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Spoštovani člani združenja, 

vabimo vas na tradicionalni dvodnevni  

Strokovni posvet Združenja 
svetov delavcev Slovenije 

v ponedeljek in torek, dne 11. in 12. oktobra 2021, 
v Kongresnem centru ADRIA, 

Jadranska cesta 25, 6280 ANKARAN 
 

Vsebina:  

I. Kako do širšega delavskega lastništva tudi v Sloveniji: 
predlog Zakona o lastniški zadrugi zaposlenih 

II. Vloga svetov delavcev pri krepitvi družbene 
odgovornosti podjetij do zaposlenih 

III. Priporočila za modernizacijo normativnih podlag za 
delovanje svetov delavcev v dobi digitalizacije 

 

Vse navedene tematike pri katerih se danes še posebej kaže neizogibna potreba po 
čim bolj proaktivnem angažiranju svetov delavcev, so v tem trenutku brez dvoma 
zelo aktualna z vidika prizadevanj svetov delavcev za nenehno dviganje »kakovosti 
delovnega življenja zaposlenih« in posledično s tem za doseganje večje poslovne 
uspešnosti.     
 
Kot vedno pa bo naše druženje, poleg strokovnim vsebinam, namenjeno tudi 
medsebojnemu spoznavanju, povezovanju in izmenjavi izkušenj med člani svetov 
delavcev iz celotne Slovenije, kar je vsekakor eden od pomembnih ciljev delovanja 
združenja. 
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P   R   O   G   R   A   M 

. dan 
 
  8.30 – 9.00  Sprejem in prijava udeležencev 
 
  9.00 – 9.15  Nagovor generalnega sekretarja ZSDS 
 

I. TEMA: 
Kako do širšega delavskega lastništva tudi v Sloveniji – 

predlog Zakona o lastniški zadrugi zaposlenih 
 

 

9.15 – 10.00   Pomen krepitve notranjega lastništva zaposlenih in 
   razvoj v svetu 

 lastništvo zaposlenih in ekonomska demokracija 
 pregled stanja in dobrih praks po svetu 
 pasti lastništva zaposlenih 
 izboljšave slovenskega modela v primerjavi z ameriškim ESOP-om 

   dr. Tej Gonza – direktor Inštituta za ekonomsko demokracijo 
 
10.00 – 10.30  O d m o r 
 
10.30 – 11.15  Predstavitev predloga Zakona o lastniški zadrugi 
        zaposlenih 

   Gregor Berkopec, univ. dipl. pravnik – Inštitut za ekonomsko 
demokracijo 

 
11.15 – 11.30  Razprava, oblikovanje sklepov in usmeritev ZSDS 

   mag. Rajko Bakovnik – nam. gen. sekretarja ZSDS 
 
11.30 – 11.45  O d m o r 
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II. TEMA: 
Krepitev družbene odgovornosti podjetij do zaposlenih 

 
 

11.45 – 12.15   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  

   Lucija Glavič in Aleš Kranjc Kušlan – Ekvilib Inštitut Ljubljana 
 

12.15 – 13.00  Certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec« - 

učinkovito orodje za krepitev DOP do zaposlenih 
 smisel in namen ter praktična uporabnost certifikata 
 temeljna področja in katalog/nabor možnih ukrepov za dviganje 

obstoječe ravni DOP do zaposlenih 
 postopek podeljevanja certifikata 
 možna vloga svetov delavcev pri uveljavljanju certifikata v podjetjih 

   Gašper Zakrajšek – Ekvilib Inštitut Ljubljana  
 

13.00 – 14.30  K o s i l o 
 

14.30 – 16.30  Delavnica po skupinah: praktični preizkus načina 
priprave analize stanja in predloga ukrepov 

 
16.30 – 16.45  O d m o r 
 

16.45 – 17.30  Plenarna razprava, oblikovanje usmeritev in 
priporočil za delovanje svetov delavcev 

   mag. Rajko Bakovnik – nam. gen. sekretarja ZSDS 
                                  

*  *  * 
 

D r u ž a b n o   s r e č a n j e   u d e l e ž e n c e v 
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. dan 
III. TEMA: 

Priporočila za modernizacijo normativnih podlag za 
delovanje svetov delavcev v dobi digitalizacije 

 
 
