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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je raziskati povezavo med lastništvom zaposlenih v povezavi z 

motivacijo, ekonomsko demokracijo in participacijo. Teoretični del obsega pregled lastništva 

zaposlenih v svetu in Sloveniji, zadružništva kot prvega demokratičnega ekonomskega 

subjekta, ki je nastal sredi kapitalizma v 19. stoletju in je pomagal na poti do sodobne družbe. 

Dandanes je participacija zaposlenih vpeljana v pravni red in dviga splošno raven ekonomske 

demokracije. V nalogi smo prikazali razdelitev družbenega premoženja in opisali privatizacijo 

mlade države. Preverili smo veljavno zakonodajo in ugotovili, da je neprijazna predvsem do 

ekonomsko najbolj ranljivih in mladih. Podjetje, v katerem smo opravili empirično raziskavo, 

ostaja večinsko v lasti zaposlenih, a se delež zmanjšuje, zato smo videli izziv v preverjanju 

interesov zaposlenih. Povprašali smo jih o možnih načinih pridobivanja delnic. Med 

zaposlenimi obstaja interes za pridobivanje delnic. Pri primerjavi motivacije med zaposlenimi 

smo ugotovili, da ni razlike med lastniki in nelastniki, a lastništvo delnic pozitivno vpliva na 

ekonomsko demokracijo. Zasnovali smo predloge za razvoj notranjega lastništva v podjetju. 

Ključne besede: lastništvo zaposlenih, ekonomska demokracija, participacija, zadruge, 
pridobivanje delnic. 

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis is to explore the relationship between employee ownership 

in relation to motivation, economic democracy and participation. The theoretical part includes 

an overview of employee ownership in the world and in Slovenia, cooperatives as the first 

democratic economic entity that emerged in capitalism in the 19th century and helped on the 

path to modern society. Today, employee participation is being introduced into the legal order 

and raising the general level of economic democracy. In the thesis we have shown the 

distribution of social property and described the privatization of the young state. We checked 

the current legislation and found that it is unfriendly, especially to the most economically 

vulnerable and young people. The company in which we conducted the empirical research 

remains majority owned by employees, but the share is decreasing. We saw a challenge in 

checking the current interest of employees. We asked them about possible ways to acquire 

shares. There is an interest among employees to acquire shares. When comparing motivation 

we found no difference between owners and non-owners, share ownership has a positive impact 

on economic democracy. We designed proposals for ways to develop internal ownership. 

Key words: employee ownership, economic democracy, participation, cooperatives, acquisition 

of shares. 
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1 UVOD 

Lastništvo in demokracija sta neposredno povezana. Preko zgodovinskega razvoja smo prišli 

do današnjih pogledov na lastništvo zaposlenih in stanja demokracije v organizacijah in celotni 

družbi. Najbolj razvite demokracije so zakonsko vpeljale in aktivno spodbujajo notranje 

lastništvo in participacijo vseh zaposlenih v podjetjih (Kanjuo Marčela 1999a, 65-66). V 

Sloveniji smo naredili velik preskok z razdelitvijo družbenega premoženja po osamosvojitvi. 

Vsi državljani so pridobili certifikate, ki so jih lahko vnovčili na različne načine. Po četrt stoletja 

je stanje lastništva in demokracije na tem področju nazadovalo. Obravnavano podjetje je med 

redkimi ohranilo večinski lastniški delež zaposlenih. Danes je lastništvo zaposlenih na obrobju 

družbenega zanimanja. Bohinc (2016, 24) pravi, da je zgodovina kasnejšega prometa z 

delnicami in privatizacija izpostavila moralno sporna dejanja, ki niso bila pravno sankcionirana 

tudi zaradi neprimerne zakonodaje. Žal slovenska zakonodaja še danes ne spodbuja te oblike 

demokracije (Bohinc 2016, 36). V podjetju lastništvo kot instrument demokracije večinsko 

ostaja v krogu generacije, ki je pridobila delnice ob razdelitvi družbenega premoženja. Z 

vstopom Slovenije v EU smo prevzeli evropsko pravno ureditev o soupravljanju v podjetjih. Ta 

nadgrajuje osnovne sindikalne koncepte zaščite zaposlenih v participacijo in demokracijo na 

vseh nivojih, od sodelovanja na nivoju delovnega mesta do članstva v nadzornem svetu. 

Za vsako delo se potrebuje motivacija, neki notranji motiv, ki človeka žene k delu. To temo je 

preučevalo veliko znanstvenikov in razvilo se je več teorij. Zelo pomemben pogoj za kvalitetno 

opravljeno delo je motivacija. V zgodnjem kapitalizmu so zaposleni želeli več svobode. Ker 

jim je lastniki niso nudili, so iskali boljše možnosti. Rešitev so pridobili v zadružništvu, kjer so 

bili vsi člani enakopravni. Še danes je po Štromajerju (2018, 6) zadružništvo najbolj 

demokratična vrsta organizacije. Obravnavano podjetje je nastalo iz zadružniške tradicije in na 

tem temelju je zraslo v veliko in uspešno izvozno podjetje. Do danes se je ohranilo notranje 

lastništvo in lastna kultura med zaposlenimi. Tema je družbeno aktualna in iz teh razlogov smo 

v nalogi želeli preveriti odnos in razlike med lastniki in nelastniki do motivacije za delo, 

ekonomske demokracije, participacije in lastništva delnic. 
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2 OPREDELITEV TEORETIČNEGA IZHODIŠČA IN OBRAVNAVANEGA 

PROBLEMA 

Že najstarejši viri poročajo, da so stari misleci govorili o lastnini kot pozitivni motivaciji za 

dobro delo. Kanjuo Mrčela (1999a, 34-35) in Waldron (2020) pravita, da je bil Aristotel (1998) 

med prvimi, ki so menili, da je privatno lastništvo nujno potrebno za učinkovito izrabo 

človeških sposobnosti in izrabo virov. Prav tako je bil Aristotel (1988, po Waldron 2020) prvi, 

ki je imel delo za temelj gospodarskih odnosov. Medtem ko je Platon (1993, po Waldron 2020) 

zagovarjal družbeno lastnino, je v srednjem veku Tomaž Akvinski (po Waldron 2020) 

zagovarjal mešano lastništvo (Grunebaum 1987, 25, po Sinreih 2016, 110). Macpherson (1978, 

po Kanjuo Mrčela 1999a, 41) pravi, da se skozi vso zgodovino pojavlja več pojmov in dilem o 

lastnini: skupna, državna ali privatna. Predvsem je vprašanje optimalne izrabe lastnine in njena 

izraba z vidika družbenih odnosov. 

Kanjuo Mrčela (1999a, 19-20) pravi, da je lastništvo družbeni fenomen, ki odseva družbene 

potrebe, norme in dogovore. Zato se je oblika lastništva skozi zgodovino spreminjala in 

prilagajala zahtevam družbe. Je odraz želja, potreb in interesov posameznikov in družbe kot 

celote. Oblike lastništva se razlikujejo glede na nosilca lastniških pravic (družbena, državna, 

skupna, kolektivna, privatna lastnina) in predmet lastništva (predmeti za osebno rabo, sredstva 

za proizvodnjo, kapital, zemlja). Lastninska pravica je lahko osebna, skupna ali državna. 

Posamezniki, država, različne organizacije, skladi ali gospodarske družbe združujejo svoje 

ekonomske interese v različnih oblikah družb, ki jih predpisuje zakonodaja. Razlikujejo se po 

številu lastnikov, velikosti njihovih deležev in načinu vodenja. Pri lastniških družbah lastniki 

uveljavljajo pravice glede na velikost deleža v družbi. Vodenje družbe lahko prevzamejo 

lastniki, ali za to pooblastijo managerje. Pri modernem lastništvu posamezni lastniki preko 

svojih deležev v organizaciji nimajo odločilne moči pri vodenju, ampak je prenesena na vodstvo 

organizacije – managerje (Bohinc 2016, 135). Lastninska pravica vedno predstavlja boj za 

oblast, moč in uživanje rent. Nahtigal (2002, 96) navaja, da je šlo v procesu množične 

privatizacije za kvazi-darvinističen spopad družbenih skupin za konsolidacijo absolutne 

lastninske pravice. To se je zgodilo ob privatizaciji vzhodno evropskih socialističnih 

gospodarstev kot posledica prenosa kapitalizma kot pravnega instituta devetnajstega stoletja. 

Bohinc (2011, 12) pravi, da kapitalizem pri nas oblikujejo oblastna pravila (zakonodaja), ki so 

jih pred stoletji vzpostavile meščanske kodifikacije v tradicionalnih državah zahodne Evrope 

in smo jih v Sloveniji bolj ali manj prepisali. Niso pa se uveljavile etične in moralne norme, ki 

so jih v tradicionalnih kapitalističnih državah stoletja gradili in utrjevali. 

Nahtigal (2002, 166-168) navaja, da se lastninska pravica v modernih zahodnih državah 

disagregira. Nemški pravni teoretiki govorijo o preobrazbi in razgrajevanju lastninske pravice 

ter poudarjajo socialno funkcijo lastninske pravice. Tu je zelo pomembna vloga sodišč, ki 

dopuščajo večje posege države v lastninske pravice s ciljem povečevanja družbene blaginje in 

zaščite okolja. Razumna regulacija s strani države postaja sprejemljiva, če gre za cilje vladne 
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politike: z aktivno vladno politiko uresničiti širšo družbo blaginje in arbitrirati med različnimi 

ekonomskimi interesi (javnimi in zasebnimi) v dinamičnem ekonomskem razvoju. Ni dvoma, 

da imajo takšni ukrepi kljub kompenzacijam distributivne učinke glede na obstoječe družbeno 

bogastvo in družbeno neenakost. Kanjuo Mrčela (1999a, 128) navaja, da je to spreminjanje 

organizacije, tako da bi bili v njej zaposleni bolj udeleženi pri pomembnih vidikih 

organizacijskega življenja. Gostiša (1996b, 33) je razvil integralno koncepcijo participativnega 

managementa, ki zajema tri osnovne oblike participacije zaposlenih v organizaciji: upravljanje 

na osnovi dela, finančna participacija in lastniška participacija na temelju notranjega lastništva. 

Cilj naj bi bil čim višja in vsestranska integracija v organizacijo zaradi optimalnega aktiviranja 

vseh človeških potencialov v smeri večje poslovne uspešnosti. 
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3 NAMEN, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Namen magistrske naloge je bil na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne 

literature opraviti empirično raziskavo o notranjem lastništvu zaposlenih v izbranem podjetju 

in podati predloge za izboljšanje. 

Cilji raziskave: 

‒ Pregled 100 bibliografskih enot domače in tuje literature s področja lastništva zaposlenih, 

zadružništva, ekonomske demokracije in participacije zaposlenih pri vodenju podjetja. 

‒ Izvedba kvantitativne raziskave o stanju notranjega lastništva v obravnavanem podjetju na 

reprezentativnem vzorcu. Zanimalo nas je lastništvo zaposlenih kot ena od oblik ekonomske 

demokracije, percepcija anketirancev glede povezave med lastništvom, motivacijo in 

ekonomsko demokracijo, primerjava motivacije med zaposlenimi lastniki in ostalimi 

zaposlenimi v podjetju ter o željah in načinih pridobivanja delnic v prihodnje. Cilj je bil 

raziskati vzroke za zmanjševanje deleža lastnikov med zaposlenimi, razloge za odprodajo 

delnic in druge zunanje vplive na zmanjševanje deleža v preteklosti. Prav tako smo želeli 

ugotoviti, kakšen je interes za nakup delnic in kaj bi zaposlene spodbudilo k nakupu. 

‒ Opredelitev in zasnova 3-5 priporočil konkretnih izboljšav na področju notranjega 

lastništva. 

Na osnovi teoretičnih izhodišč in opisa problematike smo oblikovali naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

‒ Ali je zaznana razlika v motivaciji zaposlenih glede na lastništvo delnic podjetja? 

‒ Ali imajo lastniki in nelastniki enak interes za nakup delnic? 

‒ Ali je Domel demokratična organizacija? Kako zaposleni vidijo stanje participacije, 

komuniciranja in soodločanja? 
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4 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH METOD 

V teoretičnem delu smo sistematično raziskali domačo in tujo literaturo s področja notranjega 

lastništva, zadružništva, ekonomske demokracije, participacije v podjetju v lastništvu 

zaposlenih. Preverili smo, kako je to povezano z motivacijo in zadovoljstvom zaposlenih. 

Predvsem nas zanima ekonomska demokracija v proizvodni organizaciji in družbena uspešnost 

te vrste organizacije. 

V empiričnem delu je bila opravljena anketa med zaposlenimi, kjer smo preverili zadovoljstvo 

in motivacijo zaposlenih v luči lastništva, participacijo pri upravljanju podjetja ter interes za 

nadaljevanje, ohranjanje in povečevanje deleža notranjega lastništva. Izvedli smo jo na 

reprezentativnem vzorcu zaposlenih v podjetju. Anketni vprašalnik je bil zaprtega tipa v obliki 

pet stopenjske Likertove lestvice z vnaprej pripravljenimi odgovori (od 1 – sploh se ne strinjam, 

do 5 – povsem se strinjam) in tri stopenjske (da, ob določenih pogojih, ne).  

Preverili smo zadovoljstvo in motivacijo za delo in percepcijo demokratičnosti. Pri lastnikih 

smo preverili psihološke vidike lastništva, pri bivših lastnikih vzroke in motive za odprodajo 

delnic in na koncu pri vseh nadaljnje pogoje za pridobitev delnic. Motivacijo smo obdelali z 

enakimi vprašanji, kot jo je v podjetju izvedel Siok (Slovenska organizacijska klima). 

Lastništvo smo merili na osnovi indikatorjev, ki so jih v svoji raziskavi uporabili Michie, 

Oughton in Bennion (2002). Na koncu smo dodali odprto vprašanje: Ali imajo kakšen predlog 

ali pripombo na obravnavano temo? V zadnjem delu smo povprašali o demografskih podatkih 

anketirancev. 
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5 OMEJITVE IN PREDPOSTAVKE PRI OBRAVNAVANJU PROBLEMA 

Omejitve pri obravnavanju teme: 

‒ Raziskava je bila izvedena le v enem podjetju, zato so ugotovitve veljavne le za to podjetje. 

‒ Kakovost raziskave je bila odvisna od pripravljenosti anketirancev za sodelovanje. 

‒ Odgovori izražajo subjektivna mnenja anketirancev. 

V empiričnem delu raziskave v magistrski nalogi smo opravili kvantitativno raziskavo. Pri 

empirični raziskavi o notranjem lastništvu smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

‒ V svetu je notranje lastništvo veliko bolj raziskano kot v Sloveniji. 

‒ Razlog za raziskavo je osvetlitev tega področja ob pozitivni medijski obravnavi Domela kot 

podjetja v lastništvu zaposlenih. 

‒ Management podjetja se sprašuje, ali notranje lastništvo vpliva in/ali povečuje motivacijo 

in zadovoljstvo pri delo. 

‒ Lastništvo zaposlenih ima v teoriji pozitiven vpliv na poslovanje podjetja in na celotno 

družbo in njeno ekonomsko perspektivo, participacijo ter demokracijo. 
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6 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V teoretičnih izhodiščih bomo raziskovali lastnino, način privatizacije družbene lastnine v 

Sloveniji in državah vzhodne Evrope, notranje lastništvo in pravne možnosti za povečevanje 

lastništva. Pregledali bomo motivacijo kot spodbudo za delo in zadovoljstvo zaposlenih. Opisali 

bomo današnje oblike ekonomske demokracije kot so zadruge, industrijska in sindikalna 

demokracija, notranje lastništvo kot vir demokracije in participacijo zaposlenih pri upravljanju 

podjetij in pri delitvi rezultatov dela.  

6.1 Lastnina 

Bajt (1953, 139, po Bohinc 2016, 73,) navaja, da je lastnina stanje v razmerjih med ljudmi glede 

stvari in pridobitelju lastnine zagotavlja lastninske pravice. Kanjuo Mrčela (1999b, 83-84) 

pravi, da koncept lastništva odseva stanje družbe, se skozi zgodovino spreminja in ga lahko 

razumemo kot družbeni fenomen. Lastniške pravice morajo biti pravno definirane, a morajo 

temeljiti na moralnih vrednotah družbe. Nadaljuje, da lastništvo sodi pod osnovne človekove 

potrebe, njihova ureditev zagotavlja zadovoljevanje človekovih potreb po varnem in 

strukturiranem življenju. 

Locke (1967, 125, po Rosanvallon 1998, 28-29) v svoji teoriji lastnine izpostavi in opredeli 

lastnino kot produkt dela. Po njegovem v naravnem stanju obstaja lastnina, saj v naravnem 

stanju obstaja delo. Zato človek v sebi nosi poglavitno utemeljitev lastnine, saj je lastni 

gospodar in lastnik svoje osebe, tega kar počne, in dela, ki ga opravlja. Po njegovem koncept 

lastnine povzroči nastanek aritmetike strasti. Zlasti daje nov pomen vzpostavitvi civilne družbe: 

glavni in prvi cilj, zaradi katerega se ljudje združujejo v republike in se podrejajo vladam, je 

ohranjanje njihove lastnine. Smith (2010, 142) pravi, da se človekova bit in njegova moč enačita 

z njegovo lastnino. Svoboden je le kot lastnik. Najbolj sveta in najmanj izpostavljena kršenju 

izmed vseh lastnin je lastnina lastne delavnosti, saj je prvi vir vseh drugih lastnin. Reveževo 

premoženje je v moči in spretnosti njegovih rok. Onemogočiti mu, da to moč in spretnost 

uporablja tako, kakor mu najbolj ustreza, če s tem nikomur ne škoduje, je groba kršitev 

najsvetejšega lastništva. Je kričeče poseganje v legitimno svobodo tako delavca kot tudi tistih, 

ki bi mu bili voljni dati delo. 

Bohinc (2016, 73-80) pravi, da za obdobje starega Rima lahko govorimo o lastnini kot pravno 

urejenem razmerju med ljudmi. Iz značilne razredne delitve družbe med gospodarje in sužnje 

ter pravne ureditve je izhajalo, da je bil gospodar lastnik sužnja in vsega dela, ki ga je suženj 

opravil. Nadaljuje, da komentatorji rimskega prava označujejo lastninsko pravico kot načelno 

neomejeno ali kot absolutno, popolno in izključujočo pravno oblast nad stvarjo. V srednjem 

veku, v času fevdalizma je razvoj lastnine kot pravnega pojma doživljal spremembe. Popolna 

absolutna oblast nad stvarjo ni bila več mogoča. Še vedno je bil pravni izraz fevdalne lastnine 

izkoriščevalski, prav takšen, kot je bila fevdalna družba. Fevdalec je imel v posesti zemljo, 
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medtem ko kmetje, ki so zemljo obdelovali, niso imeli nad njo nobenih lastninskih pravic. 

Začetek industrijske revolucije je tudi začetek razvoja kapitalizma. Lastniki prvih podjetij so 

potrebovali delavce, ki so prišli iz kmečkega stanu. Tudi ti so izkoriščali svoje zaposlene brez 

večjih omejitev. Zato so zgodnji teoretiki kapitalizma kmalu začeli zavračati mezdno 

izkoriščanje. Želeli so, da se na ekonomskem področju vzpostavi več demokracije. Takrat so se 

ustanavljale prve zadruge za zaščito pred pretiranim izkoriščanjem delavcev (Kanjuo Marčelo 

1999a, 56). Zaradi socialne pravičnosti in ureditve mednarodne politike dela so po prvi svetovni 

vojni ustanovili mednarodno organizacijo dela (ILO), tripartitno organizacijo vlad, 

delodajalcev in zaposlenih (ILO 2020). 

Kanjuo Mrčela (1999a, 20) pravi, da se oblike lastništva razlikujejo glede na nosilca lastniških 

pravic (družbena, državna, skupna, kolektivna, privatna lastnina) in po predmetu lastništva 

(predmeti za osebno rabo, sredstva za proizvodnjo, kapital, zemlja, osebe). 

Razlikujejo se po številu lastnikov, velikosti njihovih deležev in načinu vodenja. Vodenje 

družbe lahko prevzamejo lastniki ali za to pooblastijo managerje. Razpršeno lastništvo je takrat, 

ko posamezni lastniki preko lastniških deležev v organizaciji nimajo odločilne moči pri 

vodenju, ampak jo zato prenesejo na vodstvo organizacije – managerje. V Sloveniji je 

uveljavljen dvotirni sistem vodenja družb, kjer lastniki oblikujejo nadzorni svet, za vodenje 

družbe pa pooblastijo managerja. Primer skupne lastnine so zadruge, kjer so člani enakopravni 

in demokratično odločajo o delu in poslovanju (Štromajer 2018, 25). To lahko vidimo, na eni 

strani kot združevanje individualnih pravic, dolžnosti in namenov, ter na drugi strani kot rast 

idej, pravic in dolžnosti, ki se razlikujejo od dolžnosti posameznih lastnikov podjetja. Lastniki 

združujejo individualne pravice in dolžnosti v smeri skupnega pridobivanja ekonomskih koristi 

ali dobrin. Sem bi lahko šteli tudi delničarsko lastnino, ki po Kanjuo Mrčela (1999b, 92) sicer 

izhaja iz privatne lastnine, a analize kažejo, da je le-ta oblika bližja javnemu ali družbenemu 

lastništvu. Nastanek delničarstva je nastal iz potrebe po investicijskem kapitalu. Prva 

delničarska družba Banco di S. Giorgo je bila ustanovljena že v 14. stoletju v Genovi. 

6.1.1 Privatizacija in lastniški certifikati v vzhodni Evropi 

Za našo raziskavo je pomembna izkušnja ob množični privatizaciji v srednji in vzhodni Evropi 

ob padcu železne zavese, ko je trčila ob izziv prehoda iz socialistične v kapitalistično 

ekonomijo. Preoblikovanja družbe so se države lotevale vsaka po svoje (Lorenčič 2012, 373). 

Vendar so iskale primere in vzore v razvitih kapitalističnih državah zahoda. Pri tem so si 

pomagale z zahodnimi svetovalci. Privatizacija je bila proces, ki se je državljanov najbolj 

dotaknil (Lorenčič 2012, 443). Bohinc (2016, 35) pravi, da je do velikanskih političnih 

sprememb prišlo sočasno, predvsem v kontekstu razpada nekdanje države in zgodovinskih 

okoliščinah propada socialističnega družbenega projekta. Po Mencingerjevem (1995, 49) 

mnenju naj bi bila privatizacija v svojem bistvu urejen in zakonit prenos lastninskih upravičenj 

od ljudstva – države in drugih javnih institucij na osebe civilnega prava – posameznike in 
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družbe. Privatna lastnina naj bi izboljšala gospodarsko učinkovitost, zagotovila pravičnost pri 

razdelitvi bogastva in blaginje ter služila za odpravo enopartijskega sistema. 

Lorenčič (2012, 27) pravi, da so neizkušenim vladam z romantičnimi pričakovanji priskočile 

na pomoč mednarodne finančne institucije in svetovalci, ki so o državah, ki so jim svetovali, 

vedeli bolj malo. Poleg tega so bili vsi, tako domači politiki kot tudi tuji svetovalci, v večji meri 

ideološko zaslepljeni in politično motivirani. Osnovni cilj jim je bila dokončna odprava 

socializma in obstoječih institucij, namesto postopnega ustvarjanja posamezni državi 

ustreznega gospodarskega sistema in povečanja gospodarskega razcveta za celotno družbo in 

ne samo za del nje. 

