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POVZETEK 

 

 

Za uspešnost in konkurenčnost podjetja in njegov dolgoročni obstoj, je pomemben človeški 

kapital. A, da posameznik sploh opravlja delo in obveznosti, pa tudi, da so slednje vestno 

in dobro opravljene, mora imeti določene vzgibe in motivacijo. Zato je ključno, da podjetja 

skrbijo za motiviranost zaposlenih, saj taki zaposleni delajo bolje in več, ker se čutijo bolj 

pripadajoče podjetju in s tem tudi odgovornejše za (ne)uspeh slednjega. Notranje lastništvo 

v podjetjih upošteva te lastnosti in z vključevanjem zaposlenih v lastniško strukturo 

omogoča, da zaposleni vidijo v svojem delu večji smisel. Obstajajo različni sistemi, ki 

nudijo tovrstno prakticiranje v podjetjih, pri čemer je najuporabnejši sistem ESOP, ki je bil 

najprej uveljavljen v ZDA. Zadnja leta pa je moč opaziti porast notranjega lastništva tudi v 

Evropi. Slovenija zakonsko s politiko davčnih olajšav spodbuja notranje lastništvo, vendar 

je na tem področju še premalo storjenega. Obstajajo številni zakoni, ki podpirajo takšno 

prasko lastništva, vendar so slednji nedovršeni. Poleg tega v Sloveniji delujejo številna 

zdruţenja, ki opozarjajo na pozitivne vplive lastništva zaposlenih na motivacijo. Na tem 

področju so bile opravljene številne raziskave, ki sicer priznavajo pozitiven vpliv, vendar 

ni vidna jasna vzorčna povezava. S kvalitativno raziskavo v nalogi smo ugotovili, da 

pozitivna povezava med lastništvom zaposlenih in motivacijo resnično obstaja, ni pa 

lastništvo nujen faktor za dodatno motivacijo pri delu. Pomembne so razne spodbude s 

strani podjetij zaposlenim, kot je na primer moţnost osebnega razvoja. 

 

KLJUČNE BESEDE: notranje lastništvo, motivacija, zaposlen, človeški kapital, 

zakonodaja, sistem, participacija 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

For company success is human capital important so company can be able to compete on 

the market and stay long-lasting. That an indviudal does something, it must have therefore 

a specific impulse, because without motivation he will not do his work well. It is necessary 

that company works on good motivation for companies employees. Employee works better 

and more, if he consider that he belongs to company and that his work is appreciated so he 

can identify himself with the success of the company. Internal ownership in companies 

takes into account those characteristics and with the involvement of employees in the 

ownership struckture permits employees to see their work in greater meaning. There are 

various systems that provide this kind of practice in companies. Among the most usefull is 

the system ESOP. System was first used in Amerika. The last few years show an increase 

of employee onwership in Europe. Slovenia has enacted a policy of tax incentives which 

successfully promotes employee ownership, but it's still not done enough on this field. 

There are various laws that support such structure of internal ownership, but they are also 

inexact. Slovenia has numbers of  societies which are warning that employee ownership 

has positive effect on motivation. There were also done a lot of studies on this field which 

recognize the positive impact , but there is no clear correlation between them. With 

qualitative research used in this study, we have concluded that there is really a positive 

connection between employee ownership and motivation, but employee ownership is not 

necessary a factor for making employees more motivated for work. Important are various 

companys incentives like opportunity for personal development. 

 

KEY WORDS: employee ownership, motivation, employee, human capital, legislation, 

system, participation 
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1 UVOD 

 

 

Dobra motiviranost zaposlenih za delo je ključna za uspešno delovanje vsake organizacije, 

kjer zaposleni predstavljajo človeški kapital, kot vir znanja, izkušenj in sposobnosti. 

Vzroki motivacije zaposlenih za delo pa so različni, zaradi česar se menedţerji ukvarjajo z 

različnimi oblikami motiviranja zaposlenih za uspešno opravljanje dela. K uspešnosti 

delavca veliko pripomorejo različne oblike izkazovanja pozornosti (na primer razna plačila 

zaposlenega po zaslugi), ki doprinesejo k njegovemu poistovetenju s cilji podjetja. 

Občutek pripadnosti in vrednosti pripeljeta do večje zagnanosti zaposlenih, poleg tega pa 

se številni vodilni v podjetjih zavedajo, da je vodenje podjetja efektivnejše, če zaposleni 

čutijo del vloge lastništva, s čimer se veča občutek odgovornosti, pripadnosti in se laţje 

identificirajo z organizacijo ter pridobijo nov zagon za dosego ciljev in sledenju vizije 

podjetja. 

V predstoječi magistrski nalogi raziskujemo pomen zaposlenih v podjetju ter vpliv 

sodelovanja slednjih pri notranjem lastništvu. Ob tem izpostavljamo pomen zaposlenih kot 

človeški kapital, saj je zavedanje vrednosti zaposlenega ključno za uspešnost podjetja, kot 

eden izmed načinov dodatnega motiviranja zaposlenih. Tako smo se v magistrski nalogi 

osredotočili na analiziranje vloge človeškega dejavnika v organizaciji za njeno uspešnost. 

Največ poudarka je bilo na preverjanju ali dobra motiviranost zaposlenih v podjetju izvira 

tudi iz njihovega solastništva. V povezavi s tem smo analizirali pojme motivacije, 

zaposlenih, človeškega kapitala in lastništvo zaposlenih. 

V teoretičnem delu smo izvedli analizo sekundarnih podatkov, s čimer smo dobili vpogled 

v ureditev sistema lastništva kapitala v Sloveniji in na sploh. Analizirali smo, kaj o 

lastništvu v podjetju narekujejo drţavni in mednarodni zakoni, kako imajo notranje 

lastništvo zaposlenih urejeno v tujini in pobliţje analizirali sistem Employee stock 

ownership plan (v nadaljevanju ESOP) ter pripravili splošen pregled nekaterih drugih 

sistemov. Okvirno smo predstavili nekaj aktivnih zdruţenj v Sloveniji, ki delujejo v smeri 

spodbujanja tovrstne prakse (notranjega lastništva) in poudarjajo njegove pozitivne učinke 
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v dobrobit podjetja in zaposlenih. Analizirali smo tudi primere dobrih praks v tujini in v 

Sloveniji ter izpostavili nekatere izsledke, ki povezujejo središčne pojme naše naloge, torej 

motivacijo z lastništvom zaposlenih v podjetju. 

V empiričnem delu pa smo z intervjujem raziskovali, kako lastništvo zaposlenih vpliva na 

motiviranost zaposlenih pri delu. V intervjuju so sodelovali respondenti, ki delajo v 

podjetju s strukturo notranjega lastništva in so solastniki. Preverjali smo ali lastništvo, 

zaposlene resnično dodatno motivira k izpopolnjevanju njihovih delovnih nalog oz. 

opravljanje dela in s tem veča učinkovitost slednjega, torej ali zaposleni z lastninjenjem 

podjetja pridobijo večjo zagnanost do dela. Rezultate intervjujev smo predstavili s 

paradigmatskim modelom. Skladno s tem se glavno raziskovalno vprašanje magistrske 

naloge glasi: Kako lastništvo zaposlenih v podjetju vpliva na njihovo motiviranost pri delu. 

 

 

2 DEJAVNIKI ZA USPEŠNO DELO 

 

 

Optimalno koriščenje različnih resursov v podjetju je ključno za konkurenčnost in 

trajnostno uspešnost slednjega. V tem kontekstu, v ospredje prihaja vse večje zavedanje o 

pomembnosti intelektualnega kapitala, katerega raziskujejo številni avtorji, a še vedno ni v 

celoti razjasnjen pojem. Kljub vsemu, v širšem smislu zajema znanja in spretnosti iz 

otipljivega in tudi neotipljivega vidika, ustvarja nov intelektualni kapital na primer v obliki 

novih veščin, lahko pa ustvarja finančni kapital v fizični obliki (Mihalič, 2006). V 

nadaljevanju bomo podrobneje preverili relevantne pojme v povezavi z analizirano temo, 

tj. človeški kapital, socialni kapital ter motivacija v povezavi z zaposlenimi v podjetju. 

 

2.1 Pomen človeškega kapitala za sodobna podjetja 

 

Globalizacija je prinesla tako pozitivne kot negativne posledice na različnih področjih, med 

drugim tudi na gospodarskem. Vse bolj je prisoten trend širjenja velikih podjetij, brez 

razmisleka o morebitnih kasnejših (negativnih) posledicah in tveganega zadolţevanja. 
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Skladno s tem prihaja do potrebe po perspektivnejših sistemih, ki delujejo v smeri 

ustvarjanja novih vrednosti (trenutnih in prihodnjih koristi podjetja) in ohranjanja vrednot. 

Potencial se kaţe v gospodarskih druţbah, ki vključujejo programe, ki delavcem 

omogočajo večjo vključenost v posamezne sfere druţbe, saj se te druţbe zavedajo 

vrednosti zaposlenih oz. človeškega kapitala v podjetjih (Sanchez Bajo in Roelanst, 2015). 

Miselnost v 19. stoletju, pa tudi ţe prej, je slonela na ideji, da podjetja svoje vloţke 

namenjajo predvsem novi opremi za podjetja, strojem, itd., zato se ni vlagalo v zaposlene 

(znanje, veščine, motivacijo, itd.), saj se jih je videlo zgolj kot delovno silo. A, ta miselnost 

se je začela spreminjati in gre v smer zavedanja pomena zaposlenih, kar se kaţe v dejstvu, 

da človeški kapital dobiva na pomenu. Človeški kapital generirajo različne kompetence 

zaposlenih, ki so ključne za uspešnost podjetja, česar se slednja vse bolj zavedajo in cenijo, 

zato vlagajo v izobraţevanja in znanje zaposlenih, saj slednji s svojim znanjem, izkušnjami 

in sposobnostmi predstavljajo pomemben vir dodane vrednosti podjetja (Mihalič, 2006). 

Človeški kapital je ključen za vsako organizacijo, zato podjetja stremijo k doseganju 

zastavljenih ciljev z učinkovitim upravljanjem človeških virov. Ko podjetje opredeli svojo 

vizijo, poslanstvo in strategijo lahko zasnuje načrt, kako aktivno vključiti tudi človeški 

dejavnik torej, zaposlene (Ivanuša-Bezjak, 2006). Človeški kapital v podjetju predstavlja 

glavni vir za uspešno in dolgoročno delovanje ter poslovanje. Sestavljajo ga različni 

elementi, kot na primer znanje, izkušnje, spretnosti in veščine, motiviranost zaposlenih, 

medsebojni odnosi ter sodelovanje na različnih ravneh tako vertikalni kot horizontalni 

(Bahun in Rojc, 2006). V organizaciji ima človeški kapital strateško vlogo pri doseganju 

uresničitve politike podjetja, ciljev in vizije, zato lahko visoka stopnja človeškega kapitala 

pozitivno vpliva na profitabilnost podjetja njegovo rast in razvoj, poleg tega lahko podjetju 

zagotavlja višji ugled in konkurenčnost (Mihalič, 2006). 

Namreč, organizacije morajo biti konkurenčne, da dosegajo uspeh, hkrati pa morajo 

zagotavljati dodano vrednost svojih storitev in izdelkov, k čemur prispevajo tudi zaposleni. 

S participacijo zaposlenih v določenih podjetniških procesih, na primer odločanja in 

nadzora, se veča njihova motivacija za bogatenje znanja in posledično prispeva k dobremu 

in kakovostno opravljanju dela. Vključevanje zaposlenih v odločitve podjetja in nadzor nad 

določenimi procesi bodri zaposlene k večji zagnanosti, saj gre v takšnem primeru za tako 

imenovan »občutek lastništva« nad določenim projektom oziroma organizacijo. Obenem 

zaposlene skrbi uresničevanje ciljev podjetja, uspeh in dolgoročno delovanje podjetja 

(Franca, 2009). Menedţment človeškega kapitala mora slediti razvojnim trendom in 
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spremembam na globalni ravni, delovati skladno s cilji podjetja ter transparentno 

spreminjati in dopolnjevati svojo strategijo, da lahko optimalno izkoristi priloţnosti za 

dodano vrednost. Politika menedţmenta človeškega kapitala v ospredje postavlja dejstvo, 

da so zaposleni največje bogastvo podjetja, da je znanje največji adut za rast in razvoj 

podjetja ter dolgoročno uspešnost. Politika menedţmenta človeškega kapitala se oblikuje 

na osnovi vizije podjetja in ob upoštevanju zunanjih dejavnikov, kot so na primer procesi 

globalizacije. Uspešnost menedţmenta človeškega kapitala v podjetju je odvisna od 

nosilcev funkcije za upravljanje s človeškim kapitalom. Ključno je konstantno 

izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje vseh zaposlenih v podjetju za dobro 

upravljanje s človeškim kapitalom in njegovo koriščenje za doseganje uspeha podjetja 

(Mihalič, 2006). 

 

2.2 Socialni kapital v podjetju 

 

Socialni kapital postaja vse bolj predmet zanimanja in raziskovanja iz strani različnih 

avtorjev, ki ga definirajo na  različne in mnogovrstne načine, tako konceptualne razprave o 

socialnem kapitalu segajo na pluralne ravni. Makarovič (2003) pravi, da lahko socialni 

kapital razumemo enostavno kot resurs, ki posamezniku in skupini omogoča, na podlagi 

zaupanja in sodelovanja, doseganje zadanega cilja. Za kakšen cilj gre oziroma kdo ga je 

postavil, je odvisno od dimenzije, ki jo upoštevamo pri opredeljevanju. Prva dimenzija 

zajema tako mikro kot makro raven, od posameznika prek skupin do druţb, pri tej 

dimenziji je ključna enota preučevanja. Pri razlagi druge dimenzije je zadeva bolj 

kompleksna. Načeloma velja, da ima socialni kapital tisti subjekt/objekt, ki s pomočjo 

povezav z drugimi enotami čim bolj dosega cilje. Pri prvi dimenziji je tako pomemben cilj 

posameznika v omreţju, kako ga dosega preko drugih povezav, pri drugi dimenziji pa je 

pomemben uspeh samega omreţja na primer glede na določene skupne cilje organizacije. 

Fukuyama (1999) oporeka trditvam, da je socialni kapital dobrina, ki sluţi skupnemu 

dobremu, saj bodo posamezniki koristili socialni kapital kot sredstvo za dosego lastnih 

ciljev, torej v lastno dobro. Vendar ima socialni kapital, poleg pozitivnih atributov in 

učinkovin tudi negativne. 

Socialni kapital je javna dobrina (nima lastnika), ki zajema vključenost posameznikov v 

kolektivno skupnost prek različnih druţbenih vezi in omreţij, zaradi česar je omogočen 
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prenos znanj in izkušenj ter nastanek motivacijske klime in okolja za timsko delo in 

sodelovanje (Gostiša, 2014). 

Socialni kapital je prisoten v druţbenih vezeh in je na voljo vsem, ki so vanje vključeni, 

zato pod termin ”socialni kapital” zdruţujemo vse kar spada v krog medsebojnih odnosov 

in komunikacije v podjetju. Vrednote, norme, pravila, kultura podjetja, pripravljenost za 

sodelovanje, timski duh, medsebojno zaupanje zaposlenih in pravila vedenja v organizaciji 

predstavljajo socialni kapital. Socialni kapital je zelo pomemben pri razvoju občutka 

pripadnosti zaposlenih v podjetju, saj sodelovanje generira večje istovetenje zaposlenih s 

podjetjem (Bahun in Rojc, 2006). Putnam (1993) meni, da je socialni kapital v primerjavi 

konvencionalnim kapitalom javna dobrina, ki omogoča posameznikom druţenje in 

sodelovanje. Z vključevanjem v podjetje, se zaposlenim veča zadovoljstvo, motivacija in s 

tem pripadnost podjetju (Franca, 2009). Na razvoj socialnega kapitala v organizaciji lahko 

močno vpliva notranja kultura organizacije s faktorji kot so medsebojno zaupanje, 

vzpostavljene vrednote in občutek pripadnosti (Makarovič, 2003). Fukuyama (1999) 

razlaga, da je socialni kapital zelo pomemben, da se posameznik poveţe s skupnostjo, ki ji 

pripada, s čimer lahko posamezniki v njej branijo kolektiven in s tem tudi lasten interes, za 

kar mora obstajati vzajemno zaupanje. Norme, ki sestavljajo socialni kapital zajemajo 

recipročnost med dvema prijateljema in se raztezajo do kompleksnih in temeljitih 

artikuliranih doktrin kot je na primer krščanstvo in druge veroizpovedi ali pomembnejše 

doktrine. 

Zaradi slednjega je ključno, da se  ustrezno skrbi za ohranjanje socialnega kapitala v 

vsakem podjetju. Makarovič (2003, str. 91−93) na tem mestu izpostavlja štiri elemente, ki 

pripomorejo h krepitvi socialnega kapitala v organizaciji: 

1. Dobra komunikacija v formalni in neformalni obliki, ki je pomembna neposredno 

medsebojno sodelovanje, kjer prihaja do izmenjave znanj in izkušenj, ter do 

krepitve pripadnosti z vzpostavitvijo dobre organizacijske klime. Za izpolnitev tega 

elementa imajo ključno vlogo razpoloţljivi čas in fizično-prostorska urejenost.  

2. Opolnomočenje, ki predstavlja prenos določenega deleţa moči z višje na niţjo 

raven, pri tem je bistveno medsebojno zaupanje. Takšna logika nasprotuje fordizmu 

in taylorizmu, ker ni stroge ločnice med izvedbo in odločanjem. Ta element ima 

več pozitivnih doprinosov, od razbremenitve višjih organizacijskih faktorjev do 

tega, da intenzivira občutek pripadnosti.  
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3. Zabris hierarhije, kjer se poudarja bolj enakovreden poloţaj, statusne meje pa so 

zabrisane oz. Nimajo tolikšnega vpliva. Popolna egalitarnost sicer tudi ni povsem 

dobrodošla, ampak je za dobro razvit socialni kapital vsekakor dobrodošlo 

pomanjkanje rivalstva, nezaupanja in ostalih negativnih skrajnosti.  

4. Zmanjševanje razlik pri denarnem nagrajevanju, kar je pravičnejše. Opazne 

denarne razlike pri nagrajevanju posameznikov imajo lahko tudi motivacijski 

učinek, vendar niso dobrodošle pri dobro vzpostavljenem socialnemu kapitalu, ki 

ima poudarke na medsebojni povezanosti. 

Organizacija z urejenim notranjim socialnim kapitalom, torej dobro komunikacijo na 

formalni in neformalni ravni, med različnimi sferami v hierarhičnem odnosu, slabi statusne 

meje in krepi medsebojne odnose. Zunanji socialni kapital je viden kot organizacija, ki je v 

interakciji z drugo organizacijo ustvari povezavo in iz tega dobrobit sebi in drugemu 

akterju. Notranji socialni kapital pa je viden v povezavah znotraj organizacije (Makarovič, 

ibid.). 

 

2.2 Motivacija, kot temelj za storilnost človeka 

 

Ivanuša-Bezjak (2006) trdi, da je motivacija ključna, da lahko posameznik zadovolji svoje 

potrebe in razlog, da posamezniki opravljajo delo ali opravila z določenimi sposobnostmi 

in znanjem. Pri delu je motivacija zelo pomembna, saj prispeva k uresničevanju ciljev 

podjetja, zato je motiviranje proces, ki ga menedţerji uporabljajo za usmerjanje aktivnosti 

zaposlenih k cilju. Brez motivacije zaposleni v podjetju svojega dela ne bojo opravljali po 

ţelenih smernicah za dosego dolgoročnega uspeha. 

Motivacija je kompleksen pojem, zato je psihometrija ţe zgodaj opredelila več pomembnih 

načinov izraţanja motivacije (Pogačnik, 1997, str. 14): 

1. ID motivacija, ki je neodvisna motivacija, je brezpogojna in direktna, podzavestni 

ukrep nas vodi do izpolnitve hipnih ţelja. 

2. EGO motivacijo, ta je predvsem realna motivacija sproţena z zavestnim dejanjem, 

ţelje se zavedamo in jo zavestno uresničimo. 
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3. SUPEREGO motivacijo, ta motivacija deluje v skladu z druţbenimi vzorci vezanimi na 

moralo, vrednote kot tudi sama pričakovanja, nekaj si poţelimo, ker se to ujema z 

našimi prepričanji in ustaljenimi vrednotami skladnimi z etiko. 

4. KONFILKTNA motivacija, ki pomeni notranjo razdvojenost, nekaj si ţelimo vendar se 

pridobitve tega bojimo in tako pride do udarca več motivov, kar pripelje do nejasnosti. 

V kontekstu magistrske naloge se bomo osredotočili na delovno motivacijo za katero 

Pogačnik (ibid.) v lestvici za preverbo delovne motivacije uporablja motive kot so delovne 

razmere, lahko delo, opcije napredovanja, obveščanje, plača, sodelavci, možnost 

soodločanja, stalna zaposlitev, razvoj na strokovnem področju, ugled dela, ustvarjalnost, 

varnost, dobri vodja in zanimivost dela. Skladno s tem, so se strokovnjaki začeli zavedali, 

da je prisotnost specifičnih dejavnikov v povezavi z delom dobrodošla. Lestvica navedenih 

motivov delovne motivacije, vsebuje tudi motiv možnost soodločanja, ki je v primeru, da 

je zaposlen solastnik navadno tudi izpolnjen. Večina podjetij se vse bolj zaveda pozitivnih 

povezav med finančno participacijo, vedenjem zaposlenih in poslovno uspešnostjo 

(Kuvaas, 2002). Delovno okolje vpliva na človeški dejavnik, ta vpliv pa je odvisen tudi od 

posameznikovih vrednot, potreb in osebnosti (Pinder in Latham, 2004). Z lastništvom 

zaposlenih v podjetju je njihovo moţnost do soodločanja povečana. Zaposleni solastnik 

laţje izraţa svoja mnenja s pravico soodločanja in sodelovanja in se tako počuti bolj 

povezanega s podjetjem v katerem dela. 

Klaneček (2010) trdi, da si menedţerji ţelijo, da bi imeli zaposleni lastniško miselnost, kar 

zagovarja s tem, da so uspešnejša tista podjetja, kjer imajo lastništvo zaposleni, kar se kaţe 

preko pripravljenosti za delati več in večje samoiniciativnosti. Le-to pa je primarni fokus 

magistrske naloge, kjer nas zanima, kako notranje lastništvo zaposlenih prispeva k dvigu 

njihove motiviranosti za delo, k večjemu občutku odgovornosti in pripadnosti. Če je 

zaposlen solastnik, potem ga lahko solastništvo bodri k večji odgovornosti in skrbnosti za 

dolgoročno delovanje podjetja. 

Blasi et al (2016) izpostavljajo štiri razloge, ki večajo interes podjetij in zaposlenih, do 

delitve dobička med zaposlenimi in moţnostjo njihovega lastništva delnic. Vzporedno z 

večjo plačo se veča enakopravnost, porazdelitev dohodka pa je ustreznejša, kar je sestavni 

del demokracije. Lastništvo zaposlenih nad delnicami podjetja in njihova participacija pri 

dobičku podjetja spodbujata vloţek truda za delo, krepita sodelovanje, izmenjavo 

informacij in večata inovativnost, to pa vpliva na večjo delovno uspešnost in produktivnost 
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podjetja. Med razlogi je izpostavljena tudi varnost delovnih mest ter lastništvo in 

participacija, ki pri dobičku izboljšujeta stabilnost podjetja in manjšata brezposelnost. 

Zadnji razlog je pojav harmoničnega delovnega okolja z boljšo transparentnostjo podjetja 

in povečano vključitvijo zaposlenih v njihovo delovno ţivljenje, preko informiranja in 

participacije pri delovnih odločitvah. 

Za konkretnejši uvid, zakaj je lastništvo zaposlenih v podjetju dober motivacijski faktor, 

bomo v nadaljevanju naloge izpostavili nekaj motivacijskih teorij z vidika vključevanja 

zaposlenih v lastniško strukturo podjetja in tako prikazali kakšen doprinos ima takšna 

lastniška struktura pri izpolnitvi nekaterih osnovnih človekovih potreb. 

