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be. Zakon sprejet leta 2006 je v Franciji po-
enostavil postopek dodeljevanja bonitetnih
delnic znotraj podjetja in tako še dodatno
spodbudil razvoj participacije in lastniš-
tva zaposlenih. Francoski sistem finanène
participacije in poenostavljen postopek do-
deljevanja bonitetnih delnic iz leta 2006 bo
predstavljen v eni izmed prihodnjih številk.
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Prek načrta delničarstva
zaposlenih do delavske
zadruge

Razvoj delavskega (so)lastništva postaja vedno bolj zanimivo podroèje, sploh sedaj v èasu upo-
kojevanja t. i. »baby boom« generacije. Zato je prenos lastništva ter upravljanja v roke zaposlenih
podroèje demokratizacije ekonomije, katerega se v današnjem èasu vedno bolj poslu�ujejo celo v
ZDA.

Samo lastništvo
delnic ni dovolj

Kot ugotavlja Rob Witherell je naèrt
delnièarstva zaposlenih, ki so ga ameriški
sindikati v osemdesetih in devetdesetih vi-
deli kot sredstvo za reševanje delovnih
mest in izboljšanje finanènega polo�aja
delavcev, v doloèenih primerih bil uspe-
šen, v doloèenih pa ne. Razloge za neus-
pehe gre pripisati primerom, kjer spremen-
jena lastniška struktura ni spremenila po-
slovne kulture znotraj podjetja. Delavci kljub
temu, da so bili delnièarji, niso bilo obrav-
navani hkrati tudi kakor lastniki. Delnièar-
stvo zaposlenih pa je delovalo zgolj kot
sredstvo za pritisk na delavce in njihove
pravice.

Podjetja, ki pa so kot posledico delav-
skega delnièarstva uspešno spremenila
svojo poslovno strukturo (npr. Market For-
ge Industries iz Massachusettsa ali Mary-

land Brush Company iz Marylanda), pa so
vendarle uspela izboljšati finanèni polo�aj
delavcev in rešiti njihova delovna mesta.
Vendar izkušnje ka�ejo, da samo delnièar-
stvo zaposlenih ni dovolj, potreben je
prehod na poslovno kulturo in prakso, ki je
povezan z dejanskim delavskim lastništ-
vom in upravljanjem, zato sedaj tudi ame-
riški sindikati vidijo delavske zadruge kot
konèni cilj delavskega lastništva.

Dilema pri vzpostavitvi delavskega last-
ništva, ki se pojavlja podjetjem v ZDA v pri-
meru, da se za to odloèijo, pa je: ali se naj
odloèijo za vzpostavitev naèrta delavske-
ga delnièarstva (ESOP), ali naj gredo v
delavski odkup in oblikovanje delavske
zadruge. ESOP na eni strani nudi doloèene
davène spodbude, delavske zadruge pa de-
lujoè in stabilen demokratièen naèin last-
ništva in upravljanja. Vendar zadnje izkuš-
nje ka�ejo, da se eno in drugo v bistvu sploh
ne izkljuèuje.

Hibridni model
»ESOP zadruge«

Inštitut Beyster, svetovalna organizaci-
ja in ekspertni center za delavsko lastništvo
univerze California San Diego, je za podjetje
Sun Light & Power vzpostavila model, v ka-
terem uspešno kombinirajo davène ugod-
nosti, ki so jih v ZDA dele�ni naèrti del-
nièarstva zaposlenih in delavsko lastniš-
tvo v obliki delavske zadruge. Podjetje je
naèrt delnièarstva zaposlenih vzpostavilo
na naèin, da se 50 % vseh delnic enako-
merno porazdeli med zaposlene; 25 % se
jih razporedi glede na število let, ki jih je po-
samezni zaposleni pre�ivel v podjetju; 25 %
pa glede na višino plaèe, ki jo prejema po-
samezni delavec. Nato pa so doloèili pravila
tako, da ima ne glede na število delnic vsak
delnièar (delavec) en glas, ne glede na šte-
vilo delnic. Na takšen naèin sedaj med dru-
gim tudi imenujejo upravni odbor, ki je za-
dol�en za dnevno vodenje podjetja. Kar je
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pomembno dodati pa je, da kandidate za
upravni odbor doloèi delavski odbor, ki
temelji na zadru�nih naèelih in katerega èlan
lahko postane vsak delavec, ki za to izpolni
pogoje (kot je npr. teèaj iz finanène pis-
menosti). Rezultat je podjetje v delavski la-
sti, ki ga demokratièno upravljajo delavci, ki
je hkrati dele�no davènih ugodnosti, ki jih za
naèrt delnièarstva zaposlenih predvideva
ameriška zakonodaja.