Politika nove države je želela preoblikovati družbeno lastnino v privatno. Proces lastninjenja v 

Sloveniji ni bil izveden najbolj posrečeno. Bil je politični kompromis med idejami tujih in 

domačih ekonomskih svetovalcev. Najbolj znan tuj svetovalec je bil Jeffrey Sachs. Med 

domačimi je bil najbolj dejaven podpredsednik vlade, gospodarski minister Jože Mencinger. 

Zaradi specifične situacije v Sloveniji je prevladal kompromisni model med Mencingerjevimi 

in Sachsovimi predlogi. To je doživelo veliko kritik domačih ekonomistov. Predvsem se je 

zaradi tega razplamtel boj med levim in desnim političnim blokom. Levi so se bali divje 

privatizacije, desni ohranjanja prejšnje ureditve in prepočasnega prilagajanja prostemu trgu. 

Kompromisna rešitev je bila odločitev politike za delno razdelitev premoženja prebivalstvu, s 

popusti za zaposlene in različnimi naložbenimi skladi (Lorenčič 2012, 196). Lorenčič (2012, 

215) povzema besede Franca Zagožna, poslanca v Državnem zboru RS v letu 1992. Ta je dejal, 

da so v tistem času tako ekonomisti kot politiki ljudem dopovedovali, da lastniški certifikati 

oziroma delnice, ki so jih imeli, niso nič vredne. Posledica tega je bila, da so le-te ljudje veselo 

prodajali. Domači strokovnjaki (skupina okoli Mencingerja) so videli temeljni problem 

slovenskega gospodarstva na makroekonomskem področju. Tuji strokovnjaki (skupina okoli 

Sachsa), ki niso bili obremenjeni s hipoteko jugoslovanskega ekonomskega sistema, so 

predlagali hiter skok v kapitalizem s sočasno izvedbo najpomembnejših ekonomskih ukrepov, 

se pravi zamenjavo denarja, rekonstrukcijo gospodarstva, sanacijo bančnega sistema, 

privatizacijo in finančno ozdravitev podjetij (Lorenčič 2012, 195). 

V Sloveniji je bila tranzicija po Šušteršiču (2003, 209) endogena, to pomeni, da je bil 

tranzicijski prehod postopen in se je začel že pred zlomom socializma v Vzhodni Evropi. 

Začetek je bil že v Jugoslaviji ob reševanju ekonomske krize v osemdesetih letih dvajsetega 

stoletja. V tem času je Markovićeva vlada začela z reformami ekonomsko gospodarskega 

sistema. Lorenčič (2012, 209) pravi, da je bila prva značilnost slovenske razdelitvene 

privatizacije, da ni neposredno omogočala vstopa strateških lastnikov in še posebej ne tujih 

strateških lastnikov v podjetja, ki so bila predmet privatizacije. Druga značilnost pa je bila, da 

so managerji in zaposleni praviloma izkoristili predkupno pravico za 40 odstotkov delnic pod 

ugodnimi pogoji do zgornje meje, ki jo je dopuščala njihova finančna sposobnost  
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Zanimivo je, piše Rus (1992, 110), da predlogi slovenske privatizacije iz Mencingerjeve 

skupine niso prišli po naključju, temveč z analizo zablod, ki so se medtem vrstile v vzhodno 

evropskih državah. Avtorji predloga so omenjali, da so izhodiščna načela varianta ameriških 

delavskih delnic (ESOP), ki jih je Reaganova administracija začela uvajati s prednostnim 

odkupom delnic s strani managementa in zaposlenih. Razdelitev certifikatov vsem državljanom 

je v tistem času pomenila napredno in pošteno družbeno dejanje za povečanje enakopravnosti 

in dvig ekonomske demokracije. A je s kasnejšo razprodajo in zmanjševanjem deleža 

zaposlenih, dobra ideja notranjega lastništva razvodenela. Namesto da bi družba še dograjevala 

in razvijala sistem lastništva zaposlenih in povečevanja ekonomske demokracije, se je smer 

obrnila. Zato je glede na začetno stanje ostalo zelo malo notranjega lastništva. V veliki meri je 

prebivalstvo lastniške certifikate razprodalo, misleč, da le-ti tako ali tako nimajo nobene 

vrednosti. To so izkoristili tisti, ki so se zavedali, da lastniški certifikati oziroma delnice, imajo 

svojo vrednost. Res je, da ne strokovnjaki ne politiki niso vedeli, kaj se bo zgodilo (Lorenčič 

2012, 217). 

Lorenčič (2012, 267) trdi, da so bili deleži državnih skladov (SOD in KAD) v letih 1995-2005 

prodani brez javnega zbiranja ponudb. Po njegovem mnenju so bili ti deleži prodani 

netransparentno, nejavno, s čimer je bila onemogočena konkurenčnost ponudnikov. Pravi, da 

so bili prodani pod ceno. To je še en vidik divje privatizacije. Ribnikar (1996, po Prašnikar in 

Gregorič 1999, 34) navaja, da se je notranji odkup kot privatizacija v Sloveniji uveljavil zlasti 

zaradi obrambe podjetij pred umetno ustvarjenimi lastniki, kot so pooblaščene investicijske 

družbe in državni skladi. Tu Prašnikar in Gregorič (1999, 34) nadaljujeta, da se je to zgodilo 

zaradi drugačne vloge PID in skladov, kot je predvidela zakonodaja. Namesto da bi iskali 

ustrezne portfelje finančnih naložb in lastnikom zagotovili varne in donosne naložbe, so imeli 

težnjo po aktivnem upravljanju podjetij. 

Način razdelitve družbenega premoženja v Sloveniji prikazujemo na Sliki 1: 

 

Slika 1: Razdelitev družbenega kapitala 

Vir: Kranjc Žnidaršič 1999, 46. 
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V vsem tem času se je zakonodaja sproti oblikovala. Prepuščena je bila političnemu boju in 

interesom, ki jih je določena struja zagovarjala. Za primer lahko vzamemo češko privatizacijo, 

ki je primerljiva s slovensko. To opiše Lorenčič (2012, 377), ko povzema profesorja ekonomije 

Martina Myanta (2003), ki govori o pozitivnih lastnostih geografske lege in institucionalnega 

ogrodja, označi še pozitiven odnos in pripravljenost do vstopa velikih multinacionalnih družb, 

kar je po njegovem mnenju izražalo napredek družb in spoznavanje šibkosti v odnosu do tržnih 

ekonomij. Vendar je bilo po mnenju Myanta (2003) pri privatizaciji na Češkem narejenih šest 

napak, kljub temu da so bili izpeljani po standardih Mednarodnega denarnega sklada. Myant 

(2003) jih takole našteje: 

‒ Bili naj bi neprimerni za gospodarstvo na prehodu iz centralno planskega v tržno 

gospodarstvo. 

‒ Neustrezna makroekonomska politika: Centralna banka je med drugim vodila previdno 

denarno politiko v smislu omejevanja posojil, ker je zmotno menila, da bo tako znižala 

inflacijo. 

‒ Kuponska privatizacija ni prinesla olajšav, ne novih finančnih virov za investicije in 

modernizacijo, ne novih mednarodnih stikov, ne novih strokovnjakov, prodaja domačim 

lastnikom ni vodila do bistveno boljših rezultatov za gospodarstvo. 

‒ Odnos politike do največjih bank, ki so ostala v državni lasti.  

‒ Prepočasno postavljanje ustreznega pravnega in regulatornega okvirja. 

‒ Da se je češka vlada odvezala vsakršne odgovornosti glede usode češke industrije in ni bil 

storjen noben poskus reševanja slednje.  

Poglejmo nekaj podobnosti s Slovenijo. V 3. točki pri razdelitvi certifikatov je prihajalo do 

podobnih problemov. Finančno šibki mali delničarji niso imeli interesa za dodatno vlaganje v 

podjetja, medtem ko so lahko managerji sredstva preusmerili v delnice ali celo v oškodovanje 

družb. Večkrat tudi na ne najbolj legalen način (Slika 2). Tu je podobnost s 5. točko, kjer tudi 

v Sloveniji pravosodni sistem ni bil kos večjemu številu odklonov in je omogočala divjo 

privatizacijo ter prilastitve izven zakonodajnega okvira (Bohinc 2016, 42). Ivanjko (2002, po 

Lorenčič 2012, 314-315) pravi, da je za tranzicijsko podjetništvo značilno dejstvo, da praviloma 

temelji na lastniški koncepciji, to je želji podjetnikov, da skozi podjetniško igro poskušajo 

drugim igralcem »odvzeti« čim več premoženja na podlagi lastnine. Pri tem je prisoten lastniški 

koncept podjetništva, pri čemer način pridobivanja primarne lastnine, s katero se vstopa v 

podjetniško igro, ni jasno opredeljen in transparenten. Škoda, ki je bila povzročena, je bila 

precej višja, kot so jo povzročila druga kazniva dejanja. Zaradi teh sumov je bila ustanovljena 

Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij. ARLPP 

(2004, 7-9) je opravila 1106 postopkov revizije lastninskega preoblikovanja podjetij. Ugotovila 

je 658 ali 59,5 odstotkov oškodovanj po ZLPP (Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, 

Uradni list RS, št. 55/1992), to je bilo v skupni vrednosti 86.174 milijonov tolarjev. V 32 

odstotkih ni prišlo do oškodovanj. Ostalih 8 še niso zaključili ali so jih zaustavili. Pravne osebe 

so prostovoljno odpravile 60 odstotkov oškodovanj, ostalim 40 odstotkom je agencija izdala 

odločbe o odpravi.  
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Slika 2: Oškodovanje družbenega premoženja 

Vir: ARLPP 2004, 12. 

Podobno razlaga tudi Dobovšek (2008, 332-333), ki pravi, da v javnosti prevladuje prepričanje, 

da je prihajalo do velikih oškodovanj in neupravičenega bogatenja. O tem, da so nekateri 

obogateli, ne dvomi. Ne more pa potrditi, ali je to potekalo na nezakoniti podlagi. Če 

upoštevamo ugotovitve parlamentarne komisije o oškodovanju družbenega premoženja in o 

dejstvu, da ni prišlo do nobene obsodbe, logično zaključi, da je bila takšna tranzicija predvsem 

posledica slabih predpisov. Dobovšek (2008) nadaljuje s citiranjem Boštjana Penka (Koražija 

2003, 30-33, po Dobovšek 2008, 333), da je bila privatizacija poštena zaradi ravnotežja med 

starimi in novimi silami. Kasneje so se v politiki vzpostavila razmerja, zaradi katerih sta 

lastninjenje in tranzicija zdrsnila v negativne odklone. Tisti, ki so vodili to igro, so bili 

opremljeni z mnenji najboljših strokovnjakov in s prefinjenimi metodami težje prepoznavni 

navadnim državljanom. 

Dileme o načinu privatizacije in njegovi zakonitosti je opisoval Bajt (1994, 26), ki pravi, da je 

bila privatizacija v Sloveniji nepoštena ali celo neustavna, češ da ni upoštevala ustavne enakosti 

pravic. Moti ga pravica zaposlenih v podjetjih do notranjega odkupa in popust pri ceni. Pravi, 

da bi morali enakopravno sodelovati vsi državljani, ker lahko ostali državljani kupujejo pri 

enem podjetju manj, kot zaposleni. Druga neustavnost po Bajtu (1994, 29) je pravzaprav v 

nasprotju s prvo in trdi, da so zaposleni dolga leta (desetletja) hranili dele pridobljenega 

dohodka. Z njim so pomnožili zaposlenost in povečali kapitalsko intenzivnost procesov. Delež 

z lastnim delom ustvarjenega kapitala celotnega podjetja je zelo velik, celo prevladujoč. Pravi, 
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da v takih primerih kljub popustom to ne bodo zadoščalo, ne le za pridobitev večinskega deleža, 

ampak tudi ne za nakup tistega dela kapitala, ki so ga zaposleni sami ustvarili. Dodatno ga skrbi 

plačevanje odkupljenega kapitala od skladov. V tem času je bilo onemogočeno realno 

investiranje in vzdrževanje konkurenčnosti na trgu. Če pogledamo z vidika obravnavanega 

podjetja, je druga neustavnost povsem relevantna. Zaposleni in bivši zaposleni so zgradili 

podjetje večinoma s svojimi rokami in odrekanjem pri dohodkih. V času ustanavljanja in 

povojne obnove so delali udarniško (kot pravi Bajt (1994), brezplačno) za svojo zaposlenost. 

Zaradi slabih praks med procesom privatizacije je bila ustanovljena Agencija Republike 

Slovenije (ARLPP 1999) za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij z namenom 

revizije lastninskega preoblikovanja: ugotoviti pravilno vrednost družbenega kapitala, ugotoviti 

morebitno protipravno zmanjšanje in na tej podlagi sodno zahtevo za vrnitev premoženja, najti 

premoženje, ki ni bilo odkrito in ga prenesti na slovensko razvojno družbo in preverjanje 

finančno materialnega poslovanja še ne olastninjenih družb. Ta je ugotovila več vrst 

oškodovanj. Agencija je kar v 67 odstotkih ugotovila nepravilnosti pri lastninjenju (ARLPP 

2004). Pri vseh teh dilemah in vrednostih, ki so bile vključene v proces preoblikovanju 

družbenega premoženja je bilo zagotovo veliko nepravičnosti in nepoštenosti, sploh če 

vzpostavimo vzporednice z ugotovitvami ARLPP (2004), ki je v reviziji ugotovila 60 odstotne 

kršitve zakona ZLPP. 

Lorenčič (2012, 211-212) pravi, da je Damjan (1992) vizionarsko opredelil zakon ZLPP. Zakon 

daje očitno prednost slovenskim investitorjem, predvsem zaposlenim, bivšim zaposlenim in 

upokojencem v podjetjih, ki pridobijo deleže z lastniškimi certifikati. Dvomi, da bodo podjetje 

odkupili delavci, saj bodo zaradi mizernih plač svoje lastniške certifikate želeli čim prej 

zamenjati v likvidnostne finančne oblike. Damjan (1992, po Lorenčič 2012, 211-212) navaja, 

da je težko govoriti o kakršnikoli socialni pravičnosti, ko je šlo za lastninske odnose in je bilo 

prav, da so odlični managerji dobili lastniški nadzor v podjetjih. Prašnikar in Gregorič (1999, 

29) opišeta slovensko po privatizacijsko obdobje kot labirint, kjer se spopadajo različne 

interesne skupine za prevlado v podjetjih. Zaposleni, management, pooblaščene investicijske 

družbe in državni skladi so uveljavljali lastniške funkcije in svojo moč. Na primer managerji 

na osnovi asimetričnih informacij vplivu in moči, zaposleni s sodelovanjem v svetu delavcev 

in sindikatu. V takih razmerah imajo managerji omejeno moč za učinkovito in pravočasno 

strateško prestrukturiranje podjetij. 

Pri privatizaciji imajo po Šušteršiču (2003, 200) različne skupine povsem različne interese. Za 

poslovodstvo je najboljši način ta, ki jim omogoča ohranjanje najvišje avtonomije pri vodenju 

podjetja in čim manjšo možnost izgube položaja. Če vodijo perspektivno podjetje, je zanje 

najboljša možnost managerski odkup. Če to ni možno, je druga najboljša možnost kombinacija 

managerskega in delavskega odkupa, saj lahko zaposlene z ustrezno politiko nagrajevanja hitro 

pridobijo na svojo stran. To jim predstavlja sorazmerno ugodno upravljanje ali pa kasneje 

odkupijo njihove deleže. Zaposleni bodo imeli raje notranje lastništvo kot zunanje, ker 

pričakujejo, da bodo v procesu prestrukturiranja svoja delovna mesta lažje zaščitili v pogajanjih 
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z managerji kot z zunanjimi lastniki. Tretja možnost je, da se vzpostavi razpršena lastniška 

struktura številnih malih delničarjev, ki lahko zaradi koordinacijskih problemov le redko 

neposredno vplivajo na delo uprave. Četrta možnost bi bila vzpostavitev uravnoteženih 

lastniških oblik vseh notranjih in zunanjih deležnikov (Nahtigal in Bertoncelj 2013, 462). 

V Sloveniji se je odvijalo decentralizirano in avtonomno lastninsko preoblikovanje. To pomeni, 

da so podjetja sama odločala glede izbire načina in izvedbe lastninskega preoblikovanja. 

Mencinger (2006, 65-81, po Lorenčič 2012, 263) pravi, da je bil proces v Sloveniji nekoliko 

specifičen. Nestabilna lastniška struktura, ki so jo sestavljali notranji lastniki, zasebne, državne 

finančne institucije in majhen delež tujih lastnikov, je bila vzrok, da je formalni privatizaciji 

sledilo počasno konsolidiranje lastniške strukture, ki je hkrati ponujalo možnost političnega 

vmešavanja. 

Ivanko (2018, 220) pravi, da so izkušnje lastninjenja družbenega kapitala slovenskih 

državljanov slabe. Načela ZLPP se niso uresničila, zlasti ne načelo enakopravnega sodelovanja 

državljanov Slovenije pri lastninskem preoblikovanju in tudi ne načelo čim bolj enakomerne 

porazdelitve družbene lastnine. 

Zanimiv opis certifikacijske zgodbe opiše Pašanović (2016, 96). En del certifikatov je bil 

zaposlenim in bivši zaposlenim podarjen, drug del so dobili z notranjo razdelitvijo in odkupi. 

Zaposlenim naj bi se delnice »zgodile«, večina ni vedela, kako ravnati z njimi. Vsekakor 

fenomena delničarstva management v tem obdobju ni obravnaval kot delavsko participacijo ali 

kot mogočo prednost pri izgrajevanju pripadnosti organizaciji. 

6.1.2 Notranje lastništvo v svetu 

Ne obstaja povsem jasna meja, kdaj je neko podjetje v pomembni lasti zaposlenih. Ta je lahko 

bolj razpršena ali koncentrirana. Blasi in Kruse (1991, 7, po Lednik 1999,) ocenjujeta, da je v 

Ameriki pomemben delež pri 4 odstotkih vseh delnic družbe. Vsekakor morajo zaposleni imeti 

51 odstoten delež, da je družba v lasti zaposlenih. 

Kenner Thompson (1993, 825, po Štromajer 2018, 224) pravi, da je načrt delničarstva 

zaposlenih ESOP (2020) pravni mehanizem, ki se je v ZDA vzpostavil v skladu z zakonom o 

zavarovanju prihodkov za zaposlene v času upokojitve iz leta 1974. Kanjuo Mrčela (1994, 5) 

pravi, da je zakonodaja o spodbujanju notranjega lastništva povzročila veliko naraščanje števila 

podjetij, ki imajo poseben model lastništva zaposlenih ESOP. Osnova ESOP (2020) je, da 

zaposleni za nakup delnic najamejo posojilo, ki ga odplačujejo z dobički podjetja. Zakonodaja 

ESOP omogoča davčne olajšave. ESOP (2020) ima v letu 2020 v ZDA približno 6600 načrtov 

za pridobivanje deleža podjetij, v katerih so delavci zaposleni. Ti načrti imajo preko 14 

milijonov članov in še dodatno 3800 podobnih načinov pridobivanja delnic. Ocenjujejo, da 
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približno 32 milijonov zaposlenih sodeluje v načrtih lastništva zaposlenih, kar predstavlja 

približno 8 odstotkov lastniškega kapitala. 

Nuttall (2012, 22) v svoji raziskavi o podjetjih v lasti zaposlenih v Veliki Britaniji opisuje 

pozitivne lastnosti: izboljšana poslovna uspešnost, večja ekonomska odpornost, večja zavzetost 

in zavezanost zaposlenih, spodbujanje inovacij, boljše počutje zaposlenih in zmanjšana 

odsotnost z dela. Drofenik Štibelj (2019, 4-6) opisuje podobno raziskavo (McQauid idr. 2011) 

v VB in pravi, da je lastništvo zaposlenih uspešen in konkurenčen del trajnostno naravnanega 

gospodarstva. Primerjalno imajo višjo stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu kot podjetja, ki 

niso v lasti zaposlenih. Ta podjetja imajo boljšo komunikacijsko prakso in boljšo prakso 

vključevanja zaposlenih v procese odločanja, drugačno politiko do počutja in zdravja 

zaposlenih, zato imajo tudi občutno manjši delež absentizma med zaposlenimi. Za primere 

dobre prakse izpostavi mednarodno kemijsko podjetje Bader, ki je v celoti v lasti zaposlenih. 

Delnice imajo v posebnem skladu, novo zaposleni takoj postanejo člani sklada in po enem letu 

delovne dobe polnopravni člani z vsemi bonitetami. Zaposleni so polno vključeni v odločanje, 

poudarjajo varnost in zdravje pri delu. Naslednjega opiše John Lewis Partnership, ki je eno od 

najuspešnejših trgovcev na drobno v Veliki Britaniji. Prav tako so vsi delavci člani lastniškega 

sklada. To je znano po odprti demokratični komunikaciji in sprejemanju odločitev, vsak 

oddelek ima možnost razveljaviti odločitev vodstva. Njihova najbolj izstopajoča značilnost je 

omogočanje subvencioniranih počitnic, gledaliških in kino vstopnic. V podjetju verjamejo, da 

je zato višji prispevek zaposlenih v službi. Naslednjega opiše Tullis Russell škotsko podjetje za 

izdelavo papirja, ki zaposlenim omogoča pridobivanje delnic v davčno stimulirani shemi. 

Zaposleni pridobivajo brezplačne delnice ali partnerske delnice pod zelo ugodnimi pogoji. 

Ključno zanje je biti trajnostno naravnano podjetje v lasti zaposlenih. Tudi pri njih je 

pomembna vključenost zaposlenih v procese odločanja in imajo odličen komunikacijski sistem 

med sodelavci. S pridobitvijo delnic se je močno povečal občutek lastništva in ponos 

zaposlenih. Zadnje opisan je arhitekturni studio Edward Cullinan, ki nima delniške sheme. 

Podjetje temelji na zadružni shemi, kjer so vsi zaposleni direktorji podjetja. Vsako leto razdelijo 

dobiček. Postopek odločanja poteka preko diskusij in odločitve so sprejete soglasno. Imajo 

posebno skupino za dobro počutje za spremljanje zdravja in preprečevanja stresa. Odmore med 

delom izkoristijo za druženje in izmenjavo informacij. S tem ko starejši in mlajši sodelavci 

sedijo skupaj, so uveljavili boljši pretok informacij in znanja, ter komunikacijo med 

zaposlenimi. Na koncu Drofenik Štibelj (2019, 4-6) zaključi, da se je vlaganje v dobro počutje 

in zdravje zaposlenih obrestovalo. Izboljšalo se je počutje in zmanjšal se je absentizem. Z 

odprto komunikacijo in sodelovanjem pri odločitvah zaposleni lažje sprejmejo spremembe. 

Participacija zaposlenih predstavlja ključ do sprostitve njihovega potenciala. 

Francija je vodilna v Evropi po lastništvu zaposlenih in želi še napredovati, zato si poglejmo, 

kako jih francoska vlada spodbuja. V želji po izboljšanju poslovnega okolja je leta 2019 

predstavila nov zakon PACTE (Francoska vlada 2019), kot spremembo francoske zakonodaje 

s ciljem za bolj stabilno, inovativno in pošteno družbo. Zakon bo zmanjšal administrativne ovire 
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in omogočal rast MSP (malih in srednjih podjetij), ter njihovo širjenje na zunanje trge in 

ustvarjanje novih delovnih mest. Želijo, da so podjetja prostor za ustvarjanje in širjenje 

vrednosti, hkrati bo delo zaposlenih s tem zakonom bolje nagrajeno tudi v malih podjetjih. 

Francoska vlada (2019) je zakon predstavila v 10. glavnih točkah: 

‒ Poenostavitev načrtov skladov: ovire za pristop v sheme se bodo znižale. 

