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»Nova realnost« za delavske
predstavnike

Verjetno na tem mestu ni dovolj pro-
stora za naštevanje vseh izzivov, s katerimi
se sooèajo delavski predstavniki kot po-
sledico epidemije. Raziskovalci so prepri-
èani, da se bo »nova realnost« delavskih
predstavništev pokazala zlasti v postopkih
prestrukturiranja številnih organizacij tako
na mednarodni kakor na nacionalni ravni.
Po do sedaj zbranih informacijah in oprav-
ljenih raziskavah predstavljajo prestruktu-
riranja zelo velik izziv za vsa delavska pred-
stavništva, vkljuèno z evropskimi sveti de-
lavcev, ki jim evropska zakonodaja priznava
številne pravice pri tem. Veliko oviro za
delavske predstavnike namreè še vedno
predstavlja pogosto zaznana nepripravlje-
nost mened�menta za obvešèanje in po-
svetovanje z delavskimi predstavniki, ozi-
roma se ti postopki odvijajo, ko so odloèitve
vrhnjega mened�menta �e sprejete ter po-
sledièno delavski predstavniki nimajo
praktièno veè nobenega vpliva. Dodatno
oviro pri tem predstavljajo zaupne informa-
cije, do katerih bi lahko v doloèenih primerih
delavski predstavniki imeli pravico, vendar
se zaradi oznake zaupnost zadr�ijo ter raz-
krijejo šele tedaj, ko je neka odloèitev �e
sprejeta. Sklep raziskovalcev velja razumeti
kot opozorilo delavskim predstavnikom, da

so pozorni na vsako podrobnost dogajanja
v organizaciji, ki bi nakazovala na prestruk-
turiranje. Predvidevajo namreè, da lahko
mened�ment pod pritiskom hitrega in od-
loènega odziva, podkrepljenega z negoto-
vostjo posledic epidemije, postavi delavske
predstavnike na stranski tir.

Za veè �enskih predstavnic
v organih upravljanja

Glede delavskih predstavnikov v orga-
nih upravljanja poudarjajo in se zavzemajo
za veèjo enakost spolov tako pri predstav-
nikih kapitala kot dela. Podatki namreè ka-
�ejo na veliko podzastopanost �ensk. De-
nimo v dru�bah v EU, ki kotirajo na borzi, je
dele� �ensk v organih upravljanja v po-
vpreèju 25 %. Najslabša situacija za �enske
je na Malti, najboljša v Franciji; Slovenija je
na sredini. Sindikalna konfederacija ETUC
se zavzema, da bi se ta dele� dvignil na vsaj
40 %. Poudarjajo, da bi se morali tudi na tej
ravni zavzemati za enake mo�nosti �ensk,
upoštevajoè dejstvo, da je epidemija priza-
dela bolj �enske kot moške, saj je veè �ensk
v poklicih, ki jih je epidemija bolj prizadela,
na primer zdravstvo, šolstvo, sociala ipd.,
ravno tako nosijo veèje breme gospodin-
jskih in dru�inskih obveznosti. Skladno s
tem bi morale biti aktivnosti vkljuèno z za-
konskimi spremembami tako EU kot dr�av

èlanic usmerjene v zagotavljanje enakih
mo�nosti, kar vkljuèuje ne samo enako
plaèilo za enako delo, temveè tudi ustrezno
zastopanost �ensk v organih upravljanja,
kar vkljuèuje tudi delavske predstavnike.
Strinjati se je mogoèe z raziskovalci, da je
aktualna kriza kot posledica epidemije te
razlike še dodatno poglobila.

