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preventivno upravljanje s tovrstnimi po-
javi zagotoviti zgolj, ko pojave znamo
prepoznati in jih naslavljati prilagojeno gle-
de na njihove specifiène znaèilnosti. Us-

trezno prepoznavanje pojavov diskrimi-
nacije, nadlegovanja in trpinèenja ter raz-
likovanje med njimi je tako kljuènega po-
mena tako za uspešno varstvo pred pre-

povedanimi ravnanji kot tudi za uèinkovito
uresnièevanje pravic zaposlenih.

Celovita ureditev pravice sveta
delavcev do obveščenosti po
89. in 90. členu ZSDU

Dogovor med svetom delavcev in delodajalcem po 5. èlenu Zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (ZSDU) oziroma tako imenovani participacijski dogovor1 je prav gotovo osrednji in
najpomembnejši splošni akt s podroèja avtonomne pravne ureditve delavske participacije v
podjetju. V tokratnem prispevku se bomo posebej osredotoèili predvsem na poglavje o obveš-
èanju, ki ga urejata 89. in 90. èlen ZSDU.

Splošno o bistvu in namenu
participacijskega dogovora

Bistvo in namen participacijskega do-
govora doloèata prvi in drugi odstavek 5.
èlena ZSDU, ki se glasita:

(1) Poleg naèinov sodelovanja delav-

cev pri upravljanju, doloèenih z 2. èlenom

tega zakona, se lahko z dogovorom med

svetom delavcev in delodajalcem doloèijo

tudi drugi naèini sodelovanja delavcev pri

upravljanju.

(2) S pisnim dogovorom med svetom

delavcev in delodajalcem se podrobneje

uredi uresnièevanje pravic iz tega zakona

ter druga vprašanja, za katera je s tem za-

konom tako doloèeno, lahko pa se dogo-

vori tudi veè soupravljalskih pravic delav-

cev, kot jih doloèa ta zakon.

Poseben pomen participacijskega do-
govora je torej v tem, da:

•
po eni strani omogoèa prilagajanje
posameznih zakonskih rešitev kon-
kretnim razmeram v posameznem
podjetju,

•
po drugi strani pa je z njim mogoèe
zakon tudi nadgraditi v smislu do-
datnih oziroma veèjih participacijskih
pravic in drugaènih (dodatnih ali al-
ternativnih) participacijskih naèinov.

Slovenska zakonska ureditev sistema
delavskega soupravljanja namreè temelji na
t. i. naèelu zakonskega minimuma, ki pa
seveda po drugi plati pomeni tudi, da s
participacijskim dogovorom naèeloma ni
mogoèe dogovoriti manj pravic in dovol-
jenih naèinov sodelovanja delavcev pri
upravljanju, kot jih omogoèa �e zakon ne-
posredno. Naš zakon o sodelovanju delav-
cev pri upravljanju (ZSDU) torej, vsaj »na-
vzgor«, ni omejevalen, tako da je mogoèe
s participacijskim dogovorom med svetom
delavcev in vodstvom posameznega pod-
jetja vsebino, obseg in oblike sodelovanja
delavcev pri upravljanju poljubno nadgra-
diti, kar omogoèa tudi njihovo bistveno
»obogatitev v primerjavi z »zakonskim mi-
nimumom«.

Prav to dejstvo pa vsekakor lahko šte-
jemo med boljše lastnosti slovenskega

ZSDU. Èe torej obstaja iskrena obojestran-
ska volja in pripravljenost delodajalca in
sveta delavcev za vzpostavitev nekega res-
nièno kakovostnega delavskega souprav-
ljanja, ki bo dejansko lahko prinašal �elene
koristi tako delodajalcu kot delavcem, po-
tem so mo�nosti za to po veljavnem zakonu
praktièno neomejene, inštrument za nje-
govo avtonomno pravno ureditev znotraj
posameznega podjetja pa je ravno partici-
pacijski dogovor.

S tega vidika je participacijski dogovor
brez dvoma izjemno pomemben, bolje re-
èeno najpomembnejši pravni akt v siste-
mu avtonomnega urejanja delavskega so-
upravljanja na ravni posameznega podjetja.
Brez dobrega participacijskega dogovora si
je te�ko predstavljati dober sistem delav-
skega soupravljanja v podjetju.

Vsebina participacijskega
dogovora

Èe natanèneje analiziramo uvodoma ci-
tirani doloèbi prvega in drugega odstavka 5.
èlena ZSDU, lahko nesporno ugotovimo, da
naj bi se po intenciji zakona s participacij-
skim dogovorom urejale predvsem štiri
vsebine (sklopi vprašanj), in sicer:

Piše:
Mitja Gostiša

Priporoèila za sklepanje participacijskega dogovora (1)

1 Izraza “participacijski dogovor” zakon neposredno sicer ne uporablja, ampak je ta naziv uveljavila
praksa, ker je krajši in primernejši za vsakdanjo uporabo, obenem pa dovolj zgovoren glede vsebine
akta, ki ga oznaèuje.
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1. podrobnejša ureditev uresnièevanja

tistih participacijskih pravic, ki jih doloèa �e

zakon;

2. ureditev vseh tistih vprašanj, glede

katerih �e zakon napotuje na participacijski

dogovor;

3. morebitni drugi naèini sodelovanja

delavcev pri upravljanju poleg tistih, ki jih

doloèa �e zakon;

4. morebitne dodatne ali veèje so-

upravljalske (participacijske) pravice de-

lavcev, kot jih doloèa �e zakon.

V praksi to pomeni, da mora vsaka do-
loèba participacijskega dogovora udejan-
jati enega od navedenih ciljev, medtem ko
neposredno »prepisovanje« zakonskih
doloèb v ta dogovor – upoštevaje �e omen-
jeno naèelo zakonskega minimuma – ni
potrebno, oziroma je popolnoma odveè. Ko
torej pripravljamo participacijski dogovor,
je treba natanèno vedeti, kaj od zgoraj na-
vedenega �elimo s posamezno od njegovih
doloèb doseèi.

Pa še nekaj velja morda v zvezi s tem
mimogrede poudariti: �e zgolj zaradi nujne
ureditve vprašanj pod tè. 1 in 2 zgoraj, je
participacijski dogovor v bistvu »obvezen«
pravni akt, kajti brez tega svet delavcev in
posledièno tudi celoten sistem delavskega
soupravljanja niti ne more »normalno«
funkcionirati. Še zlasti to velja glede nujne
ureditve materialnih in drugih pogojev za
delo delavskih predstavništev (npr. višina
lastnih finanènih sredstev za potrebe sveta
delavcev), ki jih zakon sicer neposredno ne
doloèa, pomenijo pa elementarno pred-
postavko za delovanje. Da je participacijski
dogovor najmanj v tem smislu res »ob-
vezen« avtonomni pravni akt, dokazuje
zlasti doloèba 66. èlena ZSDU, ki za primer,
da se delodajalec in svet delavcev o teh
vprašanjih ne moreta sporazumeti, pred-
videva mo�nost, da o tem na zahtevo enega
ali drugega odloèi arbitra�a.

Enako pomembno pa je, da se – tudi èe
se udele�enca dogovora ne odloèita za
morebitne veèje participacijske pravice
in/ali dodatne oziroma alternativne partici-
pacijske naèine – s participacijskim do-
govorom èim bolj natanèno uredi naèin
uresnièevanja vseh treh temeljnih par-
ticipacijskih pravic sveta delavcev, ki jih
zakon sicer ureja zgolj okvirno. Gre za pra-
vice:

•
do obvešèenosti (89. in 90. èlen ZSDU),

•
do skupnega posvetovanja (91. do 94.
èlen ZSDU) in

•
do soodloèanja s soglasjem (95. do 97.
èlen ZSDU).

Èetrte od temeljnih zakonskih pravic
sveta delavcev, tj. pravice do zaèasnega
zadr�anja odloèitev delodajalca po 98.
èlenu ZSDU, naèeloma ne štejemo med
»prave« participacijske pravice, temveè kot
obliko »samopomoèi« sveta delavcev v
primeru kršenja teh pravic s strani delo-
dajalca (vsekakor pa jo je kljub temu smi-
selno ustrezno nadgraditi v participacij-
skem dogovoru). Obstaja namreè vrsta od-
prtih vprašanj, pomembnih za uresnièe-
vanje teh pravic, na katera zakon sam ne
daje ustreznih odgovorov in so lahko pred-
met mnogih nesoglasij, èe niso pravno vna-
prej urejena.

