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vori �e razmišljanje o primerni pravno-orga-
nizacijski obliki, kjer je ugotovljeno, da je
delniška dru�ba najmanj primerna, saj je
trgovanje navzven prej pravilo kot izjema
(delavec lahko svoje delnice proda komur-
koli, tudi zunanjemu kupcu).

Dru�ba z omejeno odgovornostjo ima
�e zaradi svoje narave zakonsko vgrajeno
omejitev pri prodaji dele�ev. Obstojeèi dru-
�beniki imajo zakonsko predkupno pravico
pred drugimi osebami, èe seveda z dru-
�beno pogodbo ne doloèijo drugaèe (v
praksi to pomeni, da èe �eli dru�benik pro-
dati svoj dele� zunanjemu kupcu, mora pro-
dajalec pod enakimi pogoji ta dele� najprej
ponuditi ostalim dru�benikom). S tem imajo
obstojeèi dru�beniki moè odloèati, kdo
postane dru�benik in kdo ne. Èe vzamemo
kot predpostavko, da so zaposleni �e vklju-
èeni v lastniško strukturo, se je potrebno
vprašati, kaj se zgodi, ko dru�benik ni veè
zaposlen v dru�bi. Zakon o gospodarskih
dru�bah sam ne daje odgovora na to vpra-
šanje – kljub temu, da omogoèa, da se z
dru�beno pogodbo doloèijo razlogi za
izkljuèitev dru�benika, je izkljuèitev pred-
videna v primerih, ko dru�benik dru�bi po-
vzroèa škodo, èe ravna v nasprotju s sklepi
skupšèine, èe ne sodeluje pri upravljanju in
s tem ovira redno delovanje dru�be ali ures-
nièevanje pravic drugih dru�benikov ter èe

sicer grobo krši dru�beno pogodbo. Te�ko
je predvideti, kako bi presodilo sodišèe v
primeru spora glede doloèbe, da je dru�be-
nik izkljuèen, èe ni veè zaposlen pri dru�bi,
saj je glede na trenutne doloèbe Zakona o
gospodarskih dru�bah izkljuèitev mišljena
kot neka oblika »kazni«. Dru�be z omejeno
odgovornostjo se zato vprašanja izstopa iz
lastniške strukture v primeru prenehanja
zaposlitve lotevajo na drugaène in morda
bolj kompleksne naèine – �e ob prenosu
dele�a na zaposlenega, obièajno sama
dru�ba sklene z zaposlenim ali opcijsko
pogodbo o prenosu dele�a na dru�bo ali
pa �e kar kupoprodajno pogodbo, sklen-
jeno pod odlo�nim pogojem (odlo�ni pogoj
je prenehanje delovnega razmerja) ob ures-
nièitvi katerega se prenese poslovni dele�
na dru�bo. Tak naèin je morda uporabljiv pri
majhnem številu zaposlenih, v primeru ve-
likega števila zaposlenih pa to postane zelo
kompleksen sistem pravnih poslov, ki ni sa-
mo kompleksen, temveè je tudi drag.

Odgovor se morda skriva v tretji mo-
�nosti pravno-organizacijske oblike – za-
drugi. Zadruga je po svoji naravi èlanska
organizacija vnaprej nedoloèenega števila
èlanov, sama zadru�na pravila pa morajo
po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št.
97/09 – uradno preèišèeno besedilo) vse-
bovati morebitne posebne pogoje za spre-

jem v èlanstvo (pogoj je, da je oseba zapo-
slena v zadrugi oziroma v dru�bi, katere
lastnik je zadruga) in razloge, zaradi katerih
je mogoèe izkljuèiti èlana iz zadruge (razlog
je neizpolnjevanje pogoja za sprejem v
èlanstvo – prenehanje zaposlitve v zadrugi
oziroma v dru�bi, katere lastnik je zadruga).
S tem se vzpostavi avtomatiziran meha-
nizem ohranjanja lastništva med vsako-
kratnimi zaposlenimi. Kot �e nakazano v
tem odstavku, ni potrebno, da so osebe za-
poslene v zadrugi. Zadruga se lahko upo-
rabi kot »vozilo«, prek katerega so delavci
vkljuèeni v lastniško strukturo dru�be, v
kateri so zaposleni, zadruga pa je nepo-
sredni dru�benik ali delnièar.

Za konec

Kljub temu, da morda obstaja mehani-
zem, ki bi zagotavljal trajnostno lastništvo
zaposlenih, je vzpostavitev in vzdr�evanje
takega mehanizma za veèino dru�b pre-
drago. Dr�ava bi morala prepoznati pred-
nosti, ki jih prinaša dolgotrajno lastništvo
zaposlenih in dru�bam ponuditi (davène)
spodbude, ki bi lastništvo zaposlenih po-
speševale, seveda ob doloèitvi objektivnih
kriterijev, ki bi bili namenjeni prepreèevanju
zlorab mehanizma v korist posameznikov.

Zakon o udeležbi zaposlenih v lastništvu
V letu 2020 smo na IED – Inštitutu za ekonomske demokracijo pripravili predlog zakona za udele-
�bo zaposlenih v lastništvu (avtorji: David Ellerman, Gregor Berkopec in Tej Gonza). Zakon vzpo-
stavi poseben model za lastništvo zaposlenih, ki zagotavlja mehanizem financiranja odkupa ter
inkluzivno in trajno lastniško shemo.

