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(se obrnejo na pristojno inšpekcijo). Prav-
kar naštete pristojnosti se delijo med svet
delavcev in sindikat glede na to, ali v pod-
jetju obstaja zgolj eden ali oba. Kadar ob-
stajata oba, je svet delavcev pristojen zgolj
za posvetovanje, soodloèanje pripada
sindikatu. Pravica do obvešèenosti pa v
vsakem primeru pripada obema.

Pravni polo�aj delavskih predstavnikov

in materialni pogoji za delovanje

Delavski predstavniki imajo pravico do
plaèanih ur vsak mesec za opravljanje svoje
funkcije, bodisi kot sindikalni zaupniki bo-
disi kot èlani sveta delavcev. Kolièina teh ur
je lahko predmet pogajanj med delodajal-
cem in svetom delavcev oziroma sindika-
tom. V primeru, da dogovor o tem ni do-
se�en, pripada skupno vsem delavskim
predstavnikom plaèanih 15 minut na me-
sec za vsakega zaposlenega v podjetju.
Tako doloèena kolièina plaèanih ur se nato

razdeli med vse delavske predstavnike (èla-
ne sindikata in èlane sveta delavcev). V pri-
meru spora med delavskimi predstavniki
glede razdelitve te kolièine ur o tem odloèa
arbitra�a. Delodajalec lahko nadzira, ali je
omenjeni èas dejansko izkorišèen v skladu
z namenom zakona. Mo�en je tudi dogovor
med delodajalcem in delavskim predstav-
ništvom, da se neizkorišèene ure ovred-
notijo v denarju in izplaèajo. Delodajalec
mora tudi zagotoviti primerne materialne
pogoje za delovanje sindikata oziroma sve-
ta delavcev.

Èlanstvo v poslovodnih

in nadzornih organih

Delavski predstavniki v nadzornih or-
ganih so predvideni tako v podjetjih v
dr�avni lasti kakor tudi v podjetjih v zasebni
lasti. Vendar imajo v podjetjih v dr�avni lasti
delavci pravico izvoliti polovico èlanov nad-
zornega sveta, pri èemer predsednik nad-

zornega sveta ne more biti predstavnik
delavcev. Delavski predstavniki so izvoljeni
s strani in izmed delavcev podjetja v dr�avni
lasti. V podjetjih v zasebni lasti je število
delavskih predstavnikov v nadzornem svetu
podjetja odvisno od velikosti podjetja in sta-
tusne oblike podjetja. Zgolj v delniških dru-
�bah z vsaj 25.000 EUR osnovnega kapitala
in vsaj 50 zaposlenimi so delavski pred-
stavniki v nadzornem svetu obvezni. V
takih podjetjih imajo zaposleni pravico iz-
voliti tretjino èlanov nadzornega sveta. V
ostalih podjetjih so delavski predstavniki v
nadzornem organu stvar dogovora.

Finanèna participacija

Na Slovaškem je dele� lastništva zapo-
slenih v podjetjih zanemarljivo nizek, po-
dobno kakor to velja za Èeško. Veèina pod-
jetij je v lasti tujega kapitala.

Celovita ureditev pravice
sveta delavcev do »skupnega
posvetovanja«

V prejšnji številki Ekonomske demokracije smo v okviru napovedane serije èlankov, namenjenih
priporoèilom za celovito avtonomno urejanje temeljnih »participacijskih pravic« svetov delavcev
(tj. pravic do obvešèenosti, do skupnega posvetovanja, do soodloèanja, do zadr�anja odloèitve
delodajalca in do samoiniciativnega podajanja predlogov v korist delavcev) v t. i. participacijskih
dogovorih na ravni posameznih podjetij, obravnavali prvo od navedenih pravic. V tokratnem èlanku
pa se bomo v tem smislu podrobneje posvetili drugi od teh pravic, to je pravici do skupnega
posvetovanja, ki jo ZSDU ureja v doloèbah od 91. do 94. èlena.

Splošno o pomenu
skupnega posvetovanja

Pravica do “skupnega posvetovanja”
vsekakor daje svetu delavcev – seveda pod
pogojem njegovega res argumentiranega

nastopanja – zelo pomembne mo�nosti za
pravoèasno vplivanje na oblikovanje od-
loèitev delodajalca (konkretno glede sta-
tusnih in kadrovskih vprašanj dru�be ter
glede vprašanj varnosti in zdravja delavcev
pri delu po 91. èlenu ZSDU) še preden pride

do sprejetja dokonène odloèitve. Zakonska
obveznost izvedbe predhodnega skupnega
posvetovanja namreè izrecno terja od
vodstva podjetja, da nameravane odloèitve
o teh vprašanjih predhodno pojasni in
“upravièi” tudi osrednjemu predstavniške-
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mu organu zaposlenih ter se z njim poskuša
o vsebini teh odloèitev predhodno uskla-
diti. Èeprav ta obveznost za delodajalca na
videz predstavlja le neko dodatno »breme«,
ker mora iz navedenega razloga vse odlo-
èitve paè predhodno še posebej temeljito
pretehtati, preveriti in utemeljiti, pa to v res-
nici lahko samo pozitivno vpliva na kako-
vost vodenja in upravljanja podjetja. V
tem smislu ima skupno posvetovanje sveta
delavcev in delodajalca pri poslovnem od-
loèanju tudi neke vrste preventivno funk-
cijo, ki prepreèuje morebitno nesprejem-
ljivo zapostavljanje interesov zaposlenih pri
posameznih poslovnih odloèitvah, pred-
vsem pa pomaga pri iskanju najustreznejših
kompromisnih odloèitev, še preden bi mor-
da prišlo do kakih resnejših interesnih spo-
rov v podjetju.

Stalen argumentiran dialog med delo-
dajalcem in osrednjim delavskim predstav-
ništvom torej vzpodbuja »prava« participa-
tivna razmerja v podjetju in z upoštevanjem
avtentiènih interesov in realnih potreb za-
poslenih izboljšuje medsebojne odnose, ki
naj bi temeljili predvsem na sodelovanju. V
okolju, v katerem se s stalnim posveto-
vanjem in usklajevanjem upoštevajo tudi
specifièni interesi zaposlenih, bo svet
delavcev s pravimi argumenti lahko dosegel
veliko veè kot z morebitnimi pravnimi po-
stopki oziroma z zakonsko prisilo.

Pogosta napaèna gledanja
na skupno posvetovanje

V praksi se pogosto pojavlja zelo na-
paèno preprièanje nekaterih svetov delav-
cev, da gre pri institutu skupnega posveto-
vanja za manj pomembno participacijsko
pravico, èeš da jim ne daje dovolj moèi za
vplivanje na predvidene odloèitve deloda-
jalca in je zato bolj ali manj brezpredmetna,
saj glede tega zagotavlja le »posvetoval-

no«, ne pa tudi neposredno »soodloèeval-

sko« vlogo sveta delavcev. Delodajalec
namreè na stališèa sveta delavcev ni za-
konsko vezan, ampak je po doloèbi dru-
gega odstavka 92. èlena ZSDU zavezan le
“prizadevati si za uskladitev stališè”. To v
praksi pomeni, da se lahko kljub opravlje-
nemu skupnem posvetovanju, na katerem,
recimo, ne pride do poenotenja stališè, od-
loèi po svoje.

