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preèju moèno zaostajamo za razviti-
mi, ter v uèinkovitosti vodenja poslov
in ljudi (mened�menta), glede katere
se slovenski mened�erji na raznih
mednarodnih lestvicah praviloma
uvršèajo šele nekje na mesta med
50-im in 60-im. In èe bodo – namesto
predvsem v motivacijskih ukrepih za
zvišanje »zavzetosti« sedanjih zaposle-

nih kot nosilcev èloveškega kapitala –
mo�nosti za poveèanje produktivnosti
še naprej iskali predvsem le v zmanj-
ševanju njihovega števila in drugih
klasiènih tayloritiènih ukrepih za »uti-
lizacijo delovne sile«, bodo na teh lest-
vicah zagotovo, in to upravièeno,
kmalu padli še precej ni�je.

Znamenita Gallupova študija o
zavzetosti zaposlenih, denimo, ugo-
tavlja, da 5-odstotno poveèanje za-
vzetosti zaposlenih prispeva kar 2,4
% k dvigu poslovnih prihodkov, re-
zerv za njeno optimizacijo pa je, kot
reèeno, najmanj še za 30 ali veè od-
stotkov. Danes je po tej raziskavi, na
primer, v Sloveniji »zavzetih« (še)le
16 % odstotkov, vsi ostali so »neza-
vzeti« ali celo »aktivno nezavzeti«.
Kje torej po logiki stvari prvenstveno
iskati mo�nosti za bistveno poveèa-
no produktivnost in gospodarsko
rast – v odpušèanju ali v višanju stop-

nje zavzetosti sedanjih zaposlenih?

Odgovor je na dlani. A ukrepi
aktualne politike, ki gredo (namesto
intenzivne krepitve razliènih oblik

organizacijskega »vkljuèevanja«, tj.
tako upravljalske kot tudi finanène
participacije zaposlenih v podjetjih)
zdaj v glavnem le v smeri še nadalj-
nje »fleksibilizacije trga dela« in s
tem povezanega naravnost grozlji-
vega širjenja prekariata, bodo stop-
njo zavzetosti delavcev na splošno
seveda samo še bistveno zni�ali.
Definitivno. Smo torej v Sloveniji res
na pravi poti k višji produktivnosti in
trajnostni gospodarski rasti?

Vloga prava pri (nujni)
sistemski rekonstrukciji
aktualnega kapitalizma

Odveè je verjetno ponavljati splošno znane ugotovitve o tem, da so vse bolj izrazito deviantne
ekonomske, socialne in okoljske posledice sedanjega kapitalizma znak »krize kapitalizma kot sis-
tema«, ki je zato nujno potreben temeljite rekonstrukcije, ne znak krize takšnih ali drugaènih »po-
litik« znotraj tega sistema. Je vloga pravne znanosti pri tej rekonstrukciji lahko tudi vodilna in od-
loèilna, ali pa naj bi bilo pravo, tako kot (�al) vedno doslej, zgolj »sledilec« aktualne ekonomske
teorije na tem podroèju? Preprièan sem v prvo.

Zdi se, da sta tako (neo)klasièna kot
marksistièna ekonomska teorija kapitaliz-
ma dokonèno zašli v slepo ulico. Nista
namreè sposobni niti pravilno identificirati
bistva in kljuènih vzrokov deviantnosti ak-
tualnega modela kapitalizma kot dru�beno-
ekonomskega sistema niti – in sicer ravno
iz tega razloga – nakazati kake obetavne
razvojne poti v ekonomsko uspešnejšo, ob-

enem pa socialno praviènejšo, koheziv-
nejšo in okoljsko odgovornejšo dru�bo.

Niè nenavadnega. Kajti dejanski vzrok
za vse omenjene sistemske anomalije v
resnici ni v delovanju nekih »naravnih«
ekonomskih mehanizmov, temveè v ekla-
tantni neusklajenosti veljavne pravno-insti-
tucionalne ureditve dru�benoekonomskega
sistema z njimi. Na tem podroèju namreè

pravo še danes �al zgolj slepo sledi pre-
�ivetim uèenjem (neo)klasiène ekonomske
teorije, pri èemer je pripravljeno zavestno
zanemariti celo tudi najbolj elementarna
lastna naèela.

