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Kdo naj določa pogoje
za imenovanje delavskega
direktorja – družbeniki
ali svet delavcev?

V okviru Slovenskega dr�avnega holdinga (SDH), ki upravlja s kapitalskimi nalo�bami dr�ave v veè
kot sto slovenskih podjetjih, deluje – kot posvetovalni organ – tudi Ekonomsko socialni strokovni
odbor (ESSO), ki ga sestavljamo predstavniki sedmih reprezentativnih sindikalnih central v Slove-
niji, vodi pa ga Lidija Jerkiè iz ZSSS. Toèka konflikta, kjer se predstavniki zaposlenih trenutno raz-
hajamo z upravo SDH, je povezana z doloèanjem pogojev za imenovanje delavskih direktorjev.

Prejšnja sestava uprave SDH je namreè
prièela s sistematiènim spreminjanjem us-
tanovitvenih aktov posameznih dru�b na
naèin, da v njih posebej doloèa pogoje za
imenovanje delavskih direktorjev. Od
septembra lanskega leta so bili tako najprej
spremenjeni akti v Slovenskih �eleznicah,
d.o.o. in v Dars, d.d. Z zakonom pa so bili
na enak naèin spremenjeni ti pogoji tudi v
slovenskih zavarovalnicah. Posebej proble-
matièno se nam zdi zaostrovanje pogojev
pri doloèanju zahtevane stopnje strokovne
izobrazbe delavskega direktorja. Ta naj bi
bila najmanj univerzitetna z jasno oprede-
litvijo ustrezne strokovne profiliranosti. Po-
dobno velja tudi glede zahtevanih vodst-
venih izkušenj za to funkcijo, kakršne je,
denimo, uzakonil novi Zakon o zavaroval-
ništvu (»najmanj petletne izkušnje pri vode-
nju poslov zavarovalnice oziroma dru�be
primerljive velikosti in dejavnosti kot zava-
rovalnica oziroma drugih primerljivih po-
slov«).

V prvi od zgoraj omenjenih dru�b tre-
nutno �e poteka na to temo arbitra�ni po-
stopek med svetom delavcev in delodajal-
cem. Glede vpisa ustanovitvenega akta v
sodni register pa je v postopku tudi pri-
to�beni postopek pred okro�nim sodišèem
v Ljubljani.

Predstavniki ESSO smo na eni izmed
sej dali jasno vedeti, da se s takšno inter-

pretacijo zakonskih doloèb, kot jo – na po-
dlagi pridobljenega mnenja Inštituta za
gospodarsko pravo Maribor – uporablja
SDH, ne strinjamo. V skladu z ZSDU lahko
predlaga delavskega direktorja edino
svet delavcev. Zaradi tega je tudi pristoj-
nost doloèanja pogojev za njegovo imeno-
vanje lahko edino v domeni sveta delavcev
in ne v domeni dru�benikov in akta o usta-
novitvi dru�be. Delavski direktor je po zako-
nu tista oseba v poslovodstvu posamezne
dru�be, ki predstavlja in zastopa interese
zaposlenih glede kadrovskih in socialnih
vprašanj. V skladu s tem razumevanjem je
neustrezno postavljati enaèaj med njim in
ostalimi èlani poslovodstva. Predstavniki
zaposlenih razumemo sedanja ravnanja
SDH kot napad na soupravljanje v podjetjih.
Doloèanje posebnih pogojev slabša mo-
�nosti svetov delavcev, da se predlagajo
takšni delavski direktorji, ki bodo dejansko
zastopali interese zaposlenih. Praviloma so
to kandidati, ki so dele�ni ustreznega za-
upanja in ki jih je moè delegirati iz vrst zapo-
slenih. Naša odkrita bojazen je, da je to le
zaèetek zaostrovanja, ki se lahko nadaljuje
z doloèanjem posebnih pogojev za dele-
giranje predstavnikov zaposlenih v nadzor-
nih svetih dru�b, in tako naprej.