Predlog zakona je pripravljen za namen
vzpostavitve splošnega modela za delni ali
celotni odkup delnic ali dele�a v dru�bi s
strani lastniške zadruge zaposlenih (v na-
daljevanju »lastniška zadruga zaposlenih«),
s katerim bi:

(i) zagotovili model za prenos delnega
ali celotnega lastništva predvsem v malih
in srednje velikih podjetij (MSP) in tudi v
veèjih podjetjih, ter s tem prispevali k traj-
nostnemu oziroma dolgoroènejšemu raz-
voju teh podjetij;

(ii) vzpostavili motivacijsko shemo za
zaposlene, ki temelji na demokratièni in in-
kluzivni lastniški shemi;

(iii) zagotovili odgovoren lastniški mo-
del za slovenska podjetja, ki je okoljsko
trajnostno naravnan, odgovoren do lokalnih
skupnosti in zasidra lastništvo slovenskih
podjetij med slovenskim prebivalstvom.

Problem nasledstva
in lastništvo zaposlenih:
evropska zelena luè

Evropske in domaèe institucije �e nekaj
èasa opozarjajo na problem nasledstva v
MSP v primeru umika ali upokojitve lastnika
ter hkrati poudarjajo vlogo bolj praviènih in
vkljuèujoèih ter s tem motivacijskih mode-
lov ekonomske organizacije. Evropska ko-

misija je v zadnjih 30 letih izdala številne
študije, poroèila in priporoèila, ki so usmer-
jena v participacijo zaposlenih pri so-last-
ništvu, dobièku ali delniških opcijah za za-
poslene. Del tega opusa so poroèila PE-
PPER (‘Participation of Employed Per-
sons in Profit and Enterprise Results’) iz
1991, 1997, 2006 in 2009.

Decembra 2012 je Evropska komisija
izdala akcijski plan za evropski gospodarski
zakon in korporativno upravljanje, kjer je
pozvala k vzpostavitvi zakonodajnega ok-
vira za bolj odgovorne in trajnostne last-
niške modele. Kot eno izmed mo�nosti je
omenila tudi lastništvo zaposlenih, ki ima v
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Evropi dolgo tradicijo in je bilo pogosto zelo
uspešno. Komisija je zakljuèila, da je na
nivoju pravnega sistema dr�av èlanic klju-
èno urediti podroèje z vidika davène obrav-
nave, socialne varnosti in delovnega pra-
va.1 V resoluciji 15. septembra leta 2016
(2015/2320(INI)) je tudi Evropski parla-
ment pozval Evropsko komisijo, da spod-
buja dr�ave èlanice ter lokalne in regionalne
institucije za širjenje uspešne prakse v
sektorju MSP, kar vkljuèuje tudi razliène
modele participacije zaposlenih v lastništvu
podjetij.

Evropska komisija opozarja, da je v EU
vsako leto potreben prenos okrog 450.000
podjetij, ki zagotavljajo veè kot dva milijona
delovnih mest. EK problem nasledstva
uvršèa na sam vrh seznama izzivov za
sektor MSP. �e leta 2006 je EK pozvala
dr�ave èlanice, da »zagotovijo davèno okol-
je in primerna finanèna orodja, da informi-
rajo in izobra�ujejo ter spodbujajo vzpo-
stavljanje transparentnih trgov za nasled-
stvo«. Do danes veèina dr�av èlanic po-
droèja ni uredila – zaradi nezadostne pri-
prave, ozavešèanja, neprimerne davène za-
konodaje in pomanjkanja modelov prenosa
je vsako leto ogro�enih 600.000 delovnih
mest na ravni EU.

Prenosi lastništva so lahko »motor
gospodarske rasti«, vendar pa trg za last-
ništvo MSP v Sloveniji ni zadostno razvit.2 V
zadnjih 15 letih, torej od poziva Evropske
komisije iz leta 2006, Slovenija ni uredila
vprašanja nasledstva za slovenska MSP.
Potreba po ureditvi zakonske osnove na
tem podroèju je danes prepoznana s strani
evropskih institucij (EK, EP, EFES, BF itd.),
številnih slovenskih institucij (SPIRIT Slo-
venija, SID banka, OZS, GZS, Zveza svo-
bodnih sindikatov Slovenije, IPMMP,
VZMD, Slovenski podjetniški sklad itd.),
ekonomistov, pravnikov, podjetnikov in
gospodarskih dru�b.

V Sloveniji sektor MSP zaposluje pri-
bli�no 70 % delovno aktivnega prebivalstva.
Veèina podjetij, kjer je lastništvo med nekaj
ustanovitelji in zunanjimi lastniki, se bo prej
ali slej sooèilo z vprašanjem, kdo bo na-
slednji lastnik in upravitelj podjetja. Prva ge-
neracija slovenskih podjetnikov iz 90-ih let
bo v naslednjih 5 do 10 letih pred upoko-
jitvijo.3

Po izkušnjah številnih gospodarskih in-
stitucij v Sloveniji podjetniki prenosa last-
ništva ne naèrtujejo pravoèasno: »V Slo-
veniji je mogoèe zaznati veliko primerov ne-
ustrezne in nepravoèasne priprave na
prenos [lastništva] podjetja v primerjavi z
drugimi evropskimi dr�avami. Raziskava je
pokazala, da lastniki malih in srednje velikih
podjetij v procesu prenosa podjetja potre-
bujejo pomoè na razliènih podroèjih«.4