Zabloda o lastnini kot
»produkcijskem« odnosu

Pravo se, denimo, nikoli ni zares
(po)trudilo ovreèi oèitne, a v dru�boslovju –
zlasti od Marxa naprej – globoko zako-
reninjene teoretiène zablode o lastnini pro-

IZ TEORIJE ZA PRAKSO RAZVOJA EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Piše:
dr. Mato Gostiša

Opomba: Ta prispevek avtorja je povzet po reviji Pravna praksa, letnik 2017, številka 34 z dne 14. 9.
2017 (Str. 12-15).



4 Ekonomska demokracija, št. 5, oktober 2017

dukcijskih sredstev kot (temeljnem) »pro-

dukcijskem« odnosu in s tem povezani
»razredni naravi« zasebne lastnine. In to
kljub temu, da je – vsaj v pravu – nesporno,
da so lastninska razmerja v resnici tipièna
»stvarnopravna«, ne pa dru�benoekonom-
ska oziroma produkcijska (»delovna«) raz-
merja med ljudmi, kar je seveda nekaj po-
polnoma drugega. A brez razumevanja teh
razlik v bistvu sploh niti ni mogoèe resneje
razmišljati o morebitni tudi povsem »ne-
socialistièni«, a zato niè manj temeljiti re-
konstrukciji aktualnega »mezdnega« mo-
dela kapitalizma, ki je sicer tudi realno po-
vsem uresnièljiva.

Lastnina je, kot vemo, »razmerje med
ljudmi glede stvari«, pri èemer lastninska
pravica kogarkoli nad katerokoli stvarjo,
tudi nad produkcijskimi sredstvi oziroma
kapitalom, uèinkuje erga omnes. Torej �e
po naravi stvari to ne more biti (zgolj) dvo-
stransko produkcijsko razmerje med nosilci
dela in kapitala. Predvsem pa lastninska
pravica nikoli, ampak res nikoli, sama po
sebi ne vsebuje tudi pravice do neodplaè-
nega prisvajanja produktov tuje lastnine,
npr. dela. Èe se to izkorišèanje v doloèenih
dru�benoekonomskih sistemih (na primer
su�njelastništvo, fevdalizem, mezdni kapi-
talizem) kljub temu dogaja, to zagotovo ni
krivda obstoja zasebne lastnine nad pro-
dukcijskimi sredstvi, temveè posledica
konkretnih »produkcijskih« odnosov, ki jih
ureja vsakokratna »dru�bena pogodba«1.

Lastnina sama po sebi (še) ni nikakršen
produkcijski odnos in ga tudi v nièemer ne
doloèa, še manj prejudicira. Kajti v okviru
iste oblike lastnine nad produkcijskimi
sredstvi so lahko produkcijski odnosi zelo
razlièni – bodisi izkorišèevalski bodisi ne-
izkorišèevalski. Kapitalistièni (tj. tr�no-pod-
jetniški) »produkcijski naèin«, denimo, niti
pribli�no ne predpostavlja ravno »mezd-
nega« produkcijskega odnosa med lastniki
dela in kapitala, ampak bi bil ta lahko z vel-
javnim pravom – brez škode za ekonomsko
uèinkovitost, celo obratno – urejen tudi
popolnoma drugaèe. Na primer, kot aso-
ciativen oz. partnerski in s tem povsem ne-
izkorišèevalski produkcijski odnos.

Èe med lastninskimi in produkcijskimi
razmerji �e obstaja medsebojna determi-
nanta, je ta lahko le obratnosmerna – prav-
no doloèena produkcijska razmerja lahko
povzroèijo deviantnost »normalnih« last-
ninskih. V vseh izkorišèevalskih dru�beno-
ekonomskih sistemih je namreè lastninska
pravica nad produkcijskimi sredstvi oèitno
»predimenzionirana«, ker (posredno) vse-
buje tudi pravico do ekonomsko neutemel-
jenega prisvajanja rezultatov dela. In obrat-
no. Lastninska pravica nad delom, ki vse-
buje le pravico svobodnega razpolaganja z
njim, ne pa tudi pravice do polnega pri-
svajanja njegovih rezultatov, je pravno bist-
veno »okrnjena«, nepopolna. Vse, kar je
pravzaprav potrebno za ustrezno preobraz-
bo obstojeèega kapitalizma, je torej po-
polna pravno-institucionalna izenaèitev
obeh lastninskih pravic. Pot do te pa vodi
izkljuèno samo prek odprave mezdnega
produkcijskega odnosa.