‒ Odpovedali se bodo prispevkom ob pristopu družb v lastniške sheme in delitev dobička, 

olajšal se bo pristop podjetjem z manj kot 250 zaposlenimi. 

‒ Preverila se bodo pravila gospodarskih družb: civilna in gospodarska zakonodaja bo 

usmerjena v povečanje socialnih in okolijskih vprašanj v luči dejavnosti in strategij podjetij. 

‒ Informatizacija za zmanjšanje stroškov: oblikovana bo enotna spletna platforma za 

poslovne formalnosti. 

‒ Prenova podjetij: skrajšali se bodo roki in stroški likvidacij in izboljšala njihova 

predvidljivost. 

‒ Raziskovalno področje se bo približalo poslovnemu okolju: poenostavilo se bo 

ustanavljanje podjetij in sodelovanje raziskovalcev z gospodarstvom z namenom oživiti 

povezovanjem med javnim raziskovalnim in zasebnim sektorjem. 

‒ Olajšanje poslovnih prenosov: zakon bo omogočal brezplačne prenose. Poslovni prevzemi 

zaposlenih in financiranje malih podjetij se bodo olajšali. 

‒ Poenostavitev in omogočanje pokojninskih prihrankov: vsi državljani bodo lahko svoje 

pokojninske sheme ohranjali in dopolnjevali skozi vso delovno dobo. 

‒ Podpora širjenja MSP v tujino: Oblikovale se bodo izvozne podpore za mednarodno 

razširitev vlaganj MSP-jev. 

‒ Varovanje strateških družb: Uvedeno bo predhodno dovoljenje za tuje naložbe v Franciji in 

zaščitile se bodo strateške družbe. 

Zakon PACTE (Francoska vlada 2019) je francoski predsednik Macron leta 2017 pospremil z 

besedami, da obstajajo trije dejavniki gospodarske preobrazbe. Prvi je prilagodljivost, prožnost 

zagotavljanja socialnega dialoga med zaposlenimi in podjetjem. Drugo je usposabljanje, učenje 

in tretje zavarovanje brezposelnih. Vzrok za spremembo zakonodaje vidijo v tem, da je v 

Franciji mnogo manj srednje velikih podjetij kot v Nemčiji. Ta podjetja so ključna pri 

ustvarjanju novih delovnih mest, so digitalizirana in imajo znanje. Zato je pošteno, da uspešna 

podjetja najprej nagradijo svoje zaposlene. 

Drofenik Štibelj (2018, 27-29) predstavi Francijo kot najbolj razvito državo z zakonsko 

predpisano delitvijo dobička in urejenimi varčevalnimi računi. Zakonodajo razvijajo že 

štirideset let. Podjetja imajo vzpostavljen varčevalni račun za zaposlene, na katerem zbirajo 

sredstva z naslova delitve dobička in neobvezne prispevke podjetja. Zaposleni delnice pridobijo 

brezplačno ali jih kupujejo po 20 odstotno ugodnejši ceni. Podjetje jih lahko vpiše tudi kot 

prispevek na strošek podjetja. Francoske vlade razvijajo to zakonodajo z namenom 

enakomernejše razdelitve bogastva. Zakonodaja je s časom postala vedno bolj kompleksna, da 
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preprečuje diskriminacijo zaposlenih s strani managementa in razne zlorabe. Sredstva, ki se 

nabirajo, se prenesejo v vzajemne sklade, ki jih upravljajo družbe, praviloma podružnice bank 

in zavarovalnic. Ta sredstva lahko vlagajo v družbo ali druge družbe. Predpisana je obvezna 

delitev dobička v podjetjih nad 50 zaposlenih, za manjša podjetja je prostovoljen. Imajo še 

neobvezne oblike: izbirna udeležba pri dobičku, kratkoročni varčevalni načrt in dolgoročno 

varčevalni načrt. Posamezni delavec lahko sodeluje v več oblikah načrtov Drofenik Štibelj 

(2018, 28). Na začetku delitev dobička ni zaživela, ko so po 27 letih spremenili zakone, ki so 

odpravila administrativne omejitve in uvedli davčne spodbude, je finančna participacija 

zaživela. Izbirna delitev dobička je kolektivna, predpišejo jo s kolektivno pogodbo ali 

dogovorom med vodstvom podjetja in sindikati ali delavskim svetom, a s soglasjem dveh tretjin 

zaposlenih. Izplačila so lahko enaka za vse zaposlene ali različna glede na oddelek, plačilno 

lestvico ali delovno dobo. Na dobiček se plača le pavšalni prispevek za socialno varstvo v višini 

7,5 odstotka. V primeru, da so vložena v varčevalni načrt, so oproščena vseh davkov. 

Kratkoročni načrt ima varčevalno dobo 5 let, dolgoročni je namenjen za varčevanje do 

upokojitve in je zavezujoč. Zadnja sprememba zakonodaje, predvideva doseči 10 odstotno 

lastništvo kapitala francoskih podjetij v lasti zaposlenih. 

Ta družbeni dogovor in zakonodaja se vidi na Sliki 3, kjer je v lastništvu kapitala zaposlenih, 

Francija daleč pred vsemi v Evropski uniji. 

 

Slika 3: Delež zaposlenih in managerjev kapitala v EU 

Vir: Mathieu 2019, 52. 

Zirnstein (2019, 9-11) poroča, da na Češkem zaposleni nimajo pomembne vloge v lastniški 

strukturi. Ob razpadu socialističnega sistema je sicer zakonodaja predvidevala notranje odkupe 
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s strani delavcev, a je bil postopek zelo zapleten, zaposleni niso imeli nobenega popusta ali 

drugih ugodnosti v primeru odkupa. Tudi na Slovaškem je delež lastništva zaposlenih v 

podjetjih zanemarljivo nizek, podobno kot velja za Češko. Vzrok temu je, da je večina podjetij 

v lasti tujega kapitala. Zirnstein (2018, 13) za Švico poroča, da je opazen trend rahlega upadanja 

delavskega lastništva. V praksi delodajalec delavcem ponudi delnice podjetja, ki so časovno 

omejena in po določeni nespremenljivi ceni. Delodajalec lahko različne skupine tretira različno, 

če temelji na pravični podlagi, a mora delavce, ki pripadajo isti skupini, tretirati enako. 

6.1.3 Notranje lastništvo v Sloveniji 

Po razpadu Jugoslavije je bila ena od temeljnih sprememb tudi preoblikovanje družbenega 

premoženja in lastnine. Z zakonom ZLPP je prišlo do prenosa lastništva s certifikati na vse 

polnoletne prebivalce nove države Slovenije. Čeh (2014) pravi, da je večina notranjega 

delavskega lastništva, ki je bil v devetdesetih letih svetel zgled v Evropi, poniknila. Pogosto v 

žepih vodilnih skupin – med njimi tudi zelo pohlepnih. To sta raziskovali ARLPP (2004) in 

parlamentarna komisija o oškodovanju družbenega premoženja in obe sta ugotovili 

nepravilnosti. Po letu 2008 se je vzpostavila nova skupina, ki po takrat sprejetem zakonu o 

delitvi dobička, le-tega deli tudi med svoje delavce. Canjko (2017) pravi, da je v začetku novega 

tisočletja več uspešnih zasebnih podjetij izkoristilo možnost vključevanja zaposlenih v 

lastniško strukturo z razlogom povečanja pripadnosti ključnih kadrov in z možnostjo 

solastništva postati privlačnejši za nove kadre. Rezultati udeležbe zaposlenih v podjetju 

navajajo rezultate raziskav, ki kažejo, da tovrstna podjetja v povprečju dosegajo večjo 

produktivnost in večji dobiček. Kot vodilni motiv najpogosteje navajajo motivacijo zaposlenih, 

ki jo dosežejo z razvojem podjetniškega duha s solastništvom, z večjo možnostjo soodločanja 

in zagotavljanjem dolgoročne varnosti zaposlenih, tudi za čas po upokojitvi. Podatki kažejo, da 

so to večinoma zasebne družbe. In še teh je v registru, ki ga vodi gospodarsko ministrstvo, le 

za vzorec. Večinoma dobiček delijo v denarju, le družba Datalab deli dobiček izključno v 

delnicah. S tem se povečuje solastništvo zaposlenih. Po besedah direktorja družbe so se v času 

krize prav zaradi solastništva izkopali iz težav. Torej so našli zaveznike med zaposlenimi 

lastniki. Pri tem si postavlja vprašanje: če se solastništvo obnese v svetu, zakaj se ne pri nas. 

Po raziskavi, ki jo je naredil Mathieu (2019) za velika podjetja v EU Slovenija močno zaostaja 

za evropskim povprečjem po količini kapitala v lasti zaposlenih prav tako v lasti managerjev 

(Slika 3), pravzaprav je med najslabšimi. V raziskavi je upošteval 100 največjih evropskih 

podjetij v lastništvu zaposlenih po številu zaposlenih. Zadnje na lestvici ima le 496 zaposlenih. 

Iz celotne raziskave je moč razbrati, da Slovenija v večini vidikov zaostaja: 

‒ Ni novih, ne starih načrtov pridobivanja notranjega lastništva. Eden ključnih podatkov, ki 

jih raziskava pove, da je bila Slovenija z razdelitvijo certifikatov prva, ki je imela načrt 

pridobivanja notranjega lastništva. 

‒ Število zaposlenih delničarjev je v Sloveniji od leta 2007 do leta 2019 upadlo za približno 

40 odstotkov, med 2011 in 2019 za 45 odstotkov. 
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‒ Delež kapitala v lasti zaposlenih je pod en odstotek. Povprečje v Evropi je 2,85 odstotka. 

6.1.4 Zakonodaja in možnosti lastništva zaposlenih  

Slovenski primer privatizacije je bil z vidika razdelitev družbenega premoženja finančno zelo 

velik, prav tako po obsegu upravičencev. Prašnikar in Gregorič (1999, 30-31) razlagata, da je 

bil zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) osnova za preoblikovanje 

samoupravnih podjetij z družbenim kapitalom v podjetja z znanimi lastniki. Hkrati je s 

spreminjanjem lastniške strukture prišlo do sprememb vzvodov za upravljanje podjetij. Le-te 

so bile uvedene z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD, Uradni list RS, št. 30/1993), ki je 

pravni okvir za upravljanje podjetij. Na to temo Bohinc (2011, 12) pravi, da kapitalizem pri nas 

oblikujejo oblastna pravila (zakonodaja), ki so jih pred stoletji vzpostavile meščanske 

kodifikacije v tradicionalnih državah zahodne Evrope in smo jih v Sloveniji bolj ali manj 

prepisali. V Sloveniji se niso na ukaz uveljavile tudi etične in moralne norme, ki so jih v 

tradicionalnih kapitalističnih državah gradili in utrjevali stoletja. 

Bohinc (2016, 143-144) poudarja, da sprejemanje tuje zakonodaje zaradi drugačnih 

zgodovinskih razmer v Sloveniji deluje drugače kot npr. v Nemčiji ali ZDA. Predvsem zaradi 

drugačne percepcije, interpretacije in spoštovanja zakonodaje ter razvitejše poklicne etike in 

tradicije. Poudarja, da se moramo v Sloveniji opreti na lastno presojo. Pravno državo na 

področju korporativnega upravljanja in gospodarstva lahko ustvarjamo le s preglednim, 

zavezujočim in razmeram prilagojenimi zakonskimi predpisi, ki so utemeljeni na temelju 

pravnega znanja in specifičnih slovenskih razmer. 

Danes je možnost dostopa do lastniških deležev zaposlenih predpisana v zakonu ZUDDob 

(Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, Uradni list RS, št. 25/2008). Vendar je v delniških 

shemi, kot jo predpisuje zakon, v zadnjih desetih letih vključeno le eno podjetje – Datalab s 

podružnicami. Vsa ostala so v denarnih shemah, ki omogočajo izplačilo dobička, a tudi teh je 

le kakšnih deset. Če upoštevamo število gospodarskih subjektov v državi, je to dokaz neprijazne 

zakonodaje (Republika Slovenija 2020). 

Bohinc (2016, 279) pravi, da v Sloveniji delavsko delničarstvo ni primerno urejeno. Razen 

delnic, ki jih delavci pridobijo iz naslova udeležbe pri dobičku v okviru delniške sheme. 

Popraviti bi bilo treba zakon ZUDDob, kjer bi morali vključiti nove določbe o delavskem 

delničarstvu, ki bi omogočalo neobdavčeno lastništvo in neupoštevanje vrednosti delnic do 

določene vrednosti pri socialnih transferjih malih lastnikov in njihovih družin. Vpeljati bi bilo 

treba načrt za obdobje petih let ali za nedoločen čas, ki bi urejal pravila pristopa in izstopa iz 

načrta. Želi, da bi podobno, kot ima francoska zakonodaja, določilo velikosti podjetja, npr. 30 

zaposlenih, v katerih je sprejetje načrta delniške sheme obvezno. 
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Veliko težavo pri uveljavljanju manjših deležev predstavlja zakonodaja, ki ureja socialne 

pravice in dohodke. Tako ZUPJS-I (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Uradni list 

RS, št. 47/2019) v 17. členu omejuje izplačila javnih sredstev osebam, ki imajo lastniški delež 

gospodarskih družb, zadrug ali vrednostne papirje. To pomeni, da najšibkejšim, če pridobijo 

delnice, zmanjšajo subvencije iz javnih sredstev. Iz istega razloga se jim enako zgodi zaradi 

izplačila dividend. Delnice bi morale biti namenjene dolgoročnemu varčevanju za miren odhod 

v pokoj ali plačilo npr.: zdravstvenih storitev, ki jih država ne zagotavlja. 

Zelo pomemben vpliv na delničarstvo ima nestimulativno davčno okolje, za primer podajamo 

odgovor direktorja Domela g. Čemažarja v Manager Financah (Usenik 2020), kako v praksi v 

Domelu potekajo menjave lastništva? 
Imamo interni trg. Če se dva lastnika med seboj dogovorita za posel, ga lahko skleneta kadarkoli. 

Naš glavni izziv je, da lastniki delnice odnašajo s seboj ob upokojitvi, s čimer se nam lastniška 

sestava spreminja. Pred časom smo to vsaj malo uravnavali z nakupi oziroma prodajami iz sklada 

lastnih delnic. Lani je na to zelo neugodno vplivala sprememba davčne zakonodaje, ki tovrstno  

prodajo obdavčuje in je sklad lastnih delnic naredila za tako rekoč neuporabnega (Usenik 2020). 

6.2 Motivacija in zadovoljstvo 

Motiv je razlog in hotenje, da človek deluje. Motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k 

želenim ciljem s pomočjo motivov. Motivacija je pripravljenost vložiti trud za dosego ciljev, 

če napor zadovolji potrebe posameznika (Uhan 2000, 11). Motiv je nekaj, kar človeka spodbudi 

k dejanju, oziroma mu pokaže smer, v kateri naj deluje (Dimovski 2014, 99). Treven (1998, 76) 

pravi, da se v različnih obdobjih življenja motivacija razlikuje in spreminja glede na potrebe, ki 

niso enake pri ljudeh enake starosti. 

Motivacija za delo je pomemben ekonomski vidik pri delu zaposlenih in poslovanju 

organizacije. Lipičnik (1998, 155) poudarja, da je preučevanje delovne motivacije privedlo do 

zelo pomembnega sklepa: niti ena sama človekova aktivnost, tako tudi delo ne, ni nikoli 

spodbujena z enim, temveč s številnimi zelo zapletenimi, poznanimi in nepoznanimi dejavniki. 

Zato ne moremo biti prepričani, da je mogoče odkriti univerzalno resnico o človekovi motivaciji 

za delo. Na vsakega človeka pri delu vplivajo dejavniki, ki jih Lipičnik (1998, 162) razdeli v tri 

področja: 

‒ Razlike med posamezniki: tu je potrebno upoštevati razlike med ljudmi, nekatere motivira 

denar, druge varnost, nekatere izzivi – tveganja. 

‒ Lastnosti dela: to so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Te značilnosti 

upoštevajo zmožnosti delavca, vrst dela, avtonomija pri delu, sposobnost opraviti celotno 

delo in cenjenost dela po določenih značilnostih. 

‒ Organizacijska praksa: to so značilnosti organizacije, kot so pravila, splošna politika, 

managerska praksa in sistem nagrajevanja. 
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Vila (1994, 108, po Sinreih 2016, 70) poudarja, da je s stališča uspešnosti organizacije 

pomembno, da so izvrševalci nalog visoko motivirani za delo. Ti bodo dosegli večjo 

produktivnost pri delu, delo bo kvalitetno opravljeno. Dimovski (2014, 98) navaja, da je del 

managerske funkcije vodenja motivacija zaposlenih. Ker to močno vpliva na produktivnost, je 

naloga managerja, da uskladi cilje posameznikov in organizacije tako, da celota deluje v smeri 

doseganja ciljev. Predvsem je potrebno razumevanje managerja, kaj spodbuja ljudi k delu, kaj 

vpliva na zaposlene in zakaj vztrajajo pri delu. 

6.2.1 Motivacijski dejavniki 

Lipičnik (1998, 162-163) opozarja, da je pri delu z ljudmi potrebno upoštevati vse dejavnike. 

Managerji lahko zaposlene s svojim vodenjem motivirajo ali demotivirajo. Pri opisu 

motivacijskih dejavnikov se omeji na tri glavne, ki po njegovem ključno vplivajo na motivacijo:  

‒ individualne razlike (potrebe, stališča): vsak človek ima svoje potrebe, stališča, vrednote in 

interese. Nekatere motivira denar, druge varnost zaposlitve, nekateri rabijo izzive. 

‒ značilnosti del (različne možnosti, prepoznavanje nalog, značilnost nalog, avtonomija, 

povratne informacije): to so dimenzije dela, ki omejujejo, določajo in izzivajo. Tu se kaže 

sposobnost delavcev za opravljanje celotnega dela, določajo avtonomijo, pogojujejo 

pomembne lastnosti dela. 

‒ organizacijska praksa (sistem nagrad, pravila): sestavljajo pravila, politiko, managersko 

prakso in sistem nagrajevanja. 

Motivacijske dejavnike Uhan (2000, 30-34) imenuje tudi vzvodi, faktorji, motivatorji. Razdeli 

jih na primarne (biološke in socialne), na sekundarne (interesi, stališča, navade), podedovane 

in pridobljene, regionalne in individualne. Motivacijski dejavnik spodbudi človeka ali skupino 

k določenemu dejanju. To povzroči posledico v ožjem ali širšem okolju. Omeji se na dejavnike, 

pomembne za delo: zanimivo delo, primerno delovno in življenjsko okolje, razporeditev 

delovnega časa, možnost usposabljanja in napredovanja, medsebojni odnosi, možnost polnega 

uveljavljanja delovnih sposobnosti, soodločanja o delu in gospodarjenju, plači, priznanju za 

uspešno delo, stalnost in zanesljivost zaposlitve. Izpostavi plačo kot najpomembnejši dejavnik, 

hkrati se ne strinja s trditvijo, da naj bi bila plača glavna motivacija le za nižje plačane 

zaposlene. Zanj je to merilo socialnega statusa, ki že z majhno razliko tenkočutno motivira 

delavca. Poudari pa, da je plača najpomembnejša za določene skupine zaposlenih, ki 

predstavljajo polovico zaposlenih: zaposlene z najnižjimi dohodki, mlade zaposlene, ki si 

ustvarjajo temelje za življenje in delavce, ki nimajo nizke plače in nezadovoljenih temeljnih 

potreb, ampak so značilni predstavniki potrošniške družbe, ki hlastajo za denarjem zaradi 

statusnega simbola in višjega življenjskega standarda. Ostali pomembni motivacijski dejavniki 

so sodelavci, zanimivo delo, zanesljivost zaposlitve, delo s katerim lahko nekaj dosežeš, 

koristno delo, možnost napredovanja… 
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6.2.2 Motivacijske teorije 

Motivacijske teorije iščejo odgovore na vprašanje, kaj žene človeka k reakciji ali delu. Uhan 

(2000, 22) pravi, da so teorije nastajale daljše časovno obdobje. Lipičnik in Možina (1993, 41) 

pravita, da ena najstarejših teorij trdi, da človek dela zato, da se približa ugodju ali izogne 

neugodju. V nadaljevanju predstavljamo najpogosteje omenjene teorije. 

Maslowova motivacijska teorija  

Dimovski (2014, 100) označi teorijo potreb po Maslowu kot eno najbolj znanih in uveljavljenih. 

V ospredje daje hierarhijo človekovih potreb, pri čemer se človek s svojimi motivi in 

aktivnostmi pomika po piramidi potreb. Lipičnik (1998, 164 -170) pravi, da je človekova 

dejavnost usmerjena navzgor, k privlačnejšim ciljem. Pet glavnih potreb, kot jih opiše Maslow 

(1970, 15-126, po Sinreih 2016, 75): 

‒ fiziološke potrebe: osnovne potrebe za preživetje: hrana, voda, zrak, temperatura, spolni 

odnosi in denarna sredstva,  

‒ potrebe po varnosti: v fizičnem in uravnoteženem čustvenem okolju brez groženj in nasilja 

(delovno mesto, varno delo, bonusi, možnost kreditov),  

‒ potrebe po pripadnosti in ljubezni: sprejetje v družbi in okolju, imeti prijatelje, biti ljubljen 

(dobri odnosi s sodelavci, vodjem, timsko delo, soustvarjanje rezultatov dela), 

‒ potrebe po ugledu in samospoštovanju: pozitivna samopodoba, priznanje za prispevke v 

delovnem okolju, pozornost, biti cenjen, potreba po večji odgovornosti in višjem statusu, 

‒ samopotrjevanje: najvišje v piramidi, vodi k razvijanju potenciala osebe, povečanju 

kompetentnosti, osebni rasti in napredovanju. 

Dokler motivacijski dejavnik ali neka potreba ni zadovoljena, je ta aktivna in najpomembnejša. 

Ko je zadovoljena, se motivacija premakne na potrebo na višjem nivoju. Lipičnik (1998, 164) 

pravi, da je motivacijska teorija Maslowa uporabna za preverjanje, kaj motivira ljudi v določeni 

organizaciji in ob določenem času. 

Leavittova motivacijska teorija 

Pri tej teoriji je bistvo mehanizem, ki ciklično proži celoten proces. Najprej je potreba, ki 

spreminja stanje v organizmu in zahteva aktivnost. Povzroči stanje napetosti, ki povzroči 

vznemirjenost in nemir ali neravnovesje. Čustvenemu vzburjenju sledi usmerjanje k cilju, ki bi 

zadovoljil potrebo in zmanjšal napetost. Potreba in napetost skupaj povzročita aktivnost za 

izvedbo dejanja. Na koncu sledi olajšanje, ki je posledica doseženega cilja (Lipičnik 1998, 167). 
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Herzbergova motivacijska teorija  

Teorija govori o motiviranosti za delo in okoliščinah delovnega okolja, ki povzročajo 

nezadovoljstvo, a njihova prisotnost ne povzroča zadovoljstva. Herzberg je ločil motivacijske 

dejavnike na motivatorje in higienike. Motivatorji vplivajo neposredno na produktivnost, 

higieniki pa preprečujejo upad morale in posredno vplivajo na uspešnost. Med higienike 

spadajo politika podjetja, zaslužek, delovni pogoji, medsebojni odnosi, varnost. Njihova 

prisotnost zmanjšuje nezadovoljstvo, a ne povečuje zadovoljstva. Ustvarjajo le pogoje za 

motivatorje. Motivatorji so priznanje za rezultat, uspeh pri delu, samostojnost, odgovornost, 

napredovanje. Le ti so tesno povezani z zadovoljstvom pri delu (Sinreih 2016, 76). 

