
  
  

               
 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje: 
 
 

VLOGA SVETA DELAVCEV PRI 
UVAJANJU IN NAGRAJEVANJU 
INOVACIJSKE DEJAVNOSTI  
 
 

 
ki bo v ČETRTEK, 21. aprila 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 
 
Inovacijska dejavnost v družbi, oziroma v ožjem pomenu, SPODBUJANJE ZAPOSLENIH K DAJANJU 
KORISTNIH PREDLOGOV je področje, kjer poleg širše uveljavljene kolektivne participacije pride do 
izraza večkrat spregledana oblika delavske participacije, t. i. neposredna participacija s katero 
razumemo NEPOSREDNO VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH KOT POSAMEZNIKOV V SPREJEMANJE 
ODLOČITEV NA LASTNEM DELOVNEM MESTU OZ. V OŽJI ORGANIZACIJSKI ENOTI.  
 
To dokazano zelo učinkovito ZMANJŠUJE »PASIVNO VLOGO« ZAPOSLENIH IN JIH SPREMINJA V 
AKTIVNE PODJETNIŠKE TVORCE, pomembno pozitivno vpliva na njihovo ZAVZETOST ter hkrati 
predstavlja tudi UČINKOVIT KANAL ZA FINANČNO NAGRAJEVANJE NAJBOLJŠIH.  
 
Ključno vlogo pri uvajanju in upravljanju učinkovitega sistema zbiranja koristnih predlogov pa ima 
tudi svet delavcev, saj lahko naprimer preko lastnega "odbora za zbiranje koristnih predlogov" 
(podobno kot delujejo odbori za VZD, pravno varnost, …) prevzame upravljanje celotnega procesa. S 
tem torej dejansko lahko NEPOSREDNO VPLIVA NA RAZVOJ INDIVIDUALNE PARTICIPACIJE ZA 
PRAV VSE ZAPOSLENE, ki si s predlogi ustvarjajo prijaznejše delovno okolje, izboljšujejo varnostne 
in zdravstvene pogoje, lajšajo vsakodnevno delo, se izobražujejo, razvijajo svoje sposobnosti in 
nenazadnje tudi dodatno zaslužijo. Sam svet delavcev pa še pridobi na prepoznavnosti in 
pozitivnem vplivu znotraj podjetja.     
 
Zato bo osrednji cilj obravnavanega izobraževanja članom svetov delavcev predstaviti UČINKOVIT 
PRIMER SISTEMA KORISTNIH PREDLOGOV, ki se izvaja v več slovenskih podjetjih.  



 

 
 
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. Individualna participacija in njen pomen 
- Razlika med kolektivno in individualno participacijo 
- Zanemarjanje IP v teoriji in praksi 
- Oblike individualne participacije 
- Vloga SD pri zagotavljanju in izvajanju individualne participacije 
- Večplastni pomen za zaposlene 
- Kaj pravi teorija? 

2. Koristni predlogi kot del individualne participacije 
- Je sistem koristnih predlogov mogoče šteti za izvajanje individualne 

participacije? 
- Mnenja različnih strokovnjakov 
- Kaj prinaša delavcem? 
- Vloga SD pri  uvedbi in zagotavljanju izvajanja sistema koristnih predlogov 

3. Primer dobre prakse sistema koristnih predlogov 
- Predstavitev dobro delujočega sistema, ki se izvaja v več slovenskih podjetjih 

4. Delavnice kot metode uspešnega inoviranja in njihov pomen 
- Zakaj potrebujemo delavnice? 
- Temeljni kamni uspešne delavnice 
- Princip stalnega izboljševanja 
- Pomen problemov 
- Kakovost temelj uspešnosti 

 5. Predstavitev štirih uveljavljenih modelov delavnic 
- Potujoča delavnica 
- Enodnevna  delavnica 
- 2 + 2 delavnica 
- Top delavnica 

6. Moderatorske veščine za vodenje delavnic 

7. Izvedba potujoče delavnice po skupinah z udeleženci 
- Spoznavanje s pravili delovanja delavnice 
- Iskanje izzivov, problemov.  
- Iskanje rešitev in določitev izvajalcev, rokov 
- Predstavitev dela, izzivov in rešitev posameznih skupin 
- Skupna obravnava problemov  brez rešitev  

14.30 – 15.15 Sklepne misli in zaključek izobraževanja 



 

 
Izvajalec 

Vojko Čujovič, univ. dipl. pravnik, strokovnjak za delovno pravo in zunanji strokovni sodelavec 
Združenja svetov delavcev Slovenije. Predavatelj ima bogate strokovne in praktične izkušnje kot 
vodja kadrovske in pravne službe v Gorenjski banki, Marmorju Hotavlje, Sportini Bled, MO Kranj ter 
kot večletni vodja pravne službe Gorenjskih sindikatov. Zdaj že vrsto let vodi lastno družbo in 
opravlja dela pravnega svetovalca v družbi  Sumida Slovenija, d.o.o. 
 
 
Prijave in kotizacija  

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do TORKA, 19. aprila 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 vam priznamo 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: 8.4.2022               Mitja Gostiša 

              ŠCID IZOBRAŽEVANJA 

 