Kljuèno sporoèilo tega vsebinskega
sklopa poroèila Benchmarking 2020 je, da
delavski predstavniki v vseh razliènih ob-
likah, kakor jih poznajo dr�ave EU, niso in
ne predstavljajo ovire za uspešno spopa-
danje s posledicami epidemije. Nasprotno:
delavski predstavniki predstavljajo pomem-
ben vir znanja, moèi in idej za »novo real-
nost«. Njihova aktivnost pa nikakor ne sme
ostati omejena na krizne èase, ampak
vztrajati je treba na konstantni prisotnosti in
aktivnosti. Ob tem velja še dodatno pouda-
riti kljuèno vlogo socialnega dialoga, kakor
so jo pripoznali tudi evropski voditelji. De-
lavski predstavniki pa pri tem naj ne bodo
nemi opazovalci dogajanja, ki jih orga-
nizacije delno vkljuèujejo v postopke odlo-
èanja. Zavzemati se je treba za njihovo pol-
no vkljuèenost, kar terja spremembe tako
na zakonski kakor operativni ravni, vkljuèno
z oblikovanjem ustreznih politik, ki bi takšno
delovanja spodbujale.

Trend širitve lastništva zaposlenih – naj se
pridruži tudi Slovenija?
Dr�ave z razvitimi shemami udele�be zaposlenih v lastništvu z davènimi spodbudami spodbujajo
vkljuèevanje zaposlenih v lastniške sheme in zagotavljajo ustrezen pravni okvir za prenos lastništva
na zaposlene. Zavedajo se pozitivnih uèinkov, ki jih ima lastništvo zaposlenih na gospodarstvo,
podjetništvo in ekonomski polo�aj zaposlenih z enakomernejšo porazdelitvijo dohodkov. Z vidika
podjetij so glavni razlogi za uveljavitev lastništva zaposlenih najpogosteje povezani z namenom
izboljšanja motivacije in produktivnosti, saj so podjetja, ki svojim zaposlenim ponujajo razliène
lastniške sheme med najuspešnejšimi v svoji panogi.

Uvod

Poveèanje udele�be zaposlenih v
lastništvu je danes eden najbolj vztrajnih in
pomembnih, vendar pogosto prezrtih tren-
dov v sodobnih tr�nih gospodarstvih (Car-
berry 2011). Spremembe lastniških oblik
marsikje spremlja veèje vkljuèevanje zapo-

slenih v delovanje podjetij na vseh ravneh,
kar je predpogoj za ugodne uèinke last-
ništva zaposlenih tako za podjetja kot za
zaposlene (glej Nuttall 2012). Udele�ba za-
poslenih v lastništvu je obravnavana ne le
kot pomemben instrument poenotenja cil-
jev zaposlenih s cilji podjetja in poveèeva-

nja lojalnosti zaposlenih na dolgi rok, am-
pak tudi kot pomemben element v procesu
moderniziranja organizacije dela, ki v os-
predje postavlja zavzetost, sodelovanje in
inovativnost na delovnem mestu. Naèrti
lastništva zaposlenih predstavljajo s strani
delodajalcev bolj fleksibilen naèin nagra-
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jevanja zaposlenih kot ostale bolj tradi-
cionalne metode (glej Pendleton in Ro-
binson 2011).

V anglo-ameriškem gospodarskem sis-
temu je udele�ba zaposlenih v lastništvu �e
dlje èasa prisotna in uveljavljena lastniška
oblika. Temelj široke uporabe razliènih oblik
udele�be zaposlenih v lastništvu in naèinov
preoblikovanja lastniške strukture podjetij v
korist zaposlenih je sistemska urejenost
tega podroèja in stimulativno davèno okol-
je, ki spodbuja tako zaposlene k nakupu ka-
pitalskih dele�ev podjetja, v katerem so za-
posleni, kot podjetja sama k nagrajevanju
zaposlenih z delnicami. Razlog veèje raz-
širjenosti so tudi dobro razviti delniški trgi in
veèja razpršenost, preglednost in likvidnost
lastništva, kar so osnovne znaèilnosti t. i.
liberalnih gospodarstev. V Evropi je Velika
Britanija primer dr�ave, ki ima zaradi moène
in dolgoroène vladne podpore razvoju tega
podroèja zelo razvejan in urejen sistem
udele�be zaposlenih v lastništvu (Blanch-
flower 1987; Conyon in Freeman 2004;
O’Connell 2011; Poutsma in drugi 2013,
190–194; Pendleton in Robinson 2015).