Kot reèeno, se bomo v tokratnem pri-
spevku podrobneje posvetili le priporoèilom
za ustrezno avtonomno ureditev prve od
zgoraj navedenih pravic sveta delavcev, o
ostalih pa veè v naslednjih številkah.

O pomenu obvešèenosti
zaposlenih na splošno

Brez potrebnih informacij ni soodlo-
èanja. Razpravljati o kakovostnem delo-
vanju sveta delavcev kot zastopnika inte-
resov zaposlenih v sistemu podjetniškega
odloèanja (upravljanja) je torej �e po logiki
stvari povsem nesmiselno, èe nima za to
nujno potrebnih informacij. S tega vidika je
morebitna »informacijska blokada« zago-
tovo najuèinkovitejši naèin tudi za “so-
upravljalsko blokado” sveta delavcev s
strani poslovodstva, ki bi to eventualno �e-
lelo. Z drugimi besedami, zavedati se je tre-
ba, da je kakovostno obvešèanje neizo-
giben pogoj in temelj, na katerem stoji
(ali pa pade) celoten sistem delavskega
soupravljanja v podjetju.

A ko govorimo o pomenu obvešèenosti
zaposlenih v podjetju na splošno, je seveda
jasno, da gre pri tem za bistveno širši po-
jem od pojma obvešèenost sveta delavcev
za potrebe njegovega vkljuèevanja v odlo-
èanje. S tem, da v omenjenem smislu ob-
vešèa svet delavcev, torej delodajalec še
zdaleè ne izpolnjuje tudi svoje širše tovrstne
obveznosti, ki jo ima po doloèbi druge
alineje 2. èlena ZSDU tudi do kolektiva
zaposlenih kot celote. Èe delodajalec o
neèem obvesti svet delavcev zato, da bi se
ta lahko vkljuèil v procese poslovnega
odloèanja v skladu z zakonom, tega še ni
mogoèe šteti, kot da je avtomatièno opravil
tudi svojo zakonsko dol�nost neposred-
nega obvešèanja delavcev v podjetju na
splošno.

Da je celoten kolektiv zaposlenih us-
trezno (tj. prek zborov delavcev, internih
glasil in raznih drugih pisnih informacij,
intraneta ter ostalih najrazliènejših razpo-
lo�ljivih sredstev sodobnega internega ko-
municiranja) tekoèe obvešèen o vseh do-
dajanjih v podjetju in v zvezi s podjetjem, je
seveda temeljni pogoj za ustvarjanje dobre
organizacijske klime in pripadnosti zapo-
slenih podjetju. Predvsem pa za prepre-
èevanje raznih deviantnih pojavov, ki so la-
hko posledica slabe obvešèenosti kolek-
tiva. Stanje slabe obvešèenosti zaposlenih
in njihovih predstavništev v podjetju nam-
reè predstavlja najugodnejšo podlago za
širjenje raznoraznih dezinformacij, nego-
tovosti, nezadovoljstva, obèutkov zapo-
stavljenosti, malodušja itd., kar lahko iz-
jemno neugodno vpliva na poslovno uspeš-
nost podjetja.

Na pravico zaposlenih do obvešèenosti
je torej treba gledati predvsem skozi po-
slovno bistvo razvoja sistema delavske
participacije v sodobnem podjetju, ki te-
melji na konceptu sodelovanja delavcev,
mened�menta in lastnikov pri skupnem
(partnerskem) reševanju problemov. Èe
je takšno sodelovanje uporabljeno za iz-
boljševanje odnosov, za kvalitetnejše so-
delovanje med vodji in delavci, za pravo-
èasno reševanje konfliktov, za vsestransko
in celovito obvešèanje zaposlenih ipd., la-
hko zelo ugodno vpliva na skupno uspeš-
nost podjetja. Slednja pa je nesporno skup-
ni cilj vseh kljuènih notranjih déle�nikov
(udele�encev) sodobnega podjetja, tj. last-
nikov, delavcev in mened�menta. V dobrih
podjetjih zato komunikacija z zaposlenimi
nikoli ni omejena le na komunikacijo vod-
stva s svetom delavcev, temveè imajo
vzporedno visoko razvit sistem tudi ne-
posrednega internega komuniciranja z
zaposlenimi.

Eno je torej celovit sistem obvešèanja
in internega komuniciranja v podjetju na
splošno, ki mora biti seveda prav tako
ustrezno urejen v participacijskem dogo-
voru (kajti ZSDU razen z �e omenjeno na-
èelno doloèbo 2. èlena tega podroèja ne
ureja posebej), nekaj povsem drugega pa je
(o�je) obvešèanje sveta dela v smislu
doloèil 89. in 90. èlena ZSDU, ki je samo
del tega celovitega sistema in na katerega
se osredotoèamo v nadaljevanju tega pri-
spevka, medtem ko bo »celovit« sistem in-
ternega komuniciranja v podjetju in njegova
ureditev v participacijske dogovoru pred-
met posebnega poglavja.
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Pravica sveta delavcev
do obvešèenosti

Eno pomembnejših podroèij, ki jih je
potrebno še posebej skrbno urediti s par-
ticipacijskim dogovorom, je torej naèin
obvešèanja sveta delavcev po 89. in 90.
èlenu ZSDU zaradi mo�nosti njegovega
kakovostnejšega vkljuèevanja v upravljanje
podjetja v imenu zaposlenih. Brez (najmanj)
vseh tistih informacij, ki jih doloèa 89. èlen
ZSDU namreè svet delavcev o predmetnih
vprašanjih ne more podajati nobenih
»resnih« mnenj, stališè in predlogov, še
manj pa kakih morebitnih samoiniciativnih
pobud delodajalcu v interesu delavcev.

Èe vsega tega ne poène, pa pomeni, da
ne opravlja svoje zakonske funkcije. Svet
delavcev naj bi se namreè v imenu vseh
zaposlenih vkljuèeval v vse procese po-
slovnega odloèanja v podjetju, pri èemer
sicer ne prevzema pristojnosti in odgo-
vornosti uprave za vodenje poslov, temveè
se v vodenje poslov res le bolj ali manj in-
tenzivno vkljuèuje. Intenzivnost tega vklju-
èevanja pa je odvisna predvsem od »moèi«
neposrednega ali posrednega interesa za-
poslenih za sodelovanje pri urejanju dolo-
èene problematike v podjetju ter od obsega
znanja, zlasti pa seveda od obsega in
kakovosti poslovnih informacij, s kate-
rimi razpolaga.

Pravica do ustrezne in pravoèasne
obvešèenosti sveta delavcev o najpo-
membnejših poslovnih vprašanjih v pod-
jetju zato nedvomno sodi med njegove os-
novne pravice. In prav vprašanje ustrezne
avtonomne pravne ureditve naèina uèin-
kovitega uresnièevanja te pravice v parti-
cipacijskem dogovoru je tudi predmet po-
drobnejšega razmisleka v nadaljevanju.

Zakonska ureditev pravice
sveta delavcev do
obvešèenosti po ZSDU

Zakonodajalec je v 89. in 90. èlenu
ZSDU pravico do obvešèenosti sveta de-
lavcev opredelil takole:

89. èlen

Delodajalec mora obvešèati svet de-
lavcev predvsem o vprašanjih, ki se na-
našajo na:

– gospodarski polo�aj dru�be,

– razvojne cilje dru�be,

– stanje proizvodnje in prodaje,

– splošni gospodarski polo�aj panoge,

– spremembo dejavnosti,

– zmanjšanje gospodarske dejavnosti,

– spremembe v organizaciji proizvod-
nje,

– spresmembe tehnologije,

– letni obraèun in letno poroèilo,*

– druga vprašanja na podlagi medse-
bojnega dogovora iz drugega od-
stavka 5. èlena tega zakona.

Na zahtevo sveta delavcev mora de-
lodajalec omogoèiti vpogled v doku-
mentacijo, ki je nujna za obvešèenost o
zadevah iz prejšnjega odstavka.

90. èlen

Delodajalec mora o vprašanjih iz pe-
te, šeste, sedme, osme in devete alinee
prvega odstavka prejšnjega èlena ob-
vešèati svet delavcev pred sprejemom
dokonène odloèitve.

