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1. ZAKAJ PARTICIPATORNA EKONOMIJA? 
Participatorna ekonomija je eden izmed štirih stebrov koncepta participatorne družbe, 
kot so o njej pisali Hahnel, Albert, Sargent, Shalom, Podur in drugi. Za ozke potrebe 
izobraževalnega modula, ki poudarja zadružne oblike ekonomskega organiziranja se 
uporabi le koncept participatorne ekonomije. Koncept je najbolj primeren, ker izhaja iz 
analize in zavrnitve dveh dominatnih in v splošni percepciji edinih možnih načinov 
ekonomskega organiziranja, namreč kapitalistične tržne ekonomije in pa centralno 
načrtovane avtoritarne ekonomije. V analizi obeh modelov glavna avtorja Hahnel in 
Albert v mnogih delih prepričljivo pokažeta na velike napake obeh sistemov in skozi 
institucionalno analizo pokažeta t.i. perverzne spodbude, ki neizogibno nastajajo 
znotraj obeh, tržnega in avtoritarno načrtovanega sistema. Vsak od obeh sistemov 
razstavita na posamezne mehanizme in analizirata vsakega izmed njih. Tako odkrijeta 
obstoj tretjega splošnega razreda v družbi, ki obstaja poleg delavskega in 
kapitalskega. Gre za razred, katerega v družbi oblikuje dejstvo, da kljub temu, da gre 
za sloj delavstva, vzdržuje monopol nad opolnomočevalnimi opravili v ekonomiji in ima 
zaradi tega drastično drugačne tendence in želje kot delavski razred. Ta razred 
imenujeta koordinatorski razred, kot primer družbene ureditve, kjer se je ta razred 
povzpel na oblast pa raziščeta avtoritarno načrtovano ekonomijo. Avtorja pa se ne 
ustavita le pri analizi napak preteklih ali obstoječih sistemov, temveč ponudita nov 
ekonomski sistem, parecon, ki presega za mnoge nujno dualnost. 

 

Participatorna ekonomija je ali parecon je koncept ureditve ekonomskih odnosov na 
način, da bi bile vse funkcije ekonomije, proizvodnja, razdelitev in potrošnja, podrejene 
demokratičnim normam. Je koncept ekonomskega organiziranja, ki cilja zadostiti petim 
temeljnim vrednotam, ki so po mnenju avtorjev nujne za ekonomsko demokracijo, 
namreč: učinkovitosti, pravičnosti, brezrazrednosti, samoupravljanju in raznolikosti. Da 
bi te vrednote lahko udejanili, avtorja predlagata, da se določeni mehanizmi v 
ekonomiji nadomestijo z drugimi. Tako bi se zasebna lastnina in državna lastnina 
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nadomestila s skupnostno lastnino. Hierarhično odločanje bi se nadomestilo s 
horizontalnim. Plačilo glede na lastnino, pogajalsko moč, vrednost proizvoda in 
genetske prednosti bi se nadomestilo s plačilom za trud, trajanje in težavnost pogojev 
dela. Korporativna delitev dela bi se nadomestila z uravnoteženimi delovnimi 
kompleksi. Vse ti novi mehanizmi, pa bi bili umeščeni v širšo demokratično družbo, ki 
bi prav tako demokratično urejala potrošnjo preko potrošniških svetov. 