Stanje v Sloveniji je na tem podroèju
popolnoma drugaèno. V javnih razpravah, v
širši in poslovni javnosti, ni namenjeno
veliko pozornosti kapitalski udele�bi za-
poslenih v lastniški strukturi podjetja. Pod-
roèje udele�be zaposlenih v lastništvu pri
nas ni sistemsko urejeno niti ustrezno dav-
èno spodbujeno (Canjko Javornik 2007;
prim. Lednik 2014; Mikuš 2014).

Uèinkovit naèin zmanjševanja
premo�enjskih razlik

Ugotovitve raziskave, ki jo je objavil
Inštitut za prouèevanje lastništva zaposle-
nih in delitve dobièka (glej Rutgers 2019),
ka�ejo, da ima udele�ba zaposlenih v
lastništvu pomembno vlogo pri zmanjše-

vanju premo�enjskih razlik med zaposleni-
mi.

Vrednost ESOP raèuna zaposlenim
znatno izboljšuje premo�enjski status, s
èimer so si zaposleni v ESOP podjetjih
sposobni ustvariti finanèno varnost za èas
upokojitve, ki precej presega tisto, ki je
obièajno na voljo zaposlenim z nizkim ali
zmernim dohodkom brez lastniškega dele-
�a. ESOP raèuni zaposlenih z nizkimi do-
hodki bistveno izboljšujejo gospodarsko
stabilnost dru�ine zaposlenega in njihovo
finanèno varnost. Zaposleni v ESOP pod-
jetjih imajo v povpreènem znesku za upo-
kojitev prihranjena sredstva v višini
170.326 dolarjev, kar je veè kot dvakrat veè
od nacionalnega ameriškega povpreèja, ki
znaša 80.339 dolarjev.

Ob èedalje slabših napovedih glede
višine pokojnin, bi bili prihranki na ESOP
raèunih dobro finanèno zagotovilo vsem
zaposlenim za èas upokojitve, tudi pri nas
ob predhodni normativni ureditvi podroèja.

Veèje zadovoljstvo zaposlenih

Od leta 1970 dalje je bilo objavljenih
precej študij, ki so se osredotoèale na to,
kako lastništvo zaposlenih vpliva na obna-
šanje zaposlenih in njihov odnos do pod-
jetja. Tukaj se bomo omejili le na nekatere,
ki so bile opravljene v zadnjem desetletju. V
letu 2010 je bila objavljena študija, ki je
prouèevala ekonomske koristi lastništva
zaposlenih, tako da je primerjala podjetja, ki
so v (delni) lasti zaposlenih (v nadaljevanju
PLZ) in podjetja, ki niso v lasti zaposlenih (v
nadaljevanju ne-PLZ) v èasu pred svetovno
gospodarsko krizo in v èasu recesije (Lam-
pel in drugi 2010). Rezultati analize so po-
kazali, da so PLZ v razliènih gospodarskih
obdobjih bolj pro�na kot ne-PLZ.

V letu 2014 je bila objavljena nadalje-
valna študija (Lampel in drugi 2014) z na-
menom ugotovitve razlik med PLZ in
ne-PLZ tudi v èasu po recesiji. Glavna ugo-
tovitev razširjene raziskave je, da PLZ pre-
našajo gospodarska nihanja bolje kot
ne-PLZ in ohranjajo rast prodaje ter stopnjo
zaposlenosti tudi èe se recesija poglobi.

Z vidika zdravja in dobrega poèutja
(manjša odsotnost zaposlenih, veèje zado-
voljstvo pri delu) je bilo ugotovljeno (Mc-
Quaid in drugi 2012), da ima naèin orga-
nizacije in vodenja dela v PLZ pozitiven vpliv
na dobro poèutje zaposlenih. To vodi k veèji
zavzetosti in motiviranosti zaposlenih, kar
se ka�e v veèji produktivnosti. Pozitivno plat
lastništva zaposlenih ka�ejo tudi številne
študije, ki sodelovanje zaposlenih povezu-

jejo z boljšim poèutjem in vkljuèenostjo
pri sprejemanju odloèitev, kar vodi do
veèje produktivnosti podjetja (Brione in
Nicolson 2012).