Mezdno delovno razmerje, ne pa last-
nina produkcijskih sredstev, je torej v res-
nici tisti »temeljni« produkcijski odnos, na
katerem stoji ali pa pade celoten sistem ak-
tualnega kapitalizma. Sprememba pravne
ureditve tega odnosa bi zato samodejno
pomenila tudi temeljito spremembo celot-
nega dru�benoekonomskega sistema. Ka-
kršnikoli pravni posegi v zasebno lastnino
in tr�ni sistem pa so povsem nepotrebni,
celo ekonomsko škodljivi. Nujna je le (radi-
kalno) nova sistemska paradigma kapita-
lizma (t. i. ekonomska demokracija).

Sporna koncepcija
»kapitalistiènega podjetja«

Mezdni produkcijski odnos, temeljeè na
oèitni neenakosti lastninske pravice nad
delom, je torej v resnici produkt veljavnega
prava, ne nekakšne »ekonomske logike«.
Nasprotno, v 21. stoletju je – èe jo je sploh
kdaj imel – �e povsem izven te logike.
Sodobno delo je praktièno �e sinonim za
»èloveški kapital« (znanje in ustvarjalnost
ter delovna motivacija in organizacijska
pripadnost zaposlenih), kajti gole fiziène
komponente dela postajajo v primerjavi z
omenjenimi intelektualnimi in emocional-
nimi produkcijsko skorajda irelevantne.

Intelektualni (èloveški + strukturni) kapital
pa v povpreèju tvori �e okoli 85 % tr�ne
vrednosti in s tem tudi dejanske produk-
cijske moèi sodobnih podjetij. Kje je torej
sploh še mogoèe najti logièno ekonomsko
utemeljitev za ta odnos, katerega edini
temelj sicer predstavlja veljavna – nedvom-
no danes �e povsem arhaièna – pravna
koncepcija kapitalistiènega podjetja?

Ne da bi se v tem kratkem prispevku
spušèali v najrazliènejše znane pravne in
druge teorije podjetja, lahko reèemo, da je
danes – z manjšimi, a vsebinsko nepo-
membnimi razlikami – v vseh kapitalistiènih
sistemih podjetje v pravnem smislu še
vedno razumljeno kot personificirani (zgolj

finanèni, op. a.2) kapital, ki je »nalo�en v
gospodarsko funkcijo in pridobi pravno
subjektiviteto z organizacijo v gospodarsko
dru�bo kot njegovo statusno obliko«3.
Èeprav je jasno, da kapital in delo (èloveški
kapital) ter njuni lastniki ekonomsko gle-
dano drug brez drugega niso sposobni us-
tvariti nièesar in da je produkcija �e po kla-
sièni ekonomski definiciji proces ustvar-
janja nove vrednosti v odnosih »popolne

vzajemne soodvisnosti« (ne pa medseboj-
ne kupoprodaje!) med delom in kapitalom.
�e predhodnik politiène ekonomije W. Petty
je to logièno dejstvo lepo ubesedil takole:
»Delo je oèe proizvoda in zemlja je njegova
mati. Ne moremo reèi, kateri je bolj po-
memben za spoèetje otroka: mati ali oèe.
Prav tako je nemogoèe reèi, koliko outputa
je ustvaril en sam loèen input.«4