 

2.2.1 Motivacijske teorije in vključevanje zaposlenih v lastniško strukturo podjetja 

 

Obstajajo različne motivacijske teorije, začenši s Teorijo potreb po Maslowu (1970), ki 

izpostavlja pet temeljnih človekovih potreb in jih razvrsti v piramido, kjer si sledijo po 

prioriteti, ob čemer je Maslow na dno piramide uvrstil osnovne potrebe, katerim sledijo 

potrebe po varnosti, pripadnosti, statusne potrebe ter na vrhu piramide potreba po 

samoizpolnitvi. Maslow sicer ne govori neposredno o teoriji lastništva zaposlenih kot 

motivator za povečano in izboljšano delo, vendar lahko na podlagi njegove teorije potreb 

razvrstimo potrebo po lastništvu zaposlenih v podjetju kot najvišjo. 

Herzberg (1959) je opredelil Dvofaktorsko motivacijsko teorijo, kjer loči motivatorje in 

demotivatorje zaposlenih za delo, ob čemer je ključno, da delodajalci poznajo in 

upoštevajo oboje. Večja vključenost zaposlenih v procese odločanja in k dobičku pa 

zaposlene bolj motivira za delo kot neupoštevanje oz. njihovo ignoriranje. 

Motivacijsko teorijo potreb je razvil Leavitt leta 1980. Teorija temelji na trditvi, da 

pomanjkanje nečesa sproţi napetosti, zaradi česar posamezniki potem nekaj delajo, da 

sprostijo napetost z zadovoljstvom ob opravljenem delu (Ivanuša-Bezjak 2006, str. 91). 

Leavittova teorija predpostavlja, da je posameznik, pri katerem dela motiv, ki sproţi 

potrebo po zadovoljitvi bolj vključen v podjetje, zaradi česar bo zaposlen delal v smeri, da 

doseţe oziroma zadovolji to potrebo. To bo lahko storil tako, da bo povečal vloţek dela ali 

da bo slednjega opravljal kvalitetnejše, kar bo pozitivno za podjetje. Podjetje ga bo 

nagradilo, hkrati pa bo tudi zaposlen bolj zadovoljen. 
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Vroom (1967) izpostavlja Teorijo pričakovanj, ki opisuje posameznikovo vedenje, kot 

odvisno od pričakovanj in privlačnosti rezultatov, ki so posledica vedenja posameznika. 

Teorija izpostavlja, da je ključno, da se zaposleni zavedajo svojih ţelja, kar v magistrski 

nalogi razumemo kot lastništvo v podjetju, kateremu je pomembno optimalno kakovostno 

delo zaposlenega za uspešno poslovanje. 

Ivanuša-Bezjak (2006, str. 91) razlaga, da je Teorijo pravičnosti opredelil John Stacy 

Adams leta 1965. Omenjena teorija je relevantna za podjetje, saj je zaposlenim pomembno 

kako se vidi in ocenjuje njihovo delo in vloţek vanj v primerjavi z drugimi zaposlenimi. 

Če so zaposleni v podjetju tudi lastniki in imajo zato pravice in dolţnosti, je poslovanje 

podjetja lahko kakovostnejše. Namreč neenakost med zaposlenimi vzbuja nelagodje zato je 

ključno, da so vzpostavljeni ustrezni mehanizmi, ki nudijo enakopravnejši poloţaj 

zaposlenim, glede na vloţek dela. 

Spodaj (v sliki 2.1) navajamo Hackman-Oldhamerjev Model obogatitve dela (Černetič 

(2007, str. 228), ki opozarja na vplive motivacije na delovnem mestu z vidika treh 

psiholoških okoliščin, pri čemer če katera od slednjih ni ustrezno izpolnjena, bo motivacija 

nizka. Razumevanje vrednosti dela, osebne odgovornosti in zaznavanje ravni uspešnosti 

motivirajo zaposlene za uspešno delo. Ko zaposleni poznajo in čutijo vizijo podjetja, so s 

tem motivirani za boljše in kakovostnejše angaţiranje za delo in dobrobit podjetja 

(Ivanuša-Bezjak, 2006). Ob solastništvu zaposlenega v podjetju se zaposleni bolj zavedajo 

pomembnosti dela, ki ga opravljajo. 

Vsi omenjeni modeli lahko pomembno vplivajo na učinkovitost poslovanja pri doseganju 

ciljev in dodane vrednosti. Za podjetje je ključna ozaveščenost glede motivatorjev, ki 

zaposlene spodbudijo k delu, hkrati pa kaţejo kaj ga od dela odbija. Asimilacija 

zaposlenega v podjetju in njegova identifikacija s slednjim je pogoj za povečan vloţek v 

delo in perspektivnost podjetja. 

Slika 2.1 predstavlja potek Hackman-Oldhamerjevega modela delovnih značilnosti. 
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Slika 2.1: Hackman-Oldhamerjev model delovnih značilnosti 

 

Vir: prirejeno po Černetič (2007, str. 228) 

Hackman-Odlhamerjev model vsebuje temeljne dimenzije dela, iz katerih izhajajo kritične 

psihološke okoliščine in nazadnje rezultat slednjega. Različnost, identiteta in pomen 

osmislijo delo, avtonomija privede do odgovornosti za delo in zaznavanje uspešnosti 

doprinese k poznavanju rezultatov. Opisane značilnosti pa pripeljejo do visoke delovne 

učinkovitosti, visokega zadovoljstva in nizke odsotnost iz dela (absentizem). Vse skupaj pa 

pomeni visoko motiviranost za delo. Pri zaposlenih, ki imajo lastniški deleţ v podjetju pa 

so lahko ti občutki še večji. 

Ljudje imajo različne potrebe na različnih ţivljenjskih ravneh in okoliščinah , zaradi česar 

stremijo k njihovi zadovoljitvi. Med vsemi temeljnimi potrebami je za magistrsko nalogo 

pomembna tudi potreba po nasledstvu. Klaneček (2010) trdi, da ima človek potrebo po 

nasledstvu, kar se lahko kaţe tudi pri lastništvu v podjetju. Klanček vidi kot ključno, da 

človek dela v okolju, kjer je prisotna visoka sprejemljivost solastništva zaposlenih. 

Skladno s tem bomo v nadaljevanju podrobneje definirali pojem notranjega lastništva. 
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2.3 Pomen vključevanja zaposlenih v različne sfere podjetja 

 

Včasih so podjetja bolj poudarjala hierarhične odnose, zaradi česar so bile pristojnosti in 

odnos podrejeni - nadrejeni jasno določeni in opredeljeni. V takšnih podjetjih je bila 

avtoriteta ena izmed ključnih pravil, ki so se je morali drţati zaposleni, v skladu s tem pa 

so obstajali splošni predpisi (sistemi) odločanja, komuniciranja in vodenja. Zaposleni so 

bili obravnavni kot »delovno orodje«, katerim so posredovali navodila za delo in jim 

odvzeli moţnost za uveljavljanje ali izraţanje lastnega mnenja. Predvsem je to veljajo za 

ZDA. Globalizacija pa je prinesla spremembe, ki so se najbolj kazale v povečanju 

konkurence, povečanih zahtev trga do podjetji in s tem delodajalcev do zaposlenih, s čimer 

je vzniknila potreba po proţnejšem podjetništvu in bolj prilagodljivih podjetjih. Poslovna 

okolja so se spremenila in uspešnejša so postala tista podjetja, ki sledijo spremembam oz. 

se nanje hitro in optimalno odzovejo. Zaradi vseh izzivov, ki se pojavljajo podjetjem, so se 

začele spremembe kazati v zatonu tradicionalnih avtoritarnih podjetniških prijemov. 

Avtoritativne vodje so začele izgubljati pozicijo in v ospredje so začeli prihajati 

fleksibilnejši in bolj odprti modeli oz. sistemi vodenja in odločanja, s tem pa tudi nove in 

drugačne vrednote; medsebojno sodelovanje, komuniciranje, itd. Pri poslovanju ne gre več 

le za vloţek in izkupiček, ampak tudi za uvid in sledenje skupnim ciljem, za sodelovanje, 

sledenje interesu za dobrobit vseh vključenih v podjetje, itd. Odnosi med menedţerji in 

zaposlenimi so se predrugačili, saj je nanje vplivala moralna zaveza, ki poudarja moţnost 

razvoja zaposlenih za povečano konkurenčnost. Zaposleni so lahko bolj samostojni in 

posledično odgovornejši (Zupan, 2001). 

Slika 2.2 prikazuje definiranje in razmejitev odnosov v podjetju nekoč in danes v obliki 

piramide. 
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Slika 2.2: Prikaz lastnosti stare in nove moralne zaveze 

 

Vir: Prirejeno po Ghoshal in Barlett (quoted in Zupan 2001, str. 35) 

Pristopi motiviranja zaposlenih, za dobro in kvalitetno opravljeno delo, se tekom 

zgodovine spreminjajo. Npr. Weber (2002) nam v svojem delu Protestantska etika in duh 

kapitalizma predstavlja, kaj je v takratnem času do efektivnega dela motiviralo kalviniste
1
. 

Danes so v ospredju drugačni oz. sodobnejši motivi, ki človeka pripravijo do dela, ki se 

kaţejo tudi v pravičnejši in bolj enakovredni porazdelitvi (dobička, moči itd.) znotraj 

podjetja, med delavci in delodajalci, kar se laţje regulira s prisotnostjo zaposlenih v 

lastništvu podjetja. Lastništvo zaposlenih spodbudi njihovo odgovornost do delovanja 

podjetja, saj tisti ki sodeluje pri lastništvu oz. ga je deleţen, deluje v dolgoročno dobrobit 

podjetja. 

Menedţerji so mnenja, da če bi zaposleni izpolnjevali naloge kot si lastniki podjetja ţelijo, 

bi bilo poslovanje enostavnejše, saj bi imeli oboji podobne vrednote in cilje. Velikost 

podjetja (malo ali veliko) pri uvajanju prakse lastništva zaposlenih v podjetjih ne igra 

vloge, saj je lastništvo mogoče tako v majhnih in velikih podjetjih. Sodobna podjetja se 

lahko dokazujejo z nenehnim ustvarjanjem znanja, zaradi česar so strokovnjaki in 

menedţerji ključni. Ob tem pa ne gre prezreti vloge zaposlenih, ki svoje delo opravljajo 

                                                           
1 Weber (2002) v svojem delu Protestantska etika in duh kapitalizma opisuje kako so kalvinisti verjeli, da je 

ţe v naprej določeno ali bo človek zveličan ali pogubljen (predestinacija) in samo s trdim delom si lahko 

sluţil, da gre v nebesa. Posamezniki niso vedeli kdo je predestiniran in kdo ne, zato so se celo ţivljenje 

trudili, da si bodo slednje zasluţili, kar so dosegli s predanim in trdim delom ter akumulacijo denarja za 

reinvesitranje (in ne trošenje). 
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učinkoviteje, če opazijo, da je njihovo delo cenjeno. Na področju prakticiranja lastništva 

zaposlenih v podjetju so vodilne Zdruţene drţave Amerike (ZDA), vsekakor pa jim sledijo 

tudi Velika Britanija, Španija, Italija, Avstralija, Kenija, Jamajka, itd. Tudi v Sloveniji je 

nekaj takih podjetij, ki so svojo lastništvo zaposleni pridobili predvsem v podjetjih, ki so 

prej bila v lasti drţave (Klaneček, 2010). 

Z vključevanjem zaposlenih se večajo njihove pravice, zato je participacija zaposlenih v 

podjetju ključna na vseh ravneh. Participativni model označuje strokovni menedţerski stil, 

ki veča moč zaposlenih v podjetju (Kanjuo Mrčela, 1999). Steinbacher (2009) trdi, da se 

bogastvo ne generira samo od sebe, marveč ga ustvarjajo ljudje (zaposleni), ob tem pa je 

bistvena razlika med potjo in ciljem. Posameznik, ki ne pozna sredstev za dosego cilja ima 

manjšo moţnost, da ga doseţe, na drugi strani pa visoko raven produktivnosti posameznik 

doseţe z ustreznim znanjem in svobodo pri svojem delu. Participacija nudi posamezniku 

moţnost in moč izraziti svojo voljo, kar je bistveno za njegov uspeh in zadovoljstvo. 

V poročilu mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o finančni participaciji 

delavcev v Evropi (2010, str. 6)
2
 so vidne sledeče prednosti finančne participacije za 

podjetja: 

1.: Podjetja lahko, glede na strategijo Evropa 2020, s finančno participacijo 

delavcev, izboljšajo svojo konkurenčnost, ker s tem povečajo poistovetenje 

kvalificiranih delavcev s podjetji in pridobijo njihovo zvestobo. 2: Zaradi tega, ker 

se del poslovnega rezultata izplača delavcem na kraju samem, se kupna moč v 

regiji veča. 3.: Finančna participacija je koristna tudi pri soočenju z 

demografskimi spremembami. 4.: Finančna participacija prav tako veča 

motiviranost delavcev in s tem pripomore k njihovi povečani produktivnosti ter 

izboljšanju kakovosti vodenja podjetja. 5.: Vpliva na zbiranje tujega kapitala in 

izboljša bonitetno oceno podjetja. 6.: Finančna participacija delavcev za namene 

nasledstva podjetja zagotavlja preživetje podjetij. 

Četrta točka poročila mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora izpostavlja ravno, 

da participacija delavcev na finančnem nivoju intenzivira njihovo produktivnost, saj jih 

dodatno motivira ter tako izboljša kakovost samega vodenja. Kultura okolja v katerem se 

nahaja organizacija, ki vpeljuje prakso vključevanja zaposlenih v organizacijo veča 

                                                           
2
 Poročilo vsebuje mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora sprejetega 2. septembra 2010. Za 

glavnega poročevalca je bil izglasovan Alexander Grafa von Schwerin. 
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njihovo moč in vpliv na način, kako bo podjetje ţelelo ugoditi druţbenim pričakovanjem. 

Druţbena pričakovanja so odvisna od izobrazbe, deleţa posredovanih informacij in podob 

o konceptih vodenja. Pomembne pa niso le prednosti finančne participacije delavcev za 

podjetja, marveč tudi za delavce. V omenjenem poročilu mnenja Evropskega ekonomsko-

socialnega odbora o finančni participaciji delavcev (2010, str. 7) zasledimo naštetih nekaj 

prednosti med drugim:  

1.: Finančna participacija delavcem omogoča dodatne prostovoljne koristi poleg 

dohodka. 2.: Delavci imajo priložnost, da si na lažji način ustvarijo premoženje za 

daljše obdobje. 3.: Delavci, ki imajo možnost biti finančno udeleženi v podjetju se 

čutijo bolj spoštovane in bolj cenjene. 4.: Delavci imajo s finančno participacijo v 

podjetju večjo avtonomijo na delovnem mestu, ki ga zasedajo in tako dolgoročno 

zagotovljeno delovno mesto. 5.: Finančni položaj delavcev se s finančno 

participacijo izboljša, itd. 

Tretja točka v poročilu mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora nas opozarja, da 

se finančno udeleţene delavce v podjetju bolj spoštuje in jemlje bolj resno. V četrti točki 

poročila vidimo, da je tudi delovno mesto lahko s finančno participacijo delavca varnejše.  

Slika 2.3 (spodaj) kaţe morebitne učinke participacije zaposlenih. 

Slika 2.3: Morebitni učinki participacije zaposlenih 

 

Vir: Vitols (2005, str. 16) 
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Slika kaţe, da iz vključevanja zaposlenih sledni čutijo večje zadovoljstvo, zavzetost in 

učinkovitost, kar fluktuacijo in naloţbe v veščine. Posledično se lahko izboljša poslovanje, 

ki prerase v inovativnost in zviša storilnost. Zato je tudi finančna uspešnost donosnejša in 

lahko privede do dodane vrednosti. Končni rezultati pa so vidni na trgu dela z rastjo delnic 

in njihovim vrednotenjem. 

Z vključevanjem zaposlenih v lastništvo podjetja se večajo elementi: zadovoljstvo 

zaposlenih, njihova pripadnost podjetju in zadnji element je boljša stabilnost notranjega 

poslovnega okolja, ki je situirana na višji ravni. Omogočeno je sprejemanje odločitev, ki so 

v interesu podjetja in zaposlenih ter pripomorejo k izboljšanju. Izpolnitev omenjenih 

elementov prispeva k dolgoročni efektivnosti podjetja (Franca, 2009). 

Bahun in Rojc (2006) menita, da je preobrazba zaposlenih v t.i.  »sopodjetnike« vsaki 

druţbi lahko zgolj pozitivno, predvsem, če se to odraţa v aktivni, transparentni podpori 

zaposlenega, strategiji podjetja, povečani samoiniciativnosti in odgovornosti. Nasprotno 

Kuvaas (2003) razlaga, da lahko imajo predvsem določene finančne spodbude tudi 

škodljive učinke na motivacijo in delovno vedenje. Na primer pogosti prejemki denarnih 

nagrad lahko preusmerijo pozornost zaposlenih od ţelenega in oslabijo zavedanje o 

konstitutivnem cilju. 

 

2.4 Notranje lastništvo 

 

V nadaljevanju naloge bomo najprej pripravili pregled zakonodajne uredbe participacije 

lastništva zaposlenih, nato bomo konkretneje povedali, kako zadeve stojijo v praksi pri 

notranjem lastništvu. 

 

2.4.1 Zakonodajna uredba participacije zaposlenih (Slovenija) 

 

Področje vključevanja zaposlenih, v finančno in lastniško shemo v podjetjih, je podprto s 

strani zakonodaje, vendar je na tem področju še veliko nejasnega in nedorečenega. Tako 

bomo v nadaljevanju raziskali, kakšno je stanje v Sloveniji na tem področju, hkrati pa 

bomo raziskali tudi, kako je področje urejeno v tujini, s poudarkom na ZDA, in drţavami 

Evropske unije. 
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2.4.2 Zakonodaja Evropske unije z vidika vključevanja zaposlenih 

 

Vodovnik (1994) v Zborniku razprav o uveljavljenju političnih, državljanskih, ekonomskih 

in socialnih pravicah v pravnem sistemu Republike Slovenije razlaga o pravici do 

sodelovanja delavcev pri upravljanju, kjer omenja, da je Republika Slovenija ţe pred 

nastankom nove drţave, ko je bila še del Socialistične federativne republike Jugoslavije, 

bila del te uredbe. Opisuje, kako se je v ustavnih, pravnih in druţbenih reformah delalo na 

odmiku od ustavne in zakonske koncepcije samoupravljanja, torej samostojnega odločanja 

delavcev pri raznih vprašanjih. Vseeno je bilo iz izkušenj vidno, da se je model 

samoupravljanja, s porastom participacije zaposlenih, zaznaval kot dragocena pridobitev 

izkušenj po Evropi, ki pa se je pri nekaterih drţavah, po drugi svetovni vojni, izkazal za 

preveč nadobudnega in je terjal obratno reakcijo tistih, ki so imeli v rokah kapital. S tem pa 

se je pojavila dolgoročna problematika, ki je vidna še danes, saj je kljub strokovnim in 

znanstvenim potrditvam, da je participacija zaposlenih pri upravljanju odličen motivacijski 

dejavnik, participacijo teţko uveljaviti. Ob participaciji zaposlenih je opazna povečana 

stopnja delavnosti, dostojanstva človeka v samem procesu dela, stopnja medsebojnega 

sodelovanja nosilcev kapitala in delavcev. 

Ustvarjalnost globalne druţbe se veča z davčno politiko in ustreznimi predpisi za 

enakopravno obravnavo različnih oblik zdruţevanja lastnine in dela. V Sloveniji so lahko, 

po letu 1947 samostojno delovali zgolj obrtniki, ki so imeli največ 10 delavcev in kmetje. 

Poleg tega se je po letu 1947 začelo podrţavljenje podjetij. V ustavi Socialistične 

Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), so sprejeli načelo svobodne konkurence v 

različnih oblikah gospodarskih druţb. Ob tem, da je bilo dovoljeno in priznano 

ustanavljanje samoupravnih druţbenih lastnin, ustanavljanje podjetjih v zasebni lasti in 

lasti pravnih oseb. V času osamosvojitve Republike Slovenije pa so se ta dovoljenja in 

priznanja zabrisala. Samoupravna podjetja v zasebni lasti so bila prisilno podrţavljena, 

samoupravni delavci pa so postali mezdni delavci, v ospredje pa so začeli postavljati 

druţinske kmetije, ki niso bile najbolj uspešne in ustvarila se je borza. Ljudje so odhajali iz 

zadrug z namenom ustanovitve lastnih podjetij, ob čemer je vzniknila  potreba po moţnosti 

organiziranja gospodarskih druţb, ki delujejo skladno z moralnimi obvezami in so podprte 

z zakonodajo (Stanič, 2010). 
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V drţavah Evropske unije »sodelujejo zaposleni in menedţerji pri delitvi dobička in 

kapitala v skoraj tretjini vseh podjetij, 31 %, z več kot 200 zaposlenimi, v več kot polovici, 

52 %, sodelujejo vsi zaposleni in menedţerji, v 48 % pa zgolj menedţerji« (Klaneček 

2010, str. 50). Številne drţave EU so uvedle sodelovanje zaposlenih pri delitvi dobička, ob 

čemer je največ podjetij s participacijo zaposlenih pri dobičku in kapitalu v Veliki Britaniji 

in na Nizozemskem, najmanj pa na Portugalskem in v Avstriji. V Veliki Britaniji je kar 67 

% podjetij, ki so v delnem lastništvu zaposlenih. Na Finskem, v Franciji, Nizozemskem in 

v Veliki Britaniji je preko 70 % takšnih podjetij, ki omogočajo sodelovanje vseh 

zaposlenih pri delitvi dobička in kapitala. Takšna oblika delitve je najbolj prisotna v 

Franciji (skoraj 90 %). V Avstriji pa več kot 70 % podjetij omogoča sodelovanje pri delitvi 

dobička in kapitala le menedţerjem in nadzornemu svetu. V EU je prisotna 4 % rast 

podjetij, ki omogočajo sodelovanje zaposlenim in menedţerjem pri delitvi dobička in 

kapitala, gledano za čas zadnjih 7 let od leta 2010 (Böhm et al 2017, str. 2). 

V spodnji tabeli 2.1 podajamo analizo statističnega poročila EFES
3
 (Ricardo, 2016), o 

razmerah lastništva zaposlenih na področju Evrope od leta 2008 do 2012, za obdobje 4 let 

od izbruha svetovne finančne krize, do leta 2012, ko se je situacija ţe precej stabilizirala, 

ko je bilo obstoj številnih podjetij vprašujoč zaradi gospodarske krize. 

Tabela 2.1: Povzetek poročila o statistiki notranjega lastništva EFES, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Št. zaposlenih 

lastnikov 

8276 8538 8876 9119 8967 

Delež 

zaposlenih v 

lastniški 

strukturi 

2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 

Kapitalizacija 

pri zaposlenih 

solastnikih 

(milijard €) 

239 164 198 237 200 

Delež 

evropskih 

podjetij z: 

     

Lastništvom 

zaposlenih 

84,1% 88,9% 89,4% 90,3% 91,2% 

Široko 

zasnovani 

načrti 

47,0% 49,1% 49,1% 50,0% 50,9% 

Delniške 

opcije 

58,4% 60,4% 60,4% 61,2% 62,0% 

Vir: Ricardo (2016, str. 97) 

                                                           
3
  European federation of Employee Share Ownership 
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V tabeli so zajeti podatki 31 evropskih drţav
4
, od leta 2008 do leta 2012, pri čemer so v 

podatke vključena podjetja, ki kotirajo kot tista, ki ne kotirajo na borzi. Vidimo lahko, da 

se je, od leta 2008 do 2012, število zaposlenih lastnikov povečalo, iz 8276 na 8967, vendar 

deleţ zaposlenih v lastniški strukturi ostaja enak, t.j. 2,8 %. Kapitalizacija, vrednost 

izraţena v milijardi, se je od leta 2008 (239) zmanjšala v letu 2009 (164) ter leta 2012 

ponovno zrasla (200). Leta 2008 je bil deleţ evropskih podjetij z lastništvom zaposlenih 

84,1 %, ki je kasneje rastel in leta 2012 narasel ţe na 91,2 %. V evropskih podjetij je bil 

leta 2008 deleţ široko zasnovanih načrtov (kot na primer ESOP) 47 %, v nadaljnjih letih se 

je deleţ rahlo dvigal in leta 2012 znašal 50,9 %. Tudi deleţ delniških opcij je naraščal; leta 

2008 je znašal 58,4 %, leta 2012 pa 62 %. 

