
PROGRAM – 2022
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V 

ZDRUŽENJU SVETOV DELAVCEV SLOVENIJE

(januar – december)



Katera 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 pobud in 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 vsa tista temeljna znanja, ki so nujno potrebna za uspešno upravljanje in vodenje sodobnih 
podjetij.
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JANUAR (1) - 2022
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TEMA: Kaj zapisati v program dela sveta delavcev v 

podjetju?
Iz vsebine:

(mag. Rajko Bakovnik)

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.“

Termin: PETEK, 14. januar 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj



JANUAR (2) - 2022
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TEMA: Nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih –

pravni in praktični vidik
Iz vsebine: Motiviranje in nagrajevanje zaposlenih vplivata na oblikovanje odnosov med 

delodajalci in zaposlenimi, ustrezno oblikovanje organizacijske klime in kulture 

pa krepi pripadnost delovni organizaciji. Nagrajevanje je sistem, ki določa, 

kako so zaposleni nagrajeni v povezavi z vrednostjo, ki jo prispevajo 

organizaciji. Cilj nagrajevanja je vzpodbuditi zaposlene k večjemu zadovoljstvu 

pri opravljanju dela, produktivnosti in angažiranosti, posledično pa uspešnosti 

posameznika in celotne organizacije …

Termin: ČETRTEK, 27. januar 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj



FEBRUAR (1) - 2022

TEMA: Kaj mora svet delavcev vedeti o sistemizaciji 

delovnih mest v podjetju?
Iz vsebine: Naslovno vprašanje se nanaša na dolžnost delodajalca - da v skladu z 92., 93. in

94. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) zahteva

skupno posvetovanje s svetom delavcev - o predvidenih spremembah

sistemizacije delovnih mest! Skupno posvetovanje pa od članov sveta

delavcev zahteva dobro poznavanje problematike, čemur bo tudi namenjeno

razpisano izobraževanje.

Termin: ČETRTEK, 10. februar 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj
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FEBRUAR (2) - 2022
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TEMA: Zlata pravila timskega dela v svetu delavcev

Iz vsebine: Delo in naloge tudi v svetih delavcev postajajo vse bolj kompleksne in kot 

takšne zahtevajo različna znanja in sposobnosti ter predvsem združevanje moči 

za dosego skupnega cilja. Tako kot so organizacije skupaj zato, ker lahko 

skupaj dosežejo več, so se sveti delavcev vzpostavili ravno zato, ker lahko 

skupaj s vsemi člani dosežejo več. Navsezadnje se je treba vprašati; zakaj pa 

sploh imamo podjetja, zakaj se ljudje združujemo v organizacije, klube, 

društva, svete delavcev?  Odgovor je več kot na dlani, zato, ker skupaj lahko 

dosežemo več kot vsak posameznik. To ponazarja tudi angleška beseda za tim -

TEAM (Together Ever Achieve More/Skupaj vselej dosežemo več) …

Termin: ČETRTEK, 24. februar 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj



MAREC (1) - 2022

TEMA: „VEČ ZNANJA – VEČ NADZORA – VEČ 

SOUPRAVLJANJA“

Branje bilanc za člane svetov delavcev

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.

Poznavanje osnov poslovnih financ in praktično razumevanje 

računovodskih izkazov je obvezno temeljno znanje predstavnikov delavcev, ki 

je potrebno za učinkovito spremljanje poslovnih dogodkov, vključevanje 

svetov delavcev v načrtovanje poslovnih strategij in uspešno uveljavljanje 

skupnih interesov zaposlenih v podjetjih.

Termin: ČETRTEK, 10. marec 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj
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MAREC (2) - 2022
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TEMA: Kako ukrepati v delovnem sporu, če se z 

odločitvijo delodajalca ne strinjamo?