V preteklosti je bil najpogostejši prenos
na dru�inske naslednike, vendar so se v
zadnjih desetletjih majhna dru�inska pod-
jetja moèno spremenila, hkrati pa je zani-
manje dru�inskih naslednikov vedno manj-
še. Trg za prenos lastništva v MSP v Slo-
veniji ni razvit, domaèih investitorjev, ki bi
zagotavljali sistematièni trg za MSP, ni ve-
liko, tuji investitorji pa pogosto niso za-
interesirani. Èe pride do interesa s strani
tujega investitorja ali konkurenta, je to lahko

problematièno za regionalno umešèeno
podjetje, lokalno skupnost in zaposlene.
Obièajno ima zunanji lastnik drugaène mo-
tive kot ustanovitelj podjetja, ki je od za-
èetka prisoten v kolektivu in lokalni skup-
nosti. Èe je investitor izkljuèno špekulativni,
je edini motiv finanèni, torej donos na in-
vesticijo, prenos dodane vrednosti èez
slovenske meje. Èe gre za prevzem konku-
renta, je namen pogosto konsolidacija trga,
ne pa razvojna strategija za domaèega pro-
izvajalca. Motiv je lahko tudi geopolitièni,
kar je vedno bolj pogost razlog za odkup
podjetij s strani tujih velikih igralcev. V no-
benem od teh primerov ni zagotovila, da bo
lastnik podjetje vodil odgovorno do zapo-
slenih in lokalnega okolja. Podjetja, ki v Slo-
veniji vzdr�ujejo zaposlenost in socialne
programe v doloèenih lokalnih regijah, bi
bila s prevzemom s strani tujega investitorja
lahko ogro�ena; vprašanje je, kakšna uso-
da bi doletela najveèje slovensko podje-
tje v lasti zaposlenih, èe se delavci ne bi
organizirali in z lastnim odkupom podjetje
zašèitili pred sovra�nim prevzemom.

Glede na ocene slovenskih institucij je
mogoèe narediti enostaven izraèun ogro-
�enosti delovnih mest v Sloveniji. MSP
zaposlujejo pribli�no 400.000 ljudi v Slo-
veniji, èetrtina pa jih je v lasti dru�benikov,
ki so starejši od 55 let, s èimer je v nasled-
njih desetih letih zaradi morebitnih zapletov
pri prenosu lastništva ogro�enih do
100.000 delovnih mest, kar pomeni nekaj
veè kot 10 % delovno aktivnega prebival-
stva. Problem nasledstva pa ne ogro�a sa-
mo delovnih mest, temveè lahko povzroèi
veliko negativnih eksternalij za lokalne
skupnosti, vodi v depopulacijo ruralnih re-
gij, vodi v povišanje socialnih izdatkov dr-
�ave ter ogrozi gospodarsko aktivnost. Ni
torej pomembno, da Slovenija uveljavi nov
model prenosa lastništva, temveè mora
zagotoviti tudi lastnika, ki bodo podjetje vo-
dili z obzirom do delavcev, lokalnega okolja
in slovenskih nacionalnih interesov.

Zaposleni so logièni nasledniki lastniš-
tva. Evropska federacija za lastništvo zapo-
slenih (v nadaljevanju ‘EFES’) v svojem
poroèilu Employee Share Ownership: The

European Policy (2019) ugotavlja, da na
ravni EU akcijski plan Evropske komisije na
podroèju nasledstva ni bil realiziran, zaradi
èesar je sektor malih in srednje velikih pod-
jetij (v nadaljevanju »MSP«) še vedno ogro-
�en.5 V poroèilu poudarjajo, da naj se model
za vkljuèevanje zaposlenih v lastniško
strukturo podjetij, predvsem pri MSP, kjer
trg za prenos lastništva ni zadostno urejen,
uredi na ravni dr�av èlanic. Poroèilo zaklju-

Piše:
mag. Tej Gonza

1 European Commission (2012): Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions. Action Plan: European company law and corporate governance – a modern legal
framework for more engaged shareholders and sustainable companies, Strasbourg, 12. 12.
2012, COM (2012) 740 final.
2 Moènik et al. (2019).
3 Koreen M., Schlepphorst S., in Pissareva L. 2019. “Business transfer as an Engine for SME
growth: Policy note. OECD, SME Policy faced with Development of Financial Technology.”
4 Moènik, Dijana, Mojca Duh, Katja Crnogaj, Miroslav Rebernik, and Karin Sirec. 2019. Slovenska
podjetniška demografija in prenos podjetij. Slovenski Podjetniški Observatorij 2018.
5 Employee Share Ownership: The European Policy (2019), EFES, Bruselj. Poroèilo je dostopno na
spletni strani:
http://www.efesonline.org/LIBRARY/2018/Employee-%20Share-%20Ownership-%20---%20The-%2
0European-%20Policy.pdf
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èi, da je za dr�ave èlanice pomembno, da
sprejmejo razmišljajo o zakonodaji, ki bi
spodbujala odkup dele�ev v podjetjih s stra-
ni zaposlenih.

EFES ugotavlja, da je Slovenija ena iz-
med èlanic EU, ki zakonodajno na pod-
roèju solastništva zaposlenih moèno za-
ostaja za »prvo« Evropo. Priporoèila EFES
so povzeli tudi v organizaciji Better Finance.
Better Finance so v poroèilu New vision for

Europe’s Capital Markets’ (2020, str. 20)
zapisali: »V EU je potrebno vzpostaviti last-
ništvo zaposlenih kot naèin za participacijo
dr�avljanov na kapitalskih trgih in za razvoj
kulture lastništva. […] Komisija in dr�ave
èlanice so povabljene, da spodbujajo last-
ništvo zaposlenih v EU.« Predlog Better
Finance je z delitvijo poroèila na socialnih
medijih podprlo tudi Vseslovensko zdru-
�enje malih delnièarjev.

