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USPOSABLJANJE za svetovalce in vodstvene kadre ter lastnike podjetij 

 
PRENOS PODJETIJ NA DELAVSKE ZADRUGE in PREOBLIKOVANJE PODJETIJ V ZADRUGE  

kot eden izmed načinov zagotavljanja STRATEŠKIH TRAJNOSTNIH VIDIKOV POSLOVANJA  
IN UPRAVLJANJA PODJETIJ 

 
Datum: 21., 22., 23. junij 2017 

Lokacija: SALON UPORABNIH UMETNOSTI, Glavni trg 1, MARIBOR 
 

SPIRIT Slovenija in Združenje CAAP, so.p. organizirata intenzivno in poglobljeno usposabljanje na 
temo prenosov podjetij na delavske zadruge (t.i. delavski odkupi v obliki zadrug) in preoblikovanj 
podjetij v zadruge (statusnih preoblikovanj gospodarskih družb v zadruge) kot enem izmed možnih 
načinov zagotavljanja strateških trajnostnih vidikov poslovanja in upravljanja  podjetij. 
 
Delavnice in predavanja bodo izvedli domači in tuji strokovnjaki na področju zadružništva, 
preoblikovanja podjetij v zadruge in prenose podjetij na delavske zadruge ter na področju 
podjetniškega prestrukturiranja. Usposabljanje je namenjeno svetovalcem na področju zadružništva 
in podjetniškega prestrukturiranja ter vodstvenim kadrom v podjetjih in lastnikom podjetij, ki se 
nahajajo pred izzivom lastniškega prestrukturiranja. 
 
 
SREDA 21. junij 2017 

Ura Vsebina predavanja/delavnice Izvajalec  
9.00     Registracija udeležencev 
9.30 - 10.00 UVOD v tematiko prenosov podjetij na delavske zadruge in 

preoblikovanj podjetij v zadruge: stanje v Sloveniji ter 
predstavitev evropskega projekta TransfertoCOOPS 

Karolina Babič   
(CAAP, Slovenija) 

10.00 - 10.30 Vzpostavljanje trajnostnih vidikov poslovanja in upravljanja 
podjetij - trajnostne poslovne strategije (predstavitev aktivnosti 
SPIRIT Slovenija) 

Alenka Hren  
(SPIRIT Slovenija) 

10.30 - 12.30 DELAVNICA/PREDAVANJE - Prenosi in preoblikovanja podjetij: 
Predstavitev primera - M Sora d.d. 

Aleš Dolenc, direktor 
 M Sora d.d. (Slovenija) 

12.30 - 13.30     Kosilo 
13.30 - 15.30 PREDAVANJE/DELAVNICA: Kaj je delavska zadruga? Bruno Roelants (CECOP - 

CICOPA Europe, Belgija) 
15.30 - 16.00     Odmor 
16.00 - 18.00 PREDAVANJE/DELAVNICA: Prenos podjetij v delavsko lastništvo 

v obliki zadrug – stanje in primeri iz Evrope in sveta ter 
ugotovitve iz študije o Sloveniji 

Bruno Roelants (CECOP - 
CICOPA Europe, Belgija) 

19.00     Skupna večerja 
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ČETRTEK 22. junij 2017 
DOPOLDANSKI DEL: Udeležba na mednarodnem strokovnem srečanju na temo prenosa podjetij na delavske 
zadruge v okviru evropskega projekta TransfertoCOOPS, ki ga Združenje CAAP, so.p. izvaja skupaj s partnerji 
Konfederacija delavskih zadrug v Franciji - CG Scop, Cooperatives Europe, Febecoop Belgija in Coompanion 
Švedska. 

Ura Vsebina predavanja/delavnice Izvajalec  
10.00 – 12.00 OKROGLA MIZA in PREZENTACIJE:  

PRENOS PODJETIJ NA DELAVSKE ZADRUGE – STANJE IN POTENCIALI V EVROPI IN SLOVENIJI 
Gostje okrogle mize:  
Catherine Friedrich, CG SCOP, Francija 
Thierry Perrin, CG SCOP, Francija 
Lisa Mashini, Cooperatives Europe, Belgija 
Bruno Roelants, CECOP-CICOPA Europe, Belgija 
Mojca Štepic, državna sekretarka v Kabinetu predsednika Vlade RS in vodja sektorja za 
socialno podjetništvo in zadružništvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS  
Alenka Hren, SPIRIT Slovenija 
Moderira:  
Karolina Babič, CAAP 

12.00 - 13.30     Pogostitev in druženje 
13.00 - 13.30 Predstavitev 6-mesečnega programa Goodbiz za podjetja z 

družbenim učinkom, ki potrebujejo celovito predstavitev, 
primerno za potencialne investitorje in strateške partnerje. 
10 minutna predstavitev programa, ki ji sledi V&O z udeleženci 

predstavniki partnerjev 
Goodbiz 

POPOLDANSKI DEL: 
13.30 - 15.30 PREDAVANJE: proces prenosa podjetij na delavske zadruge 

(proces in metodologija) 
Thierry Perrin  
(CG Scop, Francija) 

15.30 – 16.00     Odmor 
16.00 - 18.00 DELAVNICA: prenos podjetij na delavske zadruge  

(delo v skupinah) 
Thierry Perrin  
in  
Catherine Friedrich  
(CG Scop, Francija) 

19.00     Skupna večerja 
 
 
PETEK 23. junij 2017 
DOPOLDANSKI DEL: Udeležba na mednarodnem strokovnem srečanju na temo prenosa podjetij na delavske 
zadruge v okviru evropskega projekta TransfertoCOOPS, ki ga Združenje CAAP, so.p. izvaja skupaj s partnerji 
Konfederacija delavskih zadrug v Franciji - CG Scop, Cooperatives Europe, Febecoop Belgija in Coompanion 
Švedska. 