V primeru nespoštovanja obveznosti do
pravoèasnega obvešèanja v navedenih pri-
merih, pa ima svet delavcev, kot �e reèeno,
pravico (po 98. èlenu ZSDU) s sklepom za-
dr�ati obravnavane odloèitve delodajalca
in istoèasno spro�iti arbitra�ni postopek.
Poleg tega pa je kršitev te pravice sveta
delavcev s strani delodajalca z zakonom
(15. toèka 107. èlena ZSDU) opredeljena
kot prekršek, za katerega je zagro�ena
globa od 4.000 do 20.000 evrov za pravno
osebo in 1.000 do 2.000 evrov za odgo-
vorno osebo pravne osebe.

V širši sklop zakonske ureditve te
problematike lahko uvrstimo tudi doloèbo
86. èlena ZSDU, ki pravi, da se delodajalec
in svet delavcev, na zahtevo enega ali dru-
gega, praviloma enkrat meseèno sesta-
jata zaradi ureysnièevanja pravic in obvez-
nosti, ki jih imata po ZSDU, torej tudi pravic
in obveznosti na podroèju obravnavanega
uresnièevanja pravice do obvešèanja.

Kljuène doloèbe Direktive EU
o obvešèanju in posvetovanju
z delavci

Ko govorimo o zakonski ureditvi pra-
vice sveta delavcev do obvešèenosti, pa
velja posebej opozoriti, da je treba zgoraj
citirani doloèbi 89. in 90. èlena ZSDU v
praksi vedno razlagati in uporabljati v
povezavi z ustreznimi doloèili Direktive
2002/14/ES o obvešèanju in posvetova-
nju z delavci, katero naj bi ZSDU sicer im-
plementiral v slovensko zakonodajo. Za ob-
ravnavano podroèje so zlasti pomembne
naslednje doloèbe te EU direktive:

Preambula:

(7) Treba je okrepiti dialog in spod-
buditi medsebojno zaupanje znotraj po-
djetij, da se izboljša predvidevanje tve-
ganja, da postane organizacija dela pri-
lagodljivejša in da se delavcem omogoèi
usposabljanje v okviru podjetja, pri èe-
mer se ohranja varnost, da se delavci
zavedajo potrebe po prilagoditvah, da se
poveèa sposobnost delavcev za iz-
vajanje ukrepov in dejavnosti, s katerimi
bi poveèali svojo zaposljivost, ter da se
spodbudi vkljuèevanje delavcev v delo-
vanje in prihodnost podjetja in poveèa
njegova konkurenènost.

(8) Zlasti je treba spodbujati in kre-
piti obvešèanje in posvetovanje o stanju
in verjetnem razvoju zaposlovanja v
podjetju ter, kadar po ocenah delo-
dajalca obstaja mo�nost, da je ogro�ena
zaposlitev v podjetju, o mo�nih vna-
prejšnjih ukrepih, ki so predvideni, zlasti
v zvezi z usposabljanjem ter razvojem
vešèin delavcev, s katerimi bi popravili
negativen razvoj in njegove posledice ter
izboljšali zaposljivost in prilagodljivost
delavcev, na katere bi tak negativen raz-
voj verjetno vplival.

(9) Pravoèasno obvešèanje in po-
svetovanje je prvi pogoj za uspešno pre-
strukturiranje in prilagoditev podjetij
novim razmeram, ki jih ustvarja globali-
zacija gospodarstva, zlasti z razvojem
novih oblik organizacije dela.

Èlen 2:

(f) “obvešèanje” pomeni ponos po-
datkov predstavnikom delavcev s strani
delodajalca, da se jim omogoèi sezna-
niti se z neko zadevo in jo preuèiti;

Èlen 4:

2. Obvešèanje in posvetovanje
vkljuèujeta:

(a) obvešèanje o najnovejšem in
verjetnem razvoju dejavnosti in gos-
podarskem polo�aju podjetja ali obrata;

(b) obvešèanje in posvetovanje o
polo�aju, strukturi in verjetnem razvoju
zaposlovanja v podjetju ali obratu in o
kakršnih koli predvidenih vnaprejšnjih
ukrepih, zlasti kadar je zaposlovanje
ogro�eno;

(c) obvešèanje in posvetovanje o
odloèitvah, ki lahko povzroèijo znatne
spremembe v organizaciji dela ali v po-
godbenih razmerjih, vkljuèno z odloèit-
vami, ki so vkljuèene v doloèbe Skup-
nosti iz èlena 9(1).
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3. Obvešèanje se opravi v èasu, na
naèin in z vsebino, ki zlasti predstav-
nikom delavcev omogoèa, da informa-
cije ustrezno preuèijo in se po potrebi
pripravijo na posvetovanje.

V omenjenem interpretacijskem smislu
je izjemnega pomena zlasti zadnja od zgoraj
navedenih doloèb Direktive, torej doloèba
3. toèke 4. èlena, ki predstavlja tudi splošni
kriterij za presojo ustreznosti uresnièe-
vanja obeh omenjenih èlenov ZSDU. Ta
doloèba je namreè jasna – obvešèanje
sveta delavcev ni samo sebi namen, ampak
je njegov namen dose�en le, èe so infor-
macije, posredovane svetu delavcev:

•
pravoèasne ter

•
po obsegu in vsebini dovolj celovite ozi-
roma popolne,

da lahko svet delavcev po prouèitvi na
podlagi njih oblikuje svoja stališèa, mne-
nja, pobude in predloge, kot se od njega
tudi prièakuje. Kakršnakoli informacija, ki jo
v takšni ali drugaèni obliki in vsebini delo-
dajalec posreduje svetu delavcev (zgolj
toliko, da morda formalno zadosti »èrki«,
ne pa tudi »duhu« zakona), torej še zdaleè
ne pomeni uresnièitve smisla in namena
doloèil ZSDU o njegovih dol�nostih glede
obvešèanja sveta delavcev.

To mora biti hkrati tudi temeljno vodilo
in cilj, ki naj mu sledi avtonomna pravna
ureditev te problematike v participacijskem
dogovoru. Vsaka njegova doloèba mora
imeti torej svoj toèno doloèen namen v
smeri doseganja tega cilja.

Odprta vprašanja glede
»naèinov in postopkov«
obvešèanja v praksi

Prav v zvezi z uresnièevanjem tega cilja
se namreè v praksi pojavlja najveè kon-
kretnih odprtih vprašanj (posledièno pa
nepotrebnih sporov), ki jih zakon ne re-
šuje, in ki jih je zato treba rešiti s partici-
pacijskim dogovorom. Glede tega je nam-
reè ZSDU brez dvoma precej pomanjkljiv.
V 89. in 90. èlenu zgolj našteje vprašanja, o
katerih je dol�an delodajalec obvešèati svet
delavcev, nièesar pa ne pove, na primer, o
konkretnih rokih, oblikah in postopkih po-
sredovanja potrebnih informacij ter o ukre-
pih za zagotavljanje njihove vsaj minimalne
kakovosti v zgoraj navedenem smislu.
Bistvo tega dela participacijskega dogovora
je torej v tem, da se v njem – glede na zelo
skopo zakonsko ureditev te problematike –
vnaprej podrobneje doloèi vse, kar je nujen

pogoj za pravoèasno in kakovostno vklju-
èevanje sveta delavcev v odloèanje.

1. Roki za posredovanje informacij

Delodajalec mora po doloèbah prve do
èetrte alineje 89. èlena ZSDU svet delavcev
obvešèati o vseh vprašanjih, ki se nanašajo
na splošni gospodarski polo�aj panoge, na
gospodarski polo�aj in cilje podjetja ter na
stanje proizvodnje in prodaje. Iz zakona pa
ni razbrati, v kakšnih èasovnih obdobjih
(meseèno, kvartalno, polletno, letno ali še
na daljša èasovna obdobja) naj bi bil svet
delavcev upravièen zahtevati, delodajalec
pa posredovati posamezne vrste teh
informacij, da bodo te zares aktualne, kar
je lahko za kakovostno obvešèenost sveta
delavcev kljuènega pomena. Informacije
post festum, s katerimi si svet delavcev ne
more kaj dosti pomagati pri svojem so-
upravljalskem anga�iranju pa so seveda
brez pravega smisla.