V luèi tega konflikta je Ekonomsko so-
cialni strokovni odbor SDH pridobil stro-
kovno mnenje, ki ga je pripravil Študijski

center za ekonomsko demokracijo oziroma
v njegovem imenu dr. Mato Gostiša. Upa-
mo, da bomo, tudi s pomoèjo tega mnenja,
uspeli preprièati novo upravo SDH, da je
bila odloèitev, ki jo je v zvezi z doloèanjem
pogojev za imenovanje delavskih direktor-
jev sprejela stara uprava SDH, neustrezna
in nasprotju z naèeli kakovostnega so-
upravljanja zaposlenih pri upravljanju
dru�b. Omenjeno mnenje zaradi aktualnosti
konkretne problematike v nadaljevanju ob-
javljamo v celoti.

* * *
Na podlagi vašega zaprosila podajam v

zvezi z vprašanjem pristojnosti za doloèanje
pogojev za imenovanje delavskega direk-
torja (konkretno: ali je to pristojnost dru�be-
nikov in akta o ustanovitvi dru�be ali pri-
stojnost sveta delavcev?) naslednje

m n e n j e,
ki pa se v nekaterih kljuènih ugotovitvah
glede interpretacije veljavne zakonodaje
bistveno razlikuje od mnenja, ki ga je dne 2.
10. 2015 o istem vprašanju podal Institut za
gospodarsko pravo Maribor.

Mnenje Inštituta za
gospodarsko pravo Maribor

Iz mnenja Inštituta za gospodarsko
pravo izhaja, da:

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Piše:

Zdenko Lorber
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• ZSDU ne posega v pristojnosti imetnikov
dele�ev (dru�benikov oz. delnièarjev) za
urejanje korporacijskih razmerij med
dru�bo in njenimi poslovodji oz. èlani
uprav, torej tudi za delavske direktorje;

• je za oblikovanje teh razmerij merodajen
izkljuèno Zakon o gospodarskih dru�bah
(ZGD-1), v razmerju do katerega ZSDU
nima pomena specialnega predpisa, ta-
ko da ZSDU v delu, ki se nanaša na de-
lavske direktorje, ne derogira ZGD-1,
ampak so njegova pravila »komplemen-
tarna« pravilom ZGD-1.

Zato tudi naj ne bi šlo za nikakršno kr-
šitev kolektivnih pravic zaposlenih do sode-
lovanja v poslovodnem organu, èe dru�be-
niki v okviru svojih pristojnosti v aktu o
ustanovitvi na abstraktni ravni precizirajo
pogoje za èlanstvo v poslovodnem or-
ganu, ki seveda potem veljajo tudi za delav-
skega direktorja. Dru�beniki in gospodar-
ska dru�ba so torej avtonomni pri spreje-
manju temeljnega korporacijskega akta, to
je akta o ustanovitvi, v okviru èesar so av-
tonomni tudi pri doloèanju pogojev za èlane
poslovodstva (= organ dru�be), kar velja
tudi za delavskega direktorja.

Nasprotno mnenje
Navedeno stališèe �e v osnovi ni spre-

jemljivo. Izhaja namreè iz povsem zgreše-
ne pravne predpostavke, da je tudi delavski
direktor paè preprosto eden izmed mene-
d�erjev dru�be, torej zastopnik interesov
kapitala, in ne ena izmed oblik delavskega
predstavništva v sistemu sodelovanja de-
lavcev pri upravljanju (delavskem souprav-
ljanju), kar je seveda v direktnem nasprotju
z doloèbo prvega odstavka 78. èlena ZSDU,
ki delavskega direktorja izrecno definira kot
»predstavnika delavcev«, in sicer

• bodisi v upravi dru�be ali v upravnem
odboru zadruge (èe gre za dvotirni sis-
tem upravljanja),

• bodisi med izvršnimi direktorji dru�be ali
zadruge (èe gre za enotirni sistem
upravljanja).1

