
                
 

 

 

 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje 
 

 
 

Družbeno ekonomski vidiki delovanja 
svetov delavcev v podjetjih  
/redni prof. dr. Bogomir Kovač/ 
 
ki bo v SREDO, 29. novembra 2017, od 9. do 14.30 ure, v konferenčnem centru 
M Hotela Ljubljana, Derčeva 4 (poleg Kina Šiška) 
 
 

Cilj in namen 

Dosedanja praksa kaže, da so sveti delavcev običajno najšibkejši prav pri vključevanju v 
procese sprejemanja pomembnejših ekonomsko-poslovnih odločitev v podjetjih. Nekateri 
celo menijo, da je vloga svetov delavcev in drugih predstavnikov delavcev na tem področju 
odločanja zanemarljiva in nepomembna, kar je seveda popolnoma zgrešeno.  
 
Današnja podjetja morajo v osnovi odgovoriti predvsem na dve temeljni ekonomski 
vprašanji: 
Kaj delati? in 
Koliko (iz)delati? 
In odgovori/odločitve v zvezi s temi vprašanji imajo lahko zelo velike ekonomske ter socialne 
posledice. To pa zadeva vse nas, torej tudi zaposlene in njihova predstavništva. 
 
Zato bo osrednji cilj razpisanega izobraževanja  predstavnikom delavcev ponuditi kakovostne 
informacije in znanja o izzivih sodobne ekonomije in ekonomskih vidikih delavskega 
soupravljanja ter načinih za izboljšanje učinkovitosti svetov delavcev v podjetjih. Program 
temelji na usposabljanju in razvijanju kompetenc predstavnikov delavcev, pri čemer bomo 
izpostavili tudi kritičen pogled na sedanjo podjetniško prakso ter predstavili koncept 
evropskega razumevanja družbeno odgovornega podjetja, ki vključuje tudi delavsko 
soupravljanje.   
 
V okviru izobraževanja bodo vsekakor dragocena tudi razmišljanja predavatelja, enega od 
vodilnih sodobnih slovenskih ekonomistov, predvsem o usposobljenosti (moči) ekonomije 
za spoprijemanje z aktualnimi izzivi ter vlogi delavskega soupravljanja pri tem. 
  
 



 

Udeležbo priporočamo 

− PREDSEDNIKOM in ČLANOM SVETOV DELAVCEV 

− PREDSTAVNIKOM DELAVCEV V ORGANIH VODENJA IN NADZORA (članom NS, UO in 
delavskim direktorjem) 

− SINDIKALNIM ZAUPNIKOM 

− KADROVSKIM, PRAVNIM IN DRUGIM STROKOVNJAKOM V PODJETJIH 
 
 

Iz vsebine 

1. Uvodni del 

� Izzivi sodobne ekonomije – lahko neoliberalni kapitalizem preživi 

� Kriza EU in možnosti razvoja socialno tržnega gospodarstva 

� Zadrege sedanjega razvoja Slovenije – kje, kako in s kom  smo zgrešili  

2. Ekonomska demokracija kot sistemska sprememba kapitalizma in poslovnih modelov 
podjetij   

� Konsolidacijska država – od fiskalne do dolžniške krize 

� Demokratični kapitalizem in ekonomska demokracija 

� Od klasične lastniške k déležniški koncepciji podjetja 

� Družbena odgovornost podjetij in trajnostni razvoj  

� Vloga intelektualnega kapitala v »družbi znanja« 

� Ekonomska participacija in njeni ekonomski učinki  

� Strateški zasuk in novi poslovni modeli razvoja  

3. Ekonomski vidik delovanja sveta delavcev v podjetju 

� Razvoj organizacijske in ekonomske participacije zaposlenih (soupravljanje, 

soudeležba v dobičku, notranje lastništvo) 

� Ekonomski učinki delavskega soupravljanja včeraj in danes, vloga kooperativnih 

oblik dela in poslovanja v sodobnem svetu in pri nas 

� Simetrične in asimetrične informacije, delitev moči in vpliv zaposlenih na na 

ekonomsko uspešnost podjetja 

� Pomembnejše ekonomske odločitve v podjetju, v katere se mora vključiti svet 

delavcev in način vključevanja 

� Neposredne in posredne oblike dela, pravice, dolžnosti in  možnosti delovanja 

sveta delavcev in drugih oblik soupravljanja v slovenskih družbah 

� Strategije in taktike uveljavljanja vloge delavcev v sedanjih kriznih  razmerah, 

kako reševati probleme in uveljaviti svojo moč in vpliv (praktični primeri – 

obveščenost, dajanje predlogov, odločanje prek svetov, NS in delavskega 

direktorja, sindikati…).  

4. Razprava, povzetek ključnih vsebin in priporočila 



 

Predavatelj 

Dr. BOGOMIR KOVAČ, redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na dodiplomskem in 
podiplomskem  študiju s področja ekonomike in ekonomike okolja, ekonomske filozofije, 
primerjalne analize ekonomskih sistemov in podjetništva. Je gostujoči profesor na tujih 
univerzah. V tujini se tudi nenehno izpopolnjuje. Je član mednarodnih ekonomskih združenj 
(European Economic Association, Strategic Planning Society, Hegell Gesellschaft Berlin). 
Izkušnje si je pridobival s poslovnim svetovanjem in svetovanjem na vladni ravni tudi kot član 
strateških vladnih svetov. Deloval je v slovenskih nadzornih svetih. Je avtor strokovnih 
člankov, samostojnih knjižnih del, kolumnist in publicist. 
 

 

Prijave in kotizacija  
 
Udeležbo lahko prijavite najkasneje do PONEDELJKA, 27. novembra 2017,  po pošti ali faxu 
na naslov: Center za participativni menedžment, Visoko 50, 4212 Visoko, fax: (04) 253 60 
22 ali po e-pošti: cpm@siol.net ter www.delavska-participacija.com.   
 
Natančnejše informacije o izobraževanju lahko dobite tudi po GSM (041) 398 258. 
 
Kotizacija z gradivom, osvežilnimi napitki in prigrizkom za člane ZSDS znaša 178,00 EUR + 
DDV, za ostale udeležence pa 198,00 EUR + DDV. 
 
Pri plačilu lahko uveljavljate 10% popust, če organizacija prijavi najmanj dva udeleženca.   
 
Kotizacijo nakažite pred začetkom izobraževanja na TRR Centra pri Hranilnici LON d.d. Kranj: 
št. SI56 6000 0000 0204 159. 
 
Dokazilo o plačilu boste oddali ob prihodu na izobraževanje. Račun boste prejeli po zaključku 
izobraževanja. Center za participativni menedžment je davčni zavezanec z davčno številko 
SI48322610. 
 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
 
Datum: 07. 11. 2017 Mag. Rajko Bakovnik, 

direktor CPM 

 


