Vabimo vas na študijsko potovanje članov Združenja svetov
delavcev Slovenije

Delavsko soupravljanje in
socialno partnerstvo na
Češkem in Slovaškem
ki bo potekalo v času od 18. do 21. septembra 2019
(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, hkrati v dve članici EU: v
Češko in Slovaško republiko, ki imata urejen nekoliko poseben sistem sodelovanja delavcev
pri upravljanju družb in socialnega partnerstva. Zato bodo njihove izkušnje vsekakor izjemno
dragocene tudi za morebitno obogatitev 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 češkimi in slovaškimi kolegi, bomo
spoznavali delovanje njihovega sistema delavskega soupravljanja in socialnega partnerstva.
Praktične izkušnje pri tem pa nam bodo predstavili tudi neposredno v podjetju Hella
Slovakia Front-Lighting, s.r.o., v Kočovcih.

PROGRAM
1. dan – sreda, 18. 09. 2019: LJUBLJANA – PRAGA
(06.00 prijava na letališču Ljubljana; 07.15 – 08.35 let z Adrio Airways v Prago)
Češko-moravska konfederacija sindikatov - ČMKOS
Konferenčni center (MA-MA, Praga center)
 Otvoritev delovnega srečanja
 Predstavitev največje konfederacije sindikatov v Češki republiki – ČMKOS
 Sistem in praktična ureditev zastopanja interesov delavcev v Češki republiki
(1) Organiziranost, delovanje in razvojni izzivi sindikatov v Češki republiki
(2) Aktualne razmere in gibanja na področju kolektivnih pogajanj ter politike plač v
Češki republiki
(3) Delavska (sindikalna) participacija na področju varnosti in zdravja pri delu
(4) Uveljavljanje pravic do obveščanja, posvetovanja ter soodločanja delavcev
Alena Paukrtová, svetovalka predsednika Sindikata KOVO
Namestitev 1. dan: B&B Hotel Prague-City, Prvního pluku 29, 186 00 Prague 8,
https://www.hotelbb.cz/en/prague-city

2. dan – četrtek, 19. 09. 2019: PRAGA – KOČOVCE – BRATISLAVA
(avtobusni prevoz v Kočovce in Bratislavo)
HELLA Slovakia Front-Lighting, s.r.o.
916 31 Kočovce, Slovaška
 Uvodni del srečanja s predstavniki delavcev v podjetju
 Praktični vidik delavskega soupravljanja v podjetju
(1) Sistem socialnega partnerstva v podjetju
(2) Praktične izkušnje iz delovanja sistema delavskega soupravljanja v podjetju
(3) Dobre prakse Evropskega sveta delavcev v Helli
(4) Ogled dela dejavnosti in zaključek delovnega srečanja
Peter Jurda, QEM–QS, bivši član Evropskega sveta delavcev v Helli
Namestitev 2. dan: Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, 811 06 Staré Mesto (Bratislava),
https://hoteltatra.sk/en/zen-spa/

3. dan – petek, 20. 09. 2019: BRATISLAVA in okolica
(avtobusni prevoz)
Sindikat Zveze kovinarjev Slovaške – OZ KOVO
Konferenčna dvorana (Hotel Tatra, Bratislava)
 Otvoritev delovnega srečanja
 Predstavitev Sindikata Zveze kovinarjev Slovaške – OZ KOVO
 Sistem in praktična ureditev zastopanja interesov delavcev v Slovaški republiki
(1) Socialni dialog in delavsko soupravljanje v Slovaški republiki

(2) Organiziranost, delovanje in razvojni izzivi sindikatov v Slovaški republiki
(3) Aktualne razprave v zvezi s politiko plač, varnosti in zdravja pri delu, delovnih
pogojih ipd.
Monika Sitárová, sedež mednarodnega oddelka OZ KOVO
Namestitev 3. dan: Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, 811 06 Staré Mesto (Bratislava),
https://hoteltatra.sk/en/zen-spa/

4. dan – sobota, 21. 09. 2019: BRATISLAVA – DUNAJ – LJUBLJANA
(19.00 prihod na letališče na Dunaju; 22.00 pristanek na Letališču Ljubljana)
Centrala OZ KOVO - Odborový zväz KOVO, Miletičova 24, 815 70 Bratislava 1,
Slovenská republika
 Pogovor in izmenjava medsebojnih izkušenj na področju uveljavljanja pravic
ter interesov delavcev v praksi – zaključno srečanje z gostitelji

*Organizacija (vključeno v ceno):
-

letalski prevoz: Ljubljana – Praga in Dunaj - Ljubljana z vsemi taksami in 23 kg
osebne prtljage
4 dnevna uporaba avtobusa po programu
3 nočitve z zajtrkom v izbranih hotelih (1x Praga, 2x Bratislava)
lokalno in slovensko vodenje
vodenje in prevajanje vseh strokovnih predavanj ter srečanj

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do PETKA, 19. julija 2019, 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. Natančnejše informacije lahko dobite tudi po GSM (041) 398 258.
Cena na osebo je 1.190,00 EUR (doplačilo za sobo 1/1 je 120,00 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 02. septembra 2019.
Naša ID št. za DDV je SI22486704.

Datum: 01. 07. 2019

Mag. Rajko Bakovnik,
nam. gen. sekretarja ZSDS