Vroomova motivacijska teorija 

Osnova te teorije je nasprotje organizacijskih in posameznikovih ciljev. Organizacija želi doseči 

čim višjo dohodkovno in delovno učinkovitost. Zaposleni ima lahko lastne cilje drugačne od 

družbe. Njegov namen in interes ni najvišja učinkovitost, ampak visok zaslužek, napredovanje, 

ugodne delovne razmere. Cilji družbe naj bi bili takšni, da bi bili čimbolj podobni ciljem 

delavca. Družba jih lahko doseže z dobro organiziranostjo. Če delavci lahko svoje cilje dosežejo 

po lažji poti, trdi Vroom, bodo delavci obšli cilje in interese organizacije. Model je uporaben v 

družbah, kjer je vodenje in upravljanje demokratično in imajo delavci visoko stopnjo družbene 

zavesti (Uhan, 2000, 26). 

6.2.3 Povezanost med motivacijo in zadovoljstvom pri delu 

Družba se stalno spreminja in demokracija počasi raste, tudi organizacijska kultura se 

spreminja. Jančič (1990, 99-101) pravi, da je ključen prehod iz kontrolne organizacije v 

organizacijo, ki bo temeljila na pripadnosti delavcev. To imenuje interni marketing, ki temelji 

na podmeni, da so zaposleni prvi kupci in jih je potrebno zadovoljiti. Šele s tem bomo 

vzpostavili idealno funkcioniranje organizacije. Lipičnik in Možina (1993, 44) pravita, da 

raziskovalci poudarjajo, da je rezultat motivacije pričakovanje in smo zadovoljni, ko se 

pričakovanja uresničijo. Zadovoljstvo naj bi bilo tem večje, čim pomembnejši je izpolnjen 

motiv. Raziskovalca Peters in Waterman (1982, po Jančič 1990, 101) sta s preučevanjem uspeha 

japonskih podjetij v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prišla do ugotovitve, da je ključ do 

uspeha človeški faktor. Pri preučevanju razlik med japonsko korporacijo Matshushite in 

ameriškega ITT so skupaj s svetovalno organizacijo McKinsey&Co razvili model upravljanja 

podjetij 7S ali model srečnega atoma. Podjetje naj bi bilo uspešno in učinkovito, če zna uskladiti 

sedem dejavnikov: strategijo, strukturo, sistem, stil vodenja, sposobnosti zaposlenih, sodelavce 

na delovnem mestu ter skupne vrednote. Prvi trije trdi dejavniki naj bi bili v vseh podjetjih 

enaki, medtem ko so zadnji štirje mehki dejavniki, ki so ločevali japonska podjetja od 

ameriških. To je bila njihova konkurenčna prednost in pomemben dejavnik japonskega 
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gospodarskega čudeža. Hkrati pa je bil premik v upoštevanju mehkih dejavnikov pri vodenju 

organizacij na zahodu. 

Dejavniki McKinsey (2021) 7S modela so: 

‒ Strategija: dobro zastavljen poslovni načrt, ki upošteva poslanstvo in vrednote podjetja in 

omogoča doseganje trajne konkurenčne prednosti. 

‒ Struktura: organizacijska shema, ki omogoča prenos odgovornost in vodenja. 

‒ Sistem: poslovna in tehnična infrastruktura, ki vzpostavlja delovne tokove in verige 

odločanja. 

‒ Stil vodenja: tipični vzorci vedenja ključnih skupin, kot so menedžerji in drugi strokovnjaki. 

‒ Sposobnost zaposlenih: spretnosti in kompetence, ki zaposlenim omogočajo doseganje 

ciljev. 

‒ Zaposleni: vodenje človeških virov in talentov v povezavi s sistemi usposabljanja, 

zaposlovanja in nagrajevanja. 

‒ Skupne vrednote: poslanstvo, vrednote in cilji so temelji organizacije, ki imajo pomembno 

vlogo pri usklajevanju ključnih elementov, da se ohrani učinkovitost. 

Organizacijska oziroma psihosocialna klima se običajno definira kot percepcija vseh tistih 

vidikov delovnega okolja (dogodki, postopki, pravila, odnosi), ki so članom organizacije 

psihološko smiselni oziroma pomembni. Zadovoljstvo spada k naravnanosti do dela. Definira 

se kot želeno ali pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali 

doživljanja in izkušenj pri delu. Pri zadovoljstvu govorimo o individualni afektivni reakciji na 

delovno okolje, pri klimi pa o skupni sliki (deskripciji) organizacijskega okolja zaposlenih 

(Domel 2019). V literaturi je veliko potrditev, da zadovoljstvo poveča učinkovitost zaposlenih. 

Gostiša (1996b, 50) navaja, da je nesporno, da je visoka motiviranost pri delu ključen pogoj 

tako za doseganje večje individualne delovne uspešnosti delavcev, kakor tudi za doseganje 

večje uspešnosti organizacije kot celote. In dodaja, da je organizacijska znanost temu posvetila 

veliko pozornosti. Večina družb si želi imeti motivirane zaposlene in jih k zavzetemu delu 

aktivno spodbuja. 

6.3 Ekonomska demokracija 

Ekonomsko demokracijo in sorodne pojme Kanjuou Mrčela (1999a, 128) definira kot: 

organizacijska demokracija, industrijska demokracija, ekonomska demokracija, participacija, 

sodelovanje delavcev v upravljanju, sodelovanje delavcev v dobičku, soupravljanje, 

samoupravljanje. To označuje kot spreminjanje organizacije tako, da bi bili v njej zaposleni 

bolj udeleženi pri pomembnih vidikih organizacijskega življenja. 

Kovač (2019, 2) pravi, da je kapitalizem glede delitve dohodkov nepravičen in izkoriščevalski, 

zato je zgodovinsko logično, da si politično ekonomsko prizadevamo popraviti njegovo 

sistemsko anomalijo. Poudarja, da je kapitalizem prinesel izjemno gospodarsko rast, omogočil 
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demografsko rast in blaginjo prebivalstvu, a to je po njegovem povezano z razvojem in 

širjenjem človeškega kapitala, ki naj bi bil temelj razvoja, in ne trg ali finance. Zato ni prav, da 

se je kapital zasidral v rokah lastnikov in managerjev, kar je privedlo do vedno večje neenakosti 

in neenakopravnosti. Rawls (2011, po Kovač 2019, 4) govori o pošteni vrednosti političnih 

svoboščin v dveh premisah. Prva zagotavlja enakopraven in pošten dostop do uporabe javnih 

dobrin. Druga govori, da morata biti dohodek in blaginja porazdeljena na vsebino določenih 

interesov. Glede ekonomske demokracije pravi, da je to predvsem lastniška demokracija. 

Že očetje Združenih držav Amerike so želeli vzpostaviti družbo, ki ne bo temeljila na krutem 

evropskem fevdalnem sistemu, kjer je bilo nekaj zelo bogatih posameznikov in veliko revežev. 

Verjeli so v lastnino in svobodo kot nekaj pozitivnega in pravičnega. Tako je prvi predsednik 

ZDA George Washington že leta 1789 na prvem inavguracijskem govoru dejal, da bo človek z 

večjim veseljem delal na lastni zemlji kot v tuji delavnici. Tudi evropski priseljenec bo takoj, 

ko bo pridobil nekaj lastne zemlje, postal prizadeven kmetovalec. Prepričan je bil, da bo po vsej 

deželi zasijal žarek svobodomiselnosti, ta svoboda misli pa bo povzročila spremembo družbene 

klime. Človeštvo bo zavrnilo nesmisel, da so mnogi rojeni za suženjstvo na enem, medtem ko 

bi lahko postali svobodni na drugem koncu sveta (Blasi, Freeman in Kruse 2013,16). 

V svetu je veliko primerov demokratičnosti proizvodnih organizacij. V demokratičnih državah 

ima ekonomska demokracija dolgo zgodovino. Nastalo je več združenj in iniciativ, ki imajo za 

cilj povečevati ekonomsko demokracijo. Kapital pa se globalizira, pomembnost zaposlenih se 

z ohranjanjem klasičnega kapitalizma vedno bolj zmanjšuje. Sploh v današnjem času, ko se 

razvijajo velike države, kot sta Kitajska, Indija ter ostale azijske države z milijonskimi 

populacijami. Le-te so slabo politično in ekonomsko demokratično razvite.  

K ekonomski demokraciji lahko štejemo tudi teorijo družbene odgovornosti, kot jo opiše 

Bohinc (2016, 173): družbena odgovornost je način, na katerega naj se pripadniki skupnosti 

obnašajo in opravljajo svoje dejavnosti, da se ohrani sožitje z drugimi pripadniki družbe in 

družbe na splošno. To se nanaša na vse pripadnike družbe ali korporacije oz. na splošno pravne 

osebe. Obseg te dolžnosti in teža odgovornosti sta odvisni od vloge posameznika v družbi. Tu 

poudari vlogo politikov, ki odločajo v imenu ljudi in njihovega denarja. Kot zelo pomembne 

doda še vodje korporacij. Oboji lahko s svojim ravnanjem in družbeno neodgovornostjo 

povzročajo veliko škodo ljudem. 

Za prodajo svojih izdelkov na mednarodnem trgu, osveščeni kupci zahtevajo izpolnjevanje 

tehničnih zahtev in pridobivanje različnih standardov kakovosti vodenja podjetij. To vpliva na 

odnos delodajalcev v podjetju na zaposlene in širše na družbo. Pridobivanje standardov 

izboljšuje negativne vplive na zdravje zaposlenih in škodljivo ravnanje na okolje, in hkrati krepi 

ekonomsko demokracijo. 
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6.3.1 Cilj in namen ekonomske demokracije 

Rus (1992, 94) piše, da so zahteve po gospodarski in industrijski demokraciji vse bolj pogoste 

tako pri levo kot desno usmerjenih strankah. Delavske delnice sta uveljavljala tako Ronald 

Reagan kot Olaf Palme. Kovač (2019, 5) pravi, da če hočemo ustvariti pravično družbo, se mora 

spremeniti razdelitev – tako razdelitev dohodkov kot lastnine. To je stara zgodba, ki se vleče 

od prvotnega krščanskega idealizma, preko utopičnih socialistov do liberalnih egalitaristov. 

Ekonomsko demokracijo Kanjuo Mrčela (1999a, 126-128) opisuje na dva načina, kot 

enakomerno razdelitev dobrin, ali kot obliko vladanja v ekonomski sferi. Prvi argument 

uporabljajo številni, ki zagovarjajo lastništvo zaposlenih z razlogom, kjer poudarjajo, da se 

število lastnikov ne širi ob delitvi dobička in ne ob morebitnem vračilu dolga. Nadalje opisuje 

razmišljanje Gatesa in Saghirja (1995, po Kanjuo Mrčelo 1999a, 126-128), da je to zaprt krog 

financiranja, ki povečuje kapital obstoječih lastnikov in ne ustvarja novih lastnikov in ne 

distribuira lastnine širše. Krog se vrti tako, da je vedno manj možnosti za dostop do kapitala za 

ne-lastnike. Nadaljujeta, da bi morala država spodbujati brezplačno razdelitev delnic in 

pretrgati ta začarani krog. Zavedata se, da lahko to povzroči negativne procese ob obstoju 

zainteresiranih kupcev, ki bi prinesli svež kapital, želja po čimprejšnji kapitalizaciji brezplačnih 

delnic ali koncentraciji lastništva v rokah bolje plačanih. Drug argument oblike upravljanja v 

ekonomski sferi je, da lastništvo le pod določenim pogoji prinese ekonomsko demokracijo. 

Upravljanje in prilaščanje dobičkov, utemeljenih na lastniških vložkih, to ni. Pusićeva (1986, 

po Kanjuo Mrčela 1999a, 128) pravi, da je ekonomska demokracija le podlaga za 

organizacijsko industrijsko ekonomsko demokratizacijo.  

Namen ekonomske demokracije je vzpostaviti družbo z manjšimi premoženjskimi razlikami. 

Te so odraz celotne družbe, koliko je zrela. Dejstvo je, da pri vzpostavljanju odnosov med 

deležniki v organizacijah prihaja do različnih interesov. Gostiša (1996a, 202-203) našteje tri 

glavne, ki jih morajo s svojim delom in poslovanjem zadovoljevati: 

‒ Interes lastnikov je izključno ekonomski. Meri se ga z velikostjo donosa glede na vložek in 

rast cen delnic. Temeljni cilj je maksimiranje dobička, ki ga omogoča učinkovito poslovanje 

organizacije. 

‒ Interes kapitala, ki ga zastopa management, je maksimalno lastno oplemenitenje. Cilj je čim 

višji dobiček in čim višji delež za akumulacijo v fazi delitve dobička. Zaradi osebne 

odgovornosti managementa lastnikom, je najpomembnejši cilj dobiček, ki ga pogojuje 

učinkovito poslovanje organizacije. 

‒ Interes zaposlenih je čim višja plača in življenjski standard. To je v nasprotju z 

maksimalnim dobičkom, saj je plača strošek, ki zmanjšuje dobiček. 

In zaključi, da so interesi lastnikov, managerjev in zaposlenih ključni, a hkrati različni. Združuje 

jih delovanje v isti smeri, to je čim večji učinkovitosti poslovanja organizacije, ki predstavlja 

nujno materialno osnovo za realizacijo vseh omenjenih interesov. 
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Koliko so le-ti demokratični, je odvisno od odnosov v družbi, njenih voditeljev in finančnih 

elit. Ob tem je zelo pomembna pravna ureditev, kot pravi Bohinc (2016, 174-175), direktorji 

niso zakonsko dolžni ravnati družbeno odgovorno, ampak je edini pravni temelj njihove 

odgovornosti ravnanje v dobro korporacij in koristi za delničarje. Zato je rast dobičkov mnogo 

višja kot rast plač. Kljub negativnemu vplivu na družbeno blaginjo in ekološki škodi, ki jo 

povzročajo na nacionalni ali globalni ravni. 

6.3.2 Zadruge ali kooperative 

Prvi samoorganizirani delavci so ustanovili prvo zadrugo v 19. stoletju. Za pionirje 

kooperativnega gibanja se šteje 28 tkalcev iz Rochdalea, ki so se leta 1854 združili, da bi svoje 

delo organizirali in upravljali sami na demokratičen način (Kanjuo Mrčela 1999a, 56). 

Kooperativno gibanje se je razvijalo skozi zgodovino različno od države do države, vendar je 

obstalo družbeno relevantno do danes. 

V drugi polovici 19. stoletja so po Čeferinu (1973, 188) na področju današnje Slovenije začeli 

z ustanavljanjem zadrug. Poleg gospodarskega, je imelo velik narodni naboj, saj so se takrat 

želeli rešiti odvisnosti od nemškega kapitala in šele z ustanovitvijo zadrug se je končalo obdobje 

oderuških obresti, kar je pripomoglo k boljšemu življenju v zadnjih letih pred prvo svetovno 

vojno. Velik podpornik novega družbenega gibanja je bil Janez Evangelist Krek, ki po rodu 

izhaja iz Selške doline. Danes ga zgodovinarji predstavljajo kot očeta zadružništva in 

ekonomskega preporoda slovenskega podeželja. Pfajfar (2018, 71) pravi, da je Krek spodbujal 

izobraževanje, predavanja, tečaje tako za zaposlene v zadrugah kot tudi za člane zadrug. Krek 

je zagovarjal, da je zadružništvo brez izobrazbe prazno. Torej, zadruga je nosilec širših 

aktivnosti, ne le golo delo posojilnic in združevanje članov. Tako je bil v Avstro-Ogrski in 

Kraljevini Jugoslaviji to velik generator gospodarskega napredka. To je olajšalo iskanje novega 

znanja in novih tehnoloških postopkov. S skupinskim nastopom so povečali ekonomsko moč 

sebe in svojega okolja. 

Po Bohincu (2016, 336) so zadruge z upravljanjem na temelju en član en glas najpomembnejši 

igralci socialne ekonomije. To se izraža tudi v njihovem neprofitnem načelu, ki ni namenjeno 

dobičku, ampak je namenjeno gospodarskemu napredku njenih članov. Roelants, Hyungsik in 

Terrasi (2014, 101-103, po Štromajer 2018, 47) pojasnijo, da dandanes zadružno gibanje 

posredno in neposredno prispeva več kot 250 milijonov delovnih mest po svetu. To predstavlja 

8,73 odstotkov vseh zaposlitev v svetu. Med njimi je večina 223,6 milijona samozaposlenih 

proizvajalcev, ki združujejo gospodarske aktivnosti v okviru zadružnega gibanja. Ostali so v 

zadrugah zaposleni, večinsko v državah G20, kjer je 12 odstotkov vseh zaposlitev povezanih z 

zadružništvom. Popolni podatki niso na voljo za vse države, a kljub temu so ustrezen pokazatelj 

pomembnosti zadružništva. Dejstvo je, da so to varne zaposlitve, podpirajo lokalna 

gospodarstva in varujejo okolje. Plače so primerljive z drugimi vrstami podjetij, vendar imajo 

dodatna materialna in nematerialna nadomestila ali dodatke. Imajo manjše razlike med 
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najnižjimi in najvišjimi plačami, kar sicer lahko predstavlja težave pri visokokvalificiranih 

kadrih. 

ICA (2020) navaja, da je v letu 2019 delovalo tri milijone zadrug. Vanje je bilo vključenih 12 

odstotkov svetovnega prebivalstva. Zadruge sodelujejo pri zmerni ekonomski rasti, stabilni in 

kakovostni zaposlitvi 280 milijonov ljudi, kar predstavlja 10 odstotkov zaposlenih. 

Sanchez Bajo in Reolants (2015, 157-159) poudarjata, da so zadruge resnične organizacije, ki 

delujejo. Imajo poseben sistem prerazporeditve in so zasnovane tako, da zadovoljujejo potrebe 

svojih članov. Obenem poudarjajo moralni sistem, kjer so temeljne vrednote: demokracija, 

enakopravnost, pravična delitev, solidarnost, poštenje, družbena odgovornost, izobraževanje in 

usposabljanje. Teoretiki razlagajo, kako pomembno je, da deležniki prevzamejo nadzor nad 

podjetji in ima skupno dobro prednost pred sistemsko prevlado mehanizmov za iztiskanje 

takojšnjih finančnih dobičkov. Opisujeta, da nekatere teoretske struje trdijo, da so se zadruge 

rodile iz boja malih proizvajalcev in trgovcev proti kartelom in monopolom. Ko bi trg premagal 

te slabosti, bi odpadel smisel obstoja zadrug. To se še ni zgodilo, vendar je res, da so tudi 

zadruge podvržene ekonomski logiki in lahko propadejo. 

Zadruge podpirajo tudi Združeni narodi (2011). Skupaj z mednarodno organizacijo za delo 

(ILO) in organizacijo za prehrano in kmetijstvo (FAO) so prepoznali pomembnost zadružništva 

pri premagovanju revščine, zaposlovanja in socialne integracije. Leta 2102 so izpostavili tri 

cilje: 

‒ povečati splošno prepoznavanje javnosti o zadrugah in njenih prispevkih k socialno 

ekonomskem razvoju, 

‒ promovirati formiranje in rast neodvisnih in trajnostnih zadrug za socialno ekonomsko 

opolnomočenje, 

‒ spodbuditi države k oblikovanju pravil, zakonov za olajšanje formiranja, rasti in stabilnosti 

zadrug. 

Sanchez Bajo in Reolants (2015, 176) pojasnita, da je ključna prvina zadružnega ekonomskega 

mišljenja uresničevanje skupnih gospodarskih, družbenih, kulturnih potreb in hotenj. Glavne 

skupine posameznikov so po njunem mnenju: 

‒ Imetniki bančnih računov: od kmetov, malih, srednje velikih podjetij, ki želijo ustvariti 

prihranke, pridobiti posojila in zavarovanja z visokim jamstvom po najnižji ceni, varno in 

v lokalnem okolju. 

‒ Uporabniki ključnih distribucijskih sistemov, kot so preskrba z vodo, elektriko in telefonijo 

po dostopnih cenah in imeli cenoven nadzor na podeželju ali odmaknjenih okoljih. 

‒ Potrošniki, ki bi si radi zagotovili stalno prisotnost trgovin ob primerni ceni in kakovosti. 

‒ Delavci ali iskalci zaposlitve, ki želijo trajno varno zaposlitev. 

‒ Kmetje, ki skupaj predelujejo svoje pridelke, jih skupaj prodajajo in si delijo kmetijske 

stroje. 

‒ Obrtniki različnih poklicev, ki bi si radi vzajemno zagotavljali vrsto storitev. 
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‒ Ribiči, ki skupaj prodajajo ulov in si delijo ribolovna območja. 

‒ Ljudje, ki iščejo stanovanja po razumnih cenah. 

‒ Ljudje, ki bi radi izvajali kulturne in športne prireditve na gospodarsko zdržen način in pri 

tem obdržali nadzor nad njimi. 

‒ Lokalne skupnosti državljanov, ki bi si radi zagotovili storitve v temeljnem javnem interesu, 

ki jih oblast ne zagotavlja, ter hočejo obdržati nadzor nad kakovostjo, ceno in dostopnostjo 

storitev. 

Borzaga in Galera (2012, po Štromajer 2018, 38) pravita, da je eden od ključnih razlogov za 

uspeh in dolgoživost zadrug v tem, da niso motivirane z maksimiranjem dobička za vlagatelje, 

temveč bolj z naslavljanjem potreb skupnosti. Na zadruge bi morali gledati kot na kolektivne 

reševalce problemov. Gledano iz zgodovinske perspektive uspevajo takrat, ko imajo specifične 

prednosti pred podjetji v lasti investitorjev in ko izpolnjujejo potrebe, ki bi sicer ostale 

neizkoriščene. Sanchez Bajo in Reolants (2015, 169) sta ugotovila, da so zadružne banke bolje 

preživele gospodarsko krizo leta 2007 in so v tem času povečale obseg posojil, medtem ko so 

ostale banke doživele krčenje ali dokapitalizacije vlad. Vzrok je v poslovanju v lokalnem okolju 

v manj tveganih poslih in bolj previdnem vlaganju sredstev. 

Različne države sistemsko pomagajo pri širjenju zadružništva in spodbujajo napredek revnih 

držav. Hkrati to širjenje uporabljajo za svojo promocijo in ekonomske koristi. Kljub temu bi 

lahko rekli, da je to pozitivno in pripomore k napredku. Verjetno je to mnogo bolje in 

pravičnejše kot mednarodno ekonomsko sodelovanje, ki ga Kitajska širi s svojim modernim 

kolonializmom. Poglejmo si način, kako zadružna partnerska organizacija vlade ZDA (OCDC 

2017) promovira zadružništvo. Trdijo, da je zadružništvo tudi po 150. letih dinamičen privatni 

sektor, ki spodbuja ekonomsko perspektivno, in stabilnost po svetu. Navajajo pet ključnih 

razlogov obstoj zadrug: 

‒ Omogočajo zaposlitve in imajo široko vladno podporo: trdijo, da se 120 milijonov 

Američanov ne moti. Člani ameriških zadrug ustvarjajo na 2,1 milijona delovnih mest in 

imajo letno 65 milijard dolarjev prometa. Poslovni model pomoči širijo v tujino, le-ta je 

pomagala milijonom Američanov z nizkimi dohodki in je zrasel iz prepričanja, da ga lahko 

razširijo v revne in dežele z nizkimi dohodki za tamkajšnje izboljšanje življenja. Zadruge 

članom zagotavljajo gradnjo trajnostnih podjetij, s tem okrepijo svoje znanje o demokraciji 

in vodijo k stabilnejšemu in uspešnejšemu svetu. 

