
Kje lahko najdete spletne vire, ki izboljšujejo 
sodelovanje delavcev v podjetjih?

www.wins-project.eu

Na spletnem mestu WINS lahko najdete zbirko povezav do pravnih 
gradiv, dobrih praks, projektnih gradiv, novic, videoposnetkov in 
povezav do prejšnjih projektov na temo pravic do obveščenosti, 
posvetovanja in udeležbe (ICP) ter podjetij socialne ekonomije v 
več jezikih. Za več informacij se lahko vedno obrnete na partnerske 

organizacije WINS. 

Partnerji:

Nacionalna in evropska zakonodaja zagotavlja vaše 
pravice do obveščenosti, posvetovanja in sodelovanja, 
ko gre za "tradicionalne" pravne oblike v socialni 

ekonomiji. 
Če pa delate za digitalno platformo, morda v sektorju 
dostave na dom ali mobilnosti, in menite, da so vaši 
delovni pogoji zlorabljeni, ter razmišljate o združevanju in 
ustanovitvi lastne digitalne platforme, morate vedeti, da 

zadružne platforme obstajajo.
Te zadružne platforme se od tradicionalnih platform 
razlikujejo po tem, da jih morajo urejati zadružna načela 
solastništva in demokratičnega upravljanja. Zato morate 
vi in vaši sodelavci sodelovati v vseh njihovih procesih - 
pri njihovem lastništvu, odločanju in upravljanju ter pri 
opravljanju vsakodnevnega dela. Na ta način lahko svoje 
delo razvijate v projektnem okolju in v dostojnih pogojih 

za delavce.
Ker pa je postopek drag in vključuje obsežno strokovno 
znanje, vam svetujemo, da se obrnete na reprezentativni 
sindikat ali zadružno organizacijo v vaši državi (npr. IED  
v Sloveniji ali Public www.ekonomska-demokracija.si v 
Severni Makedoniji www.public.org.mk/en/public), ki 

vam lahko model dobro pojasni.

Kakšne bi bile vaše pravice, če bi bili del 
socialnega podjetja, na primer član 

delavske zadruge?
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WINS je projekt, ki ga sofinancira Evropska unija in je 
namenjen spodbujanju vključevanja delavcev v podjetja 

socialne ekonomije (SEE) v Evropi. Krepi tudi nadnacionalno 
sodelovanje med predstavniki delavcev in delodajalcev ter med 
podjetji socialne ekonomije in sindikati v zvezi z vključevanjem 
delavcev. Poleg tega WINS spodbuja delavce, da (s)poznajo 
svoje pravice do obveščenosti, posvetovanja in sodelovanja 

(imenovane tudi "pravice ICP"), ko delajo v (socialnem) 
podjetju, ter pravice in obveznosti, ki jim omogočajo zadostne 
informacije, ko postanejo delavci ali so lastniki podjetja v lasti 

delavcev ali drugi vrsti podjetji socialnege ekonomije.

Kaj je WINS? 
Ste kdaj razmišljali o ustanovitvi lastnega socialnega 

podjetja, da bi lahko sodelovali pri sprejemanju odločitev?

Ali ste vedeli, da imajo v socialnih podjetjih ljudje in družbeni 
namen prednost pred kapitalom? To dosežemo z avtonomnim, 
preglednim, demokratičnim in participativnim upravljanjem, ki 

daje prednost odločanju, ki temelji na ljudeh in njihovih 
prispevkih dela in storitev, ki jih opravljajo za podjetje, oziroma 

temelji na družbenem namenu podjetja in ne zgolj na 
prispevkih k finančnemu kapitalu.

V teh podjetjih, še zlasti v podjetjih v lasti delavcev ali delavskih 
zadrugah, se lahko razvijate kot  delavec in ste hkrati partner 

podjetja, kar vam omogoča demokratično sodelovanje pri 
odločanju. Na podlagi dela, ki ga prispevate, boste deležni 

rezultatov gospodarske dejavnosti in po potrebi tudi socialnega 
namena vaše zadruge. 

Poleg tega bo vaše podjetje spodbujalo solidarnost, tako 
znotraj podjetja kot v družbi nasploh, podpiralo lokalni razvoj, 

enake možnosti moških in žensk, socialno kohezijo, 
vključevanje ljudi, ki jim grozi socialna izključenost, ustvarjanje 
stabilnih in kakovostnih delovnih mest, usklajevanje osebnega, 

družinskega in poklicnega življenja ter trajnost.

Kako lahko sodelujete v podjetju socialne ekonomije?
 

Pravni okvir in razpoložljive možnosti niso enake v vseh 
državah. Vendar je povsod mogoče ustanoviti vsaj neprofitno 

fundacijo ali zadrugo.  
Večina podjetij socialne ekonomije so participativne 

organizacije, v katerih status partnerja temelji na vaši udeležbi 
v procesih proizvodnje in distribucije blaga in storitev, bodisi 
kot ponudnik katerega od proizvodnih dejavnikov bodisi kot 

potrošnik izdelkov.
To pomeni, da lahko sodelujete tako, da prispevate svoje 

delo, svoj družbeni kapital in svoje odločitve.
Za ohranjanje dobrih odnosov v podjetniškem projektu je 

bistveno, da ima vsaka oseba svoje področje odgovornosti in 
da pri sprejemanju odločitev ne prihaja do prekrivanja, čeprav 

je pogosto treba sprejemati skupne odločitve. Ljudje, ki 
sestavljajo zadrugo, se morajo med seboj dopolnjevati, se 
podpirati in znati iz sebe in tudi iz drugih izvleči najboljše.

Člani in delavci v podjetjih socialne ekonomije imajo (tako kot 
v "navadnih" podjetjih) pravico sodelovati pri odločanju prek 

organov podjetja, kot sta skupščina in upravni svet, ki ju 
urejajo pravilniki podjetja.

Ne pozabite, da ima v zadrugi vsaka oseba en glas.

Kaj je socialno podjetje?

Socialno podjetje je gospodarski subjekt v socialni ekonomiji, 
katerega glavni cilj ni ustvarjanje dobička za lastnike ali 

delničarje, temveč doseganje družbenega učinka. Deluje s 
podjetniškim in inovativnim pristopom, dobiček pa uporablja 

predvsem za doseganje družbenih ciljev. Upravljanje je odprto 
in odgovorno, zlasti pa vključuje zaposlene, potrošnike in 
zainteresirane strani, na katere vpliva poslovna dejavnost 

podjetja. Socialna podjetja pokrivajo široko paleto dejavnosti, 
od socialnih storitev do finančnih produktov, kot na primer 

vzajemne banke. Možne pravne oblike vključujejo zadruge, 
vzajemne družbe, društva, zavode, fundacije in socialna 
podjetja. V nekaterih državah obstaja dolga zgodovina in 

tradicija socialne ekonomije, medtem ko je v drugih državah ta 
sektor slabo razvit.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.
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