PROGRAM – 2021

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V
ZDRUŽENJU SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE
(januar – december)

Kakšna znanja so potrebna za učinkovito delovanje članov svetov
delavcev in uspešno uveljavljanje interesov delavcev v podjetjih?
V prvi vrsti gre za osnovna znanja o sistemu delavske participacije, ki so nujna za pravilno
razumevanje svoje funkcije in natančno poznavanje vloge ter pristojnosti sveta delavcev v sistemu
korporacijskega upravljanja.
V nadaljevanju so potrebna tudi znanja, ki bodo svetu delavcev pomagala povečati lastno
učinkovitost, pomagala odkrivati in analizirati dejanske potrebe ter interese zaposlenih in
omogočila samoiniciativno sprožanje ustreznih aktivnosti za izboljšanje kakovosti delovnega
življenja v podjetju.
Pogoj za učinkovito vključevanje delavskih predstavnikov v vse vidike poslovnega odločanja so
tudi širša temeljna znanja s področja ekonomije, finančnega poslovanja, organizacije, prava
gospodarskih družb, delovnega prava, strateškega menedžmenta in korporacijske kulture –
skratka tista temeljna znanja, ki so nujno potrebna za uspešno upravljanje sodobnih podjetij.
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JANUAR - 2021

TEMA:

TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV
DELAVCEV – Certifikat ZSDS

Iz vsebine:

A = Osnove sistema delavskega soupravljanja in vloga sveta delavcev
B = Upravljanje družb in vloga delavskih predstavništev
C = Zagotavljanje pravne varnosti zaposlenih v podjetju
D = Spremljanje razvojnih in finančnih ciljev družbe
E = Vloga sveta delavcev na področju organizacije in kadrov
F = Komuniciranje sveta delavcev v podjetju

Komentarji udeležencev:

(Organizator-partner ZSDS:
CPM izobraževanje d.o.o.)

„Najbolj vrhunsko (vsebinsko in organizacijsko) usposabljanje, kar sem se jih
udeležil!!“
„Zelo poučno, veliko novega. Še več takšnih izobraževanj“
„Izobraževanje mi je dalo veliko novih znanj.“
„S celotnim izobraževanjem (predavanja, organizacija, lokacija) sem zelo
zadovoljen. V zelo kratkem času sem dobil veliko informacij in znanj, ki jih lahko
uporabim v praksi. Hvala, tako naprej!“

Termin:

PONEDELJEK-TOREK, 25. in 26. januar 2021 (08.30-18.30; 08.30-18.45)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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FEBRUAR (1) - 2021
TEMA:

Vloga sveta delavcev pri izdelavi ocene
tveganja in nove smernice na področju VZD

Iz vsebine:

Vloga sveta delavcev na področju zagotavljanja varnega in zdravega
delovnega okolja za vse zaposlene je resnično velika – še posebej v
razmerah katerim smo priča v času epidemije COVID-19. Zato se od
delavskih predstavništev na tem področju pričakuje izrazito
»proaktiven« pristop, kar pomeni, da morajo nujno biti aktivni - s
področja varnosti in zdravja v podjetju. Na tak način so sveti delavcev
lahko vključeni v pripravo ustreznih izjav o varnosti z oceno tveganj,
zagotavljanju drugih varstvenih ukrepov, nadzorom nad izvajanjem
ukrepov in kršitvami, …

(Organizator-partner ZSDS:
ŠCID Izobraževanja)

Termin:

PETEK, 05. februar 2021

(08.30-15.15)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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FEBRUAR (2) - 2021
TEMA:

Kaj zapisati v program dela sveta delavcev v
podjetju?

Iz vsebine:

Da ne bomo zardevali ob vprašanjih sodelavcev, kakšna je pravzaprav vloga
in kaj počne svet delavcev v podjetju?

Komentarji udeležencev:

„Odličen seminar, zelo praktično uporabni pripomočki. Čestitke.“
„Odlična gradiva in napotki!“
„Hvala za predavanje, se še udeležim.“
„Odlično izvedeno, poučno in koristno.“
„Predavanje je super.“

(Organizator-partner ZSDS:
CPM izobraževanje d.o.o.)
Termin:

PONEDELJEK, 22. februar 2021

(08.30-15.15)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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MAREC (1) - 2021

TEMA:

BRANJE POSLOVNIH BILANC ZA
ČLANE SVETOV DELAVCEV – Pripravimo
se na obravnavo letnih poročil!