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 preprečevati oziroma, če do sporov že pride,

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 …

Termin: ČETRTEK, 24. marec 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj



APRIL (1) - 2022

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: „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, 07. in 08. april 2022      (08.30-18.30; 08.30-18.45)

Kraj: Kongresni center ADRIA – Jadranska cesta 25, ANKARAN
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APRIL (2) - 2022

TEMA: Kako izdelati dober program promocije zdravja 

na delovnem mestu?
Iz vsebine: Dobra poslovna praksa zahteva, da načrt promocije zdravja pripravi organizacija

sama, priporočeno v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom. Organizacije, zavodi

in institucije se med seboj zelo razlikujejo. Zato je vsak dober načrt promocije

zdravja unikat, optimalno prilagojen posamezni organizaciji. Najprej se je treba

spopasti s tistimi problemi zdravstvenega stanja delavcev, ki so najbolj

obremenjujoči tako za delavce kot tudi za delodajalce in zdravstveno službo.

Izdelava dobrega načrta, takšnega, ki bo kar najbolj koristil tako zaposlenim kot

organizaciji pa v praksi vsekakor predstavlja precejšen izziv. Med številnimi

težavami in priložnostmi glede zdravja v organizaciji – in različnimi pogledi, kako

ukrepati – je treba določiti prioritete in izdelati akcijski načrt …

Termin: ČETRTEK, 21. april 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj
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MAJ (1) - 2022

11

TEMA: SODELOVANJE SVETOV DELAVCEV IN 

KADROVSKIH SLUŽB (kadrovanje, zaposlovanje, 

razvoj kadrov, sistemizacija, plačni sistem, napredovanje)

Iz vsebine: V slovenskem prostoru je pri tem lahko ključna prav vloga svetov delavcev,

ki imajo v skladu z ZSDU zelo konkretne pristojnosti za sodelovanje pri 

kadrovskih vprašanjih v organizacijah. Zato je njihovo dobro sodelovanje s 

kadrovskimi službami popolnoma razumljivo.

Ključni cilj izobraževanja je torej prikazati dobre prakse in pomen 

sodelovanja, povezovanja in komuniciranja med kadrovsko službo in 

svetom delavcev za uresničevanje kadrovsko poslovne strategije, tako z vidika 

varovanja interesov zaposlenih kot tudi z vidika učinkovitega soupravljanja za 

doseganje dobrih poslovnih rezultatov in trajnostnega razvoja podjetij.

Termin: ČETRTEK, 05. maj 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj



MAJ (2) - 2022
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TEMA: Razvijanje in nagrajevanje inovacijske 

dejavnosti v podjetju – vloga sveta delavcev
Iz vsebine: V času osamosvajanja nas je državljane Slovenije neposrečeno vabil k

odločitvi za samostojno državo slogan, da nam bo v lastni državi lepo, ker

imamo 4 milijone pridnih rok. K sreči so bile glave volivcev na pravem mestu

in zgodovinska priložnost preveč mamljiva, da bi nam omenjeni slogan

pokvaril rezultat. Žal v marsikaterem podjetju še vedno razmišljajo na tak

način in ločujejo zaposlene na vodstvo in strokovnjake, ki naj razmišljajo in

na delavce, ki naj delajo. Takšne bo prej kot slej povozil čas in prehiteli jih

bodo tisti, ki znajo izkoristiti sleherno »glavo svoje posadke«. Ljudje so

neizčrpen vir idej, le možnost jim je potrebno dati in jim prisluhniti …

Termin: ČETRTEK, 19. maj 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj



JUNIJ (1) - 2022
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TEMA: Vodenje sestankov in poslovnih pogajanj članov 

svetov delavcev …?
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.

Termin: ČETRTEK, 02. junij 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj



JUNIJ (2) - 2022
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TEMA: Upravljanje s stresom na delovnem mestu

Iz vsebine: Vsi se skozi življenje srečujemo z raznimi obremenitvami in zahtevami. Vsak

od nas je drugačen, imamo namreč različne sposobnosti za spoprijemanje s

temi zahtevami. Kadar so zahteve večje kot naše sposobnosti, pademo pod

vpliv negativnega stresa, ki je zelo škodljiv. Zlasti to velja, ko smo dolgo

izpostavljeni škodljivemu stresu, pestijo nas različne bolezni, smo slabe volje

in si nismo podobni. Nekaj stresa je vsekakor dobrodošlo, gre za prijazni stres.