 

Že na prvi pogled lahko najdemo vzporednice med modelom parecona in obstoječimi  
zadružnimi načeli, ki se glasijo: 

1. Prostovoljno in odprto članstvo 
2. Demokratično člansko upravljanje 
3. Gospodarska udeležba članov 
4. Avtonomija in neodvisnost 
5. Izobraževanje, usposabljanje in obveščanje 
6. Sodelovanje med zadrugami 
7. Skrb za skupnost 

 

Razne raziskave kažejo, da prav zadruge, ki delujejo po zadružnih načelih precej bolje 
preživijo skozi ekonomske krize, bolje poskrbijo za člane, zaposlene, okolje, skupnost 
in so velikokrat tudi bolj konkurenčne od klasičnih podjetij. Kljub temu pa dominantni 
ideologiji zadružna načela padejo na jalova ideološka tla, saj vsi družbeni vplivi kot so 
mediji, vzgoja, izobraževalni sistem, vsakodnevni medosebni odnosi, ekonomsko 
načelo “zdrave pameti”, morda celo t.i. duh časa, vodijo posameznike v nasprotno 
smer, torej tekmovalnost, sebičnost, prelaganje odgovornosti, avtoritarnost. 
Posamezniki, posebej mladi, ki bodo morda vstopili v prvo zaposlitev, še niso 
ponotranjili vseh dominatnih vzorcev obnašanja in so zato primerni, da se soočijo z 
zadružništvom, kot možno alternativo ekonomske dejavnosti.  

 

Tisti, ki se ukvarjajo z zadrugami pa vendarle večkrat opažajo, da se nekatera izmed 
zadružnih načel prevečkrat razvodenijo in obstajajo zgolj pro forma. Zelo velikokrat se 
to zgodi pri drugem načelu, ki zahteva demokratično upravljanje skupnega premoženja 
članov zadruge, kajti člani skozi čas pričenjajo dojemati svoje udejstvovanje v 
odločanju kot odvečno ali nepotrebno, svojo udeležbo v zadrugi pa razumejo kot pač 
nekam kamor se hodi v službo. Vzroki, ki jih sami navajajo za ta upad interesa se 
velikokrat zreducirajo na osebne napake, pomanjkanje motivacije, pomanjkanje raznih 
veščin kot je razumevanje računovodskih konceptov in podobno.  

 

To se zdi nezadostna razlaga, kajti pojav je zelo razširjen in verjetnostni račun ne 
prenese tako velikih naključij, da bi se ravno v vseh zadrugah po naključju zbrali ljudje 
z “napačnimi” osebnostnimi lastnostmi. Pri razumevanju procesov znotraj zadrug je 
zato posebej priročen koncept parecona, saj daje udeležencem orodja, da znajo 
strukturno dojemati svoje ekonomske okoliščine in posledično preceniti, katere so 
neizogibne, katere so elastične in katere se da enostavno zamenjati. Škodljivi procesi, 
ki najedajo zadružna načela se dajo tako razložiti s sistemskimi mehanizmi, ki jih lahko, 
če se jih zavedamo, tudi preprečimo ali vsaj omejimo in tako povečamo kvaliteto 
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zadružnega organiziranja, s tem pa tudi povečamo za družbo koristne učinke, ki jih 
zadruge prinašajo.  

 

2. Cilji modela usposabljanja 
Model je namenjen temu, da se mladi udeleženci delavnice opolnomočijo za 
nastopanje v ekonomiji kot subjekti in ne le kot pasivni uporabniki danih možnosti. Za 
to je potrebno mlade najprej opremiti s konceptualnimi orodji, potrebnimi za 
strukturirano razmišljanje o ekonomskih odnosih, hkrati pa jim podati razumevanje, da 
lahko z lastnimi odločitvami precej vplivajo na svoje ekonomske okoliščine. 

 

Prva delavnica, ki traja 4 ure, ima namen podati konceptualna orodja s katerimi se da 
strukturno analizirati ekonomijo, hkrati pa sporočiti, da ekonomija, takšna kot je, ni 
edina možna. Kot možna alternativa je predstavljna participatorna ekonomija 
(Parecon). 

 

Druga delavnica, ki traja 4 ure, ima namen vzpodbuditi mlade, da pričnejo pridobljena 
konceptualna orodja uporabljati za osmišljanje in spreminjaje lastnih socio ekonomskih 
okoliščin. 

