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Dejavniki učinkovitega
sodelovanja delavskih
predstavnikov pri zagotavljanju
varnosti in zdravja zaposlenih

V èasu ekonomske krize in krize dru�benih vrednot, ki nas spremljata zadnje desetletje, bi moralo
biti povsem jasno, da brez sodelovanja delavcev pri upravljanju podjetij ni mogoèe prièakovati
motiviranih in zdravih delavcev. Delavci bi morali biti del rešitve ekonomske krize in ne le problem
delodajalca, ki svojo rešitev vidi v èim ni�jih plaèah, èim manjših stroških dela, od delavcev pa
prièakuje kakovostne proizvode ali storitve. Eno od pomembnih podroèij nujnega proaktivnega
sodelovanja predstavnikov delavcev v podjetju je brez dvoma tudi varnost in zdravje pri delu.

Ne glede na urejeno zakonodajo, dekla-
rativno pripravljenost lastnikov podjetij in
mened�menta za sodelovanje z delavci ter
formalno oblikovana delavska predstavniš-
tva, ki lahko uresnièujejo pravice delavcev
pri upravljanju varnosti in zdravja na delov-
nem mestu, po 22 letih obstoja ZSDU še
nimamo raziskave o prepoznavanju de-
javnikov za uèinkovito sodelovanje delav-
skih predstavnikov na tem podroèju. Na-
men moje raziskave je bil prouèiti podroèje
sodelovanja delavskih predstavnikov pri
zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev v
izbranem podjetju, tako na teoretièni kot na
praktièni ravni. V literaturi je veliko napi-
sanega o sodelovanju delavcev pri uprav-
ljanju ter o varnosti in zdravju pri delu. Manj
pa je znanstvenih in strokovnih del, ki ob-
ravnavajo sodelovanje delavcev pri uprav-
ljanju na podroèju varnosti in zdravja pri
delu. Domnevala sem, da delavci prièakuje-
jo, da delodajalec �e po zakonodaji zago-
tavlja varne in zdrave delovne razmere, zato
se v te aktivnosti morda ne vkljuèujejo v
zadostni meri. Cilj raziskave je bil zato pro-
uèiti, katere dejavnike za uèinkovito izvaja-
nje zakonskih predpisov delavci, svet de-
lavcev in delodajalec (mened�erji) izbra-
nega podjetja prepoznavajo kot pomembne
ter kako predstavniki delavcev izkorišèajo
zakonske mo�nosti za sodelovanje pri

upravljanju v zadevah varnosti in zdravja pri
delu.1

V prvem delu prispevka predstavljam
zakonska izhodišèa sodelovanja delavcev
pri zagotavljanju varnosti in zdravja, in sicer
v kontekstu proaktivnega delovanja sveta
delavcev, ter teoretièna izhodišèa v zvezi s
kulturo varnosti in zdravja ter promocijo
zdravja na delovnem mestu. V drugem delu
prispevka (v naslednji številki revije Eko-
nomska demokracija) pa bodo predstav-
ljene ugotovitve raziskave.

Pravni in teoretièni okvir
proaktivnega sodelovanja
delavcev

Pravna ureditev sodelovanja delavcev
pri upravljanju omogoèa delavcem proak-
tivno vkljuèevanje v sprejemanje po-
membnih odloèitev v podjetju, in sicer
prek izvoljenega delavskega predstavniš-
tva, kot so: svet delavcev, delavski zaupnik,
predstavniki v nadzornem svetu ter razlièni
odbori, na primer odbor za varnost in zdrav-
je, kar lahko ima številne pozitivne vplive.
Sodelovanje delavcev pri upravljanju je pro-
ces, ki delavcem omogoèa, da imajo nekaj
vpliva na svoje delo in pogoje, v katerih ga
izvajajo. Pri tem je pomembno, da gre za
dejanski vpliv, in ne le obèutek vpliva.

Sodelovanje delavcev pri upravljanju je naj-
pogosteje razumljeno kot nabor mehaniz-
mov za vkljuèevanje delavcev v odloèitve v
organizaciji, vendar obstaja pomembna
razlika med vplivom delavcev na odloèitve
mened�menta in vkljuèenostjo delavcev v
sprejemanje odloèitev. V literaturi lahko za-
sledimo številne razlage o tem, kako se v
praksi izra�a razlika med »aktivnim vpli-
vom« in »pasivno vkljuèenostjo«, kar av-
torji povezujejo predvsem z naèini vodenja
organizacije (Strauss 2006, 779).

