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leto izdaje: 2022

število strani: 232

velikost: 165 mm × 235 mm

vezava: mehka

cena: 65,00 €

Delavski preDstavniki 
v organih vodenja in nadzora gospodarskih družb  
Pravni vidiki s primeri iz sodne in poslovne prakse

dr. Valentina Franca, dr. Anja Strojin Štampar

www.uradni-list.si/knjigarnanarOČilniCa

► Naročam ______ knjigo Delavski predstavniki v organih vodenja in nadzora gospodarskih družb po ceni 65,00 €.

Podjetje/Organizacija

Ime in priimek

E-pošta Tel.

Davčna št. Davčni zavezanec □ DA □ NE

Ulica in hišna številka  Kraj

Datum Podpis in žig 

Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno.

Naročilnico pošljite po pošti na naslov: Uradni list RS, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, po faksu: 01/425 14 18  
ali na e-naslov: prodaja@uradni-list.si • Informacije dobite po tel.: 01/200 18 38 in na: www.uradni-list.si/knjigarna

S podpisom te izjave soglašam in dovoljujem, da Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. zgoraj navedene osebne podatke hrani do mojega preklica in v skladu z veljavno zakonodajo z njimi upravlja ter 
jih uporablja izključno za namene obveščanja o lastnih storitvah in produktih. Seznanjen(-a) sem, da lahko kadarkoli prekličem soglasje s posredovanjem pisne zahteve na elektronski naslov prodaja@
uradni-list.si ali po navadni pošti na naslov družbe in s tem preprečim njihovo nadaljnjo uporabo za namen neposrednega trženja.Več o splošnih pogojih si lahko preberete na spletni strani Uradnega 
lista Republike Slovenije, d. o. o. : https://www.uradni-list.si/podjetje/pravna-obvestila 

Vključevanje delavcev pri sprejemanju odločitev v 
gospodarskih družbah je del evropske tradicije: de-
lavski predstavniki v organih vodenja in nadzora pred-
stavljajo pomemben steber uresničevanja delavskega 
soupravljanja oziroma participacije. Valentina Franca 
in Anja Strojin Štampar v monografiji predstavljata in 
analizirata položaj in vlogo delavskih predstavnikov v 
organih vodenja ter nadzora v gospodarskih družbah 
v Sloveniji.

Avtorici pravno analizo obogatita s primeri iz sodne 
in podjetniške prakse pa tudi z izsledki ekonomskih, 
poslovnih, socioloških in podobnih raziskav. Ker sta 
se od sprejema veljavne zakonodaje na tem področju (še 
vedno je v veljavi zakon iz leta 1993!) gospodarstvo in 
trg dela znatno spremenila, se avtorici osredotočata tudi 
na vprašanje, ali je zakonska ureditev področja sploh 
še ustrezna. Na podlagi primerjalne analize pravnih 
dilem, sodne prakse ter izsledkov nedavnih raziskav na 
območju Evropske unije podata predlog za možne spre-
membe in dopolnitve relevantne zakonodaje.

Knjiga je dobrodošlo čtivo za vse, ki se ukvarjajo z vlogo in pomenom delavskih pred-
stavnikov v vodstvenih in nadzornih organih: za delavske predstavnike v nadzornih svetih, 
nadzornike družb, člane delojemalskih in delodajalskih združenj, sindikate pa tudi za 
tiste, ki se z vprašanjem delavskega predstavništva ukvarjajo na teoretski ravni ter iščejo nove 
poti za uresničevanje načel delavske participacije. Ravno tako ne sme manjkati na policah 
strokovnjakov, ki se srečujejo z izzivi na področju socialnega dialoga.