Splošni cilji modela usposabljanja: 

- Opremiti mladinske delavce s celovitimi navodili za izvajanje izobraževanja 
- Mladinske delavce seznaniti z informacijami s področja ekonomske 

demokracije na splošno in Parecona, kot možnega modela 
- Opremiti mladinske delavce z didaktičnimi pripomočki, potrebnimi za izvajanje 

izobraževanja 
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4. DELAVNICE 
4.1. Kako koncipirati ekonomijo? 
	

Specifični 
cilji 
delavnice 

- Razumevanje ekonomije kot nekaj konstruiranega in ne kot naravne 
danosti; 
- Spoznavanje ekonomskih institucij in njihove vloge v družbi; 
- Usposobljenost in motiviranost mladih za povezovanje teorije z 
družbenimi praksami; 
- Dvig socialne občutljivosti mladih; 
- Motiviranje mladih za skupno enakopravno delo; 
- Dvig sposobnosti mladih za kritično razlago vsakdanjih informacij; 
- Seznaniti se z različnimi zgodovinskimi ekonomskimi modeli; 
 

Znanja in 
veščine 

- Znanje o temeljih značilnostih kapitalizma, centralno planiranega 
gospodarstva in participatorne ekonomije; 
- Sposobnost empatičnega vživljanja v druge; 
- Sposobnost dela v skupini; 
- Nadgradnja analitičnih in predstavitvenih veščin; 
- Sposobnost nastopa v javnosti; 
- Komunikacija v maternem jeziku. 
 

Trajanje 4 ure 
 

Metode dela - sedenje v krogu, 
- predstavitev, 
- vodena diskusija, 
- delo v skupinah, 
- ogled odlomka iz dokumentarnega filma. 
 

Priloge -
Našteta 
priložena 
gradiva  

- Razpredelnice ekonomskih institucij  
- Power point predstavitev ekonomske demokracije 
 

Opombe  
 

- Med izvedbo delavnice udeleženci in izvajalci sedijo v krogu 
- Spodbuja se diskusija vseh 
- Pripravljeni bodite sproščeno komunicirati z mladimi, ki so udeleženci 
seminarjev ali delavnic;  
- Sami sebe ne jemljite preveč resno, resno jemljite svoje delo oz. tisto, 
kar mladim sporočate;  
- Spodbujajte samostojno razmišljanje pri mladih;  
- Bodite pripravljeni da boste naleteli na uporniško obnašanje, kadar 
boste nagovarjali teme s katerimi boste mlade izbezali iz njihovega 
polja ugodja, varnosti in ideološke normalnosti;  
- Bodite pripravljeni na dejstvo, da boste pogosto prvi objekt kritike. 

 Trajanje:  
20 min 
 
 

Udeleženci in izvajalci sedemo v krog in povemo, kaj za vsakega izmed 
nas pomeni ekonomija. Odgovori se zapisujejo na flow chart. Ko vsi 
povedo svoje mnenje jim predavatelj zastavi vprašanje, če mislijo, da 
je tržna ekonomija naravna danost.  
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Trajanje:   
45 min 
 
 
 
 
Trajanje:  
15 min 
 
 
 
 
Trajanje:  
20 min 
 
 
Trajanje:  
20 min 
 
Trajanje:  
80 min 
 
 
 
Trajanje:  
10 min 
 
 
 
 
Zaključek: 
20 min 

 
Predavatelj predstavi videnje ekonomije iz perspektive institucionalne 
analize in predstavi koncepte ekonomskih institucij. Nato skupaj z 
udeleženci poskušajo definirati različne možne institucije, ki se vse 
zapisujejo na flow chart. Razpravo vodi do te mere, da so identificirane 
vse relevantne pojavnosti institucij za naslednjo nalogo. 
 
Udeležence se razdeli v manjše skupine in se jim da nalogo, da 
identificirajo katere izmed prej naštetih institucij so aplikativne za 
kapitalistično ekonomijo. Kot bonus, če znajo lahko isto zapišejo tudi 
za centralno planirano ekonomijo sovjetskega tipa ali jugoslovanski 
tržni socializem. 
 