Podroèje sodelovanja delavcev pri
upravljanju v Republiki Sloveniji opredeljuje
75. èlen Ustave RS (Uradni list RS, št.
33/91, 42/97, 66/00, 43/03), na podlagi
katerega je sprejet Zakon o sodelovanju
delavcev pri upravljanju (ZSDU – Uradni
list RS, št. 42/93, 56/01, 26/07), ki na-
tanèneje opredeljuje pravice sodelovanja
delavcev pri upravljanju. Ustava RS opre-
deljuje tudi èlovekove temeljne pravice, po-
vezane z varnostjo in zdravjem, kakor tudi
pravice, ki izhajajo iz gospodarskih in so-
cialnih razmerij, kar narekuje tako dr�avi kot
delodajalcem, da ustvarijo pogoje za zdravo
�ivljenjsko okolje.

Mednarodna zakonodaja ureja obvez-
nosti delodajalca in pravice delavcev v zvezi
z zagotavljanjem varnosti in zdravja, še
posebej pri opredelitvi tveganj in ukrepov za
varnost in zdravje pri delu. Najpomemb-
nejši dokumenti na tem podroèju so: Di-
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rektiva Sveta 89/391/EGS o uvajanju ukre-
pov za spodbujanje izboljšav za varnost in
zdravje pri delu (Uradni list EU, št. L
183/89); Konvencija MOD št. 155 o varstvu
pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem
okolju (Uradni list SFRJ, št. 7/87) in Kon-
vencija MOD št. 187 o spodbujanju varnosti
in zdravja pri delu (Uradni list RS, št.
112/13).

ZSDU omogoèa delavcem, da izvolijo
svoje predstavnike. Èe delavci ne izkoris-
tijo izbirne pravice do izvolitve sveta delav-
cev oziroma delavskega zaupnika, ne mo-
rejo uresnièevati pravic do sodelovanja pri
upravljanju, kakor jih doloèa zakonodaja o
varnosti in zdravju pri delu. Kakovostno de-
lo sveta delavcev je odvisno predvsem od
dobro zastavljenega programa dela, ta pa je
temeljni pogoj za proaktivnost (Gostiša
2011, 143-155; Bakovnik 2013, 22-26).
Pri tem je pomemben fleksibilen pristop de-
lodajalca in proaktivnost delavskih pred-
stavnikov, saj imajo na voljo tako zakonske
predpise kot prostovoljne sporazume, kot je
na primer participativni dogovor. Delavski
predstavniki morajo biti za proaktivno delo-
vanje ustrezno pripravljeni in usposobljeni,
saj morajo znati prepoznati tveganja za
varnost in zdravje ter se odzvati nanje. Pro-
aktivna vloga sveta delavcev pri zagotav-
ljanju varnosti in zdravja se odra�a tudi v
sodelovanju z mened�mentom v okviru
predpisanega predhodnega posvetovanja
pri sprejemanju odloèitev, ki se nanašajo na
preventivne in varnostne ukrepe oziroma na
oceno tveganja.

Poleg ZSDU je treba upoštevati še Za-
kon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1,
Uradni list RS, št. 43/11), ki daje delavcem
osnove za sodelovanje pri upravljanju var-
nosti in zdravja pri delu s svojimi predstav-
niki v svetu delavcev ali z delavskim zaup-
nikom za varnost in zdravje pri delu, in sicer
s pravico do obvešèenosti in skupnega
posvetovanja o vseh zadevah, pomemb-
nih za varnost in zdravje pri delu. Kot
najpomembnejše aktivnosti tako delodajal-
cev kot delavcev na podroèju varnosti in
zdravja pri delu ZVZD-1 opredeljuje sode-
lovanje delavcev pri sprejetju ocene tve-
ganja za varnost in zdravje delavcev in
doloèitvi programa promocije zdravja.
ZVZD-1 v 48. èlenu omogoèa med drugim,
da delavski predstavniki pripravijo predloge
za odpravo in zmanjšanje tveganj za var-
nost in zdravje pri delu. Tako Direktiva Sve-
ta 89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spod-
bujanje izboljšav za varnost in zdravje de-
lavcev pri delu kot tudi ZVZD-1 dajeta prav-
no podlago za samoiniciativno, proaktivno