V tujini obstajajo trije primeri dobre
prakse, kjer lastniški skladi zaposlenih za-
gotavljajo orodje nasledstva predvsem za
MSP, ne pa izkljuèno za njih. ‘’Employee
Stock Ownership Plan’’ (v nadaljevanju
‘ESOP’) iz ZDA (zakonsko uveden leta
1974; do danes vzpostavljen v pribli�no
7.000 podjetjih z ESOP skladom, ki za-
poslujejo 14,4 milijona delavcev oziroma
10 % delavcev zasebnega sektorja v ZDA).
V Kanadi od leta 1985 obstaja posebna
pravna oblika zadruge – ‘’Coopératives de
Travailleurs Actionnaire’’ – v kateri se lahko
zdru�ijo zaposleni doloèenega podjetja z
namenom, da odkupijo del ali celotno
lastništvo operativnega podjetja. Edina
funkcija zadruge je lastništvo matiènega
podjetja v imenu vseh zaposlenih, uporablja
pa se veèinsko z namenom reševanja na-
sledstva. Tretji je ‘’Employee Ownership
Trust’’ iz Velike Britanje. Zakonsko je bil
model urejen leta 2014, do danes pribli�no
300 podjetij z EOT skladom, ki zaposlujejo
250.000 delavcev v Veliki Britaniji). Vse tri
prakse izkazujejo odliène rezultate, tako v
smislu reševanja problema nasledstva, kot
v smislu sekundarnih posledic, torej posle-
dic za zaposlene, lokalno okolje in poslovne
rezultate podjetij, ki se odloèijo za lastništvo
zaposlenih.

Gonza in Berkopec v Slovenski ESOP:

Model za odkup podjetij s strani zaposlenih

(2019) ugotavljata, da je v svetovnem me-
rilu ‘Employee Stock Ownership Plan’ (v
nadaljevanju ‘ESOP‘) v ZDA eden izmed bolj
uèinkovitih orodij nasledstva, ki hkrati sis-

tematièno zagotovi odgovornega lastnika.6

ESOP omogoèa odkup delnic ali dele�ev od
ustanoviteljev, ki odhajajo, se upokojujejo
ali �elijo nagraditi ter motivirati zaposlene, s
strani namenskega lastniškega sklada.
Sredstva za odkup ESOP pridobiva finanèna
sredstva od podjetja samega, torej se od-
kup financira iz naslova odlo�enih prihod-
kov matiènega podjetja. Prispevki podjetja,
ki se prenesejo na ESOP sklad, zni�ujejo
davèno osnovo podjetju in niso obremen-
jeni s prispevki. Izplaèilo lastnikov in od-
kup s strani sklada v ZDA pospremijo šte-
vilne davène olajšave na razliènih nivojih
(za lastnike, za posojilodajalce, za zaposle-
ne, za podjetje). ESOP v ZDA prav tako
vzpostavi notranji trg za delnice oziroma
dele�e podjetja, s èimer poskrbi za trajnost-
no rešitev nasledstva. Mehanizem ESOP
omogoèa fleksibilnost odkupa; lastniki la-
hko postopoma odprodajajo delnice ozi-
roma dele�e (v �elenem obdobju) in
zagotovijo mehki prehod ter prenos last-
ništva in vodenja podjetja. Mehki prehod je
kljuènega pomena za uspešen prenos last-
ništva v MSP (Frisch, 2001; Moènik et al.,
2019).

Opis modela

Leta 2020 je EFES objavil strokovni
prispevek A Generic ESOP: Employee

Share Plan for Europe (2020), v katerem
avtorji definirajo evropski ESOP model za
odkup podjetij s strani zaposlenih. Evropski
ESOP zdru�uje glavne elemente ameriške
ESOP prakse, verjetno najbolj uspešnega
sodobnega primera lastništva zaposlenih
na svetu, ter gradi na veè stoletni evropski
zadru�ni tradiciji.

Model, ki ga na evropskem nivoju pred-
laga EFES in ga povzemamo v okviru za-
konskega predloga, nadgradi ameriški
ESOP model na veè toèkah:

•
Ameriški ESOP je bil vzpostavljen kot
poseben pokojninski program, zaradi
èesar ESOP èlanov oziroma zaposlenih
ne izplaèa vse do upokojitve ali odhoda
iz podjetja. V okviru evropskega modela
je potrebno zagotoviti, da se individuali-
zirana sredstva zaposlenim postopno
izplaèujejo �e v èasu zaposlitve.

•
Ameriški ESOP zaposlene v skladu ra-
zume kot prejemnike pokojninskega
programa in ne aktivne udele�ence. Ev-
ropski model gradi na ideji, da morajo
biti zaposleni aktivno vkljuèeni v vlogo
lastnika, zaradi èesar je mogoèe v pod-
jetju vzpostaviti kulturo lastništva, ki po
raziskavah vodi v odliène poslovne re-
zultate.

•
Notranja pravila razporejanja sredstev
na interne kapitalske raèune, ki jih pred-
videva evropski model, rešuje številne
probleme, s katerimi se zaradi nelikvid-
nosti sooèa ameriški ESOP (nepri-
èakovane finanène obveznosti ob
številènejšem odhodu zaposlenih, ni
avtomatskega vkljuèevanja novih zapo-
slenih v lastniško shemo ipd.).