Ogleda se videoprispevek na temo inštitucij in koordinatorskega 
razreda, tretjega razreda, ki je razvit poleg standardne definicije 
delavcev in kapitalistov.  
 
Odpre se temo vrednot, katere bi želeli, da ekonomija podpira. 
Predavatelj vodi pogovor, dokler se ne omeni tudi vrednote, ki so temelj 
participatorne ekonomije. 
Izvede se vodena debata glede identificiranih inštitucij in se predebatira 
vsako izmed njih in identificira njihovo vlogo v družbi. Ob vsaki 
predavatelj ponudi institucijo, ki bi bila del participatorne ekonomije. Na 
tej točki je pričakovati upiranje na podlagi naučenih ideoloških 
predpostavk, zato se te predpostavke preizprašujejo s primeri 
vsakdanjega življenja, kjer vsakdo ravna drugače, kot zapovedujejo 
naučene ideološke forme. 
Kot se je prej identificiralo institucije, ki nastopajo v kapitalistični in 
centralno planiranih ekonomijah, se sedaj izdela razpredelnica z 
identificiranimi institucijami participatorne ekonomije. 
 
Udeležence se vpraša, kakšni so njihovi občutki o povedanem. Ko vsak 
pove svoje videnje se predstavi informacija, da takšne oblike 
ekonomskega organiziranja že obstajajo celo znotraj kapitalističnih 
ekonomij. 
 
 
 
 
 
 
 

Kotiček za 
informacije  

Zakaj sedimo v krogu? 
V krogu se sedi, ker želimo poudariti enakopravnost udeležencev in kar 
takoj odigrati nekatere elemente ekonomske demokracije. 
 

Gradiva, 
učni 
pripomočki  
 

- Flip chart 
- Listki 
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4.2. Idealno delovno mesto 
 
Specifični cilji 
delavnice 

- Usposobljenost in motiviranost mladih za povezovanje teorije z 
družbenimi praksami; 
- Dvig socialne občutljivosti mladih; 
- Motiviranje mladih za skupnostno in skupno delo (community work, 
teamwork); 
- Omogočanje udeležencem, da skozi medsebojno podporo, skupne 
dejavnosti in pomoč bližnjim tudi sami doživljajo spremembe; 
- Opolnomočenje glede identifikacije in formiranja lastnih okoliščin 
dela; 
 

Znanja in veščine - Znanje o temeljih značilnostih kapitalizma, centralno planiranega 
gospodarstva in participatorne ekonomije; 
- Sposobnost empatičnega vživljanja v druge; 
- Sposobnost dela v skupini; 
- Nadgradnja analitičnih in predstavitvenih veščin; 
- Sposobnost nastopa v javnosti; 
- Komunikacija v maternem jeziku. 
 

Trajanje 4 Ure 
5  

Metode dela - sedenje v krogu, 
- predstavitev, 
- vodena diskusija, 
- delo v skupinah, 
- ogled odlomka iz dokumentarnega filma. 
 

Priložena gradiva  - Informacije o kooperativah (4. 3.) 
- Navodila za izvedbo igre Idealno delovno mesto (4.4.) 
 

Opombe  
 

- Med izvedbo delavnice udeleženci in izvajalci sedijo v krogu 
- Spodbuja se diskusija vseh 
- Izvajalci zastopajte svoja prepričanja, nikoli ne bodite nevtralni do 
tem, ki od vas zahtevajo osebno angažiranost in delovanje v smeri 
družbene pravičnosti, 
- Pripravljeni bodite sproščeno komunicirati z mladimi, ki so 
udeleženci seminarjev ali delavnic;  
- Sami sebe ne jemljite preveč resno, resno jemljite svoje delo oz. 
tisto, kar mladim sporočate;  
- Spodbujajte samostojno razmišljanje pri mladih;  
- Bodite pripravljeni da boste naleteli na uporniško obnašanje, kadar 
boste nagovarjali teme s katerimi boste mlade izbezali iz njihovega 
polja ugodja, varnosti in konvencionalnih ideoloških predpostavk;  
- Bodite pripravljeni na dejstvo, da boste pogosto prvi objekt kritike. 
 

