POSVET
S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja stanje in izzivi na področju ekonomske demokracije v Sloveniji
Ljubljana, 16. marec 2014
Velika dvorana Vlade republike Slovenije, Gregorčičeva 27

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.30 – 10.00

Pozdravni nagovor Predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira
Cerarja

10.00 – 10.10

UVOD V RAZPRAVO

10.10 – 11.30

Otvoritev posveta

Dušanka Lužar Šajt
Fundacija PRIZMA & Slovenski Forum
socialnega podjetništva

Uvodni pozdrav in nagovor

Tadej Slapnik, državni sekretar, pristojen
za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in
koordinacijo državljanskih pobud ter
socialno podjetništvo

Uvodni pozdrav in nagovor
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zdravko Počivalšek, minister

Uvodni pozdrav in nagovor
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica

Pomen delavske participacije iz vidika zagotavljanja kvalitetnih delovnih
mest

dr. Andraž Rangus, generalni direktor
direktorata za delovna razmerja in pravic iz
dela, MDDSZEM

Strategija upravljanja s kapitalskimi naložbami in njen prispevek h
krepitvi ekonomske demokracije

Metod Dragonja, državni sekretar,
Ministrstvo za finance

Pomen delavske participacije za zaposlene

Andrej Zorko, Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije

Prepoznavanje potencialov ekonomske demokracije pri upravljanju in
privatizaciji državnih podjetij

Matej Pirc, predsednik uprave, Slovenski
državni holding d.d.

Prepoznavanje potencialov delavskih prevzemov podjetij v težavah in
pomen ekonomske demokracije v postopkih prestrukturiranja podjetij

Aleš Koršič, izvršni direktor DUTB

ODMOR IN NOVINARSKA KONFERENCA

11.30 – 12.00

Delavska participacija v Sloveniji

12.00 – 13.15

Zakonski okviri na področju vključevanja delavcev v EU in Sloveniji ter
njihova uporaba v praksi z vidika delavcev.

Boštjan Medik, ZSSS OO Podravje in
Koroška

Alternativni model privatizacije in upravljanje s kapitalskimi naložbami
države v luči razvoja ekonomske demokracije

dr. Mato Gostiša, Združenje Svetov
delavcev Slovenije

Korporativna družbena odgovornost

dr. Rado Bohinc , Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede

Bipartitni socialni dialog in njegovi izzivi

Polona Fink Ružič, Gospodarska zbornica
Slovenije

Zadružništvo kot priložnost za krepitev delavske participacije

Karolina Babič, CAAP

ODMOR

13.15 – 13.30

PRAKSE V SLOVENIJI

13.30 – 14.15

Primer dobre prakse iz podjetja DOMEL

Štefan Bertoncelj, svetovalec uprave
Domel Holding

M TOM d.o.o., Tovarna oblazinjenega pohištva

Damjan Burger, M TOM

Primer dobre prakse delavskega solastništva in soupravljanja
Novi Novoles, predstavitev prakse

Franci Šali, Novi Novoles

RAZPRAVA IN ISKANJE REŠITEV / Delavnica – World Caffe

14.15 – 15.15

1.

Moderirano Fundacija PRIZMA & partnerji

2.

3.

Kaj narediti za izboljšanje stanja na področju vključevanja delavcev
– na sistemski ravni?
Kakšne ukrepe, programe in znanja potrebujejo
zaposleni/predstavniki delavcev za realizacijo vključevanja delavcev
v procese v podjetjih?
Kakšne ukrepe, programe in znanja potrebujejo delodajalci za
realizacijo vključevanja delavcev v procese v podjetjih?
Diskusija in zaključki

Pridržujemo si pravico do sprememb, ki bodo objavljene na spletni strani projekta DEMINE http://demine.eu/

Posvet lahko spremljate v živo tudi na spodnji povezavi:
https://new.livestream.com/zivo/Posvet-DEMINE
Projektni tim DEMINE