Zakon o udele�bi zaposlenih v last-

ništvu gradi na evropskem modelu, ki ga je
predstavil EFES in v luèi uspešne prakse v
tujini ureja mo�nost delnega ali celotnega,
enkratnega ali postopnega odkupa dele�ev
podjetij s strani zaposlenih. Lastniški sklad
za zaposlene vzpostavi v novi obliki zadru-
ge, ki je registrirana kot lastniška zadruga

Slika 1: Prenos poslovnih dele�ev oziroma delnic na l.z.z.o.o. v Fazi 1.

6 Frisch, Robert A. 2001. ESOP: The Ultimate
Instrument in Succession Planning. 2nd ed.
New York: John Wiley & Sons.
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zaposlenih z omejeno odgovornostjo
(l.z.z.o.o.). Vsak zaposleni matiène dru�be,
ki program uvaja in s katero so zaposleni v
delovnem razmerju, je hkrati tudi èlan
l.z.z.o.o. in posredno so-lastnik poslovnega
dele�a oziroma delnic, ki so v neposredni
lasti l.z.z.o.o.

Predlog zakona vsebuje mehanizem za
vzpostavitev so-lastništva zaposlenih,
l.z.z.o.o. pa je pravna oblika, ki omogoèa,
da vsi zaposleni posredno pridobijo do
100-odstotni poslovni dele� oziroma delni-
ce matiène dru�be, v katerem delajo. Zapo-
sleni imajo kot èlani l.z.z.o.o. z odstotkom
lastništva v matièni dru�bi pravico do:

•
nastavljanja organov v zadrugi, ki ime-
nujejo organe vodenja in nadzora matiè-
ne dru�be;

•
dobièkov matiène dru�be;

•
vrednosti na individualnih kapitalskih
raèunih, ki odra�a individualizirano vred-
nost dele�a ali delnic vsakega zaposle-
nega.

Po zgledu ameriške ESOP prakse, od-
kupna sredstva l.z.z.o.o. zagotovi matièna
dru�ba, ki na meseèni ali letni ravni na last-
niško zadrugo prenese neobdavèena sred-
stva. Namenska sredstva, ki jih matièna
dru�ba prenese na l.z.z.o.o., so v prvi fazi
uporabljena za odkup poslovnih dele�ev
oziroma delnic od obstojeèih lastnikov
(oziroma odstotka delnic, ki so jih prenesli
na sklad), v drugi fazi, ko je dolg do »zu-
nanjih« upnikov poravnan, pa za izplaèila
vrednosti sredstev akumuliranih na internih
kapitalskih raèunih èlanom.

Dober naèin za razlago in prvi korak k
razumevanju ameriškega ESOP in sloven-
skega l.z.z.o.o., je razumevanje transakcij v

procesu odkupa. Prva faza doloèa prenos
poslovnih dele�ev oziroma delnic od prvot-
nih lastnikov na l.z.z.o.o.

Korak 1: L.z.z.o.o. sklene z matiènim
podjetjem pogodbo o financiranju (obroèno
prenašanje sredstev, omejeno s plaèno
maso podjetja), s katero zagotovi sredstva
za odkup poslovnih dele�ev oziroma delnic
matiène dru�be od obstojeèega lastnika
(lastnik matiène dru�be, ki se upokojuje, ali
�eli vzpostaviti so-lastništvo zaposlenih kot
motivacijsko shemo). S tem je zagotov-
ljena finanèna konstrukcija za odkup po-
slovnih dele�ev oziroma delnic matiènega
podjetja od obstojeèega lastnika. Alterna-
tivno se odkup lahko financira tudi z vzvo-
dom (posojilo banke).

Korak 2: L.z.z.o.o. in obstojeèi lastnik
skleneta pogodbo o prenosu poslovnega
dele�a oziroma delnic, s èimer je med njima
vzpostavljeno upniško-dol�niško razmerje.

Korak 3: Poslovni dele�i oziroma del-
nice se prenesejo na l.z.z.o.o. Dokler
kupnina (oziroma v primeru dol�niškega
financiranja, posojilo) ni v celoti plaèana,
èlani l.z.z.o.o. niso upravièeni do preje-
manja sredstev, ki se zaènejo akumulirati in
izplaèevati šele po plaèilu kupnine.

Korak 4: Matièna dru�ba redno (na
meseèni ali letni osnovi) zagotavlja namen-
ske prispevke l.z.z.o.o.

Korak 5: l.z.z.o.o. sredstva uporabi za
plaèilo kupnine za poslovne dele�e ozirom
delnice prvotnemu lastniku.

Korak 6: Po plaèilu celotne kupnine
(oziroma poplaèilu posojila), se vplaèila, ki
jih matièna dru�ba prenese na l.z.z.o.o.
zaènejo razporejati med interne kapitalske
raèune èlanov v skladu z notranjimi pravili
l.z.z.o.o., obièajno glede na obstojeèa plaè-
na razmerja v matièni dru�bi, lahko pa je
tudi bolj egalitaren.

Druga faza doloèa delovanje notranjega
trga l.z.z.o.o., ki zagotavlja vkljuèevanje
novih zaposlenih kot so-lastnikov, izplaèe-
vanje odhajajoèih delavcev in redna izpla-
èila zaposlenim za zagotavljanje motivacij-
ske sheme. Predlog zakona doloèa ome-
jitve delovanja l.z.z.o.o., pri èemer specifike
prepušèa urejanju z notranjimi pravili
l.z.z.o.o. Spodnja shema je ne-zavezujoèa
vendar priporoèena, s katero se zagotovi
trajnost lastniške strukture in motivacijski
element.