 Trajanje: 35 min 
 
 
 

Udeleženci in izvajalec se posedejo v krog. Uvodoma izvajalec 
predstavi temo delovnega mesta. Vsakega udeleženca prosi, da na 
listke napišejo težave, ki se lahko za zaposlene pojavljajo na 
delovnem mestu. Listki se nato nalepijo oziroma prepišejo na večjo 
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Trajanje: 15 min 
 
Trajanje: 90 min 
 
 
Trajanje: 30 min 
 
 
 
 
 
Trajanje: 15 min 
 
Trajanje: 40 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trajanje: 15 min 
 

tablo. O vsaki izpostavljeni težavi se pogovori. Cilj je, da se pri 
udeležencih spodbudi refleksija glede strukturnih vplivov (v ozir na 
predhodno delavnico) na delavce v podjetju. Ko udeleženci 
identificirajo strukturni razlog za posamezen problem se poišče tudi 
strukturna rešitev, ki bi ta problem reševala ali omilila. 
 
Odmor 
 
Ogleda se dokumentarni film »Heart of the factory«, o vzpostavitvi 
delavske zadruge v Argentini. 
 
Z udeleženci se pogovori o filmu. Vsak poda svoje vtise. Nato se jih 
vpraša, katere strukturne elemente, ki smo jih obravnavali, na tej in 
prejšnji delavnici so lahko identificirali. V vodenem pogovoru se jih 
skupaj nekaj identificira. Izvajalec oriše nekaj dobrih praks iz 
zadružništva. 
 
Odmor 
 
Igra: Idealno delovno mesto 
Udeležence se razdeli v dve skupini in se jim da nalogo, da poskušajo 
strukturno definirati idealno delovno skupnost (podjetje, zadrugo, ipd.) 
v kakršni bi si želeli delati, ne glede na to, če je to trenutno v skladu z 
zakonom ali ne. Vsaka skupina nato predstavi svojo delovno 
skupnost, kaj proizvajajo, kako so organizirani, kako poteka 
odločanje, kako si razdelijo prihodke, ipd. Za vsako orisano strukturno 
formo se jih pozove, da razložijo zakaj so jo izbrali. O morebitnih 
različnih izbirah institucij med skupinami se spodbudi debata. 
 
Izvajalec povzame izbrane strukturne karakteristike in jih pojasni skozi 
prizmo trenutne zakonodaje in izpostavi tiste izmed njih, ki se dajo 
realizirati v trenutnem zadružništvu in katere bodo imeli priložnost bolj 
podrobno spoznati v nadaljnih delavnicah in praksi. 

Kotiček za 
informacije  

Zakaj sedimo v krogu? 
S sedenjem v krogu želimo poudariti enakopravnost in čimbolj vključiti 
udeležence v odprto debati. 
Zakaj igra Idealno delovno mesto? 
Ker želimo, da poskušajo udeležnci poosebiti koncepte, ki smo jih na 
delavnici obravnavali in se jih naučiti v praksi aplicirati z čim večjo 
stopnjo samozavedanja. 
 