Iz vsebine:

Sodelovanje svetov delavcev pri obravnavi letnih poročil v družbah mora v
skladu z zakonom (ZSDU: 89.čl.) potekati pred sprejemom dokončnih
odločitev o teh dokumentih!

(Organizator-partner ZSDS:
CPM izobraževanje d.o.o.)
Termin:

SREDA, 10. marec 2021

(08.30-15.15)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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MAREC (2) - 2021
TEMA:

Prednosti in pasti pri uvajanju dela na domu

Iz vsebine:

Delo na domu postaja vedno bolj zaželen in priročen način opravljanja
dela – zaradi epidemije COVID-19 marsikdaj celo nujen. Pozitivni učinki
se lahko kažejo na več nivojih… zaposlenemu lahko poenostavi življenje,
delodajalcu pa prinese boljše poslovne rezultate. A vsekakor vse ni samo
pozitivno in preprosto, kot marsikdaj izgleda na prvi pogled. Upoštevati je
namreč potrebno tako delovnopravne vidike, psihološke učinke na
posameznika, splošno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, …. Zato se
je uvedbe potrebno lotiti premišljeno in pazljivo.

(Organizator-partner ZSDS:
ŠCID Izobraževanja)
Termin:

SREDA, 24. marec 2021

(08.30-15.15)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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APRIL (1) - 2021

TEMA:

TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV
DELAVCEV – Certifikat ZSDS

Iz vsebine:

A = Osnove sistema delavskega soupravljanja in vloga sveta delavcev
B = Upravljanje družb in vloga delavskih predstavništev
C = Zagotavljanje pravne varnosti zaposlenih v podjetju
D = Spremljanje razvojnih in finančnih ciljev družbe
E = Vloga sveta delavcev na področju organizacije in kadrov
F = Komuniciranje sveta delavcev v podjetju

Komentarji udeležencev:

(Organizator-partner ZSDS:
CPM izobraževanje d.o.o.)

„Najbolj vrhunsko (vsebinsko in organizacijsko) usposabljanje, kar sem se jih
udeležil!!“
„Zelo poučno, veliko novega. Še več takšnih izobraževanj“
„Izobraževanje mi je dalo veliko novih znanj.“
„S celotnim izobraževanjem (predavanja, organizacija, lokacija) sem zelo
zadovoljen. V zelo kratkem času sem dobil veliko informacij in znanj, ki jih lahko
uporabim v praksi. Hvala, tako naprej!“

Termin:

ČETRTEK-PETEK, 08. in 09. april 2021

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

(08.30-18.30; 08.30-18.45)
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APRIL (2) - 2021
TEMA:

Kako postopati, če se z odločitvami
delodajalca ne strinjamo? – Reševanje
delovnih sporov

Iz vsebine:

Različni spori so del vsakdanjega življenja, tako na osebnem kot na
poslovnem področju in podjetja se med seboj ne razlikujejo po tem ali
spore imajo ali ne, ampak po tem, kako jih znajo upravljati in razreševati.
Enako velja tudi za individualne in kolektivne delovne spore ter spore v
zvezi z nespoštovanjem pravic sveta delavcev, ki jih bomo na
izobraževanju obravnavali v luči odvetniške prakse.

(Organizator-partner ZSDS:
ŠCID Izobraževanja)
Termin:

Četrtek, 22. april 2021

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

(08.30-15.15)
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MAJ (1) - 2021

TEMA:

NALOGE IN NAČIN DELA SVETOV
DELAVCEV NA EKONOMSKEM
PODROČJU – Za aktivno soupravljanje!

Iz vsebine:

Celotno izobraževanje, ki predstavlja popolno NOVOST v slovenskem
prostoru, bo namenjeno predvsem iskanju odgovorov/rešitev/priporočil
»Kako naj sveti delavcev in predstavniki delavcev v nadzornih svetih
ter upravah proaktivno spremljajo/preverjajo 'ZDRAVJE' svojih
podjetij in tako še pravočasno ukrepajo ter preprečijo morebitni
stečaj…?«

(Organizator-partner ZSDS:
CPM izobraževanje d.o.o.)

Termin:

SREDA, 12. maj 2021

(08.30-15.15)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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MAJ (2) - 2021
TEMA:

Kako do celovitega „participacijskega
dogovora“? – pravna šola za svete delavcev

Iz vsebine:

Dogovor med svetom delavcev in delodajalcem po 5. členu Zakona o
sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) oz. tako imenovani
„participacijski dogovor“ je osrednji in najpomembnejši splošni akt s
področja avtonomne pravne ureditve delovanja sveta delavcev v podjetju.
To je namreč tisti pravni dokument (poleg samega ZSDU), od katerega so v
največji meri odvisni tako vsebina kot tudi obseg in raven soupravljanja v
konkretnem podjetju, predvsem pa tudi konkretni materialni in drugi pogoji
za delo sveta delavcev in drugih delavskih predstavništev. Zato gre
pripravi novega ali reviziji že obstoječega participacijskega dogovora
vsekakor nameniti posebno pozornost.

