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katerimi se evropski sveti delavcev sreèu-
jejo pri svojem delu. Denimo, vedno bolj se
pojavljajo te�nje, da bi »meeting« (sreèa-
nje) interpretirali tudi v smislu videokonfe-
rence, torej da bi se namesto klasiènega
sreèanja èlanov evropskega sveta delavcev
in/ali sreèevanja z mened�mentom osebno,
»sreèanje« odvilo po elektronski poti, npr.
prek Skypa, kot video/tele konferenca ipd.
Takšno prakso delavski predstavniki ostro
zavraèajo in vztrajajo, da se mora »mee-
ting« interpretirati kot osebno sreèanje ne
glede, ali gre za sreèanje èlanov evropske-
ga sveta delavcev ali za sreèanje z mene-
d�mentom. Preprièani so, da bi v primeru
sodnega spora »zmagali« s to interpreta-
cijo.

Veèkrat je bil izpostavljen tudi problem
neustreznega obvešèanja in posvetova-
nja z evropskimi sveti delavcev. Še vedno
namreè ni prese�eno napaèno razumevanje
postopka ter namena posvetovanja. Kajti
vse preveèkrat se to razume kot posveto-
vanje o �e sprejetih odloèitvah oziroma o
ukrepih, ki bodo sledili odloèitvam (ne pa o
samih odloèitvah). Delavski predstavniki
vztrajajo, da je treba evropske svete delav-
cev obvestiti in se z njimi posvetovati pre-
den se odloèitev sprejme ter razpravljati
tudi o mo�nih alternativah posamezne
odloèitve. Vendar se v praksi, vsaj kolikor
so poroèali, delodajalci z njimi posvetujejo,

ko je odloèitev �e sprejeta, tako da je po-
svetovanje omejeno le na naèin implemen-
tacije sprejete odloèitve. Denimo, te�ko se
je odzvati, ko mened�ment napove, da se
nek obrat podjetja zapira. Takrat je mo�no
zgolj posvetovanje, kako to izpeljati, da bo
èim manj boleèe tako za podjetje kot za
delavce. Sr� posvetovanja pa bi morala biti

odloèitev o tem, ali je smiselno zapreti ta
obrat ali ne. Takšno posvetovanje je zgolj
formalnost in ne dosega svojega cilja, zato
je treba to pravno okrepiti. Pri tem se
zavzemajo za takšno pravno regulativo, ki
bo vkljuèevala tudi sankcije za deloda-
jalce. Te ne bi bile v finanènem smislu,
ampak kot veto na odloèitve, èe niso us-

trezno izvedeni postopki obvešèanja in po-
svetovanja z evropskim svetom delavcev.

Po drugi strani so bili glasni tudi pozivi,
da je treba vendarle izkoristiti mo�nosti, ki
jih imajo evropski sveti delavcev �e sedaj,
ter okrepiti svojo vlogo tam, kjer je mogoèe.
To zajema ne zgolj delovanje na podlagi
veljavne zakonodaje, temveè tudi proaktiv-

nost evropskih svetov delavcev, to je sa-
moiniciativnost za delovanje na posamez-
nih podroèjih. Izpostavili so tudi vlogo sin-
dikatov pri delovanju evropskih svetov de-
lavcev, predvsem glede zagotavljanja us-
trezne strokovne podpore, ki je trenutno
prešibka. To povezujejo zlasti s problemom
upadanja sindikalnega èlanstva.

Spremembe direktiv naj bi bile
predstavljene marca 2017

Predstavnik Evropske komisije je predstavil naèrt, po katerem naj bi
spremembe direktiv s podroèja delavske participacije predstavili skupaj s
predlogom ureditve socialnih pravic v Evropski uniji (t. i. social pillar) šele
marca 2017. ETUC temu ostro nasprotuje, zato so napovedali, da bodo
vse svoje moèi usmerili v to, da bo Evropska komisija svoje naèrte razkrila
�e prej. Zaskrbljeni so, da bi predlog nove evropske socialne zakonodaje
zasenèil predlagane spremembe na podroèju delavske participacije, kar bi
posledièno lahko vodilo v sprejem ne preveè ugodnih rešitev za delovanje
evropskih svetov delavcev.