Gradiva, učni 
pripomočki  
 

- Navodila za izvedbo igre Idealno delovno mesto 
- Informacije o nekaterih kooperativah 
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4. 3. Informacije o kooperativah 

FaSinPat 
FaSinPat je tovarna v Argentini ki proizvaja keramične izdelka. Je ena izmed približno 
200 tovarn, ki so jih delavci prevzeli v svoje upravljanje v letih, ko je Argentina 
bankrotirala, torej v letih 2001 in 2002. Delavci so tovarno prevzeli zaradi slabih 
pogojev dela, kajti v povprečju so zaradi nečloveškega tempa dela imeli vsak dan eno 
industrijsko nesrečo v povprečju pa enkrat na mesec tudi smrtno žrtev. Situacije 
delavci dolgo niso mogli popraviti, kajti sindikat, ki jih je zastopal je nastopal v spregi z 
vodstvom tovarne in je bil v bistvu kriminalna organizacija. Vodstva sindikata niso mogli 
zamenjati, kajti lastniki tovarne so takoj odpustili vsakega, ki je kandidiral na volitvah 
za vodstveno mesto v sindikatu. Leta 2000 so delavci na skrivaj sestavili listo za 
sindikalne volitve in zadnji dan kandidirali in tudi zmagali. Vodstvo se je odzvalo z 
represijo, ki je vodila v serijo stavk in nemirov. V nekem trenutku je vodstvo naznanilo, 
da ima namen odpustiti ¾ vseh delavcev v tovarni, da bi se znebili sindikata. Delavcem 
je prekipelo in so zasedli tovarno in nadaljevali z delom brez šefov in brez srednjega 
mangementa, ki je stopilo na stran lastnika in je zapustilo tovarno. Po dolgoletnem 
pravnem boju so tudi pravno postali lastniki tovarne leta 2012, se jih pa neprestano 
onemogoča, saj jim je država naprtila odplačevanje nasedlih kreditov prejšnjega 
lastnika. Prav tako v zelo energetski 
Proizvodnjo so organizirali na horizontalen način. Vse odločitve so sprejemali preko 
delavskega sveta, ki je glavni odločevalni organ v tovarni in na katerem se sprejmejo 
vse odločitve, od višine plač pa do tega koga zaposliti ali odpustiti. Za odločanje 
uporabljajo sistem ena oseba en glas in večina zmaga. Plače imajo vsi v tovarni enake 
ne glede na to, kakšno delo opravljajo. Obdržali so nekatere službe, kot so bile pod 
prejšnjim vodstvom, torej še vedno obstajajo tržniki, računovodje, razvojni oddelek. Ne 
obstaja pa več delovno mesto direktorja, nadzornikov in podobnih kadrov. Delavci 
rotirajo vloge, torej računovodje, tržniki in delavci za stroji se med seboj zamenjujejo, 
ker poskušajo preprečiti nastanek višjega razreda znotraj tovarne, zato si delijo 
pomembno delo. Imajo politiko odprtih knjig, kjer je vsakemu delavcu v vsakem 
trenutku dostopna in raztolmačena vsaka finančna informacija.  
Sedaj tovarna v delavskem upravljanju že več kot 15 let in kljub neprestanim 
poskusom, da bi jih uničili tovarna še vedno posluje. Proizvodnjo so razširili in zaposlili 
več kot več kot 300 novih delavcev. 
 
