
  
  

               
 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje: 
 
 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ PRAKSE O NAJBOLJ 
AKTUALNIH PROBLEMATIKAH S PODROČJA                                                         
DELOVNIH RAZMERIJ  
- interaktivna diskusija z odvetnico Nino Bakovnik  
 
 

 
ki bo v TOREK, 6. decembra 2022, od 08.30 do 15.15 ure, 

konferenčna dvorana Urban, URBAN RING HOTEL Ljubljana, Dolenjska cesta 242c 
/izvoz iz obvoznice: Ljubljana - jug/ 

 
 
 
 

Namen in vsebina izobraževanja – interaktivna diskusija 
 
Glede na zelo pozitivne odzive udeležencev nad takšnim konceptom, smo v Združenju svetov 
delavcev Slovenije, tako kot že lansko leto v tem času, tudi letos (seveda z novimi aktualnimi 
problematikami s področja delovnih razmerij) pripravili posebno izobraževanje v obliki interaktivne 
diskusije z Nino Bakovnik, magistrico prava in odvetnico v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa.  
 
Glavni namen tovrstnega izobraževanja je namreč, da vsaj enkrat letno omogočimo udeležencem 
pridobiti strokovne odgovore na aktualna vprašanja s katerimi se pri svojem delu soočajo v praksi 
in hkrati izmenjati mnenja ter morebitne dobre prakse tudi z udeleženci iz drugih podjetij. Po 
naših dosedanjih izkušnjah je ravno takšne vrste interakcija najkoristnejša za vse udeležence, saj 
strokovno usmerjeno spodbuja aktivno sodelovanje in izmenjavo dobrih praks med udeleženci, ki 
se v svojih sredinah vsi povečini ukvarjajo s podobnimi problemi. 
 
Smatramo, da lahko s takšnim pristopom še dodamo h kvaliteti izobraževanja in pospešimo prenos 
teoretičnih znanj v prakso. Zato bomo (seveda tudi ob predstavitvi aktualnih sprememb na tem 
področju) večino izobraževalnega časa namenili diskusiji s strokovno predavateljico in 
odgovarjanju na konkretna vprašanja udeležencev! 
 
Sveti delavcev imajo, glede na določila 87. člena ZSDU, zagotovljeno zakonsko pravico (in seveda 
potemtakem tudi dolžnost), da v podjetju skrbijo za "dosledno izvajanje zakonov in drugih 
predpisov, sprejetih kolektivnih pogodb ter doseženih dogovorov med svetom delavcev in 
delodajalcem". To pomeni, da morajo biti podrobneje seznanjeni tudi s področjem delovnih 
razmerij in (običajno prek lastnih "odborov za pravno varnost") proaktivno vključeni v aktualno 



 

problematiko svojega podjetja, saj le tako lahko ustrezno zagovarjajo interese vseh svojih 
sodelavcev.  
 
Bistveni cilj je torej spodbuditi svete delavcev v podjetjih, da na lastno pobudo in permanentno 
(sami ali preko svojega odbora za pravno varnost) preverjajo stanje, ugotavljajo morebitne kršitve 
ter uveljavljajo potrebne ukrepe. Zato se bomo potrudili, da noben udeleženec ne bo ostal brez 
odgovorov na svoja vprašanja! 
 
 
Izobraževanje priporočamo 

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

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

 
 

Program 

08.30 – 09.00 
 

Sprejem in registracija udeležencev, priprava na izobraževanje 

09.00 – 14.30 1. Aktualne teme s področja delovnih razmerij kot glavna izhodišča za 
nadaljnjo diskusijo (90 minut) 
₋ Spremembe in aktualne prakse pri izplačilu božičnice, nagrade za poslovno 

uspešnost … 
₋ Sodelovanje med svetom delavcev in sindikatom v podjetju 
₋ Ureditev delovnega časa  
₋ Problematika agencijskih delavcev 
₋ Reorganizacije in zmanjševanje števila zaposlenih  
₋ Sprememba delodajalca, prenos podjetja ali dela podjetja na drugega 

delodajalca 

 2. Vprašanja in odgovori, diskusija, izmenjava dobrih praks in izkušenj med 
udeleženci (2 x 90 minut - z možnostjo podaljšanja po potrebi) 

14.30 – 15.15 Sklepne misli in zaključek izobraževanja 
 
 
Izvajalka 
 
Nina Bakovnik, LL.M., magistra prava s specializacijo iz evropskega in mednarodnega delovnega 
prava z Univerze v Amsterdamu, odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa; magistrirala je s 
področja prava enake obravnave, v praksi pa se primarno ukvarja z delovnim pravom. Njeno delo 
vključuje predvsem svetovanje domačim in tujim strankam v zvezi z urejanjem delovnih razmerij, 
sodeluje pa tudi pri skrbnih pregledih družb z vidika delovnega prava in se ukvarja z migracijskim 
pravom.  
 



 

 
Prijave in kotizacija  

Udeležbo lahko prijavite do PETKA, 2. decembra 2022 prek spletne prijavnice:  
 

 
SPLETNA PRIJAVNICA 

 
 
ali po e-pošti: scid.izobrazevanja@gmail.com. Natančnejše informacije lahko dobite tudi na GSM 
(041) 749 090 – Mitja Gostiša. 
 
Kotizacija z gradivom, osvežilnimi napitki in kosilom za člane Združenja svetov delavcev Slovenije 
znaša 220,00 € + DDV, za ostale udeležence pa 250,00 € + DDV.  
 
Pri plačilu lahko uveljavljate 10% popust, če organizacija prijavi najmanj dva udeleženca.   
 
Kotizacijo nakažete na podlagi prejetega računa (po zaključku izobraževanja) na transakcijski račun 
podjetja ŠCID IZOBRAŽEVANJA, Mitja Gostiša s.p., št.: SI56 0312 6100 0159 327 odprt pri SKB banki 
(SWIFT SKBASI2X). 
 
Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
 
Datum: 21. november 2022               Mitja Gostiša 

              ŠCID IZOBRAŽEVANJA 

 