delovanje v okviru predpisanih posvetovanj
delodajalca s predstavniki delavcev pred
sprejetjem ocene tveganja, vendar te mo-
�nosti pogosto niso dovolj izkorišèene
(Walters idr. 2005, 18; Lozar in Bratec
2011, 14-18). Za proaktivno uresnièevanje
pravic na podroèju varnosti in zdravja pri
delu je treba zagotoviti obvezno sodelo-
vanje predstavnikov sveta delavcev v
posebnem stalnem strokovnem timu, ki je
v podjetju zadol�en za izdelavo izjave o
varnosti z oceno tveganja ter za naèrtovanje
in izvajanje drugih nalog s tega podroèja
(EU-OSHA 2012a). V timu poleg predstav-
nika sveta delavcev sodelujejo tudi pred-
stavnik mened�menta, strokovni delavec za
varnost in zdravje pri delu v podjetju, zdrav-
nik medicine dela in predstavnik sindikata.
Posebej pomembno je vzpostaviti sistem
tekoèega obvešèanja vseh delavcev o sta-
nju varnosti in zdravja pri delu v podjetju
(EU-OSHA 2012a).

Zavzetost mened�menta na vseh rav-
neh vodenja je tudi nepogrešljiv dejavnik
uèinkovitega urejanja tveganj varnosti in
zdravja pri delu, saj je od njihovega uspeš-
nega sodelovanja s predstavniki delavcev
odvisno, ali bo prenos predpisov v vsak-
danjo prakso podjetja uspešen ter bodo
dose�eni skupni cilji na podroèju varnosti in
zdravja pri delu, so ugotovili v raziskavi
ESENER, ki je bila izvedena z anketiranjem
prebivalstva v 31 dr�avah (takratnih 27-ih
èlanicah EU, Hrvaški, Norveški, Švici in
Turèiji) v letu 2009 (EU-OSHA 2012a).

Kultura varnosti in zdravja –
temelj uèinkovitega
proaktivnega sodelovanja
delavcev

Pojem varnost in zdravje na delovnem
mestu je najpogosteje opredeljen kot pre-
poznavanje in vrednotenje tveganj v de-
lovnem okolju ter aktivnosti, ki imajo v
središèu delovanja preventivo nevarnosti
poškodb in bolezni na delovnem mestu.
Pri tem je pomembno, da dr�ave vzposta-
vijo ustrezne sisteme, ki vkljuèujejo meha-
nizme za vzpostavitev, ohranjanje in raz-
vijanje kulture preventive na podroèju var-
nosti in zdravja z aktivnim vkljuèevanjem
vseh partnerjev, dr�ave, delodajalcev in de-
lavcev (Alli 2008, 17-19). Kulturo preven-
tive razumemo kot sistem temeljnih vred-
not, ki jih udele�enci sprejemajo z name-
nom podpore varnosti in zdravja in promo-
cije zdravja (Masanotti in Griffiths 2013,
39). Odra�a se tudi v praksi in dejanjih me-
ned�menta, kadrovski politiki, naèelih de-

lavske participacije, politiki izobra�evanja in
usposabljanja ter mened�menta kakovosti
udele�encev (ILO 2014).

Po podatkih Mednarodne organizaci-
je dela – MOD vsakih 15 sekund umre
delavec zaradi delovne nesreèe ali bolezni.
Vsakih 15 sekund ima 153 delavcev ne-
sreèo, povezano z delom. Vsak dan umre
6.300 ljudi zaradi delovnih nesreè ali bo-
lezni, povezanih z delom; to je veè kot 2,3
milijona smrti delavcev letno. 317 milijonov
delovnih nesreè se zgodi v enem letu, veliko
število pa ima za posledico dolgo bolniško
odsotnost. Zaradi slabih praks, povezanih z
varnostjo in zdravjem na delovnem mestu,
znaša izguba globalnega bruto domaèega
proizvoda 4 % letno. MOD si prizadeva
ozavešèati svetovno javnost o problema-
tiènosti šibke skrbi za varnost in zdravje pri
delu, zato pripravlja številne aktivnosti za
ozavešèanje ljudi o pomenu skrbi za var-
nost in zdravje pri delu (ILO 2014). V raz-
iskavi ESENER (EU-OSHA 2012a) so
ugotovili, da so nezgode pri delu, stres, po-
vezan z delom, kostno-mišièna obolenja,
nasilje, ustrahovanje in nadlegovanje na de-
lovnem mestu, v tem vrstnem redu, naj-
veèja tveganja za varnost in zdravje pri delu
v EU.

