Spoštovani člani združenja!
Tudi letos vas toplo vabim na naš

tradicionalni dvodnevni jesenski strokovni posvet
članov Združenja svetov delavcev Slovenije,
ki bo potekal
v četrtek in petek, dne 11. in 12. oktobra v Hotelu Jelovica na Bledu,
pri čemer vse predsednike svetov delavcev posebej naprošam, da - glede na vsebino tokratne
tematike posveta (predvsem prvi dan dopoldne) - s tem vabilom poleg članov sveta delavcev
seznanite tudi predstavnike delavcev v organih družbe, tj. v nadzornem svetu/upravnem
odboru v svojem podjetju, in jih posebej povabite k soudeležbi na tem posvetu. Eden
temeljnih ciljev tokratnega posveta je namreč oblikovanje konstruktivnih pripomb in
predlogov k »Priporočilom dobre prakse sodelovanja delavcev v organih družb«, ki jih je
pripravilo Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in so trenutno v javni razpravi. Gre namreč
za dokument, ki lahko pomembno vpliva na nadaljnji razvoj tega vidika korporacijskega
(so)upravljanja
Na tokratnem posvetu se bomo posvetili predvsem trem osrednjim tematskim sklopom:

I.
Priporočila dobre prakse sodelovanja predstavnikov
delavcev v organih družb
II.
Vloga sveta delavcev v postopkih za mirno reševanje
individualnih delovnih sporov
III.
Ureditev materialnih in drugih pogojev za delo SD
Tudi tokrat pa bo seveda naše dvodnevno druženje, razen strogo strokovnim vsebinam,
namenjeno tudi medsebojnemu spoznavanju, navezavi stikov in izmenjavi izkušenj med
člani svetov delavcev iz celotne Slovenije, kar je vsekakor prav tako eden od pomembnih
ciljev delovanja združenja. Kot že običajno bo posebej v ta namen ob zaključku prvega dne
posveta organizirano tudi družabno srečanje udeležencev s pogostitvijo.

* * *
Vsak udeleženec (število iz posameznega sveta delavcev ni omejeno) naj bi za pokrivanje
organizacijskih in gostinskih stroškov posveta (razen morebitnih prenočišč z zajtrkom, ki so v
lastni režiji udeležencev) prispeval po 215,00 EUR + DDV. Za člane združenja ni potrebno
vnaprejšnje nakazilo tega zneska kot pogoj za udeležbo, temveč se ta poravna na podlagi
računa, ki bo naknadno izdan po končanem posvetu.
Udeležbo lahko prijavite najkasneje do torka, dne 9. 10. 2018 po e-pošti na naslov:
scid@siol.com. Prosimo vas, da ob prijavi poleg imen in priimkov navedete tudi e-naslove
vseh udeležencev, ker bo del gradiva za posvet zaradi možnosti predhodne priprave na posvet
udeležencem vnaprej posredovan tudi v elektronski obliki.
Opombe:
1. Priporočamo, da si prenočišča udeleženci pravočasno rezervirate neposredno na recepciji
Hotela Jelovica Bled, tel.: (04) 579 60 00; e-mail: info@hotel-rikli.si, ne prek spletnega
bookinga, kajti sobe so za nas rezervirane, spletna prijava pa zato morda ne bo uspela zaradi
»zasedenosti«.
2. Ker je parkiranje na hotelskem parkirišču zagotovljeno le do zapolnitve razpoložljivih
prostih mest (ostali udeleženci si bodo morali poiskati eno od drugih parkirišč), priporočamo
pravočasen prihod.
Iskreno upam, da se tudi letos vidimo na Bledu v čim večjem številu, do takrat pa vas vse
prav lepo pozdravljam!
Datum: 27. 9. 2018

Priloga:
 Program posveta (v nadaljevanju)