Delavski direktor je torej sicer res »èlan
kolektivnega poslovodstva« dru�be«,
vendar pa to ne pomeni, da je tudi indivi-
dualno gledano »poslovodja« oziroma me-
ned�er delodajalca, ki bi imel neka samo-
stojna izvršilna odloèevalska pooblastila.
Funkcijo poslovodje dru�be ima torej organ
kot celota, ne vsak njegov èlan posamièno.
Delavski direktor je v vsakem primeru –
kljub nazivu »direktor« – predstavnik (inte-
resov) delavcev kot kljuène skupine dé-
le�nikov dru�be in je zato �e po elementarni
pravni logiki prvenstveno pod ingerenco
delavcev, ne predstavnik interesov dru�be-
nikov pod njihovo ingerenco (tako kot ostali
èlani kolektivnega poslovodstva). Dejstvo
je namreè, da pravo delavcev ne šteje kot
integralno sestavino dru�be, temveè jih po-
stavlja z njo le v pogodbeni odnos2, èesar
pri interpretaciji zakona ni mogoèe enostav-
no prezreti, kadar bi to paè komu ustrezalo.
Interesi dru�benikov, ki jih ti »prelivajo« v
akte o ustanovitvi dru�b, in interesi delav-
cev, ki so v pogodbenem delovnem raz-
merju z dru�bo, so seveda – kljub istemu
cilju, tj. èim veèja poslovna uspešnost –
razlièni, zato pravna regulacija funkcije de-
lavskega direktorja v nobenem primeru ne
more biti v domeni dru�benikov.

Delavskopredstavniška in mened�er-
ska funkcija sta med seboj interesno �e a
priori nezdru�ljivi v isti osebi, zaradi èesar je
seveda tudi teza o delavskem direktorju kot
nekakšni »dvo�ivki« popolnoma nesmiseln
teoretièni konstrukt. Posameznik lahko v
sistemu korporacijskega upravljanja nasto-
pa samo v eni ali pa v drugi vlogi.

Skratka, delavski direktor je èlan kolek-
tivnega poslovodstva dru�be kot predstav-
nik delavcev in v tej vlogi sodeluje pri ko-
lektivnem sprejemanju poslovodnih od-
loèitev, ni pa eden izmed mened�erjev de-
lodajalca – dru�be. Nasprotno – zakon je
tudi v tem pogledu zelo decidiran. V doloèbi
84. èlena vsebino te funkcije jasno opre-
deljuje kot »zastopanje in predstavljanje
interesov delavcev glede kadrovskih in
socialnih vprašanj, kar je seveda nekaj
povsem drugega kot »poslo(vodenje)«
kadrovskega in socialnega podroèja, ki je

funkcija kadrovskih mened�erjev. Tudi dej-
stvo, da je delavski direktor po zakonu
lahko imenovan izkljuèno na predlog sveta
delavcev, odpoklican pa le s soglasjem
sveta delavcev, je v tem smislu zelo zgo-
vorno.

Vsekakor pa je v zvezi s tem treba opo-
zoriti tudi na dejstvo, da so za uèinkovito
opravljanje ene ali druge funkcije potrebne
povsem druge osebnostne, strokovne in
druge kvalitete. Èe je, denimo, z aktom o
ustanovitvi za èlane uprave doloèen pogoj
najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih
delovnih mestih, je ta lahko dokaj logièen in
sprejemljiv za mened�erje, oziroma za èla-
ne uprave, ki hkrati tudi neposredno vodijo
doloèena poslovna podroèja v dru�bi, po-
vsem nepotreben, nesmiseln in v doloèenih
primerih celo škodljiv pa je lahko za funkcijo
delavskega predstavnika v upravi.

Poslovodstvo je torej – kadar je njegov
èlan tudi delavski direktor – interesno dvo-
partitno sestavljen organ, podobno kot
nadzorni svet ali upravni odbor3. Vendar ne
po prosti volji dru�benikov, temveè nepo-
sredno po sili zakona. In v tem se skriva tu-
di bistvo odgovora na postavljeno vpraša-
nje.

Uvedba funkcije delavskega direktorja v
dru�bi torej:

• ni enostranska diskrecijska pravica dru-
�benikov, temveè je zakonska pravica
delavcev in zato tudi niti ne more biti
predmet enostransko sprejetega akta o
ustanovitvi dru�be, èe zakon tega izrec-
no ne predvideva (opomba: celo v pri-
merih dru�b z manj kot 500 zaposlenimi,
ko ta funkcija po zakonu ni obvezna, za-
kon glede njene regulacije v celoti odka-
zuje na dvostranski participacijski
dogovor po 5. èlenu ZSDU, ne na eno-
stranski ustanovitveni akt dru�benikov),

• ni predvidena z ZGD-1, ki v osnovi ureja
sistem korporacijskega upravljanja,
temveè izkljuèno z doloèili ZSDU, ki ure-
ja specifiène pravice, naèine in oblike
vkljuèevanja delavcev v ta sistem.