Gospodarska dru�ba/korporacija kot
pravna oblika kapitalistiènega podjetja naj
bi bila torej po tej koncepciji izkljuèno le
»zdru�ba« kapitala in njegovih lastnikov,
ustanovljena s ciljem ustvarjanja dobièkov
za njene èlane (»lastnike«), kar naj bi bilo
tudi njeno edino dru�beno poslanstvo.5 In to
kljub dejstvu, da je podjetje temeljna eko-
nomska celica dru�be in da vse vire za svo-
je delovanje èrpa iz svojega – naravnega in
dru�benega – okolja. O nesmiselnosti prav-
ne teorije, ki skuša celo tudi kapitalske go-
spodarske dru�be teoretièno razlagati kar
kot obliko »zdru�enj (fiziènih) oseb, ki so
njeni èlani«, èeprav v resnici vse t. i. èlan-
ske pravice v njih temeljijo izkljuèno le na
kolièini vlo�enega kapitala (»en dele� ozi-
roma delnica – en glas«), pa na tem mestu
niti ne bomo razpravljali.6 V resnici so
namreè te korporacije po svojem temelju
(tj. namensko premo�enje) in pravni naravi
bistveno bli�je t. i. fundacijam, le da njihov
namen ni splošnokoristen ali dobrodelen.

Delavci in njihovo delo torej niso inte-
gralna sestavina korporacije, ampak so z

1 Izraz je v tem prispevku uporabljen kot sinonim za veljavni pravni red.
2 Za razliko od t. i. èloveškega kapitala podjetij.
3 Bohinc, R.: Dru�bena odgovornost. Zalo�ba FDV. Ljubljana 2016. Str. 98.
4 V Samuelson, P., in Nordhaus, W.: Ekonomija (izv. Economics, Sisteenth Edition), Naklada Mate, GV
Zalo�ba, Zagreb, Ljubljana 2002 (prva izd. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1998). Str. 214.
5 Friedman, M. (2011) Kapitalizem in svoboda (orig. Capitalism and Freedom), Soleco d.o.o., Ljubljana

(Prviè izdano: The University of Chicago, 1962, 1982, 2002). (Str. 12-13)
6 Veè o tem v Gostiša, M. (2017) Ekonomska demokracija v 21. stoletju. ŠCID. Kranj. (Str. 104-107).
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njo le v pogodbenem delovnem razmerju,
zato tudi nimajo nobenih korporacijskih
upravièenj (upravljanje, delitev poslovnih
rezultatov itd.), ampak ta pripadajo izkljuè-
no lastnikom kapitala, ki skladno z nave-
deno pravno logiko veljajo tudi za edine
»podjetnike«. Delo je paè obravnavano le
kot navadno tr�no blago, ki ga podjetje –
enako kot vse druge potrebne produkcijske
inpute – enostavno kupi na trgu. Njegov
dohodek pa je mezda/plaèa kot tr�na cena
»delovne sile«, ki je seveda le tr�na pro-
tivrednost inputa, ne dejanskega outputa
dela. Mehanizem ekonomskega izkorišèa-
nja dela v tem sistemu je torej – tudi brez
nepotrebnega sklicevanja na Marxa – kri-
stalno jasen.

Pravni sistem, ne ekonomska logika, je
torej tisti, ki �e a priori in brez kakršnekoli
realne ekonomske podlage, se pravi po-
vsem »umetno«, razdeli lastnike obeh te-
meljnih produkcijskih dejavnikov na »delo-
dajalce« (kupce delovne sile) in »deloje-
malce« (prodajalce delovne sile), s èimer je
v celoti pojasnjen tudi nastanek t. i. trga de-

la in na njem temeljeèega mezdnega pro-
dukcijskega odnosa kot osnovnega sistem-
skega »defekta« obstojeèega kapitalizma.
Vse to pa je sicer v oèitnem nasprotju s te-
meljnimi naèeli prava. Zakaj?

Neizpolnjeni pogoji
za status pravne osebe

Po teoriji je status pravne osebe mo-
goèe priznati le zdru�bam, ki imajo zago-
tovljen tako ustrezen stvarni (materialni) kot
osebni (personalni) substrat, ki je sicer
nujno potreben za uresnièevanje njihovega
opredeljenega dru�benega poslanstva. V
danem primeru je to ustvarjanje nove vred-
nosti v produkcijskih procesih.