P RO G R A M
1. dan
9.00 – 9.15

Uvodni nagovor generalnega sekretarja združenja
9.15 – 9.25

Pozdrav predstavnika gostov posveta - delavskih direktorjev Republike Irske
9.25 – 13.00

Priporočila dobre prakse sodelovanja
predstavnikov delavcev v organih družb
9.25 – 10.00

Predstavitev rezultatov raziskave Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) kot
podlage za oblikovanje priporočil dobre prakse na tem področju
Nosilka: Dr. Valentina Franca, profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani
10.10 – 10.30

Predstavitev pripomb in predlogov Predsedstva ZSDS k osnutku priporočil
ZNS glede delovanja delavskih predstavnikov v organih družb
 splošna ocena prizadevanj za izboljšanje tega vidika korporacijskega upravljanja
v Sloveniji,
 klasični »lastniški« in sodobni »deležniški koncept podjetja in korporacijskega
upravljanja kot različni možni teoretični izhodišči za usmerjanje prakse na tem
področju,
 različnost teoretičnih pogledov na vlogo in položaj delavskih predstavnikov v
organih družbe ,
 konkretne pripombe na nekatera predlagana priporočila ZNS.
Nosilka: Vesna Premović, članica Predsedstva ZSDS
10.30 – 11.00

Odmor za kavo in prigrizek

11.00 – 13.00

Razprava in oblikovanje stališč ZSDS glede obravnavane problematike

13.00 – 14.45

Odmor za kosilo

14.45 – 17.15

Vloga sveta delavcev v postopkih
za mirno reševanje individualnih delovnih sporov
Splošno o mirnem reševanju sporov in predstavitev projekta IRSD »Odpravimo
konflikte na delovnem mestu«
Posredovanje v sporu med delavcem in delodajalcem na Projektni enoti IRSD
 pravne podlage in razmejitev med individualnim in kolektivnim delovnim sporom,
 osnovna načela mediacije,
 prednosti mediacije pred drugimi načini reševanja delovnih sporov,
 potek postopka posredovanja,
 možni primeri konfliktov – zadeve, ki so posebej primerne za mediacijo,
 kdaj zadeva ni primerna za mediacijo?
 kaj, če do sporazuma ne pride?
 dosedanje izkušnje z mediacijami na Projektni enoti,
 prednosti posredovanja na Projektni enoti IRSD – brezplačnost, strokovnost,
nevtralnost, zaupnost.
Sodelovanje predstavnikov svetov delavcev s Projektno enoto IRSD
 prvi kontakt s konfliktom (kako in kam usmeriti delavca, ki ima konflikt z
delodajalcem),
 kako pristopiti k drugi stranki konflikta,
 koga vključiti v mediacijo,
 možni odzivi strank.
Praktični primeri - igra vlog
Nosilki:
Mag. Polona Grobelnik Jurjovič, univ. dipl. pravnica, mediatorka na Projektni enoti IRSD
Tanja Cmrečnjak Pelicon, univ. dipl. pravnica, mediatorka na Projektni enoti IRSD

17.15

Družabno srečanje s pogostitvijo

2. dan

Ureditev materialnih in drugih pogojev za delo
svetov delavcev v podjetjih
9.00 – 9.30

Predstavitev rezultatov raziskave ŠCID o aktualnem stanju na področju
urejenosti materialnih pogojev za delo svetov delavcev
Nosilec: Mitja Gostiša, univ. dipl. organizator, vodja projektov pri ŠCID - Študijskem
centru za industrijsko demokracijo
9.30 - 9.40

Določitev delovnih skupin in usmeritev za razpravo

9.40 - 10.00

Odmor za kavo in prigrizek

10.00 - 12.30

Razprava po delovnih skupinah
12.30 - 13.45

Poročila vodij delovnih skupin, plenarna razprava in oblikovanje zaključkov
13.45 - 14.00

Odmor

14.00 - 14.30

Aktualne informacije in dogovori v združenju

14.30

Zaključek posveta