Suma 
Suma je kooperativ v Veliki Britaniji, ki se ukvarja s prodajo zdravih prehranskih 
izdelkov. Kooperativa se je ustanovila leta 1975 na pobudo mini dobaviteljev 
prehranskih izdelkov z namenom povezovanja in tako krepitve. Vztrajno je privabljala 
nove člane in počasi rastla. Danes, 40 let kasneje, ima 150 zaposlenih in dobavlja 
hrano velikemu številu prodajaln. 
Notranje je organizirana nehierarhično. Ni direktorjev ali izvršnega komiteja. Redno 
izvolijo koordinatorski komite, ki opravlja funkcije managementa, hkrati pa imajo še dve 
telesi, ki nadzirata delo tega komiteja, da si ne bi nagrabil preveč oblasti. Imajo politiko 
odprtih knjig in so vse informacije dostopne vsakemu zaposlenemu. Prav tako imajo 
obrnjeno komunikacijsko politiko, ki pravi, da če neke komunikacije kdo ni razumel, je 
za to kriv tisti, ki jo je poslal, kar pomaga pri reševanju notranjih konfliktov in preprečuje 
manipulacije. 
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Uporabljajo odprte skupine za elektronsko pošto tako da lahko vsak bere vso 
komunikacijo. Prav tako so vsi nivoji odločanja odprti za vsakogar. Vsak sestanek 
vsakega telesa se začne z odprtimi točkami dnevnega reda, kjer lahko vsak zaposleni 
naslovi katero koli temo želi. Slogan organizacije vsa ta leta je bil »Razorožimo 
izvrševalce, management je funkcija in ne status.« Njihova doslednost pri uveljavljanju 
tega načela se je izplačala, kajti raziskave kažejo, da je najpogostejša pot za uničenje 
kooperativ to, da jo poskušajo privatizirati tehnični kadri, najpogosteje vodja 
računovodstva. 
 
Mondragon 
Mondragon je skupina kooperativov v Španiji. Je največji kooperativ v Evropi in 
združuje 261 različnih kooperativov, ki se ukvarjajo z vsem od pridelave žita, preko 
izdelave bele tehnike pa do bančništva. Ustanovljen je bil leta  1956 s petimi člani in je 
do sedaj zrasel v ogromno organizacijo z 80.000 zaposlenimi. Mondragon ima lasten 
sistem zdravstvenega zavarovanja in lasten pokojninski sklad. Pravno je organiziran 
kot podjetje v bistvu pa je federacija kooperativov.  
Delujo po demokratičnih načelih po principu en delavec en glas. Ker gre za večjo 
količino kooperativov, ki delujejo v sklopu večje krovne skupine se točni načini 
odločanje razlikujejo od enote do enote. Skupno odločevalno telo je kooperativni 
kongres, ki usmerja in nadzira delo organov Mondragona. Organizirani so na podlagi 
10 principov: prosto članstvo, demokratična organizacija, suverenost dela, 
funkcionalna in podrejena vloga kapitala, participatorni management, plačna 
solidarnost, medorganizacijska kooperacija, družbena transformacija, univerzalnost in 
izobraževanje. Delitev dela ohranjajo hierarhično, vendar se za višja mesta glasuje. 
Kot grozd delujejo solidarno, tudi do te mere, da ko kakšen izmed kooperativov dela 
izgubo, to izgubo pokrivajo iz dobičkov drugih kooperativov, medtem ko imajo lastne 
podjetniško svetovalne organizacije, ki pomagajo opotekajočem kooperativu, da se 
postavi nazaj na noge. Namesto da delavce odpuščajo, ko kakemu kooperativu ne gre 
jih prerazporejajo v druge kooperative. 
Plače določajo demokratično na kongresu. Vzdržujejo plačno politiko, da je razmerje 
plač med najbolje in najslabše plačanim delavcem med 1:3 in 1:9, različno v različnih 
kooperativih, povprečje pa je 1:5. 
Skozi leta se je v nekatere kooperative Mondragonske kolektiva zaposlilo veliko 
delavcev, ki niso hkrati člani/lastniki kooperativov in se je vzpostavil nekakšen 
dvorazredni sistem zaposlenih. 
 
	

4. 4. Navodila za izvedbo igre ”Idealno delovno mesto” 

V izvedbo igre želimo, da poskušajo udeležnci poosebiti koncepte, ki smo jih na 
delavnici obravnavali in se jih naučiti v praksi aplicirati z čim večjo stopnjo 
samozavedanja. Udeležence izzovemo, da poskušajo udejaniti čim bolj pravično in 
prijazno delovno mesto, vendar z vso resnostjo in premislekom. Ne želimo, da 
ubesedijo pravljične okoliščine, ampak najboljše, kot so sami sposobno domisliti 
pravično organizirano delovno mesto. 
 
