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Položaj in vpliv delavskih
predstavnikov v organih
gospodarskih družb (1)

V tem prispevku bomo (v dveh delih) predstavili zanimivo raziskavo o polo�aju, vplivu in moèi de-
lavskih predstavnikov v organih upravljanja gospodarskih dru�b v dr�avah èlanicah EU, ki jo je
izvedel raziskovalni inštitut ETUI pri evropskem sindikalnem zdru�enju ETUC. Izsledki raziskave so
izšli januarja 2016 v obliki knjige z naslovom »Board-level Employee Representation in Europe
(priorities, power and articulation)« pod avorstvom britanskega profesorja J. Waddington-a in
francoske raziskovalke A. Conchon.

Splošno o raziskavi
Delavski predstavniki v organih uprav-

ljanja gospodarskih dru�b so se zaèeli v Za-
hodni Evropi širše pojavljati med leti 1970
in 1980; v Srednji in Vzhodni Evropi pa v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Kljub
veèkratnih poskusom pa Evropski uniji (EU)
ni uspelo sprejeti pravno zavezujoèega
akta, s katerim bi uredila polo�aj delavskih
predstavnikov v organih upravljanja gospo-
darskih dru�b. Kljub temu velja kot dose�ek
izpostaviti Uredbo Sveta EU št. 2157/01 o
statutu evropske dru�be (Societas Euro-
pea), ki je bila sprejeta leta 2001 in do dolo-
èene mere ureja sodelovanje delavcev pri
upravljanju evropske dru�be. To je tlakovalo
pot za sprejem Statuta evropske zadruge
(Societas Co-operativa Europea) leta
2003 in Direktive o èezmejnih zdru�itvah
kapitalskih dru�b leta 2005, ki tudi urejata
doloèene vidike sodelovanja delavcev pri
upravljanju. Od tu dalje pa je pravna ure-
ditev v dometu dr�av èlanic EU. Trenutno
ima 18 dr�av èlanic EU takšno pravno ure-
ditev, ki omogoèa delavcem, da imajo svo-
je predstavnike v organih upravljanja gos-
podarskih dru�b.

Na teh izhodišèih si je raziskovalni in-
štitut ETUI pri evropskem sindikalnem zdru-
�enju ETUC, kot reèeno, zastavil za cilj iz-

vedbo raziskave o polo�aju, vplivu in moèi
delavskih predstavnikov v organih uprav-
ljanja gospodarskih dru�b v dr�avah èla-
nicah EU. S teoretiènega vidika so najprej
opredelili trenutno dru�beno okolje, v kate-
rem delujejo delavski predstavniki nasploh,
nato pa so predstavili še pregled pravne
ureditve delavskih predstavnikov v organih
upravljanja gospodarskih dru�b v dr�avah
èlanicah EU. Glavni, empirièni, del raziska-
ve pa temelji na primarnih podatkih, ki so jih
pridobivali predvsem z anketnim vprašal-
nikom med leti 2009 in 2012. Anketirali so
takratne delavske predstavnike v organih
upravljanja gospodarskih dru�b v dr�avah
èlanicah EU in Norveški. Vprašalnik je bil
preveden v nacionalne jezike ter razdeljen s
pomoèjo lokalnih sindikatov oziroma drugih
delavskih predstavništev. Na podlagi veè
kot 4.000 izpolnjenih anketnih vprašalnikov
so opravili analizo odgovorov ter oblikovali
zakljuèke v štirih sklopih: 1) pravni polo�aj
delavskih predstavnikov v organih uprav-
ljanja gospodarskih dru�b, 2) dnevni red in
postopki pri organu upravljanja; 3) moè in
4) oblikovanje in sporoèanje V tokratnem
èlanku predstavljamo pregled pravne ure-
ditve ter pravni polo�aj delavskih predstav-
nikov v organih upravljanja gospodarskih
dru�b; v naslednji številki revije pa se bomo
osredotoèili na preostale tri vsebinske
sklope.