    9.00 – 9.10  Uvod v novo temo 

Mitja Gostiša – Izvršni sekretar ZSDS 
 

  9.10 – 10.15   Izzivi za delo svetov delavcev v dobi digitalizacije 
   in nujnost modernizacije ZSDU po zgledu na  
   nemški »Betriebsrätemodernisierungsgesetz« 

 ukrepi za poenostavitev delovanja svetov delavcev »v digitalni 
obliki« (online, na daljavo) 

 ukrepi za olajšanje ustanavljanja in volitev svetov delavcev (dodatno 
varstvo pred odpovedjo, poenostavljen volilni postopek) 

 razširitev pristojnosti svetov delavcev v okviru vprašanj organizacije 
»mobilnega dela« (dela na daljavo s sredstvi IKT) 

 vloga svetov delavcev pri uporabi umetne inteligence v podjetju 
(imenovanje izvedenca itd.) 

 razširitev vpliva pobud sveta delavcev za izvajanje poklicnega 
izobraževanja, izpopolnjevanja oziroma usposabljanja zaposlenih 

   asist. Aljoša Polajžar, mag. prava – asistent in doktorski kandidat 
   na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. 

 
10.15 – 10.45  O d m o r 
 
10.45 – 11.00  Problematika uvajanja e-volitev v svete delavcev: 

predstavitev konkretnih izkušenj SD NLB 

   Marko Bohinc – predsednik SD NLB d.d.  
 
11.00 – 13.00  Razprava po skupinah: izmenjava izkušenj in idej za 

dopolnitve ZSDU, Pdog in poslovnikov SD 

   /Vodenje skupin: Mato Gostiša; Rajko Bakovnik; Mitja Gostiša/ 
 



Stran | 5  

 

13.00 – 13.15  O d m o r 
 
13.15 – 14.00  Plenarna razprava ter oblikovanje priporočil in 

smernic ZSDS 

Mitja Gostiša, mag. Rajko Bakovnik 

                                 *  *  * 
14.00 – 15.00  Skupščina združenja: 

 Sprememba načina določanja članarine ZSDS 
 Izvolitev nadomestnega člana Predsedstva ZSDS 
 Drugi interni organizacijski dogovori v združenju 

   Vlado Šega, predsednik ZSDS 
 
15.00   Z a k l j u č e k   p o s v e t a 
 
 

 
 

 
Vsak udeleženec naj bi za pokrivanje organizacijskih in gostinskih stroškov 
strokovnega posveta - razen stroškov morebitne hotelske namestitve, ki so v lastni 
režiji udeležencev - prispeval 267,00 € + DDV.  
 
Plačilo se opravi po zaključku posveta na podlagi izdanega računa družbe CPM 
izobraževanje d.o.o., možno pa je tudi plačilo pred začetkom posveta na podlagi 
predračuna, izdanega na vašo zahtevo.  
 
Udeležbo lahko prijavite najkasneje do ČETRTKA, 07. oktobra 2021, po e-pošti na 
naslov: cpm@siol.net ali prek elektronske prijavnice na naši spletni strani: 
https://www.delavska-participacija.com/prijava/.  Za dodatne informacije lahko 
pokličete tudi na GSM 041 398 258 – mag. Rajko Bakovnik. 
 
Prosimo vas, da ob prijavi poleg kontaktnih podatkov prijavitelja in imen ter priimkov 
prijavljenih udeležencev navedete tudi njihove e-naslove, ker bo del gradiva za 
posvet posredovan tudi v elektronski obliki. 
 
Opombi: 
1. Priporočamo, da si hotelsko namestitev rezervirate neposredno pri gostiteljih –   

Hotel & Resort Adria Ankaran – kontakt za oddelek rezervacij: 
E: booking@adria-ankaran.si 
T: 05 66 37 444  
Ob prijavi se sklicujte na naš posvet, ker smo za vse udeležence dogovorili 

ugodnejše pogoje namestitve. 
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2. Parkiranje na hotelskem parkirišču bo zagotovljeno brezplačno vsem. 

 
VABIMO VAS, 

DA SE TUDI LETOS SREČAMO V ČIM VEČJEM ŠTEVILU, 
DO TAKRAT PA 

VAS LEPO POZDRAVLJAMO! 
 
Datum: 28. 09. 2021 

                                                                                   

 

 