Švedski model trga dela
in delavsko soodločanje
V septembru se je odvil študijski obisk Zdru�enja svetov delavcev Slovenije na Švedskem, ki je
znana po zelo uspešnem socialnem partnerstvu in hkrati tudi po enem izmed najnaprednejših sis-
temov sodelovanja delavcev pri upravljanju podjetij na svetu. Njihovo delavsko soupravljanje stre-
mi k visoki uèinkovitosti, varnim zaposlitvam, enakopravnosti med spoloma ter dobremu in
stimulativnemu delovnemu okolju. Zato so njihove izkušnje vsekakor izjemno dragocene za izbolj-
šanje prakse na tem podroèju tudi v Sloveniji. Sreèanje s predstavniki ene izmed treh glavnih sindi-
kalnih zvez, tj. TCO (Swedish Confederation of Professional Employees – Švedska konfederacija
strokovnih uslu�bencev), in z delavskimi predstavniki v podjetju Scania je prineslo poglobljen uvid
v model trga dela in delavsko soodloèanje na Švedskem ter mnoga uporabna spoznanja za prakso
svetov delavcev v slovenskih podjetjih.

V prejšnji številki te revije je bil �e pred-
stavljen okvirni model delavske participa-
cije na Švedskem, ki je opisan v strokovni

literaturi. V tem prispevku pa predstavljamo
delovno �ivljenje, nacionalne industrijske
odnose in delavsko soodloèanje na Šved-

skem, obogatene še z informacijami, izkuš-
njami in praksami, ki so nam jih dodatno in
»iz prve roke« posredovali gostitelji študij-
skega obiska ZSDS, predstavniki sindikal-
ne zveze TCO in podjetja Scania.1

1 Prispevek je povzet po spodaj navedeni literaturi ter predstavitvah v okviru študijskega obiska in
razpravah z gostitelji, op. a.
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Temeljne znaèilnosti trga
dela in industrijskih odnosov
na Švedskem

Po zadnjih podatkih TCO je na Šved-
skem 5,2 milijona delovne sile, od èesar je
4,8 milijona zaposlenih. Stopnja brezposel-
nosti je trenutno 7,5-odstotna. Švedsko
odlikuje tudi visoka udele�ba tako moških
(82 %) kot �ensk (78 %) na trgu dela. Sin-
dikalno gibanje tradicionalno loèuje med
sindikati za proizvodne oz. fiziène delavce
ter sindikati za strokovne uslu�bence oz.
pisarniške delavce. Glavne znaèilnosti in-
dustrijskih odnosov so naslednje:

Visoka raven sindikalnega gibanja

Kljub upadu v zadnjem desetletju, se
gostota èlanstva v sindikatih še vedno gib-
lje med 70 in 75 %. Dandanes je gostota v
javnem sektorju višja kot v zasebnem sek-
torju. Visoko stopnjo èlanstva v sindikatih
na Švedskem je mogoèe pripisati kombi-
naciji tradicionalno moène sindikalne kul-
ture v dr�avi ter ureditvi denarnih transferjev
za brezposelne po t. i. sistemu »Gent«, v
skladu s katerim sindikati upravljajo s skla-
dom denarnih nadomestil za primer brezpo-
selnosti, pri èemer se prispevki delavcev za
to nadomestilo plaèujejo kot del èlanarine v
sindikatu in je èlanstvo v sindikatu na ta na-
èin pogoj za upravièenost do nadomes-
tila. Upad èlanstva s še višje stopnje iz
90-ih let je bil prvenstveno posledica dr�av-
nega povišanja prispevka za brezposelnost
v letu 2007 in s tem èlanarine v sindikatih.
Èeprav je upad prizadel tako sindikate pro-
izvodnih delavcev kot sindikate strokovnih
uslu�bencev, so si slednji na podlagi izve-
denih reform bolje opomogli in jim v zad-
njem èasu èlanstvo vztrajno narašèa.

Švedski model temelji na prisotnosti
sindikalnih predstavnikov v vsakem podjet-
ju, bodisi kot posameznih sindikalnih pred-

stavnikov iz regionalnih sindikalnih pisarn
bodisi kot lokalne sindikalne organizacije.