Glede vseh ostalih vprašanj, doloèenih
v 89. èlenu pa zakon v 90. èlenu zahteva le,
da so svetu delavcev posredovane »pred
sprejemom dokonène odloèitve«, torej
»predhodno«. Izrecna dol�nost obvešèanja
pred sprejetjem dokonène odloèitve seveda
pomeni, da je �e zakonodajalec izhajal iz
podmene, da svet delavcev v teh primerih
naj ne bi bil le pasivni sprejemnik doloèenih
informacij zaradi njih samih, ampak se bo
na podlagi teh informacij tudi aktivno
vkljuèil v odloèanje. Bistvo torej ni v tem, da
svet delavcev prejete informacije zgolj
»sprejme na znanje«, kajti èe bi šlo le za
to, zakon paè ne bi zahteval, da mora biti
»predhodna«. Naloga sveta delavcev je, da
vsako izmed teh informacij temeljito pre-
tehta predvsem z vidika interesov zapo-
slenih (tj. z vidika vprašanja, kaj bi sprejem
doloèene odloèitve konkretno pomenil za
zaposlene) ter poskuša z ustreznim mnen-
jem, pripombo, predlogom ali pobudo us-
trezno vplivati na konèno odloèitev. Kajti,
vplivanje na sprejemanje upravljalskih
odloèitev tako, da bodo pri njih upoštevani
tudi interesi zaposlenih, je ne nazadnje tudi
temeljna funkcija in poslanstvo sveta de-
lavcev v podjetju. Pri vseh omenjenih od-
loèitvah iz 89. èlena ZSDU v zvezi z 90.
èlenom pa gre brez dvoma za odloèitve, ki
so lahko zelo pomembne z vidika interesov
delavcev.

Svet delavcev mora torej vsekakor ime-
ti na razpolago ustrezen èas, da lahko, tako
kot izhaja iz zgoraj omenjene doloèbe 3.
toèke 4. èlena Direktive 2002/14/ES, pre-
jete informacije vsi èlani predhodno te-
meljito prouèijo ter se ustrezno pripravijo na

razpravo in odloèanje na seji. To pa seveda
pomeni, da »predhodno« obvešèanje sveta
delavcev v praksi ne more biti izvedeno ta-
ko, da se nekaj dni pred sprejetjem te odlo-
èitve sklièe svet delavcev, delodajalec na
sami seji poda informacijo v ustni obliki,
nato pa se prièakuje, da bo svet delavcev
na podlagi tako prejete informacije lahko
kar takoj, torej �e na tej seji sprejel neko
kvalificirano mnenje oziroma stališèa v
imenu delavcev. To bi bilo kajpak skrajno
neresno uresnièevanje smisla omenjenih
zakonskih doloèb (a je v praksi prav zaradi
pomanjkanja ustrezne podrobnejše pravne
ureditve tovrstnih postopkov v participa-
cijskih dogovorih obvešèanja zelo pogo-
sto).

A o tem, kdaj oziroma koliko dni pred
sprejemom konkretne odloèitve delodajal-
ca mora biti ta informacija svetu delavcev
posredovana, zakon molèi. Prav zato je
nujno potrebno to vrzel v zakonu zapolniti
z ustreznimi doloèbami v participacij-
skem dogovoru. Najmanj, kar je treba v
zvezi s tem doloèiti, je torej naslednje:

•
predhodna informacija za sejo sveta
delavcev mora biti s strani delodajalca
posredovana pisno (in potem dodatno,
po potrebi tudi skozi odgovore na vpra-
šanja in dileme èlanov, še ustno pojas-
njena na sami seji),

•
svet delavcev jo mora v pisni obliki pre-
jeti najmanj toliko prej, da jo lahko po-
sreduje èlanom v roku, ki je s
poslovnikom sveta delavcev predviden
za »obièajen« sklic seje, za katero so
vabilu prilo�ena tudi pisna gradiva (npr.
8 ali 15 dni).

Opomba: Konkreten predlog ustre-

zne doloèbe v participacijskem dogo-

voru za realizacijo navedenih ciljev

predstavlja prvi odstavek 2. èlena vzor-

ca na koncu tega prispevka.

2. Vprašanje pridobivanja »drugih«

potrebnih informacij

Specifièen problem, ki se skriva v do-
loèbi drugega odstavka 89. èlena, pa je
problem pridobivanja informacij, ki jih svet
delavcev morda potrebuje za svoje delo,
vendar niso strogo vezane na vprašanja iz
98. èlena ZSDU. Denimo, informacij, ki bi
jih potreboval za oblikovanje svojih stališèe
o vprašanjih, ki so predmet skupnih po-
svetovanj (93. in 94. èlen ZSDU), sood-
loèanja s soglasjem (95. in 96. èlen ZSDU),
ali pa samoiniciativno oblikovanje pobud in
predlogov delodajalcu, ki so v interesu
delavcev (druga alineja 87. èlena ZSDU).



Ekonomska demokracija, št. 3, junij 2019 21

Po gramatikalni razlagi omenjene do-
loèbe namreè pravica sveta delavcev zah-
tevati vpogled v dokumentacijo ali druge
potrebne informacije ne sega tudi na ta
vprašanja. In to se v praksi pogosto ka�e
kot hud problem in kot velika ovira za us-
pešno delovanje sveta delavcev. Èe nam-
reè delodajalec zahtevi sveta delavcev za
potrebne informacije v teh primerih ni pri-
pravljen ugoditi, se svet delavcev glede te-
ga ne more sklicevati na noben predpis.

Edina mo�na rešitev tega problema je
torej ustrezna dopolnilna doloèba v parti-
cipacijskem dogovoru, ki to pravico sveta
delavcev razširja na kakršnekoli infor-
macije, ki jih potrebuje za opravljanje svojih
zakonskih funkcij na splošno, torej ne samo
glede obvešèenosti o vprašanjih iz 89. èle-
na ZSDU, in ne samo v obliki vpogleda v
dokumentacijo, ampak v kakršnikoli obliki.

Poseben problem, ki je lahko razlog za
pomanjkljivo obvešèanje oz. celo za neob-
vešèanje sveta delavcev s strani deloda-
jalca, je problem varovanja poslovne
skrivnosti, ki se v praksi veèkrat name-
noma zlorablja. V zvezi s tem je zakon o
gospodarskih dru�bah (ZGD-1) v 39. in 40.
èlenu jasno doloèil, da je potrebno v po-
djetju sprejeti poseben pisni sklep (lahko
tudi v obliki splošnega akta), s katerim se
doloèijo podatki, ki se štejejo za poslovno
skrivnost, naèin njihovega varovanja ter
odgovornost oseb, ki so dol�ne varovati po-
slovno skrivnost. S takšnim sklepom mora-
jo biti seznanjeni vsi dru�beniki, delavci,
èlani organov (med katere sodijo tudi èlani
sveta delavcev) in druge osebe, ki so dol-
�ne varovati poslovno skrivnost. Èe takšne-
ga sklepa oz. akta v podjetju ni, ni podlage
za razglasitev doloèenih podatkov za po-
slovno skrivnost. Vsekakor pa doloèbe
ZSDU, ki se nanašajo na dol�no obvešèanje
sveta delavcev s strani delodajalca, ne bi
imele nikakršnega smisla, èe svetu delav-
cev pod »krinko poslovne skrivnosti« ne
bi bile dostopne in posredovane vse rele-
vantne poslovne informacije v podjetju.
Tudi èe so doloèeni podatki dejansko po-
slovna skrivnost, jih imajo èlani sveta de-
lavcev pravico izvedeti in seveda tudi varo-
vati pri opravljanju svoje funkcije, k èemer
jih zavezuje tudi doloèba 68. èlena ZSDU, ki
pravi: »Èlani sveta delavcev … morajo

varovati poslovno skrivnost dru�be.«

Svetu delavcev je torej mogoèe ute-
meljeno prepovedati dostop do poslovnih
informacij le, èe gre res za najbolj strogo

zaupne podatke, ki ne smejo prodreti iz
kroga poslovodstev in nadzornih svetov
oziroma upravnih odborov. Tudi takšni
podatki seveda obstajajo, a teh je v praksi
razmeroma malo. Zato je treba v tem
pogledu postaviti smiselne omejitve, ki bi
prepreèevale zlorabo instituta poslovne
skrivnosti za morebitno neutemeljeno
omejevanje uresnièevanja pravice sveta
delavcev do obvešèenosti v smislu ZSDU.

