PROGRAM – 2020

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 - 2020
TEMA:

PRAVNA ŠOLA ZA DELAVSKE
PREDSTAVNIKE – osnove prava in aktualna
vprašanja uporabe ZSDU v praksi

Iz vsebine:

Učinkovitost svetov delavcev ni odvisna samo od ‚kakovosti‘ zakonodaje ZSDU, temveč tudi od pravilnega razumevanja in uporabe njegovih določb pri
reševanju konkretnih zadev.

Komentarji udeležencev: „Kvalitetno izobraževanje in odlična predavateljica. Tudi lokacija izobraževanja je zelo
ustrezna.“
„Čim več takih strokovnih izobraževanj. Ni pripomb, vse je bilo odlično.“
„Odlično izvedeno, zelo zanimivo!“

Termin:

PONEDELJEK, 20. januar 2020

(09.00-14.30)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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FEBRUAR (1) - 2020
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.“

Termin:

SREDA, 05. februar 2020

(09.00-14.30)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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FEBRUAR (2) - 2020
Študijsko srečanje članov Združenja svetov delavcev Slovenije –
BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje
Iz vsebine:

Tradicionalna srečanja članov ZSDS pri svojih kolegih v neposrednih delovnih
okoljih, v katerih delujejo, so namenjena predstavitvi in izmenjavi
najrazličnejših praktičnih izkušenj iz delovanja svetov delavcev – predvsem
preizkušenih „dobrih praks“, ki so za vsak svet delavcev izjemno dragocene.

(08.30-15.30)
Termin:

PETEK, 21. februar 2020

Kraj:

BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30
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MAREC (1) - 2020
TEMA:

PRIPRAVIMO SE NA OBRAVNAVO LETNIH
POROČIL – Na katere informacije morajo biti sveti
delavcev še posebej pozorni? Kdaj je potrebno
ukrepati?

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!

Komentarji udeležencev: „Dobro predavanje, enostavno in razumljivo prikazane vsebine, odlična klima, sproščeno,
prijazno. Pohvalno!“
„Še naprej s tako kvalitetnimi predavatelji. Se še udeležim.“
„Vse pohvale predavatelju.“

Termin:

PONEDELJEK, 09. marec 2020

(09.00-14.30)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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MAREC (2) - 2020
TEMA:

SKRB SVETA DELAVCEV ZA PRAVNO
VARNOST ZAPOSLENIH – praktični primeri in
sodna praksa

Iz vsebine:

V Sloveniji imamo že vrsto let zelo resne težave s spoštovanjem
delovnopravne zakonodaje, kar razkrivajo tudi podatki delovnih inšpektorjev.
Takšne razmere pa zahtevajo še dodatno angažiranje, tako svetov delavcev
kot sindikatov, za bolj učinkovito preprečevanje zlorab zakonodaje ter
varstvo pravic delavcev v podjetjih.

Komentarji udeležencev: „Super predavanje. Zelo koristno!“

„Res odlično organizirano, vsebinsko bogato, poučno in razumljivo predavanje. Vse
pohvale predavateljici.“
„Všeč mi je bilo tudi sodelovanje udeležencev, njihova vprašanja, mnenja in izkušnje.“

Termin:

PONEDELJEK, 23. marec 2020

(09.00-14.30)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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APRIL (1) - 2020
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, 06. in 07. april 2020

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

(08.30-18.30; 08.30-18.45)
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APRIL (2) - 2020
TEMA:

DISKRIMINACIJA IN TRPINČENJE
(MOBING) NA DELOVNEM MESTU 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, vse bolj raznoliki družbi zelo razširjen pojav, ki se ga
velikokrat niti ne zavedamo.

Komentarji udeležencev: „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, 22. april 2020

(09.00-14.30)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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MAJ (1) - 2020
TEMA:

DELATI PRAV ALI DELATI PRAVE
STVARI? Vključevanje svetov delavcev v pripravo
poslovnih strategij podjetij (kadrovanje, zaposlovanje, razvoj
kadrov, sistemizacija, plačni sistem, napredovanje)

Iz vsebine:

Na izobraževanju bomo predstavili 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 poslovnem okolju. Pri tem bo še posebej izpostavljena
vloga sveta delavcev pri soustvarjanju pravih poslovnih strategij.