Vsekakor je takšno gledanje svetov de-
lavcev napaèno in ni v duhu osnovne ideje
o delavskem soupravljanju, kakršni sicer
sledi tudi ZSDU. Soupravljanje namreè te-
melji na skupnem cilju vseh kljuènih ude-
le�encev poslovnega procesa oziroma t. i.

notranjih dele�nikov v podjetju (lastniki,
mened�erji, zaposleni), to pa je veèja po-
slovna uspešnost podjetja, kajti samo v
okviru poslovno uspešnega podjetja lahko
vsak izmed teh dele�nikov uèinkovito rea-
lizira tudi svoje specifiène interese. In prav
ta skupni cilj, ne morebitna zakonska pri-
sila, je lahko tudi edino pravo izhodišèe za
njihovo uèinkovito sodelovanje v smislu
medsebojnega usklajevanja in upoštevanja
teh njihovih razliènih specifiènih interesov
pri pomembnejših poslovnih odloèitvah.

Pri tem so glavna moè sveta delavcev,
kot �e reèeno, seveda argumenti. S pravimi
argumenti bo svet delavcev (èe ima seveda
opravka z benevolentnim vodstvom) lahko
dosegel bistveno veè kot pa z morebitnimi
pravnimi sredstvi in postopki. Èe ti ne zale-
�ejo, potem paè ne bo dosti pomagala niti
zakonska prisila. »Pravega« soupravljanja v
tem primeru ne bo.

Seveda pa jasno, da mora biti iskrena
volja po takšnem sodelovanju prisotna tudi
na strani delodajalcev, kajti sicer so lahko
vsa tovrstna prizadevanja svetov delavcev
dejansko brezpredmetna. Tudi na tej strani
je namreè v obravnavanem smislu zaslediti
nekatera zelo napaèna gledanja. Številni
delodajalci namreè še vedno razumejo
skupno posvetovanje s svetom delavcev le
kot poslovno nepotrebno obremenjevanje
poslovodstev oziroma kot nekakšno »nuj-
no zlo« in ga zato v praksi tudi uresnièujejo
zgolj »po sili zakona«, torej zgolj formalno
in brez nekega dejanskega namena po
morebitni resnièni uskladitvi stališè in inte-
resov. Ne zavedajo pa se, da takšne »eno-
stranske« odloèitve posledièno potem ni-
majo zadostne podpore v podjetju, na zapo-
slene delujejo nemotivacijsko in zato z vidi-
ka veèje poslovne uspešnosti podjetja uèin-
kujejo prej škodljivo kot koristno. A tudi ta
gledanja se v praksi – �e zaradi objektivnih
sprememb v dru�benoekonomski realnosti
21. stoletja, tj. zaradi izjemno hitro naraš-
èajoèega pomena èloveškega kapitala in
zavzetosti (delovne motivacije in organiza-
cijske pripadnosti) zaposlenih kot njegovih
nosilcev – poèasi vendarle spreminjajo v
pozitivno smer.

Skupno posvetovanje kot
osrednja oblika soupravljanja

Iz teh razlogov dejstvo, da paè njegova
stališèa za delodajalca niso �e kar po za-
konu absolutno »zavezujoèa«, nikakor ne
pomeni, da se potemtakem svetu delavcev
niti ne izplaèa resneje anga�irati v okviru
skupnih posvetovanj z najrazliènejšimi mo-

�nimi argumentiranimi predlogi in pobu-
dami, ki bi utegnile biti v korist delavcem.
Nasprotno. Izhajajoè iz zgoraj omenjenega
bistva sistema delavskega soupravljanja je
– èe ga primerjamo z »obvešèanjem« in
»soodloèanjem s soglasjem« – prav ne-
nehno “skupno posvetovanje” med sveti
delavcev in delodajalci pravzaprav osred-
nja in perspektivno najpomembnejša ob-
lika njegovega uèinkovitega uresnièeva-
nja, na katero zato posebej napotuje tudi
ZSDU v svojem 86. èlenu. Ta pravi: “Delo-

dajalec 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.”

Kakovostna obvešèenost sveta delav-
cev v smislu 89. in 90. èlena ZSDU je nam-
reè v bistvu le “predpogoj” za uèinkovito
soupravljanje, soodloèanje sveta delavcev
s soglasjem po 95. in 96. èlenu ZSDU pa le
“izjema” za primere tistih poslovnih od-
loèitev, ki se zelo neposredno tièejo neka-
terih najbolj pomembnih specifiènih inte-
resov delavcev (variabilni del plaè, razpore-
janje letnega delovnega èasa, sistem na-
predovanja, poèitniške zmogljivosti, kolek-
tivni odpusti iz poslovnih razlogov itd.). Vse
ostalo pa naj bi bilo pravzaprav eno samo
samcato skupno posvetovanje z delo-
dajalcem, pri èemer zakon seveda izhaja iz
predpostavke, da je medsebojno usklaje-
vanje interesov delavcev in delodajalca v
njunem skupnem interesu in da je souprav-
ljanje odnos med dvema enakovrednima
partnerjema, ki sledita istemu poslovnemu
cilju.

Skratka, prava in zares uèinkovita de-
lavska participacija lahko temelji le na novi
»sodelovalni/participativni kulturi« odno-
sov, v kateri je pomembna predvsem »moè
argumentov« ne toliko na sami »zakonski
prisili« in na »argumentu moèi«. V podjetju
z visoko participacijsko kulturo bo torej
skupno posvetovanje med vodstvom in
svetom delavcev predstavljalo prevladujoè
naèin kolektivnega vkljuèevanja zaposle-
nih v poslovanje podjetja. Prav »skupno
posvetovanje« naj bi bilo zato tista oblika
delavske participacije, ki bi jo bilo treba v
prihodnje še posebej skrbno negovati in
razvijati.

Vsekakor bi bilo glede tega priporoè-
ljivo v podjetjih, kjer imajo resen namen
uveljaviti pravi participativni naèin uprav-
ljanja, uvesti predvsem dvoje:

a) dogovoriti se za redne skupne seje
vodstva in sveta delavcev vsaj enkrat me-
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seèno, tako kot je to priporoèeno v �e ci-
tirani doloèbi 86. èlena ZSDU;

b) skupno posvetovanje razširiti tudi na
vsa druga poslovna vprašanja (ne samo
kadrovske in statusne zadeve ter vprašanja
varnosti in zdravja pri delu), ki posredno ali
neposredno zadevajo interese zaposlenih.

Zakonska ureditev pravice
sveta delavcev do skupnega
posvetovanja

Skupno posvetovanje med svetom de-
lavcev in vodstvom podjetja kot eno naj-
pomembnejših soupravljalskih “orodij” Za-
kon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
(ZSDU) ureja v doloèbah od 91. do 94.
èlena.

b) Skupno posvetovanje

91. èlen
Delodajalec mora pred sprejemom

obvešèati svet delavcev in zahtevati
skupno posvetovanje glede statusnih in
kadrovskih vprašanj dru�be ter glede
vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri
delu.

Potrebne informacije mora deloda-
jalec posredovati svetu delavcev naj-
manj 30 dni pred sprejemom odloèitve,
rok za predlagano skupno posvetovanje
pa mora biti najmanj 15 dni pred spre-
jemom odloèitev.

92. èlen

Skupno posvetovanje med svetom
delavcev in delodajalcem predstavlja
dol�nost delodajalca, da seznani svet
delavcev o predvidenih odloèitvah glede
statusnih in kadrovskih vprašanj ter
glede vprašanj varnosti in zdravja delav-
cev pri delu, se z njim posvetuje in si pri-
zadeva za uskladitev stališè.

