
 

 

 

 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje 
 

 

Temeljni tečaj za člane svetov delavcev 
za pridobitev Certifikata Združenja svetov delavcev Slovenije 
 

 
SREDA-ČETRTEK, 26. in 27. MAJ 2021 
Konferenčni center, BLED ROSE Hotel – Bled, Cesta svobode 8 

 
 

Osnovni namen sistema certificiranja v ZSDS je povečanje strokovnosti, učinkovitosti in etičnosti ravnanj 
pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev ter s tem tudi izboljšanje delovanja svetov delavcev pri 
upravljanju slovenskih podjetij. S certifikatom, izdanim na podlagi opravljenega temeljnega tečaja za člane 
svetov delavcev, posameznik dokazuje, da si je pridobil najnujnejša znanja za opravljanje te funkcije, ki se 
lahko potem tudi ustrezno nadgrajujejo. 
 

Tokrat vas vabimo na aktualiziran in intenziven program osnovnega usposabljanja ter »certificiranja« znanj 
članov svetov delavcev, ki ga je doslej uspešno opravilo že več kot 1.100 udeležencev. To vsekakor potrjuje 
zelo razširjeno zavedanje, da delavsko soupravljanje – še posebej v današnjih pogojih poslovanja – zahteva 
predvsem strokovnost in odgovornost »za prelivanje interesov zaposlenih v poslovno odločanje«, kar je 
pravzaprav temeljna naloga svetov delavcev v podjetjih. 
 

 
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!“ 

 
 
 
 



 

 

P R O G R A M 
 
1. dan   (sreda) 
 

08.30 – 08.45  Uvod v izobraževanje 
 

 

08.45 – 11.45  OSNOVE DELAVSKEGA SOUPRAVLJANJA 
(odmor 10')  IN VLOGA SVETA DELAVCEV   mag. Rajko Bakovnik 
                                      /predavanje, razprava, test/ 
 
 

kosilo 11.45-12.45 
 

 

12.45 – 15.30  UPRAVLJANJE DRUŽB IN VLOGA 
(odmor 10')   DELAVSKIH PREDSTAVNIŠTEV  mag. Jože Bajuk 

/predavanje, razprava, test/ 
 

 

odmor 15.30-15.45 
 

 

15.45 – 18.30  ZAGOTAVLJANJE PRAVNE VARNOSTI 
(odmor 10')   ZAPOSLENIH V PODJETJU   Vojko Čujovič, univ. dipl. pravnik 

/predavanje, razprava, test/ 
 

 
 

2. dan   (četrtek) 
 

08.30 – 09.00  sprejem in jutranja kava 
 

 

09.00 – 11.45  SPREMLJANJE RAZVOJNIH IN 
(odmor 10')  FINANČNIH CILJEV DRUŽBE   mag. Cvetka Peršak 
   /predavanje, razprava, test/ 
 
 

kosilo 11.45-12.45 
 

 

12.45– 15.30  VLOGA SVETA DELAVCEV NA 
(odmor 10')   PODROČJU ORGANIZACIJE IN KADROV odvetnik mag. Igor Pirc, MBA 

/predavanje, razprava, test/ 
 

 

odmor 15.30-15.45 
 

 

15.45 – 18.30  KOMUNICIRANJE SVETA DELAVCEV 
(odmor 10')   V PODJETJU     mag. Marjeta Tič Vesel 

/predavanje, razprava, test/ 
 

 

18.30 – 18.45  ZAKLJUČEK IN PODELITEV CERTIFIKATOV ZSDS  



 

 

Prijave in kotizacija 

 
Udeležbo lahko prijavite najkasneje do PONEDELJKA, 24. MAJA 2021,  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 ali 
www.delavska-participacija.com. Natančnejše informacije lahko dobite tudi po GSM (041) 398 258. 
 
Kotizacija z gradivom, osvežilnimi napitki in kosili za člane ZSDS znaša 420,00 EUR + DDV, za ostale 
udeležence pa 480,00 EUR + DDV. Pri plačilu lahko uveljavljate 10% popust, če organizacija prijavi najmanj 
dva udeleženca. Kotizacijo nakažite pred začetkom izobraževanja na TRR CPM izobraževanje d.o.o.,  št. SI56 
6000 0000 0810 409 , odprt pri Hranilnici LON d.d. Kranj. 
 
Dokazilo o plačilu boste oddali ob prihodu na izobraževanje. Račun boste prejeli po zaključku 
izobraževanja. CPM izobraževanje d.o.o. je davčni zavezanec z ID št. za DDV: SI22486704. 
 
Morebitno nočitev lahko uredite neposredno v BLED ROSE Hotelu - Bled: hotel@bledrose.com (za 
udeležence tečaja so pripravili posebne/ugodnejše pogoje). 
 
 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
 
 
Datum: 06. 05. 2021 

 
 
 

                                    CPM izobraževanje d.o.o. 
                        

                                mag. Rajko Bakovnik 

  
 
 
 
 
Preventivni ukrepi ob koronavirusu 
Bled Rose hotel je sprejel potrebne standarde za zagotavljanje varnega in zdravega bivanja in je  v 
postopku za pridobitev Certifikata »Varno in zdravo na dogodke« dokazal, da izpolnjuje vse kriterije 
Kongresnega urada Slovenije (v sodelovanju z NIJZ RS) ter tako prejel Certifikat »Varno in zdravo na 
dogodke« - v dveh kategorijah:  »Varno prizorišče« in »Varen organizator dogodkov«. 

Na razpisanem izobraževanju bomo torej v celoti upoštevali vse potrebne omejitve za ohranitev zdravja 
udeležencev. 
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