VABILO
SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vas vabi na brezplačno delavnico

KO VAS OBIŠČE DELOVNI INŠPEKTOR ZA PODROČJE
DELOVNIH RAZMERIJ
v četrtek, 19. septembra 2019,
s pričetkom ob 13.00 uri,
v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto (Foersterjeva 10, NM).
Izobraževanje je namenjeno: delodajalcem – obrtnikom in podjetnikom ter MSP iz JV Slovenije
Vsebina:
•
•
•
•

•

•

Pooblastila inšpektorjev za delo in postopek nadzora.
Pravice delodajalca v inšpekcijskem postopku.
Najpogostejše kršitve delodajalcev.
Plačilo za delo:
o Letni dopust in regres za letni dopust.
o Plačilni dan.
o Kraj in način izplačila plače.
o Dodatek na delovno dobo.
o Povračila stroškov v zvezi z delom.
o Zadrževanje in pobot izplačila plače.
o Nadomestilo plače.
Delovni čas, odmori in počitki ter evidence na področju dela:
o Enakomerna, neenakomerna in začasna razporeditev delovnega časa.
o Nadurno delo.
o Odmori in počitki.
o Obvezne evidence na področju dela (katere in kako jih moramo voditi).
Pogodba o zaposlitvi:
o Sklepanje pogodb za določen čas.
o Obvezne sestavine pogodbe.
o Izročitev pisne pogodbe.
o Pogoji za sklenitev pogodbe.
o Pravice in obveznosti delodajalca pred sklenitvijo pogodbe.
o Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.
o Objava prostega delovnega mesta.
o Akt o sistemizaciji delovnih mest.
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•

o Elementi delovnega razmerja.
o Prepoved diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu.
Odgovori na vprašanja ter diskusija

Predavateljica:
Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in
izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in
strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja.
Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.

Prijave:
Prijave do torka, 17.9.2019 preko spletne povezave, več informacij na mail: breda.koncilja@ozs.si
oziroma na GSM: 051 422 580. Zaradi omejenega števila mest je prijava na delavnico obvezna.

Delavnica v trajanju 3 šolske ure je za udeležence brezplačna.
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