93. èlen

Za statusna vprašanja dru�be iz pr-
vega odstavka 91. èlena tega zakona se
štejejo:

– statusne spremembe,

– prodaja dru�be ali njenega bistve-
nega dela,1

– zaprtje dru�be ali njenega bistvenega
dela,

– bistvene spremembe lastništva

– statusno preoblikovanje dru�be,
opredeljeno z zakonom, ki ureja gos-
podarske dru�be,

– sprememba sistema upravljanja
dru�b.

94. èlen

Za kadrovska vprašanja dru�be iz
prvega odstavka 91. èlena tega zakona
se štejejo:

– potrebe po novih delavcih (število in
profili),

– sistemizacija delovnih mest,

– razporejanje veèjega števila delavcev
izven dru�be,2

– razporejanje veèjega števila delavcev
iz kraja v kraj,3

– sprejemanje aktov s podroèja dodat-
nega pokojninskega, invalidskega in
zdravstvenega zavarovanja,

– zmanjšanje števila delavcev,

– sprejem splošnih pravil o disciplinski
odgovornosti.4

Za veèje število delavcev se šteje 10
% vseh delavcev dru�be.

Glavne znaèilnosti te zakonske ureditve
bi torej lahko na kratko povzeli v naslednjih
toèkah:

1. Zakon doloèa obveznost skupnega
posvetovanja glede t. i. kadrovskih in so-
cialnih vprašanj, ki jih taksativno našteva v
93. in 94. èlenu, ter glede vprašanj var-
nosti in zdravja delavcev pri delu, ki pa jih
ZSDU sam ne našteva, ampak jih podrob-
neje opredeljuje Zakon o varnosti in zdravju
pri delu (ZVZD-1)5. Èeprav se morda zato
na prvi pogled zdi, da gre za precej ozko
podroèje mo�nosti vplivanja sveta delavcev
na odloèitve delodajalca, pa natanènejša
analiza teh doloèil poka�e, da gre praktièno
za najpomembnejše odloèitve v podjetju, ki
tako ali drugaèe zadevajo vse delavce.

2. Skupno posvetovanje zakon tretira
kot dol�nost delodajalca. To praktièno po-
meni, da mora delodajalec samoiniciativno
zahtevati skupno posvetovanje.

3. Skupno posvetovanje mora biti na-
povedano in izvedeno pravoèasno (izvedba
15 dni, »potrebne informacije« pa celo 30
dni pred sprejemom odloèitve), tako da je
svetu delavcev zagotovljen potreben èas,
konkretno vsaj 15 dni, za ustrezno kako-
vostno pripravo na skupno posvetovanje in
s tem tudi mo�nost morebitnega uresnièe-
vanja dejanskega vpliva na vsebino predla-
ganih odloèitev.

4. Zakon nalaga delodajalcu pravoèa-
sno pripravo in posredovanje »potrebnih
informacij« svetu delavcev, pri èemer ta
pojem predpostavlja takšno »optimalno«
vsebino teh informacij, ki bo svetu delavcev
tudi dejansko omogoèila vnaprejšnje obli-
kovanje jasnih stališè do obravnavane pro-
blematike.

5. Konèni cilj skupnega posvetovanja
naj bi bila po mo�nosti “uskladitev stališè”,
za katerega si je dol�an skladno z izrecno
doloèbo 92. èlena ZSDU delodajalec »pri-
zadevati«. Povsem logièno je, da brez is-
krenih skupnih prizadevanj za uskladitev
morebitnih razliènih stališè glede namera-
vane odloèitve delodajalca, takšna skupna
posvetovanja ne bi imela nobenega prave-
ga smisla.

Kljuène doloèbe Direktive EU
o obvešèanju in posvetovanju
z delavci

Ko govorimo o zakonski ureditvi pra-
vice sveta delavcev do skupnega posve-
tovanja, pa velja posebej opozoriti, da je

1 Èe imajo odloèitve v zvezi s statusnimi spremembami in prodajo dru�be ali njenega bistvenega dela
lahko za posledico poveèanje ali zmanjšanje števila delavcev in èe gre pri tem za veèje število delavcev
po predpisih o delovnih razmerjih, pa mora delodajalec v osmih dneh pridobiti tudi soglasje sveta
delavcev.
2 ZDR instituta razporejanja delavcev izven dru�be ne pozna veè. Zato je potrebno razlago te doloèbe
ZSDU prilagoditi novemu ZDR. V tem smislu je edina logièna razlaga, da gre po vsebini pri vseh oblikah
spremembe delodajalca, ki jih novi ZDR-1 doloèa v prvem odstavku 75. èlena, za razporejanje delavcev
v drugo dru�bo, pri èemer je obvezno skupno posvetovanje s svetom delavcev po doloèilih ZSDU.
3 Podobno kot v prejšnjem primeru novi ZDR tudi tega instituta ne pozna veè, saj se takšno razporejanje
zdaj lahko izvaja le prek spremembe ali sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, zato je treba razlago tega
doloèila ZSDU smiselno prilagoditi novi ureditvi “razporejanja” delavcev po ZDR.
4 Èeprav je novi ZDR dotedanjo ureditev podroèja disciplinske odgovornosti, ki je veljala v èasu spreje-
manja ZSDU leta 1993, precej spremenil, ta še vedno ostaja predmet obveznega skupnega posve-
tovanja sveta delavcev in delodajalca. Skratka, èe delodajalec �eli izvajati disciplinske postopke v
podjetju, mora ne glede na obliko akta v smislu 10. èlena ZDR, v katerem so opredeljen splošna pravila
o disciplinski odgovornosti, pred sprejemom izpeljati postopek obvešèanja in skupnega posvetovanja s
svetom delavcev.
5 Veljavni ZVZD-1 v 46. èlenu glede tega doloèa: »(1) Delodajalec se mora z delavci ali njihovimi

predstavniki posvetovati o oceni tveganja, pa tudi o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje

pri delu, o izbiri strokovnega delavca, izvajalca medicine dela, delavcev za prvo pomoè, in delavcev

oziroma pooblašèenih oseb po posebnih predpisih za varstvo pred po�arom in evakuacijo, ter o

obvešèanju delavcev in organizaciji usposabljanja.«



14 Ekonomska demokracija, št. 4, avgust 2019

treba zgoraj citirane doloèbe 91. do 94.
èlena ZSDU v praksi vedno razlagati in upo-
rabljati v povezavi z ustreznimi doloèili Di-
rektive 2002/14/ES o obvešèanju in po-
svetovanju z delavci, katero naj bi ZSDU
sicer implementiral v slovensko zakonoda-
jo. Za obravnavano podroèje so zlasti po-
membne naslednje doloèbe te EU direktive:

Preambula:

(9) Pravoèasno obvešèanje in po-
svetovanje je prvi pogoj za uspešno pre-
strukturiranje in prilagoditev podjetij no-
vim razmeram, ki jih ustvarja globali-
zacija gospodarstva, zlasti z razvojem
novih oblik organizacije dela.

Èlen 2:

(g) “posvetovanje” pomeni izmen-
javo stališè in uvedbo dialoga med pred-
stavniki delavcev in delodajalcem.

Èlen 4:

(3) Obvešèanje se opravi v èasu, na
naèin in z vsebino, ki zlasti predstav-
nikom delavcev omogoèa, da informa-
cije ustrezno preuèijo in se po potrebi
pripravijo na posvetovanje.