Opomba: Konkreten predlog ustre-

zne doloèbe v participacijskem dogo-

voru za realizacijo navedenih ciljev

predstavlja drugi odstavek 1. èlena

vzorca na koncu tega prispevka.

3. Oblika in kakovost posredovanih

informacij

Kot smo videli zgoraj, je lahko za ka-
kovost doloèene informacije zelo bistve-
nega pomena �e to, ali je svetu delavcev
podana zgolj v ustni obliki na sami seji ali
predhodno tudi v pisni obliki oziroma po
potrebi celo kot kombinacija obeh, kar je
paè odvisno od narave in pomena vsako-
kratne nameravane odloèitve poslovodstva
za konkretne interese delavcev, katere naj
bi s svojim vkljuèevanjem v sprejemanje
teh odloèitev varoval in uveljavljal svet
delavcev. Zato je seveda te�ko za vso mno-
�ico tovrstnih odloèitev, ki so predmet za-
konsko obveznega (predhodnega ali na-
knadnega) obvešèanja s strani delodajalca,
s participacijskim dogovorom �e vnaprej
natanèno predvideti, kakšna je primerna
oblika, v kateri morajo biti podane svetu
delavcev, èeprav naèeloma vsekakor dr�i,
da je obièajno najuèinkovitejša kombinacija
pisne in ustne informacije. Tu je paè po-
trebna doloèena fleksibilnost tudi s strani
sveta delavcev – èe za neko manj po-
membno informacijo, do katere naj bi se
opredelil, to ni res nujno potrebno, potem
svet delavcev paè ne bo vztrajal na obvezni
tudi pisni obliki, ki bi morda pomenila zgolj
nepotrebno »administrativno« obremenje-
vanje delodajalca, v resnici pa za svet de-
lavcev ne bi bila bistvena.

Vsekakor pa je treba s participacijskim
dogovorom doloèiti mo�nost in pravico
predsednika sveta delavcev, da v spornih
primerih z ustrezno argumentirano obraz-
lo�itvijo po potrebi zahteva tudi predhodno
pisno informacijo za sejo sveta delavcev,
ali njeno dopolnitev, èe oceni, da ne us-
treza �e omenjenemu kriteriju iz 3. toèke 4.
èlena Direktive EU o obvešèanju in po-
svetovanju z delavci. Kaj naj bi bila po tej

direktivi »kakovostna informacija«, pa je,
kot reèeno, bolj ali manj jasno in – vsaj med
benevolentnimi partnerji – naèeloma ne bi
smelo biti sporno.

Za partnerje (delodajalce in svete delav-
cev), ki so iskreno privr�eni ideji sodelo-
vanja, bi torej morala takšna doloèba za
primer »spora« o ustreznosti posameznih
posredovanih informacij, povsem zadosto-
vati, da se problem ustrezno reši v oboje-
stranskem interesu. Delodajalcev, ki takš-
nega partnerskega sodelovanja s svetom
delavcev �e v osnovi ne sprejemajo in se
jim zdi nepotrebno ter odveè, uresnièujejo
pa ga le po »sili zakona«, pa v to kajpak tudi
kakršenkoli participacijski dogovor ne bo
mogel prisiliti. Spro�anje morebitnih prav-
nih (arbitra�nih ali sodnih) sporov bi bilo v
teh primeri seveda bolj ali manj nesmisel-
no. Edino, kar lahko svet delavcev v tem pri-
meru stori za zavarovanje svoje pravice do
obvešèenosti, je morebiten predlog in-
špektoratu za delo zaradi prekrška delo-
dajalca po 15. toèki 107. èlena ZSDU in/ali
uporaba �e omenjenega zadr�anja odlo-
èitve delodajalca in spro�itev arbitra-
�nega spora po 98. èlenu ZSDU.

Opomba: Konkreten predlog us-

trezne doloèbe v participacijskem do-

govoru za realizacijo navedenih ciljev

predstavljata prvi in drugi odstavek 3.

èlena vzorca na koncu tega prispevka.

4. Nujna opredelitev delodajalca do

sprejetih stališè sveta delavcev

Cilj (zlasti) predhodnega obvešèanja
sveta delavcev je, kot reèeno, v tem, da naj
bi se svet delavcev do vseh teh informacij
tudi tako ali drugaèe opredelil z vidika inte-
resov delavcev. �e iz same logike souprav-
ljanja pa seveda izhaja, da soupravljanje
ne more biti »dialog gluhih«, temveè naj bi
vsako mnenje, stališèe, predlog ali pobuda
z ene ali druge strani naletelo na ustrezen
odziv drugega partnerja v tem dialogu.
Nesmiselno bi torej bilo, da svet delavcev v
zvezi s prejetimi informacijami s strani
delodajalca, poskuša na omenjeni naèin
opozarjati na konkretne interese zaposlenih
v zvezi z nameravanimi odloèitvami in pred-
lagati morebitne obojestransko sprejem-
ljive ustreznejše rešitve, delodajalec pa bi to
zgolj vljudno jemal »na znanje«, ne da bi se
na omenjene iniciative odzval tudi z ustre-
zno (pozitivno ali negativno) opredelitvijo.
Na ta naèin kajpak ni mogoèe vzpostaviti
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nobenega konstruktivnega dialoga in so-
delovanja v skupnem interesu.

Èetudi v posameznem podjetju v tre-
nutku sklepanja participacijskega dogovora
takšen naèin dialoga morda funkcionira tudi
brez napisanih »pravil«, pa je treba vedeti,
da je participacijski dogovor akt »trajne«
narave, tako konkretne sestave poslovod-
stev kot tudi svetov delavcev pa se menjajo.
Nobenega zagotovila torej ni, da bo ustre-
zna praksa, ki sta jo uveljavila svet delavcev
in poslovodstvo v enem mandatu, samo-
dejno trajala tudi med konkretnima sesta-
vama enih in drugih v naslednjem mandatu.
Zato je vsekakor smiselno ta elementarni
princip »soupravljalskega dialoga« kljub
vsemu posebej zapisati tudi v partici-
pacijski dogovor. In sicer kljub dejstvu, da
nima neposrednih formalnopravnih posle-
dic in uèinkov. Zagotovo pa ima lahko vsaj
ustrezne »usmerjevalne« uèinke.

Opomba: Konkreten predlog

ustrezne doloèbe v participacijskem

dogovoru za realizacijo navedenih ciljev

predstavljata drugi in tretji odstavek 3.

èlena vzorca na koncu tega prispevka.

5. Mo�na doloèitev veèjih pravic glede

obvešèenosti sveta delavcev

Vse zgoraj povedano seveda pomeni
šele realizacijo prve od uvodoma navedenih
vsebin participacijskega dogovora po 5.
èlenu ZSDU, to je podrobnejša ureditev

uresnièevanja tistih participacijskih pravic,

ki jih doloèa �e zakon. A vsak dober par-
ticipacijski dogovor mora samoumevno
stremeti tudi za morebitno realizacijo èe-
trtonavedene od teh vsebin, to je more-

bitna doloèitev tudi dodatnih ali veèjih

soupravljalskih (participacijskih) pravic

delavcev, kot jih (v obliki minimuma)

doloèa �e zakon.

To pomeni, da je s participacijskim do-
govorom treba poskusiti za celovitejšo ob-
vešèenost razširiti krog vprašanj, o katerih
naj bi obstajala dol�nost obvešèanja sveta
delavcev s strani delodajalca, v primerjavi s
tistim, ki ga doloèa veljavni 89. èlen ZSDU.
Praksa jih je skozi konkretne participacijske
dogovore na splošno navrgla �e kar nekaj.
Tako v njih zasledimo opredelitve dodatnih
dol�nosti obvešèanja sveta delavcev tudi o
vprašanjih, ki se nanašajo na:

– poslovno vizijo dru�be,

– letne, srednjeroène in dolgoroène po-
slovne naèrte dru�be,

– nepredvidene in nebistvene spremembe
lastniških dele�ev dru�be, s katerimi

poslovodstvo ni bilo predhodno sezna-
njeno,

– morebitne prièakovane prevzeme in dru-
ge predvidene spremembe lastništva
dru�be, ki po kriteriju iz drugega odstav-
ka 93. èlena ne spadajo med bistvene
spremembe lastništva,

– stanje in gibanja na podroèju zaposlo-
vanja, fluktuacije ter razvoja kadrov
(izobra�evanje, motiviranje, napredova-
nje itd.),

– obseg in gibanje nadurnega, noènega in
nedeljskega oziroma prazniènega dela,

– spremembe v organizaciji delovnega
èasa v dru�bi ali v posameznih delih de-
lovnega procesa,

– spremembe drugih delovnih pogojev ali
delovnega okolja,

– ukrepe za varstvo zaupnosti in osebnih
podatkov zaposlenih v dru�bi,

– _________________ itd.

