SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA 15 URNO USPOSABLJANJE:
»DELOVNO-PRAVNA ZAKONODAJA«
Vabimo vas, da se udeležite 15 urnega usposabljanja s področja delovno-pravne
zakonodaje.
Izvedba bo potekala v treh modulih v naslednjih terminih:
• Modul 1: sreda, 08.01.2020, od 9. do 13.30 ure,
• Modul 2: sreda, 15.01.2020, od 9. do 13.30 ure,
• Modul 3: sreda, 22.01. 2020, od 9. do 13.30 ure
Lokacija izvedbe: OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Vsebina usposabljanja:
MODUL 1: EVIDENCE, AKTI, DELOVNI ČAS, LETNI DOPUST IN REGRES
• (ne)obvezni akti delodajalca
• vodenje obveznih evidenc na področju dela
• vse o letnem dopustu, regresu, nadurnem delu
• pravila o pobotu plače
• neenakomerna razporeditev in začasna prerazporeditev delovnega časa
• najpogostejše kršitve delodajalcev ob inšpekcijskem nadzoru
Izvajalka: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja Službe za pravne, kadrovske in
splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra na OZS ter predavateljica
na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in
znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja.
MODUL 2:
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IN DRUGI NAČINI
PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA
• predstavitev vseh načinov prenehanja delovnega razmerja
• pomen statusa varovanih kategorij delavcev pred odpovedjo
• predhodne preverbe in postopki pred odpovedjo
• postopek in vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redna, izredna odpoved)
• ugotovitve Inšpektorata za delo in sodna praksa
Izvajalec: Dušan Bavec, svetovalec specialist na OZS z 17 izkušnjami na področju
socialnega in delovnega prava, še posebej pokojninske problematike. Avtor številnih
člankov na temo upokojevanja, član delovne skupine OZS ob zadnji reformi pokojninskega
sistema leta 2010 in 2012. V mandatnem obdobju 2018-2022 je predsednik sveta ZPIZ-a.
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MODUL 3: POGODBA O ZAPOSLITVI IN DRUGE OBLIKE OPRAVLJANJA
DEL
• katera kolektivna pogodba zavezuje delodajalca
• vrste pogodb o zaposlitvi (za nedoločen ali določen čas, s polnim ali krajšim
delovnim časom, za delo na domu, za opravljanje dela v tujini, s poslovodnimi
delavci, prokuristi, vodilnimi delavci)
• ekonomsko odvisne osebe in prekarni delavci
• dopolnilno delo, kratkotrajno delo
• začasno ali občasno delo upokojencev, študentov, dijakov
• delo po civilnih pogodbah (podjemna, avtorska)
• ugotovitve Inšpektorata za delo in sodna praksa
Izvajalka: Staša Pirkmaier, svetovalka specialistka na OZS z večletnimi izkušnjami na
področju socialnega in delovnega prava. Avtorica strokovnih člankov, sodelovala je kot
strokovna pomoč pri pogajanjih za reformo trga dela, s strani OZS članica strokovne
delovne skupine za spremljanje izvajanja ZDR-1.

Pogoji udeležbe:
Udeležba na usposabljanju je brezplačna za vse udeležence. Prijava le na
posamezen modul ni možna. Število mest v skupini je omejeno. V kolikor se boste na
usposabljanje prijavili in prejeli našo potrditev o uvrstitvi v skupino, a se usposabljanja
brez predhodne pisne odjave vsaj dva dni pred začetkom usposabljanja ne boste udeležili,
vam bomo zaračunali stroške v višini 200 EUR.
Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do
ponedeljka, 06.01.2020, oziroma do zapolnitve prostih mest v skupini ali pa se prijavite
preko spletne strani www.ooz-celje.si.
Vljudno vabljeni!
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PRIJAVNICA
DELOVNO-PRAVNA ZAKONODAJA
15 URNO USPOSABLJANJE
Izpolnjeno prijavnico
simona.zupanc@ozs.si.

pošljite

do

ponedeljka,

06.01.2020,

na

e-mail

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________
NASLOV: ______________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________
TELEFON OZ. GSM: _______________ E-POŠTA:_______________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
_____________________________________________________________
PODPIS: ________________________
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