(Organizator-partner ZSDS:
ŠCID Izobraževanja)
Termin:

SREDA, 26. maj 2021

(08.30-15.15)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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JUNIJ (1) - 2021

TEMA:

SVETI DELAVCEV IN KADROVSKE
SLUŽBE – sodelovanje pri pripravi
poslovnih strategij (kadrovanje, zaposlovanje, razvoj
kadrov, sistemizacija, plačni sistem, napredovanje)

Iz vsebine:

Predstavili bomo strokovne in praktične izkušnje v zvezi z naslovnim
vprašanjem „kaj pomeni delati prav in kako delati prave stvari“, predvsem z
vidika vloge sveta delavcev, osebne rasti zaposlenih, etike in nove
organizacijske kulture v podjetju. Pri tem bo še posebej izpostavljena vloga
sveta delavcev pri soustvarjanju pravih poslovnih strategij.

Komentarji udeležencev:
(Organizator-partner ZSDS:
CPM izobraževanje d.o.o.)

»Super!!!!« »Energično predavanje, ki te drži do konca budnega.« »Zelo koristno
izobraževanje s koristno vsebino.« »Odlično predstavljena tematika!« »Zanimive
in poučne teme, ki so mi odprle nove vidike sodelovanja med različnimi službami v
podjetju.«

Termin:

SREDA, 09. junij 2021

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

(08.30-15.15)
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JUNIJ (2) - 2021
TEMA:

Uspešno vodenje sestankov in poslovnih
pogajanj

Iz vsebine:

Sestanek je lahko zelo učinkovito sredstvo poslovnega komuniciranja
vendar le, če je skrbno pripravljen, dobro voden in če so cilji sestanka
uresničeni. Predstavlja neposreden stik med več ljudmi, pri katerem
sodelujemo z vsemi čuti, zato tudi v poplavi elektronskega komuniciranja
ostajajo sestanki prvo in nenadomestljivo sredstvo komunikacije.
Pogajanja pa so del našega vsakdanjika, tako na delovnem mestu kot
zasebnem življenju. Le s pogajalskim znanjem lahko prepričljivo izrazimo
naše stališče, zamisel, premagamo ovire, rešujemo spore, …. Dobra novica
je da se komunikacijskih veščin lahko naučimo, zato je učenje boljših
tehnik pogajanj ključno za naše delo in življenje.

(Organizator-partner ZSDS:
ŠCID Izobraževanja)
Termin:

SREDA, 23. junij 2021

(08.30-15.15)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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JULIJ, AVGUST - 2021
Ni organiziranih izobraževalnih dogodkov!
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SEPTEMBER (1) - 2021
TEMA:

DISKRIMINACIJA IN MOBING NA
DELOVNEM MESTU V LUČI
„(PO)KORONSKIH“ RAZMER za aktivno vlogo svetov delavcev pri zagotavljanju enake
obravnave in varovanju dostojanstva delavcev

Iz vsebine:

Kolikokrat ste se že vprašali, zakaj natančno določena merila v podjetju
veljajo za nekatere, za druge pa ne? Zakaj nekdo dobiva drugačno plačilo
za enako delo ali delo enake vrednosti? Diskriminacija pri zaposlovanju in
na delovnem mestu je v sodobni družbi zelo razširjen pojav.

Komentarji udeležencev:
(Organizator-partner ZSDS:
CPM izobraževanje d.o.o.)

„Odlično predavanje in predstavitev pojmov diskriminacije, nadlegovanja ter
trpinčenja.“ „Odprto komuniciranje, konkretni primeri in zanimiva predstavitev
primerov sodnih praks.“ „Zelo dragocene informacije glede vloge svetov delavcev
pri posredovanju enake obravnave in varovanju dostojanstva delavcev v podjetjih.“

Termin:

SREDA, 15. september 2021

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

(08.30-15.15)
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SEPTEMBER (2) - 2021

Delavsko soupravljanje in socialno partnerstvo na ISLANDIJI
Iz vsebine:

Tradicionalna študijska izpopolnjevanja članov ZSDS v evropske države so
postala že nenadomestljiva oblika spoznavanja drugih sistemov in dobrih
tujih praks na področju uveljavljanja sodobnih oblik delavskega
soupravljanja ter socialnega partnerstva.
(Islandski zakon o informiranju in posvetovanju v podjetjih zajema obveznost
podjetij z najmanj 50 zaposlenimi na domačem trgu dela, da predstavnikom delavcev
zagotavljajo informacije in se o nekaterih zadevah posvetujejo z njimi...)