Nadalje je bilo ugotovljeno (Lampel in
drugi 2012), da imajo PLZ veèinoma dol-
goroèno usmeritev, velik pomen pripisujejo
»pionirskim inovacijam« in so bolj naklon-
jena inovativnim idejam svojih zaposlenih
kot ne-PLZ. Za model lastništva zaposlenih
velja, da je neke vrste »aktivator« veèje
anga�iranosti zaposlenih (Lampel in drugi
2010). Poleg tega se PLZ zavedajo svoje
sposobnosti privabljanja in ohranjanja na-
darjenih zaposlenih in korišèenja njihovih
inovacij. Prav privabljanje nadarjenih za-
poslenih je ena najveèjih prednosti modela
lastništva zaposlenih.

PLZ se od ne-PLZ razlikujejo predvsem
po tem (glej Lampel in drugi 2012), da v
èasu gospodarskega vzpona niso nagnjena
k prevzemanju prevelikih tveganj, medtem
ko pa imajo v èasu slabih gospodarskih
razmer bolj pozitiven odnos do širitve svoje
dejavnosti kot obièajna podjetja. Nadalje pa
jih od obièajnih podjetij loèi tudi to, da se
bolj osredotoèajo na notranjo rast pod-
jetja (širjenje lastne baze poslovanja) kot
na zunanjo (razvijanje novih proizvodov ali
proizvodnih linij drugih podjetij). Ta pred-
nost je posledica dejstva, da imajo podjetja
v lasti zaposlenih obièajno veèje te�ave pri
pridobivanju zunanjih virov kapitala. V èasu
recesije pa to pomeni prednost pred ostali-
mi podjetji, ker so podjetja v lasti zaposle-
nih bolj spretna pri uporabi notranjih virov
za doseganje rasti in manj odvisna od zu-
nanjih virov kapitala. Nadalje podjetja, kjer
so zaposleni hkrati lastniki, veè investirajo v
širitev poslovanja in imajo hitrejšo rast šte-
vila zaposlenih kot njihovi konkurenti.

Izkušnje podjetja, ki je v
100-odstotni lasti zaposlenih
v èasu pandemije

Chris McDermott, direktor podjetja
The 1:1 Diet, ki je v 100-odstotni lasti za-
poslenih, pravi, da »postaja lastništvo za-
poslenih vse bolj priljubljeno po vsej Veliki
Britaniji, saj je glede na trenutno negoto-
vost, ki smo ji zaradi pandemije prièa letos,
jasno zakaj mnogi direktorji podjetij raz-
mišljajo o prenosu lastništva na zaposle-
ne«.

»Letošnje leto je zahtevno za vsa pod-
jetja. Meseca maj in april sta bila še posebej
te�ka za naše podjetje, vendar nam je ro-
bustnost našega poslovnega modela (ne-
posredna prodaja) pomagala, da smo hitro

Piše:
mag. Leja Drofenik Štibelj
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obnovili prodajni polo�aj, zaklepanje pa je
predstavljalo le še zadnji preizkus za našo
razlièico lastništva zaposlenih«, pravi direk-
tor Chris McDermott (v Cotton 2019).
Njihov dolgoroèni cilj je biti najboljše pod-
jetje v lasti zaposlenih, obogatiti �ivljenje
vseh svojih dele�nikov (tudi zaposlenih),
biti glavni akter v dietetiènem sektorju (tako
v Veliki Britaniji kot po vsem svetu) in to
doseèi brez �rtvovanja temeljnih vrednot
podjetja. Direktor je preprièan, da bodo to
dosegli le, èe bodo trdo delali za svoje
skupno dobro – èe bodo razumeli, da so v
tem resnièno vsi skupaj.