‒ Povezujejo trge: 5,8 milijonov članov po vsem svetu je bilo spodbujenih k ustanavljanju 

zadrug s pomočjo OCDC. Ustanovili so zadruge in pomagajo s posojili: Etiopiji, Filipinom, 

Ruandi, Vzhodnem Timorju, Ugandi, Rusiji, Srednji Ameriki. Sodelujejo v 70 državah 

sveta. 

‒ Njihovo mednarodno sodelovanje je trajnostno: Združujejo skrb za skupnost in poslovno 

disciplino in povečuje samozavest. Ustvarja zasebna podjetja, odprte trge, zagotavlja 

delovna mesta in ustvarja dohodek na lokalni ravni. Manjšinam, ženskam in revnim ponuja 

možnost dostopa do dohodka. Spodbuja demokracijo. Odpravlja revščino in ljudem 
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omogoča blaginjo in neodvisnost. Izboljšuje socialno okolje, omogoča dostop do 

zdravstvene oskrbe in izobraževanja, kar povečuje stabilnost v državi in na svetovni ravni. 

‒ Stroškovno so učinkovite: Model spodbuja inovativne in učinkovite rešitve. Člani OCDC 

že 40 let sodelujejo z Ameriško vlado in prejemajo sredstva za povečevanje privatno 

zasebnih partnerstev. Ameriške zadruge pošiljajo člane po vsem svetu in ustvarjajo dobro 

ime ZDA. Zadruge delijo poslovno znanje z ljudmi v državah v razvoju za ustvarjanje trajne 

blaginje. Razvijajo trgovske odnose med zadrugami in ZDA, v katerih s tem povečujejo 

zaposlenost in varnost. 

‒ Promovirajo Ameriške vrednote in svetovni napredek: Ekonomska stabilnost krepi 

politično stabilnost. Službe omogočajo ljudem hrano, zdravstvo in izboljšujejo družbeni 

napredek. Zadruge s svojimi pravili samopomoči pomagajo k ekonomskemu razvoju in 

splošnemu napredku. Zadružništvo prebuja demokracijo. Za veliko njenih članov je to prva 

demokratična izkušnja. Vpeljuje demokratično in odgovorno upravljanje in izpostavlja 

napredek članstva. V državah, ki doživljajo etične napetosti ali konflikte, prispeva k prenovi 

političnega, ekonomskega in socialnega tkiva. 

Težko ovrednotimo, kakšen delež ameriške pomoči revnim državam to predstavlja v razmerju 

do Ameriškega širjenja ekonomije – globalizacije. Verjetno je zanemarljiv, a kljub temu je to 

nazoren opis promoviranja načel zadružništva in predvsem širjenja ekonomske demokracije. 

V Evropi so pomemben subjekt demokracije kooperative ali delavskih zadrug. Teh je največ v 

Italiji, Veliki Britaniji in Španiji. V Španiji je najbolj znana kooperativa Mondragon. Štromajer 

(2018, 23) navaja, da je v ZDA zadružništvo ena od oblik ekonomske demokracije, poleg njega 

sta še dve drugi obliki: sistem načrta delničarstva zaposlenih ESOP in model udeležbe pri 

dobičku. 

Gospodarski pomen zadrug sta raziskovala Sanchez Bajo in Reolants (2015, 163) v 10. 

največjih državah leta 2008. Za merilo sta vzela skupni promet zadrug v BDP-ju v državah. To 

niso prikazani absolutni podatki zaradi različnih sistemov zbiranja podatkov po državah. Prav 

tako niso bile vštete zadružne banke v več državah. To so zadržane ocene brez samozaposlenih 

in samostojnih podjetnikov, ki so pridruženi zadrugam. 
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Preglednica 1:  Delež zadrug v BDP držav 

Država BDP 2008  
(v mio USD) 

Skupni promet 
zadrug  

(v mio USD) 

Delež prometa v 
BDP 

 (v %) 

ZDA 14.256.275 652.903 4,7 

Japonska 5.068.059 184.104 3,2 

Nemčija 3.352.742 244.098 7,3 

Kitajska 4.902.982 221.065 4,5 

Velika Britanija 2.183.607 56.568 2,1 

Francija 2.675.951 207.166 7,7 

Italija 2.118.264 157.285 7,4 

Španija 1.442.704 90.050 6,2 

Kanada 1.336.427 39.216 3,4 

Brazilija 1.574.039 48.200 2,3 

G10 skupaj 38.971.050 1.900.654 4,9 

Vir: Sanchez Bajo in Reolants 2015, 163. 

V svetu so zelo pomembne zadružne banke in posojilnice. Tako imajo banke po podatkih 

Sanchez Bajo in Reolants (2015, 163-172) v ZDA 6 odstotni, v EU 18 odstotni tržni delež. Tudi 

v drugih panogah imajo zadruge zelo velike tržne deleže. V posameznih državah imajo velike 

deleže na Nizozemskem, ki prevladujejo s 83 odstotki kmetijske proizvodnje, v Braziliji dosega 

kmetijstvo 40 odstotkov BDP-ja. Posebej so pomembne na posameznih področjih pridelave 

hrane. Na Japonskem pridelajo 95 odstotkov riža in obvladujejo 90 odstotkov ribištva, na Novi 

Zelandiji pridelajo 95 odstotkov mleka, 70 odstotkov mesa in obvladajo 70 odstotkov trga z 

umetnimi gnojili. Tržni deleži v maloprodaji in distribuciji so v Singapurju 55 odstotni, na 

Finskem 43 odstotni, Danskem 38 odstotni. Sanchez Bajo in Reolants (2015, 167) posredujeta 

trditev Ghislaina Paradisa iz Desjardinsove Kanadske zadružne banke: ne le, da zadružne banke 

delujejo v prid stabilizacije trga, temveč ga tudi čistijo in silijo korporacijske ter investicijske 

bančnike, da izboljšajo poslovanje. 

Skratka, pomembnost zadrug je velika, različna od države do države, najmočnejše so v razvitih 

ekonomijah. Najpomembnejši je njihov pozitivni vpliv na družbo, socialno okolje in stabilnost. 

Za primer naj navedemo najbolj znano špansko zadrugo Mondragon, ki je bila ustanovljena 

1943 iz poklicne šole in majhne obrtne delavnice. Do danes je zrasla do velikosti mednarodne 

korporacije. V raziskavi, v kateri sta Sanchez Bajo in Reolants (2015, 281-282) opravila več 

intervjujev in pogovorov s člani in vodstvom Mondragona, sta prišla do zaključkov, da je njihov 

ključni namen ustvarjanje trajnih delovnih mest, ki imajo pozitiven vpliv na razvoj in blaginjo 

lokalne skupnosti. Skozi zgodovino so razvili finančne, izobraževalne, raziskovalne in socialno 

varstvene institucije. Le-te so podpirale razvoj in so skupaj z delavci zagotovili kapitalske 
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investicije tudi v visokotehnoloških dejavnostih. Še ena zelo pomembna značilnost je v 

zadružnem odnosu: praviloma zadruge ne zapustijo krajev, v katerih delajo. To je sprostilo 

podjetniški zagon v nasprotju z zbirokratiziranim in razčlovečenim delom v velikih proizvodnih 

verigah in globaliziranih poslovnih konglomeratih. Tudi ob krizah, ko so morali likvidirati 

zadruge, so kasneje zaposlili skoraj vse delavce, ki so jih v težavah odpustili. Za ostale so uredili 

zgodnje upokojevanje, zelo malo jih je za stalno izgubilo delo. Že od ustanovnih časov je zanje 

ključno izobraževanje in usposabljanje. Verjamejo, da imajo v skupnosti posebno poslanstvo, 

da so odgovorni za lokalni in regionalni razvoj. Med zadrugami je absolutna solidarnost tako 

na finančnem kot kadrovskem področju. Kljub temu je glavno vodilo konkurenčnost, zato so 

najpomembnejši managerji in direktorji. Če niso uspešni, jih zamenjajo. Mondragon si je ves 

čas prizadeval doseči ravnotežje med izključujočimi dejavnostmi, kot so: učinkovitost in 

demokratičnost, gospodarski in socialni interesi, med enakostjo in hierarhičnostjo, med 

zasebnim in občim interesom, med zadružnim modelom in potrebo po stalnem prilagajanjem. 

Za ilustracijo povejmo, da je v skupini Mondragon (2020) 266 organizacij, 98 zadrug, 143 

odvisnih družb s prometom 12 milijard, investicijam v višini 451 milijonov in 25 milijonov 

evrov namenjenih socialnim aktivnostim. 

6.3.3 Industrijska in sindikalna demokracija 

Začetniki boja za pravice delavcev so sindikati. Sindikat kot tak je bil ustanovljen za zaščito 

pravic in obveznosti med delodajalcem in delavci. Nastajati so začeli v obdobju surovega 

liberalnega kapitalizma v 19. stoletju pred neizprosnim izkoriščanjem delavcev (Gostiša 1996a, 

194). Še danes je vloga sindikatov predvsem zaščita pravic delavcev. V Sloveniji sindikati kot 

zastopniki delavcev podpisujejo kolektivno pogodbo z delodajalci. V Rusu (1992, 94) je 

Naisbitt napovedal, da bo v ZDA ob koncu 20. stoletja več delničarjev kot delavcev članov 

sindikata. Koncept sindikalne demokracije je bolj stvar preteklosti kot prihodnosti, čeprav se 

bo ohranjala toliko dlje, kolikor manj je razvita industrijska družba. Verjetno je to posledica 

splošne nepriljubljenosti sindikatov med ameriško gospodarsko elito in razumevanju sindikalne 

demokracije po ameriško, ki je zelo drugačno od evropskega, kjer je sindikalizem mnogo bolj 

uveljavljen. Članstvo v ZDA je bilo v letu 2010 15 %, kar je enako kot leta 1945, s stalnim 

dvigom v letih do 1980 in močnim upadom po nastopu predsednika Ronalda Reagana. Medtem 

ko je delež zaposlenih lastnikov narastel iz 0 % na 33 %. 

Rus (1992, 121) pravi, da je industrijska demokracija kompleksen pojem in poleg soodločanja 

vsebuje tudi sodelovanje pri organizaciji in realizaciji proizvodnega procesa. Najpogosteje se 

govori o samoregulaciji delovnega procesa oziroma o demokraciji na ravni delovnega mesta. V 

nadaljevanju poudarja, da je bila ena glavnih pomanjkljivosti jugoslovanskega samoupravljana 

v tem, da je bil v celoti osredotočen na procese odločanja o poslovni politiki na ravni podjetja, 

medtem ko se je povsem zanemarjalo demokracijo na ravni delovnega mesta.  
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Kanjuo Mrčela (1999a, 129) definira industrijsko demokracijo kot obliko delavskega 

sodelovanja v upravljanju. To ima podoben pomen kot participacija in razloži, da je to oblika 

sodelovanja delavcev v upravljanju kapitalističnega podjetja.  

6.3.4 Notranje lastništvo zaposlenih 

V modernem času se spreminja pogled na oblike lastništva in nikakor niso vsa namenjena 

maksimalnemu izčrpavanju resursov s ciljem doseganja dobička. Pomembno vlogo ima 

lastniška kultura. Kanjuo Mrčela (1994, 18-19) jo opiše kot sistem vrednot obnašanja, delovanja 

in delovne prakse, ki prevladuje med lastniki podjetja. Od kulture bo pomembna uspešnost 

poslovanja in kakovost delovnih razmerij. Kultura vsebuje informiranje in izobraževanje o 

notranjem lastništvu, o poslovanju podjetja, ciljih, strategijah in vizijah podjetja. Vsak 

zaposleni mora vedeti, kaj pomeni lastnina in kakšne pravice in odgovornost prinaša. Pri 

lastništvu nastopata dva osnovna vidika: 

‒ Organizacijska vprašanja: lastniki so bolj motivirani, bolj odgovorni za delo, ki ga 

opravljajo, pripravljeni bodo na dodaten napor. Imajo večji vpliv na usmeritve in strategije 

ter cilje. Ne smejo se vmešavati v aktivnosti vodenja, za katere niso usposobljeni. Na tem 

področju je potrebno vzpostaviti jasna pravila. 

‒ Ekonomska vprašanja: v klasičnem podjetništvu je za investicije in nagrade odgovoren 

management ali lastnik. V podjetjih z notranjimi lastniki bo prišlo do veliko različnih 

vprašanj. Od dobička in kaj z njim, povečanjem vrednosti delnic, vlaganjem v inovacije ali 

ostale investicije. Lastništvo prinaša odgovornost, a hkrati sprosti ustvarjalno vzdušje in 

spremembo kulture. 

Kanjuo Mrčela (1999b, 99-100) povzema Županova, ki ugotavlja, da kljub retoriki privatne 

lastnine, lastništva v podjetjih ni: »Spremenilo se je v sistem moči, preučevanje katerega sodi 

bolj v sociologijo in politologijo kot v ekonomijo«. Raziskovalci so že v tridesetih letih 20. 

stoletja ugotovili, da se je zaradi razpršenega lastništva vpliv managerjev tako povečal, da 

kontrolirajo podjetje. Lastniki so se odpovedali nadzoru in odgovornosti aktivnega lastništva, 

zato podjetje ne služi le njihovim interesom, ampak interesom celotne družbe. V devetdesetih 

letih se je pojavil koncept deležnikov, ki zrelativizira moč lastnikov. Deležniki so tisti, ki lahko 

vplivajo na nedoseganje ciljev ali pomembno vplivajo nanje. Wicks, Gilbert in Freeman (1994) 

opišejo spremembe lastništva podjetja: 

‒ Podjetje se preoblikuje iz samostojnih entitet v mreže odnosov med deležniki 

(onemogočanje obravnavanje deležnikov – nelastnikov kot strošek za poslovanje). 

‒ Podjetja se spremenijo tako, da se prilagajajo pritiskom in spremembam iz okolja (novim 

tehnologijam, zahtevam uporabnikov). 

‒ Komunikacija in kolektivno delovanje zamenjata konflikt in tekmovanje (vrednote 

zaupanja in medsebojnega učenja). 

‒ Strategija objektivne analize se spremeni v strategijo solidarnosti med agenti in deležniki 

(ni vrhovnega sodnika in nosilca objektivne resnice). 
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‒ Decentralizacija in opolnomočenje zamenjujeta moč in avtoriteto. 

Podjetje se spreminja v smeri demokratizacije in pozitivno vpliva na celotno družbo. 

Upravljanje premoženja v sodobni literaturi se šteje za del premoženjskih pravic. Danes 

managerji opravljajo velik del funkcij, ki so jih nekdaj lastniki, v mnogih primerih celo v 

nasprotju z interesi posameznih lastnikov. Tako je posebno v sodobnih korporacijah z velikim 

številom delničarjev, katerih vpliv na upravljanje je omejen. Zato v novejšem času managerji 

participirajo pri dobičku in imajo prednost pri nakupu delnic podjetja. Motiv je očiten: 

premoženjske pravice bodo izvajali popolnejše, čim močneje se bodo identificirali z lastniki 

podjetij (Bajt 1994, 18). 

Kanjuo Mrčela (1994, 9) navaja vzroke za delničarstvo zaposlenih, ki sta jih raziskoval Blasi 

in Kruse (1991) v ameriškem gospodarstvu. Po njegovem je pet glavnih argumentov: 

‒ Etični: lastništvo in participacija vodita v družbo, utemeljeno na pravičnosti, 

enakopravnosti in spoštovanju oseb. 

‒ Pravni: ESOP-i imajo politični potencial v sodobni ameriški družbi in so lahko kot pravni 

posegi inovativni v smislu zastavljanja pravnih ciljev, ustvarjanja uporabnih instrumentov 

in ustreznih nazorov za delavsko lastništvo. 

‒ Psihološki: Lastništvo vpliva na večjo zavzetost delavcev, njihovo večjo pripadnost 

podjetju in večjo skrb za delovne naloge. 

‒ Ekonomski: Podjetje z delavskim lastništvom je lahko bolj dobičkonosno in bolj 

produktivno od podjetja brez notranjih lastnikov. Lastništvo zaposlenih lahko podpira 

fleksibilen sistem nagrajevanja, ki lahko pomaga pri obvladovanju negotovega 

gospodarskega okolja. 

‒ Sociološki: Delo in management bolje sodelujeta v okviru lastništva zaposlenih. 

Sistemski premik na področju lastništva je bil narejen z vpeljavo ESOP v ZDA, kjer je bila 

spodbujena delitev lastninskih deležev med zaposlene. Ta dobra praksa se je razširila tudi v 

Evropo. Slovenska privatizacija je imela podobne značilnosti. Na žalost družba ni bila 

pripravljena na tako vrsto kapitalizma. Ideja je razvodenela zaradi nepripravljenosti celotne 

družbe za ohranjanje lastništva zaposlenih, relativnega pomanjkanja dobrin ali želje po 

posnemanju potrošniškega zahodnega sveta po materialnih dobrinah. Dodatna težava je bil 

pravosoden sistem, ki po Bohincu (2016, 42) ni bil kos večjemu številu odklonov pri 

korporativnih razmerjih in so se dopuščale nepoštene prakse. S tem vzrokom so ustanovili 

Agencijo za revizijo lastninskega preoblikovanja podjetij (ARLPP, 1999), ki je preiskovala in 

delno odpravila kršitve zakona z ustavo. Danes lastništvo zaposlenih v Sloveniji stagnira. 

Podjetje, ki ga raziskujemo v empiričnem delu, je eno redkih, ki je ostalo v lasti zaposlenih. A 

postavlja se kar nekaj vprašanj o prihodnosti. Za ohranjanje in povečevanje je potrebna 

zakonodaja, ki spodbuja in zmanjšuje administrativne ovire za dostop delavcev do delnic. 

Delitev učinkov dela je pomembna za uspešnost sodobnega podjetja in celotne družbe.  
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Kanjuo Mrčela (1999a, 60-61) pravi, da je lastništvo zaposlenih danes trend. Obstajajo že dolgo 

od ustanovitve prvih kooperativ. Pri lastništvu zaposlenih prihaja do prekrivanja lastništva in 

posedovanja, zaposleni so udeleženi v lastniških pravicah do sredstev, ki jih uporabljajo pri 

delu. Hyda (1991, 160-161) pravi, da je potrebno preučiti ta fenomen zaradi štirih razlogov: 

‒ dolge in bogate zgodovine vizije gospodarstva, da bi bila podjetja v lasti zaposlenih,  

‒ spreminjanja narave lastništva zaposlenih, ki je bilo včasih na robu, danes vstopa skozi 

velika vrata. Lahko bi ga uveljavili v drugih kapitalističnih državah ali gospodarstvu v 

razvoju, 

‒ velika popularnost ESOP-ov v ZDA je omogočila možnosti za ustvarjanje podjetij v lasti 

zaposlenih, 

‒ obstoj literature, ki obravnava tematiko lastništva zaposlenih. 

Bohinc (2016, 255-256) govori o delavskem delničarstvu kot o posredni finančni udeležbi 

zaposlenih pri podjetniškem rezultatu. Izvaja se preko izplačil dividend ali povečevanjem 

deleža kapitala delnic. Običajno se delnice podelijo kot nagrade zaposlenim, neodplačno ali 

prodajo pod ugodnejšimi pogoji. Argument zato so, da h končnemu rezultatu poleg kapitala 

prispeva tudi vloženo delo. Finančna participacija v obliki kapitala naj bi povečala motivacijo 

zaposlenih, ki vpliva na povečanje produktivnosti, hkrati naj bi se tudi zmanjšali stroški dela. 

EFES (2020) je federacija Evropske zveze za delničarstvo zaposlenih. Ukvarja se z razvijanjem 

in širjenjem mreže subjektov, ki so zainteresirani in aktivni pri širjenju lastništva zaposlenih in 

participacije. Po EFES-u lastništvo zaposlenih in participacija pomagata pri: 

‒ motivaciji zaposlenih in izboljšanju poslovne učinkovitosti: participacija zaposlenih 

upošteva človeški faktor, izboljša poslovno uspešnost v pogledu produktivnosti, 

konkurenčnosti in kakovosti. Programi participacije pomagajo razvijati dinamična in 

učinkovita podjetja; 

‒ pravičnejši razdelitvi bogastva podjetja: v priporočilu iz leta 1992 Ministrski svet Evropske 

unije ugotavlja: na spodbujanje finančne participacije zaposlenih oseb v podjetjih, brez 

razlikovanja na osnovi spola ali nacionalnosti, lahko gledamo kot na sredstvo za doseganje 

večje porazdelitve bogastva, ki ga je ustvarilo podjetje, pri čemer so sodelovali zaposleni; 

‒ ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest: v povezavi s privatizacijo ali preurejanjem podjetij 

je lastništvo zaposlenih faktor ohranjanja in podpore zaposlovanju – zaposleni delničarji so 

bolj naklonjeni zaposlovanju kot zunanji delničarji; 

‒ pospeševanju podjetništva: dokazano je bilo, da programi participacije v ZDA usposabljajo 

zaposlene, da si ustvarijo začetni kapital za začetek lastnega podjetja z razvijanjem močnega 

podjetniškega duha in da pomagajo pri reševanju problema nasledstva v primerih, če je 

direktor lastnik delnic; 

‒ trajnostnem razvoju: zaposleni delničarji imajo dolgoročnejši pogled na razvoj podjetja. Ker 

delajo v podjetju, se bolj zavedajo vpliva razvojnih strategij na okolje. Posebno v vzhodni 

Evropi so zaposleni lastniki obranili lokalno okolje pred uničujočimi posledicami 

kratkoročnih komercialnih koristi s strani zunanjih delničarjev; 
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‒ dodatnem zaslužku za zaposlene: sheme lastništva zaposlenih lahko zagotavljajo delavcem 

dodatne prihodke, ki so zlasti dobrodošli ne le ob upokojitvi, ampak tudi ob izrednih 

dogodkih; 

‒ bolj stabilni družbi. 

Širša porazdelitev bogastva podjetja med zaposlene daje večjo stabilnost na finančnih trgih. 

Lastništvo zaposlenih je pomemben motivacijski faktor v podjetju, če zaposleni vidijo 

povezanost svojih prizadevanj z rezultati podjetja in prejetimi nagradami. Optimalne rezultate 

dosežemo, ko se v poslu razvije kultura participacije. Koristi imajo tudi drugi delničarji zaradi 

boljših zmogljivosti, ki jih zagotavlja participacija. Kanjuo Mrčela (1994, 6) pravi, da je 

zanimivo, da ima delničarstvo zaposlenih politično podporo širokega spektra tako v ZDA kot v 

Veliki Britaniji. Levo usmerjeni so motivirani z željo po pravični razdelitvi celotnega 

družbenega bogastva, desno usmerjeni zaradi razširitve kroga tistih, ki so finančno neodvisni. 

Lednik (1998, 2) pravi, da je solastništvo podjetja le temelj, gola gospodarska osnova, ki 

potrebuje svojo nadgradnjo v smislu ustrezne podjetniške kulture, decentralizirane organizacije, 

informacij, komunikacij in usposabljanja. Ta koncept sprosti ustvarjalne potenciale in 

sodelovanje zaposlenih, ki so osnova za inovativna, fleksibilna in hitro odzivna podjetja, ki 

kljubujejo hitro se spreminjajočemu okolju. Zaposleni se preoblikujejo v soustvarjalce idej in 

odločitev v krogu svojih znanj ter so usmerjeni v uspeh celotnega podjetja. Tu se poraja nova 

podjetniška kultura, v kateri se zaposleni vedejo kot lastniki – podjetniki, ki uživajo koristi 

skupnega uspeha in nosijo posledice poslovnih rizikov in so najpomembnejši za uspešnost 

podjetja. 

