
                
 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje 
 

 

PARTICIPACIJSKI DOGOVOR NA PAPIRJU IN V 
PRAKSI 
Pravna šola za svete delavcev 
 
Webinar (Zoom), ki bo potekal v SREDO, 21. aprila 2021, od 9. do 14. ure, 
 
 

Namen in cilj 

Dogovor med svetom delavcev in delodajalcem po 5. členu Zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (ZSDU) oz. tako imenovani „participacijski dogovor“ je osrednji in najpomembnejši 
splošni akt s področja avtonomne pravne ureditve delovanja sveta delavcev v podjetju. To je 
namreč tisti pravni dokument (poleg samega ZSDU), od katerega so v največji meri odvisni tako 
vsebina kot tudi obseg in raven soupravljanja v konkretnem podjetju, predvsem pa tudi konkretni 
materialni in drugi pogoji za delo sveta delavcev.  

Kaj je oziroma naj bi bila vsebina participacijskega dogovora je razvidno predvsem iz določil 1. in 2. 
odst. 5. člena ZSDU, ki zajemata predvsem štiri vsebine, in sicer:  

• podrobnejša ureditev uresničevanja tistih participacijskih pravic, ki jih določa že zakon; 
• ureditev vseh tistih vprašanj, glede katerih že zakon napotuje na participacijski dogovor; 
• morebitni drugi načini sodelovanja delavcev pri upravljanju poleg tistih, ki jih določa že 

zakon; 
• morebitne dodatne ali večje soupravljalske (participacijske) pravice kot jih določa že 

zakon. 

V tokratni izvedbi pravne šole za svete delavcev se bomo posvetili vprašanjem PRIPRAVE NOVEGA 
ali REVIZIJI že obstoječega participacijskega dogovora.  
 
Udeležbo priporočamo 

• PREDSEDNIKOM in ČLANOM SVETOV DELAVCEV 
• PREDSTAVNIKOM DELAVCEV V ORGANIH DRUŽB (članom NS, UO in delavskim direktorjem) 
• SINDIKALNIM ZAUPNIKOM 
• KADROVSKIM, PRAVNIM IN DRUGIM STROKOVNJAKOM V PODJETJIH 

 
Iz vsebine 

 
- Participacijski dogovor – pravna ureditev v ZSDU + druge pravne podlage za pripravo 

participacijskega dogovora 
- Stranke participacijskega dogovora 
- Vodila (načela) za pripravo dobrega participacijskega dogovora 
- Vsebina participacijskega dogovora po sklopih:  



 

o a) podrobnejša ureditev pravic po ZSDU 
o b) ureditev vsebin, na katere ZSDU odkazuje 
o c) določanje drugih načinov soupravljanja 
o d) ustvarjanje »nadstandarda« soupravljanja 

- metode in tehnike sklepanja participacijskega dogovora/prenove obstoječega dogovora 
- vpliv participacijskega dogovora na organizacijski ustroj družbe (statut družbe) 
- skupinska analiza splošnega vzorca participacijskega dogovora (vzorec ZSDS/ŠCID)  
- dobre in slabe prakse pri pripravi participacijskega dogovora 
- najpogostejši izzivi in dileme v praksi ter priporočila za delovanje svetov delavcev  

 
 
Izvajalka 

Dr. Elizabeta Zirnstein, izredna profesorica, Univerza na Primorskem – Fakulteta za management. 
Predavateljica gospodarskega pogodbenega in statusnega prava, s specializacijo iz evropskega 
prava na Univerzi v Cambridgu. Svoje raziskovalno delo opravlja na različnih pravnih področjih, 
predvsem na področju gospodarskega statusnega prava in delovnega prava.  

 
Prijave in kotizacija  
 

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do srede, 21. aprila 2021 po e-pošti: 
scid.izobrazevanja@gmail.com ali prek spleta na: www.delavska-participacija.com.  
 
Pri prijavi obvezno dodajte e-naslove vseh udeležencev, saj bomo na te naslove nekaj dni pred 
začetkom poslali povezave do izobraževanja. Natančnejše informacije o izobraževanju lahko dobite 
tudi na GSM (041) 749 090 (Mitja Gostiša). 
 
Kotizacija za člane ZSDS znaša 160,00 EUR, za ostale udeležence pa 190,00 EUR. ŠCID 
IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, zato so cene brez DDV! 
 
Kotizacijo po prejemu računa nakažete na TRR podjetja ŠCID IZOBRAŽEVANJA, Mitja Gostiša s.p., št.: 
SI56 0312 6100 0159 327 odprt pri SKB banki (SWIFT SKBASI2X). Račun boste prejeli po zaključku 
izobraževanja. ŠCID IZOBRAŽEVANJA ni davčni zavezanec, mat. št.: 93776446. 
 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
 
Datum: 12.4.2021               Mitja Gostiša 

              ŠCID IZOBRAŽEVANJA 

 

http://www.delavska-participacija.com/
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