V tem smislu zakon, kot �e reèeno, ni
omejevalen, tako da je konkreten nabor teh
vprašanj za morebitno ureditev v participa-
cijskem dogovoru znotraj posameznih po-
djetij povsem odprt. Seveda pa mora vsak
svet delavcev, preden pristopi k pogajan-
jem z delodajalcem za sklenitev participa-
cijskega dogovora, tovrstna vprašanja
identificirati sam, in sicer izhajajoè pri tem
iz konkretne problematike v svojem kon-
kretnem okolju. Vsa tista specifièna vpra-
šanja, o kateri svet delavcev zaznava potre-
bo po dodatnih informacijah, ki bi olajšale
njegovo uèinkovito delovanje, je torej mo-
goèe v participacijskem dogovoru dodatno
opredeliti kot vprašanja obveznega obveš-
èanja.

Prav tako je mogoèe s participacijskim
dogovorom dodatno precizirati vsebino
posameznih alinej iz 89. èlena, ki je sicer v
nekaterih pogledih precej splošna in v pra-
ksi povzroèa spore o tem, kaj konkretno
pravzaprav zajema. Zelo pogosta je, na pri-
mer v praksi dilema, ali v pojem »spre-

membe v organizaciji proizvodnje« sodi
tudi vprašanje organizacije delovnega èasa.
Naèeloma tu dileme ne bi smelo biti, a èe se
v konkretnih okoljih pojavlja in predstavlja
problem glede zagotavljanja celovite ob-
vešèenosti sveta delavcev, je to vsekakor
smiselno v participacijski dogovor zapisati
posebej in nedvoumno. (Opomba: po

našem predlogu naj bi bila problematika

delovnega èasa uvršèena celo med vpra-

šanja, ki bi morala biti predmet »skupnega

posvetovanja«, ne samo obvešèanja sveta

delavcev, a kjer svet delavcev s tem pred-

logom v pogajanjih ne bi uspel, bi vsekakor

veljalo v tem smislu dopolniti vsaj doloèbe

o vsebini obvešèanja.) Podobno se v ne-
katerih primerih, zlasti v storitvenih dejav-
nostih, pojavlja tudi vprašanje, kako široko
tolmaèiti pojem »sprememba tehnologije«
iz osme alineje 89. èlena ZSDU. In tako
naprej. Vse to je mogoèe ustrezno rešiti s
participacijskim dogovorom.

Opomba: Konkreten predlog

ustrezne doloèbe v participacijskem

dogovoru za realizacijo navedenih ciljev

predstavlja prvi odstavek 1. èlena

vzorca na koncu tega prispevka.

6. Letna poroèila za zaposlene

Med »dobre prakse« razširitve zakon-
skih doloèil o obvešèanju je vsekakor mo-
goèe uvrstiti tudi prakso izdelave posebnih
“letnih poroèil za zaposlene”, ki v jedrnati
in razumljivi obliki povzemajo vse kljuène
informacije o poslovanju iz letnega poroèila
dru�be za potrebe obvešèanja zaposlenih.
Ta praksa je v Sloveniji �e precej razširjena
in se je izkazala kot zelo priporoèljiva. Za-
posleni tovrstna poroèila namreè spreje-
majo izjemno pozitivno. Zato bi jo veljalo
vsekakor poskusiti prek participacijskih do-
govorov uveljaviti kot redno prakso v vseh
podjetjih, kjer obstaja ustrezna pripravlje-
nost poslovodstev.

Posebej priporoèljivo je, da je v zaklju-
èni del tega poroèila vkljuèeno tudi kratko
poroèilo o delu sveta delavcev v pretek-
lem letu.

Opomba: Konkreten predlog ustre-

zne doloèbe v participacijskem dogo-

voru za realizacijo navedenih ciljev

predstavlja 4. èlen vzorca na koncu tega

prispevka.

Vzorec konkretne ureditve
obvešèanja v participacijskem
dogovoru

Kot je bilo �e uvodoma omenjeno, torej
tudi zakonska pravica sveta delavcev do
obvešèenosti potrebuje nekoliko natanè-
nejšo pravno dodelavo v participacijskem
dogovoru, da jih je mogoèe dejansko uèin-
kovito uresnièevati tudi v praksi. S tem se
lahko predhodno izognemo prenekateremu
nesoglasju ali nejasnosti. Prav tako pa jo je
mogoèe s tem dogovorom tudi po vsebini
še dodatno precizirati in razširiti. Zato si
za zakljuèek poglejmo še na kakšen naèin je
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poglavje o obvešèanju smiselno konkretno
urediti v tem dogovoru, tako da bo vklju-
èeval vse zgoraj predlagane rešitve.

Primer:

Obvešèanje sveta delavcev

1. èlen

(1) Poleg vprašanj iz 89. èlena
ZSDU je dol�no poslovodstvo pred-
hodno obvešèati svet delavcev tudi o
vprašanjih, ki se nanašajo na:

– poslovno vizijo dru�be,

– letne, srednjeroène in dolgoroène
poslovne naèrte dru�be,

– nepredvidene in nebistvene spre-
membe lastniških dele�ev dru�be, s
katerimi poslovodstvo ni bilo pred-
hodno seznanjeno,

– morebitne prièakovane prevzeme in
druge predvidene spremembe last-
ništva dru�be, ki po kriteriju iz dru-
gega odstavka 93. èlena ne spadajo
med bistvene spremembe lastništva,

– stanje in gibanja na podroèju zapo-
slovanja, fluktuacije ter razvoja kad-
rov (izobra�evanje, motiviranje,
napredovanje itd.),

– obseg in gibanje nadurnega, noè-
nega in nedeljskega oziroma prazniè-
nega dela,

– spremembe v organizaciji delovnega
èasa v dru�bi ali v posameznih delih
delovnega procesa,

– spremembe drugih delovnih pogojev
ali delovnega okolja,

– ukrepe za varstvo zaupnosti in oseb-
nih podatkov zaposlenih v dru�bi,

– _________________ itd.

(2) Seje sveta delavcev, na kateri ta
obravnava s strani delodajalca po-
sredovane informacije iz 89. èlena
ZSDU in prejšnjega odstavka tega èlena
tega dogovora, se je dol�an udele�iti tudi
predstavnik poslovodstva, ki bo odgo-
varjal na morebitna dodatna vprašanja
èlanov.

(3) Poslovodstvo je dol�no na po-
dlagi zaprosila sveta delavcev posre-
dovati le-temu tudi vse druge poslovne
informacije, razen strogo zaupnih po-
datkov in informacij, katerih posredo-
vanje bi utegnilo povzroèiti dru�bi škodo
kljub doloèbi 68. èlena ZSDU.

2. èlen

(1) Poslovodstvo je dol�no obveš-
èati svet delavcev o gospodarskem
polo�aju dru�be, o stanju proizvodnje in
prodaje in o kadrovski problematiki dru-
�be enkrat meseèno, o letnem poslov-
nem poroèilu, o razvojnih ciljih dru�be in
o splošnem gospodarskem polo�aju pa-
noge enkrat letno, o vseh drugih vpra-
šanjih iz 89. èlena ZSDU pa najmanj 15
dni pred sprejetjem odloèitve v pisni
obliki ter v ustni obliki na sami seji, ki
mora biti sklicana preden je odloèitev
dokonèno sprejeta.

3. èlen

(1) Èe za posamezna vprašanja s
tem dogovorom ni doloèeno drugaèe, je
obvešèanje ustno prek predstavnika
poslovodstva na seji sveta delavcev, na
podlagi ustrezno argumentirane zahteve
sveta delavcev pa mora biti èlanom
sveta najmanj 15 dni pred sejo po-
sredovano tudi ustrezno pisno gradivo.

(2) Gradivo je ustrezno, èe je vse-
binsko popolno ter pripravljeno pre-
gledno in razumljivo za povpreèno izo-
bra�enega èlana sveta delavcev, v na-
sprotnem primeru pa ga ima predsednik
sveta pravico z ustrezno obrazlo�itvijo
zavrniti in zahtevati, da se pripravi do-
polnjeno gradivo.