Èe je torej �e vnaprej jasno, da kapital in
njegovi lastniki brez udele�be tudi dela in
njegovih lastnikov v nobenem primeru niso
sposobni uresnièiti tega poslanstva, po
kakšni logiki jim lahko pravo prizna status
pravne osebe v obliki gospodarske dru-
�be/korporacije, ki potem v pravnem pro-
metu nastopa kot »delodajalec« nasproti
lastnikom drugega, za izvajanje produkcije
enako nujno potrebnega in ekonomsko
povsem enakovrednega produkcijskega
dejavnika (tj. dela)? In, èemu naj bi za iz-
vajanje produkcije – glede na njeno omen-
jeno ekonomsko izrazito asociativno nara-
vo – pravzaprav sploh potrebovali umetno
pravno delitev na »delodajalce« in »delo-
jemalce«, èe pa so oboji (skupaj s svojim
produkcijskim tvorcem) objektivno nujna

sestavina »podjetja«? Pravo naj vendarle
naèeloma ne bi bilo èista sholastika, ampak
naj bi temeljilo na objektivni dru�beni real-
nosti.

Po normalni ekonomski in pravni logiki,
temeljeèi na objektivni realnosti, bi bila torej
lahko gospodarska dru�ba kot pravna
oseba zasnovana le kot »(enako)pravna

zdru�ba kapitala in dela (èloveškega

kapitala) ter njunih lastnikov«. Šele to bi
bila lahko korporacija z zares (po)polnim
personalnim in stvarnim substratom.

»Podjetništvo«
in »teorija agentov«

Tako imenovano »podjetništvo«, ki naj
bi bilo po klasièni ekonomski teoriji menda
»utemeljena« ekonomska podlaga za
omenjeno delitev na delodajalce in deloje-
malce, je v resnici zelo širok pojem, bist-
veno širši od (zgolj) poslovnega tveganja.
Njegove integralne sestavine so najmanj
tudi še podjetniška ideja, ustanovitvena ini-
ciativa, poslovodenje in inoviranje v poslov-
nih procesih, upravljanje podjetij itd. Èe so
torej kdaj sploh bili izpolnjeni pogoji za
samoumevno obravnavanje lastnikov kapi-
tala kot hkratnih »podjetnikov« v polnem
pomenu te besede, ti danes, v eri znanja in
èloveškega kapitala ter (prete�ne) loèitve
lastništva in upravljanja, zagotovo niso veè.

Tveganje s finanènim kapitalom, npr.
pri portfeljskih vlagateljih, ni prav niè veèje
in ekonomsko relevantnejše od tveganja s
èloveškim kapitalom. Predvsem pa: pod-
jetništvo je – objektivno neprenosljiva –
»osebnostna« lastnost ljudi, ne lastnost
korporacijskega kapitala, ki je danes veèi-
noma povsem »brezoseben«. Lastniki ka-
pitala tudi kot hkratni dejanski podjetniki so
bolj izjema kot pravilo. Tisti, ki teh funkcij ne
opravljajo osebno, pa seveda objektivno
niso upravièeni do nobenih, zlasti ne iz-
kljuènih korporacijskih pravic iz tega naslo-
va. Pri tem kajpak ne pride v poštev skli-
cevanje na t. i. agentsko teorijo upravljanja,
ki je glede na povedano povsem brez-
predmetna. Pravno-teoretièno namreè na
mened�ment prenaša »lastniška« korpora-
cijska upravièenja, ki jih objektivno sploh ni,
oz. jih ne bi smelo biti, osebnostnih
lastnosti ljudi pa (niti) pravo ne (z)more
prenašati.

