pravica do soodloèanja s soglas-

jem (95. in 96. èlen ZSDU);

4. pravica do zaèasnega zadr�anja

odloèitve delodajalca in hkratne spro-

�itve arbitra�nega spora (98. èlen ZSDU),
dodatno in ne nazadnje pa seveda zlasti tudi

5. pravica do samoiniciativnega po-

dajanja predlogov, ki so v korist delav-

cev (druga alineja 87. èlena ZSDU).

Opomba: Zadnjenavedena pravica do
samoiniciativnega podajanja predlogov v
korist delavcev v zakonu ni posebej raz-
delana v smislu dol�nosti delodajalca glede
ravnanja s prejetimi pobudami in predlogi
sveta delavcev, vendar pa gre brez dvoma
za eno od najpomembnejših pravic, uresni-
èevanju katere bi morali sveti delavcev po-
sveèati še posebno pozornost. Svet de-
lavcev, ki deluje zgolj reaktivno, ne pa v

èim veèji meri tudi proaktivno, kajpak nikoli
ne more biti res dober zastopnik avtentiènih
interesov delavcev v organizaciji. A prav
zaradi dejstva, da v zakonu ni posebej raz-
delana v omenjenem smislu, se nanjo v
praksi �al pogosto kar pozablja.

Formalno gledano se pravice, zgoraj
navedene v toèkah 1 do 3, glede na stopnjo
mo�nega participacijskega vpliva sveta de-
lavcev na sprejete odloèitve delodajalca, ki
ga potencialno omogoèajo, stopnjujejo od
šibkejših proti vedno moènejšim – vsaka
»višja« participacijska pravica na gornji
lestvici zaradi zahtevnejših zakonsko dolo-
èenih postopkovnih pravil glede naèina
njenega sprejemanja naèeloma omogoèa
tudi veèji potencialni vpliv sveta delavcev
na vsebino sprejetih odloèitev delodajalca.
Najni�jo stopnjo mo�nega formalnega par-
ticipacijskega vpliva sveta delavcev seveda
omogoèa pravica zgolj do »obvešèenosti o

dejstvih«, najvišjo pa pravica do »soodlo-

èanja s soglasjem«, ko delodajalec predla-
gane odloèitve v primeru zavrnitve tega so-
glasja s strani sveta delavcev po zakonu
(97. èlen ZSDU) sploh niti ne more sprejeti.
Tako imenovana »pravica veta« pod toèko
4 zgoraj, ki je formalnopravno gledano res
»moèna« pravica, je namreè v bistvu le
nekakšna varovalna pravica oziroma oblika
»samopomoèi« sveta delavcev, torej pra-
vica, s katero lahko svet delavcev zago-
tavlja dosledno uresnièevanje ostalih parti-
cipacijskih pravic v primeru morebitnih kr-
šitev s strani delodajalca, ni pa participa-
cijska pravica sama po sebi.

Treba pa se je zavedati, da v realnosti
lahko »uèinkovit« sistem delavskega so-

upravljanja, ki je v obojestranskem interesu
delavcev in delodajalca, v resnici temelji le
na »moèi argumentov«, ne na »argumen-
tu moèi«. Kljuèna oblika uresnièevanja
delavskega soupravljanja, ki seveda lahko
ne glede na tak ali drugaèen zakon v praksi
funkcionira le med resnièno »benevolent-
nimi« partnerji, je torej predvsem nenehno
»skupno posvetovanje in medsebojno
usklajevanje interesov«. Èe tega ni, pa
osnovnega smisla in namena delavskega
soupravljanja kajpak ne more »na silo«
spraviti v �ivljenje noben zakon. Prav iz tega
razloga na to obliko soupravljanja še po-
sebej in izrecno napotuje tudi ZSDU, ki v
svojem 86. èlenu pravi: »Delodajalec in

svet delavcev ali njegov odbor se sestajata

na zahtevo delodajalca ali sveta delavcev.

Praviloma enkrat meseèno se sestajata

zaradi uresnièevanja pravic in obveznosti,

ki jih imata po tem zakonu.«

Zakon je torej v resnici lahko le v pomoè
in podporo pri uresnièevanju sistema
delavskega soupravljanja v praksi, v nobe-
nem primeru pa ga ne more kar sam po
sebi zagotoviti mimo dejanske volje in
iskrenih sodelovalnih interesov obeh ude-
le�enih partnerjev. Zato si morata obe strani
– tako delodajalska kot delavska – skozi
svoje vsakodnevno delovanje v praksi
neprestano prizadevati za postopno in
strpno izgrajevanje resniènih »sodelo-
valnih« medsebojnih odnosov. Samo to je
pot, ki vodi v resnièno, tudi vsebinsko, ne
samo formalno kakovostno delavsko so-
upravljanje.

Vpliv lastništva zaposlenih
na zadovoljstvo in zdravje pri delu
Lastništvo zaposlenih je uspešen in konkurenèen del trajnostno naravnanega gospodarstva. Pod-
jetja z lastništvom zaposlenih imajo višjo stopnjo zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, veèje šte-
vilo zadovoljnih strank, boljšo finanèno uspešnost, veèjo produktivnost, višjo kakovost dela, visoko
stopnjo produktivnega anga�iranja zaposlenih, ni�je stopnje odsotnosti, sposobnost hitrejšega
ustvarjanja delovnih mest ter veèjo odpornost na tr�na nihanja in recesije.

Lastništvo zaposlenih
in zadovoljstvo zaposlenih

V Veliki Britaniji je bila objavljena štu-
dija, ki se je osredotoèala na to, kakšna je

povezanost lastništva zaposlenih z zdrav-
jem pri delu, zadovoljstvom zaposlenih in
njihovim odnosom do podjetja. V nadalje-
vanju so predstavljeni izsledki omenjene

študije in primeri dobrih praks vkljuèe-
vanja zaposlenih v procese sprejemanja
odloèitev, skrbi za zdravje na delovnem
mestu in zadovoljstvo zaposlenih v neka-
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