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Namen projekta WINS je spodbujati vključevanje delavcev v podjetja socialne ekonomije (SEE) v

Evropi. Krepi tudi nadnacionalno sodelovanje med predstavniki delavcev in delodajalcev ter

med podjetji socialne ekonomije in sindikati, ko gre za vključevanja delavcev.

Poleg tega WINS spodbuja zaposlene v (socialnem) podjetju, da se seznanijo s pravicami do

obveščenosti, posvetovanja in sodelovanja ("pravice ICP") ter tudi pravicami in obveznostmi, , ko

postanejo delavci ali lastniki podjetja v delavski lasti.

S projektom WINS si prizadevamo za razširjanje zakonodaje EU o udeležbi

delavcev v podjetjih, vključno z Direktivo 2003/72/ES o udeležbi delavcev v

evropski zadrugi, in o sodelovanju delavcev na nacionalni ravni, zlasti Direktivi

2002/14/ES o vzpostavitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z

delavci.

S tem prispevamo k izpolnjevanju ciljev evropskega stebra socialnih pravic in

zlasti njegovega načela 8(b) "Delavci ali njihovi predstavniki imajo pravico do

pravočasnega obveščanja in posvetovanja o zadevah, ki se nanašajo nanje,

zlasti o prenosu, prestrukturiranju in združevanju podjetij ter o kolektivnem

odpuščanju".

OZADJE POLITIKE

 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0072

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002L0014
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NAŠA PLATFORMA ZNANJA
Platforma znanja projekta WINS je platforma, ki se

stalno dopolnjuje ter zbira gradiva, povezana s pravicami

ICP, zlasti za delavce ali predstavnike delavcev v

podjetjih socialne ekonomije. Na tej platformi lahko

najdete vsebine, urejene po kategorijah - pravna gradiva,

dobre prakse, projektna gradiva, gradiva za delavnice in

druge projektne dogodke, članke in novice o sorodnih

projektih) in po državah/geografskih območjih (Italija,

Španija, Severna Makedonija, Slovenija, Bolgarija ter

drugih državvah in na ravni EU).

WWW.WINS-PROJECT.EU/THE-KNOWLEDGE-PLATFORM

 



ZAKAJ SOCIALNA PODJETJA
SPODBUJAJO SODELOVANJE
DELAVCEV?
V socialnih podjetjih, kot so delavske zadruge,

ljudje in družbeni namen prevladujejo nad

kapitalom. To se doseže z avtonomnim,

preglednim, demokratičnim in participativnim

upravljanjem, ki daje prednost odločanju

osredotočenem na ljudeh in njihovim delovnim

prispevkom ali na družbenem namenu zadruge,

ne pa na prispevkih k finančnemu kapitalu.

V teh organizacijah se lahko razvijate kot delavec

in ste hkrati partner podjetja, kar vam omogoča

sodelovanje pri sprejemanju odločitev  z

demokratičnimi mehanizmi . Deležni boste

rezultatov gospodarske dejavnosti, ki jo izvaja

zadruga, na podlagi  vašega prispevka in, kjer je

to primerno, družbenega namena vaše zadruge.

Poleg tega bo vaše podjetje spodbujalo

solidarnost, tako znotraj podjetja kot v širši

družbi , s čimer bo podpiralo lokalni razvoj,

enake možnosti med spoloma, socialno

kohezijo, vključevanje oseb, ki jim grozi

socialna izključenost, ustvarjanje stabilnih

in kakovostnih delovnih mest, usklajevanje

osebnega, družinskega in poklicnega

življenja ter trajnost.

Sodelovanje delavcev poteka prek organov

podjetja, ki sta skupščina in upravni svet,

oba pa sta urejena z nacionalno

zakonodajo o podjetjih ali delovnopravno

zakonodajo.

Ne pozabite, v zadrugi ima vsaka oseba en

glas.
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SINDIKATI

Delavci v podjetjih socialne

ekonomije morajo sodelovati

s sindikati, da bi zagotovili

individualne in kolektivne

pravice svojih zaposlenih.

Prav tako morajo sindikati

podpirati značilne

demokratične prakse

socialnih podjetij, ki so vzor

za poglobljen in bolj

vključujoč socialni dialog. V

socialni dialogu morajo tudi 

 vklučiti podjetja socialne

ekonomije, kar je v mnogih

državah članicah že realnost.

LOKALNE, NACIONALNE
IN MEDNARODNE

OBLASTI

Lokalne, nacionalne in

mednarodne oblasti

morajo priznati potencial

socialnim podjetjem da

lahko zadovoljujejo

potrebe družbe, izboljšajo

izvajanje javnih storitev

ter zmanjšujejo revščino

in izključenost, hkrati pa

spodbujajodemokratično

podjetništvo.