Èe ta funkcija �e v osnovi ni predmet
diskrecijskega odloèanja dru�benikov, po-
tem je seveda še toliko bolj izven njihove
enostranske diskrecije preciznejše urejanje
pogojev in kriterijev, ki naj bi jih izpolnjevali
kandidati za opravljanje te funkcije. Po nor-
malni pravni logiki je urejanje teh vprašanj
lahko le izkljuèna pravica tistih, katerih
interese naj bi delavski direktor zastopal,
to je zaposlenih. In naprej – èe se ZGD-1
problematike sodelovanja delavcev pri

1 Zanimivo je, da zakon v tem drugem primeru – ni jasno zakaj – pojma »delavski direktor« ne uporablja,
temveè striktno govori le o »predstavniku delavcev med izvršnimi direktorji.
2 Iz tega razloga je torej tudi teorija, ki trdi, da so interesi delavcev identièni interesom dru�be, popoln
nesmisel. Dve pogodbeni stranki na trgu – kupec in prodajalec (v danem primeru »delovne sile«) nikoli
ne moreta imeti istega interesa.
3 Pravzaprav nikoli ni bilo povsem jasno, zakaj se je zakonodajalec v primeru teh dveh organov vodenja
in nadzora dru�b odloèil za drugaèen postopek vkljuèevanja delavskih predstavnikov – predstavniki
delavcev v NS/UO so neposredno izvoljeni s strani sveta delavcev, delavski direktor pa je na predlog
sveta delavcev imenovan v upravo s strani NS oziroma med izvršne direktorje s strani UO. Ta
nedoslednost naj bila z aktualno novelo ZSDU-1 zato odpravljena.
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upravljanju in s tem povezanih delavskih
predstavništev, med katera sodi tudi delav-
ski direktor, s svojimi doloèbami sploh ne
dotika, kako in po kakšni pravni logiki naj bi
bil torej, kot izhaja iz spornega mnenja,
»izkljuèno merodajen« za urejanje razmerij
med dru�bo in predstavniki delavcev v
njenih organih, ki je sicer v celoti materija
ZSDU? Stvar je namreè ravno obratna – za
vsa vprašanja, povezana z uresnièevan-
jem soupravljanja v dru�bi, je izkljuèno
merodajen ZSDU. Ta pa niti pod razno ne
daje dru�benikom pravice, da z ustanovit-
venimi akti doloèajo pogoje za opravljanje
funkcij delavskih predstavnikov v organih
dru�b, ampak to pravico – èe �e (npr. glede
izvolitve predstavnikov delavcev v NS/UO)
– daje izkljuèno svetu delavcev in njegove-
mu poslovniku, kar je tudi edino logièno. Ni
torej vprašanje, ali v danem primeru ZSDU
lahko derogira ZGD-1, ampak ravno na-
sprotno – po kakšni logiki bi lahko ZGD-1
derogiral ZSDU?

Ni torej jasno, na èem naj bi temeljila in
kaj naj bi pravzaprav pomenila trditev v
spornem mnenju, da ZSDU v razmerju do
ZGD-1 ni lex specialis, ampak naj bi šlo za
med seboj »komplementarna« predpisa,
ki se medsebojno ne derogirata. Èe namreè
eden od predpisov doloèeno vprašanje ure-
ja drugaèe od splošnega pravila v drugem
zakonu (npr. specifièna vsebina funkcije in
postopka imenovanja delavskega direktorja
v primerjavi z drugimi èlani uprave), potem
gre za »posebno« ureditev (lex specialis),
ne zgolj za »dopolnilno« ureditev brez po-
seganja v originalno oziroma primarno ure-
ditev. V konkretnem primeru bi, denimo,
lahko govorili o »dopolnilni« ureditvi institu-
ta delavskega direktorja, èe bi bil ta najprej
imenovan povsem enako kot drugi èlani
uprave, nato pa bi zakon predpisal še do-
datno soglasje sveta delavcev k imeno-
vanju. Ker pa je lahko imenovan samo po
»izboru« in na predlog sveta delavcev, pa to
pomeni poseben, �e v samem temelju dru-
gaèen postopek imenovanja. Ureditev po-
stopka imenovanja delavskega direktorja
po ZSDU, vkljuèno s pogoji za imenovanje,
torej ni »komplementarna« ureditvi postop-
ka imenovanja ostalih èlanov uprave po
ZGD-1, ampak je povsem specifièna. Torej
tudi ZSDU v odnosu do ZGD-1 ni komple-
mentaren predpis, ampak tipièen »lex spe-
cialis«.

