
   

 

 
 

 

Vabimo vas na študijsko potovanje članov Združenja svetov 

delavcev Slovenije na Irsko 
 

 

 

 

Delavsko soupravljanje, 

finančna participacija in  

notranje lastništvo na Irskem 
 

ki bo potekalo v času od 20. do 23. septembra 2017 

(sreda, četrtek, petek, sobota) 
 

 

 

 

Letna študijska potovanja članov Združenja svetov delavcev Slovenije v države EU so postala 

že tradicionalna in nenadomestljiva oblika spoznavanja drugih sistemov ter dobrih tujih 

praks na področju uveljavljanja sodobnih oblik delavskega soupravljanja in socialnega 

partnerstva. 

 

Tokrat vas vabimo, da se nam pridružite na študijskem potovanju na Irsko, ki je znana 

predvsem po zelo spodbudni zakonodaji in ugodnih davčnih olajšavah za razvoj notranjega 

lastništva ter finančne participacije zaposlenih. Zato bodo njihove izkušnje vsekakor 

izjemno dragocene za izboljšanje naše prakse.    

 

Glede na omejeno število udeležencev, ki je pogojeno z organizacijo takšnega potovanja, 

priporočamo čimprejšnjo prijavo! 

 

Na strokovnih srečanjih, ki jih pripravljamo skupaj z irskimi kolegi, bomo natančno spoznali 

delovanje njihovega sistema delavskega soupravljanja in socialnega partnerstva. Praktične 

izkušnje pri tem pa nam bodo predstavili tudi neposredno v enem izmed njihovih podjetij.  

 

 

 



 

 

PROGRAM 
 

1. dan – sreda, 20. 09. 2017:  LJUBLJANA – TRST – DUBLIN 

(03.00 prevoz iz Ljubljane na letališče Ronchi; 06.15 let v Dublin preko Münchna) 

 

EUROFOUND  

Wyattville Rd, Loughlinstown, Dublin  

• obisk evropske agencije Eurofound – agencije za izboljšanje življenjskih in 

delovnih pogojev v Evropi 

• predstavitev dela agencije in izsledkov analiz na področju participacije 

zaposlenih v Evropi 

 

2. dan – četrtek, 21. 09. 2017:  DUBLIN  

SIPTU – Services Industrial Professional and Technical Union 

Liberty Hall, Dublin – predstavitve                                                  

• predstavitev sindikalizma na Irskem ter delovanja in razvojnih izzivov sindikata 

SIPTU 

• sistem delavskega predstavništva na Irskem v javnem in zasebnem sektorju, 

s poudarkom na procesih obveščanja in posvetovanja 

• sistem delavskega solastništva in udeležbe pri dobičku 

 

NEFORMALNA SKUPINA DELAVSKIH DIREKTORJEV – seminar 

• srečanje z delavskimi direktorji iz različnih irskih podjetij, povezanih v 

neformalno skupino delavskih direktorjev 

• predstavitev zastopanja interesov zaposlenih v organih vodenja podjetij na 

Irskem 

 

3. dan – petek, 22. 09. 2017:  DUBLIN - GALWAY 

Praksa - obisk kolegov (predstavnikov sindikata SIPTU) v večjem irskem podjetju 

• praktični vidik vključevanja delavcev v podjetju 

- organiziranost in delovanje sindikata na ravni podjetja 

- vključevanje zaposlenih v tehnološke procese in organizacijo dela 

- voden ogled proizvodnega procesa 

 

4. dan – sobota, 23. 09. 2017:  GALWAY – DUBLIN – TRST – LJUBLJANA 

(17.10 let v Trst preko Münchna; 22.40 pristanek v Trstu in prevoz do Ljubljane) 

SIPTU – Services Industrial Professional and Technical Union 

Liberty Hall, Dublin – zaključno srečanje z gostitelji                                                 

• pogovor in izmenjava medsebojnih izkušenj na področju uveljavljanja 

interesov zaposlenih v praksi 

 

 

 

 



 

 

*Organizacija (vključeno v ceno): 

- avtobusni in letalski prevoz: Ljubljana - Trst - München - Dublin - München - 

Trst - Ljubljana  z vsemi taksami (23 kg prtljage po osebi) 

- 4 dnevna uporaba avtobusa po programu 

- 3 nočitve z zajtrkom v hotelu *** (Dublin, Galway) 

- lokalno in slovensko vodenje 

- vodenje in prevajanje vseh strokovnih predavanj ter srečanj 

 

 

 

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do PETKA, 30. junija 2017,  po pošti ali faxu na naslov: 

Center za participativni menedžment, Visoko 50, 4212 Visoko, fax: (04) 253 60 22 ali po e-

pošti: cpm@siol.net. Natančnejše informacije po GSM (041) 398 258. 

 

Cena na osebo je 1.070,00 EUR (doplačilo za enoposteljno sobo 160,00 EUR). 

 

 OPOMBE:  

Posebna ureditev potovalne agencije, DDV ni obračunan po 98. členu ZDDV-1.  

Ob prijavi je potrebno plačati 50% avans, in sicer na TRR Centra pri Hranilnici LON 

d.d. Kranj: št. SI56 6000 0000 0204 159. Ostalo bo potrebno poravnati najkasneje do 

10. septembra 2017.  

CPM je davčni zavezanec z ID za DDV SI48322610. 

 

 

 

 

Datum: 14. 06. 2017 

 

 

 

 

Mag. Rajko Bakovnik, 

nam. gen. sekretarja ZSDS 

 