Ta nas spodbuja, povečuje našo storilnost in delavnost. Zahteve pa tudi ne

smejo biti premajhne, sicer nam hitro postane dolgčas, kar spet lahko vodi v

dodatni stres … Zato se bomo na izobraževanju posvetili tej tematiki, ki je

vsekakor ena ključnih prioritet dela sveta delavcev na področju varnosti in

zdravja pri delu …

Termin: ČETRTEK, 16. junij 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj



JULIJ, AVGUST - 2022

Ni organiziranih izobraževalnih dogodkov!
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SEPTEMBER (1) - 2022
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TEMA: „SKUPAJ ALI VSAK ZASE“: 

soupravljanje kot oblika participativnega 

komuniciranja!
Iz vsebine: Koristi za udeležence:

• pridobili bodo koristne informacije in znanja o načinih, kako učinkovito 

upravljati komunikacijske zaplete in nesporazume pri delovanju sveta 

delavcev;

• spoznali bodo pomen vzdrževanja dobrih medosebnih odnosov pri delu in se 

naučili načinov, kako povezati ljudi med seboj;

• pridobili bodo informacije in znanja o konceptu osebne odgovornosti ter o 

pomenu proaktivnosti sveta delavcev v podjetju.  

Termin: ČETRTEK, 08. september 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj



SEPTEMBER (2) - 2022
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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: „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: 21., 22., 23. in 24. september 2022

Kraj: Reykjavik



OKTOBER (1) - 2022
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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. 

Termin: PONEDELJEK-TOREK: 10. in 11. oktober 2022     (08.30-17.30; 08.30-14.30)

Kraj: Konferenčni center – Terme ZREČE



OKTOBER (2) - 2022
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TEMA: VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ PRAKSE O 

NAJBOLJ AKTUALNIH PROBLEMATIKAH 

S PODROČJA VZD – pogovor z direktorjem 

inšpekcije nadzora VZD in izmenjava dobrih praks

Iz vsebine: Eno od področij, na katerem se dnevno odvija največ sprememb, je zagotovo

varnost in zdravje pri delu (VZD), kjer se "pravila igre" dobesedno spreminjajo

iz dneva v dan. To hkrati pomeni tudi vse večjo potrebo po okrepljenem

angažiranju svetov delavcev, saj je skrb za varnost in zdravje sodelavcev ena

njihovih najpomembnejših nalog, kjer lahko igrajo ključno vlogo. Zato bomo k

sodelovanju povabili strokovnjaka, ki bo s svojimi izkušnjami lahko odgovarjal

na vsa aktualna vprašanja, s katerimi se ukvarjajo mnogi sveti delavcev …

Termin: TOREK, 25. oktober 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj



NOVEMBER (1) - 2022
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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: „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, 07. in 08. november 2022 (08.30-18.30; 08.30-18.45)

Kraj: Kongresni center ADRIA – Jadranska cesta 25, ANKARAN



NOVEMBER (2) - 2022
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TEMA: VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ PRAKSE O 

NAJBOLJ AKTUALNIH PROBLEMATIKAH 

S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ –

vprašajte strokovnjaka
Iz vsebine: V praksi se kažejo vse večje potrebe naših članov po strokovnih odgovorih (in

mnenjih) na konkretna aktualna vprašanja s področja delovnih razmerij, s

katerimi se dnevno soočajo sveti delavcev. Zato smo se odločili, da pripravimo

posebno izobraževanje na to temo, kjer bomo (za razliko od bolj "klasičnih"

izobraževanj) še posebno pozornost podali AKTIVNEMU SODELOVANJU

udeležencev ter IZMENJAVI DOBRIH PRAKS IN IZKUŠENJ svetov

delavcev iz različnih podjetij …

Termin: TOREK, 22. november 2022      (08.30-15.15)

Kraj: konferenčna dvorana – Hotel AZUL, Kranj



DECEMBER - 2022

OKROGLA MIZA/POSVET – prednovoletno srečanje članov 

Združenja svetov delavcev Slovenije                       

Iz vsebine: Aktualna tematika

Termin: TOREK, 06. december 2022      (08.30-15.30)

Kraj: Kongresni center ADRIA – Jadranska cesta 25, ANKARAN
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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.delavska-
participacija.com/
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http://www.delavska-participacija.com/


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.)
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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
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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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