
                
 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje 
 
 

Webinar (Zoom): Kaj zapisati v 
program dela sveta delavcev v 
podjetju? 
 

ki bo v PONEDELJEK, 15. marca 2021, od 09.00 do 14.00 ure –  
WEBINAR (Zoom) 

 
 
 

Namen in cilj izobraževanja 
 
»Da ne bomo zardevali ob vprašanjih sodelavcev, kakšna je pravzaprav vloga in kaj 

počne svet delavcev v podjetju?« 
 
Za uspešen razvoj sodobne ekonomske demokracije in učinkovito delavsko soupravljanje v podjetjih 
ter zavodih je nujno potrebno, da sveti delavcev tudi v praksi začnejo celovito in načrtno usmerjati 
svoje delovanje. Potreben kakovosten preskok od sedaj pretežno »reaktivnega« k želenemu 
»proaktivnemu« delovanju pa lahko napravijo le tisti sveti delavcev, ki bodo sposobni pripraviti in 
izvajati vsebinsko dovolj bogat ter zaokrožen program lastnega dela.   
 
»Ali je res že povsem jasno kaj vse naj bi svet delavcev v podjetju počel, kakšna je 
njegova funkcija, kaj sodi v njegovo delovno področje, kaj zapisati v program dela 
in kakšna je njegova strategija za doseganje zastavljenih ciljev?« 
 
V odgovor na gornja vprašanja – ponovno organiziramo prenovljeno strokovno 
predavanje/delavnico, ki naj bi predsednikom in članom svetov delavcev ponudila potrebna 
pojasnila ter konkretna navodila za pripravo celovitega programa dela sveta delavcev v podjetju.       
 
 
Izobraževanje priporočamo 

• PREDSEDNIKOM in ČLANOM SVETOV DELAVCEV 
• PREDSTAVNIKOM DELAVCEV V ORGANIH VODENJA IN NADZORA (članom NS, UO in 

delavskim direktorjem) 
 



 

 

 
 

Iz vsebine 

1. Kaj sodi v področje dela sveta delavcev v podjetju 

2. Reaktivno in proaktivno delovanje sveta delavcev 

3. Vsebinska struktura programa dela sveta delavcev (tekoče naloge, načrtovane naloge, 
interni organizacijski načrt) 

4. Tekoče naloge sveta delavcev (reaktivno delovanje) 
• Vrste tekočih nalog 
• Analiza stanja 
• Program ukrepov 

        DELAVNICA: 
− Analiza stanja in dosedanje učinkovitosti sveta delavcev pri izvajanju tekočih 

nalog 
− Izdelava programa ukrepov in aktivnosti za izvajanje tekočih nalog 

5. Načrtovane naloge sveta delavcev (proaktivno delovanje) 
• Vrste načrtovanih nalog 
• Kakovost delovnega življenja – osrednje področje proaktivnega delovanja sveta 

delavcev 
• Kaj sodi med načrtovane naloge 

        DELAVNICA: 
− Analiza stanja in dosedanje učinkovitosti sveta delavcev pri izvajanju načrtovanih 

nalog 
− Izdelava programa ukrepov in aktivnosti za izvajanje načrtovanih nalog 

6. Interni organizacijski načrt 
• Kaj je interni organizacijski načrt 
• Vsebina internega organizacijskega načrta 

 
 

Izvajalec izobraževanja 
 
Mag. Rajko Bakovnik, univ. dipl. organizator dela in magister znanosti s področja integralnega 
upravljanja kakovosti, avtor številnih strokovnih člankov s področja razvoja sistema delavske 
participacije in nosilec izobraževalne dejavnosti v okviru Združenja svetov delavcev Slovenije. Kot 
predstavnik delavcev je doslej deloval v štirih nadzornih svetih, en mandat pa je vodil tudi svet 
delavcev večje gospodarske družbe v Sloveniji in profesionalno tudi največjo gorenjsko sindikalno 
organizacijo. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Prijave in kotizacija  

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do PETKA, 12. marca 2021 po e-pošti: 
scid.izobrazevanja@gmail.com ali prek spleta na: www.delavska-participacija.com.  
 
Pri prijavi obvezno dodajte e-naslove vseh udeležencev, saj bomo na te naslove nekaj dni pred 
začetkom poslali povezave do izobraževanja. Natančnejše informacije o izobraževanju lahko dobite 
tudi na GSM (041) 749 090 (Mitja Gostiša). 
 
Kotizacija za člane ZSDS znaša 160,00 EUR, za ostale udeležence pa 190,00 EUR. ŠCID 
IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, zato so cene brez DDV! 
 
Kotizacijo nakažete na transakcijski račun podjetja ŠCID IZOBRAŽEVANJA, Mitja Gostiša s.p., št.: SI56 
0312 6100 0159 327 odprt pri SKB banki (SWIFT SKBASI2X). Račun boste prejeli po zaključku 
izobraževanja. ŠCID IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, mat. št.: 93776446. 
 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
 
Datum: 1.3.2021               Mitja Gostiša 

              ŠCID IZOBRAŽEVANJA 
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