O državi:
(Organizator-partner ZSDS:
CPM izobraževanje d.o.o.)

„Islandija ima prosto tržno gospodarstvo z razmeroma nizkimi davki v primerjavi z
drugimi državami OECD, ohranja sistem nordijske blaginje, ki zagotavlja
univerzalno zdravstveno varstvo in izobraževanje za svoje državljane. Leta 2016 je
bila postavljena kot 9. najbolj razvita država na svetu. Islandija je visoko
gospodarsko in politično stabilna, čeprav je še vedno v procesu okrevanja po krizi.“

Termin:

SREDA, ČETRTEK, PETEK, SOBOTA: 22., 23., 24. in 25. september
2021

Kraj:

Reykjavik
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OKTOBER (1) - 2021
Letni dvodnevni strokovni posvet članov Združenja svetov
delavcev Slovenije
Iz vsebine:

Tradicionalni dvodnevni jesenski strokovni posveti članov združenja so
namenjeni sprejemanju konkretnih in koristnih strokovnih smernic ter
priporočil, ki jih oblikujemo skupaj skozi usmerjene razprave in izmenjavo
»dobrih praks«, za bodoče učinkovitejše delovanje svetov delavcev v
podjetjih/organizacijah.

(Organizator-partner ZSDS:
ŠCID Izobraževanja)
Termin:

PONEDELJEK-TOREK: 11. in 12. oktober 2021 (08.30-17.30; 08.30-14.30)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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OKTOBER (2) - 2021
TEMA:

Poklicne bolezni: spregledana epidemija!
Vloga svetov delavcev in sindikatov pri
zagotavljanju zdravja zaposlenih

Iz vsebine:

Čeprav živimo v času, ko se o zaposlenih pogosto govori predvsem kot o
stroških, pri čemer so „stroški dela“ le ljudje, ki tudi zbolevajo, pogosto
prav zaradi načina svojega dela, je ta čas lahko tudi priložnost za bolj
odločno izboljševanje zdravstvene kulture v podjetjih. In nedvomno je
slednje lahko velik izziv tudi za vsa delavska predstavništva - svete
delavcev in sindikate, ki imajo na področju zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu zelo pomembne pristojnosti in odgovornosti.

(Organizator-partner ZSDS:
ŠCID Izobraževanja)
Termin:

SREDA, 27. oktober 2021

(08.30-15.15)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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NOVEMBER (1) - 2021

TEMA:

TEMELJNI TEČAJ ZA ČLANE SVETOV
DELAVCEV – Certifikat ZSDS

Iz vsebine:

A = Osnove sistema delavskega soupravljanja in vloga sveta delavcev
B = Upravljanje družb in vloga delavskih predstavništev
C = Zagotavljanje pravne varnosti zaposlenih v podjetju
D = Spremljanje razvojnih in finančnih ciljev družbe
E = Vloga sveta delavcev na področju organizacije in kadrov
F = Komuniciranje sveta delavcev v podjetju

Komentarji udeležencev:

(Organizator-partner ZSDS:
CPM izobraževanje d.o.o.)

„Najbolj vrhunsko (vsebinsko in organizacijsko) usposabljanje, kar sem se jih
udeležil!!“
„Zelo poučno, veliko novega. Še več takšnih izobraževanj“
„Izobraževanje mi je dalo veliko novih znanj.“
„S celotnim izobraževanjem (predavanja, organizacija, lokacija) sem zelo
zadovoljen. V zelo kratkem času sem dobil veliko informacij in znanj, ki jih lahko
uporabim v praksi. Hvala, tako naprej!“

Termin:

ČETRTEK-PETEK, 11. in 12. november 2021 (08.30-18.30; 08.30-18.45)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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NOVEMBER (2) - 2021
TEMA:

Podjetniški vidik sodobnega plačnega sistema
in motivacije zaposlenih – vloga svetov
delavcev!