Dru�beno okolje
V evropskem prostoru se še vedno sre-

èujemo z zelo razliènimi mnenji o delavski
participaciji in s tem o delavskih predstav-
nikih v organih upravljanja gospodarskih
dru�b. Denimo, sindikalni predstavniki v
splošnem trdijo, da je treba izboljšati prav-
no ureditev delavskih predstavnikov v orga-
nih upravljanja gospodarskih dru�b, kajti po
sedanji imajo ti delavski predstavniki pre-
malo moèi in dejanskega vpliva na spre-
jemanje odloèitev posameznega organa
upravljanja. Na drugi strani pa so mene-
d�erji in delodajalska zdru�enja še vedno
mnenja, da prisotnost delavskih predstav-
nikov v organih upravljanja ni v skladu s
pojmovanjem in polo�ajem mened�men-
ta v organizacijah nasploh. Ravno tako še
vedno radi poudarijo, da sodelovanje de-
lavskih predstavnikov v organih upravljanja
gospodarskih dru�b ne vodi nujno k bolj-
šemu odloèanju, oziroma lahko celo upo-
èasni odloèanje. Med raziskovalci in aka-
demiki je mogoèe najti tako zagovornike
kot nasprotnike sodelovanja delavcev v
organih upravljanja gospodarskih dru�b, a
veèinoma se strinjajo, da so delavski pred-
stavniki v organih upravljanja gospodarskih
dru�b posebnost evropskega socialnega
modela.

Piše:

dr. Valentina Franca
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Pravna ureditev
Pravni polo�aj delavskih predstavnikov

v organih upravljanja gospodarskih dru�b je
obièajno urejen v zakonodaji posamezne
dr�ave èlanice EU (izjema je Španija, kjer
to urejajo z bipartitnimi dogovori za po-
samezno gospodarsko dru�bo). Èeprav se
na videz zdi nepomembno, ali je ta zakono-
daja del delovnega prava (oziroma v neka-
terih dr�avah del prava industrijskih razme-
rij) ali gospodarskega, to ne dr�i. Kajti dr-
�ave, ki te vsebine uvršèajo pod gospodar-
sko pravo, se pri urejanju osredotoèajo na
dol�nosti in odgovornosti èlanov organov
upravljanja. Medtem ko se druge dr�ave, ki
delavske predstavnike v organih upravljanja
gospodarskih dru�b razumejo kot del in-
dustrijskih razmerij, izhajajo pri doloèanju
njihovega pravnega polo�aja iz ideje indus-
trijske demokracije. Posledièno to pomeni,
da so usmerjene k ureditvi, ki naj bi krepila
demokratiènost na delovnem mestu.

Belgija, Bolgarija, Ciper, Estonija, Italija,
Latvija, Litva, Malta, Romunija in Velika Bri-
tanija so dr�ave, ki nimajo pravno urejene
mo�nosti sodelovanja delavskih pred-
stavnikov v organih upravljanja gospo-
darskih dru�b. Èe v teh dr�avah zasledimo
delavske predstavnike v organih upravljanja
gospodarskih dru�b, je to posledica posa-
meznega dogovora znotraj posamezne go-
spodarske dru�be.

V dr�avah, kjer pa je urejeno sodelo-
vanje delavskih predstavnikov v organih
upravljanja gospodarskih dru�b, se pravna
ureditev najprej razlikuje glede na to, za ko-
ga velja. Najbolj restriktivno zakonodajo na
tem podroèju imajo Irska, Grèija in Španija.
V teh dr�avah je imela privatizacija kot po-
sledica gospodarske krize moèan negati-
ven vpliv na delavsko participajo nasploh
(in s tem tudi na delavske predstavnike v
organih upravljanja), zato sedaj zakonodaje
navedenih dr�av predvidevajo sodelovanje
delavskih predstavnikov zgolj v gospodar-
skih dru�bah v dr�avni lasti. Število delav-
skih predstavnikov v posameznem organu
upravljanja je lahko najveè tretjina (Irska),
ali pa je to doloèeno kot fiksna številka eden
ali dva delavska predstavnika ne glede na
število preostalih èlanov posameznega
organa upravljanja (Grèija).

Naslednjo skupino dr�av predstavljata
Francija in Poljska, kjer se zakonodaja
omejuje samo na javni sektor. Delavski
predstavniki lahko v Franciji zasedajo do
tretjine vseh mest v posameznem organu
upravljanja, na Poljskem pa najveè 40 %.
Poljska je podobno kot Irska, Grèija in Špa-

nija zaradi privatizacije do�ivela spremem-
bo zakonodaje, s katero so se zmanjšale
tako mo�nosti kot tudi število delavskih
predstavnikov v organih upravljanja gospo-
darskih dru�b. Po zakljuèku raziskave, ozi-
roma toèneje leta 2013, se je spremenila
zakonodaja v Franciji, ki sedaj doloèa, da
morajo biti delavski predstavniki prisotni
tudi v organih upravljanja velikih gospo-
darskih dru�b.