Ura Vsebina predavanja/delavnice Izvajalec  
9.00 - 12.00 DELAVNICA: usposabljanje za management in člane zadruge v 

skladu s koraki procesa prenosa podjetja na delavsko zadrugo  
Pierre Liret  
(CG Scop, Francija) 

12.00 - 13.00     Kosilo 
13.00 - 14.30 PREDAVANJE: tveganja in obvladovanje tveganj v procesu 

prenosa podjetja na delavske zadruge  
Thierry Perrin  
(CG Scop, Francija) 

14.30 – 15.00     Odmor 
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POPOLDANSKI DEL: 

Ura Vsebina predavanja/delavnice Izvajalec  
15.00 – 17.00 PREDAVANJE: pravne podlage in pravna vprašanja v procesu 

preoblikovanja gospodarskih družb v zadruge ali prenosa 
podjetij na delavske zadruge (statusna preoblikovanja, 
združitve, pripojitve, odkupi) 
 

Franci Avsec  
(Zadružna zveza 
Slovenije) 
 

17.00 – 18.00 DELAVNICA: potrebe po zakonodajnih spremembah v Sloveniji 
za namene zagotavljanja uspešnih prenosov podjetij na 
delavske zadruge in preoblikovanj podjetij v zadruge (zapis 
ugotovitev tekom trodnevnega usposabljanja) 
 

Franci Avsec  
(Zadružna zveza 
Slovenije)  
in  
Karolina Babič  
(CAAP, Slovenija) 

 
Po zaključku – možnost druženja na Festivalu Lent http://www.festival-lent.si/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMEMBNO!  
Predavanja in delavnice bodo potekale v slovenskem in angleškem jeziku / Usposabljanje v 
obsegu skupno 20 ur bo izvedeno v treh dneh od 21. do 23. junija 2017 v Mariboru / 
Vključenih bo do 25 udeležencev / Udeležba je možna samo v obsegu celotnega trodnevnega 
usposabljanja / Udeležba na usposabljanju je brezplačna / Prijave so obvezne na naslovu 
info@caap.si, do zasedbe mest / V primeru odpovedi manj kot 3 dni pred začetkom 
usposabljanja ali v primeru zgolj delne udeležbe mora prijavljeni kandidat poravnati 
kotizacijo v višini 80,00 EUR / Prehrana v času usposabljanja je zagotovljena (napitki, 
prigrizki, kosila, večerje) / Prevoze in prenočišča v Mariboru si uredijo udeleženci na lastne 
stroške. 
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PRIJAVNICA 
na usposabljanje 

»PRENOS PODJETIJ NA DELAVSKE ZADRUGE in PREOBLIKOVANJE PODJETIJ V ZADRUGE  
kot eden izmed načinov zagotavljanja STRATEŠKIH TRAJNOSTNIH VIDIKOV POSLOVANJA  

IN UPRAVLJANJA PODJETIJ«  
21.-23.6.2017 v Mariboru 

 
 
Ime in priimek  

 
Kraj in regija  

 
Organizacija/podjetje  

 
e-naslov  

 
Udeleženec kot (obkrožite) a.) svetovalec/strokovnjak 

b.) vodstveni kadri v podjetju 
c.) lastnik podjetja 
d.) javni uslužbenec 
e.) drugo ___________________________ 

Posebnosti glede prehrane 
(vegetarian, vegan itd.) 

 

Datum 
 

 

Podpis  
 
 

 
Prijavnico ČIMPREJ izpolnite, podpišite in skenirano pošljite na naslov: info@caap.si 

Število mest je omejeno! 
 
 
OPOMBE: Predavanja in delavnice bodo potekale v slovenskem in angleškem jeziku / Usposabljanje v obsegu 
skupno 20 ur bo izvedeno v treh dneh od 21. do 23. junija 2017 v Mariboru / Vključenih bo do 25 udeležencev / 
Udeležba je možna samo v obsegu celotnega trodnevnega usposabljanja / Udeležba na usposabljanju je 
brezplačna / Prijave so obvezne na naslovu info@caap.si, do zasedbe mest / V primeru odpovedi manj kot 3 dni 
pred začetkom usposabljanja ali v primeru zgolj delne udeležbe mora prijavljeni kandidat poravnati kotizacijo v 
višini 80,00 EUR / Prehrana v času usposabljanja je zagotovljena (napitki, prigrizki, kosila, večerje) / Prevoze in 
prenočišča v Mariboru si uredijo udeleženci na lastne stroške. 
 
  