Iz vsebine:

V uspešnih podjetjih sodobni plačni sistemi v največji meri podpirajo
osebni razvoj ter krepijo dodatno motivacijo zaposlenih za rast kakovosti
dela in življenja v celotni organizaciji. Učinkoviti plačni sistemi in sistemi
nagrajevanja delovne uspešnosti, na podlagi jasnih in enostavnih kriterijev,
spodbujajo zavzetost zaposlenih, povezujejo osebne cilje s cilji podjetij,
razvijajo medsebojno komunikacijo in izboljšujejo poslovno uspešnost
podjetij.

(Organizator-partner ZSDS:
CPM izobraževanje d.o.o.)

»Če boste dali svojim ljudem moč, to ne bo zmanjšalo vašega statusa. Prav
nasprotno. Zelo verjetno ga bo še povečalo.« (Jurgen Appelo, Management 3.0)

Termin:

PETEK, 26. november 2021

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

(08.30-15.15)
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DECEMBER - 2021
OKROGLA MIZA/POSVET – prednovoletno srečanje članov
Združenja svetov delavcev Slovenije
Iz vsebine:

Aktualna tematika

(Organizator-partner ZSDS:
CPM izobraževanje d.o.o.)
Termin:

TOREK, 14. december 2021

(08.30-15.30)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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Opomba
Gre za okvirni (osnovni) program, ki
ga bomo tudi sproti dograjevali z
aktualnimi temami – v primeru
morebitnih sprememb, pa vas bomo
pravočasno obveščali preko spletne
strani ZSDS: http://www.delavskaparticipacija.com/
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PRILOGA:
dodatne možnosti strokovnih izobraževanj, ki jih lahko organiziramo za posamezne svete delavcev oz. zaključene skupine
neposredno v podjetju ali na drugi izbrani lokaciji (I. – IV.)

23

I.

PODROČJE KORPORACIJSKEGA UPRAVLJANJA
Upravljanje sodobnih podjetij (temeljna znanja s področja ekonomije, finančnega poslovanja,
organizacije, prava gospodarskih družb, strateškega menedžmenta, korporacijske kulture…)
Strateško vodenje, poslovna etika in organizacijska kultura
Nova merila poslovne uspešnosti kot podlaga za učinkovito upravljanje nadzorne funkcije
Notranje lastništvo in delničarstvo v sodobnih podjetjih (tudi slovenska praksa)
Sodobni trendi na področju korporacijskega upravljanja
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II.

PODROČJE REAKTIVNEGA DELOVANJA (tekoče naloge) SVETOV DELAVCEV IN
OSTALIH PREDSTAVNIŠTEV DELAVCEV V PODJETJIH
Osnove sistema delavske participacije
Vloga, način dela in pristojnosti SD ter drugih delavskih predstavništev v podjetju
Poznavanje delovno-pravne zakonodaje (ZSDU, ZDR, ZVZD…) in drugih predpisov s tega področja
Poznavanje ZGD
Vloga, način dela in pristojnosti NS

Teorija in praksa delovanja delavskih predstavnikov v NS
Poslovne finance za delavske predstavnike
Osnovne naloge SD na področju VZD, pri oblikovanju dela in sprejemanju sistemizacij ter pri
oblikovanju sistema napredovanja, razvoja in motiviranja kadrov

25

III. PODROČJE PROAKTIVNEGA DELOVANJA (načrtovane naloge) SVETOV DELAVCEV IN
OSTALIH PREDSTAVNIŠTEV DELAVCEV V PODJETJIH
Razvijanje individualne participacije zaposlenih
Zagotavljanje pravne varnosti zaposlenih
Uveljavljanje participativnih metod vodenja in komuniciranja v podjetju

Izboljševanje delovnega okolja
Zagotavljanje učinkovitega sistema obveščanja zaposlenih
Razvoj področja »standarda zaposlenih«
Zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu
Izpopolnjevanje sistema izobraževanja in napredovanja
Razporeditev delovnega časa
Gibanje zaposlenosti in zaposlitvena varnost
Izpopolnjevanje sistema stimulativnega nagrajevanja
Uveljavitev sistema »profit sharinga«
Spodbujanje in ohranjanje razvoja notranjega lastništva
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IV.

VEŠČINE, SPRETNOSTI IN DRUGO
Razvijanje komunikacijskih spretnosti in veščin (osnove, poslovni razgovor, vodenje sestankov,
pogajanja, javno nastopanje…)
Pogajanja in reševanje sporov med SD in delodajalcem
SD v sistemu internega komuniciranja
Timsko delo in timsko vodenje
Vsebinska priprava programa dela SD

SD in sodobno vodenje ljudi
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