Tretjo skupino dr�av predstavljajo Èeš-
ka, Finska, Luksemburg in Slovaška. Njiho-
va skupna znaèilnost je, da pravna ureditev
delavskih predstavnikov v organih upravlja-
nja gospodarskih dru�b velja za vse gos-
podarske dru�be v dr�avi, vendar s to raz-
liko, da mora za uresnièevanje v zasebnem
sektorju gospodarska dru�ba zaposlovati
doloèeno število zaposlenih, medtem ko v
javnem sektorju te spodnje meje ni. Na
Èeškem in Slovaškem je ta meja doloèena
pri 50 zaposlenih, na Finskem pri 150 in
1.000 zaposlenih v Luksemburgu. Delavski
predstavniki predstavljajo petino vseh èla-
nov posameznega organa upravljanja, na
Slovaškem in Èeškem pa se je mogoèe do-
govoriti do polovice.

Zadnjo skupino predstavljajo Avstrija,
Danska, Nemèija, Mad�arska, Norveška,
Slovenija in Švedska. Podobno kot pri prej-
šnji skupini tudi tukaj zakonodaja velja za
celotno dr�avo, torej tako za javni kot za-
sebni sektor, pri èemer ne doloèa razliène
spodnje meje za javni in zasebni sektor, z
izjemo Avstrije. V Avstriji je namreè kot
meja doloèenih 300 zaposlenih, ampak
zgolj za dru�be z omejeno odgovornostjo.
Se pa dr�ave razlikujejo glede spodnje me-
je, ki jo doloèajo kot pogoj za prisotnost
delavskih predstavnikov v organih uprav-
ljanja, ta je od 25 zaposlenih na Švedskem
do 500 zaposlenih v Nemèiji.

Pravni polo�aj
Na podlagi skupnih znaèilnosti pri ures-

nièevanju vloge delavskih predstavnikov v
organih upravljanja gospodarskih dru�b so
raziskovalci oblikovali pet skupin: 1)
nemško (Avstrija, Nemèija); 2) skandinav-
sko (Danska, Finska, Norveška in Šved-
ska); 3) frankofonsko (Francija, Luksem-
burg); 4) skupino novih dr�av èlanic (Èeš-
ka, Mad�arska, Poljska, Slovaška in Slove-
nija) in 5) skupino IGŠ – Irska, Grèija in
Španija.

V splošnem je mogoèe zakljuèiti, da so
delavski predstavniki v organih upravljanja
gospodarskih dru�b prisotni v dru�bah z
veè kot 2.000 zaposlenimi, ki so bodisi

neodivsne (samostojne) bodisi odvisne
dru�be. Veèja je verjetnost, da so to
gospodarske dru�be v zasebnem sektorju,
opredeljene kot proizvodne dru�be ter da
imajo enotirni sistem upravljanja.

Na te lastnosti ima po mnenju razisko-
valcev najveèji vpliv ravno pravna ureditev,
saj le-ta doloèa, kdaj so lahko delavski
predstavniki sploh prisotni v organih uprav-
ljanja. Denimo, visok prag v Luksemburgu
(1.000 zaposlenih) in v Nemèiji (500 za-
poslenih za tretjinsko prisotnost in 2.000
zaposlenih za soodloèanje) ima nedvomno
neposreden vpliv na to, da so delavski
predstavniki v organih upravljanja bolj pri-
sotni v veèjih kot v manjših gospodarskih
dru�bah. Podobno velja za Francijo, kjer so
delavski predstavniki v organih upravljanja
prisotni v gospodarskih dru�bah v dr�avni
lasti, ki so tradicionalno velike dru�be. Na
drugi strani pa zakonodaja v skupini novih
dr�av èlanic postavlja prag bistveno ni�je
(na primer 50 zaposlenih v Sloveniji, na
Slovaškem in Èeškem), zato je veèji dele�
srednje velikih dru�b, v katerih so prisotni
delavski predstavniki v organih upravljanja.