Kolektivne pogodbe kot glavni
inštrumenti za regulacijo
delovnega �ivljenja

Od prvih desetletij 20. stoletja dalje so
kolektivna pogajanja in kolektivne pogodbe
na Švedskem glavni mehanizem urejanja
delovnih razmerij in pogojev dela. Do 70-ih
let 20. stoletja so bili pogoji dela za zapo-
slene v zasebnem sektorju v celoti in iz-
kljuèno urejeni v kolektivnih pogodbah. Po
letu 1974 se je sicer pojavila potreba, da se
doloèene minimalne pravice delavcev za-
gotovijo tudi v nacionalni zakonodaji, ne
glede na to pa so kolektivne pogodbe še
danes prevladujoè vir vpliva na vsebino
individualnih pogodb o zaposlitvi. Še veè,
podroèje urejanja oz. doloèanja plaè še
vedno ostaja v izkljuèni pristojnosti ko-
lektivnih pogajanj delodajalcev in sin-
dikatov. V dr�avi namreè minimalna plaèa
ni zakonsko doloèena; tako delodajalci kot
sindikati so vedno ostro nasprotovali ideji,
da bi odgovornost za doloèanje plaè pre-
vzela dr�ava.

Kljub odsotnosti mehanizma za razši-
ritev oz. vzpostavitev splošne veljavnosti
kolektivnih pogodb je stopnja pokritosti
zaposlenih s kolektivnimi pogodbami zelo
visoka – 90 % vseh delavcev je pokritih s
kolektivno pogodbo – 100 % v javnem sek-
torju in 85 % v zasebnem sektorju. Po šved-
skem modelu lahko kolektivne pogodbe sa-
mostojno doloèijo ureditev delovnih razmer
oz. delovnih pogojev, nadomestijo ali prila-
godijo švedsko zakonodajo (v celoti ali del-
no) ter uresnièujejo zakonodajo EU.

Kultura sodelovanja in vzajemna
pravica do industrijske akcije

Švedski model temelji na vzajemni
pravici socialnih partnerjev do kolek-
tivne, industrijske akcije. Ko je enkrat v
veljavi kolektivna pogodba, velja industrijski
oz. socialni mir, in takrat med partnerji ne
prihaja do industrijskih akcij. V splošnem
delodajalci in sindikati na Švedskem tradi-
cionalno gojijo kulturo sodelovanja ter pre-
poznavajo in priznavajo interese drug dru-
gega. Sindikati so se npr. vedno pozitivno
odzivali na tehnološke spremembe in druge
ukrepe za izboljšanje produktivnosti. Po-
gajalska moè sindikatov ne izhaja iz zakon-
skih zahtev, paè pa iz mo�nosti izvedbe
stavke kot ene izmed oblik industrijske ak-
cije, kar predstavlja zadnjo mo�nost in

nobeni izmed strank ni pretirano ljuba. To
se ka�e tudi v relativno redki pojavnosti
stavk v dr�avi.

Avtonomija socialnih partnerjev
in odsotnost dr�avne intervencije

Kljub nekaterim izjemam se dr�ava
praviloma ne vmešava v zadeve, za katere
se sindikati in delodajalci dogovorijo, da jih
bodo uredili sami. Medtem ko, torej, po-
litièni sistem zagotavlja okvir v obliki os-
novne zakonodaje o delovnih pogojih ter
javnih socialnih zavarovanj v primeru iz-
gube dohodka, so sindikati in zveze delo-
dajalcev avtonomni in v bistvenem pogledu
odgovorni za delovne in zaposlitvene po-
goje, delovna razmerja, standarde na trgu
dela ter zviševanje plaè in uravnavanje stro-
škov za industrijo.

Osrednji oz. glavni socialni partnerji na
Švedskem so LO – Švedska konfederacija
sindikatov, ki zdru�uje predvsem proiz-
vodne delavce), TCO – Švedska konfede-
racija strokovnih uslu�bencev, ki zdru�uje
predvsem delavce v terciarnem sektorju) in
Saco – Švedska konfederacija strokovnih
zdru�enj, ki vkljuèuje predvsem delavce z
višjo stopnjo izobrazbe) na strani zapo-
slenih ter Švedska konfederacija podjetij,
Švedska agencija vladnih delodajalcev in
Švedska zveza lokalnih oblasti in regij na
strani delodajalcev.

