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Vabilo na delavnico:  
 

„Sodelovanje delavcev pri  
upravljanju družbe v srednji in vzhodni Evropi“  

27. - 28. marca 2019, Lodz, Poljska  
Organizira Evropski kompetenčni center za soodločanje delavcev  Evropskega 
sindikalnega inštituta (ETUI)  
 
Spoštovani, 
 

Vabimo vas na delavnico „Sodelovanje delavcev pri upravljanju družbe“, ki bo v Łódźu 
na Poljskem (Hotel Vienna House Andel’s Lodz, Ogrodowa 17, (27. marec) in na 
Univerzi v Lodzu (28. marca)). 
 
Od 1990-ih let naprej so številne srednje in vzhodnoevropske države vpeljale 
zastopanje delavcev v organih upravljanja. Modeli se močno razlikujejo med seboj in 
so pogosto prišli pod pritisk zaradi reform privatizacijskega in delovnega prava med 
finančno krizo.  
 
Možnosti delavcev, da resnično vplivajo na strateške odločitve so odvisne od mnogih 
dejavnikov. V delavnici se bomo ukvarjali s to stvarnostjo, izzivi in možnostmi 
zastopanja delavcev v organih upravljanja v srednje in vzhodnoevropskih državah v 
okviru EU integracije. Govorili bomo o razvoju zakonodaje, političnih razpravah in o 
dejanski praksi zastopanja delavcev v organih upravljanja.   
 
Delavnica ima tri glavne cilje: 
 

• Izobraževati in deliti znanje o narodnih sistemih za zastopanje delavcev v 
organih upravljanja v srednji in vzhodni Evropi, njihova pravna ureditev, razvoj 
in variacije, politične razprave in položaj dejavnikov glede te oblike sodelovanja 
delavcev.   
 

• Razumeti, kako pomemben je gospodarski, politični, institucionalni in socialni 
kontekst, da zastopanje delavcev v organih upravljanja postane vzvod za 
delavske interese.  
 

• Učiti se iz izmenjave praktičnih izkušenj zastopanja delavcev v organih 
upravljanja v različnih državah in spodbujanje evropskega omrežja 
strokovnjakov, ki se ukvarjajo z zastopanjem delavcev v organih upravljanja v 
srednje in vzhodnoevropskih državah.  
 
 

Spodaj je osnutek dnevnega reda.  
 

Sobe za udeležence so rezervirane v hotelu, kjer bo delavnica. Število mest je 

omejenih na največ 25 udeležencev. Tolmačenje v angleščini, poljščini in dveh 

dodatnih jezikih bo na voljo glede na potrebe prijavljenih udeležencev.  

https://www.viennahouse.com/index.php?id=956&L=0
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Udeleženci se lahko udeležijo tudi dogodka ETUI takoj po delavnici. Na tem dogodku 
bodo člani evropskega omrežja ETUI za sodelovanje delavcev  ter akademiki, 
predstavniki sindikatov in predstavniki delavcev iz srednje in vzhodne Evrope 
raziskovali ali obstajajo specifične srednje in vzhodnoevropske perspektive o 
zastopanju delavcev tako na nacionalni kot tudi evropski ravni.  
 
ETUI bo kril potne stroške in stroške nastanitve za udeležence in govornike. Če se želite 

udeležiti delavnice, se prijavite do petka, 22. februarja 2019, pod spodnjim 

naslovom:  

 

ETUI_Workshop_REGISTER_Here 

ETUI_Workshop_Registrirajte_se_tukaj 

 

Ko boste prejeli vse prijave, bomo stopili v stik z udeleženci, da jim svetujemo glede 

rezervacij za potovanje in nastanitev.  

 

Če imate kakšna vprašanja glede organizacije srečanja, se obrnite na Catherine Rihoux: 

crihoux@etui.org 

 

Veselimo se vašega obiska v marcu! 

 

Lep pozdrav, 

 

Sara Lafuente Hernández, Raziskovalec, ETUI 

https://crm.etui.org/civicrm/event/info?reset=1&id=220
https://crm.etui.org/civicrm/event/info?reset=1&id=220
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Osnutek DNEVNEGA REDA 
 

Sreda 27. marca – Nacionalni razvoj zastopanja delavcev v organih 
upravljanja 
  
12:00-13:00 Kosilo z dobrodošlico 

 

13:00-13:15 Otvoritev in uvod 

Sara Lafuente Hernández, ETUI  

 

13:15-15:00 Predstavitve in izmenjava 

Moderatorja: Sara Lafuente Hernández in Aline Hoffmann, ETUI  
 

15:00-15:30     Odmor za kavo 

 

15:30-17:45  Politične razprave, praksa in izzivi pri zastopanju delavcev v 

organih upravljanja v srednje in vzhodnoevropskih državah  

 

• Pregled – Narodni pravilniki o zastopanju delavcev v organih 

upravljanja v Evropi 

Sara Lafuente Hernández, ETUI 

 

• Prispevki strokovnjakov iz Hrvaške, Češke republike, Madžarske, 

Poljske, Slovaške ali Slovenije (za potrditev) 

 

18:00  Konec dneva 

 

19:00  Večerja 

 

Četrtek 28. marca – Izmenjava izkušenj in vpliv Evrope 
 

9:00-9:15 Uvod – Kako evropska integracija vpliva na zastopanje delavcev v 

organih upravljanja? 

Sara Lafuente Hernández, ETUI 

 

9:15-11:00 Okrogla miza – Izmenjava izkušenj in perspektiv o vlogi  zastopanja 

delavcev v organih upravljanja po Evropi  

Moderator: Aline Hoffmann, ETUI 

 

11:00-11:30 Odmor za kavo 
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Udeleženci se lahko udeležijo tudi  dogodka ETUI o sodelovanju delavcev v srednji in 

vzhodni Evropi   

 

Od 11:30 do 18:00  

Javni dogodek Evropskega omrežja ETUI za sodelovanje delavcev, Univerza v 

Lodzu 

  

Zastopanje delavcev v Evropi: ali obstajajo specifične srednje in 
vzhodnoevropske perspektive?  
 
ETUI bo 28. marca popoldne pripravil dogodek, kjer bomo raziskovali ali obstajajo 
specifične srednje in vzhodnoevropske perspektive o sodelovanju delavcev tako na 
narodni kot tudi evropski ravni. 
 
Strokovnjaki s Češke republike, Francije, Nemčije, Madžarske in Poljske bodo 
predstavili svoje raziskave glede zastopanja delavcev. Predstavitve se bodo nanašale 
predvsem na vlogo sindikatov in laične organe za zastopanje delavcev. Na osnovi tega 
bomo nato raziskali ali obstajajo specifične srednje in vzhodnoevropske perspektive 
in pričakovanja nasproti ESD in Evropskemu socialnemu dialogu, ki temelji na 
prispevkih strokovnjakov in članov Evropskega sveta delavcev.  
 
 

   

 


