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ALTERNATIVNO REŠEVANJE DELOVNOPRAVNIH SPOROV
S PODPORO SOCIALNEGA DIALOGA

Knjiga je študija in priročnik za prakso obenem, saj vsebuje zbrane članke o pravnih 
vprašanjih s področja nesodnega reševanja individualnih delovnih sporov z arbitražo in 
mediacijo ter priloge – posamezne pomembne pravne vire s tega področja. 
Knjiga je izšla v okviru istoimenskega projekta, katerega strokovna vodja je Metka Penko 
Natlačen in v njem sodeluje devet pravnikov. Študijo je recenzirala dr. Etelka Korpič Horvat. 

Predstavitve knjige bodo v dvorani G v medetaži poslovne stavbe Gospodarske zbornice 
Slovenije v Ljubljani, na Dimičevi 13, in sicer:

• v petek, 2.4.2010, od 11. do 14. ure;
• v ponedeljek, 12.4.2010, od 11. do 14. ure;
• v ponedeljek, 19.4.2010, od 11. do 14. ure;
• v petek, 30.4.2010, od 11. do 14. ure.

Udeleženci predstavitev prejmejo študijo brezplačno.
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Alternativno reševanje  delovnopravnih sporov s podporo socialnega dialoga
študija

Spor je vedno napaka v komunikaciji, ne v ljudeh. Je napačna komunikacija v neki 
situaciji in nekem trenutku, često pomanjkanje komunikacije. Mojstrovina je znati 
preprečiti nastanek spora. Rešiti spor, ko nastane, je gotovo še večja mojstrovina, 
ki nas je uči življenje in boj za preživetje. Zgodovina je izumila sodno pot; novi časi 
vse bolj iščejo tudi nesodne poti rešitve.   Metka Penko Natlačen, strokovna vodja projekta ARDS Alternativno reševanje sporov je do določene mere zaseben način reševanja sporov, 

v katerem igra država le manjšo vlogo. Država namreč postavlja le temeljna merila, 
večji del pa je v pristojnosti strank. Deregulacija pa seveda odpira prosto pot mo-
žnim zlorabam in kršitvam načela pravičnosti. Na tem mestu igrajo pomembno vlo-
go prav kodeksi dobrih praks, različni etični kodeksi in podobne druge smernice.
   Gregor Golob in Simon Žgavec
Uspešno podjetje si prizadeva za usklajene koristi lastnikov kapitala, menedžmen-
ta, poslovnih partnerjev in potrošnikov ter za pozitiven vpliv na družbeno in narav-
no okolje. Proces komunikacije pri usklajevanju teh interesov se v pomembnem 
delu odvija preko različnih ravni kolektivnega dogovarjanja in drugih oblik social-
nega dialoga. Del tega socialnega dialoga so tudi veščine alternativnega reševanje 
delovnopravnih sporov, ki jih obravnavamo v tej študiji.     dr. Andrej Friedl 

Publikacija bo vsekakor v pomoč tako socialnim partnerjem, posameznim delav-
cem in delodajalcem, teoretikom in praktikom pri proučevanju prednosti in smisel-
nosti uveljavljanja alternativnega reševanja spornih razmerij tudi v Sloveniji.   dr. Etelka Koprič Horvat, recenzentka

O projektu

Gospodarska zbornica Slovenije kot nosilec dvoletnega projekta ALTERNATIVNO REŠE-VANJE DELOVNOPRAVNIH SPOROV V SOCI-ALNEM DIALOGU želi kot aktiven udeleženec socialnega dialoga s tem projektom obenem s socialnimi partnerji  - deležniki prispevati k pozitivnemu učinku socialnega dialoga tudi na občutljivem področju reševanja  individu-alnih delovnih sporov.  S tem želi soustvariti primer slovenske dobre prakse za nesodno re-ševanje individualnih delovnopravnih sporov, podprtega s socialnim dialogom. 
Namen projekta je pripraviti vse podlage za vzpostavitev sistema za izvensodno reševanje individualnih delovnopravnih sporov, ki ga podpira socialni dialog in obenem zaintere-sirati socialne partnerje, zlasti deležnike tega projekta,  za vzpostavitev takega sistema, ki bo prijazen do delodajalcev in delavcev ter omogočal hitro in učinkovito reševanje indivi-dualnih sporov.

Deležniki tega projekta so sindikalne in delo-dajalske organizacije, ki se zavedajo pomena mirnega reševanja sporov za delavca in delo-dajalca. 

Na sindikalni strani predvideva projekt sode-lovanje predvsem z naslednjimi sindikalnimi organizacijami:
• Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije• Konfederacijo sindikatov Slovenije PERGAM• Sindikat zdravnikov FIDES• Konfederacijo sindikatov 90.

Na delodajalski strani projekt predvideva predvsem sodelovanje z naslednjimi deloda-jalskimi organizacijami• Združenje delodajalcev Slovenije•  Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije
•  Obrtno zbornico Slovenije•  Trgovinsko zbornico Slovenije
Dolgoročni skupni cilj vseh deležnikov je ja-sen: ustvariti klimo, v kateri bo mogoče s spo-razumom socialnih partnerjev ustanoviti  Cen-ter za delovnopravno arbitražo in medijacijo v delovnopravnih sporih kot skupnei dosežek socialnega dialoga v Sloveniji.
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Dodatne informacije in prijave na prezentacijo: Suzana Janežič, telefon: 01 58 98 184, ards305@gzs.si, http://pravniportal.gzs.si

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se 
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne 
usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.
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