Ob omenjenem »komplementarnem«
razumevanju razmerij med konkretnima
zakonoma bi lahko prišli do popolnoma

nesmiselnega zakljuèka, da lahko pogoje za
opravljanje funkcije delavskega direktorja
lahko doloèajo – hkrati in vzporedno –
oboji, to je:

• dru�beniki z aktom o ustanovitvi, ker je
paè delavski direktor èlan poslovodstva
dru�be,

• sveti delavcev s svojim poslovnikom,
ker gre za delavskega predstavnika, gle-
de imenovanja katerega je merodajen
izkljuèno le predlog, ki ga poda svet de-
lavcev.

To pa seveda ne gre, ker lahko vodi v
huda nasprotja interesov. V praksi se po-
polna nesprejemljivost tega pristopa ka�e
predvsem skozi �e omenjene primere, ko
dru�beniki v svojih aktih za èlane uprav
doloèajo pogoje, ki so za delavske pred-
stavnike »nenormalno« te�ki, èeprav za
uèinkovito opravljanje delavskopredstav-
niške funkcije še zdaleè niso potrebni in so
zato za svete delavcev nesprejemljivi, ker v
bistvu omejujejo mo�nost njihove kadrov-
ske izbire na (bivše in sedanje) mened�erje.
Jasno pa je, da delavska predstavništva v
sistemu korporacijskega upravljanja zgu-
bijo sleherni smisel, èe so tako ali drugaèe
podvr�ena diktatu delodajalca, ne �eljam
in potrebam zaposlenih. Soupravljanje v
tem primeru postane navadna farsa. In to
spoznanje bi moralo biti tudi osnovno vo-
dilo pri razlagi zakonov, ki urejajo to pod-
roèje.

Normalna pravna logika torej – upošte-
vaje navedene zakonske opredelitve funk-
cije delavskega direktorja – lahko vodi le v
ravno nasprotno sklepanje od tistega, ki ga
zagovarja uvodoma navedeno kritizirano
stališèe. To je v sklepanje, da dru�beniki
dru�be – delodajalca pod nobenim pogo-
jem nimajo pravice enostransko (z aktom
o ustanovitvi dru�be) doloèati kriterijev in
pogojev za imenovanje na katerokoli de-
lavskopredstavniško funkcijo v sistemu
korporacijskega soupravljanja. Edini pri-
mer, ko ima delodajalec lahko zagotovljen
doloèen vpliv na urejanje funkcije delav-
skega direktorja, je primer »prostovoljne-
ga« uvajanja te funkcije na podlagi tretje-
ga odstavka 81. èlena ZSDU. A še v tem
primeru je to, kot reèeno, po zakonu pred-
met t. i. participacijskega dogovora po 5.
èlenu ZSDU kot dvostranskega pravnega
akta.

Razlièni filozofiji
korporacijskega upravljanja

Èe pustimo ob strani gornje ozko prav-
no teoretiziranje, pa je mogoèe obe naspro-

tujoèi si stališèi do predmetnega vprašanja
zelo enostavno pojasniti predvsem skozi
sodobno teorijo podjetja in korporacijskega
upravljanja.

Klasièna, t. i. lastniška teorija podjetja
in korporacijskega upravljanja, ki jo v
ekonomski in organizacijski teoriji zago-
varjajo predvsem predstavniki t. i. èikaške
šole z razvpitim Miltonom Friedmanom na
èelu (v literaturi poznana tudi kot »Fried-
manova zabloda iz 70-ih let«), izhaja iz teze,
da je podjetje izkljuèno ekonomski subjekt,
namenjen zadovoljevanju materialnih inte-
resov lastnikov kapitala. Ali kot trdi Fried-
man, »Korporacija je instrument delnièar-

jev, ki so njeni lastniki. […] V tr�nem gos-

podarstvu obstaja s strani podjetja ena

sama samcata odgovornost – uporabljati

svoje resurse na naèin, da maksimira svoje

dobièke …«. Na tej koncepciji še vedno
temelji tudi slovenski ZGD-1, prav tako pa
njegovi logiki strogo sledi tudi zgoraj kriti-
zirano stališèe Inštituta za gospodarsko
pravo.

