
 

Spoštovane članice in člani 
Združenja svetov delavcev Slovenije! 

 
Vabim vas na strokovno srečanje/posvet vseh članov ZSDS, ki bo potekal v neposrednem 
delovnem okolju 

 

vv  TTOORREEKK,,  2299..  mmaajjaa  22001188,,  zz  zzaaččeettkkoomm  oobb  0088..3300  uurrii,,  

vv  ppooddjjeettjjuu  MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., 
Polje 15, Šempeter pri Gorici  

 
in sicer na temo 

 

SSiinnddiikkaalliizzeemm  iinn  

ssoouupprraavvlljjaannjjee  »»zz  rrookkoo  vv  rrookkii««  
--  pprriimmeerrii  ddoobbrriihh  pprraakkss    

  

 
 
»Nesporno je dejstvo, da učinkovit sistem sodobne industrijske demokracije (kadar 
imamo, tako kot v Sloveniji, opravka s t. i. dualnim sistemom delavskih 
predstavništev, ki delujejo po 'komplementarnem modelu') vsekakor zahteva tako 
močne sindikate na eni kot tudi svete delavcev na drugi strani. Glede na svoj 
namen, temeljne značilnosti ter različne ključne naloge in metode delovanja se 
sindikati kot delavska predstavništva, temelječa na prostovoljnem članstvu, in sveti 
delavcev kot voljena 'splošna' delavska predstavništva v svojih sistemskih vlogah v 
nobenem primeru ne morejo preprosto medsebojno 'nadomeščati' ali 'izključevati'. 
Med seboj so soodvisni in morajo v interesu delavcev, ki jih oboji zastopajo, 
'sodelovati'! Ključnega pomena pa je, kako in na kakšnih teoretičnih podlagah je, 
oziroma naj bi bilo to sodelovanje zastavljeno.« (dr. Mato Gostiša, Ekonomska 

demokracija, št. 2, april 2018) 
 



 

 

Čeprav smo to tematiko, ki lahko bistveno vpliva na prihodnji razvoj sindikalizma, delavskega 
soupravljanja in razvoj »ekonomske demokracije« v najširšem pomenu, v Združenju svetov 
delavcev Slovenije doslej že večkrat obravnavali na skupnih posvetih in drugih izobraževanjih, vas 
tokrat prvič vabim na praktično predstavitev sodelovanja sindikatov in svetov delavcev v podjetjih, 
hkrati s povabilom k »sooblikovanju dobrih praks« za učinkovitejše uresničevanje interesov 
delavcev in dvig kakovosti delovnega življenja.  
 

Priporočam vam, da na posvet povabite tudi kolegice in kolege iz vaših sindikatov! 
Zaradi omejenih možnosti, priporočam tudi čimprejšnjo prijavo vaše udeležbe! 

 
Na posvetu bodo s predstavitvijo obravnavane problematike, svojih strokovnih pogledov in 
praktičnih izkušenj sodelovali: 

 Andrej Zorko, univ. dipl. pravnik, Izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, 

 Dejan Sirk, Predsednik sindikata SKEI podjetja Mahle Electric Drives Slovenija d.o.o.,  

 Andrej Valetič, Predsednik Sveta delavcev podjetja Mahle Electric Drives Slovenija d.o.o.,  

 Mirko Slosar, Predsednik Sveta delavcev podjetja Luka Koper d.d. in 

 mag. Rajko Bakovnik, namestnik generalnega sekretarja Združenja svetov  
 delavcev Slovenije, ki bo posvet hkrati tudi vodil.  

 
Razpravo, v kateri pričakujem predvsem vaše aktivno sodelovanje, pa bomo sklenili s kratkim 
ogledom proizvodnje in skupnim kosilom. 

 
Program: 

08.30 – 08.45 

08.45 – 09.00 

Sprejem udeležencev in jutranja kava 

Pozdrav udeležencev in predstavitev podjetja 

/Božo Žgavc, vodja sektorja proizvodnje/ 

09.00 – 09.45 Stanje, aktualni trendi razvoja in delovanja sindikatov v svetu ter pri nas 

 /Andrej Zorko, Izvršni sekretar ZSSS/ 

 Zgodovinski razvoj sindikalnega gibanja v svetu (kratko o 
najpomembnejših strategijah) 

 Razlogi za »krizo sindikalizma« na prelomu stoletja 

 Novi koncepti organiziranosti in strategije delovanja sindikatov v 
današnjih razmerah 

 Aktualni položaj in  možne smeri razvoja ter delovanja sindikatov v RS 

 Razvoj delavskega soupravljanja oz. širše »ekonomske demokracije« kot 
izziv za novo razvojno strategijo sindikatov? 