(3) Za potrebe periodiènega obveš-
èanja sveta delavcev o vprašanjih iz pete
in šeste alineje prejšnjega odstavka, ki
se izvaja najmanj enkrat letno, se de-
lodajalec in svet delavcev dogovorita za
standardizirani obrazec ustreznih infor-
macijskih kazalnikov, na katerem se po-
sredujejo ustrezni podatki in je priloga
tega dogovora.

4. èlen

Svoja mnenja, stališèa, predloge in
pobude na podlagi dobljenih informacij
svet delavcev posreduje poslovodstvu
ustno na sami seji ali po seji v pisni
obliki. Poslovodstvo se je dol�no do njih
izrecno opredeliti in svoje stališèe ozi-
roma odgovor na ustrezen naèin po-
sredovati svetu delavcev v smiselnem
roku, najkasneje pa pred sprejetjem do-
konène odloèitve.

5. èlen

(1) Poslovodstvo se zavezuje ob za-
kljuèku poslovnega leta pripraviti po-
sebno letno poroèilo za zaposlene, ki v
jedrnati in razumljivi obliki povzema vse
kljuène informacije o poslovanju iz

letnega poroèila dru�be za potrebe
obvešèanja zaposlenih. Vsebino in
naèin priprave letnega poroèila za
zaposlene dogovorita svet delavcev in
poslovodstvo posebej.

(2) V poroèilo iz prejšnjega odstavka
se vkljuèi tudi kratko poroèilo o delu
sveta delavcev v preteklem poslovnem
letu, na katerega se nanaša letno
poroèilo dru�be.

Analiza stanja kot priprava na
sklepanje participacijskega
dogovora

Preden svet delavcev pristopi k pripravi
predloga participacijskega dogovora ali k
njegovi prenovi v delu, ki se nanaša na ob-
vešèanje sveta delavcev, je vsekakor pri-
poroèljivo, da najprej opravi temeljito ana-
lizo trenutnega stanja na tem podroèju, ki
bo morda pokazala še kake dodatne pro-
blematike, katere bi veljalo v konkretnem
okolju s tem dogovorom posebej urediti.
Predvsem pa bo svet delavcev s takšno
analizo dobil natanèno sliko vseh vprašanj,
ki v konkretnem podjetju zahtevajo ustrezno
avtonomno pravno ureditev. V nadaljevanju
navajamo samo nekaj kljuènih vprašanj,
na katera naj bi si svet delavcev odgovoril v
okviru omenjene analize, ob tem pa (v opo-
mbah pri posameznem vprašanju) nava-
jamo tudi »�eleno« stanje oziroma cilje. Ta
opomnik vprašanj je zasnovan tako, da ga
je – razen za pripravo participacijskega do-
govora – mogoèe uporabiti tudi za druge
namene, zlasti tudi za morebitne kasnejše
periodiène analize uresnièevanja obravna-
vane zakonske pravice sveta delavcev do
obvešèenosti v praksi ter za pripravo pro-
grama ukrepov za postopno izboljš(ev)a-
nje stanja na tem podroèju.

1) Ali svet delavcev dobiva s strani
poslovodstva podjetja informacije, ki so na-
štete v 89. èlenu ZSDU? Katere da in katerih
ne?

(Opomba: Èe svet delavcev ni dovolj

celovito obvešèen, mora ukrepati, in sicer

najprej z ustreznimi opozorili delodajalcu,

po potrebi pa tudi z uporabo pravice »veta«

v smislu 1. alineje 1. odstavka 98. èlena

ZSDU.)

2) Ali poslovodstvo posreduje dol�ne
informacije na lastno pobudo, ali mora svet
delavcev za posamezne informacije pose-
bej prositi oziroma jih zahtevati?

(Opomba: Obvešèanje sveta delavcev

o vprašanjih iz 89. èlena ZSDU je dol�nost

delodajalca, ki jo mora le-ta izvajati brez
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posebnih prošenj in zahtev sveta delav-

cev.)

3) Ali so s participacijskim dogovorom
tudi natanèneje razdelane posamezne
zadeve iz 89. èlena ZSDU oziroma doloèena
tudi dodatna vprašanja, o katerih obstoji
dol�nost obvešèanja sveta delavcev?

(Opomba: Svet delavcev naj ugotovi

katere poslovne informacije, poleg zakon-

sko doloèenih, bi še potreboval za uèin-

kovito zastopanje interesov delavcev in na

tej podlagi predlaga delodajalcu ustrezne

dopolnitve participacijskega dogovora v

duhu 1. in 2. odstavka 5. èlena ZSDU.)

4) Ali poslovodstvo samoiniciativno
posreduje svetu delavcev tudi druge po-
slovne informacije, èeprav niso izrecno
navedene v zakonu ali participacijskem
dogovoru?

(Opomba: V podjetju je treba po mo-

�nosti uveljaviti èim višjo stopnjo »kulture«

obvešèanja, tako da bo delodajalec svet

delavcev obvešèal o vseh pomembnih

vprašanjih, ne glede na to ali so posebej

opredeljena v zakonu in participacijskem

dogovoru. V ta namen naj svet delavcev po

potrebi poslovodstvu podjetja posreduje

ustrezne pobude.)

5) Ali se pojavljajo te�ave v zvezi z
interpretacijo 89. èlena ZSDU glede vpra-
šanja, katere konkretne zadeve spadajo v
dol�nost obvešèanja in katere ne?

(Opomba: Pretirano oklepanje zgolj

zakonskih doloèil o dol�nosti obvešèanja

sveta delavcev s strani delodajalca pogo-

sto privede do vprašanja, ali bi bil delo-

dajalec o doloèenih zadevah dol�an obveš-

èati svet delavcev ali ne /npr. pogosto se

delodajalci upirajo obvešèati svet delavcev

in pridobiti njegovo mnenje o spremembah

pri organizaciji delovnega èasa, èeš da to

ne sodi v zakonsko dikcijo »spremembe v

organizaciji proizvodnje, in podobno/. V teh

primerih je potrebno sproti dopolnjevati

participacijski dogovor v zgoraj omenje-

nem smislu, ali sprejeti druge ukrepe v

izogib ponavljanju teh problemov.)

6) Ali je svet delavcev �e kdaj zahteval
tudi vpogled v dokumentacijo v smislu do-
loèbe 2. odstavka 89. èlena ZSDU in je bila
njegova zahteva zvrnjena?

(Opomba: S participacijskim dogovo-

rom bi veljalo to zakonsko pravico sveta

delavcev razširiti tudi na dokumentacijo, ki

je potreba za uresnièevanje tudi vseh dru-

gih participacijskih pravic sveta delavcev,

ne samo na tisto, ki je nujna za uresnièe-

vanje njegove pravice do obvešèenosti.)

7) Ali je v participacijskem ali drugem
dogovoru z upravo precizirana ureditev
vprašanja:

•
rokov za posredovanje posameznih ka-
tegorij informacij iz 89. èlena ZSDU sve-
tu delavcev (katere meseèno, katere
èetrtletno, polletno, letno, obèasno itd.);

•
rokov za izvedbo predhodnega obveš-
èanja v smislu doloèbe 90. èlena ZSDU
(npr. vsaj 8 dni pred sprejetjem odlo-
èitve);

•
rokov za posredovanje predhodnih pis-
nih gradiv;

•
obveznosti delodajalca, da se opredeli
do izra�enih mnenj in pobud sveta
delavcev na podlagi prejete informacije?

(Opomba: Zakon teh rokov ne definira,

so pa vsekakor za uresnièevanja bistva

dol�nega obvešèanja sveta delavcev kljuè-

nega pomena.)

8) Ali je v podjetju uvedena praksa
posebnih “letnih poroèil za zaposlene”?

(Opomba: Prakso priprave posebnih

»letnih poroèil za zaposlene«, ki vsebujejo

povzetek nekaterih – z vidika obvešèenosti

delavcev bistvenih – podatkov o poslovanju

v ustrezno prilagojeni in razumljivejši obliki

ter so se �e uspešno uveljavila v nekaterih

naprednejših podjetjih, bi vsekakor kazalo

èim prej uveljaviti v vseh podjetjih.)