(4) Posvetovanje se opravi:

(a) tako, da se zagotovi primeren
èas, naèin in vsebina posvetovanja;

(b) na ustrezni ravni uprave in pred-
stavnikov delavcev, odvisno od teme
razprave;

(c) na podlagi informacij, ki jih delo-
dajalec priskrbi v skladu s èlenom 2(f),
in mnenja, ki ga imajo predstavniki de-
lavcev pravico oblikovati;

(d) tako, da se predstavnikom de-
lavcev omogoèi, da se sestanejo z de-
lodajalcem ter dobijo odgovor na vsako
mnenje, ki ga oblikujejo, in razloge za tak
odgovor;

(e) da bi dosegli dogovor o odlo-
èitvah, v okviru pooblastil delodajalca iz
odstavka 2(c).

V omenjenem interpretacijskem smislu
glede skupnega posvetovanja sta izjem-
nega pomena zlasti 2. èlen (toèka g) in 4.
èlen (3. in 4. odstavek), ki predstavljata tudi
splošen kriterij za presojo ustreznosti
uresnièevanja omenjenih èlenov ZSDU.
Njuna doloèila so namreè jasna – skupno
posvetovanje sveta delavcev in delodajalca
ni samo sebi namen, ampak je njegov na-
men lahko dose�en le, èe pri kljuènih vpra-

šanjih delodajalec omogoèa svetu delavcev
dejansko kvalificirano vkljuèevanje v obli-
kovanje ustreznih poslovnih odloèitev z vi-
dika interesov delavcev. To pa mora biti
hkrati tudi temeljno vodilo in cilj, ki naj mu
sledi avtonomna pravna ureditev te proble-
matike v participacijskem dogovoru. Vsaka
njegova doloèba mora imeti torej svoj toè-
no doloèen namen v smeri doseganja tega
cilja.

Glavna odprta vprašanja
in priporoèila za njihovo
reševanje v praksi

Glede konkretnega uresnièevanja zgo-
raj navedenih doloèil ZSDU v praksi pa se
odpirajo nekatera pomembna vprašanja, ki
jih ZSDU neposredno ne rešuje, in ki jih je
zato treba paè ustrezno rešiti v participa-
cijskem dogovoru kot avtonomnem prav-
nem aktu na ravni posameznih podjetij. Po-
glejmo si nekaj glavnih priporoèil v tem
smislu.

1. Kdo in kako naj »sklicuje«

skupna posvetovanja

�e omenjeno dejstvo, da mora skupno
posvetovanje zahtevati delodajalec, seveda
še ne pomeni, da ga lahko tudi enostransko
»organizira«, se pravi po svoji presoji do-
loèi datum skupne seje in jo tudi neposred-
no sklièe. O tem se morata predhodno
dogovoriti poslovodstvo in predsednik
sveta delavcev, ki morata – ker gre for-
malno paè za »skupno sejo« dveh organov
– �e po logiki stvari takšno posvetovanje
naèrtovati in sklicati skupaj. Le na tak naèin
se namreè obe strani lahko ustrezno in
temeljito pripravita, kar je nujno potrebno,
èe se �eli doseèi pravi smisel in uèinek
skupnega posvetovanja. Predvsem pa je
edino na tak naèin mogoèe zagotoviti tudi
zadostno udele�bo z obeh strani. V praksi
namreè niso redki primeri, ko delodajalec
zahteva skupno sejo v povsem neprimer-
nem terminu (npr. v èasu letnih dopustov
ipd.), ko svet delavcev ni sposoben zago-
toviti niti svoje sklepènosti, kaj šele ustrez-
no predhodno pripravo, tj. pravoèasno obli-
kovanje jasnih stališè, ki naj bi jih na skupni
seji potem usklajeval z delodajalcem.

Opomba: Konkreten predlog us-

trezne doloèbe v participacijskem do-

govoru za ureditev te problematike

predstavlja 2. odstavek 1. èlena vzorca

participacijskega dogovora (PDog),

predstavljenega v nadaljevanju tega pri-

spevka.

2. Kako reševati morebitne

»spore o pristojnosti«

V praksi so zelo pogosti primeri, ko svet
delavcev in delodajalec nista soglasna gle-
de vprašanja, ali doloèena odloèitev delo-
dajalca po zakonu sploh sodi med vpra-
šanja, za katera je po zakonu potrebno
skupno posvetovanje, ali ne. Na primer: ali
je v primerih zmanjšanja števila delavcev,
kar je po 94. èlenu ZSDU predmet skupne-
ga posvetovanja, to posvetovanje potrebno
tudi v primerih, ko gre le za enega delavca,
in podobno. Teh primerov, tudi precej po-
membnih, je veliko, so pa v bistvu nerešljivi
brez dolgotrajnih in zapletenih, predvsem
pa obièajno povsem nepotrebnih pravnih
postopkov. Ti pa zagotovo niso v interesu
ne ene ne druge stranke.

Za hitro in uèinkovito reševanje teh
spornih primerov v praksi bi se bilo zato
vsekakor smiselno v participacijskih do-
govorih posebej in vnaprej dogovoriti.
Mo�nosti je veè, morda še najprimernejši
pa je dogovor, da se v teh primerih zaprosi
za mnenje Inšpektorata za delo, ki je takšna
mnenja v okviru nudenja pravne pomoèi
delodajalcem in delavcem po zakonu dol-
�no tudi podati, stranki pa se zave�eta pri-
dobljeno mnenje. kakršnokoli �e je, spošto-
vati.

Opomba: Konkreten predlog us-

trezne doloèbe v participacijskem

dogovoru za ureditev te problematike

predstavlja 5. èlen vzorca participacij-

skega dogovora (PDog), predstavlje-

nega v nadaljevanju tega prispevka.

3. Predhodno posredovanje

»potrebnih informacij« svetu

delavcev

Èe odmislimo problem �e omenjenega
morebitnega zgolj »strogo formalistiène-
ga« pristopa nekaterih delodajalcev k skup-
nemu posvetovanju izkljuèno zaradi zados-
titve èrki zakona in brez pravega namena po
tudi dejanski »uskladitvi stališè«, ki pa s
pravnimi normami ni rešljiv, ampak ga je v
praksi mogoèe rešiti samo s strpnim in po-
stopnim izgrajevanjem »prave« sodeloval-
ne (participacijske) kulture v konkretnih
okoljih, se veèina glavnih problemov pri
uresnièevanju dol�nosti delodajalcev v
zvezi s skupnim posvetovanjem v praksi
nanaša na:

• pravoèasnost in

• obliko ter obseg in kakovost

svetu delavcev posredovanih »potrebnih
informacij« v smislu drugega odstavka 91.
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èlena ZSDU. Te bi morale v celoti ustrezati
zahtevam iz zgoraj citiranih doloèb 3. in 4.
odstavka 4. èlena Direktive 2002/14/ES. Èe
naj bi namreè skupno posvetovanje pome-
nilo poskus “uskladitve stališè” med sve-
tom delavcev in delodajalcem, kot to izhaja
iz opredelitve 92. èlena ZSDU, potem je lo-
gièno, da mora svet delavcev na posve-
tovanje priti z nekimi �e izdelanimi jas-
nimi stališèi in predlogi ter pobudami. V
nasprotnem paè ni nobene razlike med
“obvešèanjem” sveta delavcev po 89. in
90. èlenu ZSDU in “skupnim posvetovan-
jem” (kot višjo obliko intenzivnosti vklju-
èevanja svetov delavcev v sprejemanje
konkretnih poslovnih odloèitev), osnovni
smisel instituta skupnega posvetovanja pa
se sploh izgubi. Èe predhodne informacije
niso pravoèasne in »popolne«, pa svet de-
lavcev svojih stališè preprosto ne more us-
trezno kakovostno oblikovati.

