
 

Vabimo vas na strokovno izobraževanje 
 

SODELOVANJE SVETA DELAVCEV IN 
SINDIKATA PRI PREPREČEVANJU KRŠITEV 
PRAVIC ZAPOSLENIH  
Praktični primeri in nova sodna praksa 
 

 
ki bo v ČETRTEK, 9. februarja 2023, od 08.30 do 15.15 ure, 

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

 
 

 

Namen in cilj izobraževanja 
 
Učinkovit nadzor - nad izvajanjem zakonov, kolektivnih pogodb in drugih predpisov s področja 
delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu - je zagotovo ena najpomembnejših funkcij svetov 
delavcev (87. člen ZSDU). Hkrati pa imajo tudi sindikati na tem področju izjemno močno vlogo, 
predvsem na področju delovnih razmerij (ZDR-1) in kot partnerji v kolektivnih pogajanjih.  
 
V Sloveniji imajo zaposleni v marsikaterem podjetju resne težave s spoštovanjem delovnopravne 
zakonodaje, kar razkrivajo tudi podatki delovnih inšpektorjev. Takšne razmere pa zahtevajo še 
dodatno angažiranje, tako svetov delavcev kot sindikatov, za bolj učinkovito preprečevanje zlorab 
zakonodaje ter varstvo pravic zaposlenih. 
 
Skrb za pravno varnost zaposlenih je namreč eno tistih področij, pri katerih je sodelovanje svetov 
delavcev in podjetniških sindikatov »z roko v roki« še posebej pomembno. Čeprav gre za 
področje, kjer se vloge in zakonske pristojnosti obeh delavskih predstavništev v podjetjih močno 
prepletajo - predvsem dopolnjujejo in nadgrajujejo - pa brez medsebojnega sodelovanja nihče ne 
more biti optimalno učinkovit. 
 
Zato je glavni namen tokratnega strokovnega izobraževanja: celovito pregledati kakšna 
(ne)formalna orodja imajo na razpolago sveti delavcev in sindikati na področju varstva pravic 
zaposlenih.  
 
 
 
 



 

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 

 
Iz vsebine 

08.30 – 09.00 
 

Sprejem in registracija udeležencev, priprava na izobraževanje 

09.00 – 14.30 1. Uvod 
- Nove oblike dela in (ne)odziv delovno pravne zakonodaje 
- Predvidene spremembe ZDR 

 
2. Najpogostejše kršitve pravic zaposlenih in ukrepi za njihovo preprečevanje 
- Razmere na področju kršenja individualnih in kolektivnih pravic delavcev v 

Republiki Sloveniji – najpogostejše kršitve / splošno 
- Razlikovanje med individualnimi in kolektivnimi delovnimi spori oz. kršitvami 

individualnih ali kolektivnih pravic delavcev 
- Ukrepi za povečanje pravne varnosti zaposlenih (sistemski in drugi) ter 

preprečevanje in odpravljanje kršitev 
 

 3. Sodelovanje sveta delavcev in sindikata pri zagotavljanju pravne varnosti  
- Potreba po sodelovanju in različne vloge 
- Neformalni in formalni postopki ukrepanja 
- Uporaba različnih možnih pravnih sredstev (ukrepov, postopkov) v primerih 

kršitev individualnih oz. kolektivnih pravic delavcev, praktični primeri in sodna 
praksa 

- Priporočila za ukrepanje 

14.30 – 15.15 Sklepne misli in zaključek izobraževanja 
 
 
Izvajalka 
 
Andreja Toš Zajšek, univ. dipl. pravnica, samostojna svetovalka za pravno področje pri Zvezi 
svobodnih sindikatov Slovenije. 
 
 
 
 
 



 

Prijave in kotizacija  

Udeležbo lahko prijavite do torka, 7. februarja 2023 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: 25. januar 2023               Mitja Gostiša 

              ŠCID IZOBRAŽEVANJA 

 


