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Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav. s pravniškim državnim izpitom, v Pravni službi GZS deluje kot 
specialistka za področje individualnega in kolektivnega delovnega prava. Ima večletne delovne izkušnje 
v gospodarstvu, sodstvu in raziskovalni dejavnosti. S področja kolektivnega delovnega prava se je 
strokovno izpopolnjevala na strokovnih ustanovah v Dublinu, Torinu in Varšavi, Pragi, Firencah in 
Lyonu, s področja mirnega reševanja sporov pa na tovrstnih ustanovah v Pragi, Dublinu, Londonu in 
Birminghamu.   

Bila je članica državne delegacije na zasedanju Mednarodne organizacije dela v Ženevi in regionalne v 
Varšavi. Redno deluje v posameznih projektih kot mednarodna strokovnjakinja Evropske komisije za 
področje kolektivnega dogovarjanja in mirnega reševanja delovnih sporov (2013 v Črni gori, 2015 v 
Ukrajini, 2017 v Peruju).  

Ima status certificirane pooblaščenke za preprečevanja mobinga na delovnem mestu in je certificirana 
NLP-praktičarka, praktičarka coachinja, NLP-mojstrica in NLP-master coachinja. Je dejavna mediatorka 
od leta 2009 in vodi Mediacijsko skupino pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je specializirana za 
delovne spore. Med letoma 2003 in 2006 je bila vodja oddelka za kolektivno dogovarjanje na GZS, zdaj 
je namestnica direktorja Pravne službe in vodja projekta Krepitev kompetenc socialnih partnerjev v 
socialnem dialogu 2017–2021, vodja Delovnopravne koordinacije za kolektivno dogovarjanje ter 
sekretarka Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje pri GZS. 

Vsa leta deluje kot sodnica porotnica na delovnem in socialnem sodišču, kot članica strokovnih komisij 

za pripravo delovnopravne zakonodaje in komisij za razlago nekaterih KP-dejavnosti. Na ministrstvu 

za delo, družino in enake možnosti je imenovana na Listo arbitrov za postopke arbitraž med sveti 

delavcev in delodajalci ter na Listo pomirjevalcev in arbitrov za mirno reševanje kolektivnih delovnih 

sporov.  

Predava in objavlja zlasti s področij individualnega in kolektivnega delovnega prava, nenasilne 

komunikacije, pogajalskih veščin in mirnega reševanja delovnih sporov. Objavlja tudi v reviji GZS Glas 

gospodarstva in je urednica strokovne revije GZS Delodajalska praksa. Prav tako je urednica in 

soavtorica Študije in Zbornika o mirnih načinih reševanja sporov v delovnem okolju (GZS, 2010 in 

2011). V okviru GZS je soavtorica Vodnika po delovnih razmerjih (GZS, 2013) ter strokovna urednica in 

soavtorica Priročnika o kolektivnih pogajanjih (GZS, 2014). Kot vodja projekta Krepitev kompetenc je 

urednica zbirke Pogajalske veščine za uspešno kolektivno dogovarjanje (prvi snopič GZS, 2018, drugi 

snopič GZS, 2019, tretji snopič GZS, 2020, četrti snopič GZS, 2021). Od 2022 je vodja novoustanovljenega 

Centra za izobraževanje, svetovanje in mediacijo GZS.   

V zasebnem življenju se kulturno udejstvuje v plesnem in pevskem društvu, ukvarja se z risanjem ter 

pohodništvom.  

 

 