V praksi se glede tega najveèkrat sreèu-
jemo ne toliko s problemom pravoèasnosti,
ampak predvsem s problemom »nepopol-
nosti« svetu delavcev posredovanih po-
trebnih informacij. Zato je treba ustrezni
avtonomni pravni ureditvi te problematike
posvetiti še posebno pozornost. V partici-
pacijskem dogovoru je treba za te primere
izrecno doloèiti predvsem naslednje:

• da ima predsednik sveta delavcev mo-
rebitno »nepopolno« gradivo za skupno
posvetovanje pravico zavrniti in od de-
lodajalca zahtevati pripravo novega, ali
pa od delodajalca zahtevati vsaj potreb-
ne dopolnilne informacije, in sicer bodisi
v pisni obliki bodisi v ustni obliki podane
na seji sveta delavcev;

• da 30-dnevni rok iz drugega odstavka
91. èlena ZSDU v tem primeru zaène teèi
šele z dnem, ko svet delavcev prejme
vse potrebne informacije za oblikovanje
svojih stališè,

• da se svet delavcev se ni dol�an udele�iti
napovedane skupne seje zaradi posve-
tovanja, èe delodajalec zahteve po pred-
hodnih dopolnilnih informacijah ne
izpolni;

• da lahko svet delavcev v primeru, èe
delodajalec kljub neizpolnitvi te zahteve
predlagano odloèitev sprejme brez iz-
vedenega skupnega posvetovanja, upo-
rabi pravico do zadr�anja te odloèitve v
smislu 98. èlena ZSDU.

Opomba: Konkreten predlog us-

treznih doloèb v participacijskem do-

govoru za ureditev te problematike

predstavljata 3. in 4. odstavek 1. èlena

vzorca PDog.

4. Udele�ba poslovodstva

na skupnem posvetovanju

Za kakovostno izvajanje skupnih po-
svetovanj je potrebno zagotoviti, da se svet
delavcev pri tem pogovarja s kompetent-
nim sogovornikom, tako da je morebitna
dose�ena uskladitev stališè potem tudi
dokonèna. Zato je edini pristojen sogovor-
nik v tem smislu le poslovodstvo ali vsaj
njegov pooblašèeni predstavnik.

V praksi se namreè dogaja, da deloda-
jalec na skupno posvetovanje pošlje po-
samezne strokovne delavce, in sicer brez
ustreznih pooblastil za sprejemanje kakr-
šnih koli odloèitev glede sprejetja ali za-
vrnitve stališè sveta delavcev. V takih oko-
lišèinah pomen skupnega posvetovanja
“zvodeni” zgolj, in v najboljšem primeru, na
nivo obvešèanja, ti strokovni delavci pa
imajo veè ali manj samo vlogo prenašalca
informacij oziroma »pogajalca« brez us-
treznih pooblastil za sklenitev takšnega ali
drugaènega konènega dogovora. Takšen
naèin “posrednega” posvetovanja v praksi
seveda ne more delovati optimalno, kajti v
bistvu se nikoli ne ve, ali je morebitna do-
se�ena uskladitev »veljavna« ali ne. Oba
sodelujoèa organa morata biti torej v takšni
sestavi, da lahko tudi veljavno odloèata
(brez potrebe po morebitnem naknadnem
potrjevanju njunih odloèitev s strani kogar-
koli), v nasprotnem se ne moreta dokonèno
uskladiti o nièemer.

Je pa v lahko v posameznih primerih
koristno, da ima predsednik sveta delavcev
mo�nost na posvetovanje poleg uprave
povabiti tudi posamezne vodilne ali stro-
kovne delavce, èe je potrebno bolj spe-
cifièno in podrobnejše poznavanje proble-
matike po posameznih podroèjih.

Opomba: Konkreten predlog us-

trezne doloèbe v participacijskem do-

govoru za ureditev te problematike

predstavljata 5. odstavek 1. èlena ter 3.

èlen vzorca PDog.

5. Obvezen interni sestanek sveta

delavcev pred skupnim

posvetovanjem

Vse zgoraj zahtevane dol�nosti delo-
dajalcev glede pravoèasnosti (najmanj 30
dni pred sprejemom predlagane odloèitve)
in kakovosti »potrebnih informacij« svetu
delavcev pa so seveda popolnoma brez
pomena, èe svet delavcev potem na pod-
lagi njih tudi dejansko ne oblikuje nobenih
posebnih stališè za skupno posvetovanje.
Predpostavlja se torej, da mora svet de-

lavcev imeti pred skupnim posvetovan-
jem še posebno sejo v ta namen. Vseka-
kor se torej v praksi ne sme zgoditi, da bi na
skupni posvet z delodajalcem svet delavcev
prišel nepripravljen in medsebojno ne-
usklajen, se pravi, da bi namesto »skupnih
stališè sveta delavcev«, ki naj bi jih za-
stopali in usklajevali z delodajalcem, èlani
sveta delavcev prišli vsak s »svojim lastnim
stališèem«. Z vsakim posamiènim èlanom
in njegovimi stališèi se namreè delodajalec
paè ni dol�an usklajevati, pa tudi smisla tak-
šno skupno posvetovanje ne bi imelo prav
nobenega.

Veèkrat se namreè zgodi, da se tudi
stališèa posameznih èlanov pred posvetom
med seboj razlikujejo, vendar pa bi izpadlo
neresno, èe bi tudi kasneje na posvetu z
delodajalcem svet delavcev deloval ne-
usklajeno in razdeljeno. V tem primeru paè
ne bi bilo mogoèe govoriti o vnaprej obli-
kovanih stališèih sveta delavcev (samo ta
pa so, kot reèeno, po logiki stvari lahko
predmet usklajevanja z delodajalcem). Zato
je bistvenega pomena, da se �e pred samo
izvedbo posvetovanja najprej uskladijo ter
poenotijo svoja stališèa èlani sveta delav-
cev sami med seboj.

Predvsem pa je priporoèljivo, da svet
delavcev v okviru priprav na skupno po-
svetovanje po potrebi anga�ira tudi svoje
odbore, pristojne za konkretna vprašanja,
in eventualno zunanje strokovnjake, v do-
loèenih primerih (npr. ob sprejemanju ali
spreminjanju sistemizacije delovnih mest
ipd.) pa tudi delavce, ki jih predlagana
odloèitev delodajalca neposredno zade-
va. Zlasti v omenjenem primeru spremin-
janja sistemizacije delovnih mest si je, de-
nimo, nemogoèe predstavljati, kako bi svet
delavcev sploh lahko oblikoval kaka kva-
lificirana stališèa, ne da bi (prek svojih èla-
nov) predhodno opravil potrebna posveto-
vanja z delavci, ki konkretno opravljajo po-
samezna dela in edini tudi zares poznajo
probleme, ki so v zvezi z njihovo oprede-
litvijo v sistemizaciji. In še nekaj takih vpra-
šanj bi bilo mogoèe našteti.