Korak 7: Namenska vplaèila matiène
dru�be l.z.z.o.o. se ne ustavijo (po potrebi
se prilagodijo dolgoroènim finanènim zmo-
�nostim podjetja, ali se zamrznejo v èasu
likvidnostnih krèev).

Slika 2: Plaèilo kupnine prvotnim lastnikom v Fazi 1.

Slika 3: Vzpostavitev notranjega trga in motivacijske sheme oziroma Faza 2.
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Korak 8: Ko je dolg do zunanjih upnikov
poplaèan, l.z.z.o.o. sredstva namenja za
izplaèila vrednosti, ki so jo èlani akumulirali
na lastnih internih kapitalskih raèunih.

Namesto zakljuèka pogosto
zastavljena vprašanja

Pri delu in v komunikaciji predloga za-
kona smo od razliènih dele�nikov, institucij
in posameznikov dobili doloèena vprašanja,
ki se vsebinsko ponavljajo, ali pa so osno-
vana na doloèenih destruktivnih pred-
sodkih. Namesto zakljuèka zato namen-
jamo nekaj prostora pojasnitvi teh vprašanj.

1. Zakaj zakon doloèa omejitev glede

distribucije na individualne kapitalske

raèune?

Zakon predvideva zgornjo omejitev raz-
merja pri distribuciji lastniških dele�ev na
individualne kapitalske raèune èlanov last-
niške zadruge zaposlenih. Zgornja meja je
doloèena z razmerjem plaè med zapo-
slenimi. Spodnje meje zakon ne predvide-
va, kar pomeni, da je distribucija lastniških
dele�ev med zaposlene lahko po dogovoru
med lastniki in zaposlenimi tudi povsem
egalitarna, vezana na število delovnih ur in
podobno. Omejitev distribucije v sloven-
skem predlogu je zasnovana na ameriškem
ERISA zakonu, ki v ZDA ureja ESOP, ki
zgornjo mejo prav tako omeji glede na
plaèna razmerja v podjetju, medtem ko
spodnjo mejo pušèa odprto. Omejitve so
postavljene z namenom, da davène spod-
bude modela ne izkorišèajo za plaèevanje
disproporcionalnih nagrad izbranim za-
poslenim in mened�erjem, temveè upora-
bijo za vzpostavitev praviène in trajnostne
lastniške sheme za zaposlene.

2. Ali se bodo podjetja izogibala

davkom z izplaèili prek lastniške

zadruge zaposlenih?

Z davènega vidika obstaja razlika v
izplaèevanju nagrad in plaè ter izplaèilom
kapitalskega dohodka prek lastniške za-
druge zaposlenih, ki so obte�ena z ni�jimi
davènimi stopnjami. Pomislek tukaj je, da
se bodo delodajalci odloèili za izplaèevanje
veèjega dela prek kapitalskih raèunov na-
mesto prek plaè ali nagrad v namen ni�anju
davènih obveznosti matiène dru�be. Zakon
predvideva dve varovalki, ki prepreèujeta,
da bi podjetja vzpostavljala lastniško
shemo za zaposlene z namenom izogi-
banja davkov ali zmanjševanja davènih
obveznosti. Prviè, zakon zahteva, da se
pred vzpostavitvijo lastniške sheme za
zaposlene plaèna masa v matiènem pod-

jetju ne zni�a. Drugiè, zakon doloèa ome-
jitev, da sme prenos sredstev na lastniško
zadrugo zaposlenih znašati najveè 30 %
stroška plaè v podjetju. S tem je zagotov-
ljeno, da ni mogoèe neomejeno izogibanje
plaèevanja davkov. Torej èetudi matièna
dru�ba vplaèa v zadrugo maksimalna dolo-
èena sredstva, ki ji zni�ajo davèno osnovo,
bo to zni�anje predstavljalo najveè 30 %
stroška plaè dru�be. Na koncu pa bo ob
izplaèilu posamezniku v vsakem primeru
plaèana dohodnina, kot da izplaèilo pred-
stavlja dividendo.

3. Ali to pomeni, da bo moja dru�ba

postala zadruga?

Kratek odgovor je ne. Predlog zakona
definira novo obliko zadruge, ki slu�i
funkcijo lastniškega sklada za zaposlene, s
tem pa omogoèa fleksibilnost pri prenosu
lastništva (npr. èasovno fleksibilnost ali
fleksibilnost pri odloèitvi višine prenese-
nega dele�a), kar je kljuèno za uspešnost
nasledstvenega modela. Prvotni lastnik ali
dru�benik se tako lahko odloèi, da najprej
vzpostavi majhen (pilotni) dele� skozi
lastniško zadrugo zaposlenih, ta dele� pa s
èasom in po potrebi poveèuje. Zakonski
predlog pušèa odprto mo�nost, da se
zadruga in dru�ba po prenosu 100-odstot-
nega dele�a oziroma delnic na lastniško
zadrugo zaposlenih zdru�ita v eno pravno
osebo, to je v zadrugo, ki bi postala
operativno podjetje, organizirana z notran-
jimi kapitalskimi raèuni, torej po vzoru no-
tranje strukture Mondragon zadrug.

4. Kaj pa podporno okolje in dr�avne

subvencije?

