
 

 
 

Spoštovani člani združenja, 
 
v sodelovanju s svetom delavcev vas VABIMO na 
 

 

   
 
 
 

 
v PETEK, dne 21. februarja 2020, z začetkom ob 08.30 uri, 

v prostorih Restavracije GAJ Mozirje, Cesta v Loke 7, 

3330 Mozirje 
 

 

Letos nas je v goste povabil Svet delavcev družbe BSH HIŠNI APARATI d.o.o. 
Nazarje, ki je dolgoletni član našega Združenja in eden od uspešnejših 
slovenskih svetov delavcev, zato nam vsekakor lahko posreduje marsikatero 
zanimivo in splošno uporabno izkušnjo. 
 

Tradicionalna srečanja članov Združenja svetov delavcev Slovenije pri svojih 
kolegih v neposrednih delovnih okoljih, v katerih delujejo, so namreč 
namenjena predvsem predstavitvi in izmenjavi najrazličnejših praktičnih 
izkušenj iz delovanja svetov delavcev. 
 

Problematika, s katero se srečuje vsak svet delavcev pri svojem delu, je kljub 
specifičnim okoliščinam v marsičem podobna, tako da so lahko preizkušene 
»dobre prakse« tudi splošno uporabne, zato so izkušnje iz delovanja drugih 
svetov delavcev izjemno dragocene.  
 
Na študijsko srečanje vabimo predsednike in člane svetov delavcev.  
 

Glede na omejeno število udeležencev, ki je tudi tokrat pogojeno z 
organizacijo takšnega srečanja, priporočamo čimprejšnjo prijavo. 

ŠŠŠtttuuudddiiijjjssskkkooo   sssrrreeečččaaannnjjjeee   vvv   dddrrruuužžžbbbooo   
BBBSSSHHH   HHHIIIŠŠŠNNNIII   AAAPPPAAARRRAAATTTIII   ddd...ooo...ooo...   
NNNaaazzzaaarrrjjjeee 



 

PROGRAM SREČANJA 
 

 

8.30 – 9.00 

 

Prihod in sprejem udeležencev 

/seminarska dvorana – Restavracija GAJ Mozirje, Cesta v Loke 7, 3330 
Mozirje/ 

9.00 – 9.10 Uvodni del (pozdrav in predstavitev dogodka) 

dr. Mato Gostiša, gen. sekretar ZSDS 
Darja Andrejovec, predsednica Sveta delavcev BSH HIŠNI APARATI d.o.o. 
Nazarje 

9.10 – 10.10 Predstavitev splošnih in aktualnih gospodarskih razmer v 
družbi ter njenih razvojnih ciljev, kulture upravljanja in 
vodenja ter odnosa do delavskih predstavništev (predstavitve, 

vprašanja - odgovori) 
 

Matija Petrin, Direktor družbe odgovoren za področje tehnike  
 

Kadrovsko in izobraževalno področje 

Sonja Špoljarič direktorica kadrovskih in splošnih zadev 

10.10 – 11.15 Delovanje sveta delavcev in celotnega sistema sodelovanja 
delavcev pri upravljanju družbe (sodelovanje z lastniki, 
vodstvom, sindikati…) 
Vključenost sveta delavcev v upravljanje varnosti in zdravja pri 
delu v družbi, promocija zdravja v podjetju 
 

Primer dobre prakse   
Darja Andrejovec – predsednica Sveta delavcev BSH 

11.15 – 11.40 Odmor 

11.40 – 12.20 Razprava in izmenjava soupravljalskih izkušenj med udeleženci 

12.30 – 15.15 Voden ogled dela dejavnosti družbe 

Kosilo in srečanje z gostitelji 
/Avtobusni prevoz do BSH Nazarje, ogled po skupinah/ 

          

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do SREDE, 19. februarja 2020,  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. Lahko pa opravite tudi e-prijavo na  
povezavo v nadaljevanju. 
 

 
SPLETNA PRIJAVNICA 

mailto:cpm@siol.net


 

Natančnejše informacije o srečanju lahko dobite tudi po GSM (041) 398 258. 
 
Prispevek posameznega udeleženca za pokrivanje organizacijskih in gostinskih 
stroškov študijskega srečanja je 98,00 EUR + DDV. Navedeni znesek se nakaže 
na transakcijski račun družbe CPM izobraževanje d.o.o., št. SI56 6000 0000 
0810 409, odprt pri Hranilnici LON d.d. Kranj. 
 
Račun boste prejeli po zaključku srečanja. CPM izobraževanje d.o.o. je davčni 
zavezanec z ID št. za DDV SI22486704. 
 
 
Torej, nasvidenje na srečanju v družbi BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje, 
do takrat pa lep pozdrav! 
 
 
 
 
Datum: 07. 02. 2020 
 
 
        Mag. Rajko Bakovnik, 

        nam. gen. sekretarja ZSDS                                                                                           
                                                                                                                   
 

                                                                           

 