Leta 2009 so prejšnji lastniki tega pod-
jetja zaèeli razmišljati o svojih mo�nostih
nasledstva, ker so se �eleli upokojiti in
umakniti iz vsakodnevnega vodenja pod-
jetja. Pri izbiri nasledstva so iskali naèin,
kako ohraniti edinstveno kulturo in identi-
teto podjetja. Lastništvo zaposlenih jim je
predstavljalo naèin ohranitve najboljših
elementov poslovanja, obenem pa tudi
ohranitev materialne vrednosti podjetja. �e
nekaj let kasneje, leta 2019 je bilo podjetje
na nacionalni ravni prepoznavno po zavze-
tosti za opolnomoèenje svojih zaposlenih
ter je prejelo zelo presti�no nagrado pod-
jetja leta v lasti zaposlenih.

Podjetje The 1:1 Diet nima zunanjih
lastnikov, pomembnih banènih posojil ali

dolgov. Odloèitve, ki jih sprejemajo v imenu
podjetja in v svojem imenu, so pretehtane,
ker so vsi lastniki podjetja in vsi »kapitani
svoje usode«. Ker je v igri veliko, bi to lahko
privedlo do velike neodloènosti in oklevanja
v podjetju, a v glavnem do tega ne pride.
Trdno so preprièani, da dobrim podjetjem v
lasti zaposlenih za uspešno poslovanje ni
treba opustiti dobrih poslovnih praks. Chris
McDermott ugotavlja:

“V mnogih klasiènih podjetjih, ki niso v
lasti zaposlenih, lastniki in višje vodstvo
govorijo svojim zaposlenim, da so v tem
»vsi skupaj«, a kasnejša dejanja ka�ejo
drugaèe. Toda v podjetju, ki je v lasti zapo-
slenih, smo v resnici vsi v vsem skupaj.
Biti podjetje, ki je v lasti zaposlenih, lahko
osvobaja, èe stojimo in padamo zgolj zaradi
odloèitev, ki jih sprejemamo. Ni nam treba
ustvarjati letnih dividend, da bi bili delnièarji
zadovoljni, kar pomeni, da imamo veèjo
svobodo kot veèina drugih podjetij.

Vendar lastništvo zaposlenih prinaša
tudi izzive. Pri nas smo se odloèili, da bomo
podjetje vodili kot vsako »obièajno« pod-
jetje z vsemi zapletenimi dejavnostmi. Res-
nièno verjamem, da je za vodenje uspeš-
nega komercialno usmerjenega podjetja, ki
je v lasti zaposlenih, potrebno imeti utripa-
joèe kapitalistièno srce, kar pomeni, da ni-
smo in ne moremo delovati kot kolektivno

mnenje delavca. Z vzpostavljeno obièajno
upravljalsko strukturo v podjetju se poob-
lastila za odloèanje prenesejo na tiste, ki jih
potrebujejo, pri èemer so za oblikovanje in
uresnièevanje strateške vizije odgovorni di-
rektorji. To omogoèa podjetju, da se hitro
odzove na prilo�nosti in gro�nje, kar se je
še posebej v èasu pandemije izkazalo za
dobro. Tako za komercialne odloèitve, ki jih
sprejemamo, ni treba iskati odobritve last-
nika ali zaposlenih.

Podjetja v lasti zaposlenih imajo koristi
tudi zaradi boljše komunikacije in veèje an-
ga�iranosti zaposlenih. Kot lastniki imajo
naši zaposleni/dele�niki pravico vedeti, kaj
se dogaja v podjetju in kakšni so naèrti za
prihodnost. Vedeti morajo, kako poslujemo
in kakšno je naše finanèno stanje, kar je bilo
še posebej pomembno v zadnjih devetih
mesecih tega leta. Za namen boljšega pre-
toka informacij imamo v našem skladu
(ang. trust) dva predstavnika zaposlenih
in redna skupna sreèanja, kjer vse zapo-
slene spodbujamo, da višjemu vodstvu po-
stavijo vprašanja in sporoèijo svoje pomis-
leke glede poslovanja in kakršne koli po-
misleke glede podjetja samega.

Uèinkovita komunikacija je kljuènega
pomena za blaginjo in višjo produktivnosti
zaposlenih, lastništvo zaposlenih pa je od-
lièen naèin, da se zaposlenim omogoèi
bolj slišen glas, èesar pa vsem podjetjem
ne uspe doseèi. Mo�nost slišanosti vseh
zaposlenih pri svojem delu v podjetju je
izjemno privlaèna lastnost za bodoèe za-
poslene.