Podobno je pri vprašanju, ali so dru�be,
v katerih so prisotni delavski predstavniki v
organih upravljanja, odvisne ali neodvisne
dru�be. Najveèjo odstopanje je bilo ravno v
skupini novih dr�av èlanic, saj je tri èetrtine
gospodarskih dru�b, v katerih so prisotni
delavski predstavniki v organih upravljanja,
neodvisnih, medtem ko je ta dele� v celot-
nem vzorcu polovièen.

Pri vprašanju panoge velja izpostaviti,
da je bil v vseh dr�avah èlanicah najni�ji
odstotek pri panogi storitve v javnem sek-
torju. To pomeni, da so delavski predstav-
niki v organih upravljanja najmanj prisotni v
gospodarskih dru�bah, ki poslujejo v storit-
veni dejavnosti v zasebnem sektorju. Sicer
pa v splošnem prevladujejo proizvodne go-
spodarske dru�be, nato pa storitvene gos-
podarske dru�be v zasebnem sektorju.

Glede strukture upravljanja so prièa-
kovano razlike glede na pravno ureditev.
Tako ne preseneèa, da v skupini novih
dr�av èlanic prevladujejo gospodarske dru-
�be z dvotirnim sistemom upravljanja, ena-
ko velja za nemško skupino.

Številènost
Organi upravljanja, kjer so prisotni de-

lavski predstavniki, so veèinoma številèno
manjši. Delavski predstavniki v povpreèju
pomenijo tretjino vseh èlanov posamez-
nega organa upravljanja. Avtorji raziskave
so s tem ovrgli argument nasprotnikov
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prisotnosti delavskih predstavnikov v orga-
nih upravljanja gospodarskih dru�b. Ti
namreè trdijo, da prisotnost delavskih pred-
stavnikov v organih upravljanja gospodar-
skih dru�b poveèuje številènost posamez-
nega organa upravljanja in s tem postavlja
pod vprašaj njegovo uèinkovitost. Rezultati
raziskave ka�ejo, da je povpreèno število
èlanov posameznega organa upravljanja
8,8 èlana, kar je ni�je od povpreèja gospo-
darskih dru�b v EU, ki kotirajo na borzi. Pri
slednjih ima posamezni organ upravljanja
12,1 èlana.

Po prièakovanjih je povpreèno število
èlanov posameznega organa upravljanja še
ni�je v skupini novih dr�av èlanic, kjer je
povpreèje 5,5 èlana. Delavski prestavniki
pa predstavljajo dobro tretjino vseh èlanov
posameznega organa upravljanja. Na drugi
strani pa je število èlanov posameznega
organa upravljanja najveèje v nemški sku-
pini – 12,2 èlana, in tudi odstotek delavskih
predstavnikov najveèji (43,4 %). Najni�ji
odstotek je v skupini IGŠ, kjer delavski
predstavniki predstavljajo petino vseh èla-
nov posameznega organa upravljanja. Raz-
iskovalci pri tem ugotavljajo, da se pod
vprašaj postavlja ureditev, ki jo imata poleg
Slovenije še Èeška in Slovaška, to je mo-
�nost dogovora dele�a delavskih predstav-
nikov do polovice vseh èlanov posamez-
nega organa upravljanja, kajti v praksi tega
ni, saj se ta dele� giblje na spodnji meji, to
je tretjini.

�enske kvote: da ali ne?
Eno izmed zelo aktualnih vprašanj EU

je, ali doloèiti kvote za �enske predstav-
nice v organih upravljanja gospodarskih
dru�b. Skladno s tem se postavlja vpra-
šanje, ali in kako bi to veljalo za delavske
predstavnike v organih upravljanja gospo-
darskih dru�b. Zaenkrat te obveznosti na
ravni EU ni, jo pa poznajo nekatere dr�a-
ve, npr. Norveška, Francija in Španija. Re-
zultati raziskave ka�ejo, da so v povpreèju
organi upravljanja, v katerih so prisotni
delavski predstavniki, bolj feminizirani; pri
èemer je �enskih predstavnic med delav-
skimi predstavniki v organih upravljanja
gospodarskih dru�b petina, med delavskimi
direktorji pa je �ensk polovica. Prièakovano
so med skupinami dr�av doloèene razlike.
Najveèji dele� �ensk kot direktoric je v skan-
dinavskih dr�avah in v skupini novih dr�av
èlanic; najmanj pa v nemški skupini. Na
drugi strani pa je najveèji dele� �ensk med
delavskimi direktoricami v organih uprav-
ljanja gospodarskih dru�b ravno v nemški
skupini (70,3 %), najmanj pa v skupini IGŠ
(4,5 %). Dele� �ensk med delavskimi pred-
stavniki v organih upravljanja je najvišji v
skupini novih dr�av èlanic in skandinavski
skupini (v obeh primerih èetrtina), najmanj
pa v skupini IGŠ (2,7 %).