Komentarji udeležencev: »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:

PONEDELJEK, 11. maj 2020

(09.00-14.30)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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MAJ (2) - 2020
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…?«

Termin:

ČETRTEK, 28. maj 2020

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

(09.00-14.30)
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JUNIJ - 2020
TEMA:

TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI –
komunikacijska delavnica za aktivno prevzemanje
odgovornosti za rezultate in kakovost svojega dela,
kariere, osebnega razvoja in zadovoljstva!

Iz vsebine:

Delavnica na zabaven način odpira resne teme iz našega dela in osebnega
življenja. Tanka črta odgovornosti nastavlja ogledalo vsem nam in razgalja
nezavedne vedenjske vzorce, s katerimi se odmikamo od osebne odgovornosti.
Predavatelj delavnico izvede tako, da je primerna za vse zaposlene, kar
pomeni, da so hkrati prisotni sodelavci z različnih nivojev in služb.

Komentarji udeležencev: „Daleč najbolj zabavno in duhovito strokovno predavanje, kar smo jih kdajkoli

poslušali.“
„Vsekakor je to strokovna delavnica, ki bi jo moralo izkusiti vsako podjetje.“
„Hvala za izjemen dvig motivacije v našem timu in duhovito predstavitev odgovornosti
na vseh ravneh našega življenja.“

Termin:

SREDA, 10. junij 2020

(09.00-14.30)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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JULIJ, AVGUST - 2020
Ni organiziranih izobraževalnih dogodkov!
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SEPTEMBER (1) - 2020
TEMA:

ODPRAVIMO KONFLIKTE MED SVETOM
DELAVCEV IN DELODAJALCEM – arbitražno
reševanje „soupravljalskih“ sporov

Iz vsebine:

Spori med sveti delavcev in delodajalci so sestavni (normalni) del delavskega
soupravljanja, kar nenazadnje izhaja že iz same narave na videz nasprotujočih
si interesov med delom in kapitalom. Vendar pa imata tako delo kot kapital tudi
skupne interese – uspešno poslovanje, kar od predstavnikov obeh strani zahteva
reševanje morebitnih „soupravljalskih“ sporov. To predvideva tudi Zakon o
sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) in predpisuje postopek njihovega
razreševanja, pri čemer spodbuja načelo „arbitražnega reševanja sporov“.

Termin:

ČETRTEK, 17. september 2020

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

(09.00-14.30)
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SEPTEMBER (2) - 2020
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: 23., 24., 25. in 26. september 2020

Kraj:

Reykjavik
15

OKTOBER (1) - 2020
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:

ČETRTEK, PETEK: 15. in 16. oktober 2020

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

(08.30-17.30; 08.30-14.30)
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OKTOBER (2) - 2020
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.
»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:

SREDA, 28. oktober 2020

(09.00-14.30)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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NOVEMBER (1) - 2020

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, 16. in 17. november 2020
(08.30-18.30; 08.30-18.45)

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled
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NOVEMBER (2) - 2020
TEMA:

Vloga sveta delavcev na področju varnosti in
zdravja pri delu v praksi

Iz vsebine:

Skrb za varnost in zdravje pri delu je ena najpomembnejših nalog
predstavnikov delavcev v podjetjih. O tem govori tudi Direktiva EU (89/391) o
uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri
delu, ki od predstavnikov delavcev zahteva, da igrajo ključno vlogo pri
zagotavljanju sodelovanja delavcev in posvetovanja z njimi. Ustrezna
pravna podlaga za samoiniciativno predlaganje ukrepov za odpravo in
zmanjšanje tveganj za varnost in zdravje pri delu je tudi v Zakonu o varnosti in
zdravju pri delu (ZVZD-1). Zato se od predstavnikov delavcev pričakuje
»proaktivna« vloga, kar pomeni, da morajo biti aktiven sooblikovalec politike
in ukrepov s področja varnosti in zdravja delavcev pri delu v podjetju.

Termin:

PONEDELJEK, 30. november 2020

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

(09.00-14.30)
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DECEMBER - 2020
OKROGLA MIZA/POSVET – prednovoletno srečanje članov
Združenja svetov delavcev Slovenije
Iz vsebine:

Aktualna tematika

Termin:

PONEDELJEK, 14. december 2020

Kraj:

Konferenčni center – BLED ROSE Hotel, Bled

(09.00-14.30)
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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.)
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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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