Alternativa torej obstaja

Takšen model kombinacije upravljal-
skih in lastninskih pravic, ki jih nudi model

delavske zadruge in davènih ugodnosti, ki
se jih lahko ponudi prek naèrta delnièarstva
zaposlenih, je zagotovo model, ki lahko po-
nudi »baby boom« generaciji, ki se poèasi
odpravlja v pokoj, zanimivo mo�nost za iz-
stop iz lastništva podjetja in s tem za demo-
kratizacijo ekonomije.

O neèem podobnem bi veljalo razmisliti
tudi v Sloveniji, seveda pa bi za to morali
najprej sprejeti predlagan Zakon o de-
lavskih odkupih, ki je �al obtièal v predalih
na ministrstvu za gospodarstvo. Istoèasno
pa bi veljalo tudi razmisliti o vzpostavitvi
Zakona o naèrtu delavskega delnièarstva

in seveda tudi o ustreznih spremembah
Zakona o udele�bi delavcev pri dobièku.
Takšen zakonodajni trojèek bi moral po-
staviti temelje za demokratizacijo slovenske
ekonomije in vzpostavitve delujoèega mo-
dela delavskega (so)lastništva. Morda pa
se bo za kaj takšnega odloèila naslednja
vlada. Pustimo se presenetiti.
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Sindikati in razvoj delavskega
soupravljanja

Pri razmisleku o trenutnem stanju na podroèju razvoja sistema delavskega soupravljanja v Sloveniji
moram poseèi nekoliko nazaj. Prièujoèi prispevek je moj pogled na tematiko in rezultat mojih
izkušenj pri delu v sindikatu. Hkrati je tudi moj pogled na mo�ne rešitve v prihodnosti.

Ko sem zaèenjala svoje delo v sindika-
tih, smo v Sloveniji s sprejemom Zakona o
podjetjih ravno ugašali delavsko samoup-
ravljanje. Model, edinstven v svetu, izhaja-
joè iz dru�bene lastnine, kot lastnine nad
lastninami, ki se je v dobrih štiridesetih letih
obstoja izkazal kot neuèinkovit, z mnogimi
pomanjkljivostmi. Kaj kmalu je v novi dr�avi
zagledal luè sveta Zakon o sodelovanju de-
lavcev pri upravljanju. Na tem mestu je po-
znavalcem odveè navajati njegovo vsebino.
Sama vsebina, èeprav vèasih neprilagojena
na dejansko stanje, tudi nikoli ni bila naj-
veèji problem.

Takoj po uveljavitvi zakona smo sindi-
kati v okviru Zveze svobodnih sindikatov
(ZSSS) z vso vnemo pristopili k izvedbi
zakonskih norm. Izobra�evanja, zbori de-

lavcev, akcijska moè sindikatov, preprièa-
nost v pozitivne mo�nosti, ki jih ponuja za-
konodaja, vrsta pristojnosti, ki jih ima sindi-
kat na podlagi zakona samega, strokovne
slu�be v sindikatih in preprièanje, da je de-
lavsko soupravljanje nuja – vse skupaj je
privedlo do dobrega in moènega odziva.
Prvo leto po uveljavitvi zakona je bila usta-
novljena vrsta svetov delavcev, tudi nekaj
kapitalsko povezanih. Stekla so izobra�e-
vanja, tako za svete delavcev kot èlane v
nadzornih svetih, obisk le-teh je bil odlièen
in kazalo je, da je uspeh zagotovljen. Pa
vendar se je pokazalo, da je bilo precej muh
enodnevnic in da marsikateri svet delavcev
ni deloval veè kot eno mandatno obdobje.
Èe ga je sploh doèakal. Eden za drugim so
sveti delavcev ugašali.

Razlogi za neuspeh
Ko razmišljam o razlogih, jih lahko ne-

kaj naštejem. Zagotovo je bil èas za uva-
janje delavskega soupravljanja napaèen.
Še sve� spomin na vsebino in moè delav-
skih svetov (èeprav le na papirju), osamo-
svojitev in z njo ravno v zaèetku devetdese-
tih povezana velika kriza, pomanjkanje dela,
neizplaèevanje plaè in posledièno vrsta ste-
èajnih postopkov, prvi krog privatizacije in
še kaj bi lahko naštela. Obdobje je bilo eks-
plozivno, travmatièno in je onemogoèalo
razvoj sodelovanja delavcev pri upravljanju,
saj pogojev za upravljanje ni bilo. Zraven
lahko samokritièno prištejem še pristop
sindikatov, ki smo promovirali personalno
enotnost (èlan sveta delavcev mora biti
èlan sindikata), kar morda niti ni zelo slabo,

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
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