Spoštovani člani združenja!
Kot je bilo napovedano že v mojem preliminarnim obvestilu z dne 11. septembra, bo letošnji
tradicionalni dvodnevni jesenski strokovni posvet Združenja svetov delavcev Slovenije
2020, na katerega vas vse člane združenja seveda toplo vabim, potekal

v četrtek in petek, dne 15. in 16. oktobra,
v Bled Rose Hotelu (bivši Hotel Jelovica) na Bledu,
in sicer pod delovnim naslovom:

Aktualne naloge in smernice za
proaktivno angažiranje svetov delavcev
1. Nujna pospešitev »sistemskega« razvoja delavskega soupravljanja v RS
2. Učinkovitejše zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (VZD)
3. Krepitev družbene odgovornosti podjetij do zaposlenih
4. Urejanje aktualne problematike dela na domu
Vsa štiri zgoraj našteta konkretna področja, kjer se še posebej izrazito kaže nujna potreba po
čim bolj proaktivnem angažiranju svetov delavcev, so v danem trenutku brez dvoma res
zelo aktualna. In sicer ne samo v povezavi s covid-19, temveč tudi na splošno z vidika
prizadevanj SD za nenehno dviganje »kakovosti delovnega življenja zaposlenih« na vseh
področjih ter s tem njihovega delovnega zadovoljstva, posledično pa tudi njihove »zavzetosti«
(tj. delovne motivacije in organizacijske pripadnosti) kot temeljnega pogoja za doseganje
večje poslovne uspešnosti podjetij in gospodarstva kot celote v sodobnih pogojih
gospodarjenja.
Tudi tokrat pa bo seveda naše dvodnevno druženje, razen strogo strokovnim vsebinam,
namenjeno tudi medsebojnemu spoznavanju, navezavi stikov in izmenjavi izkušenj med
člani svetov delavcev iz celotne Slovenije, kar je vsekakor prav tako eden od pomembnih
ciljev delovanja združenja. Kot že običajno bo med drugim temu namenjen tudi poseben
organiziran termin ob zaključku prvega dne posveta.

PROGRAM
I. dan
8.30 - 9.00
Sprejem in prijava udeležencev
9.00 - 9.10
Uvodni nagovor generalnega sekretarja ZSDS

T e m a I:
Nadaljnji razvoj sistema delavskega soupravljanja v RS
9.10 - 10.00
Pogovor z gostom posveta, ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem
Tema pogovora: Možni državni ukrepi za hitrejši razvoj sistema delavskega soupravljanja v
Sloveniji
10.00 - 10.20

Odmor

T e m a II:
Proaktivna vloga svetov delavcev na področju VZD

10.20 - 11.00
Naloge svetov delavcev na področju VZD s poudarkom na aktualnih kriznih razmerah
Nosilec: mag. Rajko Bakovnik, Center za participativni menedžment
11.00 - 12.00
Vloga SD pri noveliranju veljavnih izjav o varnosti z ocenami tveganja v zvezi s covid-19
Nosilec: Slavko Krištofelc, direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu pri IRSD
12.00 - 13.30

Kosilo

13.30 - 15.30
Razprava po delovnih skupinah
Tema razprave: Medsebojna izmenjava izkušenj med SD s področja uresničevanja VZD
15.30 - 15.45

Odmor

15.45 - 16.15
Predstavitev rezultatov anketne raziskave o delovanju SD na področju VZD v praksi in
oblikovanje skupnih priporočil
Nosilec: Mitja Gostiša, ŠCID Izobraževanja
16.15 - 16.45
Normativni ukrepi za sistemsko krepitev vloge SD na področju VZD skozi
participacijske dogovore
Nosilec: mag. Rajko Bakovnik, Center za participativni menedžment
16.45 - 17.15
Psihosocialna tveganja - ključni izziv prihodnosti na področju VZD tudi za svete
delavcev
Nosilec: Slavko Krištofelc, direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu pri IRSD
17.15

D r u ž a b n o s r e č a n j e (v odprtih prostorih hotela!)

