Spoštovana predsednica,
spoštovani predsednik sveta delavcev!

Vabim vas na tradicionalni decembrski strokovni posvet/okroglo mizo združeno s
prednovoletnim srečanjem članov Združenja svetov delavcev Slovenije, ki bo tokrat potekal

v SREDO, 13. decembra 2017, z začetkom ob 09.00 uri,
v Hotelu JELOVICA na Bledu
in sicer na temo

Družbena odgovornost,
ekonomska demokracija in
aktivna participacija zaposlenih
»Pravno utemeljena korporativna družbena odgovornost bo uveljavljena šele takrat, ko bodo
nacionalne zakonodaje enakovredno priznavale prispevek kapitala in dela k dodani vrednosti ter
bodo temu podredile tudi zakonsko opredeljeni način korporativnega upravljanja z enakovredno
udeležbo delavskih in kapitalskih predstavnikov v organih gospodarskih družb.« (R. Bohinc, 2016)
Sedanji družbeno ekonomski sistem, ki nenehno povečuje neenakost in ustvarja vedno večje
napetosti v družbi, terja korenite spremembe predvsem v preživelem, kapitalističnem razmerju
med delom in kapitalom, izhajajoč zlasti iz dejstva, da je delo vse bolj kvalificirano, da je zanj
potrebno vse več znanja in usposobljenosti ter je zato več vredno v razmerju do ostalih
produkcijskih dejavnikov. Zmanjšanje neenakosti je hkrati tudi osnovni cilj ekonomske
demokracije.
Gospodarski razvoj namreč ne more biti le cilj sam zase ali za izbrane družbene skupine, temveč je
družbena odgovornost nacionalnih držav, da ohranjajo ravnotežje med gospodarsko koristjo in
družbeno blaginjo za vse. K temu jih zavezujejo tudi številni dokumenti OZN, MOD, OECD in EU.
Slednja je v »Zeleni knjigi« EU o družbeni odgovornosti še posebej poudarila vidik varstva pravic
in položaja zaposlenih, razvoja kadrovskih zmogljivosti ter druge družbene, ekološke in socialne
vidike.
Zakaj prav sedaj organiziramo okroglo mizo o družbeni odgovornosti?

V zadnjem času se namreč v Sloveniji vedno bolj aktualizira pomen korporativne družbene
odgovornosti za nov, drugačen in bolj pravičen prihodnji razvoj. Razprave so še posebej spodbudili
izjemni znanstveno-teoretični prispevki nove knjige »Družbena odgovornost« dr. Rada Bohinca, ki
temelji na sodobnih načelih družbene odgovornosti in z njimi povezane ideje o ekonomski
demokraciji, nastajanje »Nacionalnega načrta uveljavljanja družbene odgovornosti podjetij«, ki
ga pripravlja Vlada RS in ustanavljanje »Gibanja za družbeno odgovornost«, kot odziva ter poziva
dela slovenske družboslovne znanosti in civilne družbe.
K sooblikovanju razvoja korporativne družbene odgovornosti, na načelih medsebojnega
sodelovanja vseh déležnikov in preseganja samo načela maksimiranja vrednosti podjetij za
delničarje, pa vabimo tudi vas, člane Združenja svetov delavcev Slovenije, da v aktualne razprave
vnesemo tudi znanje, poglede in predvsem praktične izkušnje dosedanjega uveljavljanja delavske
participacije v slovenskih podjetjih.
Na okrogli mizi bosta s predstavitvijo obravnavane problematike, svojih strokovnih pogledov in
praktičnih izkušenj sodelovala:
Red. prof. dr. Rado Bohinc, predstojnik Raziskovalnega centra za primerjalno pravne
raziskave Fakultete za družbene vede v Ljubljani in
Tadej Slapnik, univ. dipl. ing. stroj., državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS
Okroglo mizo bo vodil mag. Rajko Bakovnik, namestnik generalnega sekretarja Združenja svetov
delavcev Slovenije. Razpravo, v kateri pričakujemo tudi vaše aktivno sodelovanje, pa bomo sklenili
s prednovoletnim srečanjem udeležencev.

Program:
09.00 – 09.30 Sprejem in registracija udeležencev
09.30 – 11.00 Družbena odgovornost« - nov razvojni model, ki v središče postavlja
človeka, njegovo ustvarjalnost in gospodarsko rast za vse ljudi /dr. Rado
Bohinc/


O konceptu družbene odgovornosti



Korporativna družbena odgovornost in pomen razvijanja delavskega
soupravljanja



Izzivi »ekonomske demokracije« in z njo povezanih oblik sodobne
delavske participacije



Deležniška in delavska korporacija



Delavsko delničarstvo in udeležba na dobičku



Upravljanje družb v državni lasti, SDH



Ukrepi za razvoj soupravljanja, udeležbe na dobičku in notranjega
lastništva



10 temeljnih zahtev za družbeno odgovornost

11.00 – 11.30 »Nacionalni načrt uveljavljanja družbene odgovornosti podjetij« –
predstavitev projekta Vlade RS /Tadej Slapnik, univ. dipl. ing. stroj./
11.30 – 12.30 Razprava (sklep o pristopu ZSDS k podpisu listine »10 zahtev za DO«)
12.30

Prednovoletno srečanje

Prijave:
Udeležbo lahko prijavite najkasneje do PONEDELJKA, 11. decembra 2017, po pošti ali faxu na
naslov: Center za participativni menedžment, Visoko 50, 4212 Visoko, fax: (04) 253 60 22 ali po epošti: cpm@siol.net ter www.delavska-participacija.com.
Natančnejše informacije o posvetu lahko dobite tudi po GSM (041) 398 258.
Vsak udeleženec (število iz posamezne organizacije ni omejeno) naj bi za pokrivanje organizacijskih
in gostinskih stroškov prispeval 65,00 EUR + DDV. Ta znesek se nakaže pred začetkom srečanja na
TRR Centra pri Hranilnici LON d.d. Kranj:
št. SI56 6000 0000 0204 159. Naša davčna številka je SI48322610.

Lep pozdrav in nasvidenje na Bledu!

Datum: 29. 11. 2017