09.45 – 10.30 Razmerje med sindikalnimi in voljenimi delavskimi predstavništvi v 
podjetjih v slovenskem pravnem okolju 

/mag. Rajko Bakovnik, nam. gen. sekretarja ZSDS/ 

 Podlage in načela za urejanje razmerij med sindikati in sveti delavcev v 
podjetjih 

₋ Enotni in dualni sistem delavskih predstavništev 
₋ Teorija dvojnosti industrijskih razmerij 
₋ Razlike med »delovnimi« in »soupravljalskimi« razmerji 
₋ »Socialno partnerstvo« in »participativni menedžment« 
₋ Najpogostejši način sobivanja sindikatov in svetov delavcev v 



 

 

slovenskih  podjetjih – »komplementarni model« 
₋ Praktični vidiki (ne)sodelovanja sindikatov in svetov delavcev 
₋ Model sodelovanja sindikatov in svetov delavcev »z roko v roki« 

 Priporočljive oblike medsebojnega sodelovanja sindikatov in svetov 
delavcev v podjetjih pri t.i. »mejnih« vprašanjih in »skupnih področjih« 
delovanja 

 Bistvo razvijanja delavskega soupravljanja v podjetjih 

 Področje dela svetov delavcev v podjetjih po ZSDU 

 Zakaj je delavska participacija pomembna tudi za EU? 

10.30 – 10.45 

10.45 – 12.15 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

12.15 – 13.00 

Odmor  

Praktični vidik (so)delovanja sindikatov in svetov delavcev v podjetjih »z  
roko v roki« – primeri dobrih praks 

/Andrej Valetič, Predsednik SD in Dejan Sirk, Predsednik Sindikata SKEI  
Mahle Electric Drives Slovenija d.o.o.;  Mirko Slosar, Pred. SD Luka Koper d.d./ 

 Kratka predstavitev podjetja, sindikat(a)ov in sveta delavcev 

 SINDIKAT: izvajanje »iniciativne, kadrovske in nadzorne funkcije« v 
razmerju do sveta delavcev 

 Organiziranost in delovanje skupnih odborov, komisij… 

 Druge oblike medsebojnega sodelovanja, obveščanja, posvetovanja in 
podpore za učinkovitejše uresničevanje delavskih interesov v podjetju – 
krepitev »enotnega delavskega bloka« 

 Pozitivne izkušnje iz lastne »dobre prakse«, ki bi jih priporočili tudi 
drugim sindikatom in svetom delavcev 

 

Kosilo 

               13.00 – 13.45 

13.45 – 14.30 

Ogled dela proizvodnje 

Razprava, izmenjava izkušenj udeležencev in zaključek posveta      

 
Prijave: 
 

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do PETKA, 25. maja 2018,  po pošti ali faxu na naslov: CPM 
izobraževanje d.o.o., Visoko 50, 4212 Visoko, fax: (04) 253 60 22 ali po e-pošti: cpm@siol.net ter 
www.delavska-participacija.com.  
 

Natančnejše informacije o posvetu lahko dobite tudi po GSM (041) 398 258. 
 

Vsak udeleženec (število iz posamezne organizacije je tokrat, zaradi prostorskih zmožnosti, 
omejeno na največ 4) naj bi za pokrivanje organizacijskih in gostinskih stroškov prispeval 110,00 
EUR + DDV. Ta znesek se nakaže pred začetkom srečanja na TRR CPM izobraževanje d.o.o., odprt 
pri Hranilnici LON d.d. Kranj: št. SI56 6000 0000 0810 409. Naša ID št. za DDV je SI22486704. 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na posvetu! 
 
Datum: 16. 05. 2018 

 
 

mailto:cpm@siol.net
http://www.delavska-participacija.com/