Evropska federacija za lastništvo zaposlenih, (v nadaljevanju: EFES1), je navedla naslednje koristi, ki jih prinaša lastništvo
zaposlenih (EFES 2006):

– motivacijo zaposlenih za izboljšanje poslovne uèinkovitosti: participacija zaposlenih, ki upošteva èloveški dejavnik, izboljša poslovno
uspešnost v pogledu produktivnosti/konkurenènosti in kakovosti; programi participacije pomagajo razvijati dinamièna in uèinkovita
podjetja;

– praviènejšo razdelitev bogastva podjetja;

– ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, kjer je v povezavi s privatizacijo ali preurejanjem podjetij lastništvo zaposlenih dejavnik
ohranjanja in podpore zaposlovanju kot zunanji delnièarji;

– pospeševanje podjetništva, kjer je bilo dokazano, da programi participacije v ZDA usposabljajo zaposlene, da si ustvarijo zaèetni
kapital za ustanovitev lastnega podjetja z razvijanjem moènega podjetniškega duha in da pomagajo pri reševanju problema nasledstva
v primerih, ko je direktor lastnik delnic;

– trajnostni razvoj, saj imajo zaposleni lastniki dolgoroènejši pogled na podjetja. Ker tudi delajo v podjetju, se bolj zavedajo vpliva
razvojnih strategij na okolje. Posebno v Vzhodni Evropi so zaposleni lastniki ohranili lokalno okolje pred unièujoèimi posledicami
kratkoroènih komercialnih koristi zunanjih delnièarjev;

– dodaten zaslu�ek za zaposlene, saj sheme lastništva zaposlenih zagotavljajo delavcem dodatne prihodke, ki so zlasti dobrodošli ne le
ob upokojitvi, ampak tudi ob izrednih dogodkih;

– stabilnejšo dru�bo, ker daje širša porazdelitev bogastva podjetja med zaposlene veèjo stabilnost na finanènih trgih. Lastništvo zapo-
slenih je pomemben motivacijski dejavnik v podjetju, èe zaposleni vidijo povezanost svojih prizadevanj z rezultati podjetja in s preje-
timi nagradami. Optimalne rezultate dose�emo, ko se v poslu razvije kultura participacije. Koristi imajo tudi drugi delnièarji zaradi
veèjih zmogljivosti, ki jih zagotavlja participacija.

1 Evropska krovna organizacija za delnièarstvo zaposlenih lastnikov – podjetij, sindikatov, strokov-
njakov, raziskovalcev, institucij in na splošno vseh, ki si prizadevajo za spodbujanje lastništva zapo-
slenih in delavske participacije v Evropi (ang. European Federation of Employed Shareholders for

Employee Ownership and Participation).
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Za nas je zelo pomembno, da postane
lastništvo zaposlenih »resnièno« za vse,
kar �elimo zaposlenim pokazati na zelo op-
rijemljiv naèin. Vsako leto �elimo vsem za-
poslenim izplaèati dele� dobièka (v letu
2019 je to znašalo 20 % osnovne plaèe), pa
tudi tisto, èemur mi pravimo dividende za
dele�nike (10 % dobièka pred njegovo ob-
davèitvijo) enakomerno razdeliti med vse
zaposlene v podjetju. Dejstvo, da lahko
takšne nagrade delimo z vsemi, nosi moè-
no sporoèilo, kar v »obièajnih« podjetjih ni
vedno mogoèe doseèi.

Neoprijemljivi elementi v našem pod-
jetju temeljijo na skupni opredelitvi naših
temeljnih vrednot ter nenapisanih pravil
glede odgovornosti, komunikacije, ustvar-
jalnosti, odliènosti, napredka in spoštova-
nja. Zlasti ta kultura je bila temelj naše od-
pornosti med pandemijo. Tako kot naši tek-
meci moramo tudi mi za pre�ivetje ostati
spretni, inovativni in stroškovno uèinko-
viti. Biti podjetje, ki je v lasti zaposlenih,
samo po sebi še ne zagotavlja uspeha.

