
  
  

               
 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje: 
 
 

Prestavljeno na nov termin: VLOGA SVETA DELAVCEV 
PRI NAGRAJEVANU DELOVNE USPEŠNOSTI 
ZAPOSLENIH 
 

 
ki bo v ČETRTEK, 3. marca 2022, od 09.00 do 14.00 ure, 

Spletno izobraževanje (Zoom) 
 

 
 

Namen in vsebina izobraževanja  
 
V številnih slovenskih podjetjih za nagrajevanje delovne uspešnosti svojih zaposlenih uporabljajo 
načine, ki ne dodajajo posebne vrednosti in zaposlenih ne motivirajo. Še več, ponekod lahko celo 
zmanjšujejo njihovo motivacijo in zavzetost. Redne spremembe na tehnološkem področju, menjava 
generacij, … in vse hitrejši pretok informacij na novo oblikujejo načine dela. Zaposleni si v današnjih 
časih želijo jasno vedeti kaj se od njih pričakuje, želijo videti smisel in poslanstvo svojega dela ter 
kako ta prispeva k skupnim rezultatom, … želijo prevzemati odgovornost in biti deležni rednih 
povratnih informacij o njihovem delu. Predvsem pa se želijo razvijati za prihodnost!  
 
V uspešnih podjetjih sodobni plačni sistemi v največji možni meri podpirajo osebni razvoj ter 
krepijo dodatno motivacijo zaposlenih za rast kakovosti dela in življenja v celotni organizaciji. 
Učinkoviti plačni sistemi in sistemi nagrajevanja delovne uspešnosti morajo torej na podlagi jasnih 
in enostavnih kriterijev spodbujati zavzetost zaposlenih, povezovati osebne cilje s cilji podjetja, 
razvijati medsebojno komunikacijo in izboljševati poslovno uspešnost.  
 
Vsekakor pa je pri pripravi sistema nagrajevanja ključna tudi vloga delavskih predstavništev, in sicer 
tako z vidika varovanja interesov zaposlenih kot tudi z vidika učinkovitega soupravljanja za 
doseganje boljših skupnih poslovnih rezultatov ter trajnostnega razvoja. Pri tem je vloga sindikatov, 
kot partnerjev v kolektivnih pogajanjih popolnoma jasna, medtem ko SVETOM DELAVCEV to 
pravico posebej ureja 2. alineja 95. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki določa 
obvezno SOGLASJE sveta delavcev k odločitvam delodajalca v zvezi z »merili za ocenjevanje 
delovne uspešnosti«. To v praksi dejansko pomeni, da delodajalec brez soglasja sveta delavcev ne 
more sprejeti ustreznih aktov (tudi v primeru enostranskih s strani delodajalca). In ravno zato je 
dolžnost (ne samo zakonska pravica!) sveta delavcev, da redno spremlja in ocenjuje izvajanje teh 
meril v praksi ter v primeru neustreznosti tudi samostojno predlaga vodstvu ustrezne spremembe 
in/ali potrebne dopolnitve.  
 



 

Od dobrih svetov delavcev se torej pričakuje proaktivno delovanje na tem področju, zato sta 
osnovni namen in cilj razpisanega izobraževanja namenjena predvsem spoznavanju različnih vidikov 
sodobnih ter učinkovitih plačnih sistemov, izmenjavi »dobrih praks« in usposabljanju udeležencev 
za njihovo aktivnejšo vlogo v podjetjih. 
 
 
Izobraževanje priporočamo 

 
 PREDSEDNIKOM in ČLANOM 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 

08.50 – 09.00 
 

Prijava udeležencev, priprava na izobraževanje 

09.00 – 14.00 1. Celoviti sistemi nagrajevanja delovne uspešnosti in razvoja zavzetosti 
zaposlenih 

 
 Poslovni in kadrovski trendi v pogojih digitalnega poslovanja. 
 Elementi, ki krepijo zavzetost zaposlenih in izkušnjo zaposlenega (pogled 

skozi različne generacije in glede na kontekst poslovnega okolja).  
 Dobre prakse in tveganja pri vzpostavitvi sistema nagrajevanja: 

o Izkušnje iz merjenja te dimenzije v okviru dolgoročne SiOK krivulje 
(SiOK – slovenska raziskava merjenja zadovoljstva in zavzetosti 
zaposlenih)  

o Praktični primeri in dobre ter slabe prakse celovitih sistemov 
nagrajevanja delovne uspešnosti in zavzetosti zaposlenih (primeri 
bodo prikazani skozi naslednje ključne usmeritve sistema: 
fleksibilnost, pravičnost, dinamičnost, objektivnost, stimulativnost, 
informacijska podprtost sistema) 

o Ključni dejavniki uspešne implementacije sistema 
 Kakšno vlogo mora imeti vodja v procesu nagrajevanja in zakaj je povratna 

informacija ključ do uspešne uporabe sistema? 
 Vloga sveta delavcev pri uvajanju sistema nagrajevanja in napredovanja 

ter razvijanju zavzetosti zaposlenih. 
 

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

14.00 Sklepne misli in zaključek izobraževanja 
 
 
 



 

 
 
Izvajalca 
 

Mag. Janez Žezlina, univ. dipl. ekonomist - strokovnjak na področju upravljanja človeških 
potencialov in organizacijskega svetovanja ter sistematičnega razvoja osebnostnih, vodstvenih in 
poslovnih potencialov, z več kot 25 let izkušnjami delovanja v slovenskih in mednarodnih 
organizacijah (v vlogi menedžerja, interim menedžerja, svetovalca in executive coacha). Od leta 
2009 deluje kot partner, svetovalec in poslovni coach v lastnem podjetju Energos, kjer se ukvarja s 
poslovnim in kadrovskim svetovanjem, primarno na področju razvoja voditeljskih kompetenc 
posameznikov, upravljanja talentov v organizacijah, strateških in kadrovskih preobrazb organizacij.  

 
Roman Klarič – Kot strokovnjak za organizacijsko klimo in organizacijsko kulturo pomaga podjetjem 
v javnem in zasebnem sektorju pri preobrazbi organizacijske kulture in nadgradnji HR procesov. Od 
leta 2002 aktivno sodeluje na raziskovalnem projektu SiOK (slovenska organizacijska klima). V svoji 
skoraj 20 letni svetovalni karieri je izvajal številne projekte v vodilnih slovenskih projektih na 
področju preoblikovanja kadrovskih procesov, upravljanja talentov in razvoja kompetenc. Od leta 
2009 je ustanovitveni partner podjetja HSC Skupina d.o.o. v katerem deluje kot direktor in senior 
svetovalec. 
 
Prijave in kotizacija  

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do TORKA, 1. marca 2022 prek spletne prijavnice:  
 

 
SPLETNA PRIJAVNICA 

 
 
ali po e-pošti: scid.izobrazevanja@gmail.com. Pri prijavi obvezno dodajte e-naslove vseh 
udeležencev, saj bomo na njihove naslove dan pred pričetkom poslali povezavo do izobraževanja 
(Zooma). Natančnejše informacije lahko dobite tudi na GSM (041) 749 090 – Mitja Gostiša. 
 
Kotizacija z e-gradivom za člane ZSDS znaša 190,00 €, za ostale udeležence pa 210,00 €. 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: 18.2.2022               Mitja Gostiša 

              ŠCID IZOBRAŽEVANJA 



 

 


