
 

 

 

 

Vabilo za video srečanje: 
   

 

KOMUNIKACIJA SVETA DELAVCEV V ČASU 
COVID-19  

 
  
Spoštovani člani ZSDS! 
  
V zadnjem času se s strani naših članov pojavlja vse več vprašanj na temo 
zagotavljanja učinkovitega komuniciranja sveta delavcev v času trajanja 
"protikorona ukrepov"  - tako internega komuniciranja med posameznimi 
člani sveta delavcev, kot tudi eksternega z delodajalcem (izvajanje sestankov, 
sej, skupnih posvetovanj, ...). Za učinkovito delovanje sveta delavcev je namreč 
ključnega pomena prav tovrstna komunikacija, kajti svet delavcev 
lahko kakršnekoli odločitve sprejema le na svojih sejah, medtem ko t. i. skupna 
posvetovanja z delodajalcem lahko izvaja celo samo na »skupnih« sejah s 
poslovodstvom ali drugimi pooblaščenimi predstavniki delodajalca. S to 
problematiko se torej v praksi bolj ali manj uspešno spopadajo praktično vsi 
sveti delavcev, pri čemer je možnost medsebojne izmenjave izkušenj iz 
različnih podjetij lahko izjemno dobrodošla.   

  

 

Zato vas v SREDO, 27.1. 2021 ob 13. uri vabimo, da se udeležite video srečanja na 

katerem bo nekaj naših članov predstavilo svoje izkušnje in dobre prakse, ki se jih 

poslužujejo za zagotavljanje čim bolj učinkovitega komuniciranja sveta delavcev v 

njihovih podjetjih.  

 

Srečanju, ki bo potekalo z uporabo aplikacije MS Teams se lahko pridružite 

brezplačno na povezavi:  Click here to join the meeting 

 

 

 
Sodelujoči: 

 Vesna Premović (moderatorka) - podpredsednica ZSDS 
 Borut Jereb - Elektro Gorenjska d.d. 
 Aleksander Volf - Domel Holding d.d. 
 Vladimir Šega - DEM d.o.o. 



 

 Petra Bezjak - RTV Slovenija  

Glavne točke: 

 Kako potekajo fizični sestanki in seje sveta delavcev (ali se sploh 
izvajajo, kakšne so omejitve števila udeležencev, kakšnih varnostnih 
ukrepov se morajo držati, ...) 

 Kako izvajajo korespondenčne seje (kadar gre za vprašanja, kjer ni 
potrebno bolj kompleksno predhodno usklajevanje mnenj) 

 Ali se poslužujejo komuniciranja na daljavo (videokonference, katere 
aplikacije uporabljajo, prednosti in slabosti, ...) 

 Kako poteka komunikacija z delodajalcem (kako se izvajajo skupna 
posvetovanja, kako se izvaja skupno obveščanje, ali imajo seje fizično 
ali se izvajajo na daljavo, ...) 

 Ali ima svet delavcev s strani delodajalca zagotovljena vsa tehnična in 
druga sredstva za učinkovito komuniciranje (kot jih ima npr. uprava ali 
drugi delovni organi v podjetju) 

 Ali imajo to tematiko dodatno urejeno v poslovniku sveta delavcev  
 Kratka predstavitev enega od primernejših orodij za komunikacijo na 

daljavo - MS Teams (prednosti, slabosti, izkušnje) 
 Drugo in vprašanja udeležencev 

Predviden čas trajanja srečanja je cca. 60 min.   
 

 
Vljudno vabljeni! 
                                                                       Izvršni sekretar ZSDS 
                                                                               Mitja Gostiša 

  

 