DELEŽNIKI PRI SODELOVANJU DELAVCEV V
PODJETJIH SOCIALNE EKONOMIJE

 

ORGANIZACIJE SOCIALNE
EKONOMIJE

Konfederacije, zveze in

sindikati zadrug in drugih

pravnih oblik se morajo

osredotočiti na obveščanje in

usposabljanje delavcev ter

jim zagotoviti orodja, ki

lajšajo in izboljšujejo

demokratično soupravljanje

v podjetjih ter jim omogočiti

sodelovanje v poslovnem

modelu, ki ustvarja trajnostni

razvoj s stabilno zaposlitvijo

z zagotovljenimi delovnimi

pogoji.
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PREUSMERITEV IN
PREOBLIKOVANJE PODJETIJ
V SOCIALNO PODJETJE

upokojitev delodajalca in družbenikov

brez družinskih naslednikov

resna tehnična, organizacijska in/ali

finančna kriza

Podjetje se lahko preoblikuje ali

prestrukturira v zadrugo zaradi naslednjih

razlogov:

Če delavci prek delavske zadruge

prevzamejo podjetje, ki je namenjeno

zaprtju, se bo podjetje nadaljevalo z

drugačnim, participativnim in pravičnim

modelom upravljanja, ki omogoča

sporazumne odločitve in katerega namen je

preživetje podjetja in ohranjanje delovnih

mest.

Zadruga ima veliko sposobnost

samoregulacije. Partnerji bodo odločali o

vidikih, kot so delovni pogoji, organizacija

in delovanje podjetja.

Tveganja, odgovornosti in presežki so

deljeni. Pri tem se upoštevajo sposobnosti

vsakega člana, s čimer se oblikuje popolna

in bogata multidisciplinarna ekipa, ki je

naklonjena inovacijam.

Razporeditev dobička v rezervne sklade

bo zagotovila potrebna sredstva za

preživetje kriznih obdobij, če bo to

potrebno. To je tudi jamstvo finančne

moči za tretje osebe.

Delavska zadruga ponuja stabilna in

kakovostna delovna mesta. Oseba, ki se

vpiše kot aktivni član zadruge, postane

solastnik podjetja. Pri tem bo užival v

dolgoročnem razmerju in imel stabilno

zaposlitev.



ZADRUŽNE PLATFORME ZA BOJ PROTI ZLORABAM
DELAVCEV S STRANI VELIKIH DIGITALNIH PLATFORM

V disruptivni digitalni družbi in

gospodarstvuvelike digitalne platforme

mnogim svojim delavcem ponujajo slabe

delovne pogoje. Predvsem v sektorjih

dostave na dom in mobilnosti, se je

pojavila delavska  sodelovalna  platforma,

ki ponuja poslovni model, ki ga delavci

upravljajo sami in ponuja dostojno delo, pri

čemer sta jedro poslovnega modela

kolektivna lastnina in delavska 

 demokracija.
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Tako lahko delavci sodelujejo v vseh

procesih dela platforme:so njeni lastniki,

sprejemajo odločitve o njej in njenem

upravljanju, kot tudi opravljajo

vsakodnevno delo. Zadružne platforme

zagotavljajo kakovostno zaposlitev

družbi in poštene delovne pogoje svojim

delavskim članom.



IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI
Informacije, dokumentacija in slike v tem dokumentu so delo konzorcija

Projekta WINS (Sporazum o dodelitvi sredstev št. VS/2020/0078) in ne

odražajo nujno stališč Evropske komisije.

Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo

informacij, ki jih vsebuje ta dokument.

Založil: DIESIS Coop scrl-fs

Boulevard Charlemagne 74. 1000

Bruselj, Belgija Tel: +32 2 543 1043

diesis@diesis.coop © DIESIS, 2022

Oglejte si tudi druge publikacije mreže Diesis na naslovu:

http://www.diesis.coop/

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Projekt WINS sofinancira Evropska unija
(sporazum o dodelitvi sredstev št.
VS/2020/0078).

Follow WINS Project on LinkedIn to stay updated!

Pridruženi partnerji:

Partnerji:

mailto:diesis@diesis.coop
http://www.diesis.coop/


CONTACT
Inštitut ED / Institute for Economic Democracy

Žibertova ulica 26A, Ljubljana, 1000 Ljubljana

1000 City: Ljubljana Country: Slovenia

https://ekonomska-demokracija.si/ 

 

Svobodni sindikat Slovenije / 

Freelance trade union of Slovenia

 Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, Slovenia

 https://www.zsss.si
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Projekt WINS sofinancira Evropska unija
(sporazum o dodelitvi sredstev št.
VS/2020/0078).

mailto:info@coceta.coop
mailto:info@coceta.coop
https://www.zsss.si/