Delo kot tr�no blago

Še bolj v nasprotju s temeljnimi naèeli
prava pa je seveda celotna veljavna ureditev
delovnih razmerij. Ne ka�e posebej pojas-
njevati, da je delo neloèljivo od èloveka in

da ga je zato �e Filadelfijska deklaracija iz
leta 1944 naèelno prepovedala obravnavati
kot tr�no blago. A aktualno (mezdno) de-
lovno razmerje je – pod tanèico vsega mo-
goèega teoretiènega leporeèja – po svojem
najglobljem bistvu še vedno èisto navadno
tr�no-menjalno oziroma kupoprodajno raz-

merje. Naj me pri tem kdo ne vleèe za jezik,
èeš da teorija govori o najemnem, ne o ku-
poprodajnem razmerju. Nekaj, kar se kot
input v produkcijskem procesu potroši,
obenem pa je neloèljivo od èloveka, nam-
reè ne more biti predmet najema. Korpo-
raciji, ustanovljeni z namenom, da bo za
potrebe svojega delovanja na trgu kupovala
delo, je torej mogoèe poleg ostalega vse-
kakor oèitati tudi pravno nedovoljen na-

men.

Dodaten, skoraj neverjeten – ekonom-
ski in pravni – sistemski absurd pa je, da
lastniški (finanèni) kapital, trajno vlo�en v
podjetja, sam – za razliko od dela, ki to ne bi
smelo biti – v resnici nikoli ni tr�no blago.
Nima svoje tr�ne cene, kajti vlaganje v po-
djetje ni kupoprodaja. Ko se na trgu pro-
dajajo lastniški dele�i podjetja, pa je v
njihovi ceni poleg vlo�enega »finanènega«
�e vsebovana tudi celotna vrednost intelek-
tualnega (èloveškega in strukturnega) kapi-
tala, ki naj bi bil naèeloma v lasti zaposlenih.
Tudi dobièki kot dohodki njegovih lastnikov
– za razliko od mezd delavcev – v resnici
kajpak niso tr�na cena nièesar.

In ta, ekonomsko in pravno oèitno �e v
temelju povsem nenaèelen (kvazitr�en)
sistem si neoklasièna ekonomska teorija
drzne brez kanèka nujne samokritike še
danes suvereno razglašati za dosledno »tr-
�no« gospodarstvo, v katerem naj bi bili
bojda vsi produkcijski faktorji brez izjeme
tr�no blago, dohodki njihovih lastnikov pa
njihova tr�na cena. Pravo pa ji za zdaj celo
tudi v tem nesmislu še povsem nekritièno
sledi.

Namesto zakljuèka

Ni torej res, da aktualni mezdnokapita-
listièni dru�benoekonomski sistem pogoju-
jejo, doloèajo in uravnavajo nekakšni »èisti
ekonomski mehanizmi«. Nasprotno. Ne-
odvisno od objektivne dru�benoekonomske
realnosti ga v celoti uravnava in vzdr�uje
veljavno pravo. Nedopustnega »trga dela«
in mezdnih produkcijskih odnosov nista
neposredno ustvarila ne zasebna lastnina
kapitala ne trg in tudi ne njuna medsebojna
kombinacija, ampak jih je trgu vsililo vel-
javno pravo. In sicer skozi uzakonitev
omenjene sporne pravne koncepcije kapi-
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talistiènega podjetja, ki pa, kot �e reèeno, ni
edina mo�na (in �e zdavnaj tudi ne veè
sprejemljiva) alternativa.

Kar pravo zagreši, pa lahko edinole pra-
vo sámo tudi popravi. Pravo, ne ekonomija,
je torej tisto, ki lahko zagotovi nujno re-

konstrukcijo aktualnega kapitalizma. A naj-
prej se bo moralo otresti vseh zgoraj nave-
denih zablod (neo)klasiène in marksistiène
ekonomske teorije, ki ju je èas �e povsem
povozil, ter svoje servilnosti do nje, se
opreti na lastna temeljna naèela in se kon-

èno postaviti popolnoma na svoje noge.
Vsaj veljavno korporacijsko in delovno
pravo bi bilo za potrebe 21. stoletja vse-
kakor potrebno napisati povsem na novo.