II. dan

T e m a III:
Krepitev družbene odgovornosti podjetij do zaposlenih
9.00 - 10.15
Kaj pomeni »družbena odgovornost podjetij do zaposlenih«
 splošno o družbeni odgovornosti podjetij (DOP) kot dela širšega koncepta družbene
odgovornosti
 zaposleni kot ključna skupina deležnikov v sodobnem podjetju
 glavni vidiki oziroma področja uresničevanja družbene odgovornosti podjetij do
zaposlenih
 teorija o DOP kot temelj deležniškega koncepta korporacijskega upravljanja
 umestitev različnih oblik sodobne delavske participacije v sistem DOP do zaposlenih
Nosilca: Aleš Kranjc Kušlan, direktor, in Lucija Glavič,
Inštituta

strokovna sodelavka Ekvilib

10.15 - 10.45

Od mor

10.45 - 12.30
Certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec«
 smisel in namen podeljevanja certifikata
 katalog/nabor možnih ukrepov za dviganje obstoječe ravni DOP do zaposlenih
 postopek podeljevanja certifikata
 možna vloga svetov delavcev pri uveljavljanju certifikata v podjetjih
 delavnica o možnih dopolnitvah kataloga ukrepov z ukrepi za razvoj vseh treh
temeljnih oblik sodobne organizacijske participacije (soupravljanje, udeležba pri
dobičku, širše notranje lastništvo oziroma udeležba zaposleni v lastništvu podjetij)
Nosilca: Petra Hartman, strokovna sodelavka Ekvilib Inštituta
12.30 - 12.40

Od mor

T e m a IV:
Problematika uvajanja dela na domu
12.40 - 13.40
Delo na domu - prednosti in pasti pri njegovem uvajanju v prakso
 drugačne oblike dela kot posledica pandemije COVID-19 in njihova opredelitev
 delo na domu prinaša prednosti in tveganja, tako na strani delodajalcev kot delavcev
 obvladovanje in odpravljanje tveganj dela na domu
 izbira ustreznih zaposlenih, ki so primerni za opravljanje dela na domu
 vpeljava novih oblik dela naj bo premišljena, strokovno podprta in usmerjena v
zdravje zaposlenih
Nosilka: Ajda Erzar, dr. med., Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa pri UKC
Ljubljana
* * *
13.40 - 14.15
Aktualne informacije in organizacijske zadeve v združenju
14.15 - 15.00
Pogovor o drugih soupravljalskih temah na pobudo udeležencev
15.00

Zaključek posveta

* * *
Vsak udeleženec (število iz posameznega sveta delavcev zaenkrat ni omejeno, če bodo zaradi
covid-19 med tem uvedene morebitne dodatne omejitve, vam jih bomo naknadno sporočili še
pred začetkom posveta) naj bi za pokrivanje organizacijskih in gostinskih stroškov posveta razen morebitnih prenočišč z zajtrkom, ki so v lastni režiji udeležencev - prispeval po 242,00
EUR + DDV. Za člane združenja ni potrebno vnaprejšnje nakazilo tega zneska kot pogoj za
udeležbo, temveč se ta poravna na podlagi računa, ki bo naknadno izdan po končanem
posvetu.
Udeležbo lahko prijavite najkasneje do torka, dne 13 10. 2020 po e-mailu na naslov:
scid@siol.com ali po pošti na naslov: ŠCID, Bavdkova ulica 50, 4000 Kranj. Oblika
prijavnice ni bistvena, prosimo vas le, da ob prijavi poleg kontaktnih podatkov prijavitelja in
imen ter priimkov prijavljenih udeležencev navedete tudi njihove e-naslove, ker bo del
gradiva za posvet zaradi obsežnosti udeležencem predvidoma predhodno posredovan tudi v
elektronski obliki.
Opombe:
1. Za vse ukrepe varstva pred okužbami s covid-19 bo poskrbljeno v skladu z veljavnimi
predpisi in aktualnimi navodili NIJZ!
1. Priporočamo, da si prenočišča udeleženci rezervirate neposredno na recepciji Bled Rose
Hotela, tel.: (04) 579 60 00; e-mail: hotel@bledrose.com z navedbo, da ste udeleženci
posveta ZSDS (in ne prek spletnega bookinga), kajti za udeležence našega posveta smo
dogovorjeni za posebne, ugodnejše cene prenočevanja v hotelu.
2. Ker je parkiranje na hotelskem parkirišču zagotovljeno le do zapolnitve razpoložljivih
prostih mest (ostali udeleženci si bodo morali poiskati eno od drugih parkirišč), priporočamo
pravočasen prihod.
* * *
Iskreno upam, da se tudi letos vidimo na Bledu v čim večjem številu, do takrat pa vas vse
prav lepo pozdravljam!
Datum: 1. 10. 2020