Kultura varnosti in zdravja v organiza-
ciji, ki vkljuèuje kulturo preventive na pod-
roèju varnosti in zdravja, upošteva nave-
dena dejstva in je še posebej pomembna za
proaktivno delovanje sveta delavcev. Tako
ZVZD-1 kot tudi ZSDU pravno in vsebinsko
opredeljujeta koncepte te kulture na konkre-
ten naèin, vendar samo izvajanje zakono-
daje še ne zagotavlja vzdušja kulture var-
nosti in zdravja na vseh ravneh organi-
zacije in pri vseh déle�nikih. Pri graditvi te
kulture s svojimi programi, pobudami, raz-
pisi, priroèniki in drugimi izobra�evalnimi
pristopi sodeluje tudi Ministrstvo za delo,
dru�ino in socialne zadeve, ki se je v Reso-
luciji o nacionalnem programu varnosti in
zdravja pri delu zavezalo ozavešèati, izobra-
�evati, vzgajati in usposabljati tudi deloda-
jalce in delavce.

Za razvoj ustrezne varnostne kulture in
varnostne klime mora biti celotna dru�ba
naklonjena participativnemu mened�
mentu, za kar je eden temeljnih pogojev
naklonjenost mened�menta (Franca 2009,
223). V organizacijskem trikotniku, ki ga
tvorijo organizacijska struktura, procesi in
organizacijska kultura, je prav slednja naj-
pomembnejši temelj za razvoj kulture var-
nosti in zdravja. Model vzajemne varnostne
kulture, ki temelji na Bandurovem modelu
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reciproène determinantnosti èloveškega
vedenja, poudarja, da so osebnost, okolje
in vedenje v nenehni interakciji, ki poteka v
nekem kontekstu oziroma delovnem okolju,
in skozi èas zgradijo varnostno kulturo (Co-
oper 2002, 30-36). Z vplivanjem na posa-
mezne podsisteme lahko vplivamo na delo-
vanje organizacije. Na spremembo kulture
varnosti in zdravja lahko vpliva tudi spre-
memba mened�menta.

Kultura varnosti in zdravja se skozi èas
spreminja in jo je mo�no izmeriti oziroma
oceniti z ustreznimi programi za merjenje
zrelosti varnostne kulture. Glede na obèut-
ljivost mened�menta za probleme varnosti
in zdravja ter glede na obèutljivost v orga-
nizaciji za informacije, povezane z varnostjo
in zdravjem v modelu zrelosti varnostne

kulture (angl. safety maturity model), gre
zorenje varnostne kulture skozi pet stadijev,
od katerih je najni�ji patološki stadij, sledijo
reaktivni, kalkulativni (birokratski), proak-
tivni in najzrelejši generativni stadij (Taylor
2011, 34).

Èe pogledamo na varnostno kulturo z
vidika proaktivnega sodelovanja delav-
skih predstavnikov pri zagotavljanju var-
nosti in zdravja pri delu, lahko prièakujemo,
da se bo v organizaciji razvila zelo zrela
varnostna kultura v proaktivnem stadiju,
ne pa v reaktivnem stadiju, ki je verjetno
prisoten v tistih organizacijah, kjer so sveti
delavcev pasivni ter se odzivajo na proble-
me varnosti in zdravja le takrat, ko se zgodi
delovna nesreèa. Patološki stadij je zna-
èilen za organizacije, v katerih se ne zme-
nijo za varnost in zdravje, kalkulativni (biro-
kratski) pa za tiste, ki imajo vso predpisano
dokumentacijo in sistem za obvladovanje
vseh tveganj v primeru, èe jih obišèe pri-
stojna inšpekcija. Generativni stadij je zna-
èilen za visoko zanesljive organizacije. Z
narašèajoèim notranjim obvešèanjem v or-
ganizaciji ter narašèanjem zaupanja, odgo-
vornosti in zanesljivosti raste raven zrelosti
organizacije z vidika varnosti in zdravja.