Gostitelj študijskega obiska ZSDS,
sindikalna zveza TCO, zdru�uje 1,3 mili-
jona strokovnih uslu�bencev oz. pisar-
niških delavcev v 14 sindikalnih organi-
zacijah, ki pokrivajo širok spekter poklicev
(izobra�evanje, zdravstvo, trgovina, mediji,
policija, industrija, informacijska tehnolo-
gija, telekomunikacije). Veè kot 60 % èlan-
stva v TCO so �enske, okvirno pa polovica
èlanstva dela v zasebnem sektorju in polo-
vica v javnem sektorju.

Zakonodajni okvir
Glavna zakonska predpisa, ki urejata

podroèje dela in industrijskih odnosov na
Švedskem, sta

• Zakon o zašèiti zaposlitve (Employment

Protection Act – LAS) in

• Zakon o soupravljanju (Codetermination

Act – MBL).

LAS je v veljavi praktièno nespremen-
jen2 od leta 1982, ureja pa individualna
delovna razmerja, oziroma odnose med
delavci in delodajalci v javnem in zasebnem
sektorju. Opisuje razliène oblike zaposlitve
in doloèa pravila glede odpovedi pogodb o

Piše:

Nina Bakovnik

2 Edina sprememba zakona je bila sprejeta v letu 2014 v zvezi s pripravništvi.



10 Ekonomska demokracija, št. 5, oktober 2016

zaposlitvi. Kljub nekaterim kritikam s strani
delodajalcev je LAS v splošnem zaznan kot
kljuèen inštrument za zašèito minimalnega
standarda individualnih pravic delavcev.

MBL na drugi strani velja za srce in du-
šo švedskega delovnega prava. Sprejet je
bil leta 1976 in ureja izkljuèno kolektivna
delovna razmerja, kolektivne pogodbe,
pravice delavcev do sindikalnega predstav-
ništva in pravico do èlanstva v sindikatu oz.
organizaciji delodajalcev. Opisuje pravice in
dol�nosti v kolektivnih pogajanjih in v indus-
trijskih sporih. Prav tako ureja pravice do
informiranja, posvetovanja in soodloèa-
nja delavcev pri poslovodnih odloèitvah v
podjetjih, ki se po švedskem modelu prav
tako uresnièujejo prek sindikatov oz.
sindikalnih predstavnikov (in ne svetov
delavcev3). Zakon je bil nazadnje spre-
menjen v letu 2013, ko se je z amand-
majem utrdila vloga Nacionalne slu�be za
mediacijo kot pogajalke v sporih na trgu
dela.

Poleg LAS in MBL so v veljavi še šte-
vilni podroèni zakoni, kot npr. Zakon o
delovnem okolju (Work Environment Act –
AML, 1977), Zakon o delovnem èasu
(Work Time Act – ATL, 1982), Zakon o po-
lo�aju sindikalnih predstavnikov na delov-
nem mestu (Law on Trade Union Represen-

tatives’ Position in the Workplace, 1974),
in drugi.

Kot �e omenjeno, je za švedski sistem
znaèilno, da lahko kolektivne pogodbe od-
stopajo od zakonov. Zakonodaja nudi zgolj
okvir, socialni partnerji pa se lahko vedno
dogovorijo drugaèe, kar gre v praksi ve-
èinoma v prid delavcem.

Kolektivna pogajanja
in kolektivne pogodbe

Krovni dogovor med socialnimi part-
nerji, ki ureja kolektivna pogajanja, je bil
sprejet v letu 1938 (Saltsjöbadsavtalet).
Dogovor daje sindikatom in delodajalcem
pravico do doloèanja plaè in pogojev dela v
kolektivnih pogodbah.

Ravni kolektivnih pogodb
Do 80-ih let 20. stoletja so se kolek-

tivna pogajanja v glavnem odvijala na cen-
tralni ravni, nato pa so se prestavila pred-
vsem na sektorsko raven. Dandanes po-
staja vse bolj pomembno tudi pogajanje na
lokalni ravni oziroma na ravni podjetij.
Trend decentralizacije vse bolj narašèa.
Pogajanja tako potekajo med sindikalnimi
zvezami in zvezami delodajalcev ter med

posameznimi sindikati oz. lokalnimi sindi-
kalnimi organizacijami in posameznimi
delodajalci. Kolektivne pogodbe se sklepajo
za vsak poslovni sektor. Sindikalna pred-
stavništva na ravni podjetij uresnièujejo in
varujejo dogovore iz sektorskih kolektivnih
pogodb; pogajanja in kolektivne pogodbe
na ravni podjetja pa zagotavljajo komple-
mentarnost sektorskim glede na okolišèine
v posameznem podjetju.