Demokratiène oblike podjetij imajo sko-
zi zgodovino problem spontanega razvoja
in rasti na trgih. Razlogov za te�ave je ve-
liko, predvsem pa gre za ote�en dostop do
kapitala ter informacij. Glede na nerazvitost
lastništva zaposlenih v Sloveniji je velikega
pomena, da dr�ava zagotovi pomoè v obliki
strokovnega podpornega okolja in drugih
programov javnega financiranja. Potrebno
pa je omeniti, da neposredna dr�avna po-
moè ni predmet urejanja tega zakona.
Neposredne subvencije oz. dr�avna pomoè
za ESOP model niso primerne; Zakon o

udele�bi zaposlenih v lastništvu cilja na
odkup lastništva ali dela lastništva pri
poslovno uspešnih in dobièkonosnih po-
djetjih, ki so zmo�na sama financirati od-
kup v imenu zaposlenih. Pri tem so pred-
videne davène olajšave kot spodbuda za
lastnike, ne pa tudi dr�avne subvencije, ki
so kljuène pri reševanju podjetij v steèaj-

nem postopku z lastništvom zaposlenih
(primer Marcora Las v Italiji in Pago Unico v
Španiji). Smiselno pa je, da se za spodbu-
janje modela razmisli o poroštvenih she-
mah razvojne banke SID, ki bi zapolnila
tr�no vrzel v dol�niškem financiranju od-
kupov po predlaganem zakonu, kjer lastnik
ne bi bil pripravljen na postopno izpla-
èevanje, temveè bi se odloèil za odkup prek
zunanjega vzvoda. Ponovno, Zakon o ude-

le�bi zaposlenih v lastništvu ne ureja tega
podroèja, temveè v svojem bistvu ureja
status pravne osebe in doloèena pravila
delovanja lastniške zadruge zaposlenih.

5. Zakaj je predviden tako visok dele�

vèlanjenosti (85-odstotni) v lastniško

zadrugo zaposlenih?

Zakonski predlog predvideva, da je v
lastniško zadrugo zaposlenih vkljuèena
vsaka oseba, ki ima z dru�bo sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za nedoloèen èas,
torej vsak delavec s pogodbo za nedo-
loèen èas. Zakon predvideva izjemo, v ka-
teri se zaposleni lahko izrecno odpove
èlanstvu v zadrugi s pisno izjavo. Omejitev
pri izjemi je, da se èlanstvu lahko odpove
najveè 15 % zaposlenih. To pomeni, da
mora za pridobitev davènih ugodnosti za-
druga v èlanstvo vkljuèiti vsaj 85 % vseh
zaposlenih za nedoloèen èas. Razlogov za
to je veè. Prviè, inkluzivnost so-lastništva je
eden izmed kljuènih elementov ameriškega
modela, zaradi katerega se je ESOP izkazal
kot dobra poslovna praksa. Porast produk-
tivnosti, pripadnost podjetju in rast podjetja,
ki sledijo iz lastništva zaposlenih, so bolj
otipljivi prav tam, kjer se na delovnem me-
stu vzpostavi kolektivna zavest lastništva.
Kultura lastništva je veliko moènejša v dru-
�bah, kjer ni delitve na zaposlene, ki so
lastniki, in zaposlene, ki niso del lastniške
strukture. Drugiè, odkup prek lastniške za-
druge zaposlenih je financiran s strani od-
lo�enih prihodkov oziroma dobièka pod-
jetja, za katerega so odgovorni vsi zapo-
sleni in ne samo doloèeni delavci. Èe bi
dopustili, da je vkljuèena manjšina zapo-
slenih, bi to pomenilo, da je odkup v imenu
manjšine financiran s strani dela veèine.
Tretjiè, visok odstotek vkljuèenosti je
varovalka pred mened�erskimi prevzemi.
Davène olajšave, ki jih predvideva predlog
zakona, so upravièene v luèi dru�bene od-
govornosti modela – inkluzivnost je vse-
kakor ena izmed pomembnih elementov
odgovornosti. Idealno bi bilo, da bi bil
odstotek 100 %, vendar se zavedamo, da bi
v tem primeru lahko zaradi samovolje nekaj
posameznikov med zaposlenimi padel
celoten projekt so-lastništva zaposlenih.
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6. Ali nismo v Sloveniji poznali podobne

odkupe podjetij s strani mened�erjev in

tajkunov?

Pozornemu bralcu zakonskega predlo-
ga bo hitro postalo jasno, da je mehanizem
financiranja odkupa prek vzvoda v veliki
meri podoben financiranju odkupa podjetij
s strani mened�erjev v tranzicijskem in
post-tranzicijskem obdobju v Sloveniji in
drugih dr�avah. V številnih primerih mene-
d�erskih odkupov je šlo za t. i. tajkunske
odkupe, ki so bili pogosto zaznamovani z
zlorabo moèi. Avtorji zakona in zakon sam
se strogo distancira od mened�erskih
odkupov, ki so financirani s strani prihod-
kov podjetja. Kot reèeno zakon zagotavlja
inkluzivno shemo, kjer lastništvo vkljuèi vse
zaposlene (ali veliko veèino), zaradi èesar
postane dolgoroèna vizija za celotno
organizacijo. Namesto visokih donosov je v
primeru inkluzivnega lastniškega modela
glavna motivacija novih lastnikov dolgo-
roèni uspeh podjetja ter izboljševanje stan-
dardov dela. Ker dele�i oziroma delnice
niso last fiziènih oseb (zaposlenih), nobena
skupina na polo�aju moèi nima mo�nosti,
da zaposlene preprièa v individualno raz-
prodajo, kot se je dogajalo pri prodaji last-
niških vavèerjev. Prav tako je vredno opo-
zoriti, da so bila številna podjetja v èasu
mened�erskih odkupov previsoko ovredno-
tena.