Za uèinkovito uresnièevanje bistva in-
stituta skupnega posvetovanja morajo biti
torej nujno izpolnjene doloèene predpo-
stavke z obeh strani, ne samo s strani
delodajalcev.

Opomba: Konkreten predlog us-

trezne doloèbe v participacijskem do-

govoru za ureditev te problematike

predstavlja 6. odstavek 1. èlena vzorca

PDog.
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6. Redno sestajanje poslovodstva

in sveta delavcev vsaj enkrat

meseèno

Ena pomembnejših rednih aktivnosti
vsakega sveta delavcev je spremljanje
stanja in aktualnega dogajanja v pod-
jetju, obenem pa tudi tekoèe reševanje
aktualnih problemov delavcev, kar lahko
uèinkovito izvaja le v primeru, da je na te-
koèem tudi s podatki, mnenji ter argumenti
poslovodstva. V praksi pa se veèkrat do-
gaja, da se sestanki med upravo in svetom
delavcev izvajajo bolj po potrebi in v ne-
definiranih, daljših èasovnih intervalih, kar
marsikdaj onemogoèa kakovosten in spro-
ten pretok informacij in tekoèe reševanje
aktualnih problematik delavcev.

S tega vidika je torej smiselno, da se
poslovodstvo dru�be in svet delavcev za-
radi izmenjave informacij in stališè ter
uvedbe permanentnega dialoga z name-
nom doseèi dogovor o vseh drugih po-
membnejših vprašanjih v skupnem interesu
dru�be in zaposlenih redno sestajata enkrat
meseèno, pri èemer za te redne seje pra-
viloma doloèita tudi stalen termin. Na to, kot
�e reèeno, izrecno napotuje tudi 86. èlen
ZSDU. Problematik, o katerih se je smiselno
pogovarjati na tej relaciji, je seveda v vsa-
kem podjetju ogromno, tako da zagotovo ni
nobene bojazni, da bi lahko kdaj eventualno
preprosto zmanjkalo tem za tovrstne redne
skupne sestanke.

Za primere, ko je morda potrebno to-
vrstno usklajevanje in ukrepanje tudi izven
rednih terminov sestankov, je smiselno
imeti s participacijskim dogovorom urejeno
tudi pravico, da se lahko na pobudo katere
koli od obeh strani sklièe izredna skupna
seja.

Opomba: Konkreten predlog us-

trezne doloèbe v participacijskem do-

govoru za ureditev te problematike

predstavlja 2. èlen vzorca PDog.

7. Obvezna opredelitev

delodajalca do sprejetih stališè

sveta delavcev

�e iz same logike in glavnega namena
skupnega posvetovanja izhaja, da naj bi
vsako mnenje, stališèe, predlog ali pobuda
z ene ali druge strani naletelo na ustrezen
odziv drugega partnerja v tem dialogu.
Nesmiselno bi bilo torej, èe bi se svet de-
lavcev trudil opozarjati na konkretne inte-
rese zaposlenih v zvezi z doloèenimi pro-
blematikami in nameravanimi odloèitvami
ter podajati predloge za morebitne oboje-

stransko sprejemljive ustreznejše rešitve,
delodajalec pa bi vse to zgolj vljudno jemal
»na znanje«, ne da bi se na omenjene ini-
ciative sploh kakorkoli odzval tudi z ustrez-
no (pozitivno ali negativno) opredelitvijo. Na
ta naèin praktièno ni mogoèe vzpostaviti
nobenega konstruktivnega dialoga in sode-
lovanja v skupnem interesu.

Zato je, izhajajoè tudi iz omenjene Di-
rektive 2002/14, ki v toèki 4/d 4. èlena pra-
vi: »(d) tako, da se predstavnikom delavcev

omogoèi, da se sestanejo z delodajalcem

ter dobijo odgovor na vsako mnenje, ki

ga oblikujejo, in razloge za tak odgovor;«

dol�nost delodajalca, da se izrecno opredeli
do – v okviru skupnega posvetovanja po-
danih – stališè sveta delavcev. Morebitno
neupoštevanje teh stališè sveta delavcev
mora torej delodajalec svetu delavcev
ustrezno obrazlo�iti. V nasprotnem skupno
posvetovanje lahko izpade kot navaden
formalizem, ki je sam sebi namen, oziroma
ga delodajalec izpelje le po »sili zakona«
brez resnega namena upoštevati morebitne
tehtne predloge in pobude sveta delavcev.

Opomba: Konkreten predlog us-

trezne doloèbe v participacijskem do-

govoru za ureditev te problematike

predstavlja 4. èlen vzorca PDog.

8. Mo�na doloèitev širših pravic

glede obveznega skupnega

posvetovanja

Dober participacijski dogovor bi moral
nekako �e po intenciji drugega odstavka 5.
èlena ZSDU samoumevno stremeti tudi k
morebitni doloèitvi dodatnih ali veèjih so-
upravljalskih (participacijskih) pravic de-
lavcev, kot jih (v obliki minimuma) doloèa
zakon sam. To pomeni, da je treba za uvel-
javitev èim kakovostnejše posvetovalne
prakse s participacijskimi dogovori znotraj
posameznih podjetij poskusiti po mo�nosti
razširiti krog vprašanj, pri katerih naj bi
obstajala dol�nost skupnega posvetovanja
s strani delodajalca, v primerjavi s tistim, ki
je �e zdaj doloèen v 93. in 94. èlenu ZSDU
ter v ZVZD-1. Praksa sama je nakazala �e
kar nekaj takšnih vprašanj, glede katerih bi
bilo vsekakor smiselno uveljaviti pravico
sveta delavcev do skupnega posvetovanja,
precej dodatnih pa vsebuje tudi predlog
novele ZSDU-1 iz leta 2016, ki pa v Dr-
�avnem zboru takrat �al ni bil sprejet, tako
da bi jih vsekakor veljalo za zdaj po mo-
�nosti v praksi uveljaviti vsaj skozi dopol-
njene participacijske dogovore.

Gre za precej obse�en nabor teh vpra-
šanj, zato na tem mestu ni mogoèe vsa-

kega posebej obširneje utemeljevati, am-
pak jih v okviru vzorca participacijskega
dogovora v nadaljevanju samo naštevamo.
Seveda pa je njihova konkretna umestitev v
participacijski dogovor v veèjem ali manj-
šem obsegu izkljuèno stvar pogajanj med
delodajalcem in svetom delavcev.

Opomba: Konkreten predlog us-

trezne doloèbe v participacijskem do-

govoru za ureditev te problematike

predstavljajo 1. odstavek 1. èlena vzor-

ca PDog.

Vzorec konkretne ureditve
skupnega posvetovanja
v participacijskem dogovoru

Za zakljuèek si torej poglejmo še vzor-
èni primer poglavja o ureditvi pravice sveta
delavcev do skupnega posvetovanja v par-
ticipacijskem dogovoru, tako da bi ta vklju-
èeval tudi zgoraj predlagane rešitve.

VZOREC

Skupno posvetovanje

(1) ... èlen

(Opomba: Nekatere spodaj navede-

ne zadeve so prenesene na raven skup-

nega posvetovanja, èeprav zakon zanje

v 89. èlenu zahteva le obvešèanje, dru-

ge pa so doloèene dodatno, poleg tistih,

ki jih za obvezno skupno posvetovanje

predvideva �e zakon. V obeh primerih

gre torej za avtonomno uveljavljanje

“nadstandardne ravni participacijskih

pravic” prek tega dogovora.)