V letu 1992 je svet Evropske unije pripravil priporočilo, ki pa ni obvezujoče, ki je pozivalo 

članice Evropske unije, da poskrbijo za zakonsko uredbo sodelovanja zaposlenih pri 

dobičku in kapitalu, ter poskrbijo za davčne olajšave, ki naj bodo ustrezne za spodbujanje v 

praksi obeh vrst sodelovanja (Klaneček, 2010). 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju je še vedno zelo kompleksno vprašanje. Meţnar 

(1996, str. 13) razlaga, da Evropska skupnost ni uspela po več letnih prizadevanjih rešiti 

problema, da bi uredila pravno zavezujoč dokument za vse članice Evropske unije. Svet 

Evrope izpostavlja dva pomembna dokumenta, to sta »Evropska konvencija o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin
5
 in spremenjena Evropska socialna listina (ESL) 

sprejeta 1961, v veljavo je prišla leta 1965, kasneje se je dopolnjevala« (Franca, 2009). 

Prvi dokument poudarja svobodo izbiranja in zdruţevanja, v 11. členu Evropske 

konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1998): 

Vsakdo ima pravico, da mirno zboruje in se svobodno združuje, vključno s pravico, 

da ustanavlja sindikate in se jim pridruži, da bi zavaroval svoje interese.  

Izvrševanje teh pravic je mogoče omejiti samo z zakonom, če je to nujno v 

demokratični družbi zaradi državne ali javne varnosti, za preprečitev neredov ali 

zločinov, za zaščito zdravja ali morale ali za zavarovanje pravic in svoboščin 

                                                           
4
 28 EU drţav ter Islandija, Norveška in Švica 

5
 Uradni list RS(13.6.1994) MP, št. 7-41/1994 (RS 33/1994) 
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drugih ljudi. Ta člen ne preprečuje, da bi pripadnikom oboroženih sil, policije ali 

državne uprave z zakonom omejili izvrševanje teh pravic
6
. 

Drugi dokument, Evropska socialni listina, ki ga je Slovenija ratificirala leta 1999
7
, pa 

ureja področje socialnega varstva. Dokument vsebuje norme glede participacije zaposlenih 

pri sodelovanju v notranjem lastništvu, ki določajo pravice delavcev (npr. da slednji vedo, 

da imajo pravico udejstvovati se posvetovanj v okviru podjetja, katerega cilj je storitvena 

dejavnost in pravico sodelovanja pri izboljšanju delovnega okolja ter delovnih pogojev, 

pravico soodločanja, itd.). Ob lastni trţni politiki, za pridobitev dobička (Vodovnik, 1994). 

Evropska socialna listina (ESL) podpira medsebojno sodelovanje med delodajalci in 

delojemalci (Franca 2009, str. 68). 

Gill in Krieger (quoted in Franca 2009, str. 69) izpostavljata tri poglavitne cilje delavske 

participacije, h katerim strmi EU: 

 Pri prvem gre za boljši poslovni uspeh druţb, da imajo večjo zaposljivost, so 

fleksibilnejše in konkurenčnejše. 

 Drugi cilj spodbuja kakovost ţivljenja delavcev, moţnost razvoja in socialno 

varnost. 

 Tretji cilj pa je spodbujanje participacije same po sebi. Evropska unija ima sprejetih 

ţe več kot 50 direktiv za uredbo delavske participacije in je na tem področju 

izjemno aktivna. 

Franca (2009) poudarja, da je komunikacija in soodločanje delavcev, oziroma njihovih 

predstavnikov, lahko zelo koristna in zato spodbuja sodelovanje med vrhom in vmesnimi 

akterji navzdol. Vsebine direktiv imajo socialni pridih. 138. člen v Pogodbi Evropske unije 

je zelo pomemben. V njem se komisija zavezuje za spodbujanje medsebojnih posvetovanj 

delavcev in menedţerjev z ustreznimi sredstvi. Spodbujanje dialoga med njimi je 

opredeljeno v 136. členu Pogodbe Evropske unije. Spodbujanje soupravljanja delavcev, z 

obveščanjem in posvetovanjem, pa je opredeljeno v členu 137 Pogodbe EU. Ena izmed 

pomembnejših je »direktiva Sveta 94/45/ES
8
 o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali 

uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v druţbah in povezanih druţbah na 

                                                           
6
 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Dostopno prek: 

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-

pravic/svet-evrope/evropska-konvencija-o-varstvu-clovekovih-pravic-in-temeljnih-svoboscin/ (21. 3. 2017). 
7
 Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/99 

8
 V Sloveniji je sprejet Zakon o evropskih svetih delavcev ZESD, Uradni list RS, št. 59/02 

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/svet-evrope/evropska-konvencija-o-varstvu-clovekovih-pravic-in-temeljnih-svoboscin/
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/svet-evrope/evropska-konvencija-o-varstvu-clovekovih-pravic-in-temeljnih-svoboscin/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-02-0020
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2836
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območju Skupnosti (Uradni list EU, št. L 254/94)«, sprejeta je bila s tem namenom, da bi 

prinesla izboljšave pri pravicah delavcev potrebnih za dobro obveščenost in posvetovanja 

na ravni EU. Direktiva temelji na prostovoljnosti pri sodelovanju in izpostavlja pravico 

delavcev do sodelovanja pri odločanju. Poudarja tudi potrebo po izboru pravega načina 

obveščanja delavcev o določenih temah v podjetju, s čimer jim omogoča ustrezno oz. 

ţeleno sodelovanje. Direktiva je obvezna pravna norma za vse članic EU. V letu 2011 je 

prišla v veljavo posodobljena direktiva 09/38/ES, ki, med drugim, v drugi točki 1. člena 

veli, da morajo biti določila pri vprašanjih sodelovanja delavcev postavljena ustrezno za 

zagotavljanje učinkovite participacije in tudi moţnosti soodločanja delavcev (ibid.). Med 

drţavami EU se pravna ureditev tega področju zelo razlikuje, a izvira iz podobnih vrednot. 

 

2.4.3 Vloga Mednarodne organizacije dela za dialog med zaposlenimi in delodajalci 

 

Vsaka drţava zase ima določeno kako je urejena tamkajšnja delavska participacija, vendar 

tudi mednarodnopravni akti urejajo to področja in v nekaterih delih celo vplivajo na 

drţavno zakonodajo. Franca (2009, str. 62) pravi, da so akti Mednarodne organizacije dela 

(v nadaljevanju MOD) in Sveta Evrope ter Evropske Unije v okviru mednarodne ureditve 

obravnavani ločeno. MOD deluje na premagovanju teţav, ki se pojavljajo pri vprašanju 

fizičnega dela delavcev in tudi njihovega ţivljenja ter razmerij v katerih ţivijo in delajo. 

Filadelfijska deklaracija (1944) pa izpostavlja sodelovanje med menedţmentom in 

zaposlenimi za izboljšanje delovnih in socialnih razmerij
9
. S sodelovanjem prihaja do 

izboljšanja proizvodne učinkovitosti. Socialna pravičnost je pogoj za miren delovni odnos. 

MOD skrbi za uredbo pravnih zakonov, ki spodbujajo sodelovanje predstavnikov vlad, 

delodajalcev in delavcev, zaseda enkrat letno, v Ţenevi in skrbi za uredbo mednarodnih 

standardov dela. Izvršilni organ organizacije MOD je administrativni svet, ki se v Ţenevi 

sestaja trikrat letno, predstavlja ga 28 članov
10

. 10 vladnih sedeţev v svetu pripada 

drţavam, ki so v industriji najpomembnejše, ostale člane volijo na vsake tri leta. 

Pomembno je omeniti tudi mednarodni urad za delo (MUD), ki je stalni sekretariat MOD 

in njegova središčna točka, ki ima raziskovalni in dokumentacijski center ter zaloţniško 

                                                           
9
 International labour organzation ILO (prevod MOD) je organizacija katere naloga je skrbeti za 

uresničevanje in širjenje človekovih pravic usmerjeno na področje dela. Nastala je v okviru organizacije 

Zdruţenih narodov in deluje na mednarodni ravni. Prvič se je pojavila v letu 1919, ustanovljena je bila kot 

del pogodbe v Versaillesu. Filadelfijska deklaracija je sestavni del organizacije MOD (ILO, 2017). 
10

 Od tega 14 delavskih članov in 14 predstavnikov delodajalcev. 
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dejavnost. MUD skrbi za delovanje mednarodnega inštituta za socialne študije in 

mednarodnega centra za strokovno in tehnično izpopolnjevanje v Torinu (Novak et al, 

2006). 

Slovenija je ratificirala številne konvencije MOD, v katero je bila »sprejeta 29. maja 1992, 

delegacijo sestavljajo predstavniki vlade, delodajalci in sindikati, udeleţujejo se rednih 

letnih zasedanj MOD, v določenih projektih, ki jih izvaja MOD sodelujejo tudi ministrstva 

za delo, šolo socialne zadev Republike Slovenije« (Novak et al 2006, str. 43). 

Primarna dejavnost MOD je bila sprva skrb za spodbujanje socialne pravičnosti in 

mednarodno priznanih človekovih pravic in pravic delavcev z vero, da je socialna 

pravičnost bistvena za univerzalen in trajen mir (ILO, 2017). Kasneje so se razvile tudi 

druge dejavnosti kot npr. tehnična pomoč oziroma tehnično sodelovanje, ki je pomembno 

zlasti v manj razvitih deţelah. V splošnem so dejavnosti v MOD deljene na normativno 

dejavnost, tehnično sodelovanje in informiranje, publikacijo in znanstveno raziskovanje 

(Novak et al, 2006). 

Med vsemi konvencijami, od tiste za odpravo prisilnega dela, za enakopravnost moških in 

ţensk za enake moţnosti in obravnavanja, za postavitev starostne meje zaposlitve, itd, 

bomo v nalogi izpostavili Konvencijo št. 87
11

 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih 

pravic. Ta je ena izmed temeljnih konvencij MOD z osnovnim ciljem, da imajo delavci in 

delodajalci pravico, brez odobritve ali morebitnih razlik, ustanavljati organizacije, s čimer 

konvencija prinaša »organizacijsko in akcijsko svobodo«. Izpostavili bomo tudi konvencijo 

št. 135. ”Konvencijo o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetjih”, sprejeto 

1971. Konvencija je poudarila pomen medsebojnega sodelovanja, med delodajalci, 

menedţerji in delavskimi predstavniki. Skupni cilji delodajalcev in delavcev so pomembni 

za dosego ciljev podjetja, znotraj socialnega dialoga lahko urejajo odnose in usklajujejo 

interese. Konvencija na tem mestu poudarja določilo o pravnem varstvu delavcev zoper 

kršitve proti njimi (ibid.). 

 

2.4.4 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju 

 

                                                           
11

 Akt o notifikaciji nasledstva (uradni list RS, št. 54/92, mednarodna pogodba 15/92) 
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Ustava Republike Slovenije (1991, str. 1373) v 75. členu opredeljuje participacijo 

delavcev, ki je opredeljena kot pravica vsakega delavca. Drţava je dolţna imeti zakonsko 

urejen način in pogoje, pod katerimi lahko delavci sodelujejo pri upravljanju. 67. in 74. 

člena ustave sta ključna za delavsko participacijo v Sloveniji. Prvi navaja podatke o 

varstvu lastnine, drugi pa o podjetniškem spodbujanju. Z vstopom v Evropsko unijo je bilo 

nekaj pravic o odločanju, glede izvedbe in uvedbe zakonov, prenesenih na organe 

Evropske Unije
12

. 

Pomemben je Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), zakon je bil sprejet 

leta 1993 in prvič dopolnjen leta 2001, drugič pa leta in 2007
13

. »Spremembe so določile 

uresničevanje pravice delavske participacije v enotirnem sistemu upravljanja gospodarskih 

druţb, vendar so tudi zniţale imuniteto članov sveta delavcev« (Franca 2009, str. 84). 

Zakon spodbuja uresničevanje pravice delavske participacije s spodbudo do dogovora, 

pravico do obveščenosti, pravico do izraţanja mnenj in predlogov, posvetovanj z 

delodajalcem, pravico do soodločanja in zadrţanja odločitev delodajalca, ki pomeni, da 

lahko zaposleni sproţijo sodni postopek v kolikor jih menedţment ne upošteva ustrezno 

(Franca, 2009). 

 

Zakon ZSDU ima 7 načel delavske participacije (po Franca 2009, str. 85−86): 

1. Načelo univerzalnosti pravice do soupravljanja, ki pomeni, da pravice do 

soupravljanja pripadajo delavcem v gospodarskem in negospodarskem 

svetu. ZSDU velja tudi za samostojne podjetnike. 

2. Načelo fakultativnosti kolektivnih oblik soupravljanja, ki pomeni, da delavci 

lahko prosto oblikujejo delavsko voljena predstavništva. 

3. Načelo zakonskega minimuma in avtonomne dograditve participativnih 

razmerij, ki pomeni da mora delodajalec spoštovati zakonsko določene 

minimalne pravice, z obojestranskim dogovorom pa lahko te pravice 

razširijo. 

4. Načelo pravice do samopomoči, ki pomeni, da lahko delavci zadržijo 

odločitve delodajalca. 

                                                           
12

 Uradni list RS, št.33/1991 
13

 Uradni list RS, št. 42/07, uradno prečiščeno besedilo z dne 15. 5. 2007 



Štorgel, Lidija. 2017. Vpliv notranjega lastništva zaposlenih na motivacijo za delo. Magistrska 

naloga. Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici. 

 

23 
 

5. Načelo arbitražnega reševanja sporov in omejenega sodnega varstva, ki 

pomeni, da naj se spori rešujejo mirno, sodišče naj bo zadnja opcija. 

6. Načelo fleksibilnosti sistema participacije, ki pomeni, da lahko delavci in 

menedžerji opravijo dogovor o soupravljanju, pomembno je odločanje v 

korist delavcev. 

7. Načelo dualnosti delavskih predstavništev, ki pomeni, da so delavska 

voljena predstavništva in sindikalna predstavništva formalno ločena, 

delujejo pa vzporedno. 

Z lastniškim preoblikovanjem podjetij in s tem ko se delojemalci pojavljajo kot delničarji v 

podjetju, pa je prišlo do potrebe po prilagajanju vsebin ZSDU. Meţnar (1996, str. 84−85) 

komentira, »da je največja slabost ZSDU izredna nekonsistentnost na področju urejenosti 

sodelovanja delavcev v nadzornem svetu in precej sporna in nedopustna vloga delavskega 

direktorja«. Delavec naj bi kot adekvatnejši občutil večji interes do izvrševanja nalog, 

skladno z interesi obeh strani, delodajalske in delavske. Zakon ZSDU vsebuje osiromašeno 

vsebino na področju vprašanja delojemalcev, ker je usmerjen predvsem na razreševanje 

problemov delojemalca kot delojemalca, podrejenega delodajalcu. 

 

2.4.5 Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku 

 

Z zakonom o udeleţbi delavcev pri dobičku
14

 (ZUDDob), ki je bil sprejet leta 2008 se je 

delavska participacija razširila na finančno raven, zadeva pa tako udeleţbo pri dobičku, kot 

tudi lastninjenje v podjetju. Zakon opredeljuje tudi postopek za sklenitev pogodbe o 

udeleţbi, denarno in delniško shemo ter olajšave pri davkih in prispevkih za socialno 

varstvo. Preden je bil sprejet omenjen zakon o udeleţbi delavcev pri dobičku je to področje 

osiromašeno pokrival Zakon o delovnih razmerji (ZDR)
15

 kjer je bilo zapisano, da se lahko 

delodajalec in delavec medsebojno dogovorita glede udeleţbe pri dobičku. Zakon stopi v 

veljavo s pogodbo, ki velja za vse delavce
16

. ZUDDob ima natančneje določeno kaj in 

kako ter, med drugim, dovoljuje, da se delavec odreče dobičku v kolikor predloţi pisno 

izjavo. Časovno je določeno koliko časa naj ima delavec zaposlitev v podjetju, da je 

                                                           
14

 Uradni list RS, št. 25/08 
15

 Uradni list RS, št.: 42/02 
16

 5. 3. 2013 je bil sprejet novi zakon ZDR-1. Uradni list RS, št. 21/2013 
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upravičen do udeleţbe pri dobičku, časovna določitev pa ne sme trajati dlje od šestih 

mesecev. V pogodbi morata stranki določiti ali bo šlo za denarno ali delniško shemo 

udeleţbe pri dobičku. Delavec, ki je prejel delnice kot dobiček pri udeleţbi z delniško 

shemo, z njimi ne sme razpolagati tri leta od dneva prejetih pravic do zneska dobička, ki 

mu pripada (Klaneček, 2010). 

Udeleţba zaposlenega pri dobičku ne vpliva na njegovo prvotno sklenjeno pogodbo o 

zaposlitvi. ZUDDob v 2. odstavku 4. člena navaja, da udeleţba delavcev pri dobičku ne 

sme imeti vpliva na pridobljene pravice delavca izhajajoče iz delovnega razmerja 

sklenjenega s pogodbo o zaposlitvi. Priporoča, da so cilji, ki bi se naj dosegli s finančno 

participacijo čim bolj natančno določeni, vendar ciljev v pogodbi ni zahtevano izpostaviti 

(ZUDDob, 2008). Ustrezno poskrbljena participacija zaposlenih pr dobičku prinaša 

predvsem pozitivne posledice. »Mednarodne raziskave so prišle do rezultatov, da dober 

sistem participacije na finančnem nivoju prinaša večje zadovoljstvo pri delu, večjo 

motivacijo, predvsem pa veča pripadnost podjetju« (Franca in Globočnik 2008, str. 2). 

V veljavi so tudi številni drugi zakoni na področju uredbe delavske participacije v 

Sloveniji, kot na primer ţe prej omenjeni Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, 2002), ki ni 

neposredno vezan na participacijo zaposlenih, vendar ureja varstvo določb članov sveta. 

Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1, 2006), ki ureja pravni in statusni poloţaj 

gospodarskih druţb. Zakon o varstvo in zdravju pri delu (ZVZD-1, 2011) delavci in 

menedţerji se morajo obveščati in se posvetovati glede vprašanj o varstvu in zdravju. 

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske delniške druţbe (ZSDUEDD, 

2006), ki skrbi za uredbo participacije delavcev v SE. Zakon o sodelovanju delavcev pri 

upravljanju evropske zadruge (ZSDUEZ, 2006), ta zakon ureja sodelovanje delavcev pri 

upravljanju evropske zadruge. Poleg nekaj naštetih zakonov poznamo še številne druge 

zakone, ki posredno ali neposredno vplivajo na uredbo participacije zaposlenih v Sloveniji 

Franca (2009). 

Pravni podatki kaţejo, da je v precejšni meri urejeno razmerje med delavci in 

menedţmentom, tako na drţavnem kot mednarodnem področju, vprašanje je, kako se 

slednje upošteva v praksi. Franca (ibid.) v analizi pravnih aktov, o delavski participaciji, 

razloţi vsebine pravnih virov vse od Sveta Evrope, Evropske unije, MOD in do Slovenskih 

notranjih pravnih aktov. MOD skrbi za delodajalce kot tudi delojemalce, ter s tem 

omogoča boljše pogoje, ki izboljšujejo uspehe podjetij oziroma druţb. Svet Evrope z ESL 
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kategorizira pravico delavcev do sodelovanja pri upravljanju in dobičku med temeljne 

pravice. Evropska unija skrbi za uresničevanje določil glede delavske participacije. 

Slovenska zakonodaja pa skrbi za uveljavljanje in usmerjanje mednarodnih pravnih aktov. 

Tabela 2.2 prikazuje izbrane pravne vire z vsebinsko tematiko vezano na delavsko 

participacijo, ki jih zasledimo v dokumentih Sveta Evrope, Evropske unije, MOD-a in v 

dokumentih drţave Slovenije. 

 

Tabela 2.2: Delavska participacija – pravni viri 

 Pravni viri 

Svet Evrope   Konvencija o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin – svoboda izbiranja in 

zdruţevanja. 

 Dodatni protokol k ESL – pravica do 

organiziranja, pogajanj, sodelovanja pri 

odločanju ter ustreznega delovnega pogoja. 

 

EU  Pogodba o Evropski uniji - socialni dialog, 

delavska participacija. 

 Direktiva 94/45/ES o ustanovitvi 

Evropskega sveta delavcev ali uvedbi 

postopka obveščanja in posvetovanja z 

delavci v druţbah in povezanih druţbah na 

območju Skupnosti – Evropski svet 

delavcev, pravica do obveščanja in 

posvetovanja. 

 Direktiva 98/59/ES o pribliţevanju 

zakonodaje drţav članic v zvezi s 

kolektivnimi odpustki – posvetovanje z 

delavskimi predstavniki. 

 

MOD  Konvencija št. 87 o sindikalnih 

svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic – 

svoboda včlanjevanja in ustanavljanja. 

 Priporočilo MOD št. 94 o posvetovanju in 

sodelovanju med delodajalci in delavci na 

ravni podjetja – ustreznost na ravni 
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sodelovanja in posvetovanja. 

Slovenija  Ustava RS – demokracija, del delovnih 

razmerij, pravica do sodelovanja, 

sindikalna svoboda, pravica do stavke. 

 ZSDU – uredba sodelovanja delavcev pri 

upravljanja. 

 ZESD –zakon evropskega sveta delavcev 

 ZUDDob – uredba pri udeleţbi delavcev 

pri dobičku. 

Vir: Prirejeno po Franca (2009, str. 94−96) 

 

2.4.6 Aktivna združenja na področju participacije zaposlenih v Sloveniji 

 

V Sloveniji so na področju participacije zaposlenih aktivna tudi različna zdruţenja, kot na 

primer Zdruţenje svetov delavcev Slovenije (ZSDS), ki ima svoj sedeţ v Študijskem 

centru za industrijsko demokracijo (ŠCID), ki je formalno organizirano kot posebna oblika 

dela in je bilo ustanovljeno leta 1996
17

. Zdruţenje ima preko 110 polnopravnih članov, ki 

plačujejo članarino, koristijo ugodnosti članarine in delujejo v skladu s podpisano pogodbo 

o včlanitvi. Cilji zdruţenja so med drugim zagotavljanje organiziranega svetovanja, sistemi 

izobraţevanja, izmenjevanje izkušenj med člani, preučevanje sistemov delavske 

participacije, itd. Člani tudi aktivno delujejo na področju »gibanja za industrijsko 

demokracijo« in imajo vpliv na sprejemanje zakonodaje (ŠCID, 2017). 

Zdruţenje za lastništvo zaposlenih (DEZAP), ki deluje aktivno v smeri zakonske ureditve 

lastništva zaposlenih in njihove udeleţbe pri dobičku, zdruţenje verjame v pozitivne 

posledice lastništva zaposlenih za vse vpete. Stabilizacija lastništva zaposlenih doprinese 

večjo uspešnost podjetja, ekonomsko učinkovitost in bolj enakovredno porazdelitev 

bogastva. V Sloveniji se je v zadnjih 15 letih lastništvo zaposlenih močno zmanjšalo, zato 

si DEZAP prizadeva, da se lastništvo zaposlenih v Sloveniji ohranja s poudarjanjem 

številnih, dobrih in koristnih tovrstnih lastniških strukturah (XXXXIII. Strokovni posvet 

ZSDSP, 2008). 

                                                           
17

 Generalni sekretar zdruţenja je dr. Mato Gostiša, ki je izvršilni general. O vsem se dogovarjajo na 

skupščini zdruţenja in v predsedstvu zdruţenja. Namestnik generalnega sekretarja je mag. Rajko Bakovnik, 

ki je odgovoren za  Center za participativni menedţment. 
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Zdruţenje slovenski forum socialnega podjetništva (SFSP), ki deluje po načelih socialnega 

podjetništva, vanj pa so vključeni številni člani iz socialnih podjetij, humanitarnih 

organizacij in številnih drugih organizacij, spoštuje visoka etična in moralna načela. 

Potencialnim kandidatom omogoča razvoj v Republiki Sloveniji, bodisi posameznikom 

bodisi institucijam. Med svoje vrednote SFSP šteje: strokoven ter neodvisen značaj, 

pripadnost načelom foruma, integriteto in odgovornost, usmerjenost v prihodnost s 

kreativnostjo in inovativnostjo, sprejemanje raznolikosti in vsesplošen spoštljiv odnos 

(SFSP, 2017). 