Beatty in Schachter (2002, po Pašanović 2016, 5) opišeta, da je National Center for Employee 

Ownership v letu 1996 raziskal in ugotovil, da se raziskovalci zdaj strinjajo glede delavskega 

lastništva in uspešnosti družbe. Ugotovili in potrdili so, da le kombinacija lastništva in 

participativnega upravljanja vodi k rezultatom. Zgolj lastništvo ali participacija imata v 

najboljšem primeru neenakomeren ali kratkotrajen rezultat. 

Ivanko (1999, 19) se sprašuje, ali je notranje lastništvo združljivo z učinkovitostjo in 

uspešnostjo podjetij, ali je nastalo iz humanističnega prepričanja, ali je primerno le za nekatere 

panoge, ali je za manjša podjetja, ali se reproducira, ali je primerjalno uspešnejše od drugih 

oblik lastništva. Prašnikar in Gregorič (1999, 28) opozarjata, da se lahko tu povečajo tenzije po 

povečanju zaslužka na delavca in s tem tveganjem za preveliko povečanje moči zaposlenega in 

posledično neučinkovitosti delovanja. Nuti (1997, po Prašnikar in Gregorič 1999, 28) opozarja 

na problem »employeezma«, ki opisuje dejstvo, da imajo zaposleni preveliko moč odločanja in 

lahko težijo k presežnim prejemkom in ohranjanju presežne zaposlenosti. Čeprav Prašnikar in 

Gregorič (1999, 33) trdita, da je nagnjenost k prevelikim izplačilom bolj značilnost podjetij z 

zunanjimi lastniki, ki ga izplačujejo na račun amortizacije in ne značilnost podjetij z notranjimi 

lastniki. V fazi privatizacije in lastninjenja družbenega premoženja se je pokazalo, da na 

Slovenskem primeru employeezem ni bil zelo izrazit. Po drugi strani je bilo obdobje, ko je 
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prevladovalo notranje lastništvo relativno kratko. Zelo hitro je prišlo do znižanja deleža 

notranjih lastnikov. Prašnikar in Gregorič (1999, 49) ugotavljata, da je iz več študij moč 

razbrati, da v slovenskih razmerah prevladujoče zunanje ali notranje lastništvo ni igralo 

pomembne vloge pri obnašanju podjetij ob strateškem prestrukturiranjem. 

6.3.5 Participacija zaposlenih v podjetju 

Participacija je sodelovanje zaposlenih pri upravljanju in delitvi rezultatov poslovanja podjetja. 

Gostiša (1996a, 88) jo opiše kot najvišjo stopnjo vključenosti zaposlenih v delovanje 

organizacije in njihovo pripadnost in motiviranost za doseganje ciljev. V svetu se pojavlja več 

poti in načinov participacije, ki so odvisni od tradicije in značilnosti posamezne družbe. Pri nas 

je vpeljan model, ki je vpeljan v Evropski uniji in temelji na podlagi nemških izkušenj. 

Ivanjko (2003, 270-271) pravi, da so si delavci že v 19. stoletju prizadevali za organiziranje in 

zavarovanje svojih pravic nasproti lastnikom kapitala in sodelovanja pri upravljanju 

gospodarskih družb. Tu opozori na idejo o pravici delavcev in sodelovanju pri upravljanju, ki 

se je porodila v okviru naravnega prava. Le-ta priznava določene pravice, ki mu pripadajo po 

naravi. Po njegovem so temeljni nemški pravni akti iz petdesetih let, ki so dovoljevali delavcem 

sodelovanje pri sprejemanju odločitev na podjetniški ravni. Pravna ureditev sodelovanja 

delavcev pri upravljanju je osvojila tudi Evropska unija, ki je leta 2001 sprejela Direktivo o 

sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske družbe (Uradni list EU, št. L 294/2.). V praksi 

obstajajo različni modeli uresničevanja sodelovanja pri upravljanju: 

‒ Integrativni model, ki predvideva enakopravno članstvo zaposlenih v organih družbe. 

‒ Partnerski model, ki omogoča participacijo delavcev prek posebnega organa.  

‒ Dogovorni model, kjer se sistem uveljavljanja pravic delavcev pri upravljanju ureja s 

posebnim dogovorom med predstavniki delavcev in organi družb. 

Po Ivanjku (2003, 273) je slovenski model mešanica različnih modelov in pristopov. Zanj sta 

značilna tehnološko-organizacijska in ekonomska participacija ter možnost individualnega in 

kolektivnega uveljavljanja pravic pri upravljanju. En del participacije je zastopanost zaposlenih 

v nadzornem svetu. To je v veliki meri odvisno od pravne ureditve, pri nas je to v Zakonu o 

sodelovanju delavcev pri upravljanju. Gostiša (1996a, 210-212) opiše glavne značilnosti 

slovenskega modela participacije kot: kombinacijo vseh treh znanih pristopov, ima dokaj 

visoko stopnjo participacije na tehnološko-organizacijski in ekonomski strani, upošteva tako 

individualno in kot kolektivno participacijo. Naš zakon je podoben nemški ureditvi, kjer sta 

delovanje sindikata in delavskih predstavništev formalno ločena. V našem obravnavanem 

podjetju imajo oba organa, tako sindikat kot svet delavcev. 

V Evropi je zastopanost zaposlenih v nadzornih svetih velikih podjetjih v povprečju 44 

odstotkov. Izstopajo Avstrija, Danska, Nemčija, Madžarska in Slovenija, kjer so zaposleni člani 

nadzornih svetov v 90 odstotkih. V Franciji je v 78 odstotkih, v VB je 1,3 in v Italiji 0 odstotkov 
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(Mathieu 2019). Prašnikar in Gregorič (1999, 49) trdita, da sodelovanje zaposlenih zmanjšuje 

vpliv in diskrecijsko moč managerjev. Pri tem ni pomembno, ali nastopajo kot predstavniki 

lastnikov ali delavcev. Hkrati podvomita o smiselnosti obveznega članstva v organih družbe. 

Pravita, da je participacija zaposlenih stvar konkretnih okoliščin in miselnega vzorca, ki 

upošteva zaposlene pri funkciji oblikovanja interne organizacije in konkurenčne prednosti 

podjetja. 

Participacija zaposlenih v svetu je zelo različna. Gostiša (1996b, 160-186) jih opiše takole: 

‒ Ameriška značilnost je raznolikost, v katero država ne posega s svojo zakonodajo. Vodi na 

teoretičnem področju, medtem ko v praksi zaostaja za evropsko in japonsko prakso delavske 

participacije. Organizacije so lahko urejene povsem trdo kapitalistično do skoraj 

samoupravne. Značilnost je, da ne poznajo delavskih predstavništev in sindikatov kot 

organov, ki bi sodelovali v upravljanju organizacij. 

‒ Japonski model participacije prav tako ni državno reguliran. Visoka stopnja participacije 

zaposlenih je značilnost japonske kulture. Ta temelji na široki družbeni povezanosti in 

harmoniji z naravo zaradi religijskih in geografskih omejenosti ter zgodovinsko kolektivne 

obdelave riževih polj. To še danes vodi k dajanju prednosti skupnosti pred individualizmom 

na vseh področjih življenja. Vse to pripelje do temeljnih ciljev participativnega vodenja, ki 

se odraža s splošnimi japonskimi vrednotami in kulturo. Odločajo se na osnovi usklajenega 

in uglašenega razumevanja, kjer se informacije in odločitve zelo dolgo tehtajo na vseh 

nivojih organizacije. Šarmana (1992, 43, po Gostiša 1996b, 166) opisuje sistem stalnih 

posvetovanj na vseh področjih (organizacijska, ekonomska, kadrovska in upravljavska 

vprašanja) kot proces, ki deluje kot svetovalni sistem. 

‒ Evropski sistem participacije je večinoma pravno predpisan in urejen. Razen Velike 

Britanije, ki posnema ameriško ureditev in Italije, ki kljub ustavni odločbi ni prišla do 

zakonske ureditve delavske participacije. Kljub temu v teh dveh državah obstaja nekaj 

posebnih dogovorov med sindikati in delodajalci. Za ostale dele Evrope je značilna različna 

ureditev participacije. V Nemčiji so tri oblike uresničevanja participativnih pravic 

zaposlenih: svet delavcev, predstavništvo zaposlenih v nadzornem svetu in delavski 

direktor. V nadzornem svetu je od tretjine (organizacije med 500 in 2000 zaposlenimi) do 

polovice (nad 2000 zaposlenimi) članov iz vrst zaposlenih, ki enakopravno sodelujejo pri 

sprejemanju odločitev. Delavski direktor je član uprave in je pooblaščen za zastopanje 

podjetja v dogovoru s celotnim organom. Praksa je pokazala, da je to večinoma manager, 

odgovoren za kadrovsko-socialno področje, in ne toliko zastopnik zaposlenih. Na 

Švedskem funkcijo delavskega predstavništva opravljajo sindikati, zakonodaja je le 

okvirna, večinoma je konkretizirana v kolektivnih pogodbah. Participacija je bolj 

namenjena organizacijskim ciljem kot demokratizaciji ekonomske sfere. V Franciji je 

sistem organiziran tako, da imajo izvoljene zastopnike, ki imajo pravico postavljati upravi 

zahteve v zvezi z delom in poslovanjem podjetja. 
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Zirnstein (2019, 7) opiše delavsko participacijo na Češkem kot zadovoljivo in nekaj slabšo na 

Slovaškem. V participaciji v obeh državah prevladuje sindikat, članstvo v sindikatih je dokaj 

nizko, le 17 odstotkov. 

Najbolj nazorna je Slika 4, kjer se vidi zastopanost predstavništva zaposlenih v organih vodenja 

ali upravi: 

 

Slika 4: Delež predstavnikov zaposlenih v NS 

Vir: Mathieu 2109, 88. 

Lednik (1999) opisuje študijo GAO (General Accouting Office) za potrebe ameriškega 

kongresa. Primerjali so podjetja, ki so bila v prvem obdobju običajne družbe, v drugem obdobju 

so postale v pomembni lasti zaposlenih. V raziskavi so ugotovili, da ni pomembne statistične 

razlike med družbami v lasti zaposlenih in običajno družbo. Ugotovljena je pomembna 

statistična razlika, v katerih je lastništvo zaposlenih povezano z razvito participacijo zaposlenih. 

Po tej študiji je lastništvo zaposlenih samo po sebi nevtralno na uspešnost in v kombinaciji s 

participativnim načinom vodenja daje pozitivne učinke. Visoko razvit sistem organizacijske 

participacije zaposlenih namreč empirično dokazano pozitivno vpliva na delovno motivacijo in 

organizacijsko pripadnost zaposlenih in s tem na večjo poslovno uspešnost (Gostiša 2014, 110-

133). 

Kot del ekonomske demokracije je tudi participacija pri rezultatih podjetja. Le v Franciji se je 

uveljavila zakonsko predpisana delitev dobička med zaposlene in urejeni varčevalni načrti 

(Drofenik 2018, 27). V Sloveniji ureja možnost dostopa zaposlenih do delnic zakon ZUDDob. 
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Predpisuje možnost izplačila dobička po delniški shemi po zadnji tržni ceni in možnost izplačila 

dobička po denarni shemi. 

V družbi se pojavlja več negativnih misli glede delitve dobička (proti finančni udeležbi 

delavcev) med zaposlenim. Te Bohinc (2016, 257) zavrne z naslednjimi argumenti: 

‒ Izgubila naj bi se zveza med prispevkom posameznika k uspehu podjetja in njegovo 

finančno udeležbo, s čimer se lahko poslabša produktivnost – poistovetenje interesa 

zaposlenega z interesi podjetja se le poveča in produktivnost je le višja ne nižja. 

‒ Udeležba pri dobičku naj bi bila davek – glede na določila zakona se dobiček izplača 

delavcem in kapitalistu, ne državi. 

‒ Prisilna delitev dobička naj bi zmanjšala zanimanje domačih ali tujih vlagateljev – lahko, 

da bi se zmanjšal interes vlagateljev, ki želijo izplačati dobiček nad zakonsko določeno 

mejo (v Sloveniji 25 %), kar je največkrat namenjeno izčrpavanju podjetij. Vlagateljev, ki 

želijo vlagati v razvoj in konkurenčnost ter bi skrbeli za donos prek rasti delnic, to ne bi 

odvrnilo. 

‒ Ali naj se podjetja prostovoljno odločajo za delitev dobička? Podatki kažejo, da se zelo 

malo podjetij odloča za delitev dobička tudi delavcem, ne le lastnikom. Kljub zakonu, ki 

naj bi davčno spodbujal delitev dela dobička med zaposlene. 

‒ Delavci so le strošek kot material, oprema in infrastruktura. To je primer razmišljanja iz 

preteklosti, medtem ko danes ustvarjalen, inovativen in visokokvalificiran kader povečuje 

dodano vrednost. 

‒ Tudi delavci naj pokrivajo izgubo. V večini primerov ob stečaju delavci izgubijo vsaj del 

neizplačanih plač. Poleg tega izgubijo eksistenco, delo, za kar niso nič krivi. Nosilci kapitala 

so s svojimi odločitvami praviloma pripeljali podjetje pred propad. 

Sodelovanje delavcev in lastnikov ureja ZSDU-UPB1 (Zakon o sodelovanju delavcev pri 

upravljanju Uradni list RS, št. 26/2007), ki opredeljuje tri modele delavske participacije, ki jih 

priznava tudi Evropska unija: 

‒ Sodelovanje v organih družbe: vključuje sodelovanje v nadzornem svetu in upravah družbe. 

V nadzornem svetu v družbah z manj kot tisoč zaposlenih mora biti vsaj tretjina zaposlenih, 

v družbah nad tisoč vsaj polovica članov predstavnikov delavcev. Sodelovanje v upravi 

družbe je mogoče preko delavskega direktorja v družbah z več kot 500 zaposlenimi. 

‒ Sodelovanje pri upravljanju prek sveta delavcev ali delavskega zaupnika je pravica in ne 

obveznost. Svet delavcev se lahko oblikuje v podjetjih z več kot 20 zaposlenimi z aktivno 

volilno pravico (zaposleni, ki so v podjetju nepretrgoma vsaj pol leta), v družbah do 20 

zaposlenih sodelovanje poteka preko delavskega zaupnika. 

‒ Dogovorno ureditev soupravljavskih upravičenj: utemeljen je z obstojem sveta delavcev. 

Omogoča dodatne načine in obsege uresničevanja načinov sodelovanja delavcev pri 

upravljanju. To vključuje različne stopnje soupravljavskih stopenj participacije: najnižja 

stopnja je obveznost delodajalca o obveščanju sveta delavcev, skupno posvetovanje pomeni 

posvetovanje in usklajevanje stališč med delodajalcem in svetom delavcev, soglasje 
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delavcev pri soodločanju, ki ga mora pridobiti delodajalec za omejene vrste odločitev, 

možnost zadržanja odločitve delodajalca o kadrovskih in statusnih zadevah. 

Gostiša (1996a, 193-201) meni, da sta sindikat in svet delavcev dve vrsti delavskega 

predstavništva z različnimi cilji in smotri delovanja. Za te odnose naj bi bili značilni trije 

elementi: 

‒ načelna in dejanska organizacijska in akcijska samostojnost ter medsebojna neodvisnost, 

‒ sodelovanje pri mejnih vprašanjih, 

‒ usklajeno nastopanje v primeru prekrivanja interesnih sfer. 

Ivanjko (2003, 273-277) poudari, da ZSDU-UPB1 ureja pravico delavcev, da sodelujejo pri 

upravljanju, primerljivo z evropsko zakonodajo. Zakonska ureditev temelji na ustavno 

zagotovljeni pravici delavcev, da zakon uredi način sodelovanja delavcev pri upravljanju v 

gospodarskih organizacijah in zavodih. Sodelovanje delavcev pri upravljanju pomeni pravico 

do: 

‒ pobude in pravice do odgovora na pobudo, 

‒ obveščenosti, 

‒ dajanja predlogov in pravice do pobude, 

‒ skupnega posvetovanja med delavci in upravo, 

‒ soodločanju, 

‒ pravico zadržanja odločitve delodajalca v primeru, ko le-to določa zakon. 

Te pravice lahko delavci uresničujejo kolektivno ali individualno prek različnih organov ali 

načinov glede na dogovor med strankami. Vendar se morajo delavci organizirati kot kolektivna 

skupnost delavcev. To je njihova pravica in ne dolžnost. Zakon ZSDU-UPB1 določa, da imajo 

družbe z več kot 20 zaposlenimi svet delavcev, kot organ, ki zastopa pravice delavcev. Člani 

sveta delavcev so voljeni, le-ti imajo možnost plačanih ur za posvetovanja in izobraževanja. 

Kot eno od pravic soupravljanja ima Svet delavcev možnost sklicati zbor delavcev, ki ga 

sestavljajo vsi zaposlenih brez vodstvenega osebja. 

Drug pomemben subjekt v podjetjih je sindikat. V obravnavanem podjetju je podpisana 

kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije med delodajalci in sindikati na 

državnem nivoju Republike Slovenije. Kolektivna pogodba ureja tarifne razrede in razvrstitev 

delovnih mest po vrstah del, vzpostavlja pogoje in pravice ob sklenitvi delovnega razmerja, 

ščiti delavca pri upoštevanju pravil o delovnem času in mestu zaposlitve, dopustov in drugih 

odsotnostih, ureja disciplinsko in odškodninsko odgovornost, izobraževanje, predpisuje delo 

sindikata, urejanje plač, dodatkov in nagrad, inovativnosti in zaposlitvene pravice delavcev. 

Gostiša (1996a, 195) pravi, da sindikat v podjetju predvsem zastopa zaposlene v odnosih, ko 

zaposleni kot delojemalci podjetju prodajajo delovno silo. To je urejeno kot pogodbeno 

razmerje, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja. 
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7 RAZISKAVA O LASTNIŠTVU ZAPOSLENIH 

V Železnikih je bilo ob koncu 19. stoletja po ugasnitvi plavža in prenehanju ročnega kovanja 

veliko revščine. Bogati fužinarji so po skoraj 600 letih presežek kapitala investirali v zemljo, 

gozdove, ali so se odselili v večja mesta (Žumer Lojze 1973, 152). Ljudje, ki so prej imeli pri 

njih delo in kruh, so bili prepuščeni negotovi usodi in hiranju. Drugje na Kranjskem so 

premožni začeli ustanavljati prve industrijske družbe. Krivda delodajalcev je bila v tem, ker 

niso storili ničesar, da bi starinske naprave preuredili v konkurenčno sposobne in da bi svojemu 

kraju pomagali, da bi se spet uveljavil na sodobni tehniški ravni proizvodnje (Žumer Lojze 

1973, 153). Vse to je še pospešilo propad zastarelega manualnega dela in organiziranega 

proizvodnje. Blaznik in idr. (1973, 210) pravijo da je idejo zadružništva v Selško dolino prinesel 

po materi rojak Janez Evangelist Krek, ki je bil eden glavnih slovenskih promotorjev napredka 

in zadružništva. V lokalnem okolju je bilo v tem času ustanovljenih veliko zadrug 

najrazličnejših vrst: živinorejske, lesne, sodarske, potrošniške, obrtne. V njih so se združevali 

premožni in tudi manj premožni posamezniki. Zadruge so pripomogle k elektrifikaciji, razvoju 

obrti, kmetijstva in razvoju hranilništva (Čeferin 1973, 187-200). 

7.1 Predstavitev obravnavane organizacije 

Izkušnje izpred druge svetovne vojne so bile tudi po osvoboditvi spodbuda in temelj za 

ustanavljanje obrtnih in industrijskih zadrug. Zadruga Niko, predhodnik Domela, je bila 

ustanovljena po drugi svetovni vojni. Razlog je bila zaščita delovnih sredstev pred 

podržavljenjem in odtujitvijo iz lokalnega okolja. Kot agrarno okolje niso imeli politične 

podpore za ustanavljanje industrijske zadruge. Ta je bila po letu 1945 nujno potrebna za začetek 

delovanja industrijskih organizacij. Bil je čas velikega pomanjkanja dobrin, a so tudi ob 

nasprotovanju povojne oblasti imele trg za svoje izdelke. Kljub vsemu so dokaj hitro dobili 

finančno podporo, za katero so morali tudi v socializmu garantirati s svojim premoženjem 

(Žumer in Polajnar 1973, 244). Za našo raziskavo je pomemben podatek, da so v letu 1946 

sprejeli dogovor o deseturnem delavniku: osem ur so delali za plačilo, dve uri so pretvarjali v 

lastniški delež (Rejec 2016, 144). 

Kasneje se je zadruga reorganizirala in preoblikovala v družbeno podjetje Niko – tovarno 

kovinskih in elektromehanskih izdelkov – ter razširila svoj program še na gospodinjske aparate 

in male elektromotorje. Proizvodni program je postajal zelo širok. Zaradi specializacije 

proizvodnje se je leta 1959 izločila proizvodnja tehtnic, ki se je prenesla v novoustanovljeno 

podjetje Tehtnica Železniki. V letu 1962 se je podjetje vključilo v združeno podjetje Iskra Kranj 

in je poslovalo pod imenom Iskra – tovarna elektromotorjev Železniki. Takrat se je pravzaprav 

začela industrijska proizvodnja in gradnja večjih proizvodnih objektov. Zlasti se je pospeševala 

proizvodnja malih elektromotorjev, medtem ko je prvotni program pisarniške opreme, zaradi 

premajhnih investicijskih vlaganj začel postopoma upadati. Sledila je odločitev, da se 
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proizvodnja pisarniških potrebščin osamosvoji in se proizvodnja nadaljuje v starih prostorih 

(Nastran 2006, 50). 

Iskra, tovarna elektromotorjev Železniki se je specializirala na široko potrošnem programu 

elektromotorjev za gospodinjske aparate, črpalke, ventilatorje in motorje za vakuumske 

sesalnike. V letu 1960 je bila največji izvoznik v sistemu Iskra. Že leta 1965 je bila vrednost 

izvoza preko en milijon USD. V letu 1974 izvoz doseže 4 milijone USD. Leta 1991 Iskra 

Elektromotorji izstopijo iz sistema Iskre in se preimenujejo v Domel (Rejec 2016, 144, 145). 

V lokalnem okolju so iz Nika izhajala neposredno tri podjetja: Niko, Domel (Rejec 2016, 143) 

in Tehtnica (Hostnik 2016, 190). S svojim strokovnim znanjem in proizvodnim programom so 

pomagali pri ustanavljanju več drugih podjetij po Sloveniji (Naglič 2016, 25). Velikokrat je 

bilo to zaukazano z visokih političnih nivojev, tudi z neposredno škodo za podjetje. Z 

vztrajnostjo in prostovoljnim delom so obstali in se razvili v sodobna globalna podjetja. Domel 

je zelo zgodaj začel izvažati izdelke v tujino. To se je ob razpadu Jugoslavije pokazalo za veliko 

prednost. Če bi bili odvisni le od notranjega trga v bivši državi, bi zelo težko preživeli prva leta 

samostojnosti (Rejec, 2016). 

Ob razdelitvi certifikatov in kasneje med lastninskim preoblikovanjem, je Domel ostal v 

večinski lasti zaposlenih. V večini podjetij v Sloveniji so se delniški deleži iz certifikatov 

močno zmanjšali ali odprodali. Večina zaposlenih in upokojenih delavcev Domela je svoje 

certifikate vložilo v podjetje (Bertoncelj 2016, 131). Še danes je eden redkih večjih sistemov v 

Sloveniji, ki je ohranil večinski delež notranjega lastništva. Vodstvo v letih lastninjenja ni imelo 

interesa ali motivacije za managerski prevzem. Nekdanja direktorica Jožica Rejec je na 

novinarsko vprašanje, zakaj vodilni niso prevzeli Domela, odgovorila, da niso niti pomislili na 

kaj takega, predvsem zaradi čiste vesti kot prebivalci, ki so del istega lokalnega okolja (Knez 

2014).V drugem intervjuju (Perko 2016) je Rejčeva je izjavila: 
da je bila želja, da postanemo lastniki prisotna že od začetka. Naš cilj je zagotavljati kvalitetna 

delovna mesta čez deset, dvajset let, vlagati v to in iskati vedno boljše rešitve. Tega prej ni bilo. Če 

smo sami lastniki, lažje to zagotavljamo, kot če bi bil to kdo od zunaj, ki bi imel kratkotrajne 

interese. 