(1) Razen o vprašanjih, doloèenih z
zakonom, je poslovodstvo dol�no zah-
tevati skupno posvetovanje s svetom
delavcev tudi pred sprejemom odloèitve
o:

• spremembi dejavnosti dru�be,

• zmanjšanju gospodarske dejavnosti
dru�be,

• spremembi proizvodnega programa,

• spremembi tehnologije,

• spremembi organizacije poslovnega
procesa in delovnega èasa v dru�bi
ali v posameznih delih poslovnega
procesa,

• delovnih pogojih,

• metodologiji za vrednotenje delovnih
mest na podlagi sistemizacije delov-
nih mest,

• ukrepih za izboljšanje delovne klime
v dru�bi,
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• analizi tehnološkega procesa z vidika
poèutja delavcev in s tem povezane
delovne motivacije,

• napotitvi delavcev na obvezno izo-
bra�evanje v interesu delodajalca,
napotitvi delavcev na delo v tujino,
uvedbi veèizmenskega dela in drugih
podobnih enostranskih ukrepih delo-
dajalca, ki posegajo v ustaljeni naèin
izvajanja delovnih obveznosti delav-
cev, èe niso posebej predvideni s po-
godbo o zaposlitvi,

• izbiri delavcev s posebnimi pooblas-
tili in odgovornostmi, razen èlanov
poslovodstva,

• kratkoroènih, srednjeroènih in dolgo-
roènih programih in ukrepih na pod-
roèju zaposlovanja ter izobra�evanja,
motiviranja, napredovanja in drugih
elementov upravljanja s èloveškimi
viri,

• programih in ukrepih na podroèju so-
cialnih dejavnosti v dru�bi,

• programih in ukrepih na podroèju iz-
grajevanja sistema internega komu-
niciranja v dru�bi,

• notranjih organizacijskih ukrepih, ki
imajo za posledico spremembe po-
sameznih elementov pogodb o zapo-
slitvi posameznih ali doloèenega
števila delavcev dru�be (npr. spre-
memba iz doloèenega v nedoloèen
èas ipd.),

• uvajanju oz. poveèevanju t. i. fleksi-
bilnih (prekarnih) oblik dela, kot so
delo za doloèen èas, delo s krajšim
delovnim èasom, delo prek agencij
za posredovanje dela ipd.),

• vprašanjih v zvezi z varstvom oseb-
nih podatkov,

• izloèitvi in prenosu dela dejavnosti
oziroma delovnega procesa na dru-
gega delodajalca,

• ustanavljanju hèerinskih dru�b ali
vzporednih dru�b z enako dejavnost-
jo oziroma potencialnih prevzemnih
dru�b, katerih lastniki so delavci ozi-
roma poslovodstvo dru�be,

• spremembi delodajalca po predpisih
o delovnih razmerjih za del delavcev
dru�be,

• ponudbi veèjemu številu delavcev za
spremembo pogodbe o zaposlitvi, s
katero se spremeni kraj opravljanja
dela,

• vsebini morebitnih prospektov o pre-
vzemu dru�be in mnenjih poslovod-
stva v zvezi z njimi, preden so ta

posredovana potencialnim prevzem-
nikom,

• ureditvi sestave in pristojnosti orga-
nov dru�be ter sistema delitve do-
bièka v statutu dru�be ali dru�beni
pogodbi,

• predvideni sklenitvi pogodbe o ob-
vladovanju, pogodbe o prenosu do-
bièka ali druge podjetniške pogodbe
po zakonu, ki ureja gospodarske dru-
�be,

• zmanjšanju ali poveèanju osnovnega
kapitala dru�be,

• prodaji ali oddaji v najem sredstev
dru�be, èe ima za posledico zmanj-
šanje števila delavcev,

• ……………………………..

(2) Predsednik sveta delavcev in
predsednik poslovodstva se pred skup-
nim posvetovanjem skupaj dogovorita o
pripravi konkretne skupne seje (datum,
dnevni red, gradiva, morebitna udele�ba
strokovnjakov itd.). Skupna seja z na-
menom izvedbe skupnega posvetovanja
se lahko sklièe le v terminu, ki objektivno
omogoèa zagotovitev sklepènosti sveta
delavcev.

(3) Èe gradivo za skupno posve-
tovanje ni ustrezno pripravljeno v skladu
z doloèili tega dogovora o gradivih v
zvezi z obvešèanjem sveta delavcev in
èe ne vsebuje vseh informacij, nujnih za
oblikovanje stališè sveta delavcev do
predlagane odloèitve:

• ga ima predsednik sveta delavcev
pravico zavrniti in od delodajalca za-
htevati pripravo novega ali pa zah-
tevati vsaj potrebne dopolnilne
informacije, in sicer bodisi v pisni
obliki bodisi v ustni obliki podane na
seji sveta delavcev;

• tridesetdnevni rok iz drugega od-
stavka 91. èlena ZSDU pa zaène teèi
šele z dnem, ko svet delavcev prejme
vse potrebne informacije za obliko-
vanje svojih stališè.

(4) Svet delavcev se ni dol�an ude-
le�iti napovedane skupne seje zaradi po-
svetovanja, èe delodajalec zahteve po
predhodnih dopolnilnih informacijah iz
prejšnjega odstavka ne izpolni. V pri-
meru, èe delodajalec kljub neizpolnitvi te
zahteve predlagano odloèitev sprejme
brez izvedenega skupnega sveta delav-
cev, lahko svet delavcev uporabi pravico
do zadr�anja te odloèitve v smislu 98.
èlena ZSDU.

(5) S strani delodajalca se skupnega
posvetovanja udele�ijo predstavniki po-
slovodstva, ki imajo pooblastilo za spre-
jem dokonène odloèitve o morebitni us-
kladitvi stališè.

(6) Svet delavcev se je dol�an pred
skupnim posvetovanjem loèeno sestati
na svoji seji zaradi oblikovanja svojih
stališè do konkretnih vprašanj, ki bodo
na skupni seji predmet usklajevanja s
stališèi poslovodstva.

(2) … èlen

(1) Svet delavcev in poslovodstva
se praviloma redno sestajata enkrat me-
seèno zaradi posvetovanj in dogovorov
o uresnièevanju razliènih participacij-
skih pravic delavcev, pri èemer se lahko
za te redne seje doloèi stalen termin.
Redne skupne seje sklicuje predsednik
sveta delavcev v dogovoru s poslovod-
stvom.

(2) Na zahtevo poslovodstva ali na
lastno pobudo pa lahko predsednik sve-
ta delavcev po potrebi sklièe tudi izredno
skupno sejo sveta delavcev in poslo-
vodstva. Sklic skupne seje s svetom
delavcev lahko zahteva tudi nadzorni
svet/upravni odbor.

(3) ... èlen

Na povabilo predsednika sveta
delavcev so se seje sveta delavcev dol-
�ni udele�iti posamezni vodilni delavci,
zadol�eni za poslovno podroèje, v kate-
rega sodijo vprašanja, ki so na dnevnem
redu seje.

(4) … èlen

Morebitno neupoštevanje mnenj in
stališè sveta delavcev mora delodajalec
svetu delavcev ustrezno obrazlo�iti tako,
da svet delavcev dobi utemeljen odgo-
vor na vsako svoje stališèe in pojasnitev
razlogov za tak odgovor.

