
  
  

               
 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje: 
 
 

ZLATA PRAVILA TIMSKEGA DELA 
V SVETU DELAVCEV 
 

 
ki bo v ČETRTEK, 17. februarja 2022, od 08.30 do 15.15 ure, 

konferenčna dvorana, Hotel AZUL, Šuceva ulica 26, Kranj 
/poleg Mercator centra Kranj; izvoz iz AC: Kranj - vzhod/ 

 
 
 

Namen in vsebina izobraževanja – še posebej priporočamo udeležbo CELOTNIH 
TIMOV svetov delavcev! 
 
Tokratno izobraževanje je posebej pripravljeno in usmerjeno v krepitev ključne (pa vseeno 
prevečkrat spregledane) sestavine vsake uspešne ekipe sveta delavcev! 
 
Za vsak svet delavcev je namreč značilna potreba po visoki stopnji timskega dela in usklajenega 
sodelovanja med posameznimi člani. Delo in naloge so kompleksne in kot takšne zahtevajo različna 
znanja in kompetence ter predvsem združevanje moči za dosego skupnega cilja. Tako kot so 
organizacije skupaj zato, ker lahko skupaj dosežejo več, so se tudi sveti delavcev vzpostavili ravno 
zato, ker lahko kot ekipa dosežejo več. Navsezadnje se je treba vprašati; zakaj pa sploh imamo 
podjetja, zakaj se ljudje združujemo v organizacije, klube, društva, …. svete delavcev?  Odgovor je 
več kot na dlani, zato, ker skupaj lahko dosežemo več kot vsak posameznik. To ponazarja tudi 
angleška beseda za tim - TEAM (Together Ever Achieve More / Skupaj vselej dosežemo več) 
 
Stare paradigme, ko je odličen posameznik lahko opravil skorajda vse, so za večno minile. Naloge in 
izzivi, ki jih pred nas postavlja sodobno poslovno okolje in ne nazadnje tudi nenehna izgradnja ter 
razvoj tako imenovanih industrijskih odnosov, so preveč kompleksni, da bi se z njimi lahko uspešno 
soočil še tako odličen posameznik. Najboljše rešitve pa se VEDNO skrivajo v timskem delu, torej v 
sinergijskem sodelovanju med  ljudmi,  ki mislijo različno, ki delujejo različno in ki imajo  različen 
pogled na svet in prihodnost.  
 
A čeravno veliko ljudi tej misli takoj pritrdi, pa v praski nastaja kar precej težav pri uvajanju timskih 
pristopov k delu, velikokrat zaradi nepoznavanja zahtev, ki jih timski pristop k delu nosi s seboj, kar 
povzroča nezmožnost upravljanja tima. Ne gre pozabiti tudi to, da time vselej sestavljajo ljudje,  ki v 
timu sprožajo svojevrstne procese socialne dinamike, kar pomeni, da se s prihodom le enega 
novega člana stvari, ki smo jih sicer dolgo gradili, lahko hipoma obrnejo na glavo. Pa seveda tisto 



 

slednje, ljudje se spreminjamo. Verjetno ste se tudi že vi kdaj začudili nad nenavadnimi 
spremembami vedenja vaših znancev, morda celo prijateljev, za katere ste menili, da ste jih dobro 
poznali… Da, ljudje se spreminjamo celo življenje in z njimi vred se spreminja tudi sodelovanje z 
njimi.  
 
Glavni razlog za uvajanje timskega pristopa k delu je torej v tem, da želimo izkoristiti potenciale 
vseh članov tima/skupine, da torej vsi aktivno delujejo v smeri zastavljenih ciljev. V praksi se 
namreč pogosto dogaja, da se timsko delo izrodi v garaško delo le enega ali nekaj posameznikov, 
ponavadi predsednika sveta delavcev (in morebiti še nekaj njegovih zvestih članov), ki vleče voz 
naprej.  
 
Izobraževanje priporočamo 

 
 CELOTNIM TIMOM SVETOV DELAVCEV 
 PREDSTAVNIKOM ZAPOSLENIH V ORGANIH VODENJA IN NADZORA 

 (članom NS, UO in delavskim direktorjem) 
 SINDIKALNIM ZAUPNIKOM 
 KADROVSKIM, PRAVNIM IN DRUGIM STROKOVNJAKOM V PODJETJIH 

 
Program 

08.30 – 09.00 
 

Registracija udeležencev, priprava na izobraževanje 

09.00 – 14.30 1. Deset zlatih pravil timskega dela v svetu delavcev 

 
 Spoznavanje posameznih članov tima (osem timskih vlog) 
 Oblikovanje vizije, poslanstva in skupnih ciljev 
 Organizacija delovnih skupin 
 Posvečanje vodenju in manj upravljanju  
 Delegiranje dela 
 Preverjanje učinkovitosti dela in osebne uspešnosti članov 
 Skrb za osebnostni razvoj posameznih članov 
 Podajanje rednih povratnih informacij 
 Zagotavljanje ustreznega pretoka informacij znotraj tima 
 Krepitev socialnega kapitala in promocija dosežkov 

 

 2. Vprašanja in odgovori, diskusija, izmenjava dobrih praks in izkušenj med 
udeleženci  

14.30 – 15.15 Sklepne misli in zaključek izobraževanja 
 
Izvajalka 
 
doc. dr. Danijela Brečko, je od leta 2015 izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu za upravljanje 
znanja in razvoj talentov. Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno 
pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja je 



 

pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je 7 tedenski program General Management 
Program, ki ga je zaključila na IECD Bled. Vodstvene in veščine moderiranja pa je gradila v vlogi 
direktorice Planeta GV, ki ga je vodila 20 let … Je tudi avtorica e-tečaja: 20 ključev za uspešno 
timsko delo. Njene raziskave se osredotočajo predvsem na vodenje in upravljanje s človeškimi viri. 
Sodeluje v mednarodnem raziskovalnem projektu z raziskovalci iz EMCC Global, Atinerjem iz Grčije, 
Inštitutom za kadrovske zadeve, Praga ... Od leta 2016 vodi nacionalni projekt Organizacijska 
energija, kjer koordinira 16 razvojnih partnerjev … 
 
Prijave in kotizacija  

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do TORKA, 15. februarja 2022 prek spletne prijavnice:  
 

 
SPLETNA PRIJAVNICA 

 
 
ali po e-pošti: scid.izobrazevanja@gmail.com. Natančnejše informacije lahko dobite tudi na GSM 
(041) 749 090 – Mitja Gostiša. 
 
Kotizacija z e-gradivom za člane ZSDS znaša 220,00 €, za ostale udeležence pa 250,00 €. ŠCID 
IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, zato so cene brez DDV! 
 
Pri plačilu lahko uveljavljate 10% popust, če organizacija prijavi najmanj dva udeleženca.   
 
Kotizacijo poravnate na podlagi računa, ki ga boste prejeli po zaključku izobraževanja, z nakazilom 
na transakcijski račun podjetja ŠCID IZOBRAŽEVANJA, Mitja Gostiša s.p., Škofjeloška cesta 20, 4000 
Kranj, št.: SI56 0312 6100 0159 327 odprt pri SKB banki (SWIFT SKBASI2X). 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
Datum: 7.2.2022               Mitja Gostiša 

              ŠCID IZOBRAŽEVANJA 

 