Stanje, razvoj in aktualna
vprašanja socialnega dialoga

Bistven element evropskega ekonomsko socialnega modela je socialni dialog kot orodje za razre-
ševanje ekonomsko socialnih vprašanj. V sodobnih dru�bah, zlasti v evropskih dr�avah, v katerih
prevladuje socialno tr�no gospodarstvo, dialog med socialnimi partnerji igra pomembno vlogo.
Njegov namen je sodelovanje in vkljuèevanje socialnih partnerjev pri sprejemanju odloèitev in
njihovem izvrševanju, saj lahko socialni dialog prispeva k legitimnosti in sprejemljivosti sprejetih
odloèitev. Namen prièujoèega prispevka je podati opredelitev socialnega dialoga, predstavitev
ravni, na katerih poteka, udele�ence socialnega dialoga na teh ravneh ter oblike socialnega dia-
loga. Nenazadnje bo v prispevku predstavljena tudi kratka ocenja stanja socialnega dialoga v Slo-
veniji in izzivi, s katerimi se bo na podroèju socialne dialoga v bli�nji prihodnosti potrebno sooèiti.

Splošno o socialnem dialogu

Socialni dialog je organizirano sode-
lovanje med socialnimi partnerji kot
predstavniki dela na eni in kapitala na
drugi strani z namenom doseganja dogo-
vora za uresnièevanje skupnih ciljev ob
upoštevanju razliènih interesov ene in dru-
ge strani. Na ta naèin se s socialnim dia-
logom lahko uèinkovito bodisi prepreèuje
bodisi razrešuje konflikte, do katerih prihaja
zaradi nasprotnih si interesov med delom in
kapitalom. Socialni dialog, v katerem sode-
lujejo socialni partnerji, sindikati in deloda-
jalci, je bipartiten socialni dialog, medtem
ko v tripartitnem socialnem dialogu poleg
sindikatov in delodajalcev sodeluje tudi Vla-
da. Le-ta lahko nastopa bodisi v svoji pri-
marni vlogi izvršne veje oblasti bodisi v
vlogi delodajalca javnim uslu�bencem. Po-
sledica navedene dvojnosti lahko vodi tudi v
konflikt interesov, èe Vlada svojo oblastno
vlogo izkoristi za potenciranje svoje moèi v

vlogi delodajalca – stranke v kolektivnem
dogovarjanju s sindikati. Tripartiten socialni
dialog je potrebno loèiti od dialoga s civil-
no dru�bo, ki obsega širši krog déle�nikov
in poleg socialnih partnerjev vkljuèuje tudi
npr. nevladne organizacije.

Socialni partnerji, ki sodelujejo v so-
cialnem dialogu, so delodajalci (na ravni
delodajalca) ali njihova zdru�enja ter sin-
dikati, reprezentativni na razliènih ravneh
(za obmoèje dr�ave, na ravni dejavnosti,
poklica, delodajalca...). Ni sicer izkljuèeno
sodelovanje nereprezentativnih sindikatov v
socialnem dialogu, vendar imajo kolektivne
pogodbe, sklenjene s takšno organizacijo
drugaène pravne posledice, saj ne morejo
veljati za delavce, ki niso èlani tega sin-
dikata. Sindikat, ki nima reprezentativnosti,
pa tudi nima številnih pravic in pristojnosti,
kot jih sicer zakonodaja daje reprezentativ-
nim sindikatom.

Ne glede na pomen socialnega dialoga
za bla�itev potencialnih konfliktov, ki so

posledica praviloma razliènih interesov de-
lavcev in delodajalcev, pa seveda ni moè
izkljuèiti polo�aja, v katerem socialni dialog
ne prinese za obe strani sprejemljivih reši-
tev in se umakne skrajnemu sredstvu, ki je
v takšnih primerih na voljo sindikatom –
sindikalnemu pritisku, stavki. Tudi v tak-
šnem primeru pa Zakon o stavki zapoveduje
pogajanja za rešitev spora v èasu od na-
povedi stavke do same izvedbe stavke in v
èasu njenega trajanja, kar pomeni, da je
tudi v primeru stavke socialni dialog orodje,
ki lahko in praviloma tudi dejansko pripelje
do dogovora in sklenitve sporazuma o raz-
reševanju stavkovnih zahtev med sprtima
stranema.

O pravnih podlagah
socialnega dialoga

Temeljna podlaga za vodenje social-
nega dialoga je pravica do zdru�evanja in
organiziranja, ki omogoèa organiziranje
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