Ideja in koncept sodelovanja delavcev
pri upravljanju in s tem povezani ZSDU, ki ju
uzakonja, pa temeljijo na sodobnejši in v
temelju drugaèni t. i. teoriji o dru�beni od-
govornosti podjetij in déle�niškem kon-
ceptu korporacijskega upravljanja. Ta ra-
zume podjetje kot dru�benoekonomski
subjekt, katerega poslanstvo in odgovor-
nost je uravnote�eno uresnièevanje intere-
sov vseh njegovih notranjih in zunanjih dé-
le�nikov (tj. tudi zaposlenih, kupcev in do-
baviteljev, lokalnega in širšega dru�benega
okolja itd.), ne samo lastnikov, korpora-
cijsko upravljanje pa kot mehanizem, skozi
katerega je mogoèe to poslanstvo in od-
govornost tudi dejansko realizirati. Celoten
sistem delavskega soupravljanja, ki ga
uzakonja ZSDU, tako po svojem najglob-
ljem bistvu ni popolnoma niè drugega kot
mehanizem, prek katerega se lahko avten-
tièni interesi zaposlenih kot kljuène skupine
déle�nikov podjetij uèinkovito prelivajo v
sistem sodobnega poslovnega odloèanja,
kar zagotavlja ustreznejše in interesno bolj
uravnote�eno korporacijsko upravljanje.

Z uveljavitvijo ZSDU je bila torej v
pravno ureditev sistema korporacijskega
upravljanja v Sloveniji – vsaj glede ene od
kljuènih skupin déle�nikov podjetij in v za-
metku – dokonèno sprejeta in vpeljana teo-
rija o dru�beni odgovornosti podjetij kot
antipod klasièni lastniški. Iz tega razloga
nobenega izmed institutov, ki jih ureja ta
zakon, zlasti pa instituta delavskega direk-
torja, ni mogoèe poenostavljeno razlagati
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kar skozi »lastniško« logiko ZGD-1. Filo-
zofiji in logiki obeh zakonov, ki urejata sis-
tem korporacijskega upravljanja, se nam-
reè diametralno razlikujeta. V nobenem pri-

meru torej ne more vzdr�ati osnovna teza,
ki jo zastopa sporno mnenje Instituta za
gospodarsko pravo, in sicer, da je za obli-
kovanje razmerij med dru�bo in èlani njenih

organov vodenja in nadzora, vkljuèno z
delavskim direktorjem, ki ga ureja ZSDU,
merodajen izkljuèno Zakon o gospodarskih
dru�bah (ZGD-1).

Nezakonito ravnanje pri
spremembi Aktov o ustanovitvi
DEM, SENG in TEŠ

Nezakonitost je bila nedvoumno ugotovljena v arbitra�nem postopku, pravna oseba in odgovorna
oseba pravne osebe sta bili sankcionirani tudi v prekrškovnem postopku, vendar pa vse skupaj
ostaja brez logiènih pravnih posledic v smislu razveljavitve nezakonitih odloèitev in vrnitve v prej-
šnje stanje. Zanimivo, ne?

Zgodbo bi zaèel na Finskem, ki po kilo-
metrih ni tako zelo daleè od naše de�elice,
kakor je po miselnosti in etiki korporativ-
nega upravljanja. V pogovoru s kolegi,
predstavniki zaposlenih, kakor tudi s poslo-
vodstvom Finske telekomunikacijske dru-
�be, me je zanimalo, kako bi pri njih, tako
delojemalci kot delodajalci, ravnali v po-
dobnem primeru. Zanimivo je bilo, da prav-
zaprav niso razumeli vprašanja, v smislu
»kako, saj je zakon tukaj jasen« – to se paè
tako ne sme. Pojasnil sem jim, da pri nas
zakonodaja ni predvidela sankcij, oziroma
»orodja prisile«, ki bi prepreèevala takšno
nezakonito ravnanje. Pojasnili so mi, da pri
njih tudi ne, saj je dovolj èe zakon nekaj
predpisuje, da se tega tudi dr�ijo. A pri vas
ni tako? �al ne, zato pa kar preidimo na
»našo« zgodbo.