Pri graditvi varnostne kulture imamo na
voljo vedenjski model, ki se ukvarja z ve-
denjem posameznika, in integrativni mo-

del zagotavljanja varnosti in zdravja, ki
predstavlja celostni pristop izgradnje kul-
ture varnosti in zdravja, kjer sta enako po-
membna vkljuèevanje delavcev kot zave-
zanost mened�menta (DeYoj idr. 2004,
81-90; DeYoj 2005, 105-129). Menim, da

je primernejši integrativni model, saj

upošteva tako delavce kot mened�erje in

od obojih prièakuje, da postanejo aktivnejši

pri vprašanjih varnosti in zdravja. Pri tem so

pomembni dejavniki, kot so aktivna vloga in
pobuda mened�menta, vkljuèevanje in us-
posabljanje delavcev, komunikacija o var-
nosti in zdravju, sposobnosti povezane z
varnostjo in zdravjem, podpora nadzorni-
kov in delavcev (Hecker in Goldenhar 2014,
11-12). Kulturo varnosti in zdravja je treba
razvijati z navduševanjem delavcev za
varnost in zdravje, razvijanjem pripadno-
sti podjetju in vplivanjem na oblikovanje
vrednot, kar je znaèilnost organizacij, v
katerih veljajo demokratièni odnosi in trans-
formacijski stil vodenja (Clarke in Ward
2006, 1176).

Na temelju mednarodnih aktov, med
katerimi je – poleg Direktive Sveta
89/391/EGS o uvajanju ukrepov za spod-
bujanje izboljšav za varnost in zdravje de-
lavcev pri delu – ena najpomembnejših
Ottavska listina (WHO 1986), poteka uspo-
sabljanje ljudi za doseganje potencialov
polnega zdravja in posredovanje med raz-
liènimi interesi za doseganje zdravja ter
zagovorništvo za zdravje. ZVZD-1 doloèa,
da mora delodajalec naèrtovati in izvajati
promocijo zdravja na delovnem mestu ter
zanjo zagotoviti potrebna sredstva in naèin
spremljanja njenega izvajanja. V Sloveniji
poteka naèrtovanje promocije zdravja na
delovnem mestu na podlagi smernic Mini-
strstva za zdravje. Poudarja se pomen
ocenjevanja potreb in prièakovanj delavcev
pred zaèetkom programa. Promocija zdrav-
ja poteka tako na ravni posameznika, kjer je
pozornost usmerjena v odkrivanje bolezni,
kot na ravni organizacije, kjer potekajo
aktivnosti za usposabljanje delavcev za
boljšo skrb za zdravje. Svetovna zdravst-
vena organizacija zagovarja promocijo

zdravja na ravni organizacije, saj se lahko
intervencija usmeri celostno v fiziène, so-
cialne in organizacijske dejavnike.

Model proaktivne vloge delavskih
predstavnikov (Podjed 2014) vkljuèuje v
naèrtovanje, izvajanje in vrednotenje pro-
gramov promocije zdravja tako sindikate
kot voljene delavske predstavnike. Proak-
tivna vloga delavcev pri promociji zdravja
pa se najbolj ka�e z njihovim vkljuèevanjem
v vse faze programa promocije zdravja. Pri
tem lahko uporabijo �e izdelana orodja, kot
so vprašalniki in kontrolni seznami
(EU-OSHA 2012b). Zelo pomembno je
ustrezno komuniciranje med delavskimi
predstavniki, delavci in mened�mentom,
saj je za proaktivno delovanje delavcev
eden najpomembnejših dejavnikov zaznana
podpora mened�menta. Za aktivno vklju-
èitev v program promocije zdravja pri delu
je pomembna tudi zavzetost delavcev

samih, saj raziskave ka�ejo, da se le od
èetrtine do polovice delavcev udele�i pro-
gramov promocije zdravja (Torp idr. 2013,
387-396). Pomembni dejavniki, ki prispe-
vajo k aktivnemu vkljuèevanju delavcev v
programe promocije zdravja, so še orga-
nizacijska kultura in klima, zakonski pred-
pisi, politika podjetja in dru�beno okolje.