 

2.5 Podrobneje o notranjem lastništvu 

 

Razvoj različnih oblik organizacijskega vključevanja je v porastu in vse bolj dobrodošlo, 

zaradi opaznih pozitivnih učinkov. Vendar menedţment na tem področju, kot meni Gostiša 

(2017, str. 9) »še vseeno posveča bistveno premalo pozornosti«. Participacija se kaţe v 

soupravljanju, z udeleţbo pri dobičku in širšim notranjim lastništvom zaposlenih. V 

nadaljevanju naloge bomo podrobneje analizirali notranje lastništvo in motivacijski faktor 

slednjega. 

 

2.5.1 Lastništvo kot motivacijski faktor 

 

Danes v podjetjih vse bolj prevladujejo intelektualna sredstva in razvijanje novih idej, 

izboljševanje procesa poslovanja, kakovosti itd. Kar je značilno predvsem za podjetja z 

lastništvom zaposlenih, ki bo kmalu postalo pravilo in ne ostalo izjema. Zato je 

pomembno, da so zaposleni zadovoljni in varni ter v svojem delu vidijo smisel in so 

zagnani za delo, zaradi česar je podjetje uspešnejše (Klaneček, 2010, str. 43). 

Evropska federacija za lastništvo zaposlenih (European Federation of Employed 

Shareholders for Employee Ownership and Participation - EFES), ki je evropska krovna 

organizacija zdruţenja zaposlenih lastnikov, nudi vpogled v številne pomembne podatke 

na področju notranjega lastništva zaposlenih. EFES (2017) ima številne pozitivne učinke, 

ki se kaţejo z notranjim lastništvom zaposlenih, na primer večja motiviranost zaposlenih 

za boljše poslovne rezultate, enakomernejša oz. stabilnejša porazdelitev dobička znotraj 
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podjetja, stabilnosti delovnih mest v podjetju, večanje splošnega podjetniškega duha, 

dolgoročni razvoj ter dodatni zasluţki uspešnim zaposlenim. Vse to pripomore tudi k 

stabilnejšemu podjetništvu, konkurenčnosti na trgu in dolgoročnemu uspehu podjetja. V 

predstoječi magistrski nalogi nas najbolj zanima, kako lastništvo zaposlenih vpliva 

predvsem na motivacijo zaposlenih do dela, ki deluje kot motivator in ima številne 

prednosti: »participacija zaposlenih, ki upošteva človeški dejavnik, izboljša poslovno 

uspešnost v več nivojih, od produktivnosti in konkurenčnosti vse do kakovosti. Veča se 

fleksibilnost podjetja in učinkovitost«(Klaneček 2012, str. 5). V nadaljevanju se bomo 

osredotočili, kako v Sloveniji in tujini z notranjim lastništvom zaposlenih pripomoremo k 

morebitni večji motiviranosti do dela. 

 

2.5.2 Pristopi vključevanja zaposlenih v podjetje 

 

Izzive, ki vplivajo na poslovanje podjetij morajo menedţerji znati prepoznati in se nanje 

odzvati, ob tem pa je ključno, da v upravljanje tveganj znajo vključiti potenciale 

človeškega kapitala. Zaradi slednjega se uspešne organizacije (podjetja) zavedajo, da je 

potrebno zaposlenim omogočiti redno izobraţevanje, ki bo imelo na dolgi rok pozitivne 

vplive na podjetje. Sodobni menedţment se zaveda, da imajo zaposleni potrebo po 

nagradah in priznanjih za opravljeno delo ter pozitivnih medsebojnih odnosih, ki na dolgi 

rok generirajo dodano vrednost v podjetju in prinašajo zadovoljstvo vseh zaposlenih (tako 

na niţji kot višji ravni). Zaposlenim tako ni več bistveno zgolj izpolnjevanje delovnih 

nalog, ampak čim večje poistovetenje s podjetjem. Podjetja vključujejo zaposlene na 

različne načine in ravni, na primer preko sindikatov, socialnega partnerstva in 

soupravljanja (Bahun in Rojc, 2006). 

Bahun in Rojc (ibid.) trdita, da je podjetniško motiviran zaposleni odprt za inovacije in 

preobrazbe, svoje delo jemlje resno, s podjetjem doţivlja uspehe in neuspehe ter se zanje 

počuti odgovornega. V sodobnih oblikah vključevanja zaposlenih so zaposleni udeleţeni 

pri upravljanju in dobičku, njihovo lastninjenje v podjetju pa ni samoumevna ekonomska 

pravica, vendar moţnost, ki lahko izboljša uspešnost podjetja na poslovni ravni. Zaposleni 

imajo teţnjo po enakopravni vsestranski vključenosti, le ta jim je na voljo pri lastništvu 

podjetja, kjer ne gre za zadovoljitev materialnih potreb, ampak so zaposleni motivirani za 

lastništvo s socialnimi potrebami, ki izhajajo iz lastnih interesov (Gostiša, 2014). 
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Stopnja in oblika integracije zaposlenih v podjetjih je raznolika, ti pa imajo več različnih 

moţnosti za sodelovanje pri upravljanju podjetja, ki se med drţave razlikuje. Pri 

posrednem vključevanju zaposlenih sta najbolj znana enotirni in dvotirni sistem delavskih 

predstavništev. Pri prvem gre za obliko delavskega predstavništva med zaposlenimi in 

vodji (na primer sindikat, ki se v imenu zaposlenih pogaja z vodji), pri drugem pa gre za 

delovanje dveh predstavništev, kjer poleg sindikata sodeluje tudi svet delavcev, oziroma 

organ, ki je izvoljen s strani zaposlenih in jih tudi predstavlja. Ta deluje vzporedno s 

sindikatom. Za Slovenijo je značilen dvotirni sistem, kjer zaposleni lahko svojo 

participacijo izpolnjujejo individualno ali kolektivno (Franca, 2009). 

Ključni fokus magistrske naloge je lastništvo podjetja zaposlenih, kar nekateri zaznavajo 

kot del socialistične ideologije, za kar pa je v praksi vidno, da obstaja veliko podjetniških 

razlogov. Tudi v ZDA so bile spodbude s strani drţave (na primer z ustrezno davčno 

politiko za ustanovitev delavskih kooperativ in različnih programov delavskega 

delničarstva) opazne ţe zgodaj. Kot del plačilnih sistemov so se pojavile tudi delniške 

moţnosti. In ravno zaradi dodatne motiviranosti pri delu, ki naj bi se povečala z 

lastništvom zaposlenih v podjetju, postaja lastnina zaposlenih zelo pomembna za večanje 

uspešnosti in konkurenčnosti podjetja. Nekatere raziskave (kot na primer Blasijeva 

raziskava ”Employee Ownership: Revolution or Ripoff”
 
iz leta 1988) niso dale povsem 

enakih rezultatov, ki bi potrdile močan vpliv lastništva zaposlenih na njihovo motiviranost 

zaposlenih pri delu, vendar pa številne izpostavljajo pozitivno povezavo, ki se je pokazala 

v tem kontekstu oz. področju. Lastništvo zaposlenih naj ne bi vplivalo zgolj na 

motiviranost zaposlenih za delo, ampak tudi na njihov odnos do dela, dvig morale in 

številne druge dejavnike, ki pripomorejo k boljšemu odnosu med nadrejenim in 

podrejenim. Opazno je povečanje odgovornosti zaposlenih in povečanje občutka 

pripadnosti zaposlenih podjetju (Zupan, 2001). 

V sliki 2.4 prikazujemo barometer lastništva zaposlenih v Evropi ob aktivnem sodelovanju 

političnih organov. 
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Slika 2.4: Deleţ lastništva zaposlenih v Evropi glede na politične spodbude 

 

Vir: EFES (2016) 

Graf kaţe, da politika v Evropi učinkovito spodbuja vključevanje zaposlenih v lastništvo 

podjetja, saj od leta 1980 število delničarjev v Evropi konstantno narašča (z izjemo 2011). 

Napredek za razvoj lastništva zaposlenih je odvisen od političnih spodbud, kar se odraţa 

tudi na sliki kjer je moč zaznati delni upad lastništva, kot posledica finančne krize leta 

2008. Vendar so politične odločitve pripeljale do pomembnih sprememb na tem področju v 

Evropi. Masovni razvoj deleţa zaposlenih v lastništvu prinaša večjo motivacijo, 

dobičkonosnost, ekonomsko rast, porast sluţb oz. delovnih mest in izboljšanje slednjih. In 

prav politika lahko  omogoči slednje z ustreznimi davčnimi olajšavami. Politika sistema 

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) je za zvezni proračun ZDA, leta 2015, doprinesla 

2 milijardi dolarjev stroškov in kar 17 milijard dolarjev koristi. Po letu 2008 so nekatere 

evropske drţave, na primer Francija, zmanjšale ali celo odstranile določene davčne 

spodbude za notranje lastništvo, zato je število zaposlenih delničarjev upadlo. Druge 

drţave pa so šle v nasprotno smer, večale so davčne spodbude za notranje lastništvo, ob 

čemer so se pokazali pozitivni učinki. Drţave se lotevajo spodbujan lastništva zaposlenih 

na različne načine. Poljska, na primer na tem področju pripravlja posebno zakonodajo, 

Švedska vlada razmišlja o uvedbi ugodnega davčnega reţima za mala in srednje velika 
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podjetja. Drţave Avstrija, Velika Britanija in Norveška so ob upoštevanju, da je lastništvo 

zaposlenih ključno za regeneracijo organizacije, podvojile davčne spodbude (EFES, 2016). 

V sliki 2.5 prikazujemo trend upadanja lastništva zaposlenih v Franciji od leta 2010. 

Slika 2.5: Demokracija lastništva zaposlenih v Franciji 

 

Vir: EFES (2017) 

Graf prikazuje kako so odločitve političnih predstavnikov v Franciji, v letu 2009, nadaljnjo 

vplivale na upad lastništva zaposlenih. To pa je imelo negativen vpliv na celotno Evropo. 

Število zaposlenih delničarjev se je zreduciralo na 3 milijone, v primerjavi s 4 milijoni 

zaposlenih delničarjev pred političnimi spremembami (EFES, 2017). 

V Veliki Britaniji ločijo med posrednim ali neposrednim lastništvom, kjer je za slednjega 

značilno, da lahko zaposleni postanejo individualni lastniki delnic podjetja preko moţnih 

delniških shem, ki imajo visoko davčno stimulacijo (zaposleni dojemajo uspeh podjetja 

neposredno, sami imajo v lasti delnice podjetja, deleţni so pri prejemku dividend in tudi 

pri morebitnih finančnih nagradah ob uspehih v podjetju). Zaposleni imajo pravico do 

dobre informiranosti in tudi glasovalno pravico pri vprašanjih upravljanja podjetja. Pri 

obliki posrednega lastništva pa ”so na poseben sklad zaposlenih
18

 prenesene vse ali del 

delnic podjetja, ki se vodijo posredno v imenu in v korist zaposlenih”. Vsak sklad 

zaposlenih je upravljan s strani skupine skrbnikov. V skupino skrbnikov navadno sodijo 

predstavniki zaposlenih in direktorji podjetij, velikokrat je tako, da skupini skrbnikov 

                                                           
18

 Employee benefit trust (EBT) 
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predseduje zunanji predsednik, saj je pri tej vlogi pomembna neodvisnost (Gostiša 2014, 

str. 415). 

Notranje lastništvo je v Sloveniji moţno v različnih oblikah. Najpogosteje so, kot smo ţe 

omenili, omenjeni dve obliki finančne participacije (medtem ko jih po svetu poznajo več), 

t.j. denarna in delniška shema. Pri denarni shemi gre za participacijo zaposlenih pri 

dobičku kot takem, pri delniški shemi pa gre za sodelovanje zaposlenih v obliki lastništva. 

Vključevanje zaposlenih v obliki delniških shem lahko ponudijo zgolj delniške druţbe, ki 

sodelujejo na trgu vrednostnih papirjev. Za vključitev v sodelovanje obe obliki zahtevata 

ustrezno pogodbo in določitev zneska dobička, ki ga določi druţba, glede na stanje  

zadnjega dneva obračunskega obdobja. Zaposlen pridobi pravico do dobička z dnem sklepa 

o sprejetju letnega poročila (Franca, 2009). 

Kot razlaga Franca (ibid.) je denarna shema urejena s 13. členom ZUDDob-a, ki določa, da 

se dobiček zaposlenemu izplača v denarju, pri čemer pa je določba tudi minimalna 

obrestna mera za znesek dobička, zaradi sprememb pri vrednosti denarja. Obresti se 

izplačajo takrat, ko se izplača znesek dobička. Podpisniki pogodb določijo znesek obrestne 

mere, ki ne sme biti niţja od zakonsko predpisane minimalne. Izplačilni rok je, po zakonu 

moţno določiti na dva načina (Franca 2009, str. 174−176): 

1. Rok je odvisen od zahtev zaposlenega, saj če ta zahteva dobiček pred potekom 

roka, določenega v pogodbi, mu more delodajalec izplačati znesek v roku 60 dneh 

od prejetja zahteve. 

2. Delodajalec mora izplačati znesek v roku 60 dni od poteka roka v pogodbi. 

Zaposlen mora biti seznanjen s posledicami, ki jih zahteva do predčasnega 

izplačila lahko prinese. V kolikor želi izplačilo dobička pred pretekom enega leta, 

nista ne on sam in ne delodajalec upravičena do davčnih olajšal. Šele po preteku 

treh let, od dneva sprejetja sklepa o potrditvi letnega poročila, sta zaposleni in 

delodajalec upravičena do 100 % davčnih olajšav
19

. 

                                                           
19

 Davčna osnova je plačilo, ki ga davčni zavezanec prejme od opravljenega prometa blaga ali storitve. 

Obveznost nastane ob izdaji računa oziroma v osmih dneh od prodaje storitve ne glede ali je zavezanec dobil 

dobavo plačano ali ne. Od leta 2006 je moţen obračun DDV po plačani realizaciji pod določenimi pogoji za 

manjše zavezance DDV. Splošna davčna stopnja znaša 22 %, velja za vso blago in storitve, ki niso 

obdavčene po niţji stopnji, niţja stopnja velja predvsem za nekatere nujne ţivljenjske storitve npr. hrano. V 

primeru vključevanja zaposlenih pri dobičku in lastništvu v podjetju je pomembna stopnja 0 %, kjer ima 

zavezanec pravico do povrnitve vstopnega davka (Klun in Jovanovič, 2016). 
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Druga oblika participacije na finančni ravni je sodelovanje v delniški shemi, ki omogoča 

zaposlenim izplačilo dobička v obliki delnic. Kot solastniki druţbe pridobijo zaposleni 

korporacijsko pravico in ob prejetju sklepa letnega poročila pravico do delnic. Druţba ima 

potem tri mesece časa, da piše delnice ustrezno na ime zaposlenega. V kolikor izplačilo z 

delnicami zaposlenemu ne izplača celotnega dobička, se preostali deleţ izplača v denarni 

obliki (Franca, 2009). 

Podjetja in zaposleni se lahko odločijo katero finančno obliko sodelovanja bodo v danih 

primerih izbrali. Gostiša (2014) navaja, da je znanih več oblik notranjega lastništva, kjer se 

pojavlja kot ena izmed pomembnejših oblik delavsko delničarstvo, ki je pogosto rezultat 

posameznikovega dela v podjetju, poplačanega v finančni obliki. Lahko je tudi spodbuda, 

da se notranje lastništvo še bolj širi. Obstajajo različne sheme, ki urejajo potek delavskega 

delničarstva, za udeleţbo pri dobički. Pomembno je, da podjetja omogočajo zaposlenim 

nakup delnice pod ugodnejšimi pogoji. 

V Evropi so zakonsko določeni najvišji zneski delnic, ki so na voljo posameznikom, ki so 

v primeru odkupa izračunani v odstotku posameznikove osnovne plače, absolutna vrednost 

pa velja pri brezplačni delitvi. Podjetja imajo najvišje zneske izraţene v odstotku od 

vrednosti osnovnega kapitala (Böhm et al, 2017). Pri različnih oblikah kolektivnih shem, ki 

so prisotne v drţavah EU, obstajajo raznolika upravljanja in poslovanja shem. Kontrolni 

deleţi za sheme so z zakoni prepovedani, s statuti shem pa so določeni najvišji dovoljeni 

deleţi za posameznike udeleţene v sklad delnic, z namenom preprečitve nadzorovanja v 

glasovanju udeleţencev. Nosilci funkcij nadzora in upravljanje shem morajo biti neodvisni 

od nosilcev funkcij nadzora in upravljanja podjetij. Ponekod s shemami upravljajo 

izvoljeni predstavniki zaposlenih ali njihovi pooblaščenci, na Irskem in v Veliki Britaniji 

pa so v obliki skladov (trustov). Kolektivne sheme delnic zaposlenih
20

 v podjetju imajo 

zakonsko podlago, zaposleni so dolţni v času lastništva delnic plačevati le davek od 

dividend, ki se jim ga izplača po pravilih sheme, tako pridobljen dohodek pa ni obdavčen. 

Oblika sheme določa minimalno obdobje lastništva delnic v shemi za upravičeno davčno 

olajšavo, ki traja od treh do petih let. Nekatere oblike shem podpirajo izstop udeleţencev, 

                                                           
20 Za zaposlene v podjetju se za osnovo obračuna davka upošteva kapitalski dobiček, ki je izračunan kot 

razlika od odkupne in prodajne cene. Podjetja imajo zakonsko določeno obvezno vrednotenje delnic po 

sprejeti metodi, podjetja na borzi pa imajo vrednost delnic določeno s povprečno trţno ceno delnic v 

določenem obdobju (Böhm et al, 2017). 
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ko doseţejo najvišji moţni deleţ, ki je za zaprte sheme od 10 do 20 let, ob čemer delnice v 

takšni shemi niso odkupljive (ibid.). 

 

2.5.3 Varnost shem 

 

Sheme morajo imeti zagotovljeno varnost, zato je na tem mestu ključno omeniti 

razlikovanje med kolektivnimi in individualnimi shemami, pri čemer so posojilne sheme 

organizirane kolektivno, varčevalne pa kolektivno in individualno. Izstop iz sheme je pri 

individualnih shemah moţen preko borze, brez omejitve ter preko podjetja v določenem 

obdobju. Pri kolektivnih shemah pa ob določenih pogojih preko institucionalno 

organizirane sheme. Individualne sheme nudijo delnice, ki so bodisi prenosljive z 

glasovalno pravico bodisi brez nje. Kolektivne sheme nudijo delnice, ki niso prenosljive z 

glasovalno pravico. Ko gre za udeleţbo pri delitvi dividend je za kolektivne sheme 

značilno, da nimajo neposredne udeleţbe in imajo odloţeno izplačilo. Ravno obratno velja 

za individualne sheme, ki nudijo neposredno udeleţbo in tekoče izplačevanje. Individualne 

sheme nudijo neposredno udeleţbo pri glasovanju, kjer je lahko prisotno zbiranje 

pooblastil, ni pa nujno. Kolektivne sheme ne nudijo neposredne udeleţbe pri glasovanju v 

podjetju, vendar nudijo direktno udeleţbo pri glasovanju v shemi. Individualne sheme 

imajo majhne ali običajne davčne olajšave za zaposlene. Kolektivne sheme pa nudijo 

dodatne davčne olajšave za zaposlene, povrh običajnih. Pri kolektivnih shemah v poštev, k 

priznanim stroškom podjetij, štejejo ustanavljanje in poslovanje shem, med tem pa za 

razliko, pri individualnih shemah ni priznanih nobenih stroškov podjetij
21

 (Böhm, 2017). 

 

                                                           
21 V splošnem ločimo sheme še na široke in ozke sheme, pri čemer za obe obstaja moţnost izplačila dobička 

v delniških oblikah ali delnicah. Delniške opcije, ki omogočajo zaposlenemu, da zakupi določeno število 

delnic podjetja po fiksni ceni v roku nekaj let, so bolj aktualne za ozko kot široko shemo, medtem, ko je 

udeleţba pri dobičku bolj pogosta v široki shemi, torej delavski izvedbi, udeleţba v lastništvu pa v ozki 

shemi oz. menedţerski izvedbi. Široke sheme so bolj tvegane. Oblika izvedbe shem se razlikuje po davčnih 

olajšavah in koristih. Z brezobrestnimi posojili, niţjimi cenami delnic ter dodanimi delnicami ob nakupu ene 

ali več delnic. Podjetja spodbujajo zaposlene k prostovoljni udeleţbi predvsem v širokih shemah in jim 

omogočajo nakup delnic z davčnimi olajšavami. Pričakuje se, da bodo zaposleni delnice drţali najmanj za 

obdobje, ki ni krajše kot za uveljavljanje rednih olajšav. Za menedţerje to ne velja, saj ti posledično tudi niso 

vezani na noben rok za odkup ali prodajo delnic. V EU morajo davčne oblasti, zaradi uveljavitve davčne 

olajšave, v naprej videti in odobriti načrte za notranje odkupe delnic in nagrajevanje. Davčne oblasti potem 

izvajajo tudi nadzor nad izvedbo predstavljenih načrtov (Klaneček 2010). 
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2.5.4 Splošno o nekaterih najuporabnejših sistemih oziroma načrtih 

 

Ameriško delavsko lastništvo velja kot prvo vzpostavljeno na svetovni ravni, v katerem je 

najbolj poznan sistem Employee Stock Ownership Plan (ESOP). Prvo delavsko lastništvo 

se je v ZDA začelo leta 1984, a ţe leta 1974 so se pojavili zapisi o lastništvu zaposlenih, ko 

se je začel program spodbujanja lastništva zaposlenih z davčnimi olajšavami sektorjev, ki 

so v lasti zaposlenih, v celotni ali delni lasti. Slednje se je izkazalo za zelo učinkovito, saj 

je preraslo iz 200 podjetij do več deset tisoč. V Evropi se je delavsko lastništvo v 

konkretnejših oblikah pojavilo več kot 10 let kasneje (Logue, 1997). 

V tabeli 2.3 prikazujemo manjšanje števila sistemov ESOP v ZDA, ob sočasnem večanju 

števila udeleţencev v samih sistemih. 

Tabela 2.3: Število načrtov ESOP za določeno leto, prikaz skupne participacije in od tega 

aktivne 

Vložitveno leto Število ESOPs Skupna participacija Aktivna participacija 

2002 8,874 10,230,425 7,946,652 

2003 7,934 10,049,154 7,570,321 

2004 7,348 10,243,283 7,826,741 

2005 7,198 11,998,319 9,448,271 

2006 7,384 12,584,772 9,850,008 

2007 7,326 13,218,808 10,173,536 

2008 7,305 13,037,946 10,055,117 

2009 6,690 12,996,711 10,014,524 

2010 7,138 13,477,187 10,306,818 

2011 6,941 13,462,955 10,288,363 

2012 6,908 13,823,595 10,603,334 

2013 6,795 13,927,535 10,578,114 

2014 6,717 14,050,344 10,563,219 

Vir: A Statistical Profile of Employee Ownership (NCEO, 2016) 

Tabela kaţe, da je bilo leta 2002 za 157 več vloţenih ESOP načrtov, skupno število 

udeleţencev pa je od leta 2002 (iz dobrih 10 milijonov udeleţencev) leta 2014 naraslo na 

dobrih 14 milijonov. Tudi število aktivnih udeleţencev se je povečalo iz slabih 8 milijonov 

aktivnih udeleţencev v letu 2002, do dobrih 10 milijonov aktivnih udeleţencev v letu 

2014. Tabela prikazuje tudi stolpec aktivnih udeleţencev, ki po razlagi National Center for 

Employee Owership (NCEO, 2016) vključuje vse trenutno zaposlene vključene v sistem 

ESOP, ki ţe imajo svoje deleţe v sistemu. V omenjenem stolpcu so gledani tudi vsi bivši 

zaposleni, ki svojih deleţev pri lastništvu še niso prenesli in tako še niso prekinili 
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aktivnosti v postavljenem sistemu ESOP. Gledan stolpec aktivnih udeleţencev vključuje 

tudi aktualne zaposlene, ki pa še lahko odločajo glede tega ali bi delodajalec del plačila ali 

celoto nakazal v oddelek 401(k) načrt, torej gre za pokojninski sklad in eden izmed 

najuporabnejših in znanih sistemov. 