V času prodaje deležev državnih skladov je želel tuj konkurent prevzeti podjetje (Bertoncelj 

2016, 132). Tu se je pokazala zavednost zaposlenih za obstoj industrije v lokalnem okolju. Niso 

želeli tujega lastnika in s tem predati usode, ki so jo s trdim delom prigarali predhodniki, v tuje 

roke. Za ohranitev notranjega lastništva in ohranitev samostojnosti ter zavarovanja pred 

sovražnim prevzemom so ustanovili družbo pooblaščenko. Člani pooblaščenke so uspeli 

zamenjati nadzorni svet in konsolidirati lastnike za skupen cilj – ohranitev samostojnosti 

(Bertoncelj 2016, 133). V 25. letih se je lastništvo močno spremenilo. Veliko malih lastnikov 

je prodalo svoje deleže, prav tako je bil velik naravni odliv zaposlenih v pokoj. Kljub temu je 

še vedno v večinski lasti zaposlenih (Domel 2020a). 
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Slika 5: Struktura lastništva leta 2019 

Vir: Domel 2020a. 

Trenutno je še 26 odstotkov zaposlenih lastnikov podjetja, časovno upadanje je prikazano na 

spodnji sliki (Domel 2020a). Podjetje ima sklad lastnih delnic, ki je namenjen prodaji 

zainteresiranim zaposlenim in odkupu delnic od zaposlenih ali upokojencev (Božič 2013). 

Vendar je s spremembo davka leta 2019 na odsvojitev vrednostnih kuponov in drugih deležev 

investicijskih kuponov postal sklad lastnih delnic manj aktualen in dodatno davčno obremenjen. 

Stopnja davka znaša 27,5 % (za leto 2019 in prej po 25 %), znižuje pa se vsakih pet let lastništva 

kapitala - na 20 % (za leto 2019 in prej po 15 %), 15 % (za leto 2019 in prej po 10 %) in 10 % 

(za leto 2019 in prej po 5 %), pri čemer se dohodnine ne plača po 20 letih lastništva (FURS 

2020). 

 

Slika 6: Delež v lastništvu zaposlenih 

Vir: Domel 2020a. 

53%

32%

8%

7% 0%

Zaposleni Upokojenci Bivši zaposleni Ostali DH lastne

86
83

62 62
58

52

41 39 35 34 31 29 26 26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Leto



45 

Zaposleni kot lastniki v vsakodnevnem poslovanju nimajo nobenih privilegijev. Čemažar 

ocenjuje, da je dojemanje lastništva dozorelo in da se poslovanje in lastništvo ne mešata (Račič 

2018). Kot delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščinah podjetja (Knez 2014) 

Mathieu (2019) ugotavlja, da je bil Domel v letu 2019 na lestvici organizacij z večinskim 

lastništvom zaposlenih 45. družba po številu zaposlenih v Evropski uniji. 

‒ V podjetju Domel (2019) se redno, v letu 2019 že tretjič, opravljajo meritve zadovoljstva – 

klime zaposlenih. Izvedena je bila s pomočjo vprašalnika SiOK (Slovenska Organizacijska 

klima), ki je nastal pod okriljem svetovalnih podjetij. Poleg merjenja organizacijske klime 

posameznega podjetja omogoča tudi primerjavo med podjetji v Sloveniji (do leta 2012 je 

bilo vključenih več kot 400 slovenskih podjetij) in primerjavo z rezultati merjenja 

organizacijske klime v podjetju iz prejšnjih let. Poročilo raziskave „Organizacijska klima” 

je sestavljeno iz več segmentov: 

‒ Pregled organizacijske klime po posameznih dimenzijah klime (kategorijah) in po 

posameznih oddelkih in poslovnih enotah. 

‒ Prikaz organizacijske klime v podjetju za leto 2019 z ustreznimi primerjavami s slovenskim 

povprečjem. 

‒ V nadaljevanju raziskave smo uporabili nekaj podatkov iz klime za primerjavo med dvema 

raziskavama v isti populaciji. Moramo opozoriti, da se je med zadnjima meritvama klime 

zamenjalo vodstvo, razmere na trgu pa so se močno zaostrile. V določenih oddelkih so 

zaposleni zelo občutili močna nihanja na trgu in ta tržna dinamika se je odrazila na aktivnem 

zmanjševanju zaposlenih in spremembah delovnega urnika, kar je povzročilo določeno 

mero nezadovoljstva med zaposlenimi. 

V podjetju sta organizirana oba organa za zastopanje delavcev. Oba sodelujeta pri participaciji 

zaposlenih pri komuniciranju z vodstvom. Zapisana imata naslednja načela delovanja: 

Sindikat SKEI (Domel 2020b) katerega del je sindikat podjetja, je sopodpisnik kolektivne 

pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije. Ta vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na 

delovna razmerja. Naloga sindikata je ohranjanje in izboljšanje varstva obstoječih pravic 

delavcev iz kolektivne pogodbe, nuditi brezplačno pravno pomoč, posredovanje informacij 

članom, nuditi solidarnostno pomoč... 

Svet delavcev (Domel 2020c) je organ, ki predstavlja delavsko soupravljanje. Zakon o 

sodelovanju delavcev pri upravljanju ZSDU-UPB1 določa, da sodeluje pri upravljanju in 

na določenih področjih tudi soodloča. Kakovost in urejenost odnosov in razmerij, v katerih 

opravljamo delovne obveznosti imajo velik pomen. Svetu delavcev pravni akti nalagajo 

možnosti delovanja na vseh področjih v odnosu z delodajalcem. Sodelovanje delavcev pri 

upravljanju je najširša možna opcija, ki zajema oblike in načine sodelovanja pri upravljanju 

v podjetju. In ravno vključevanje zaposlenih v upravljanje je danes pomemben poslovni cilj. 

Možnost vplivanja na sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev omogoča ustrezno in 

pravočasno upoštevanje interesov zaposlenih, ki so ključni dejavnik organizacije. Osnovna 

naloga sveta delavcev predstavlja skrb za izvajanje zakonov in predpisov, sprejetih 
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kolektivnih pogodb ter doseženih dogovorov med svetom delavcev in delodajalcem. Ena 

izmed pomembnih funkcij sveta delavcev v okviru področja delovnih razmerij je tudi skrb 

za pravno varnost delavcev, ki ga ureja predvsem Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in 

kolektivne pogodbe. Sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe se preko sveta delavcev 

uresničuje na naslednje načine: z obveščanjem, skupnim posvetovanjem, soodločanjem in 

pravico zadržanja odločitve delodajalca. 

7.2 Metode dela 

Za namen raziskave smo na podlagi pregledane strokovne literature pripravili vprašalnik o 

lastništvu zaposlenih. Za izvedbo anketiranja smo uporabili spletno aplikacijo 1ka. Vprašalnik 

smo poslali na 164 elektronskih naslovov in razdelili 125 vprašalnikov v tiskani obliki, 

zaposlenim brez elektronskega naslova. Anketiranje je bilo anonimno. Vprašalnik je vseboval 

vprašanja odprtega in zaprtega tipa. 

7.2.1 Vzorec – opredelitev populacije 

Raziskava je bila izvedena med zaposlenimi v obravnavanem podjetju. Anketirani so bili v 

vzorec izbrani iz seznama vseh zaposlenih s pomočjo funkcije RANDOM v obsegu 1 do 4. 

Vsem z izračunom 1 in elektronskim naslovom smo poslali anketo preko spletnega mesta 1ka. 

Ostalim izbranim z izračunom 1 brez elektronskega naslova, smo ga dostavili v tiskani verziji. 

Izbranih in povabljenih je bilo 20 odstotkov zaposlenih v podjetju. 

7.2.2 Struktura anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je bil zaprtega tipa v obliki pet stopenjske Likertove lestvice z vnaprej 

pripravljenimi odgovori (1 – sploh se ne strinjam, 5 – povsem se strinjam) in tri stopenjske (da, 

ob določenih pogojih, ne). Na demografska vprašanja so anketiranci odgovarjali s potrjevanjem 

določene vrednosti. 

Z vprašalnikom smo preverili zadovoljstvo in motivacijo za delo ter percepcijo 

demokratičnosti. Nato smo zastavili pogojno vprašanje, ali so anketiranci lastniki delnic 

podjetja. Pri odgovoru da, so zaposleni izpolnili vprašanja o psiholoških vidikih lastništva, ki 

smo jih povzeli po indikatorjih raziskave Michie, Oughton in Bennion (2002). Pri negativnem 

odgovoru glede lastništva delnic smo jih povprašali o morebitnem lastništvu v preteklosti in 

nato ob pozitivnem odgovoru o vzrokih za odprodajo delnic. V zadnjem sklopu vprašanj so vsi 

odgovarjali na vprašanja o možnih načinih pridobitve novih delnic podjetja. Nato smo v 

odprtem vprašanju anketirance povprašali o predlogih ali pripombah o anketi. Na zaključku 

smo jih prosili, da označijo demografske podatke o spolu, starosti, izobrazbi in oddelku, v 

katerem so zaposleni.  



47 

Na področju motivacije smo z namenom primerjave rezultatov v anketi uporabili iste trditve, 

kot jih uporablja SiOK. SiOK že več let redno meri organizacijsko klimo v slovenskih podjetjih 

in v obravnavanem podjetju. Motivacija obsega naslednja trditve: 

‒ Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva. 

‒ Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo. 

‒ V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti. 

‒ V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo. 

‒ Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen. 

7.2.3 Postopek – izvedba anketiranja 

Za zaposlene, ki imajo elektronski poštni naslov, smo pripravili vprašalnik, ki je bil dostopen 

na spletu (1ka), nanj so anketiranci odgovarjali anonimno. Za zaposlene brez elektronskega 

poštnega naslova smo pripravili tiskano verzijo vprašalnika, ki smo jo dostavili v oddelke s 

priloženim seznamom izbranih anketirancev. 

7.2.4 Opis vzorca 

Celotno populacijo predstavljajo zaposleni v podjetju Domel v Sloveniji, na dan 26.4.2020 jih 

je bilo 1273. Od povabljenih 254 je anketo spletno ali tiskano verzijo popolno izpolnilo 177 

anketirancev ali 13,9 odstotkov celotne populacije podjetja. V vzorcu je bilo 40 odstotkov 

zaposlenih lastnikov delnic, 38 odstotkov bivših lastnikov in 32 odstotkov tistih, ki niso lastniki. 

V spodnji preglednici podajamo demografske podatke. 



48 

Preglednica 2:  Demografija 

Starost Frekvenca Delež 

do 20 let 1 0,01 

21-30 let 25 0,14 

31-40 let 26 0,15 

41-50 let 68 0,38 

nad 50 let 56 0,32 

Skupaj 177 1 
Izobrazba   

osnovna šola 25 0,14 

srednja šola 86 0,49 

fakulteta 58 0,33 

magisterij 7 0,04 

doktorat 1 0,01 

Skupaj 177 1 
Oddelek zaposlitve   

Proizvodnja 85 0,48 

Proizvodnja režija 35 0,19 

Prodaja, nabava, logistika 19 0,11 

Razvoj ali tehnologija 23 0,13 

Finance 1 0,01 

Splošni sektor 4 0,02 

Kakovost 7 0,04 

Drugo 5 0,03 

Skupaj 177 1 

7.2.5 Metode obdelave podatkov 

Izpolnjene vprašalnike smo pregledovali na spletnem mestu 1ka, pisne smo ročno vnesli v 

spletno verzijo 1ka in jih analizirali v 1ka. Odstranili smo vse nepopolno izpolnjene 

vprašalnike. Za dodatno obdelavo in izdelavo slik smo podatke izvozili v Excel. Metode 

preverjanja: na podlagi rezultatov ankete smo na izbranem vzorcu obdelali rezultate in jih 

primerjali med lastniki in ostalimi zaposlenimi. Preverili smo njihovo motivacijo za delo, 

percepcijo zaposlenih o demokratičnosti in interes za pridobitev delnic. Rezultate ankete smo 

primerjali glede na teoretična izhodišča iz literature. Prav tako smo preverili sodelovanje s 

participativnimi organi, kot sta sindikat in svet delavcev. 
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7.2.6 Rezultati 

Pri prikazu rezultatov smo vzorec razdelili na dva dela: med lastnike in nelastnike delnic 

podjetja glede na oddelek zaposlitve, izobrazbo in starost. Kasneje smo vzorec enako razdelili 

glede na lastništvo, pregledali motivacijo, ekonomsko demokracijo in participacijo. Motivacijo 

smo dodatno primerjali z rezultati SiOK ankete, ki jo redno izvajajo v podjetju. Motivacijo smo 

povezali tudi v odnosu do stanja lastništva. 

Iz Slike 7 je razvidno, da razen v oddelku proizvodnja, v vseh oddelkih prevladujejo zaposleni, 

ki imajo v podjetju lastniški delež. 

 

Slika 7: Delež lastnikov in nelastnikov v oddelkih 

V izobrazbeni strukturi glede lastništva prihaja do večje razlike v skupini srednja šola, kjer 

močno prevladujejo nelastniki in pri skupini s fakultetno izobrazbo, kjer prevladujejo lastniki. 

 

Slika 8: Izobrazbena struktura 

V starostni strukturi je zaznati bistveno razliko med skupinama (Slika 9). Zaradi dokaj majhne 

fluktuacije je indikator starosti v povezavi z lastništvom dokaj nazoren. Nelastniki so 
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razporejeni po celotnem območju od 17 do 33 odstotkov. Največji delež lastnikov je v obdobju 

nad 40 let, kot posledica razdelitvene privatizacije s certifikati leta 1993 in izplačil 13. plače v 

obliki delnic v letih 1999 do 2005 in v 2007, do starosti 30 let je le 3 odstotke lastnikov. 

 

Slika 9: Starost 

Vključenim v raziskavo o lastništvu v podjetju so bila glede motivacije postavljena enaka 

vprašanja kot v raziskavi SiOK. Motivacijo zaposlenih (Slika 10) smo primerjali z rezultati 

raziskave SiOK 2018 za celotno Slovenijo (3,58), podatki iz lastne raziskave (3,58) in z rezultati 

raziskave SiOK, izvedene leta 2019 v podjetju Domel (3,37). V lastni raziskavi so pri štirih 

vprašanjih indicirani boljši rezultati kot pri raziskavi SiOK v podjetju leta 2019 razen pri 

vprašanju: Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo. 

Slika 10: Primerjava rezultatov raziskav o motivaciji 
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Razlike med motivacijo lastnikov in nelastnikov vidimo na Sliki 11. Iz nje lahko razberemo, da 

ni zaznati večjih razlik med lastniki in nelastniki. Nelastniki izstopajo z nižjo oceno pri 

vprašanju: Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen. Pri dveh 

vprašanjih glede motivacije podajajo rahlo višje vrednosti kot lastniki. Največja razlika je pri 

trditvi o višini postavljenih zahtev glede delovne uspešnosti, lastniki 3,45 in nelastniki 3,72. To 

je verjetno povezano z dvotretjinskim deležem proizvodnih delavcev med nelastniki, kjer so 

točno določene norme, so jasno definirane naloge in jih morajo zaposleni izpolnjevati na 

vsakodnevnem nivoju. 

 

Slika 11: Razlika v motivaciji med lastniki in nelastniki 

Če smo pri analizi odgovorov s področja motivacije ugotovili, da ni bistvenih odstopanj med 

obema obravnavanima skupinama, je bilo na področju ekonomske demokracije in participacije 

(Slika 12) izmerjenih več odstopanj – skupna izmerjena vrednost je 3,13 po Likertovi lestvici. 

Lastniki (3,86, nelastniki 3,47) so izkazali višje strinjanje s trditvami: vpliv motivacije ob 

statusu zaposlitve za določen čas. Prav tako pri trditvah, da smo ljudje pomembnejši kot dobiček 

in pri enakovrednosti zaposlenih. Občutna je razlika med lastniki (3,14) in nelastniki (2,55) pri 

prejetih dohodkih. To lahko interpretiramo z večinskim deležem nelastnikov med najnižje 

plačanimi in z izplačilom dividend lastnikom. Nelastniki (3,74 proti lastnikom 3,56) so potrdili 

trditev, da je uspešnost podjetja višja zaradi lastništva zaposlenih. Percepcija nelastnikov je zelo 

zanimiva. Kako to interpretirati, bi bilo lahko predmet raziskav v prihodnosti. Razlog za rahlo 

boljšo oceno nelastnikov pri delovanju obeh participativnih organov, sindikata in sveta 

delavcev, je v tem, da organa največ časa in energije porabita za reševanje težav in zaščito 

proizvodnih delavcev. 
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Slika 12: Ekonomska demokracija in participacija 

Na Sliki 13 prikazujemo percepcijo podskupine lastnikov (na ta vprašanja so odgovarjali le 

lastniki in njihovi družinski člani) glede občutja lastništva. Odgovore smo razvrstili po vsoti 

pozitivnih strinjanj (sešteli smo odgovore: povsem se strinjam in se strinjam) z določenimi 

trditvami. Iz slike lahko razberemo, da lastniki čutijo višjo pripadnost 3,6 in se počutijo več kot 

le zaposleni 3,4 ter se zato bolj trudijo 3,3. Glede informiranosti 3,3 se jih manj kot polovica 

strinja s trditvijo, da ima to pozitivno povezavo z lastništvom. Najnižjo oceno 3,1 so podali za 

trditev, da bi zapustili podjetje in o vplivu na večje zadovoljstvo zaradi lastništva. 
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Slika 13: Percepcija lastništva 

Na Sliki 14 podajamo rezultate na vprašanja o načinih pridobivanja delnic. Ta vprašanja smo 

oblikovali glede na teoretično podlago, ki smo jo obdelali. Vključili smo le subjekt podjetja, 

kar ne izključuje vpliva na to področje s strani zakonodajne oblasti in državne regulative. Na 

vse odgovore je bil delež lastnikov bolj naklonjen pridobivanju delnic. 

‒ Vprašanje o prevzemu brezplačnih delnic: sedanji lastniki bi jih večinsko prevzeli, medtem 

ko bi jih prevzelo 50 odstotkov nelastnikov. Verjetno je to povezano s stroški lastništva, kot 

so stroški delniškega računa, ki le nad določenim deležem prinašajo dohodek in to le ob 
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izplačilu dividend. Dodatno se jim znižajo socialni transferji s strani države zaradi višine 

premoženjskega stanja. 

‒ Prevzem delnic ob ugodnem programu podjetja. Tudi pri tem odgovoru so lastniki bolj 

zainteresirani 39 odstotkov in nelastniki 25 odstotkov. Izmerili smo visok odstotek pogojnih 

odgovorov lastnikov in nelastnikov, ki dosegajo 51 odstotkov. 

‒ Pri vprašanju o odpovedi delu plače ali letni nagradi izstopa negativni odgovor nelastnikov 

v deležu 59 odstotkov. 31 odstotkov lastnikov je naklonjeno morebitnemu izplačilu v 

dohodkih od poslovanja in 31 odstotkov pogojno. 

‒ Pri vprašanju o posojilu, lastniki izražajo visoko podporo pogojnemu pridobivanju delnic s 

posojilom, medtem ko so nelastniki izrazito nenaklonjeni temu načinu pridobivanja delnic. 

 

Slika 14: Način pridobivanje novih delnic 
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Na koncu še omenimo nekaj pripomb, ki so jih anketiranci vpisali na vprašanje:  

Ali imate kakšen predlog ali pripombo na temo, ki jih obravnava vprašalnik? 

‒ Vrednost delnic proti letnemu donosu. 

‒ Težava pri delnicah je, ker so letni stroški visoki in bi moral vsak zaposleni imeti x delnic 

– dividend, ki bi krile stroške vodenja računa (pavšalno 40 evrov in dodatno provizija pri 

izplačilu dividend). 

‒ Ker delež notranjega lastništva pada, bodo potrebni ukrepi, da se to ne izjalovi in bo vse 

prešlo na lastnike, ki niso v podjetju. 

‒ Izdelati, oziroma vpeljati sistem, ki bi čim bolj realno dodatno motiviral pridne zaposlene 

in obratno. 

‒ Delavce motivirati s prijazno besedo. 

‒ Ali bo kdaj boljše za navadne delavce, bo kdaj boljše? 

7.2.7 Izidi raziskave in temeljne ugotovitve 

Rezultati raziskave kažejo, da je delež lastnikov najbolj pogojen s starostjo, kar je posledica 

časa in načina pridobitve delnic. Poleg tega je delež najnižji v oddelku proizvodnja, kar je 

povezano z razpoložljivim dohodkom. Med bivšimi lastniki je kar 72 odstotkov proizvodnih 

delavcev. To je lahko povezano z nižjim standardom in potrebami po finančnih sredstvih ob 

večjih investicijah. Bivše lastike smo povprašali o razlogih za prodajo delnic. Odgovorili so, da 

je bil vzrok prodaje premajhen delež posameznega delničarja 62 odstotkov, potreba po denarju 

43 odstotkov, reševanje stanovanjske problematike 37 odstotkov in prevelik stroški delniškega 

računa 37 odstotkov. Delež lastnikov se je zmanjšal zaradi nižjih dohodkov zaposlenih, potreb 

po denarju in stroškov. K temu je dodatno pripomogla zakonodaja, ki obdavčuje dohodke iz 

dividend in upošteva delnice kot premoženje. 

Pri trditvah s področja motivacije je bil v lastni raziskavi ugotovljen enak rezultat, kot ga je 

izmeril SiOK 2018 v Sloveniji (3,58), a je bil višji kot v raziskavi SiOK v podjetju leta 2019 

(3,37). Pri rezultatih s področja motivacije med raziskovanima skupinama lastniki in nelastniki 

ni večjih razlik. Glede na ugotovitve v teoretičnem delu naloge bi morala biti zaradi notranjega 

lastništva v podjetju primerjava motivacije po Likertovi lestvici na višji ravni kot v ostalih 

Slovenskih podjetjih ravno zaradi velikega deleža lastnikov. 

Pri vprašanjih s področja ekonomske demokracije in participacije (Slika 12 - skupna povprečna 

ocena 3,19) so bili prepoznani nižji rezultati kot pri motivaciji. Predvsem izstopa nizka ocena 

pri vprašanju glede občutenja enakovrednosti med zaposlenimi (2,52) in pri povezavi dobrega 

rezultata podjetja z dohodkom anketiranca (2,79). Delitev dobička je praksa v obravnavanem 

podjetju in se izplačuje v obliki 13. plače glede na rezultat. Kaže da to ni dovolj, zato se lahko 

navežemo na Štromajerja (2018, 257), ki pravi, da na podlagi opravljene raziskave v ZDA, 

delitev dobička kot oblika finančne participacije deluje kot način za dvig motivacije in 
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produktivnost. To je najmanj demokratična oblika elementov demokratizacije odnosov in 

implementacije demokracije na delovno mesto. Višji nivo je načrt delničarstva zaposlenih in še 

višji pristop zaposlenih v lastništvo podjetja. Po njegovem je zadružništvo najvišja oblika 

demokracije in najbolj radikalna. 