Vsebina kolektivnih pogodb
Kolektivne pogodbe podrobno urejajo

zaposlovanje v podjetju, delovni èas, letno
rast plaè, poklicne pokojnine in zavarova-
nja, informiranje in soodloèanje delavcev
glede poslovodnih odloèitev v podjetju,
izobra�evanje in usposabljanje, podporo
novim zaposlitvam v primeru kolektivnih
odpušèanj, delovno okolje ter v nekaterih
podjetjih tudi udele�bo delavcev pri do-
bièku. Kolektivne pogodbe prvenstveno
zagotavljajo dobre in urejene pogoje dela,
razumno rast plaè in stroškov za podjetja,
industrijski oz. socialni mir ter nenazadnje
sodelovanje in vzajemno odgovornost so-
cialnih partnerjev za razmere na trgu dela.

Od leta 1997 normo za opredelitev
plaè v kolektivnih pogodbah doloèa Do-
govor o sodelovanju in pogajanjih v
industriji (Industriavtalet). Dogovor naj bi
zagotavljal, da se plaèe vzdr�ujejo na rav-
neh, ki upoštevajo produktivnost in med-
narodno konkurenènost dr�ave. Socialni
partnerji v industrijskem sektorju doloèijo
raven plaè, ki jo nato predlagajo preos-
talemu trgu dela. Kljub odsotnosti zago-
tovila, da bodo socialni partnerji v drugih
sektorjih sprejeli to raven plaè, se v praksi
obièajno uveljavi v tovrstni obliki. Dogovor
o sodelovanju in pogajanjih v industriji za
leto 2013 je npr. doloèil 6,8-odstotno rast
plaè preko treh let.

Tristranski in dvostranski organi
Tristranska pogajanja so na raèun mo-

ène tradicije samo-regulacije socialnih
partnerjev zelo redka. Socialni partnerji od-
klanjajo intervencije s strani vlade oz. dr-
�ave.

Pomemben dvostranski organ je Šved-
sko delovno sodišèe. Gre za posebno
sodišèe, ki presoja o sporih, ki se tièejo
dela. Na sodišèu so zastopani interesi tako
delodajalcev kot delavcev.

Poleg tega je pomembno spremembo v
letu 2000 prinesla vzpostavitev Nacionalne
slu�be za mediacijo, ki se je oblikovala z

namenom zagotavljanja pomoèi socialnim
partnerjem pri doseganju dogovorov in
spodbujanja funkcionalne plaène strukture.

Delavska predstavništva
na ravni podjetij
in delavsko soodloèanje

Sindikati
Sindikati so najbolj pogosta oblika de-

lavskih predstavništev na delovnem mestu.
Prisotni so skoraj v vseh podjetjih, kjer vel-
jajo kolektivne pogodbe, bodisi kot lokalni
predstavniki regionalnih sindikalnih bran�
oz. kot lokalna sindikalna organizacija. Sin-
dikalni predstavniki se pogajajo o zade-
vah med delodajalcem in delavci, kar
vkljuèuje vprašanja v zvezi s pogoji dela
kot tudi poslovodna vprašanja. Kar zadeva
slednja, zakonodaja zahteva, da deloda-
jalec obvešèa ter se pogaja s sindikati na
delovnem mestu pred sprejemanjem veèjih
sprememb v podjetju. Pravica sindikatov
do pogajanj o poslovodnih odloèitvah v
podjetju je obièajno bolj natanèno vse-
binsko urejena v doloèbah lokalnih kolek-
tivnih pogodb o delavskem soupravljanju.

Zakonodaja, ki sindikatom daje tako
široke pristojnosti na delovnem mestu, je
�e omenjeni Zakon o soodloèanju (MBL).
Poleg tega so v veljavi še nekatere kolek-
tivne pogodbe, ki so namenjene poveèe-
vanju vpliva sindikatov na poslovodne od-
loèitve v podjetju. V zasebnem sektorju je
izmed teh najpomembnejši Dogovor o
uèinkovitosti in participaciji iz leta 1982, ki
je bil postopoma dodan v kolektivne po-
godbe na sektorski ravni.