ESOP sistem omogoča obstoj posebnega t.i. »trusta«, ki je začasen lastnik deleţa delnic 

podjetja. Delnice ali denar za nakup v sklad prispeva delodajalec, zaposleni član ESOP pa 

ima odprt račun, na katerem je jasno razvidno stanje. Delnice se delijo glede na plačo 

zaposlenega ali glede na delovno dobo. ESOP je za delodajalca dobra priloţnost, saj mu 

lahko pomaga pri pogajanju pri vprašanju zniţanja stroškov dela, ter dobro in pogosto 

nadomesti draţje pokojninske sklade. Delavsko delničarstvo je uresničeno tudi z obliko 

nakupov podjetij s strani zaposlenih (employee buy outs). Pri tem so pomembni predvsem 

zaposleni, ki rešujejo svoje zaposlitve pred morebitno izgubo delovnih mest in lokalna 

skupnost, ki skrbi za ohranjanje delovnih mest. V navadi je, da so delnice, deljene kot 

nagrade v lasti podjetja, kjer delavec dela, lahko pa so delnice v lasti drugih gospodarskih 

druţb. Delavsko delničarstvo je lahko individualno ali kolektivno, lahko gre za postavljen 

sistem kot na primer ESOP, ki je lastnik delnic podjetja v imenu zaposlenih za določeno 

obdobje ali pa gre za posamične odkupe delnic podjetja. Delitev delnic podjetja je 

najpogostejša oblika širjenja delavskega delničarstva (Gostiša, 2014), ob čemer sta število 

razpoloţljivih delnic in način delitve slednjih ključnega pomena. ESOP, ki nudi nakup 

delnic od prodajalca, mora znati pojasniti vprašanje, koliko delnic lahko sistem zakupi, 

koliko jih lastniki ţelijo prodati in kako slednje deliti med zaposlene. Takšna porazdelitev 

lastništva je zgolj ena od moţnih metod za prenos lastništva. Obstajajo tudi drugi sistemi z 

drugačnimi metodami, ki vsebujejo načrte za prenos lastništva z nakupom ţe obstoječih 

delnic, ki se pojavijo na javnem trgu ali z izdajo novih delnic. Takšna metoda je opazna pri 

načrtih kot so delniške moţnosti, načrt 401 (k) ali ESPP (employee stock purchase plan) 

(Klaneček, 2010). 

Po NCEO (2017) so delniške opcije načrti, ki nudijo zaposlenim pravico do nakupa 

določenega števila delnic v podjetju, po fiksni ceni za določeno število let. Cena, ki je 

določena je navadno trţna in veljavna v času, ko se te delijo. Zaposleni, ki imajo moţnost 

nakupa delnic lahko upajo na rast cen slednjih. Obstajata dve osnovni vrsti programov 

delniških moţnosti, vsaka s svojimi unikatnimi pravili in davčnimi posledicami, t.j. 

nekvalificirane delniške možnosti in spodbudne delniške možnosti. Delniške opcije so 

lahko za podjetja fleksibilen način delitve lastništva zaposlenim, kot nagrade za njihove 
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doseţke in uspehe ter zaposlitev in pridobitev motiviranega osebja. Za majhna podjetja so 

delniške opcije odlična priloţnost za prihranek denarja medtem, ko lahko vključujejo 

zaposlene kot deleţnike pozitivnih posledic prihajajočega razvoja. Prav tako so načrti 

delniških opcij smiselni za javna podjetja, ki ţe imajo dobro zastavljene načrte, a ţelijo v 

lastništvo vključiti tudi zaposlene. Načrti prinašajo majhne stroške, ki se kompenzirajo 

glede na produktivnost in ostajajo majhni četudi se nanašajo na vse zaposlene. Delniške 

opcije ne smemo mešati z mehanizmom za prodajo delnic v lasti obstoječih lastnikov in 

znano je, da opcije niso najbolj primerne za podjetja z neznano razvojno prihodnostjo. 

Eden izmed najuporabnejših je načrt 401(k), najbolj ga poznamo v obliki pokojninskega 

sklada. Načrt 401(k) je zelo razširjen v ZDA, kjer je bil primarno mišljen za nakup delnic 

druţbe (Drofenik Štibelj 2012, str. 3 ), ki lahko deluje povezano z ESOP. Kadar gre za 

privatno podjetje, kjer ţelijo prodati delnico zaposlenim je nemogoče premagati davčno in 

finančno prednost ESOP sistema. Če pa je v ospredju enostavno nagraditi in motivirati 

zaposlene z lastništvom, pa je načrt 401(k) enostavnejša alternativa od ESOP. Načrt 401(k) 

zaposlenim dovoljuje odloţitev davčnih prispevkov skladu in usmerjanje svoje investicije 

preko različnih moţnosti, denar dobijo nazaj ob odhodu ali upokojitvi. Večina podjetij 

dovoljuje zaposlenim investiranje navadno v rangu, med 25 in 75 centi na dolar, in višje do 

določenega maksimuma, ki je izraţen s 6 odstotki od plače. Tako lahko zagotovijo tudi 

zaposlenim z niţjimi plačami participacijo v načrtu 401(k) in s tem zatrejo diskriminacijo. 

Večina privatnih podjetij prispevke zaposlenih usklajuje z gotovino, katero lahko zaposleni 

usmerja v različne alternativne naloţbe. Načrt 401(k) za lastništvo zaposlenih omogoča 

podjetju, da prispevke zaposlenih ureja skladno s svojim lastnim deleţem. Deleţ je lahko 

iz »zakladnice«, ali pa gre za nove delnice kupljene s strani podjetja, ali delnice kupljene z 

načrtom 401(k) s prispevkom gotovine od podjetja. Odkup bi podjetju dovoljeval uporabo 

dolarja pred obdavčitvijo za nakup delnic, vendar prihodkov od prodaje ne bi mogli, kot je 

na voljo v ESOP, uveljaviti z odloţenim davkom. Podjetje lahko dovoli zaposlenim nakup 

delodajalčevih delnic, vendar bi v privatnih podjetjih to sproţilo vprašanja glede 

vrednostnih papirjev, ki so navadno predraga, da bi o tem sploh razmišljali. V javnih 

podjetjih pa je to dokaj pogosto. Takšen pristop ima veliko prednosti in slabosti. Na primer 

v privatnih podjetjih bi morali delnice ovrednotiti in ponovno odkupiti; deleţ prispevkov, 

če je financiran s prispevki delnic, je lahko popravljen; delitev delnic naj bi temeljila na 

znesku prispevkov zaposlenih v načrtu. V kolikor je načrt 401(k) ţe prisoten ali se ga 

namerava uveljaviti so lahko celotni stroški niţji kot, če se uveljavi samostojen ESOP. 
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Načrt 401(k) ima trenutno primarno vlogo za pokojninski načrt zaposlenih, kjer je lahko 

preseţek deleţa podjetja preveč tvegan. Načrt 401(k) ima v splošnem preveč fiduciranih 

vprašanj (ibid.). 

Employee stock purchase plan (ESPP) je podoben načrtu delniške moţnosti, saj 

zaposlenim nudi moţnosti nakupa delnic druţbe, navadno preko plačnih odbitkov, v 

obdobju 3 do 27 mesecev, ko je ponudba na voljo. Cena je lahko niţja od trţne za največ 

15 %. Zaposleni imajo pogosto moţnost nakupa delnic s popustom na najniţjo ceno, v 

začetku ali koncu obdobja, ki ga ponuja ESPP, s čimer imajo še povečan popust. Tako kot 

pri načrtu delniške moţnosti, lahko tudi v tem primeru zaposleni sam odloči, ali bo delnice 

prodal naprej za hiter dobiček, ali jih bo za nekaj časa zadrţal zase. Za razliko načrtov 

delniških opcij pa cena z upoštevanim popustom v večini ESPP pomeni, da lahko zaposleni 

zasluţijo tudi ko vrednost delnice pada, ob morebitni prodaji velja vrednosti, ki je bila 

takrat določena. Običajno podjetja ustanovijo načrt ESPP kot »oddelek 423« načrtov, ki 

ima ustrezne davčne olajšave, kar pomeni, da je potrebno skoraj vsem zaposlenim, ki 

delajo 2 leti ali več, zagotoviti sodelovanje pri udeleţbi v načrtu (četudi se jih v praksi 

veliko odloči, da ne bodo sodelovali). Več milijonov je zaposlenih, večinoma v javnih 

podjetjih, ki so v ESPP (NCEO, 2017). 

Opisani sistemi so koristni tako za zaposlene kot delodajalce. Vključitev v delniške opcije, 

denarne nagrade, ESOP sistema in ESPP v organizaciji, pa zaposlene dodatno motivirajo 

za boljše delo. Oblike sistemov, ki zaposlenim omogočajo manj rizično moţnost so bolj 

učinkovite kot bolj rizične oblike, kjer zaposleni tvegajo z vloţkom lastnega kapitala. 

Visoko distancirana politika uspešnosti je pozitivno povezana z dobrim delovnim okoljem 

(Blasi et al, 2009). 

 

2.5.5 Zadruge oziroma kooperative 

 

Zadruge oziroma kooperative so specifična oblika notranjega lastništva zaposlenih, pri 

čemer sodelujejo vsi člani, kateri soodločajo o poteku dela. Člani kooperativ, ki so hkrati 

lastniki, se drţijo načel demokratičnega vodenja in nadziranja, s poudarki na vrednotah kot 

so samopomoč, enakost, enakopravnost in solidarnost. Kooperative delujejo v dobro 

vsakega posameznika in tudi celote, ekonomski poloţaj posameznikov pa je v 
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kooperativah izboljšan z nadzorom članov poslovanja, ob čemer jim v ospredju ni zgolj 

finančni vidik oz. ekonomki kapital, ampak tudi človeški kapital, zato so to sočasno 

ekonomske in socialne organizacije. Te zdruţbe so odgovorne tako do skupnosti kot do 

okolja in predstavljajo tradicionalni sistem trţne ekonomije, delujejo pa na lokalni, 

regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Povezane so z vladami in raznimi 

organizacijami civilne druţbe. Udeleţenci kooperativ delujejo v smeri zadovoljevanja 

svojih ekonomskih kot tudi socialnih potreb (Drofenik Štibelj, 2012a). 

Kooperative se drţijo sedmih načel (po Drofenik Štiblej 2012a, str. 2−3): 

1. Načelo zagovarja prostovoljno in odprto članstvo: kooperative so prostovoljne 

organizacije, odprte enakopravno za vse ne glede na rasno, spolno, politično ali 

katero koli drugo razlikovanje; 

2. Načelo zagovarja demokratičen nadzor članstva: kooperative so demokratično 

usmerjenje, kjer velja en član en glas; 

3. Načelo zagovarja ekonomsko participacijo članstva: vsi enakopravno prispevajo in 

demokratično nadzirajo kapitalske deleţe kooperative, kjer preseţke usmerjajo v 

nadaljnji razvoj ali v druge aktivnosti; 

4. Načelo zagovarja samostojnost in neodvisnost: kooperative so avtonomne in 

samostojne, ko gre za dogovarjanje z zunanjim akterjem kooperative zagotovijo 

demokratičen nadzor članov; 

5. Načelo zagovarja izobraţevanje, pridobivanje veščin in dostopnost informacij: cilj 

izobraţevanja in pridobivanja veščin je večja učinkovitost; 

6. Načelo zagovarja sodelovanje med kooperativami: sodelovanje v strukturah na 

lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni; 

7. Načelo, ki zagovarja skrb za širšo skupnost: pomemben je trajnostni razvoj lokalnih 

skupnosti. 

 

2.5.6 Učinki notranjega lastništva  

 

Številne študije so pokazale koristi notranjega lastništvo zaposlenih, te so na primer 

raziskava, ki jo je opravil General Accounting Office (1987), je pokazala, da participativna 

podjetja v lasti zaposlenih svojo produktivnost letno povečajo za kar 52 %. Center za 
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lastništvo zaposlenih v Severovzhodnem Ohiu (NOEOC) je v letu 1993 ugotovil, da je se 

je participacija zaposlenih, po uvedbi sistema ESOP, znatno povečala. Podvojili so se 

programi za na primer skupinska odločanja. Dokazani pa so pozitivni ekonomski in 

motivacijski učinki takšnega sistema. Tudi Evropska komisija ima v načrtu delati na 

spodbudi za lastništvo delnic zaposlenih po vsej Evropi (Gostiša, 2014). 

Kruse (2016) v članku Does employee ownership improve performence?, trdi, da je več kot 

100 študij, opravljenih v različnih drţavah, pokazalo pozitivno korelacijo med lastništvom 

zaposlenih in produktivnostjo, plačo, stabilnostjo zaposlitve in preţivetjem podjetja. Zaradi 

razpršenosti učinkov je sicer teţko potrditi absolutno vzorčno povezavo, vendar je moč 

zaznati določeno mero povezanosti tega odnosa. Na drugi strani pa je opazen negativen 

doprinos (vpliv) lastništva zaposlenih, kot na primer povečano finančno tveganje, itd. 

V sliki 2.6. predstavljamo deleţ odpuščanja v podjetjih, kjer so zaposleni lastniki in v 

podjetjih kjer zaposleni niso lastniki, za leta 2002, 2006, 2010 in 2014. 

Slika 2.6: Prikaz pozitivnega vpliva notranjega lastništva podjetij glede na odstotek 

odpuščanj

 

Vir: US General Social Survey v Kruse (2016) 

Kot je razvidno iz grafa je odpuščanje v podjetjih, kjer so zaposleni lastniki, v primerjavi z 

odpuščanj, kjer v praksi ni notranjega lastništva zaposlenih, niţje. Na podlagi tega lahko 

trdimo, da ima lastništvo zaposlenih pozitiven odnos na varnost zaposlitve lastnikov delnic 

podjetja. 
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V sliki 2.7 (spodaj) pa predstavljamo rezultate raziskave Krusea v letu 2016, ko je 

analiziral pridobljene rezultate v vzorec zajetih 102 raziskav, ki so pokrile 56,984 podjetij. 

Slika 2.7: Prikaz truda na delovnem mestu, primerjava zaposlenih solastnikov in 

zaposlenih, ki niso lastniki 

 

Vir: The General Social Survey v Kruse (2016) 

Graf prikazuje primerjavo med leti 2002 in 2006, tj. pred svetovno finančno krizo, med 

vloţenim trudom zaposlenih lastnikov in zaposlenih ne-lastnikov v ZDA. Njegova analiza 

je pokazala, da zaposleni lastniki vlagajo več truda v svoje delo kot zaposleni ne-lastniki 

(povzeto po Kruse, 2016). 

Rosen v svojem članku Does Employee Ownership Motivate People (2011) opozarja, da je 

v svojem 30 letnem aktivnem delovanju na področju notranjega lastništva zaposlenih 

ugotovil, da slednje ne doprinese k povečani motiviranosti do dela, zaradi česar sklepa da 

lastništvo zaposlenih samo po sebi nima velikega motivacijskega vpliva, zaradi česar 

spodbujanje z dobičkom ni nujno učinkovito. Na podlagi slednjega trdi, da je motiviranje 

zaposlenih teţko. Na podlagi intervjujev posameznikov, ki nimajo lastniškega deleţa v 

podjetju kjer delajo, je ugotovil, da so slednji lahko ravno tako visoko motivirani in 

učinkoviti, razlog za slednje pa je moč iskati v kulturi podjetja za katerega delajo. Le-ta 

zaposlenim omogoča, da se motivirajo sami po sebi, pri čemer je za večino posameznikov 

največji motivator moţnost, da se izkaţejo pri različnih izzivih ter moţnost izraţanja 

svojega mnenj, predlogov, itd., s čimer zaposleni pridobijo občutek smotrnosti pri delu. 
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Posamezniki imajo potrebo po delu v podjetju, ki vključuje ključne elemente 

motivacijskega dela. Podjetja z lastniško kulturo uporabljajo vključitveni odnos do vseh na 

vseh nivojih in tako v odločitve preidejo tudi tisti z niţje ravni. Takšno delovno okolje je 

ključno za motivacijo za delo. Če posamezniki (zaposleni) čutijo, da njihovo prizadevanje 

za ustvarjanje prispeva k učinkovitosti, dobičkonosnosti podjetij, to deluje kot motivator. 

Brez notranje delitve lastništva je teţje ohraniti motivacijo za delo, hkrati pa jo je tudi brez 

notranjega lastništva moţno omogočiti. Pri upravljanju se mora ustvariti sistem, kjer imajo 

zaposleni svobodo v sklopu prilagodljivih parametrov osredotočenih na poslovno 

uspešnost (Rosen, 2011). 

Evropske raziskave na temo kaţejo predvsem pozitivne zaključke oz. povezave med 

lastništvom in motivacijo. Eurofound (2013) je predstavil poročilo Vključevanje zaposlenih 

na delovnem mestu kaže na večjo poslovno uspešnosti, v katerem izpostavlja pozitivne 

rezultate oz. povezanost vključevanja zaposlenih v lastništvo v podjetju. Poročilo omenja 

pozitivne učinke, vključevanje zaposlenih naj bi povečalo njihovo delovno uspešnost in 

pozitivno vplivalo na doţivljanje svojega dela. V Evropi zgolj 27 % zaposlenih dela v 

podjetjih, ki prakticirajo visoko stopnjo vključevanja zaposlenih na različnih ravneh v 

podjetju. Relativno velik deleţ podjetij, ki imajo nizko stopnjo vključevanja zaposlenih na 

različnih ravneh v podjetju, pa kaţe na dvome o ambiciozni strategiji Evrope 2020, ki je 

usmerjena v doseganje »pametne« rasti z razvojem kakovostnih delovnih mest, v panogah 

z dodano vrednostjo in »vključujočo« rastjo, v kateri imajo vsi drţavljani dostop do visoko 

kakovostnih zaposlitvenih moţnosti. Inovacije v delovni organizaciji imajo potencial za 

optimizacijo proizvodni procesov v podjetjih in izboljšanje splošnih izkušenj zaposlenih z 

delom. 

V EU-27 so zaposleni večinoma v podjetjih, ki imajo zelo omejene moţnosti sodelovanja v 

neposrednem odločanju, glede njihovega delovnega mesta, ali pa vprašanji o organizaciji, 

ki vplivajo na delo. Glede na pomembnost visoko usposobljene delovne sile za 

gospodarsko rast je mogoče pričakovati, da bo v prihodnosti pomembnejši razvoj sistemov 

v tistih organizacijah, ki bodo spodbujale motivacijo zaposlenih in poskrbele za njihovo 

dobro počutje. Stopnja udeleţbe (povzeto po poročilu Eurofound, 2013) zaposlenih je višja 

v razvitejših podjetjih, katera imajo tudi bolj usposobljeno delovno silo. Opazne so razlike 

med drţavami pri nadzoru zaposlenih, pri njihovih delovnih nalogah, sodelovanju v širšem 

organizacijskem odločanju in moţnosti, da delajo v organizaciji z visoko vključenostjo. 

Nordijske drţave imajo najvišjo stopnjo vključenosti, medtem ko je v juţnih drţavah (npr. 
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Grčija in Portugalska) ter jugovzhodnih drţavah (npr.  Bolgarija in Romunija) moč opaziti 

nizko stopnjo udeleţbe zaposlenih pri vključevanju na različnih ravneh v podjetju. V 

raziskavah se je pokazala tudi močna povezanosti med stopnjo udeleţbe zaposlenih in 

priloţnostmi za učenje. Skoraj 60 % zaposlenih je bilo, v organizacijah z visoko 

vključenostjo, vključenih v usposabljanje v zadnjih 12 mesecih, v manj vključujočih 

organizacijah pa zgolj 42 %. Večja udeleţba se je pokazala kot pozitivna tudi pri močnejši 

motivaciji zaposlenih za delo, za kar je bilo ugotovljeno, da se kaţe v boljšem psihičnem 

počutju posameznikov (zaposlenih), posledično so zaposleni, ki so bolj enakovredno 

vključeni v organizacijo manj pod stresom. V EU je še vedno pomanjkljivo urejeno 

področje podatkov o razširjenosti udeleţbe zaposlenih in dejavnikih, ki to spodbujajo. 

Vprašanje o pozitivnem doprinosu participacije zaposlenih v podjetju za delodajalca in 

delojemalca pa so še vedno nekoliko nejasna. 

Najobseţnejša raziskava na področju delavske participacije in poslovne uspešnosti v 

Sloveniji je bila opravljena leta 1999 (objavljena pa leta 2000). Raziskava je pokazala, da 

je delavska participacija pozitivna za poslovno uspešnost organizacij, vendar pa ti rezultati 

niso zadosten dokaz, da bi lahko z gotovostjo sklepali na vzorčno povezanost participacije 

in uspešnosti. Pokazala se je povezanost zadovoljstva zaposlenih z njihovo vključenostjo v 

organizacijo (Franca, 2009). 

 

2.5.7 Primeri dobrih praks uveljavljenih struktur notranjega lastništva  

 

V tujini so prakse lastništva zaposlenih s strani zakonodaje bolj spodbujane. Kot primer 

lahko navedemo podjetje Procter & Gamble, ki je leta 1998, s pomočjo načrta delniških 

moţnosti v svojo lastniško strukturo vključil tudi zaposlene. S programom delniških 

moţnosti je podjetje zaposlenim ponudilo posojila brez obresti in jim s tem omogočilo 

vlaganje v vrednostne papirje, pod pogojem, da je posojilo namenjeno nakupu delnic, ki jih 

5 let ne bodo prodali. Podjetje je vzpostavilo tudi program varčevanja (shareholder 

investment program), kjer zaposleni kupujejo delnice podjetja in jih nato menjajo za 

gotovinsko izplačilo ter  načrt pokojninskega sklada (profit sharing trust plan), ki skrbi, da 

vsak zaposleni vsako leto prejme določeno število delnic, skladno z njegovo delovno dobo 

in višino plače (med 5 % in 25 % plače zaposlenega)  (Zupan, 2001). 
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Še en primer dobre prakse notranjega lastništva zaposlenih je podjetje Loch Fyne Oysters, 

ki se ukvarja z vzrejo in prodajo ostrig. Ko je podjetje doţivelo krizo, leta 2002, je začelo s 

sodelovanjem z Baxi
22

. Podjetje si je izposodilo denar in ustvarilo sklad s katerim so kupili 

delnice z garancijo podjetja. Sklad je drţal 50 % delnic, ostale so bile na voljo zaposlenim, 

ki so jim jih delili tudi brezplačno. Do delnic je bil upravičen vsak, ki je v podjetju delal 

več kot 1 leto. Delitev delnic je bila, v modelu pripravljenim za Loch Fyne Oysters, 

urejena tako, da je sklad vsako leto delil delnice zaposlenim, na podlagi rezultatov 

ustvarjenih pri zaposlenih, glede na njihov osebni vloţek. Tako je leta 2003 podjetje 

prevzelo 112 zaposlenih v podjetju, 6 let kasneje pa je podjetje pokazalo, da je lahko s 

takšno predajo in sodelovanjem zelo uspešno. Zaposleni, ki so pripomogli, da se podjetje, 

leta 2002 ni prodalo, so uspešno izkoristili enkratno priloţnost (Erdal, 2009). 

V Sloveniji, v primerjavi s tujino, praksa notranjega lastništva ni toliko razširjena. 

Lastništvo delnic podjetja zaposlenih je v večini podjetij v hipni lastnini, ker zaposleni 

svoje delnice kaj kmalu prodajo naprej (velikokrat pod ceno). Velikokrat je le manjši deleţ 

zaposlenih, ki so delničarji podjetja. Menedţerji pa v številnih primerih lastništvo 

zaposlenih dojemajo kot ”nujno zlo”, ki jim manjša avtoriteto, zaradi česar je Sloveniji na 

področju lastništva zaposlenih potrebno še veliko ozaveščanja. Ob tem pa je ključno, da se 

menedţerji zavedajo, da so številne študije (ki smo jih ţe omenjali) ugotovile, da lastniška 

participacija zaposlenih povečuje njihovo poistovetenje s podjetjem in mu daje motivacijo 

za dosego ciljev (Zupan, 2001). Kot primer podjetja notranjega lastništva zaposlenih je 

vredno izpostaviti M TOM, ki je nastalo leta 2011
23

 in se ukvarja s proizvodnjo 

oblazinjenega pohištva za dom. Zaposlenih je 16 posameznikov, ki so ob zagonu novega 

podjetja prispevali enak finančni deleţ in s tem postali enakovredni lastniki, ki delujejo po 

sistemu, da so vsi direktorji in hkrati vsi odgovorni za poslovanje. Delujejo na podlagi 

poslovnega modela, ki ga na ravni EU imenujemo socialni demokratični kapital, s 

poudarkom na socialnem kapitalu, pri čemer se zavedajo, da so ljudje (zaposleni) največji 

kapital, saj ti ustvarjajo ekonomski kapital (M TOM, 2015). 