9) Kakšne oblike obvešèanja sveta
delavcev s strani poslovodstva so uveljav-
ljene v vaši praksi:

a) pisno

b) ustno

c) kombinirano?

(Opomba: Analizirajte prednosti in

slabosti posameznih navedenih oblik ob-

vešèanja /naèeloma je najprimernejša

kombinacija pisnih in ustnih informacij/ in

pripravite pobudo delodajalcu za izboljšave

na tem podroèju!)

10) Kdo in kako redno se s strani po-
slovodstva udele�uje sej sveta delavcev
zaradi posredovanja dol�nih informacij?

(Opomba: Treba je zagotoviti, da bo na

sejah sveta delavcev, na katerih se obrav-

navajo informacije iz 89. èlena, vedno

prisoten predstavnik poslovodstva oziroma

njegov pooblašèenec, ki lahko odgovarja

tudi na morebitna vprašanja èlanov sveta

delavcev.)

11) Kakšna je kakovost oziroma pri-
mernost pisnih gradiv, ki jih poslovodstvo
posreduje svetu delavcev (obseg, razum-
ljivost, popolnost, relevantnost informacij)
in ali so posredovana pravoèasno? Ali so
gradiva pripravljena posebej za svet delav-
cev?

(Opomba: Kakovost in pravoèasnost

pisnih gradiv mora biti predmet posebnega

zanimanja sveta delavcev ter ustreznih vna-

prejšnjih dogovorov z delodajalcem.)

12) Kako se svet delavcev pripravi na
»informativno« sejo v primerih, ko mu je �e
predhodno posredovano ustrezno gradivo
(predhodna obravnava gradiva na pristoj-
nem odboru, anga�iranje zunanjih strokov-
njakov za strokovno pripravo stališè, mnenj
in predlogov itd.)?

(Opomba: Èe èlani sveta delavcev

kljub kakovostnemu in pravoèasnemu gra-

divu prihajajo na seje »nepripravljeni«, je

potrebno sprejeti interne ukrepe za za-

ostrovanje odgovornosti èlanov.)

13) Kako dosledno se v vaši praksi
uresnièuje doloèba 90. èlena ZSDU, ki zah-
teva posredovanje doloèenih vrst infor-
macij svetu delavcev pred sprejetjem po-
samezne poslovne odloèitve in ka�e na to,
da naj obvešèanje sveta delavcev ne bi bilo
samo sebi namen?

(Opomba: Zgoraj omenjena dobra pri-

prava na »informativne« seje sveta de-

lavcev je še posebej pomembna pri vpra-

šanjih iz 90. èlena ZSDU, kajti v nasprot-

nem t. i. predhodno obvešèanje izgubi svoj

smisel.)

14) Kako svet delavcev reagira na pod-
lagi dobljenih informacij:

a) jih sprejme na znanje in se s tem
zadovolji,

b) temeljito prouèi vsako dobljeno in-
formacijo z vidika interesov zaposlenih, po

c) potrebi zahteva dopolnilne informa-
cije in v zvezi z vsako informacijo oblikuje
tudi svoje nedvoumno stališèe (pripomba,
predlog, mnenje, zahteva)?

(Opomba: Svet delavcev naj samokri-

tièno oceni, ali dobljene informacije ustrez-

no izkoristi za delovanje v interesu delav-

cev.)

15) Kako svet delavcev skrbi za to, da
vse pomembnejše informacije, ki jih obrav-
nava svet delavcev, dobijo tudi zaposleni
oziroma za t. i. obvešèenost kolektiva:
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a) uporablja svoj lastni sistem obveš-
èanja (neposredni kontakti èlanov sveta z
bazo, poseben informativni bilten sveta,
redno in ad hoc sklicevanje zbora delavcev
ipd.);

b) zahteva, da poslovodstvo samo na
ustrezen naèin (glasilo podjetja, zbor delav-
cev ipd.) samo in neposredno obvešèa
poleg sveta delavcev tudi celoten kolektiv?

(Opomba: Svet delavcev mora tako ali

drugaèe zagotoviti tudi ustrezno obvešèe-

nost celotnega kolektiva zaposlenih.)

16) Ali in v kolikšni meri je svet delav-
cev obvešèen o pomembnih poslovnih
vprašanjih tudi s strani predstavnikov de-
lavcev v nadzornem svetu oziroma uprav-
nem odboru in delavskega direktorja, èe je
ta v podjetju imenovan?

(Opomba: Eden zelo pomembnih vidi-

kov celovite obvešèenosti sveta delavcev je

tudi sodelovanje s predstavniki delavcev v

organih dru�be, nasproti katerim ima svet

delavcev t. i. usmerjevalno in nadzorno

funkcijo.)

17) Ali ste se s poslovodstvom uspeli
dogovoriti za redno periodièno obvešèanje
sveta delavcev o nekaterih kljuènih podat-
kih na podlagi t. i. standardiziranega obraz-
ca informacijskih kazalnikov, ki omogoèa
njihovo medsebojno primerljivost po posa-
meznih obdobjih?

(Opomba: Obrazec informacijskih ka-

zalnikov naj vsebuje kazalnike nekaterih, za

svet delavcev najbolj zanimivih podatkov,

kot npr. stanje zaposlenosti, število nadur,

fluktuacije, bolezenskih odsotnosti, nesreè

pri delu, števila izobra�evalnih ur na zapo-

slenega, gibanje izobrazbene strukture itd.)

18) Katere morebitne druge slabosti in
nedoslednosti pri praktiènem uresnièe-
vanju dol�nosti obvešèanja sveta delavcev
in kolektiva s strani poslovodstva ugotav-
ljate v vašem podjetju in kakšne ukrepe bo
svet delavcev sprejel za izboljšanje stanja?

Viri
Mato Gostiša, Splošni priroènik za delavsko souprav-
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Rajko Bakovnik, Kolektivna (posredna) participacija:

Obvešèanje sveta delavcev, revija Ekonomska demo-
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Predstavitev Sveta delavcev
Adria Mobil

Svet delavcev naj bi v podjetju skrbel za èim višjo kakovost delovnega �ivljenja zaposlenih v okviru
skupno dogovorjenih interesov podjetja. Cilj delovanja sveta delavcev se je vkljuèiti v vse vidike po-
slovnega odloèanja in na ta naèin poudariti interese zaposlenih, kar dokazano poveèuje delovno
zadovoljstvo, motiviranost za delo in pripadnost podjetju.

Kratko o svetu delavcev

V letošnjem letu se konèuje štiriletni
mandat trenutni sestavi sveta delavcev, ki
je sicer �e peta po vrsti. Svojo vlogo v
podjetju Adria Mobil svet delavcev torej
izvaja neprekinjeno �e veè kot 20 let. Nove
volitve bomo organizirali julija letos, ko
bomo zaposleni ponovno izrazili našo �eljo
po sodelovanju pri upravljanju podjetja. Na
zadnjih volitvah julija 2015 je bilo izvoljenih
skupno 13 predstavnikov zaposlenih iz
vseh organizacijskih enot podjetja, od tega

ena �enska in dvanajst moških. Šest pred-
stavnikov je iz strokovnih slu�b, sedem
predstavnikov pa iz vrst operative, starih
med 30 in 60 let, torej pokrivamo vse sta-
rostne skupine. Vsak èlan je predstavnik
svoje organizacijske enote.

Predstavniki delavcev
v nadzornem svetu in delavski
direktor

Ves èas delovanja imamo zaposleni
svojega predstavnika v nadzornem svetu.
Z zadnjo spremembo lastništva, ko smo

prešli v francoske roke bran�ne skupine
Trigano, se je nadzorni svet poveèal na štiri
èlane, s èimer smo dobili pravico na do-
datnega èlana s strani zaposlenih. Za-
enkrat se za to potezo nismo odloèili, saj
nam je novi lastnik takoj vlil zaupanje z od-
loèitvijo o investiranju v dru�bo z namenom
poveèevanja produktivnosti. Se pa tudi mi
sreèujemo pri medsebojni komunikaciji s
problematiko poslovne skrivnosti, saj so
razen letnega poroèila, ki je javno objav-
ljeno na spletni strani Ljubljanske borze
SeoNet, vse ostale informacije iz dela tega
organa poslovna skrivnost.

INFORMACIJE IN TEME IZ SOUPRAVLJALSKE PRAKSE

Piše:
Simon Zarabec