Ena izmed znaèilnosti sindikalnega pri-
stopa k soodloèanju na Švedskem je, da je
mnogo praktiènih vprašanj prepušèeno
urejanju na lokalni ravni oz. na ravni po-
djetja. Zakon doloèa zgolj nekatere splošne
zahteve oz. pogoje ter daje lokalnim sin-
dikalnim organizacijam pravico do pogajanj
z delodajalci glede specifiènih ureditev.
Sindikati, ki jih z delodajalcem ve�e ko-
lektivna pogodba, lahko vedno zahtevajo
pogajanja. V primeru »veèjih/pomembnih
sprememb« v aktivnosti delodajalca oz.
organizaciji dela in pogojev dela, pa je
delodajalec tudi dol�an na lastno ini-
ciativo spro�iti pogajanja s sindikatom.
Èe ne gre za »veèje/pomembne spre-
membe«, se je delodajalec prav tako dol�an
pred odloèitvami pogajati s sindikatom, èe
je tako doloèeno v njuni kolektivni pogodbi.
Èe delodajalec te obveznosti ne izpolni, je
lahko dele�en sankcij v obliki odškodninske
odgovornosti do sindikata, seveda pa mora
ob opozorilu kršitev tudi odpraviti. V teh
primerih ne gre zgolj za pogajanja o vpra-

3 Švedska ima enotirni sistem delavskih predstavništev in svetov delavcev ne pozna; vse funkcije
zastopništva delavcev opravljajo sindikati (op. a.).
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šanjih, ki so obièajno predmet kolektivnih
pogajanj, paè pa se je delodajalec s sindi-
kati dol�an pogajati tudi o poslovodnih od-
loèitvah (»joint-regulation« bargaining), pri
èemer zakon navaja vse odloèitve, ki bi jih
sicer sprejemal delodajalec sam. Kolek-
tivne pogodbe na ravni podjetij bolj natan-
èno doloèajo, katere tovrstne odloèitve so
pri tem zajete v posameznem podjetju. Po-
gosti primeri v praksi, med drugim tudi v
podjetju Scania, kjer smo se v okviru štu-
dijskega obiska ZSDS sreèali s sindikalnimi
predstavniki, so med drugim npr. menjava
vodstvenega kadra oz. mened�erjev, spre-
membe v organizaciji dela ter fiziène pre-
mestitve zaposlenih oz. organizacijskih
enot.

Delodajalec mora sindikat prav tako
sproti obvešèati o stanju in razvoju svoje
dejavnosti. Po zakonu mora delodajalec
sindikatu zagotoviti informacije v zvezi s
splošno ekonomsko situacijo v podjetju,
ravnijo proizvodnje in kadrovsko politiko.
Prav tako mora sindikalnemu predstavniku
zagotoviti dostop do raèunovodskih izkazov
in drugih pomembnih dokumentov. Ne
glede na zaupnost informacij ima sindikalni
predstavnik nato pravico, da te informacije
nadalje razkrije upravnemu odboru sindi-
kata, èlane upravnega odbora sindikata pa
nato zavezuje dol�nost do varovanja po-
slovne skrivnosti. Dogovor o uèinkovitosti
in participaciji še bolj podrobno doloèa
vrste informacij, ki morajo biti zagotovljene
sindikatu. V skladu z dogovorom morajo
sindikati imeti vpogled in vpliv na eko-
nomsko situacijo v podjetju, na naèrtova-
nje, proraèun in drugo. Sindikati morajo
prav tako imeti mo�nost presoje tr�nih
obetov za podjetje, njegove kupne oz.
nalo�bene aktivnosti, njegove konkuren-
ènosti, razvoja sistema in izdelkov, pro-
izvodne opreme ter varnosti delavcev in
razvoja dela. Kljub obveznosti delodajalca
za pogajanja s sindikati, delodajalec po za-
konu ni obvezan s sindikati doseèi dogo-
vora.