Ta poslovni model je inovativen in deluje na principu vsi direktorji vsi delavci. Kapitalski 

deleţ novega podjetja je pravno opredeljen in enakomerno porazdeljen. Ekipa M TOM vidi 

                                                           
22

 Baxi Partnership je bil ustvarjen z idejo Philip Baxendale's, ob sodelovanju njegovega bratranca,. Philip je 

ob upokojitvi prenesel 90 odstotni deleţ podjetja v sklad na voljo zaposlenim. V letu 1951 je John Spedan 

Lewis svoje podjetje predal v sklad za zaposlene v zameno za brezobrestno posojilo £1m, ki jih je odplačal v 

periodi nekaj let (Erdal, 2009). 
23

 Nastalo po stečaju podjetja TOM. 
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kot svoj cilj, razpršitve enakovrednega delavskega lastništva in nosi namen povrnitve 

srednjega druţbenega razreda. V kolikor so v podjetju po stečaju sposobni sproţiti zagon 

zdravih proizvodnih programov, tistih, ki še delujejo, se to odseva tudi na okolje, ker se 

zmanjša brezposelnost, poviša se motiviranost za delo, ne pride do pojava morebitnih 

prekvalifikacij, ali stroškov nadomestil za brezposelnost, pojavi pa se enakovredno 

lastništvo, ter večje zaupanje do pravnega reda drţave in EU. Inovativnost se s strani 

delavcev znatno poveča ob tem, ko postanejo enakovredni podjetniki in drţava ob tem ne 

utrpi nobenih stroškov. Opazna je dodana vrednost z novo organizacijsko strukturo. 

Pozitivna posledica razpršenega dela je povečan nivo znanja in izkoriščenost delovnih 

procesov. Vse odločitve se sprejemajo skupno. Takšna organizacijska struktura je 

podjetniška, kjer direktor nastopi kot nosilec funkcije kapetana podjetniške ekipe. Podjetje 

M TOM je povečalo število zaposlenih iz sprva 10 zaposlenih, ki so se o vsem skupno 

dogovarjali in organizirali na 16, kapital podjetja pa so iz 8.700 € uspeli povečati na 

300.000 €. Zaposleni v podjetju so inovativni in motivirani. Najprej so dobili od stečajne 

upraviteljice stroje v najem, da bi lahko dokončali naročilo. Proizvodnjo so ohranilo enako, 

izvajajo pa jo s spremenjeno z zgoraj opisano organizacijsko strukturo dela, ki so jo prvi 

uporabili v Sloveniji. Organizacijski poslovni model podjetja M TOM je primeren za 

številne poslovne sisteme v različnih drţavah, kjer lahko zaposleni prevzamejo 

propadajoče ali propadlo podjetje in ga s skupnimi močmi ohranjajo pri delu. S tem je 

mogoče zaključiti, da je lastništvo zaposleni  alternativa privatizaciji (ibid.). 

 

 

3 IZVEDBA RAZISKAVE: METODOLOŠKI OKVIR 

 

 

Za boljše razumevanje pomena notranjega lastništva zaposlenih v podjetju kot motivacijski 

faktor uspešnega dela, bomo v praksi preverili, kaj zaposleni lastniki podjetja menijo o 

svoji predanosti podjetju, občutku pripadnosti in o ostalih dejavnikih, ki morebiti vplivajo 

na njihovo delo ob lastništvu podjetja. Na podlagi pridobljenih ugotovitev bomo ocenili, ali 

je zastavljeno vprašanje odgovorjeno v tolikšni meri, da lahko odgovor smatramo kot jasen 

in celovit. 
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Pri kvalitativni raziskavi gre za poglobljeno preučevanje določenih pojavov, da jih lahko 

laţje razumemo. Ragin (2007) pravi, da raziskovalci pogosto ne ţelijo širokih pogledov, 

saj ti dajejo preobseţne in presplošne odgovore, ki ne pojasnjujejo specifičnih druţbenih 

pojavov. V skladu s kvalitativnimi metodami zbiranja podatkov smo pripravili strukturiran 

intervju, pri katerem se vprašanja navezujejo na vpliv notranjega lastništva zaposlenih na 

njihovo motiviranost za delo. Za strukturirani intervju velja, da vsi intervjuvanci 

odgovarjajo na ista vprašanja, za katere veljajo enaka  navodila, pravila in postopek 

kodiranja ter interpretaciji odgovorov (Lamut in Macur, 2012). 

Pri kvalitativni analizi gre za klasifikacijo zbranega empiričnega gradiva v določene 

kategorije, ki jih lahko opišemo. »Postopek kvalitativne analize vsebuje sledeče korake: 1) 

urejanje gradiva, 2) določitev enot kodiranja, 3) kodiranje, 4) izbor in definiranje 

relevantnih kod in oblikovanje kategorij, 5) definiranje kategorij in 6) oblikovanje končne 

teoretične formulacije« (Mesec 1998, str. 103). Gre za oblikovanje paradigmatskega 

modela. Ugotovitve bodo povedale nekaj več o samem ozadju izbrane tematike. Zakaj in 

kako naj bi, v primeru, da se izkaţe, da notranje lastništvo zaposlenih vpliva na njihovo 

motivacijo za delo, dejansko vplivalo. Paradigmatski model je bil izdelan po Glaser in 

Straussovi shemi. Kategorije so v modelu uvrščene v odnose glede na povezave po 

zaporedju od vzorčnih pogojev do posledic (ibid.). 

 

Slika 3.8 (spodaj) prikazuje predstavljen model odnosov med kategorijami po Glaser 

Straussovi shemi. 

 

Slika 3.8: Odnosi med kategorijami 

 

Vir: prirejeno po Mesec (1998) 
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V raziskavi, ki smo jo izvedli, je sodelovalo 7 posameznikov, zaposlenih v podjetjih, ki 

prakticirajo notranje lastništvo zaposlenih in so tudi sami vključeni v lastništvo. S tem smo 

zadovoljili pogoj, da mora raziskovalec za enoto raziskovanja izbrati primere, kjer je 

problematiko moţno raziskovati tudi v praksi (po Mesec, 1998). Med uporabljenimi 

metodami bo tudi interpretacija zgodovinsko pomembnih pojavov, s čimer bomo  

poskušali razumeti specifične pojave in posamezne okoliščine v povezavi z raziskovanim 

fenomenom oz tematiko preko interpretacije zgodovinskih dogodkov. 

Vseh sedem udeleţenih oseb v raziskavi, tj. intervjuvancev, smo preko elektronske pošte 

prosili za sodelovanje. Opravili smo tako rečeno e-intervju. Osebe so zapisovale odgovore 

pod zastavljena vprašanja v poslanem dokumentu. Osebam je bila zagotovljena 

anonimnost, tako da smo odgovore označili s črkami od A do G. Odgovore smo postavili 

jasno in razumljivo, ob morebitni nejasnosti so lahko z nami navezali stik s pripisano 

številko mobilnega aparata. To je izkoristila le ena oseba. Slednjo je zanimalo ali na 

odgovore odgovarja v formalnem smislu ali glede na svoje občutke, pri čemer smo ji 

pojasnili, da naj bodo odgovori podani ob upoštevanju lastnih občutkov in mnenj. 

Vprašalnik smo pripravili na osnovi predvidenih odnosov med uporabljenimi pojmi v 

vprašanjih, prikazano spodaj v sliki 3.9. 

 

Slika 3.9: Predvideni odnosi med preučevanimi pojmi 

 

Vir: Štorgel, lastna raziskava (2017) 
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V sliki 3.9 je prikazana zasnova vprašalnika namenjenemu izprašanim osebam. 

Predvidevali smo, da participacija pri lastništvu vpliva na motivacijo skozi dejavnike: 

identifikacija, pripadnost, predanost, odgovornost. Na motivacijo tako vplivajo tudi 

medsebojni odnosi, zaupanje, doţivljaji, zadovoljstvo, socialna varnost organizacijska 

klima, prenos informacij in spodbude. Vse to se pozna pri delu, produktivnosti za delo in 

posledičnimi koristmi, ki se kaţejo z uspehom podjetja. 

Po pripravi modela smo se lotili oblikovanja vprašanj, ki so bila uporabna oz. primerna za 

raziskovalno vprašanje, ki smo si ga v začetku zastavili. 

 

3.1 Rezultati raziskave prikazani v paradigmatskem modelu  

 

Pri paradigmatskem modelu gre za model odnosov med kategorijami, katerim določimo 

mesto znotraj standardne sheme, razvrščamo pa jih vzorčno ali časovno (Mesec, 1998). 

Paradigmatski model, ki ga prikazujemo v nadaljevanju, je sestavljen iz sledečih 

komponent: občutek pripadnosti podjetju ob lastništvu, odnos do delovne uspešnosti ob 

lastništvu, medsebojna varnosti, spodbude za delo, vplivi na produktivnost dela ob 

lastništvu in Posledice takšne strukture lastništva. 
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Slika 3.10: Paradigmatski model 

 

Vir: Štorgel, lastna raziskava (2017) 
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Iz paradigmatskega modela je razvidno, da je občutek pripadnosti ob lastništvu, ki je bil 

prisoten pri vseh izprašanih osebah, zaposleni so kot del druţine in krepijo svojo 

identifikacijo, pokazal povezanost do občutenja medsebojne varnosti. Zaposleni se čutijo 

zelo varni, bolj brezskrbni, med seboj si zaupajo in se spoštujejo. Pokazal je tudi vpliv na 

njihov odnos do delovne uspešnosti ob lastništvu, pri delu so aktivnejši, čutijo večje 

veselje, motivirano borbenost in pomembni so jim uspehi. Občutenje medsebojne varnosti 

zaposlene spodbuja za delo preko raznih organizacij dogodkov, s pohvalami, s sistemskimi 

spodbudami in tudi delovno avtonomijo. Spodbude za delo pa pozitivno vplivajo na 

produktivnost dela ob lastništvu kot tudi na sam odnos do delovne uspešnosti, ki se kaţe z 

večjo odgovornostjo, v inovativni kondiciji in v spremembah pristopa z visoko 

motiviranostjo. Posledično so vidni pozitivni in negativni rezultati takšne strukture 

lastništva. Pozitivnih rezultatov je očitno več npr., da zaposleni verjamejo v podjetje, da so 

med seboj bolj enakovredni, da so bolj motivirani, čutijo dolgoročno skrb za obstoj 

podjetja in so zadovoljni. Kot negativni rezultati pa so se pokazali pomanjkanje 

objektivnosti in vtikanje brez konkretno postavljenih oziroma upoštevanih mej. 

 

3.2 Predstavitev odgovorov intervjuja 

 

Raziskovalno vprašanje, ki smo si ga tekom naloge zastavili se je glasilo: Kako lastništvo 

zaposlenih v podjetju vpliva na njihovo motiviranost pri delu? 

Vseh sedem oseb, ki so sodelovale v raziskavi je potrdilo kar smo pričakovali, glede na 

analizo teoretičnega gradiva, tj. da so ob lastništvu zaposleni še bolj predani podjetju in 

bolj motivirani. Lastništvo v podjetju veča občutek pripadnosti zaposlenih, sočasno pa 

nima poglavitne vloge pri motiviranosti zaposlenih za delo, ker so zaposleni  podjetju ţe na 

sploh predani. Kar vidimo v odgovoru osebe G: 

Le en del pripadnosti je lastništvo. 

Ostalo je tradicija – že moj oče je bil zaposlen v Domelu in zavezani smo k 

dolgoročnosti podjetja. Lani smo praznovali 70 letnico. 

V manjšem deleţu jih lastništvo avtomatsko bolj poveţe s podjetjem kot je razvidno v 

odgovoru osebe C, ki se glasi:  
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Čutim, da sem predana podjetju in ob lastništvu se je ta občutek še povečal. Mislim, 

da ko si ljudje nekaj lastninimo nas to avtomatsko bolj poveže. 

Lastništvo zaposlenim veča identifikacijo s podjetjem, jim le to krepi. Pomembno jim je, 

da so slišani, da lahko imajo besedo in da lahko soodločajo. S podjetjem se identificirajo 

prek uspeha podjetja, ker vedo, da je tako njihovo delo cenjeno in poplačano. Občutek 

enakovrednosti jim je v podjetju zelo pomemben, to vidimo tudi v odgovoru osebe A: 

Podjetje ima dolgoletno tradicijo in lastniška struktura v takšni obliki se že lep čas 

skrbno ohranja. Kot zaposlenemu v podjetju mi lastništvo krepi identifikacijo s 

podjetjem, ker sem pri poslovanju podjetja bolj vključen v odločitve in razne 

dogovore. 

Če je podjetje uspešno so zaposleni sami bolj zadovoljni in to jim daje dodaten zagon. 

Dolgoročen obstoj in razvoj podjetja je del njihove moralne obveznost. Oseba B nam je na 

to vprašanje obširno razloţila: 

Pri tem gre predvsem za moj prispevek in skrb za ohranjanje neodvisnega statusa 

podjetja, ki je povezan z dolgoročno naravnanostjo,  kvalitetnimi delavnimi mesti in 

posledično tudi z vplivom na razvoj širše okolice.  V 70 letih so se naši predhodniki 

veliko odrekali in veliko vlagali v razvoj podjetja. Ohranjanje neodvisnega statusa 

in s tem potenciala za razvoj podjetja je tudi moralna obveznost. 

Spoštovanje preteklih dejanj zaposlenim pripomore k dolgoročni naravnanosti in jim veča 

skrb za razvoj širše okolice. 

Zaposleni se ob lastništvu v podjetju počutijo odgovornejše za svoje delo. So pri delu 

temeljitejši in bolj zagnani. Lastništvo v podjetju jih motivira do delovanja na visokem 

delovnem nivoju. Vendar je njihova odgovornost odvisna tudi od drugih dejavnikov kot so 

na primer lokalna skupnost. V tem primeru nam je oseba B zapisala: 

Najbrž tudi. Razlike se pokažejo šele takrat, ko nečesa ni. Vendar gre v našem 

primeru predvsem  za lokalno pripadnost in s tem odgovornejši odnos do dela. Pri 

delu, razen izjem ni opaziti razlik med lastniki in ne lastniki. Obstajajo razlike v 

zavzetosti, vendar ni direktne povezave z lastništvom. 

Njihova odgovornost do dela pa izhaja predvsem iz osebne narave. Vrednot in prepričanj, 

ki jih kot posamezniki imajo. To vidimo v odgovoru osebe F: 
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Kot sem že omenila delo, ki ga opravljam, opravljam dobro, ali pa ga raje ne 

opravljam. Lastništvo v podjetju nima velikega vpliva na mojo odgovornost do 

dela, ki ga opravljam. Mogoče me bolj bodri k dolgoročnim pogledom. 

Opazili smo, da je uspeh podjetja zaposlenim zelo pomemben in se kot solastniki z njimi 

laţje poistovetijo, če je podjetje uspešno, so uspešni tudi sami. Efektivnost podjetja se kaţe 

na različne načine kot na primer z moţnostjo izplačila letnih dividend. Potrebno pa je, da 

zaposleni kot lastniki sprejmejo tako uspehe kot tudi neuspehe in ohranjajo vero v uspeh in 

obstoj podjetja tudi ob morebitnem trku na poti do cilja. Oseba E nas seznanja s tem, da je 

treba v podjetje verjeti v vseh situacijah: 

Uspeh/neuspeh je relativen pojem, gledano kot v športu, ko tekmo izgubiš gledaš 

naprej v novo tekmo, ki jo lahko zmagaš. Uspehi in neuspehi so del življenja. 

Ključno za uspeh so ljudje, vse ostalo je potem preprostejše in z uspehom je 

motivacija na visoki ravni. 

Vsekakor pa so zaposleni kot solastniki podjetja ob uspehu veseli in še bolj motivirani. Z 

uspehom dobijo potrebno potrditev, da so na pravi poti. Kar potrjuje oseba D: 

Uspehe podjetja doživljam zelo osebno. Trudim se in delam pošteno in dobro. 

Verjamem v svoje delo in z uspehom dobim potrditev. Lastništvo je pri izvedbi 

mojega dela pomembno, če je podjetje uspešno potem sem tudi jaz. 

Z uspehom podjetja je lahko izboljšana tudi socialna varnost. Vse je odvisno tudi od 

notranje organizacijske klime v podjetju. Zaposleni kot solastniki menijo, da je socialna 

varnost v podjetju na visoki ravni. Menijo, da so odnosi med njimi dobro urejeni. Vsak ve 

kaj naj počne, delujejo tako, da je drugemu v nadaljnjem delu laţje. Oseba E meni: 

Delavsko lastništvo je alternativa privatizaciji s strani posameznikov, ki 

prakticirajo najem kredita, tega pa odplačujejo na račun delavcev. Tako so delavci 

izkoriščeni brez varnosti. 

Organizacijski model v podjetju upošteva, da so ključ uspeha ljudje, njihovo znanje. 

V vsaki fazi se vsak potrudi tako, da je potem naslednjemu lažje pri delu. Začeti iz 

nič pomeni težko pot in pomembna je seznanitev vseh s tem, da to vedo. 

Situacijo olajšuje tudi dejstvo, da se med seboj zaposleni kar dobro poznajo, včasih se 

druţijo tudi izven delovnega časa, razvidno v odgovoru osebe G: 



Štorgel, Lidija. 2017. Vpliv notranjega lastništva zaposlenih na motivacijo za delo. Magistrska 

naloga. Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici. 

 

53 
 

Socialna varnost je zelo visoka, saj se vsi poznamo med seboj (velikokrat tudi 

privatno) in naši sorodniki so zaposleni v podjetju. 

Medsebojni odnosi so v podjetjih, kjer delajo sodelujoči solastniki v raziskavi, dobri. 

Urejena je hierarhija, ki pa deluje s poudarkom medsebojnega spoštovanja in upoštevanja. 

Oseba A opiše: 

V podjetju je poskrbljeno za medsebojne odnose. Ve se kdo je podrejen in kdo 

nadrejen. Pomembno je medsebojno spoštovanje. Vsak ima svojo vlogo in v 

odnosih drug do drugega smo korektni. 

Odnosi so korektni v znamenju prijaznosti in razumevanja, pri tem je oseba E zapisala: 

Vsi v podjetju so enakovredni lastniki in tako podjetniki. Poslovni model zagovarja 

vsi delavci vsi direktorji. Formalni direktor je kot kapetan ekipe. 

V podjetjih z notranjim lastništvom je zaradi večjega upoštevanja besede vsakega 

posameznika laţje ustvariti prijetno ozračje. 

Prenos informacij je v takšnih podjetjih, ki prakticirajo notranje lastništvo bolj 

enakovreden. Ob moţnem soodločanju zaposlenih, ki imajo določen lastniški deleţ 

podjetja, in ob moţnosti zastopanja lastnih idej, je lahko prihodnost podjetja 

perspektivnejša, opaznejše so rešitve, ki so za podjetje najugodnejše. Ampak prednosti pri 

prenosu informacij niso nujno prisotne ob lastništvu podjetja zaposlenih, na to opozarja 

oseba D: 

Po mojem mnenju so določene prednosti. Mislim, da lahko imam več besede in sem 

bolj slišan. Ne morem pa tega trditi, ker nas je le nek odstotek lastnikov in mislim, 

da so tudi ostali v redu upoštevani. 

Pri prenašanju informacij v podjetjih z omenjeno lastniško strukturo je lahko opazna tudi 

velika difuzija informacij. Oseba G je zapisala: 

Prenos informacij je zelo razpršen. Če sem nekoliko kritična, je včasih tudi 

neprimerno. 

Zaupanje v podjetje vseeno ostaja na visokem nivoju. Zaposleni menijo, da brez zaupanja 

ne bi bili tam kjer so. Na kar opozarja odgovor osebe F: 
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Zaupanje v podjetju je dobro. Brez tega delo ni dovolj dobro opravljeno. 

Pri zaupanju pa niso relevantni zgolj notranji dejavniki, torej medsebojno sodelovanje in 

drugi, temveč tudi zunanji dejavniki na katere zaposleni nimajo vpliva, vsaj v večini 

primerov ne. V odgovoru osebe D vidimo: 

Medsebojno sodelovanje terja visok nivo zaupanja. Temu primerno je stanje tudi v 

našem podjetju. Če ni dobrega sodelovanja potem je težko skupaj nekaj dobro, 

kvalitetno opraviti in delati na razvoju. Poleg notranjih odnosov se pojavljajo tudi 

zunanji dejavniki, ki jih mi nimamo ravno na dosegu rok, da bi upravljali z njimi, 

ampak dobro shajamo. 

Če je zaupanje v podjetju dobro in so odnosi pošteni ter korektni, je tudi vsestransko 

zadovoljstvo zaposlenih lahko temu primerno. Distancirano je na visokem nivoju. Oseba A 

navaja: 

Sam sem zelo zadovoljen. Participacija pri lastništvu v podjetju mi pri tem veliko 

pomeni. 

Vendar so kot meni oseba D, vedno moţnosti za dodatna izboljšanja: 

Zase lahko rečem, da sem splošno zadovoljen. Po mojem mnenju je pa povsod 

dobrodošla izboljšava in vedno se da kaj storiti v tej smeri. 

Opazno je, da tudi lastništvo zaposlenih v podjetju prispeva k njihovemu zadovoljstvu in 

jih še dodatno motivira kot meni oseba E: 

Celoten poslovni model v podjetju je obvladovan s strani zaposlenih samih. 

Zadovoljstvo je vidno v visoki inovativnosti in motiviranosti. 

Pri tem se je zelo razpisala oseba B, ki opozarja na premalo vedenja o prednostnih 

notranjega lastništva in da je le to zelo pomembno pri obrambi ob morebitnem sovraţnem 

prevzemu ter pred drugimi morebitnimi nevarnostmi: 

Splošno zadovoljstvo v podjetju je zelo dobro. O tem se že veliko povedala v 

prejšnjih točkah. Zavedanja o prednostih notranjega lastništva je premalo. Dokler 

je situacija dobra se pogosto ne zavedamo vseh vplivnih faktorjev. Pri tem je 

najbolj pomemben potencial izkoriščanja rezultatov za kratkoročno pridobit 

lastnika, če bi se pojavil družbeno neodgovoren lastnik. Druga nevarnost je ob 
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nakupu selitev ali ukinjanje določenih področij delovanja podjetja zaradi 

sinergijskih učinkov prevzema. 

Verjamem pa, da bi ob potencialni nevarnosti zbrali speče lastniške sile, se združili 

in našli rešitev za preprečitev nevarnosti sovražnega prevzema. Zavedamo pa se, 

da smo za razvoj podjetja sami odvisni in se ne moremo izgovarjati na nobenega 

drugega. Pomemben vpliv pri tem ima precej skromna in družbeno odgovorna 

lokalna skupnost, kateri pripadamo tudi zaposleni in lastniki. Tako v preteklosti in 

tudi sedaj ni posameznih izpadov pohlepa ali drugih potreb po prevzemanju 

skrajnih oblik oblasti. 

Zaposleni morajo verjeti v obstoj podjetja in njegov dolgoročni razvoj, da delujejo skrbno 

v dobro podjetja in se zanj borijo. Pri tem so jim v pomoč za dodatno motivacijo, za dobro 

delo, tudi razne iniciative. S spodbudami smo ljudje posledično bolj privrţeni določeni 

dejavnosti, ker vemo, da bomo od tega nekaj dobilo v zameno. Oseba F razlaga: 

Spodbud je veliko. Enkrat letno se sorazmerno z uspešnostjo izplačajo dividende, 

razni bonusi, božičnice. Organiziranih je veliko družabnih srečanj, kjer se 

sprostimo, zabavamo v rekreativnem smislu. Pomemben je zdrav odnos do 

življenja. 

