
   

 

 
 

 

Vabimo vas na študijsko potovanje članov Združenja svetov 
delavcev Slovenije v Švico 
 

 
 
 

Delavsko soupravljanje in  
socialno partnerstvo v Švici 

 

ki bo potekalo v času od 19. do 22. septembra 2018 
(sreda, četrtek, petek, sobota) 

 
 
 
 
 
Letna študijska potovanja članov Združenja svetov delavcev Slovenije v evropske države so 
postala že tradicionalna in nenadomestljiva oblika spoznavanja drugih sistemov ter dobrih 
tujih praks na področju uveljavljanja sodobnih oblik delavskega soupravljanja in socialnega 
partnerstva. 
 
Tokrat vas vabimo, da se nam pridružite na študijskem potovanju v Švico, ki sicer ni članica 
EU, kljub temu pa ima visoko razvite različne oblike sodelovanja delavcev pri upravljanju 
družb in visoko razvito socialno partnerstvo. Zato bodo njihove izkušnje vsekakor izjemno 
dragocene za izboljšanje naše prakse.    
 
Glede na omejeno število udeležencev (iz posamezne organizacije je možno prijaviti največ 
štiri), ki je pogojeno z organizacijo takšnega potovanja, priporočamo čimprejšnjo prijavo! 
 
Na strokovnih srečanjih, ki jih pripravljamo skupaj s švicarskimi kolegi, bomo natančno 
spoznali delovanje njihovega sistema delavskega soupravljanja in socialnega partnerstva. 
Praktične izkušnje pri tem pa nam bodo predstavili tudi neposredno v dveh družbah: 
Novartis (Basel) in EBU (Ženeva).  
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAM 
 
1. dan – sreda, 19. 09. 2018:  LJUBLJANA – ZÜRICH – BASEL 
(05.30 prijava na letališču Ljubljana; 07.30 let z Adrio Airways v Zürich) 
 
NOVARTIS, Basel  
Novartis Campus  

 obisk multinacionalnega podjetja Novartis 

 predstavitev njihovega evropskega sveta delavcev (Novartis Euroforum) 

 dobre prakse delavskega soupravljanja v Novartisu 

 voden ogled proizvodnega procesa 
 
2. dan – četrtek, 20. 09. 2018:  BASEL - BERN  
(avtobusni prevoz v Bern) 

Konfederacija sindikatov TRAVAIL SUISSE, Bern 
Konferenčna dvorana Hotela Ador                                                  

 delovno srečanje s predstavniki Konfederacije Travail Suisse (drugi največji 
sindikat v Švici) in predstavniki sindikatov SYNA, TRANSFAIR ter SCIV 

 organizacija, aktualne teme delovanja in razvojni izzivi sindikatov v Švici 

 dialog med sindikatom in svetom delavcev v podjetjih 
 
Srečanje s slovensko veleposlanico v Švici (ga. Marta Kos Marko) 

 predstavitev sodelovanja med državama ter kakovosti dela in življenja v Švici, 
vključno s položajem in vlogo zaposlenih v podjetjih  

 
3. dan – petek, 21. 09. 2018:  BERN – ŽENEVA - BERN 
(avtobusni prevoz v Ženevo) 
 
ILO – INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Ženeva  
Route des Morillons 4 

 zgodovinski razvoj, vloga in aktualne aktivnosti mednarodne organizacije dela 

 pristojnosti in prihodnji izzivi  

 sodelovanje delavcev pri upravljanju in ILO 
 

4. dan – sobota, 22. 09. 2018:  BERN – ŽENEVA – ZÜRICH - LJUBLJANA 
(prevoz v Ženevo; 19.00 prihod na letališče v Zürichu; 21.45 pristanek na Letališču Ljubljana) 

EBU – THE EUROPEAN BROADCASTING UNION (Evropska radiofuzna zveza), Ženeva 
L'Ancienne-Route 17A, 1218 Le Grand-Saconnex 

 predstavitev delavskega soupravljanja na EBU, pogovor in izmenjava 
medsebojnih izkušenj na področju uveljavljanja interesov zaposlenih v praksi 

 
 
 
 
 



 

 

*Organizacija (vključeno v ceno): 

- letalski prevoz: Ljubljana - Zürich - Ljubljana  z vsemi taksami (23 kg prtljage po 
osebi) 

- 4 dnevna uporaba avtobusa po programu 
- 3 nočitve z zajtrkom v hotelu *** (Stucki Basel, Ibis Styles City Bern) 
- lokalno in slovensko vodenje 
- vodenje in prevajanje vseh strokovnih predavanj in srečanj 

 
 
 
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do SREDE, 18. julija 2018,  po pošti ali faxu na naslov: 
CPM izobraževanje d.o.o., Visoko 50, 4212 Visoko, fax: (04) 253 60 22 ali po e-pošti: 
cpm@siol.net ter www.delavska-participacija.com. Natančnejše informacije lahko dobite 
po GSM (041) 398 258. 
 
Cena na osebo je 1.374,00 EUR (doplačilo za sobo 1/1 je 140,00 EUR – število teh sob je 
omejeno). 
 
 OPOMBE:  

Posebna ureditev potovalne agencije, DDV ni obračunan po 98. členu ZDDV-1.  
Ob prijavi je potrebno plačati 50% avans, in sicer na TRR CPM izobraževanje d.o.o., 
odprt pri Hranilnici LON d.d. Kranj: št. SI56 6000 0000 0810 409. Ostalo bo potrebno 
poravnati najkasneje do 10. septembra 2018. 
Naša ID št. za DDV je SI22486704. 

 
 
 
 
Datum: 29. 06. 2018 

 
 
 
 

Mag. Rajko Bakovnik, 
nam. gen. sekretarja ZSDS 
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