(5) … èlen

V primerih, ko med svetom delavcev
in delodajalcem ni dose�eno soglasje,
ali doloèena predlagana odloèitev de-
lodajalca sploh sodi med vprašanja, za
katera je po zakonu potrebno predhodno
skupno posvetovanje ali ne, lahko vsaka
stranka zahteva, da se o tem pridobi
mnenje Inšpektorata za delo RS. Stranki
se s tem dogovorom zavezujeta, da
bosta pridobljeno mnenje spoštovali.
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Analiza stanja kot priprava na
sklepanje participacijskega
dogovora

Enako, kot smo v prejšnji številki revije
zapisali glede pravice do obvešèenosti,
velja tudi za analizo uresnièevanja pra-
vice do skupnega posvetovanja, in sicer:
Èe �eli svet delavcev pripraviti kakovosten
participacijski dogovor za uèinkovitejše
uresnièevanje pravice do skupnega posve-
tovanja v zgoraj opisanem smislu, mora
seveda najprej temeljito analizirati obstoje-
èe stanje na tem podroèju v svojem pod-
jetju in ugotoviti konkretne pomanjkljivosti v
dosedanji praksi uresnièevanja te pravice.

Kot pripomoèek za pripravo omenjene
analize v nadaljevanju navajamo nekatera
bistvena vprašanja, na katera si mora svet
delavcev v tej zvezi odgovoriti. Gre pa zlasti
za naslednje:

1. Ali vodstvo podjetja dosledno spo-

štuje svojo zakonsko dol�nost, da zahteva

skupno posvetovanje (1. odst. 91. èlena

ZSDU) s svetom delavcev glede statusnih

in kadrovskih vprašanj, doloèenih v 93. in

94. èlenu ZSDU ter glede vprašanj varnosti

in zdravja pri delu, doloèenih 46. èlenu

ZVZD-1?

2. Ali ste s participacijskim dogovorom

uspeli dodatno doloèiti kot predmet ob-

veznega skupnega posvetovanja tudi druga

vprašanja (poleg tistih, ki jih doloèa ZSDU)

in s tem okrepiti participativno vlogo sveta

delavcev v podjetju?

3. Ali se pojavljajo dileme v zvezi z in-

terpretacijo zakonskih doloèb glede tega,

katera vprašanja morajo biti predmet ob-

veznega skupnega posvetovanja? Eviden-

tirajte konkretne primere!

4. Ali imate dogovorjeno mo�nost, da

se lahko obvezno skupno posvetovanje

sklièe tudi na zahtevo sveta delavcev in v

katerih primerih?

5. Kolikokrat letno se v povpreèju se-

stajata vodstvo in svet delavcev na skupnih

posvetovanjih?

6. Ali ste v vašem podjetju sposobni

realizirati napotilo doloèbe 86. èlena ZSDU,

po kateri naj bi se svet delavcev in vodstvo

praviloma sestajala enkrat meseèno? Èe

ne, v èem je razlog?

7. Kdo formalno sklicuje skupne po-

svete (predsednik sveta delavcev, direktor,

izmenièno ali oba skupaj)?

8. Ali se predsednik sveta delavcev in

direktor (predsednik poslovodstva) pred

sklicem sestaneta zaradi vsebinske pri-

prave skupnega posvetovanja (dogovor o

terminu in dnevnem redu, vsebina in naèin

priprave ter posredovanja gradiv, more-

bitno povabilo zunanjim strokovnjakom k

udele�bi itd.)?

9. Kako dosledno svet delavcev vztraja

na spoštovanju rokov, doloèenih v 2. odst.

91. èlena ZSDU (gradivo s potrebnimi

informacijami – najmanj 30 dni pred spre-

jemom odloèitve; skupni posvet – najmanj

15 dni pred sprejemom odloèitve)?

10. Ali se skupnih sej udele�uje celotno

vodstvo, ali le njegovi predstavniki?

11. Ali in kako se svet delavcev pred-

hodno temeljito pripravi na skupno po-

svetovanje (anga�iranje pristojnih odborov

in po potrebi zunanjih strokovnjakov za

oblikovanje stališè, predhodna posveto-

vanja èlanov sveta delavcev z delavci, sklic

pripravljalne seje sveta delavcev itd.)?

12. Kakšna je po vaši oceni dosedanja

uèinkovitost sveta delavcev pri uveljav-

ljanju interesov zaposlenih v okviru skupnih

posvetovanj z vodstvom (Opomba: kolik-

šen del pripomb in zahtev sveta delavcev

vodstvo dejansko upošteva pri svoji konèni

odloèitvi):

a) zelo zadovoljiva

b) zadovoljiva

c) nezadovoljiva?

13. Èe niste povsem zadovoljni z “iz-

kupièkom” sveta delavcev glede vpliva na

konène odloèitve vodstva po opravljenih

skupnih posvetovanjih, v èem je po vašem

mnenju glavni razlog:

a) apriorna nepripravljenost vodstva za

resnejše upoštevanje interesov delavcev,

izra�enih prek sveta delavcev;

b) slaba predhodna pripravljenost sve-

ta delavcev na argumentirano zagovarjanje

lastnih stališè;

c) neusposobljenost èlanov sveta de-

lavcev za uèinkovito poslovno komunici-

ranje;

d) drugo?

14. Katere slabosti in nedoslednosti pri

praktiènem uresnièevanju skupnih posve-

tovanj z vodstvom v vašem podjetju ugo-

tavljate na podlagi gornjega opomnika in

kaj bi bilo treba ukreniti za izboljšanje sta-

nja, predvsem v smislu ustrezne izpopol-

nitve veljavnega participacijskega dogovo-

ra?

Viri:

Splošni priroènik za delavsko soupravljanje, Študijski

center za industrijsko demokracijo, 1999.

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju – uradno

preèišèeno besedilo (Ur. list RS, št. 42/2007).

»Drage dame in gospodje, èas je za novo mened�ersko teorijo. Za novo evropsko mened�ersko teo-

rijo,« je šeststo udele�encev mednarodne konference o mened�mentu maja 2008 v Sloveniji nagovoril dr.
Ichak Adizes. Na vprašanje: »Ali bi lahko novo evropsko mened�ersko smer utemeljila vaša teorija o

participativnem mened�mentu, ki bi se v najveèji meri zaèela uresnièevati prav v Sloveniji,« je dr. Adizes
odgovoril pritrdilno. »Ste dr�ava, ki je izkusila samoupravljanje, in participativni mened�ment izvira prav iz

te ideje. Imate potencial, da utemeljite novo, evropsko, mened�ersko teorijo.« Èetudi sprememba orga-
nizacijske kulture sama po sebi ni v rokah svetov delavcev, so ti lahko katalizator sprememb. Prav parti-
cipativnost namreè predstavlja DNK in temeljni vzvod delovanja svetov delavcev. Poslovno okolje pritiska k
sodelovanju in morda odprtost mened�menta k preobrazbi organizacijske kulture še nikoli v zgodovini ni
bila tako visoka. Zato je potrebno izkoristiti ta èas. Ponuja nam prilo�nost, da oblikujemo drugaèno
kulturo. Kulturo, v kakršni �elimo delati mi in kakršno bi �eleli za svoje otroke. Ti bodo ponosni in bodo
cenili, da smo spodbudili in prispevali k razvoju podjetij, ki se odlikujejo kot pro�na, hitra in uèinkovita parti-
cipativna okolja. In predstavljajo zgled organizacije nove dobe.

Mag. Edita Krajnoviæ, Èas je za participativna okolja: poveèajte svoj vpliv!