Oseba E pa je v odgovor na vprašanje glede spodbud zapisala: 

Organizacija podjetja je inovativna in uporabna v vsakem okolju. Pomembno je, da 

se to spodbudi in da so delavci na prvem mestu, za to so namenjene sistemske 

spodbude, ki poskrbijo za nadaljevanje dejavnosti s strani delavcev. Z malo 

domiselnosti in znanja je možno pokazati tudi druge smeri kot le tiste, ki jih 

prikazuje kapital. 

Sprostitev omogoča človeku umiritev in beg stresu, ki ga lahko ovira pri opravljanju 

česarkoli. Notranje lastništvo zaposlenih deluje na način, da celovito in bolje skrbi za 

zaposlenega. Ţe večanje občutka pripadnosti podjetju, ob lastništvu, predstavlja 

zaposlenemu manjši stres in to, da je upoštevan ga lahko dodatno motivira. Zaposlen ni 

zgolj strošek, številka in če se čuti več vrednega je lahko produktivnejši. Ob vprašanju kaj 

menijo zaposleni o prakticiranju notranjega lastništva oseba A odgovarja: 
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Participacija zaposlenih pri lastništvu je zelo pomembna za dolgoročno rast in 

razvoj podjetja. Ker smo zaposleni tudi z lastnim vložkom prispevali k podjetju se 

zato s podjetjem bolj vidimo in smo aktivnejši. 

Zaposleni se s podjetjem laţje poistovetijo in delujejo transparentno v skladu z vizijo 

podjetja. Ne zanima jih samo plača, ki pride vsak mesec kot pravi oseba C: 

Pri sebi opažam, da mi koristi. Da sem s tem občutenje pripadnosti in volje do dela 

povečala. Da mi več pomenijo uspehi podjetja in mi ni pomembna zgolj mesečna 

plača. 

Lastništvo zaposlene motivira k bolj produktivnemu delu. Svoje delo opravljajo bolj 

premišljeno, zaznavajo smotrnost opravljenega dela. Opazna je povečana skrb glede 

prihodnosti podjetja in kako bo podjetje javno prikazano. Oseba C razlaga: 

Kot sem že povedala, mislim, da sem produktivnejša, da se dela lotim bolj 

premišljeno. Pomembno mi je kako bo podjetje prikazano, pomembno mi je kako bo 

s podjetjem v prihodnje. 

Tudi inovativnost zaposlenih se ob njihovem lastništvu v podjetju veča in dela se na 

dolgoročnih usmeritvah podjetja, razvidno iz odgovora osebe B: 

Zagotovo je vpliv večji, kot mislim, saj bo dobro stanje podjetja z visoko inovativno 

kondicijo, temeljnimi vrednotami, dolgoročno usmeritvijo v prihodnosti omogočalo 

rezultat in dividende. V mojem primeru pri nakupu sta me vodila dva cilja: 

odgovornost za odgovorno lastništvo in dividende, kot dodatek k finančni 

neodvisnosti. 

Motiviranost je z lastništvom povečana, zaposleni se počutijo odgovornejše in omogoča 

jim večjo finančno stabilnost. Oseba D na vprašanje o koristih, ki jih ji notranje lastništvo 

prinaša odgovarja: 

To, da sem bolj zavzet za delo in me bolj zanima uspešnost podjetja. Cilji podjetja 

in vizija. Podjetje je v naših rokah. 

Med številnimi koristmi, takšne strukture lastništva za zaposlene, se z omenjeno obliko 

lastništva kaţejo tudi koristi za druge akterje. Kar je zapisala oseba E: 
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Verjeti, da se lahko začne iz nič ob dobrem sodelovanju in s trdim delom. Verjeti, 

da se z zagonom zdravih proizvodnih programov v podjetju po stečaju lahko 

nadaljuje in to pozitivno vpliva na okolje, manjša se brezposelnost, ni potreb po 

prekvalifikacijah, motivacija se dvigne na visok nivo in še veliko več. 

Dvig motivacije na visok nivo se z notranjim lastništvom zaposlenih pogosto pojavlja. 

Moţnost zastopanja idej in soodločanja zaposlene bodri k oziru na dolgoročno uspešnost 

podjetja. Zadovoljen zaposlen je lahko motiviran zaposlen, saj zadovoljstvo čara prijetne 

endogene občutke. Oseba A nam razloţi: 

Lastništvo v podjetju ima takšen vpliv, da je motiviranost do dela večja. Imam večji 

interes zato, da podjetje obstane se razvija in je uspešno. Interes do dela izboljšuje 

moje delo, izboljšano delo je bolj cenjeno in nagrajeno, kar me motivira za naprej. 

Tudi oseba C odgovarja podobno in meni, da v primeru nezadovoljstva pri delu, tega ne bi 

ţelela več opravljati: 

Motiviranost se povečuje sorazmerno z mojim zadovoljstvom. Bolj kot sem 

zadovoljna bolj sem motivirana. Če bi me neko delo onesrečilo, me ne bi 

zadovoljilo, potem ga ne bi želela več opravljati. 

Ohranjanje interesa za dobrobit podjetja je s solastništvom zaposlenih okrepljeno. V 

svojem delu vidijo večji smisel, ker dobijo nekaj v zameno in vedo, da je njihovo delo 

vredno. Poleg številnih prednosti takšne lastniške strukture se v manjšem deleţu pojavljajo 

tudi moteči negativni faktorji, ki so komaj kaj opazni, vendar je dejstvo, da so prisotni. 

Odgovor osebe B pravi: 

Prednosti: zaprt krog, majhne možnosti za sovražni prevzem, zavedanje, da smo 

odvisni sami od sebe in se ne moremo izgovarjati na druge. 

Slabosti: včasih si posamezni lastniki lastijo pravico vtikanja v zadeve, ki se jih ne 

tičejo. Posamezniki lahko potegnejo za seboj množico manjših lastnikov. Do sedaj z 

razumnim dogovarjanjem in iskanjem kompromisov to še ni imelo posledic. 

Poleg slabosti izraţene v odgovoru osebe B, smo v odgovorih videli, da je problem, kljub 

postavljeni hierarhiji, v podjetju razmejitev vlog in pomanjkanje objektivnosti. Ob tem pa 

so nekateri navedli tudi, da je slabost takšne strukture lastništva pomanjkanje njene 

prisotnosti v slovenskih podjetjih. Na to nas, med drugim, opozori odgovor osebe E: 
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Kot že omenjeno so prednosti te, da je vsak delavec enakovreden. Veča se 

inovativnost v podjetju, z vnovičnim zagonom zdravih jeder podjetja, na starih 

pogoriščih, ni stroškov z nadomestili za brezposelnost, povrne se zaupanje v pravni 

red države, veča se motiviranost. Potrebno je verjeti vase in lastne ideje. 

Slabost je pomanjkanje takšnih sistemov organizacijske strukture v Sloveniji. 

 

3.3 Sinteza ugotovitev intervjuja 

 

Z opravljenimi intervjuji smo ugotovili, da je občutek pripadnosti podjetju z lastništvom 

zaposlenih kvečjemu povečan, vendar je bila pripadnost zaposlenih podjetju opazno 

prisotna ţe pred lastništvom zaposlenih, mogoče je bila ta prisotna v manjši meri. 

Ugotovili smo, da lastništvo zaposlenim krepi njihovo identifikacijo s podjetjem, da 

uspehe in neuspehe podjetja zaposleni lastniki nekoliko bolj ponotranjijo, ob dobro 

opravljenem delu zaposleni čutijo večje zadovoljstvo. Kaţejo se razlike med zavzetostjo do 

dela med zaposlenimi lastniki in ne lastniki, ki pa po mnenju intervjuvanih oseb niso 

neposredno vezane na lastništvo v podjetju, saj so zaposleni lastniki mnenja, da je potrebno 

delo, ki ga opravljaš opraviti dobro in zato moraš biti delu predan ne glede na lastništvo. 

Opazili pa smo tudi, da zaposleni lastniki vendarle čutijo nekaj več odgovornosti in v 

svojem delu vidijo večji smisel. Ugotovili smo, da so zaposleni lastniki na rezultate 

podjetja bolj ponosni in ti jih bolj zanimajo. 

Zaposleni lastniki pravijo, da je medsebojna varnost v podjetju s strukturo notranjega 

lastništva na visoki ravni, med seboj si zaposleni zelo zaupajo, so sproščeni in 

organizacijska klima v podjetju je dobra. Ugotovili pa smo, da pri omenjeni lastniški 

strukturi obstaja moţnost difuzije informacij in posledično so meje med nadrejenimi in 

podrejenimi lahko zelo nejasne. Kljub temu je medsebojno spoštovanje v luči 

enakovrednosti vseh opazno in zaţeleno. Opazili smo, da je v podjetjih, kjer so zaposleni 

lastniki, medsebojno zaupanje zelo visoko. 

Ugotovili smo, da ima notranje lastništvo ogromno pozitivnih posledic, ki pa so premalo 

predstavljene in praksa notranjega lastništva je v Sloveniji v slabem porastu. Notranje 

lastništvo lahko doprinese večjo inovativnost in motiviranost, saj praksa notranjega 

lastništva spodbuja ustrezno vrednotenje človeškega faktorja. 
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Zaposleni lastniki čutijo lastniško zagnanost in skrbijo za dobrobit podjetja. Z lastništvom 

v podjetju je njihova skrb za dolgoročni obstoj podjetja povečana. Verjamejo v podjetje in 

so dodatno motivirani. Kljub manjšim negativnim doprinosom tovrstne lastniške prakse, 

kot je mogoče medsebojno vtikanje, je pozitivnih posledic veliko več. Ugotovili smo, da je 

notranje lastništvo dodaten motivacijski faktor za kvalitetno opravljeno delo, vendar je 

načeloma odvisno od posameznika kakšen odnos ima do svojega dela. 

 

 

4  SKLEP 

 

 

V magistrski nalogi smo se fokusirali na raziskovanje povezanosti lastništva zaposlenih in 

vpliv slednjega na motivacijo za delo, ki pa je kompleksno področje in zajema številne 

dejavnike oz. elemente. 

Ugotovili smo, da je potrebno v vsakem podjetju ustrezno poskrbeti za človeški in seveda 

tudi socialni kapital, saj lahko le tako vzpostavimo temelje za gradnjo dobre motiviranosti 

zaposlenih v podjetju. Med različnimi motivacijskimi dejavniki zaposlenih, za uspešno in 

dobro opravljeno delo, smo v nalogi izpostavili participacijo zaposlenih v lastniški 

strukturi podjetja v katerem delajo. Notranje lastništvo zaposlenih je kompleksno in je v 

Sloveniji še vedno nekoliko neznano in neobdelano področje, v primerjavi s tujino, kjer 

imajo, predvsem v ZDA takšno lastniško strukturo precej dobro urejeno. Slovenija ima 

aktivna različna zdruţenja na področju participacije zaposlenih, Zdruţenje DEZAP na 

primer, je le eno izmed aktivnejših. Na zakonodajnem področju so v uveljavi številni 

zakoni, ki urejajo področje delovne participacije, na primer Zakon o sodelovanju delavcev 

pri upravljanju (ZSDU). Zakoni pomagajo k urejanju teh vprašanj v podjetjih, a opazili 

smo, da so še nekoliko nedovršeni. Različni sistemi uveljavljeni v praksi so lahko v pomoč 

podjetju, ki vidi potencial v takšni lastniški strukturi. 

Kot primer dobre prakse uveljavljanja lastništva zaposlenih v Sloveniji navajamo podjetje 

M TOM, ki je s svojo zgodbo o podjetju podobno vzhajajočemu feniksu iz pepela. S 
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propadanjem starega podjetja TOM so zaposleni v podjetju v skupnem sodelovanju in 

zaupanju uspeli podjetje rešiti, ko je slednje propadalo, ohranili in oţiveli so programe, ki 

so še delovali pozitivno in vlagali vanje. Poleg zgodbe podjetja M TOM iz Mokronoga, je 

v Sloveniji le peščica učinkovitih podjetij, ki prakticirajo notranje lastništvo. Med drugimi 

lahko omenimo tudi veliko podjetje Domel iz Ţeleznikov, ki v svojem delovanju močno 

sodeluje z lokalno skupnostjo in je prav tako podjetje na katerega smo lahko ponosni. 

Evropa s strategijo 2020 deluje v smeri pospeševanja notranjega lastništva zaposlenih in 

članicam EU daje smiselne smernice, kako postopati pri vključevanju zaposlenih v 

različnih sferah podjetja. Vsaka članica pa lahko sama odloča, kako točno se bo 

vključevanja zaposlenih lotila, ob tem Mednarodna organizacija dela (MOD) skrbi za 

varnost zaposlenih in njihove pravice. Nadvse pomembne so davčne olajšave za 

delodajalca in zaposlenega ob morebitnem lastništvu v podjetju. Poznamo številne sisteme, 

ki omogočajo postavitev takšne lastniške strukture, na primer sistem Employee Stock 

Ownership Plan (ESOP). Sistemi skrbijo za obojestranski interes in dokazujejo, da je v 

praksi mogoče lastništvo prenesti na zaposlene ugodno in vsestransko pozitivno. 

V raziskavi, ki smo jo izvedli v magistrski nalogi in v kateri je sodelovalo 7 oseb, ki so 

odgovarjale preko elektronske pošte na vprašanja, smo ugotovili, da je notranje lastništvo 

zaposlenih dober motivator za njihovo produktivnost pri delu. Izprašane osebe se z 

lastništvom v podjetju počutijo podjetju bolj pripadajoče in socialno varnejše. 

Organizacijska klima se s takšno lastniško strukturo. zaradi povečanega medsebojnega 

sodelovanja in spoštovanja, izboljša. Skrb za dobre odnose, je v omenjeni strukturi, 

pomembna in temu ustrezno je v danih primerih poskrbljeno. Pomembnejši jim je 

dolgoročen obstoj podjetja in njegova konkurenčnost na trgu. Podjetja so aktivna na 

področju spodbujanja zaposlenih, ki čutijo dodatno iniciativo ţe s tem, da so slišani in se 

kot solastniki tudi laţje poistovetijo z uspehi podjetja. Pri takšni lastniški strukturi je 

podjetje last zaposlenih, s čimer se poveča skrb za perspektivnejše delovanje podjetja. S 

povečanim vključevanjem zaposlenih v lastništvo podjetja prihaja tudi do negativnih 

posledic, avtoriteta vodstva se manjša in prihaja do neţelene difuzije informacij. 

S pomočjo raziskave lahko na raziskovalno vprašanje, kako notranje lastništvo zaposlenih 

vpliva na njihovo motivacijo za delo?, odgovorimo, da je slednje pozitivno, saj so 

zaposleni odgovornejši, bolj inovativni in motivirani, pomemben jim je status podjetja, 
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njegov obstoj in doseganje ciljev, kar sovpada tudi z ugotovitvami drugih raziskav, ki smo 

jih izpostavili v teoretičnem delu naloge. 

Da človek nekaj počne, mora zato čutiti nek vzgib, v kolikor njegovo delo pridobi ţeleno 

afirmacijo, je lahko tudi nadalje motiviran. V vsakem podjetju je zaposlen pomemben 

dejavnik, saj je človeški kapital tisti, ki v podjetju generira znanje in veščine, ki so 

potrebne za dosego ciljev. 

Raziskave raznih strokovnjakov, raziskava, ki smo jo izvedli tekom magistrske naloge in 

ostalo gradivo kaţejo, da je notranje lastništvo velik dodatek k motivaciji zaposlenih do 

dela in ne poglavitni dejavnik za njihovo uspešnost ter doseganje konkurenčnosti podjetja. 

Lastništvo zaposlenih spodbuja upoštevanje omenjenih lastnosti z moţnostjo soodločanja, 

izraţanjem mnenj ter drugače, in zato je povezava ob lastništvu zaposlenih in njihovi 

motivaciji do dela lahko bolj vidna. 

Ob tem lahko zaključimo, da je mogoče pri izpostavitvi nekaj dobrih praks iz tega področja 

v Sloveniji, v prihodnjih letih tudi v Sloveniji upati na več takih podjetjih, zaradi česar bi 

se slovenska podjetja in gospodarstvo na sploh, lahko pribliţali uspešnosti številnim 

vzornim drţavam v tujini ter, da bodo podjetja z omenjeno lastniško strukturo še naprej 

uspešna in bodo tako lahko vzor tudi za druga podjetja, ob morebitni potrebi po notranji 

lastniški strukturi. 
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PRILOGE 

 

 

Priloga 1: Kodiranje, kategorije 

 

Enota Koda Kategorija 

Prosim povejte kaj o vaši predanosti podjetju, kakšno 

vlogo menite pri tem nosi vaše lastništvo v podjetju? 

A: Podjetju sem zelo predan, lahko bi rekel, da lastništvo 

v podjetju veča moj občutek pripadnosti. 

B: Podjetju sem nadvse predana, kar izhaja iz moje 

pozicije in odgovorne ter raziskovalne narave. Lastništvo 

ima pri tem a nima direktne povezave, saj sem svoj deleţ 

povečevala, ker je bilo pred leti na razpolago dovolj 

delnic, ker verjamem v podjetje in ker je bila dobra 

naloţba. 

C: Čutim, da sem predana podjetju in ob lastništvu se je ta 

občutek še povečal. Mislim, da ko si ljudje nekaj 

lastninimo nas to avtomatsko bolj poveţe. 

D: Lastništvo v podjetju pripomore k moji predanosti 

podjetju ni pa poglavitno. 

E: V podjetju so vsi lastniki in podjetniki, vsak s svojim 

znanjem in delom deluje v smeri rasti podjetja po svojih 

najboljših močeh. 

F: Moja predanost podjetju je zelo visoka ţe sama po sebi 

in lastništvo v podjetju pri moji predanosti ne igra velike 

vloge. Če nekaj delaš, delaj to dobro, drugače se dela raje 

ne loti. 

G: Le en del pripadnosti je lastništvo. 

Ostalo je tradicija – ţe moj oče je bil zaposlen v Domelu 

in zavezani smo k dolgoročnosti podjetja. Lani smo 

praznovali 70  letnico. 

Kaj vam lastništvo v podjetju pomeni pri identifikaciji 

s podjetjem? 

A:. Podjetje ima dolgoletno tradicijo in lastniška struktura 

v takšni obliki se ţe lep čas skrbno ohranja. Kot 

zaposlenemu v podjetju mi lastništvo krepi identifikacijo s 

podjetjem, ker sem pri poslovanju podjetja bolj vključen v 

odločitve in razne dogovore. 

B: Pri tem gre predvsem za moj prispevek in skrb za 

ohranjanje neodvisnega statusa podjetja, ki je povezan z 

dolgoročno naravnanostjo,  kvalitetnimi delavnimi mesti 

in posledično tudi z vplivom na razvoj širše okolice.  V 70 

letih so se naši predhodniki veliko odrekali in veliko 

vlagali v razvoj podjetja. Ohranjanje neodvisnega statusa 
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in s tem potenciala za razvoj podjetja je tudi moralna 

obveznost. 

C: Občutek močnejše identifikacije s podjetjem. Da lahko 

soodločam in dajem svoj glas me s podjetjem močneje 

povezuje in moj interes do dela je večji, interes do uspeha 

podjetja, s sodelavci se odlično razumemo, velikokrat se 

druţimo tudi izven delovnih ur, prijetno je delati v takšni 

druţbi s takšno atmosfero. 

D: Identifikacijo podjetja čutim preko vloţenega dela in s 

povratno uspešnostjo podjetja. Z lastništvom v podjetju 

sem delu bolj predan, se mi zdi bolj pomembno in mislim, 

da je uspeh večji. 

E: Novoustanovljeno podjetje je nastalo z organizacijo, 

kjer je vsak vplačal enak finančni deleţ in tako postal 

enakovreden lastnik. Zaposleni so ko del druţine podjetja. 

F: Podjetju sem predana in zato tudi z identifikacijo v 

podjetju nimam teţav. S pridobitvijo nekaj delnic v 

podjetju identifikacija ni krenila strmo navzgor. Sama sem 

takšna, da ponotranjim tisto s čimer se ukvarjam in tako 

sem lahko pri delu uspešna. Lastništvo mi ustreza kot 

neko dodatno zadovoljstvo, ni pa to merilo za mojo 

uspešnost. 

G: Lastništvo je en del, ki mi omogoča sodelovanje pri 

določenih odločitvah – skupščina delničarjev. 
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Menite, da ste z lastništvom v podjetju odgovornejši do 

svojega dela? 

A: Bi rekel, da sem zaradi lastništva prej veliko bolj 

aktiven kot pasiven pri svojem delu in ga opravljam 

odgovorno. 

B: Najbrţ tudi. Razlike se pokaţejo šele takrat, ko nečesa 

ni. Vendar gre v našem primeru predvsem  za lokalno 

pripadnost in s tem odgovornejši odnos do dela. Pri delu, 

razen izjem ni opaziti razlik med lastniki in ne lastniki. 

Obstajajo razlike v zavzetosti, vendar ni direktne 

povezave z lastništvom. 

C: Lahko potrdim. Mislim, da sem do določene meje 

odgovornejša. Pomen kvalitetnega dela se je spremenil, 

povečal, zavestno in podzavestno se poskušam izboljšati 

pri svoji natančnosti in uspešnosti pri delu. 

D: Kot sem ţe povedal mislim, da sem delu bolj predan. 

Več smisla vidim v tem kaj in zakaj delam. Podjetje se 

ponaša z dolgoletno tradicijo in ob pridobitvi ponujenega 

deleţa sem postaval bolj zavzet za kvalitetno opravljeno 

delo. 

E: Rek podjetja je: Kdor se bori lahko izgubi, kdor se 

preda je ţe izgubil. Organizacija dela v podjetju je 

inovativna, zaposleni so dobro motivirani, vseskozi se 

deluje na visokem delovnem nivoju. 

F: Kot sem ţe omenila delo, ki ga opravljam, opravljam 

dobro, ali pa ga raje ne opravljam. Lastništvo v podjetju 

nima velikega vpliva na mojo odgovornost do dela, ki ga 

opravljam. Mogoče me bolj bodri k dolgoročnim 

pogledom 
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G: Verjetno tudi to nekaj doprinese. 

Kako sami, kot deležnik lastništva v podjetju, 

doživljate uspehe podjetja? Prosim opišite. 

A: Uspehi podjetja so zame zelo pomembni. Podjetje je 

trenutno uspešno in na trgu dobro konkurenčno, to se kaţe 

tudi pri nagrajevanju zaposlenih z izplačili dividend. 

B: Vesela sem uspehov, saj so le-ti pogoj za dividende. Še 

bolj sem vesela rasti zaupanja, samozavesti, poštenosti, 

sodelovanja in inovativnosti. Vse to se je razvijalo počasi 

in z veliko prizadevanj vodstvene ekipe, kjer so se te 

vrednote najprej krepile in so sedaj prisotne v širokem 

krogu zaposlenih. 

C: Ţe iz prejšnjih točk je razvidno, da me uspeh podjetja 

bolj zanima. Ni mi vseeno, kako se bomo izkazali na trgu 

kako bomo v prihodnosti. Preteklost nas je nekaj naučila 

in moramo skrbeti za to, da to ohranimo in cenimo. Smo 

konkurenčno in uspešno podjetje, na tem moramo delati 

tudi v prihodnje. Ne meni in ne sodelavcem ni mar samo 

za plačo. Plača je le del uspeha, veseli smo tudi vseh 

potrditev, ki smo jih deleţni. 

D: Uspehe podjetja doţivljam zelo osebno. Trudim se in 

delam pošteno in dobro. Verjamem v svoje delo in z 

uspehom dobim potrditev. Lastništvo je pri izvedbi 

mojega dela pomembno, če je podjetje uspešno potem sem 

tudi jaz. 

E: Uspeh/neuspeh je relativen pojem, gledano kot v 

športu, ko tekmo izgubiš gledaš naprej v novo tekmo, ki jo 

lahko zmagaš. Uspehi in neuspehi so del ţivljenja. 

Ključno za uspeh so ljudje, vse ostalo je potem 

preprostejše in z uspehom je motivacija na visoki ravni. 

F: Uspehi podjetja so mi zelo pomembni. Rada vidim, da 

je opravljeno delo pridobilo pričakovane rezultate. 