Prenos lastništva podjetja na zaposlene
je primeren naèin za številna podjetja, ki jih
upravljajo lastniki, zlasti za podjetja, ki so
globoko zakoreninjena v svojih skupnostih
in za podjetja vseh velikosti (èeprav je mor-
da prehod la�ji tam, kjer imajo podjetja
manjšo bazo delnièarjev). Nadalje je pri-
meren naèin za podjetja, ki �elijo obdr�ati
nadzor nad svojo neodvisnostjo, duhom
in vrednotami in ki jih privlaèi koncept, ki
omogoèa vsem, ki prispevajo k uspehu
podjetja, da sodelujejo pri njegovih nagra-
dah. Lastništvo zaposlenih spodbuja zve-
stobo in predanost, pomaga pri ohranjanju
talentov ter je moèan motivator za zagotav-
ljanje odliènih storitev za stranke, kar po-
meni, da je etos blagovne znamke zastopan
na vseh ravneh poslovanja.

Prodaja podjetja zaposlenim je podob-
na vsakemu drugemu finanènemu dogodku
v podjetju, saj je za dejanski odkup podjetja
od prejšnjih lastnikov treba opraviti marsi-
kaj in ob tem zagotoviti, da je struktura no-
vega podjetja z lastništvom zaposlenih do-
bro zaèrtana. Pogosto imam obèutek, da si
lastniki-zaposleni �elijo, da bi bilo v preho-
du na lastništvo zaposlenih veè doreèe-
nega, da bi nekatere zadeve bolje zaèrtali,
na primer, kako bo zaposlenim razdeljen
prihodnji dele� dobièka, ali da bi bilo natan-
èneje doreèeno, katere zadeve naj obrav-
nava svet zaposlenih. Marsikaj je vnaprej
te�ko predvideti, a ko podjetje preide v last
zaposlenih, je za njegovo dobro delovanje
potrebna osredotoèenost, naèrtovanje in

èasovna zavezanost vodstva in lastni-
kov-zaposlenih. Tudi ta proces je lahko del
tranzicije, saj so zaposleni, morda prviè
vkljuèeni v strukturne poslovne odloèitve.
Nobenega dvoma namreè ni, da tudi prenos
lastništva na zaposlene potrebuje svoj èas
za polni zagon.“

Zakljuèek

Spodbujanje zaposlenih za sodelovanje
v razliènih shemah, s katerimi podjetje uva-
ja lastništvo zaposlenih, prinaša ob upošte-
vanju nekaterih temeljnih usmeritev številne
pozitivne uèinke:

•
veèjo motiviranosti zaposlenih, saj so
ob uspešnem poslovanju podjetja, do-
datno nagrajeni;

•
veèjo pripadnost podjetju zaradi poeno-
tenja ciljev zaposlenih s cilji podjetja;

•
manjšo stopnjo fluktuacije in absentiz-
ma zaradi dolgoroènih uèinkov vkljuèe-
nosti v lastniške sheme in obièajno višje
stopnje (finanènega) zadovoljstva;

•
poveèuje se vlaganje v èloveški kapital,
ki ga podjetje potrebuje;

•
zmanjšanje števila konfliktov v okviru
podjetja in

•
manjšo potrebo po nadzoru, ker zapo-
slene motivirajo cilji in jih k delu zavezuje
vpetost v manjše skupine.

Tudi v Sloveniji imamo podjetja, ki pre-
poznavajo pozitivne uèinke udele�be zapo-
slenih v lastništvu. Pri uresnièevanju svojih
idej in �elja, jim manjka ustrezen pravni
okvir in spodbudna davèna zakonodaja, ki
bi tovrsten vidik vkljuèevanja zaposlenih v
lastništvo omogoèila. Spodbudno okolje za
razvoj lastniških shem in prenos lastništva
na zaposlene bi omogoèilo prodajo (dele�a)
podjetja zaposlenim, ob doloèenih pogojih
in brez dvojnih davènih bremen.
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