
Strokovna ekskurzija članov Združenja svetov 

delavcev Slovenije 

V dneh od 18. do 21. septembra 2019 je na Češkem in Slovaškem potekala, sedaj 

že tradicionalna, strokovna ekskurzija članov Združenja svetov delavcev 

Slovenije.  Tudi tokratna je udeležencem postregla z obilo informacij o različnih 

ureditvah delavskih predstavništev v tujini. 

Strokovni del potovanja se je pričel v Pragi, kjer je potekalo delovno srečanje s predstavniki 

Češke konfederacije sindikatov. Na začetku je dr. Elizabeta Zirnstein predstavila Združenje 

svetov delavcev Slovenije (ZSDS), nato pa je sledila predstavitev največje konfederacije 

sindikatov v Češki republiki (ČMKOS), kjer je ga. Alena Pukrtova (svetovalka predsednika 

sindikata KOVO) udeležencem predstavila celoten sistem in praktično ureditev zastopanja 

interesov delavcev v Češki republiki. Podrobneje se je osredotočila na aktualne razmere in 

gibanja na področju kolektivnih pogajanj ter politike plač, delavske participacije na področju 

varnosti in zdravja pri delu, uveljavljanja pravic do obveščanja, posvetovanja ter soodločanja 

delavcev, na koncu pa je v okviru zaključne razprave odgovarjala tudi na številna vprašanja in 

odgovore udeležencev.  

Naslednji dan je sledilo delovno srečanje na veleposlaništvu Republike Slovenije v Bratislavi, 

kjer je po uvodni predstavitvi ZSDS, odpravnica poslov ga. Mateja Kobav predstavila 

družbeno in makroekonomsko okolje Slovaške ter različne vidike kakovosti življenja in 

dela na Slovaškem.  

Zelo zanimiva je bila tudi predstavitev tovarne Volkswagen Slovakia, ki zaposluje cca. 

13.000 ljudi in je eden večjih delodajalcev na Slovaškem. Po srečanju s predstavniki 

delavcev tovarne, kjer  so imeli udeleženci možnost podrobneje spoznati pogoje dela v 

podjetju VW in izzive za sindikalizem in delavsko soupravljanje pa je sledila tudi podrobnejša 

predstavitev podjetja in daljši ogled proizvodnje.  

Za zaključek strokovnega dela potovanja je na delovnem srečanju s slovaškimi sindikati 

(Zveza Kovinarjev KOVO – OZ KOVO) g. Michal Drobny iz pravne službe centralne pisarne 

OZ KOVO, predstavil tudi sistem in praktične ureditve zastopanja interesov delavcev v 

Slovaški republiki, socialni dialog in delavsko soupravljanje, organiziranost, delovanje in 

razvojne izzive ter aktualne razprave v zvezi s politiko plač, varnosti in zdravja pri delu, 

delovne pogoje itd..  

Glavni poudarek tovrstnih potovanj je seveda vedno na strokovnih vsebinah, ki udeleženim 

članom ZSDS omogočajo vpogled v praktično delovanje sistema delavskega soupravljanja 

tudi v drugih državah z namenom izmenjave izkušenj in dobrih poslovnih praks. Vsekakor 

pa je vedno izredno zanimiv tudi tisti del strokovnega potovanja, ki je namenjen 

neposrednemu spoznavanju konkretnih držav, njihove kulture ter kakovosti življenja ljudi. 
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