Lastništvo pa me pri tem polni še z večjim zadovoljstvom 

nad opravljenim. 

G: Na uspehe sem ponosna in jih ţelim še več. 
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Povejte prosim kaj o vaši socialni varnosti in 

organizacijski kulturi v podjetju, opišite prosim kakšni 

se vam zdita in zakaj menite, da je tako? 

A: V podjetju poteka dobra organizacijska klima. Vsak ve 

kaj dela in drug drugemu pomagamo. Poskrbi se za 

organizacijo raznih druţabnih dogodkov, ti pa nas še bolj 

poveţejo. Socialna varnost je visoka. Bi rekel, da sem kot 

delni lastnik podjetja s srcem in dušo v podjetju kar se 

kaţe v povečani zagnanosti in s svojim vloţkom pri delu 

pridobim izkazano spoštovanje, to da je vloţeno delo 

cenjeno pa krepi mojo varnost in enako velja za druge. 

B: Socialna varnost v podjetju je zelo visoka. Tudi v času 

krize 2009 nismo nikogar odpustili. Organizacijsko 

kulturo smo počasi dvigovali na različne načine: zgledom, 

odprto komunikacijo, skupnimi temeljnimi načeli: 

poslanstvom, vizijo in vrednostmi, ki smo jih v 10 letih 

trikrat nadgrajevali,  mesečno komunicirali s povprečno 

60 vodji in na koncu leta z vsemi zaposlenimi – z 

merljivimi kazalniki kako smo bili uspešni in kje so še 

potenciali. Pri tem je ponovno ključno vlogo odigrala 

vodstvena ekipa in ostali vodje. Meritve SIOK klime in 
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zavzetosti so pokazale (3 v 9 letih) na vsakično izboljšanje 

in precej presegamo slovensko povprečje. 

C: Počutim se varno, socialna varnost je na nivoju in ne 

rabimo skrbeti. Vsaj trenutno ne. Če bomo gledali 

dolgoročno in delali dobro še naprej verjamem, da tudi v 

prihodnje ne bo problemov, podjetje se je uveljavilo in 

mislim, da lahko s kvalitetnim delom vse še dodatno 

izboljšamo. 

Organizacijska klima je prijetna. Razumemo se, nismo 

napeti, drţimo se dogovorov in sodelujemo. Ko je naglica 

vsi malo potrpimo, se bodrimo in uspešno zaključimo 

delo. 

D: Za socialno varnost je v podjetju poskrbljeno v redu. 

Organizacijska kultura tudi deluje v redu, med seboj se 

poznamo, smo sproščeni in v redu sodelujemo. Bo pa 

potrebno v prihodnjih letih to še nadgraditi in izboljšati. 

E: Delavsko lastništvo je alternativa privatizaciji s strani 

posameznikov, ki prakticirajo najem kredita, tega pa 

odplačujejo na račun delavcev. Tako so delavci 

izkoriščeni brez varnosti. 

Organizacijski model v podjetju upošteva, da so ključ 

uspeha ljudje, njihovo znanje. V vsaki fazi se vsak potrudi 

tako, da je potem naslednjemu laţje pri delu. Začeti iz nič 

pomeni teţko pot in pomembna je seznanitev vseh s tem, 

da to vedo. 

F: Imamo dobro urejene odnose in tako se lahko dobro 

organiziramo. Vsak opravlja svoje delo in to dela 

odgovorno in pridno. Za vse se dogovarjamo in ustrezno 

poskrbimo. Pomembna je dobra organizacija za dobre 

poslovne rezultate. Imamo sestanke, ki so mesečni in 

sklicani po potrebi. Imamo svoje predstavnike. Izraţamo 

lahko svoje poglede. Poudarek v podjetju je na kvalitetno 

opravljenem delu. Tako lahko podjetje uspe in uspeva še 

naprej. Izvaja se več programov in vsak je ustrezno 

organiziran. 

Socialna varnost je primerna uspešnosti podjetja. Zanjo je 

dobro poskrbljeno in tako smo lahko še bolj zadovoljni 

G: Socialna varnost je zelo visoka, saj se vsi poznamo 

med seboj (velikokrat tudi privatno) in naši sorodniki so 

zaposleni v podjetju. 

Kako bi opisali medsebojne odnose v podjetju ob 

deljenem lastništvu, kakšen se vam zdi npr. odnos 

nadrejen podrejen, prosim opišite? 

A: V podjetju je poskrbljeno za medsebojne odnose. Ve se 

kdo je podrejen in kdo nadrejen. Pomembno je 

medsebojno spoštovanje. Vsak ima svojo vlogo in v 

odnosih drug do drugega smo korektni. 

B: Lastništvo na medsebojne odnose nima nobenega 

vpliva, razen redkih izjem, ki to kaţejo v smislu vtikanja v 

podrobne nepravilnosti. 

C: Odnosi med nami zaposlenimi so trenutno odlični in 

upamo, da takšni tudi ostanejo. Poloţaj pri spoštovanju in 

razumnemu vedenju ni pomemben. 

D: Hierarhija je v podjetju opazna. Odnosi med nami pa 
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so sproščeni in v znamenju medsebojnega sodelovanja. 

E: Vsi v podjetju so enakovredni lastniki in tako 

podjetniki. Poslovni model zagovarja vsi delavci vsi 

direktorji. Formalni direktor je kot kapetan ekipe. 

F: Za naše odnose je v podjetju dobro poskrbljeno. Imam 

spoštljiv odnos do sodelavcev in jih upoštevam. Nimam 

občutka, da bi kdaj ne bila vzeta resno. Rada imam 

urejene odnose in zato pridno delam na tem. Brez tega ni 

dobrega tima in to se pozna na rezultatih podjetja. 

G: Odnosi so dokaj sproščeni, kar ne pomeni, da nalog ni 

potrebno narediti ob roku. 

Včasih je takšna situacija teţja za vodje, saj je potrebno še 

toliko bolj vztrajati in nadzirati. 

Kaj menite kakšen prenos informacij poteka v 

podjetju, ste mogoče kot deležnik lastništva kaj v 

prednosti? 

A: Prenos informacij v podjetju poteka za vse enako. Ne 

vidim, da bi imel z lastništvom izrazito prednost. Vsi 

imamo priloţnosti, ko lahko izrazimo svoja mnenja in 

menim, da so ta dobro slišana. 

B: Informacije so za vse enako dostopne, še objava 

skupščinskih sklepov je v javnem glasilu. 

C: Prednosti v tem primeru ni, informacije so na dosego 

vsem. 

D: Po mojem mnenju so določene prednosti. Mislim, da 

lahko imam več besede in sem bolj slišan. Ne morem pa 

tega trditi, ker nas je le nek odstotek lastnikov in mislim, 

da so tudi ostali v redu upoštevani. 

E: Lastniška struktura v podjetju ima postavljen sistem, ki 

je odprt za predloge, več glav več ve, tako se kristalizirajo 

najboljše rešitve. Moč podjetja izvira iz enakovrednega 

zastopanja in skupnega odločanja. 

F: V prednosti sem ţe zato, ker je moj poloţaj nekoliko 

višji. Je pa nasploh za informiranje dobro poskrbljeno. 

Vsak pa ve na koga naj se obrne, ko gre za izjeme. 

G: Prenos informacij je zelo razpršen. 

Če sem nekoliko kritična, je včasih tudi neprimerno. 

Prosim opišite, kaj menite o zaupanja v podjetju: 

zaupanje do podjetja, zaupanje v odnosu zaposlen do 

zaposlenega, kakšno je in zakaj menite je tako? 

A: Zaupanje v podjetju je dobro. Bi rekel, da smo precej 

odprti drug do drugega. To nam omogočajo skupni cilji in 

medsebojno spoštovanje. 

B: Zaupanje se je postopoma gradilo in doseglo v večini 

primerov zelo visok nivo, čeprav prav na tem področju 

vidimo še veliko potencialov. Povezano je z načrtno, 

sistematično in odprto komunikacijo z vodji in 

zaposlenimi. Zaključki mesečnih sestankov z vodji in 

doseganje najpomembnejših kazalnikov so v obliki 

zapisnika dostopni vsem zaposlenim. Petkrat letno 

izdajamo glasilo,  v katerem so predstavljene pomembne 
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dejavnosti, novo zaposleni,  intervjuji z upokojenci,… 

C: Zaupanje med nami je močno, brez zaupanje ne bi bili 

kjer smo. Mislim, da to, da dobimo redne plače, lahko 

izkoristimo dopust, da se počutimo varne zaupanje v 

podjetje ohranja na visokem nivoju. 

D: Medsebojno sodelovanje terja visok nivo zaupanja. 

Temu primerno je stanje tudi v našem podjetju. Če ni 

dobrega sodelovanja potem je teţko skupaj nekaj dobro, 

kvalitetno opraviti in delati na razvoju. Poleg notranjih 

odnosov se pojavljajo tudi zunanji dejavniki, ki jih mi 

nimamo ravno na dosegu rok, da bi upravljali z njimi, 

ampak dobro shajamo. 

E: Pomembni so medsebojni ustrezni dogovori kako se bo 

delalo in sodelovalo. Zaupanje v podjetju je na visoki 

ravni. Podjetju je uspelo vzpostaviti inovativen 

organizacijski poslovni sistem, ki je preprost in uporaben 

v gospodarskih krizah v vseh sistemih in drţavah. 

F: Zaupanje v podjetju je dobro. Brez tega delo ni dovolj 

dobro opravljeno. 

G: Podjetju zaupam in menim, da tudi ostali moji 

sodelavci. Zaupamo si med seboj in skrbimo za odprte, 

dobre odnose. Sodelovanje je ena od naših pomembnih 

vrednot. 

Razlog je v tem, da smo vsi ţe dalj časa v Domelu in tudi 

nove sodelavce vpeljujemo v naš način dela. 
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Kakšno je vaše splošno zadovoljstvo v podjetju, kaj 

vam pri tem pomeni vaša participacija pri lastništvu v 

podjetju? Prosim opišite 

A: Sam sem zelo zadovoljen. Participacija pri lastništvu v 

podjetju mi pri tem veliko pomeni. 

B: Splošno zadovoljstvo v podjetju je zelo dobro. O tem 

se ţe veliko povedala v prejšnjih točkah. Zavedanja o 

prednostih notranjega lastništva je premalo. Dokler je 

situacija dobra se pogosto ne zavedamo vseh vplivnih 

faktorjev. Pri tem je najbolj pomemben potencial 

izkoriščanja rezultatov za kratkoročno pridobit lastnika, če 

bi se pojavil druţbeno neodgovoren lastnik. Druga 

nevarnost je ob nakupu selitev ali ukinjanje določenih 

področij delovanja podjetja zaradi sinergijskih učinkov 

prevzema. 

Verjamem pa, da bi ob potencialni nevarnosti zbrali speče 

lastniške sile, se zdruţili in našli rešitev za preprečitev 

nevarnosti sovraţnega prevzema. Zavedamo pa se, da smo 

za razvoj podjetja sami odvisni in se ne moremo 

izgovarjati na nobenega drugega. Pomemben vpliv pri tem 

ima precej skromna in druţbeno odgovorna lokalna 

skupnost, kateri pripadamo tudi zaposleni in lastniki. Tako 

v preteklosti in tudi sedaj ni posameznih izpadov pohlepa 

ali drugih potreb po prevzemanju skrajnih oblik oblasti. 

C: Mislim, da je lastništvo do določene meje poskrbelo za 

povečano zadovoljstvo v podjetju, ker mi je vse bolj 

pomembno. Pomembnejši mi je uspeh podjetja, 

pomembnejša so mi priznanja… ne vrti se vse okrog 

plače. 

D: Zase lahko rečem, da sem splošno zadovoljen. Po 
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mojem mnenju je pa povsod dobrodošla izboljšava in 

vedno se da kaj storiti v tej smeri. 

E: Celoten poslovni model v podjetju je obvladovan s 

strani zaposlenih samih. Zadovoljstvo je vidno v visoki 

inovativnosti in motiviranosti. 

F: V podjetju smo zadovoljni s potekom dela in 

organizacijo. Participacija pri tem igra vlogo, v določeni 

meri. Vse kar se s podjetjem dogaja kot lastnica bolj 

ponotranjim, vendar to ne pomeni, da če ne bi bila lastnica 

svojega dela ne bi opravljala dobro. 

G: Sem zadovoljna, a kot vodja čutim tudi veliko 

odgovornost 

Bi lahko prosim povedali kaj o spodbudah, če so 

prisotne, za kakovostnejše delo v podjetju, kakšne so, 

kako so opazne? 

A: Spodbud je veliko. Organizacija raznih druţabnih 

dogodkov, kjer lahko poglobimo naše odnose. 

Nagrajevanje z izplačilom dividend. Dodatna 

izobraţevanja… 

B: Mislite zaradi lastništva? Verjetno več kot je opaziti, 

čeprav ni samo to.  Trenutno je samo dobrih 30 % 

zaposlenih tudi lastnikov, ki imamo sicer 60 % deleţ. Z 

upokojitvami se bo deleţ še spreminjal. Lokalna 

pripadnost, socialno varno okolje in poudarjanje 

pomembnosti in pričakovanj za inovativne rešitve do dale 

visoko inovativno in ustvarjalno klimo v podjetju. Iz tega 

izhaja tudi zavedanje, da imamo še veliko potencialov. 

C: Spodbude so prisotne. Spodbujani smo s tem, da smo 

upoštevani, da smo pohvaljeni, da imamo redne plače, da 

lahko pričakujemo razne bonuse, da smo slišani, da 

imamo moţnosti napredovanja, da smo pri svojem delu 

lahko, do določene meje, samostojni in inovativni… 

D: Jaz čutim spodbudo, ko se pri mojem delu dovoli neka 

mera avtonomije. Da lahko delam po svojih najboljših 

močeh kot jaz ţelim in je po moje v redu, to pa je zame 

dodaten izziv, da delo opravljam dobro. Spodbude so tudi 

drugače opazne. Izraţanje idej je zaţeleno in tako se 

spodbuja samoiniciativnost. Ob trdem in kvalitetnem delu 

pa so tu rezultati tisti, ki poskrbijo za uspeh in dodatno 

spodbudo. 

E: Organizacija podjetja je inovativna in uporabna v 

vsakem okolju. Pomembno je, da se to spodbudi in da so 

delavci na prvem mestu, za to so namenjene sistemske 

spodbude, ki poskrbijo za nadaljevanje dejavnosti s strani 

delavcev. Z malo domiselnosti in znanja je moţno 

pokazati tudi druge smeri kot le tiste, ki jih prikazuje 

kapital. 

F: Spodbud je veliko. Enkrat letno se sorazmerno z 

uspešnostjo izplačajo dividende, razni bonusi, boţičnice. 

Organiziranih je veliko druţabnih srečanj, kjer se 

sprostimo, zabavamo v rekreativnem smislu. Pomemben 

je zdrav odnos do ţivljenja. 

G: Spodbud imamo veliko. Od variabilnega dela plače, do 

nagrad ob prijavi inovativnih predlogov. Organizirana so 
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športna tekmovanja z nagradami. variabilno plačilo 

Povejte prosim, kaj menite o participaciji zaposlenih 

pri lastništvu v podjetju? 

A: Participacija zaposlenih pri lastništvu je zelo 

pomembna za dolgoročno rast in razvoj podjetja. Ker smo 

zaposleni tudi z lastnim vloţkom prispevali k podjetju se 

zato s podjetjem bolj vidimo in smo aktivnejši. 

B: Prispevek zaposlenih pri lastništvu se mi zdi 

pomemben. Vendar imamo z lastništvom še zelo malo 

izkušenj. Večina lastništva v Domelu je bila pridobljena s 

certifikati in tri leta z izplačilom trinajste plače. Vrsto let 

je bila udeleţba na skupščini med 15 in 25% kapitala. V 

času razcveta delnic nekaterih slovenskih podjetij, ko so 

šle vrednosti umetno navzgor, delnica Domel Holdinga ni 

bila cenjena. Šele po strmem padcu so pridobile na 

vrednosti. Še bolj pa lani, ko je postalo povpraševanje 

večje od ponudbe. Delno sta ponudba in povpraševanje 

povezana tudi z rezultati. Lastništvo zaposlenih se mi zdi 

pomembno. Pri nas smo v fazi kako vzpodbuditi 

zaposlene,  da bodo ţeleli postati delničarji. 

C: Pri sebi opaţam, da mi koristi. Da sem s tem občutenje 

pripadnosti in volje do dela povečala. Da mi več pomenijo 

uspehi podjetja in mi ni pomembna zgolj mesečna plača. 

D: Da bi vsako podjetje moralo razviti dobre oblike 

participacije zaposlenih pri lastništvu, ker je to za podjetje 

dobro. 

E: Ideja v podjetju izhaja iz prakse. Po stečaju podjetja 

2011 je bilo v podjetju več kot očitno, da se delavci med 

seboj odlično razumejo. Problem so bile finance, da bi 

lahko podjetje vnovič zagnali. Z drugačnim pristopom, 

spremenjeno organizacijsko strukturo dela je podjetju 

uspelo, da je tako rečeno vstal iz pepela kot feniks. Pri tem 

je bistvenega pomena struktura lastništva. 

F: To je za podjetje dobro. Lastništvo v podjetju povečuje 

zadovoljstvo, povečuje poistovetenje s podjetjem in 

pozitivne posledice so tu. Pri nas cenimo delavno 

naravnanost s katero sama nimam problemov. In 

nekaterim lastništvo to povečuje. Kar ti pripada to dobiš. 

G: V določenem deleţu je dobrodošlo. 

Kako vaša participacija pri lastništvu v podjetju 

pripomore k vaši produktivnosti pri delu? Prosim 

opišite 

 A: Moja participacija pri lastništvu v podjetju pripomore 

tako, da sem še produktivnejši, bi rekel bolj zagnan in 

temeljit 

B: Zagotovo je vpliv večji, kot mislim, saj bo dobro stanje 

podjetja z visoko inovativno kondicijo, temeljnimi 

vrednotami, dolgoročno usmeritvijo v prihodnosti 

omogočalo rezultat in dividende. V mojem primeru pri 

nakupu sta me vodila dva cilja: odgovornost za odgovorno 
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lastništvo in dividende, kot dodatek k finančni 

neodvisnosti. 

C: Kot sem ţe povedala, mislim, da sem produktivnejša, 

da se dela lotim bolj premišljeno. Pomembno mi je kako 

bo podjetje prikazano, pomembno mi je kako bo s 

podjetjem v prihodnje. 

D: Mislim, da sem produktivnejši, opaţam da svoje delo 

zadnja leta opravljam bolj zavzeto. 

E: Sistem je bolj odprt za različne predloge, na dolgi rok 

je takšna organizacijska struktura boljša kot katera druga, 

prinese večjo konkurenčnost na trgu, zaradi večje 

inovativnosti in motiviranosti. 

F: S svojo produktivnostjo nimam problemov, ker sem po 

naravi takšna, da opravljam kar opravljam dobro. 

Lastništvo pri tem nima večje vloge, razen da mi povečuje 

zadovoljstvo. Ko si tako ţe zadovoljen pa si lahko še bolj. 

G: Čutim toliko večjo odgovornost. 

Povejte prosim, kako vaše lastništvo v podjetju vpliva 

na vašo motiviranosti do dela? 

A: Lastništvo v podjetju ima takšen vpliv, da je 

motiviranost do dela večja. Imam večji interes zato, da 

podjetje obstane se razvija in je uspešno. Interes do dela 

izboljšuje moje delo, izboljšano delo je bolj cenjeno in 

nagrajeno, kar me motivira za naprej. 

B: Delno verjetno tudi, čeprav se mi zdi, da sem ţe sicer 

dovolj motivirana. 

C: Z lastništvom se mogoče v določeni meji motivacijsko 

bolj pripravna. Več razmišljam o svojem delu in ţelim si 

več prispevati kot le tisti deleţ, da bo plača zagotovljena. 

D: Uspehi podjetja so mi pomembnejši, zato sem pri delu 

bolj zagnan. 

E: Motivacija je na visoki ravni, moţnost enakovrednega 

soodločanje in zastopanja idej v podjetju je ključna za 

dolgoročen uspeh podjetja. 

F: Motiviranost se povečuje sorazmerno z mojim 

zadovoljstvom. Bolj kot sem zadovoljna bolj sem 

motivirana. Če bi me neko delo onesrečilo, me ne bi 

zadovoljilo, potem ga ne bi ţelela več opravljati. 

G: Še bolj dolgoročna usmerjenost. 
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Kakšne koristi menite, da vam je lastniški delež v 

podjetju doprinesel? 

A: Lastniški deleţ mi je povečal skrb za obstoj podjetja 

B: Sporočilo zaposlenim, da verjamem v podjetje. 

C: Mislim, da predvsem povečanje teh občutkov, 

pripadnosti, identifikaciji, da mi je bolj pomembno kako 

bo s podjetjem v prihodnosti. Kakšne poslovne rezultate 

bomo prejeli, ali bomo ohranili vso odličnost, ki jo 

trenutno imamo. 

D: To, da sem bolj zavzet za delo in me bolj zanima 

uspešnost podjetja. Cilji podjetja in vizija. Podjetje je v 

naših rokah. 

E: Verjeti, da se lahko začne iz nič ob dobrem 

sodelovanju in s trdim delom. Verjeti, da se z zagonom 

zdravih proizvodnih programov v podjetju po stečaju 

lahko nadaljuje in to pozitivno vpliva na okolje, manjša se 

brezposelnost, ni potreb po prekvalifikacijah, motivacija 

se dvigne na visok nivo in še veliko več. 

F: Večje zadovoljstvo. 

G: Bolj se zanimam za delovanje podjetja. 

Prosim opišite, po vašem mnenju, nekaj morebitnih 

prednosti in ali morebitnih slabosti takšne strukture 

lastništva v podjetju? 

A: Prednosti takšne lastniške strukture so, da smo bolj 

povezani, bolj predani in motivirani za delo. 

Slabosti pa ne vem… 

B: Prednosti: zaprt krog, majhne moţnosti za sovraţni 

prevzem, zavedanje, da smo odvisni sami od sebe in se ne 

moremo izgovarjati na druge. 

Slabosti: včasih si posamezni lastniki lastijo pravico 

vtikanja v zadeve, ki se jih ne tičejo. Posamezniki lahko 

potegnejo za seboj mnoţico manjših lastnikov. Do sedaj z 

razumnim dogovarjanjem in iskanjem kompromisov to še 

ni imelo posledic. 

C: Morebitne prednosti so povečano občutenje uspehov 

podjetja in temu sledi vse ostalo. Dodatna motiviranost. 

Morebitne slabosti pa mogoče pomanjkanje objektivnosti. 

D: Trenutno v podjetju nisem zaznal nobene slabosti, v 

startu sem se vprašal ali bom mogoče preveč dodatno 

obremenjen, za enkrat še nisem. Kot prednosti vidim to, 

kar opaţam pri sebi, da je motivacija za dobro opravljeno 

delo večja in bolj se veselim uspehov, podjetje je naše. 

E: Kot ţe omenjeno so prednosti te, da je vsak delavec 

enakovreden. Veča se inovativnost v podjetju, z 

vnovičnim zagonom zdravih jeder podjetja, na starih 

pogoriščih, ni stroškov z nadomestili za brezposelnost, 

povrne se zaupanje v pravni red drţave, veča se 

motiviranost. Potrebno je verjeti vase in lastne ideje. 

Slabost je pomanjkanje takšnih sistemov organizacijske 

strukture v Sloveniji. 
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F: Prednosti te oblike lastništva so povečano zadovoljstvo, 

povečana pripadnost, povečano medsebojno sodelovanje 

in spoštovanje. 

Slabosti so mogoče v rahlem zabrisu vlog, velikokrat je 

vse tako prijateljsko, avtoriteta se zamegli tako, da ne vem 

več kaj in kako. V Sloveniji je takšna oblika zelo redka in 

v primerjavi z Evropo imamo pri takšni obliki splošno 

urejenost skopo. 

G: Prednost je v tem, da če ne bi bilo notranje lastništvo 

pri nas, potem podjetja ne bi bilo več. Slabost je le v tem, 

da se določene informacije širijo, a nisem prepričana, da je 

vedno tako prav. 

 

Povečana 

pripadnost 

 

Zabris vlog 

 

Obstoj podjetja 

Širjenje informacij 

 

 

 

 

 