Zakon zato predvideva, da cena, po ka-
teri sme lastniška zadruga zaposlenih od-
kupiti poslovne dele�e ali delnice matiène
dru�be, ni stvar notranjih dogovorov med
prvotnim lastnikom in zaposlenimi, temveè
mora biti potrjena kot poštena s strani po-
oblašèenega ocenjevalca vrednosti podje-
tij. Najbolj primerna metoda cenitve ugo-
tavljanje vrednosti po neto vrednosti sred-
stev, vendar pa ta ni uporabljiva v vseh
primerih. Èe to zaradi narave podjetja ni
smiselno (podjetja, kjer glavno dodano
vrednost predstavljajo zaposleni, blagovna
znamka in ‘know-how’), potem je pri vred-
notenju potrebno upoštevati in primerno
obte�iti prièakovane prihodke podjetja in
dobièkonosnost. Ponovno opozarjamo, da
predlog zakona ne sme odpirati te�enj po
hitri obogatitvi, temveè mora zagotavljati
dru�beno odgovorne in dolgoroène inte-
rese ustanoviteljev, podjetja ter zaposle-
nih. Za konec je potrebno poudariti še
dejstvo, da ESOP v ZDA, ki dovoljuje isti
mehanizem odkupa prek dol�niškega vzvo-
da, ka�e izredno pozitivne rezultate. Raz-
iskava, ki je primerjala nezmo�nost posojil-
nih odplaèil med krizo 2009-2013 je ugo-
tovila, da so stopnje neplaèil za ESOP po-
djetja znatno ni�je od stopenj neplaèil za
primerljiva podjetja.7

7. Je to povratek v socialistièno

samo-upravljanje?

Zdi se, da je to eno izmed najbolj po-
gostih stereotipov, ki se dr�ijo našega
predloga zakona, hkrati pa tudi najbolj jasno
ka�e na vsebinsko nerazumevanje tako
predlaganega kot tudi samega jugoslovan-
skega samoupravljanja. Kljuèni razliki sta
dve. Prviè, govorimo o privatnem lastniš-
tvu zaposlenih, medtem ko je bila v Jugo-
slaviji lastnica sredstev v podjetjih dr�ava.
Ker delavci v Jugoslaviji niso imeli individu-
alizirane pravice do neto vrednosti podjetja,
hkrati pa so imeli pravico izplaèil prese�ka,
so se samoupravna podjetja pogosto so-
oèala s kapitalsko podhranjenostjo.8 Prav
tako je potrebno poudariti, da predvideni
model lastništva zaposlenih ne ukinja spe-
cializacije dela in profesionalnega mene-
d�menta, prav tako ne uvaja politiènega
mened�menta, ki je bil znaèilen za samo-
upravna podjetja v Jugoslaviji. Strukture
avtoritete se v podjetjih v lasti zaposlenih
obièajno ohranijo, spremeni pa se odgo-
vornost mened�menta, ki po spremembi
odgovarja novim, notranjim lastnikom in
njihovim interesom. Za uspeh lastništva
zaposlenih je kljuèen tudi mehki del. Med-
tem ko so v jugoslovanskih podjetjih de-
lavci dobili predvsem formalne pravice
participacije, sodobne oblike demokratiza-
cij podjetja predvidevajo kljuèno vlogo za
finanèno opismenjevanje in druge izobra�e-
valne programe za zaposlene.

Nujna prenova Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (ZSDU)
Novi ZSDU je po skoraj treh desetletjih od njegovega sprejema veè kot nujen in lahko veliko pri-
speva tudi k danes aktualnim razpravam o novi razvojni paradigmi na spremenjenih razmerjih med
delom in kapitalom.

Zakon je potreben prenove1

ZSDU je pomembno prispeval k uvel-
javitvi in umešèanju sodobnih prijemov

participativnega upravljanja v slovensko
korporativno upravljanje. Èeprav se �e dlje
èasa pojavljajo te�ave pri razlagi številnih

njegovih doloèb, pa do zdaj ni bila sprejeta
celostna posodobitev tega predpisa, na pri-
mer takšna, kot smo ji bili prièa v primeru
ZGD-1 leta 2011 in 2016, èeprav predlog
zanjo �e nekaj let obstaja2. V zakonu pa je
vrsta pomanjkljivosti, kar omogoèa razliène
razlage njegovih zapovedi kot izgovor za
neuresnièevanje njegovih doloèb v praksi.
Poizkusi izigravanja delavske participacije

7 NCEO (2014), Default Rates on Leveraged ESOPs, 2009–2013.
8 To so ugotavljali domaèi in tuji ekonomisti, na primer Branko Horvat, Svetozar Pejovich, Erik G.
Furubotn, David P. Ellerman in drugi.

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

1 Èlanek je povzet po delu: Bohinc R. DRU�BENA ODGOVORNOST, monografija, Zalo�ba FDV, 2018
2 Predlog zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1); predlagatelj mag. Franc �nidaršiè,
takratni poslanec DZ. Še nekoliko dodatno izpopolnjeno verzijo ZSDU-1 pa je leta 2016 v zakonodajni
postopek vlo�ila poslanska skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Luko Mesecem, vendar je
bil predlog v DZ zavrnjen.