Korak 1: Udeležence se razdeli v dve ali več skupin po 5 udeležencev, po potrebi 
glede na številčnost udeležencev. Vsem skupinam se da ista naloga. Naloga je, da si 
predstavljajo, da se jim je ravno ponovila situacija, katere priča so bile marsikatere 
tovarne iz Argentine, ki so jih lastniki, direktorji, finančniki in ostali vodilni kadri 
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enostavno zapustili. Sedaj so se znašli v situaciji, ko so (50 delavcev) v posesti tovarne 
za proizvodnjo česar koli si želijo. Z uporabo podanega znanja morajo organizirati 
delovno mesto tako, da bi jim čim bolj ustrezalo. Naj upoštevajo, da morajo znotraj 
obrata definirati glavne kategorije kot so: lastništvo, način plačila, sistem odločanja in 
delitev dela. Naj bodo čim bolj podrobni (nočemo da samo v petih alinejah napišejo 
katere izmed navedenih možnosti bi obkljukali) in napišejo obrazložitve zakaj so se 
odločili za eno obliko in ne za drugo. Prav tako naj napišejo kje vidijo potencialne 
težave in potencialne prednosti za svojo odločitev.  
Med tem ko izvajajo nalogo naj imajo pred očmi razpredelnico obravnavanih institucij. 
 
Lastništvo Delitev dela Odločanje Plačilo 
Zasebna 
lastnina 

Hierarhična Avtoritarno, 
hierarhično 

Plačilo za lastnino 

Državna 
lastnina 

Uravnoteženi 
delovni sklopi 

Demokratično – ena 
oseba en glas 

Plačilo za pogajalsko 
moč 

Družbena 
lastnina 

 Pogajanje med 
sodelavci 

Plačilo za 
proizvedeno 
vrednost 

  Samoupravljanje Plačilo za trud in 
požrtvovalnost 

   Plačilo po potrebi 
 
Korak 2: Predavatelj naj bo na voljo in kroži od skupine do skupine in odgovarja na 
morebitna vprašanja. Če opazi, da ne vlagajo dovolj premisleka ampak samo 
naštevajo kar predvidevajo, da je »pravilen« odgovor, jih opomni, da se pričakuje da 
bodo sami razmislili in pač uredili delovno mesto tako kot menijo da je najbolje. Lahko 
je tudi točno tako, kot je zdaj, če menijo, da je to pač najboljša možna ureditev. 
 
Korak 3: Ko končajo z delom jih predavatelj pozove, da vsaka skupina v petih minutah 
predstavi svoje delovno mesto. Vpraša jih kaj proizvajajo, kako so organizirali delovni 
proces, kako so se odločili za plačevalno politiko, kdo je lastnik obrata? Za vsak 
odgovor zahteva obrazložitev logike oziroma razmišljanja, ki jih je navedlo na določeno 
odločitev. Izpostavi, če so odločitve kontradiktorne (če se naprimer odločijo, da bo 
tovarna last le enega izmed njih, potem pa izberejo samoupravljanje kot princip 
odločanje, kajti oboje hkrati ne more obstajati). Ko vsaka skupina predstavi svoje 
zamišljeno delovno mesto se pozove ostale skupine da komentirajo. Postopek se 
ponovi z vsemi skupinami. Vsak izbran model se zapiše v razpredelnico, ki je del teh 
navodil. 
 
Korak 4: Vsi štirje modeli iz razpredelnic se prepišejo na večje, da so vsi vidni. 
Predavatelj vpraša v katerem od izbranih bi udeleženci najraje delali. Potem gre skozi 
vse izbrane mehanizme in oceni, katere in v kakšni meri jih je mogoče uporabiti v 
današnji zakonodaji pa naj bo to za klasična podjetja, če si izberejo, da bo obrat v 
zasebni lasti ali pa v zadrugi, če si izberejo skupinsko obliko. 
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