Ukinitev NS s spremembo
aktov o ustanovitvi

Generalni direktor Holdinga slovenske
elektrarne (HSE) Bla� Košorok je v vlogi
enoosebne skupšèine dne 29. 4. 2014
sprejel spremenjene Akte o ustanovitvi
dru�b DEM d.o.o., SENG d.o.o. in TEŠ
d.o.o. (Dravske elektrarne, Soške elek-
trarne in Termoelektrarna Šoštanj). Z novi-
mi akti o ustanovitvi dru�b, ki jih je sprejel
ustanovitelj (HSE, v njegovem imenu pa

generalni direktor) v vlogi skupšèine dru-
�be, so bili ukinjeni nadzorni sveti (NS)
teh dru�b, s tem pa tudi dotedanji dvotirni
sistem upravljanja, ki je bil dotlej v teh
dru�bah uveljavljen na podlagi doloèbe
514. èlena Zakona o gospodarskih dru-
�bah. Ta namreè napotuje na smiselno
uporabo doloèil o nadzornem svetu delniš-
ke dru�be tudi v dru�bah z omejeno odgo-
vornostjo (èe ni z aktom o ustanovitvi dru-
�be doloèeno drugaèe), kar de facto pome-
ni dvotirni sistem upravljanja. Ustanovitelj,
ki je hkrati edini dru�benik dru�be in zato
neposredno uresnièuje tudi pristojnosti
skupšèine dru�be – delodajalca, ima sicer
vso pravico spremeniti sistem upravljanja
dru�be. Vendar pa mora dru�ba kot delo-
dajalec oziroma katerikoli njen organ, ki je
pristojen sprejemati konkretne odloèitve v
njenem imenu in za njen raèun, skladno z
doloèili ZSDU pred tem obvezno opraviti
skupno posvetovanje s svetom delavcev.
Sprememba sistema upravljanja dru�be je
po doloèbi 6. alineje 93. èlena ZSDU opre-
deljena kot ena izmed odloèitev o »status-
nih vprašanjih dru�be«, ki so predmet
obveznega predhodnega skupnega posve-
tovanja delodajalca s svetom delavcev.
Doloèba 91. èlena ZSDU obvezuje delo-
dajalca, da mora svetu delavcev vse po-
trebne informacije posredovati najmanj 30

dni pred sprejemom odloèitve, rok za
skupno posvetovanje pa mora biti najmanj
15 dni pred sprejemom odloèitve. Takšna
ureditev je seveda tudi logièna, kajti »v igri«
je tudi obstoj oziroma neobstoj predstav-
ništva delavcev v organih dru�be kot
pomembne oblike delavskega souprav-
ljanja.

Spro�itev arbitra�nih
in prekrškovnega postopka

V danem primeru je delodajalec to svo-
jo zakonsko dol�nost v celoti opustil, zato
so se prizadeti sveti delavcev odloèili upo-
rabiti pravico zadr�anja konkretne odlo-
èitve ter spro�iti arbitra�ni spor v skladu z
doloèbo 98. èlena ZSDU. Sveti delavcev
omenjenih dru�b, kakor tudi skupni svet de-
lavcev kapitalsko povezanih dru�b v skupini
HSE (SSD skupine HSE), so na podlagi
doloèbe 2. alineje prvega odstavka 98. èle-
na in 102. èlena Zakona o sodelovanju de-
lavcev pri upravljanju torej sprejeli sklep o
zadr�anju odloèitve delodajalca in spro�ili
arbitra�ni spor. Izgovori direktorja HSE-ja,
oziroma prerekanje o tem, kdo je pravza-
prav »delodajalec«, je tukaj seveda brez-
predmetno. Prav tako je nesmiselno prela-
ganje odgovornosti na direktorje odvisnih
dru�b, kateri so bili – enako kot sveti de-
lavcev – o tem obvešèeni iz medijev. Bist-
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