Zakljuèek
Tako evropska kot nacionalna zako-

nodaja nudita dovolj mo�nosti za proak-
tivno vkljuèevanje delavcev v aktivnosti in
odloèitve delodajalca, povezane z varnostjo
in zdravjem pri delu, na delavskih pred-
stavnikih pa je, da te mo�nosti uèinkovito
izkoristijo. Še tako ustrezna in pravièna
zakonodaja ter demokratièno izvoljeni pred-
stavniki delavcev ne omogoèajo varnih in
zdravih delovnih razmer brez ustreznega
prenosa predpisov v delovanje podjetja in
njihovega ustreznega izvajanja. Za to pa je
potrebno proaktivno in uèinkovito sodelo-
vanje tako delavcev kot delodajalca v vzdu-
šju kulture varnosti in zdravja v organi-
zaciji. Svet delavcev bi lahko s svojim
proaktivnim, naèrtnim delovanjem prispe-
val pomemben dele� k odpravi šibkih toèk
pri izvajanju zakonskih predpisov in k nji-
hovemu optimalnemu izvajanju na podroèju
sodelovanja delavcev pri zagotavljanju var-
nosti in zdravja.
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Vloga delavskih predstavništev
pri spreminjanju organizacije

Delavski predstavniki v zadevah, ki jih doloèa zakon, zlasti pa tudi na podroèju spreminjanja organi-
zacije (dela), nastopajo kot neke vrste /so/mened�erji. Zakon ne doloèa, kaj je »organizacija (de-
la)«, zato bomo poskusili v tem prispevku z razliènih zornih kotov nekoliko podrobneje osvetliti
vlogo svetov delavcev na tem podroèju njihovega udejstvovanja v okviru zakonsko doloèenih pri-
stojnosti. Kaj vse torej naèeloma sodi med te pristojnosti?

Splošno o pravici delavcev do
sodelovanja pri upravljanju

Ustava RS, konkretno njen 75. èlen, je
pravni temelj soodloèanja. Ta èlen se
namreè glasi: »Delavci sodelujejo pri

upravljanju v gospodarskih organizacijah in

zavodih na naèin in pod pogoji, ki jih doloèa

zakon.« Pri tem ustava ne opredeljuje, kaj je
upravljanje, njegovo vsebino, naèin izvaja-
nja in pogoje pa prepušèa doloèilom po-
sebnega zakona, to je Zakona o sodelo-
vanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ki

je bil sprejet dve leti po osamosvojitvi, 22.
julija 1993.

Kako imenujemo s tujko »upravlja-
nje«? Management.1 Zanimivo, da besedo
management pozna tudi Slovar slovenske-
ga knji�nega jezika, ki jo razlaga: »v kapita-

listièni ekonomiki – vodenje podjetja« v
smislu oseb pa kot »vodilni uslu�benci« –
managerji, kot vodilne uslu�bence podjet-
ja.2 Izraza management in managerji bomo
v nadaljevanju tega prispevka uporabljali v
fonetièni obliki (mened�ment in mened�er-
ji).

Èe nekoliko poenostavimo, da la�je
sprejmemo namen zakona, delavski pred-
stavniki v smislu ZSDU nastopajo kot
/so/mened�erji, seveda le v zadevah, ki jih
doloèa zakon. Z dogovorom med svetom
delavcev in delodajalcem se lahko podrob-
neje uredi uresnièevanje pravic iz ZSDU in
tudi druge naèine sodelovanja ali veè
soupravljalskih pravic delavcev, kot jih
doloèa zakon (5. èlen ZSDU).

To je pomembna razlika v primerjavi z
vlogo sindikata, ki zastopa delavce na po-
droèju delovnih razmerij, torej ureja pro-
blematiko »tr�nih nasprotij med delom in

kapitalom«, in le izjemoma posega na po-
droèje upravljanja (mened�menta).

Piše:
Vasja Butina

1 Angleško-slovenski, slovensko-angleški poslovni slovar, PCP| DZS, Ljubljana, 1996, str. 194.
2 Slovar slovenskega knji�nega jezika, DZS, Ljubljana, 1998, str. 520.
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