Vkljuèenost v sindikat

Raziskovalce je tudi zanimalo, ali so de-
lavski predstavniki v organih upravljanja

gospodarskih dru�b tudi èlani sindikati in ali
imajo poleg te funkcije še kakšno drugo. V
splošnem zgolj èetrtina delavskih pred-
stavnikov v organih upravljanja gospo-
darskih dru�b nima nobene druge funk-
cije; najveèj dele� takšnih delavskih pred-
stavnikov je v frankofonski skupini in na
Poljskem, kjer zakonodaja prepoveduje so-
èasno opravljanje funkcije delavskega
predstavnika v organih upravljanja gospo-
darskih dru�b in drugih funkcij predstav-
ništva delavcev. Rezultati raziskave so tudi
pokazali, da so v splošnem delavski pred-
stavniki v organih upravljanja tudi sindi-
kalni zaupniki, èlani sveta delavcev ali
èlani katere izmed komisij sveta delavcev
ali drugih oblik delavskih predstavništev,
kar je odvisno od nacionalne zakonodaje.

V povpreèju je delavski predstavnik v
organih upravljanja tudi èlan sindikata;
veèinoma ga za to funkcijo predlaga ali
imenuje ravno sindikat. Poleg sindikata so
kot predlagatelji pogosto tudi zaposleni
sami ali svet delavcev, kar je odvisno od
zakonodaje posamezne dr�ave. V sploš-
nem pa prevladuje, da so delavski pred-
stavniki v organih upravljanja izvoljeni ne-
posredno od zaposlenih (slabih 60 %), èe-
sar pa, denimo, slovenska zakonodaja ne
omogoèa. Glede sindikalne organiziranosti
raziskovalci menijo, da bi lahko bila višja
(dejansko je 86,1 %), pri èemer je zelo viso-
ka v nemški skupini (94,5 %), skoraj polo-
vico manjša (57,8 %) pa v skupini novih
dr�av èlanic.

Novi ZSDU: ekonomska demokracija zdaj!
Prièakujemo, da bo koalicija, ki ima razvoj ekonomske demokracije zapisan v svoji koalicijski po-
godbi, podprla aktualni predlog novele Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1).

Politiène stranke, ki so bile na oblasti in
v parlamentu zadnjih 25 let, so nas s slepim
slu�enjem interesom kapitala in globalnih
centrov moèi popeljale v unièenje socialne
dr�ave, iznièevanje delavskih pravic, tekmo
do dna na evropski ravni. Pred našimi oèmi
izginjajo vsi dose�ki povojnega obdobja,
katerega sta zaznamovala socializem na
Vzhodu in socialna demokracija na Zahodu,
ki sta vsak na svoj naèin prviè v zgodovini
dala delavskemu razredu moè in pripozna-
nje, ga dvignila v sodobni srednji razred. A

vse bolj jasno postaja, da z nevzdr�no hit-
rostjo drvimo v obdobje, ki ga Thomas Pi-
ketty oznaèuje z “Belle Epoque”. V obdobje
na koncu 19. stoletja, ko so bile neena-
kosti zgodovinsko najveèje, dru�bo pa so
sestavljali ultra bogati kapitalistièni magnati
na eni strani in brezpraven proletariat na
drugi.

Zato je skrajni èas, da se delavska stran
neha umikati. Tako svojo nalogo razumemo
stranke in gibanja, ki smo se povezale v
Zdru�eno levico.

Predlog novele
pripravljen za vlo�itev

Eden od ukrepov v tej smeri je predlog
novele Zakona o sodelovanju delavcev
pri upravljanju (ZSDU-1), ki smo jo pri-
pravili v sodelovanju z Zdru�enjem svetov
delavcev Slovenije (ZSDS) in zanjo uspeli
pridobiti tudi podporo vseh sedmih sin-
dikalnih central. Predlog je torej vsebinsko
�e usklajen in bo �e v kratkem – takoj, ko se
bodo o njem izjasnile tudi koalicijske stran-
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