V pogajanjih imajo sindikati mo�nost
veta samo na enem podroèju, in sicer lahko
prepovejo korišèenje podizvajalcev, ki niso
neposredno zaposleni, razen v primeru, da
gre za pristno potrebo po delu toèno do-
loèene vrste zaradi specifiènih vešèin oz.
èe je to potrebno za krajše obdobje.

Odbori za varnost
in zdravje pri delu

Na skoraj vseh delovnih mestih so pri-
sotni tudi odbori za varnost in zdravje pri
delu. Naloga predstavnikov oz. odborov za
varnost in zdravje pri delu je poskrbeti, da
se delodajalec dr�i pravil v zvezi z delovnim

okoljem. Po Zakonu o delovnem okolju
mora imeti predstavnika oz. odbor za var-
nost in zdravje pri delu vsako delovno me-
sto z vsaj 5 delavci.

Predstavniki delavcev
v upravnih odborih podjetij

Delavci v zasebnem sektorju imajo prav
tako pravico do predstavnikov v upravni
odbor zasebnih podjetij z najmanj 25 zapo-
slenimi z namenom pridobitve vpogleda in
vpliva na delo upravnega odbora. Ta pra-
vica je urejena v Zakonu o predstavništvu v
upravnem odboru za delavce v zasebnem
sektorju (Law on board representation for

private sector employees, 1987).
V praksi so v veèini podjetij v upravnem

odboru dva do trije delavski predstavniki
in predstavljajo tretjino vseh èlanov uprav-
nega odbora. Èe je v podjetju veè sindika-
tov (npr. sindikat oz. sindikalno predstav-
ništvo proizvodnih delavcev in sindikalno
predstavništvo strokovnih uslu�bencev), si
ti mesta v upravnem odboru razdelijo glede
na število èlanstva. Izbor delavskih pred-
stavnikov je v celoti prepušèen sindika-
tom samim; podjetje morajo o izboru zgolj
obvestiti. Delavski predstavniki v upravnem
odboru so tako lahko izvoljeni ali doloèeni
(odvisno od ureditve v posameznem sindi-
katu) s strani lokalne sindikalne organiza-
cije, s katero ima delodajalec sklenjeno
kolektivno pogodbo. Kot delavski predstav-
nik v upravnem odboru je (v okviru dolo-
èenih omejitev, ki veljajo tudi za ostale èla-
ne upravnega odbora) lahko doloèen oz.
izvoljen kdorkoli.

Za vse delavske predstavnike v uprav-
nem odboru podjetja morajo sindikati dolo-
èiti tudi namestnike, ki imajo potem prav
tako pravico do udele�be na sestankih (ne
pa tudi pravice do soodloèanja). Namen
tovrstne ureditve je v zagotavljanju prenosa
znanja v zvezi s poslovodstvom med de-
lavskimi predstavniki.

V veèini zadev imajo delavski pred-
stavniki v upravnem odboru podjetja
enake pravice kot ostali èlani upravnega
odbora, ne morejo pa sodelovati v raz-
pravah, ki se tièejo kolektivnih pogajanj ali
industrijske akcije zaradi jasnega konflikta
interesov. Delavski predstavniki nimajo
pravice veta in tako ne morejo blokirati ve-
èinskih odloèitev proti njihovi volji.

Po ocenah tovrstna ureditev delav-
skega predstavništva v upravnih odborih
podjetjih v praksi dobro deluje; okvirno 65
% predsednikov in generalnih izvršnih di-
rektorjev upravnih odborov po podjetjih v
dr�avi je zadovoljnih s sodelovanjem de-
lavskih predstavnikov v poslovodstvu in ni
naklonjenih zmanjševanju te pravice sin-
dikatov. Potrebno pa je predvsem poudariti,
da glede tega naèina udele�be pri spre-
jemanju odloèitev v podjetjih tudi med sin-
dikati obstaja moèno zavedanje, da uprav-
ni odbor ni mesto za sindikalne aktivnosti
paè pa za dejavnost v dobro poslovanju
podjetja. Èeprav so na ta raèun delavski
predstavniki v posameznih situacijah lahko
tudi v precepu, v praksi ne prihaja do veèjih
te�av, ker v obzir jemljejo dolgoroène uèin-
ke odloèitev na pogoje dela in dobrobit
delovne sile v podjetju.
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