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WINS 
Spodbujanje vključenosti delavcev v podjetja socialne ekonomije  

 

WINS, tretja mednarodna konferenca 

30  November 2021 – 10:00  do 13:00  CET 

Registracija  

 

Ekonomska demokracija kot socialna ekonomija: lastništvo zaposlenih in 

demokratično upravljanje  

Že od začetka evropske integracije, obstaja trdna zaveza, da se zaposlenim v Evropi zagotovi 

pravica do vključevanja v odločanje  podjetjih. Proces je pripeljal do sprejetja številnih evropskih 

direktiv, ki dopolnjujejo in krepijo vključenost zaposlenih tudi na nacionalni ravni. Nekatere 

pomembnejše so priznavanje pravic delavcev do obveščanja in posvetovanja kot temeljnih pravic 

EU (PDEU), sprejetje direktiv Evropskega sveta de, direktiva o evropskih družbah (SE) – ki je uvedla 

pravice delavcev do sodelovanja na evropski ravni –, mrežna Direktiva o obveščanju in 

posvetovanju ter drugi pravni instrumenti.   

Vendar pa obstaja javni interes, še bolj izražen in artikuliran zaradi učinkov nedavne globalne 

gospodarske in zdravstvene krize, po nadgradnji razmerja delodajalec/zaposleni. Naslednji korak v 

tem procesu je delavsko solastništvo v podjetjih.  

Konferenca  se bo zato osredotočila na razmislek, kako že obstoječi in uspešno delujoči shemi 

lastništva delavcev prilagoditi in izboljšati ter ju predstaviti na ravni EU.   

Prvi je »Co-Operative Employee Stock Ownership Plan« (ESOP) ali evropski model ESOP-a, ki je 

demokratizirana različica ameriškega ESOP modela, ki obsega okoli 14 milijonov zaposlenih v ZDA 

(kar je približno 10 % zasebne delovne sile). Raziskave kažejo, da ESOP podjetja nižajo ekonomsko 

neenakost, vodijo k bolj trajnostnim poslovnim praksam, so družbeno odgovorna in v povprečju 

presegajo podjetja, ki niso organizirana kot ESOP-i, v smislu produktivnosti,  odpornosti na krize in 

ohranjanju zaposlenosti. Evropski ESOP naslavlja tudi  problem nasledstva v podjetjih, hkrati pa 

zagotavlja motivacijsko shemo za zaposlene. 

Drugi model je izpeljanka italijanskega ( »Marcora«) in španskega zakona (»Pago Unico«). Evropska 

»Marcora« je primerna za podjetja in delavske kolektive, ki jim grozi izguba delovnih mest zaradi 
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insolventnosti ali optimizacije proizvodnih stroškov. Model podjetjem zagotavlja finančno likvidnost 

tako, da delavcem omogoča uporabo pričakovanih nadomestil za brezposelnost, v enkratnem 

znesku, in zagotavlja strokovno znanje, ki pomaga pri prestrukturiranju poslovnega modela.  

Tako pravice delavcev do obveščanja, posvetovanja in sodelovanja, kot modeli solastništva/odkupa 

podjetij, s strani delavcev, kažejo potreben naslednji korak pri krepitvi demokratičnega upravljanja 

in ekonomske demokracije v EU. Ta mednarodni dogodek daje besedo tem idejam, pri čemer skrbno 

upošteva konceptualni razvoj in vseevropski potencial.   

 

Dogodek bo potekal v angleščini. Predvideno je tolmačenje v slovenščino, angleščino, španščino in 

italijanščino. 

PROGRAM 

 

10:00 - 10:15 Otvoritvena beseda 

 Pedro Blazquez, vodja projektov, Coceta (Španija) 

 Mirjana Ivanuša, generalna sekretarka, ZSES (Slovenija)  

 Luca Pastorelli, izvršni predsednik, Diesis Network (Belgija) 
 

10:15 - 11:00 Ekonomska demokracija in socialno podjetništvo za EU  

Demokracija na delu / finančno sodelovanje 

 Romuald Jagodziński, raziskovalec, ETUI (Belgija) 

 

Razvoj ekonomske demokracije s pravim modelom lastništva 

zaposlenih  

 Tej Gonza, Direktor, IED (Slovenija) 

 
Q&A 
Moderator: Melinda Kelemen  

 

11:00 - 11:10 Pravice delavcev do obveščanja in posvetovanja v EU in Sloveniji   

 Mirsad Begić, predsednik, Svobodni sindikat Slovenije 
(Slovenija)  
 

11:10 - 11:20 Politična implementacija lastništva zaposlenih v Sloveniji  
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 Luka Mesec, koordinator, stranka Levica (Slovenija)  
 

11.20 - 11.30 kratek premor  

11:30 - 12:30 Modeli ekonomske demokracije in EU  

Podpora delavcem v stečaju, primer Italijanskega zakona »Marcora«  

 Isabella Berardi, Promocijski oddelek za delavske odkupe, CFI 
(Italija) 
 

Ideja »Marcora« zakona za Evropsko unijo  

 Gregor Berkopec, IED (Slovenija) 
 

Sodelovanje zaposlenih v zadrugah. Načini, kako postati član 

zadruge  

 Avelino Gonzalez, delavski član zadruge , NUMAX S. Coop, 

Galega (Španija)   
 

 Anna Fornasiero, podpredsednica, zadolžena za človeške 
vire, Idealservice (Italija) 

 
Q/A 

 

12:30 - 13:00 Diskusija in zaključek      

 

Moderator dogodka: Sebastjan Pikl 