Lastniki so potrdili pozitivno povezanost z lastništvom (3,31), predvsem jih je zelo malo 

izrazilo nestrinjanje z predlaganimi trditvami. Negativno jih je odgovorilo od 14 do 24 

odstotkov na postavljene trditve. V raziskavi smo ugotovili, da imajo zaposleni željo po 

pridobivanju delnic. V skupini lastniki je pripravljenost na splošno močneje izražena. 

Brezplačno bi jih večinsko prevzeli vsi in so se pod ugodnimi pogoji pripravljeni odpovedati 

delu dohodkov. Posojila za pridobitev delnic so nelastniki zavrnili, lastniki bi ga verjetno vzeli 

pod ugodnimi pogoji. 

7.2.8 Preverjanje odgovorov na raziskovalna vprašanja 

V tem poglavju predstavljamo odgovore na raziskovalna vprašanja. 

Ali je zaznana razlika v motivaciji zaposlenih glede na lastništvo delnic podjetja?  

Pri pregledu teoretičnih izhodišč je lastništvo od najstarejših časov eden od indikatorjev 

enakopravnosti družbe. Demokracija ni možna brez lastniškega dostopa širših množic do 

dobrin, nepremičnin in sredstev za delo. Lastnina je motivator za učinkovito delo in višjo 

produktivnost. V raziskavi nismo ugotovili razlik v motivaciji med zaposlenimi lastniki in 

nelastniki. Po pregledanih teoretičnih izhodiščih iz literature je zanimivo, da so nelastniki (3,59) 

v primeru našega sklopa vprašanj v raziskavi, motivacijo ocenili malenkost višje kot lastniki 

(3,55). A so manj zadovoljni z nagrajevanjem dobrega rezultata in pohvalami. Nelastniki 

najbolj odstopajo od lastnikov pri ocenjevanju višine postavljenih zahtev za delovno uspešnost, 

in sicer jo ocenjujejo kot visoko. To je verjetno neposredno povezano z oddelkom zaposlitve in 

posledično z razpoložljivim dohodkom. V vzorcu je med nelastniki 61 odstotkov proizvodnih 

delavcev. Za primerjavo smo vzeli SiOK anketo v podjetju iz leta 2019 in Siok v slovenskih 

podjetjih. Rezultati v naši raziskavi so bili malenkost boljši kot v raziskavi SiOK, a na splošno 

podjetje zaostaja za slovenskim povprečjem. Tu se lahko vprašamo o vzrokih, saj v slovenskem 

okolju prevladujejo podjetja, ki nimajo notranjega lastnika. 

Ali imajo lastniki in nelastniki enak interes za nakup delnic? 

V anketi z vprašanji ni bilo možno podati načinov pridobivanja delnic, kot so uveljavljene v 

svetu. Tu mislimo predvsem ESOP ali primer francoskega načina, kjer je z zakonom predpisana 

obvezna delitev dobička v delnicah. V podjetju imajo zaposleni izkušnje s pridobivanjem delnic 

iz dobička, ki je bil zadnjič izplačan leta 2007. Zato smo ta vprašanja razširili z možnostjo 

brezplačnega pridobivanja delnic kot najugodnejšega načina. Kot najmanj ugoden način smo 
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ponudili nakup z zadolževanjem. Kot je razvidno s Slike 14, so lastniki v razmerju do 

nelastnikov ne glede na način bolj motivirani za pridobivanje delnic. A tudi nelastniki 

izkazujejo željo po pridobivanju delnic, in sicer 48 odstotkov brezplačno, 25 odstotkov z 

ugodnim programom podjetja in 23 odstotkov z odpovedjo dela letnih dohodkov. Oboji 

zavračajo možnost zadolževanja za nakup delnic, ne glede na demografske značilnosti. Na 

raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da zaposleni nimajo enakega interesa po 

pridobivanju delnic. 

Ali je Domel demokratična organizacija? Kako zaposleni vidijo stanje 
participacije, komuniciranja in soodločanja? 

Na področju demokracije so najbolj pozitivno ocenili možnost zastavljanja vprašanj, kot obliko 

participacije pri informacijah. Pri tem vprašanju ni bilo nobene razlike med lastniki in 

nelastniki. Pri vprašanju, ali je podjetje uspešnejše zaradi lastništva zaposlenih, prihaja do 

največje razlike. Tisti, ki niso lastniki, ocenjujejo uspešnost nekaj višje kot lastniki. To je 

presenetljivo iz razloga, ker imajo zaposleni, ki ne participirajo pri dividendah, bolj pozitiven 

pogled na to vprašanje. Dandanes imajo mladi težave z dostopom do dela in v obravnavanem 

podjetju zakonsko spoštujejo dveletno obdobje dela za določen čas, kar vpliva na nižje pravice 

in finančno varnost te skupine. Enakopravnost in demokracijo smo preverili preko motivacije 

zaposlenih za določen čas. Presenetljivo so lastniki (3,86) za razliko od nelastnikov (3,47) višje 

ocenili trditev, da delo za določen čas slabo vpliva na motivacijo. Lastniki ocenjujejo to kot 

manko demokratičnosti. 

Dohodkovno enakost smo preverili z vprašanjem, ali se dober rezultat pozna pri dohodkih 

anketirancev. Nelastniki so podali skupno oceno 2,55, lastniki 3,13. Tu zaznamo največji 

razkorak, lastniki imajo boljše mnenje, nelastniki izražajo zelo negativno oceno dohodkovne 

enakosti. To področje je najbolj značilen razkorak med obravnavanima skupinama za temo naše 

raziskave. Najslabša ocena je pri vprašanju o enakovrednosti zaposlenih (skupaj 2,52), lastniki 

(2,66) jo bolje ocenjujejo kot nelastniki. (2,42). Ekonomsko demokracijo (skupaj 3,19) je 

ocenjena slabše kot motivacija. Nelastniki se ne čutijo enakopravne, nimajo občutka, da so 

pomembnejši kot dobiček in delovni rezultat se ne pozna pri njihovih prihodkih. Delovanje 

participativnega organa je ocenjeno različno: svet delavcev ima rahlo pozitivno oceno, medtem 

ko ima sindikat rahlo negativno oceno. V podjetju je zaznana mnogo večja aktivnost sveta 

delavcev kot sindikata. Sindikat in svet delavcev imata redne sestanke z upravo, na kateri se 

informira o stanju in poslovanju podjetja, postavlja vprašanja, predloge in pobude upravi. 

Vsako leto organizira zbor delavcev, na katerem uprava predstavi poslovanje v preteklem letu 

in načrte za prihodnost. Na zborih delavcev lahko zaposleni neposredno vprašajo, ali dajo 

pobudo upravi. Aktivno se izobražujejo na področju soupravljanja. Poleg tega skrbijo za šport 

in rekreacijo ter počitniško dejavnost. Participacijo anketiranci ocenjujejo kot obstoječo, vendar 

je ne ocenjujejo pozitivno. Če zaključimo, ima podjetje neko stopnjo demokracije, ki jo 

zaposleni ocenjujejo kot veliko priložnost za izboljšanje. 
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8 SKLEP 

V naši nalogi smo raziskovali teoretična izhodišča pri lastništvu zaposlenih, njihovi motivaciji 

in ekonomski demokraciji. To teoretično podlago smo v praksi preverili v podjetju z večinskim 

notranjim lastništvom. Posebno pozornost smo namenili primerjavi med lastniki in nelastniki. 

Zanimalo nas je, ali obstaja interes za pridobivanje delnic in razlike med skupinami zaposlenih 

v podjetju – glede na status lastništva, starost, oddelek zaposlitve... 

8.1 Povzetek celotne raziskave 

Ugotovili smo, da v obravnavanem podjetju ni razlik v primerjavi motivacije glede na status 

lastništva, medtem ko ima pozitiven vpliv na ekonomsko demokracijo in dohodek zaposlenih. 

Visoko razvita delavska participacija tako upravljavska kot finančna, je bila empirično 

dokazana v številnih raziskavah. Če povzamemo Lednika (1999), ki pravi, da je bilo v študiji 

GAO ugotovljeno, da lastništvo samo po sebi deluje nevtralno na uspešnost podjetja, v 

kombinaciji s participacijo pa prikaže pozitivne učinke. Pri obravnavanem podjetju je vrzel 

gotovo v participaciji. Management podjetja se usklajuje z organi zastopanja zaposlenih pri 

vseh pomembnih vprašanjih, ki se tičejo zaposlenih. Kljub usklajevanju vodstva o manj 

priljubljenih ukrepih (kot so prilagajanje delovnega časa in števila zaposlenih glede na 

povpraševanju na trgu, izplačilu regresa ali letne nagrade prilagojene rezultatom) z organi 

zastopanja delavcev je zaznati primanjkljaj na področjih čutenja enakovrednosti, zadovoljstva 

z dohodkom in pri delovanju sveta delavcev in sindikata.  

Poleg upokojevanja zaposlenih se je lastništvo najbolj zmanjšalo pri zaposlenih z nižjimi 

dohodki. Vzrok prodaje je splet več vzrokov, kot so premajhen delež, potreba po bolj likvidnih 

sredstvih in vpliv transferjev države na družine z relativno nizkimi dohodki in premoženjem v 

delnicah. Zelo je to izrazito pri mlajših zaposlenih. Ko si ustvarjajo ekonomsko podlago za 

reševanje stanovanjskega problema in ustvarjanja družine, imajo prvih nekaj let pogodbo za 

določen čas. Ob nestabilni gospodarski dinamiki lahko večkrat izgubijo službo, če imajo 

družino, so tudi zelo občutljivi na socialne transferje. Skratka, mladi zaposleni nimajo dostopa 

do delnic, so močno obdavčene in si ne morejo dovoliti razmišljati trajnostno in dolgoročno. 

Cel splet negativnih dejavnikov jih odriva na rob, za katerega ne moremo reči, da je vzoren 

primer ekonomske demokracije. Raziskava je pokazala primanjkljaj pri dohodkovnem 

zadovoljstvu. Kljub večkratnemu dvigu minimalne plače in posledično izboljšanju prihodkov, 

zaposleni z najnižjimi dohodki niso zadovoljni. Omenili bi psihološki vpliv termina minimalna 

plača, to lahko pomeni, da je plača merilo za minimalno delo in če je zaposlen prizadeven pri 

delu, pričakuje višje dohodke kot minimalne! 

Lastniki delnic čutijo visoko pripadnost. A lastništvo delnic v naši raziskavi ne izkazuje razlik 

zadovoljstva z zaposlitvijo in ne vpliva na verjetnost zapustitve podjetja. Zanimiv razkorak je 

bil odkrit pri oceni uspešnosti podjetja zaradi lastništva zaposlenih, kjer so lastniki 
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neopredeljeni, nelastniki pa se strinjajo s trditvijo, da je uspešnost zato višja. Podjetje z 

razpršenimi lastniki je primer, ko lastniki neposredno ne vplivajo na vodenje in poslovanje 

podjetja. To je prepuščeno managementu, ki je zato usposobljen in odgovarja nadzornemu 

svetu. Lastniki se ne čutijo kot absolutni nosilci lastninskih pravic z vidika vodenja podjetja. 

Vendar je delovanje v proizvodni panogi in na dinamičnem svetovnem trgu posledica 

večkratnih nihanj rezultatov, kar vzburja odnose in od vodstva zahteva manj priljubljene 

ukrepe. Zato se zaposleni verjetno čutijo prikrajšani in niso zadovoljni z ekonomsko 

demokracijo. 

Med zaposlenimi obstaja želja po pridobivanju novih delnic, več interesa je med obstoječimi 

lastniki kot med nelastniki. Želijo si ugodnega načina pridobivanja, ki v primeru slovenske 

zakonodaje ni širše spodbujeno in podkrepljeno s slabimi izkušnjami iz preteklosti. Podjetje v 

zadnjih letih ne participira rezultatov uspešnega poslovanja preko delničarstva, ampak preko 

višine regresa in del letnega dobička deli s 13. plačo.  

Vrednote notranjega lastništva, odnos zaposlenih do tradicije in cilje podjetja je bivša 

direktorica Domela Jožica Rejec (Kongres podjetnikov 2020) predstavila z besedami:  
Samo notranje lastništvo ni dovolj za dobro poslovanje podjetja, kajti zelo pomembno je, da je to 

odgovorno lastništvo, kjer je jasno, da je rezultat odvisen od nas samih. Samo lastništvo še ne daje 

rezultatov. Vsak mora narediti svoje. Treba je iskati nove trge, se širiti, zmanjševati stroške, 

povečevati produktivnost, podpirati inovativnost. Tako se po delčkih sestavlja rezultat. Tu gre za 

lokalno pripadnost, zavedanje, da je delovno mesto vrednota. Tudi v preteklosti se nismo srečevali 

s pohlepom, ampak z dolgoročno naravnanostjo in zavedanjem, da so ta delovna mesta za kraj in 

celotne družine zaposlenih. Za normalno delovanje poslovnega sistema z notranjim lastništvom sta 

zelo pomembna urejenost obveščanja in pošteno izmenjevanje informacij. 

Te besede opisujejo bistvo obstoja notranjega lastništva v obravnavanem podjetju. V preteklosti 

so gojili predvsem dobre in poštene odnose, ter odgovornost do lokalnega okolja. Osnova 

delovanju podjetja je gospodarnost, prilagajanje razmeram na svetovnem trgu in dolgoročen 

obstoj. V podjetju notranje lastništvo ni postavljeno na piedestal. Pravzaprav je le nadaljevanje 

pozitivnih zgodovinski izkušenj od zadružništva do skupnega nastopa ob grožnjah sovražnega 

prevzema. Je le miselnost, ki je pozitivna in poštena do ljudi, ter navdahnjena z vzori iz 

preteklosti. 

8.2 Predlogi za izboljšanje 

Podjetje naj spremeni delovanje na področju ekonomske demokracije ne le z delitvijo dobička 

zaposlenim, ampak s prehodom na višjo obliko, kot je delničarski načrt za vse zaposlene, tudi 

za najšibkejše. Zaposleni so izrazili željo po nadaljnjem pridobivanju delnic in to s čim nižjimi 

stroški, na katere mora poleg podjetja vplivati tudi država s prenovo zakonodaje, da bo 

stimulirala pridobivanje delnic notranjim lastnikom in bo primerljiva z najbolj razvitimi 

državami na tem področju. To je neposredno povezano z zakonodajo, ki jo deležniki lahko 
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spremenijo le s pritiskom na izvršno oblast in podporo družbenim in političnim silam, ki 

zagovarjajo ekonomsko demokracijo. Zakonodaja mora omogočati izplačevanje 

neobdavčenega dela dobička v delnicah, h kateremu so doprinesli vsi zaposleni. Urediti je 

potrebno socialne transferje, da se delnice podjetij do določene vrednosti ne obračunavajo kot 

premoženje po (ZUPJS-I), brez stroškov vodenja računa pri KDD in se jih ne upošteva pri 

pregledu stanja premoženja družine v luči socialnih transferjev. Med aktivno dobo zaposlenega 

naj se ustvari podlaga za čas v pokoju. Ta prispevek države bi se kasneje verjetno večkratno 

povrnil skozi potrošnjo, boljšim zdravjem in manjšim socialnim transferjem za upokojene. 

Podjetje mora zagotoviti nadaljnji razvoj visokotehnoloških in dobičkonosnih proizvodov za 

povišanje dodane vrednosti na zaposlenega in posledično višjih plač. S tem se bo rešil problem 

slabšega zadovoljstva z dohodkom in zmanjšalo občutje neenakovrednosti zaposlenih. V nalogi 

smo ugotovili, da obstaja interes za lastništvo zaposlenih v slovenskem podjetju. Vendar vsi iz 

razlogov lastništva zavračajo dodatne finančne obremenitve. Zato bi zakonodajalcem 

priporočili, da pregledajo tuje vzore in vzpostavijo sistem participacije zaposlenih pri lastništvu 

podjetij ali delnic z nedavčnim prometom in določene višine do vrednosti, kjer le-te niso 

namenjene pridobivanju dobička, ampak le ustvarjanju prihrankov varne prihodnosti. 

Priporočili bi izobraževanje o notranjem lastništvu, ekonomskih vidikih lastništva in poslovanja 

podjetja. 

Ugotovili smo, da lastništvo povečuje percepcijo ekonomske demokracije, predvsem je opazna 

razlika pri odgovorih zaradi dohodkovnega minusa nelastnikov. Iz tega razloga je njihova 

percepcija demokracije nižja in so manj zadovoljni. Vsi zaposleni imajo interes za pridobivanje 

novih delnic, obstoječi lastniki pa nekaj višjega. V podjetju je zelo pomembna kultura. Kanjuo 

Mrčela (1994, 19) jo opiše kot sistem vrednot obnašanja, delovanja in delovne prakse, ki 

prevladuje med lastniki podjetja. Tudi od nje je delno odvisna uspešnost poslovanja in kakovost 

delovnih razmerij. 

Nacionalna zakonodaja ZUDDob, ZSVarPre-C (Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Uradni 

list RS, št. 99/2013) ZUPJS-I in ZDDPO-2 (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Uradni 

list RS, 177/2006) ni primerljiva z najbolj demokratičnimi državami in ne spodbuja ekonomske 

demokracije. Trenutno je to na robu družbenega fokusa. Nekaj je zaradi izkušenj divje 

privatizacije in interesov lobijev za izginjanje malih delničarjev. V Sloveniji je bilo kar nekaj 

kritik usmerjenih proti prenosu tuje zakonodaje, ki ji praksa ni sledila kot v razvitih 

kapitalističnih državah. Rezultati na področju lastništva zaposlenih so se v tridesetih letih 

izkazali za neoptimalne in zamujena je bila velika zgodovinska priložnost ohranjanja notranjega 

lastništva in ekonomske demokracije. Kljub globalizaciji in povečevanju neenakosti v svetu je 

v nekaterih zahodnih demokracijah stanje drugačno. Bogate države spodbujajo notranje 

lastništvo in ekonomsko demokracijo, vendar jo krojijo po svoje. Primer je ob koncu razlage 

uveljavitve zakona PACTE (Francoska vlada 2019) v Franciji, kjer zaznamo duh imperializma, 

kjer politika francoske države izvaža svoj kapital v druge države in omejuje možnosti dostopa 
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do svojih strateških družb. Seveda tu upoštevajo prost pretok kapitala v Evropski uniji, a na 

žalost v praksi to največkrat pomeni enosmeren pretok kupovanja bogatih v revnejših okoljih. 

Prav tako OCDC (2017) mednarodni svet za razvoj zadrug, ki ga podpira ameriška vlada 

spodbuja prenos praks zadružništva v tujino, a hkrati želi prenašati ameriške vrednote. Prav iz 

teh razlogov je v sodobni državi pomembna nacionalna zakonodaja, ki ohranja demokratičnost 

in suverenost nad ekonomskimi subjekti. 

 Ekonomska demokracija je takrat, ko je vsakomur v družbi omogočeno preživljanje s svojim 

delom in grajenje ekonomskega standarda, tudi za obdobje v pokoju. Družbena odgovornost 

slovenskih managerjev in oblastnikov je, da ljudem omogočijo primeren standard, zato je 

pomembno, da delujejo v dobro vseh. Nahtigal (2002, 166) to navaja kot socialno funkcijo 

lastninske pravice, takšni ukrepi imajo pozitivne učinke na družbeno neenakost in družbeno 

bogastvo ter posledično tudi na družbeni razvoj. 
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Priloga 1 Anketa





Priloga 1 

 

ANKETA 

Lastništvo zaposlenih v podjetju Domel 
Avtor: matej.galjot@domel.com 

 

Sem Matej Galjot in na Fakulteti za management v okviru magistrske naloge 
izvajam raziskavo na temo notranjega lastništva in njegove nadaljnje 
perspektive v Domelu v povezavi z motivacijo in demokracijo.  
 

Ali povezava: https://www.1ka.si/a/277550 
 

Tabela 1 
Sploh se 

ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti niti 
Se 

strinjam 

Povsem 
se 

strinjam 

Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo.      

V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo.      

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in 
je pohvaljen. 

     

Dober delovni rezultat se pozna pri mojih dohodkih.      

V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede 
delovne uspešnosti. 

     

Zaposleni v našem podjetju imamo možnost postavljati 
različna vprašanja. 

     

Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, 
kadar se to pri delu zahteva. 

     

Uspešnost podjetja je višja zaradi lastništva zaposlenih.      

Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, 
kadar se to pri delu zahteva. 

     

V podjetju smo ljudje pomembnejši kot dobiček.      

Status zaposlitve za določen čas vpliva na motivacijo 
zaposlenih. 

     

Vsi v naši organizaciji smo enakovredni.      

Delovanje sindikata je uspešno.      

Delovanje sveta delavcev je uspešno.      
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Tabela 2 Da Ne 

Ali ste vi ali vaš družinski član lastnik delnic podjetja Domel?   

 

Če ste odgovorili: 
 z DA, prosim nadaljujte v tabeli 3, 
 z NE, prosim nadaljujte v tabeli 4; 

 
 

Tabela 3 
Sploh se 

ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti niti 
Se 

strinjam 

Povsem 
se 

strinjam 

S tem, ko sem lastnik/ca delnic podjetja, se počutim več kot 
samo zaposlen/a.      

Zaradi tega, ker imam v lasti delnice podjetja, je manj 
verjetno, da bi zapustil/a podjetje      

S tem, ko imam v lasti delnice podjetja, se počutim podjetju 
bolj pripadnega/pripadno.      

Lastništvo delnic podjetja vpliva na moje večje 
zadovoljstvo z zaposlitvijo.      

Zaradi tega, ker imam v lasti delnice podjetja, se pri delu 
bolj trudim.      

Če zaposleni ne bi bili lastniki podjetja, bi prejeli s strani 
podjetja manj informacij in bi bili manj vključeni v 
podjetje. 

     

 
Sedaj lahko nadaljujete na tabeli 6. 
 
 
 

Tabela 4 Da Ne 

Ali ste bili lastnik delnic in ste jih prodali?   

 

Če ste odgovorili: 

 z DA prosim, da vpišete v tabelo 5 razlog za odprodajo delnic Domela, 
 z NE prosim nadaljujte v tabeli 6. 

 

Tabela 5 Da Ne 

Reševal/a sem stanovanjsko problematiko.   
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Tabela 5 Da Ne 

Moj delež je bil premajhen.   

Prodal/a sem jih zaradi prevelikih stroškov.   

Kupil/a sem prevozno sredstvo.   

Rabil/a sem denar.   

Ne verjamem v vrednost delnice.   

 
 
Zanimajo nas nadaljnje možni načini pridobivanja delnic. 
 

Tabela 6 Ne 
Ob 

določenih 
pogojih 

Da 

Ali bi sodelovali pri ugodnem programu lastništva zaposlenih, če bi ga 
podjetje vpeljalo?    

Ali bi za nakup delnic vzeli posojilo?    

Ali bi se za nakup delnic odpovedali delu plače ali letni nagradi (13. 
plači)?    

Ali bi prevzeli brezplačne delnice?.    

 
 
 
 
 
 
 
Ali imate kakšen predlog ali pripombo na teme, ki jih obravnava vprašalniki? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prosim, če označite naslednja vprašanja:  
Spol:  

 Moški  
 Ženski  
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V katero starostno skupino spadate?  
 do 20 let  
 21 - 30 let  
 31 - 40 let  
 41 - 50 let  
 nad 50 let  

 
Kakšna je vaša izobrazba?  

 osnovna šola  
 srednja šola  
 fakulteta  
 magisterij  
 doktorat  

 
V katerem oddelku ste trenutno zaposleni?  

 Proizvodnja  
 Proizvodna režija  
 Prodaja ali nabava  
 Razvoj ali tehnologija  
 Finance  
 Splošni sektor 
 Kakovost 
 Drugo 

 
 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. 

 

 

Hvala za sodelovanje 


