
   
  

               

Vabimo vas na strokovno izobraževanje 
 
 

Kaj mora svet delavcev vedeti o 
sistemizaciji delovnih mest?  
 
 

ki bo potekal v ČETRTEK, 10. februarja 2022 - Webinar (Zoom), od 09.00 do 13.00 ure 
 
 
 
Namen in cilj 

Naslovno vprašanje se nanaša na dolžnost delodajalca - da v skladu z 92., 93. in 94. členom 
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) zahteva skupno posvetovanje s 
svetom delavcev - o predvidenih spremembah sistemizacije delovnih mest! Skupno 
posvetovanje pa od članov sveta delavcev zahteva dobro poznavanje problematike, čemur 
bo tudi namenjeno razpisano izobraževanje. 
 

Delodajalec mora namreč skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) s splošnim aktom določiti 
pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela, kar v praksi pomeni 
sprejem splošnega akta o sistemizaciji delovnih mest.  
 

Razlog za izdelavo sistemizacije delovnih mest pa ni le zadostitev zahtevam zakonodaje in poslovnim 
spremembam, ampak tudi vzpostavitev zaupanja vrednega odnosa do zaposlenih! Sistemizacija delovnih 
mest je torej veliko več kot samo zakonska obveza – je dobra podlaga za vrsto kadrovskih aktivnosti, hkrati 
pa lahko zmanjšuje tveganja za delovne spore. 
 

V tem okviru ima velik pomen tudi sodelovanje sveta delavcev pri sprejemanju sistemizacije delovnih 
mest v podjetju, kar mora v skladu z ZSDU potekati pred sprejemom dokončne odločitve. To svetu 
delavcev daje možnost, da predstavi svoje predloge oz. predloge zaposlenih in tako pomembno vpliva na 
oblikovanje končnega dokumenta. Predlog sistemizacije delovnih mest pa mora delodajalec pred 
sprejemom posredovati tudi v mnenje sindikatom v podjetju.   
 

Zato vas tokrat vabimo na specializirano strokovno izobraževanje, na katerem vam bo izkušeni strokovnjak 
predstavil predvsem praktični vidik sistemizacije delovnih mest v podjetju in vam hkrati pojasnil še 
številna vprašanja, ki se ob tem pojavljajo, kar bo podkrepljeno tudi z dosedanjo »sodno prakso«.1 
 
      
 
 
 

 
1 Za udeležence izobraževanja bomo po telefonu ali e-pošti še štirinajst dni po dogodku dosegljivi za strokovno pomoč in nasvet o 
manjših nejasnostih ali problemih v zvezi s sistemizacijo delovnih mest.   



 

       Udeležbo priporočamo 

 PREDSEDNIKOM in ČLANOM SVETOV DELAVCEV 
 PREDSTAVNIKOM DELAVCEV V ORGANIH VODENJA IN NADZORA 

 (članom NS, UO in delavskim direktorjem) 
 SINDIKALNIM ZAUPNIKOM 
 KADROVSKIM, PRAVNIM IN DRUGIM STROKOVNJAKOM V PODJETJIH 

 
 
 
Iz vsebine 

 1. »Med interesi dela in interesi kapitala« 
- Organizacija in organizacijske spremembe v sodobnem, konkurenčnem poslovnem okolju Upravljanje 

organizacijskih sprememb 
- Projektiranje organizacijske strukture, organizacijskih enot, poslovnih procesov in delovnih mest 

2. Sistemizacija delovnih mest → instrument za organizacijsko učinkovitost 
- Delo, delovno mesto in vrsta dela 
- Vloga sistemizacije v dinamičnem poslovnem okolju  
- Zakonski predpisi, načela in izhodišča za oblikovanje (posodabljanje) sistemizacije 
- Vsebina, metodologija in postopek izdelave sistemizacije delovnih mest 
- Praktični primer – vzorec sistemizacije delovnih mest 
- Dobre prakse in pasti pri oblikovanju sistemizacije delovnih mest 

3. Vloga delavskih predstavništev (svetov delavcev) pri oblikovanju,  spreminjanju in sprejemanju 
sistemizacije delovnih mest v podjetju 
- Pravna (sistemska) ureditev in praktični vidik konkretnih zakonskih določb 
- Postopek sprejemanja in pravice/pristojnosti sveta delavcev (obveščanje, skupno posvetovanje) 
- Kako ravnati v primeru različnih stališč? 

4. Pogosta vprašanja, sodna praksa in priporočila za delovanje svetov delavcev 
- Kadar zaposleni nima ustrezne izobrazbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest? 
- Alternativna izobrazba in ustreznost delovnega mesta? 
- Znižanje plače pri spremembi sistemizacije delovnih mest? 
- Sprememba akta o sistemizaciji delovnih mest in sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi? 
- Sistemizacija delovnih mest in odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga? … 

 
 
Izvajalec 

Odvetnik mag. Igor Pirc, MBA, Odvetniška družba Pirc - z dolgoletnimi izkušnjami s področja upravljanja 
podjetij, urejanja delovno-pravnih razmerij, sistemizacij delovnih mest in nagrajevanja zaposlenih. Svoje 
izkušnje je pridobival tako pri delu z večjimi slovenskimi in tujimi gospodarskimi družbami, kot tudi pri delu 
z manjšimi družinskimi podjetji. Do leta 2018 je deloval kot partner in svetovalec v podjetju Eudace, ki je 
specializirano za nudenje storitev s področja delovnega prava. 
 
 
Prijave in kotizacija  
 

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do SREDE, 9. februarja 2022: po e-pošti cpm@siol.net ali prek spletne 
prijave na www.delavska-participacija.com. 



 

  
 

 
Pri prijavi obvezno dodajte e-naslove vseh udeležencev, saj bomo na njihove naslove dan pred pričetkom 
poslali povezavo do izobraževanja (Zooma). Natančnejše informacije o izobraževanju lahko dobite tudi po 
GSM (041) 398 258 (Rajko Bakovnik). 
 

Kotizacija z e-gradivom za člane ZSDS znaša 190,00 EUR + DDV, za ostale udeležence pa 220,00 EUR + DDV. 

Pri plačilu lahko uveljavljate 10% popust, če organizacija prijavi najmanj dva udeleženca. 
 

Kotizacijo nakažite pred začetkom izobraževanja na TRR družbe CPM izobraževanje d.o.o., št. SI56 6000 
0000 0810 409, odprt pri Hranilnici LON d.d. Kranj. 
 

Račun boste prejeli po zaključku izobraževanja. CPM izobraževanje d.o.o. je davčni zavezanec z ID št. za 
DDV SI22486704. 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
 
 
 
Datum: 25. 01. 2022 mag. Rajko Bakovnik, 

CPM izobraževanje d.o.o. 
 


