
 

Spoštovane kolegice in kolegi, 
spoštovani člani svetov delavcev! 
 
Vabim vas na tradicionalni decembrski strokovni posvet/okroglo mizo združeno s 
prednovoletnim srečanjem članov Združenja svetov delavcev Slovenije, ki bo tokrat potekal 
 

vv  SSRREEDDOO,,  1122..  ddeecceemmbbrraa  22001188,,  zz  zzaaččeettkkoomm  oobb  0099..0000  uurrii,,  

vv  HHootteelluu  JJEELLOOVVIICCAA  nnaa  BBlleedduu  
 
in sicer na temo 

 

VVkklljjuuččeevvaannjjee  ssvveettoovv  ddeellaavvcceevv    

vv  rreeššeevvaannjjee  pprroobblleemmaattiikkee  

ssttaarreejjššiihh  ddeellaavvcceevv  ((4455++))  
  

 
Kot posledica splošnih trendov staranja prebivalstva in s tem povezanega spreminjanja starostne 
strukture zaposlenih čedalje bolj stopa v ospredje kot »nova« pereča problematika tudi vprašanje 
ukrepov za intenzivnejše vključevanje starejših delavcev (45+) v podjetniške produkcijske procese, 
s katero se bodo morali zato nujno čim prej začeti intenzivno ukvarjati tudi sveti delavcev v 
podjetjih.  
 
Na bistvo te problematike posebej opozarja UMAR v dokumentu Demografske spremembe ter 
njihove ekonomske in socialne posledice, v katerem ugotavlja, da bo omejena ponudba delovne 
sile v naslednjih desetih letih postala resen omejitveni dejavnik za gospodarsko rast. Takšni 
demografski trendi nas torej silijo, da prevrednotimo odnos do starejših zaposlenih, ki s svojim 
znanjem in izkušnjami brez dvoma predstavljajo velik in izjemno dragocen, a zaenkrat v praksi še 
premalo prepoznan in izkoriščen potencial za ustvarjanje konkurenčnih prednosti podjetij in 
razvoja gospodarstva kot celote. To pa je seveda tudi v neposrednem interesu delavcev. 
 
Vključevanje v pripravo in izvajanje ustreznih ukrepov v podjetjih na tem področju, o čemer bo 
tekla razprava na tem posvetu, je torej vsekakor ena pomembnih bodočih nalog svetov delavcev.  
Pri pripravi konkretnih pobud in predlogov pa jim bo lahko v veliko pomoč zlasti projekt Celovita 
podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI), ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski Sklad RS, in ki bo (skupaj s »Katalogom ukrepov za učinkovito upravljanje 
starejših zaposlenih« - ter nekaterimi primeri dobrih praks, ki se že izvajajo po uspešnih slovenskih 
in tujih podjetjih), na posvetu tudi podrobneje predstavljen. 
 
 



 

 

Na posvetu bodo s predstavitvijo projekta, svojih strokovnih pogledov in praktičnih izkušenj 
sodelovali: 

  Mag. Edita Krajnović, direktorica družbe Mediade in vodja skupine za sodobno voditeljstvo 
pri Združenju Manager  

  Vita Vukotič, vodja projektov, Mediade, članica ekipe Zlata nit 

  Petra Ilar, urednica Mediade, novinarka Dnevnikove priloge Zaposlitve & Kariera  

  Irena Hribar Kuntarič*, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in 
invalidskega sklada RS (vabljena) 

  Mag. Jelica Lazarević Lajovic, direktorica sektorja Kadri, pravo in korporativno 
komuniciranje, Iskratel, kadrovska managerka 2017 

  Saša Mrak, MBA, izvršna direktorica Združenja Manager 

  Uroš Taljat, vodja projekta Zlata nit, Dnevnik 
 
Posvet 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 – 10.30 »Z leti še vedno ZAvzeti«: predstavitev projekta /mag. Edita Krajnović/ 

10.30 – 11.30 Okrogla miza /moderator: Petra Ilar; sodelujejo: Saša Mrak, Irena Hribar 
Kuntarič, Jelica Lazarević Lajovic, Uroš Taljat, Mato Gostiša/ 

11.30 – 12.15 Prenos v prakso /Uroš Taljat, Vita Vukotič, Mitja Gostiša/ (predstavitev in  
potrditev priporočil ZSDS) 

               12.30 Prednovoletno srečanje      
 

Prijave: 
 

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do PONEDELJKA, 10. decembra 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 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 85,00 EUR + DDV. Ta znesek se nakaže pred začetkom posveta na 
transakcijski račun družbe CPM izobraževanje d.o.o., št. SI56 6000 0000 0810 409 odprt pri 
Hranilnici LON d.d. Kranj.  CPM izobraževanje d.o.o. je davčni zavezanec z ID št. za DDV: 
SI22486704. 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na Bledu! 
 
Datum: 30. 11. 2018 
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