VABILO
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) vas v sodelovanju z OOZ-ji
Koroške regije in v sklopu projekta »DialogPlus« vabi na brezplačen e-seminar

»Na kaj morate biti pozorni pri
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in
predstavitev nekaterih ukrepov po interventni zakonodaji«
v torek, 23.2.2021 s pričetkom ob 10.00 uri
Vsebina e-seminarja:
1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
 Odpoved pogodbe o zaposlitvi - splošno
 Oblika in vsebina odpovedi
 Kaj se šteje pod poslovni razlog
 Neutemeljeni razlogi za redno odpoved
 Vloga sindikata oz. sveta delavcev
 Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
 Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu
 Minimalni odpovedni roki in tek odpovednega roka
 Pravice in obveznosti v odpovednem roku
 Odpravnina
 Varovane kategorije delavcev pred odpovedjo
 Vročanje odpovedi delavcu
2. Prepoved odpuščanja delavcev po interventni zakonodaji
 Ukrep začasnega čakanja na delo in prepoved odpuščanja
 Ukrep skrajšanega polnega delovnega časa in prepoved odpuščanja
 Vračanje prejetih sredstev v primeru odpuščanja
 Kazenske določbe v primeru kršitve prepovedi odpuščanja
3. Kratka predstavitev nekaterih ukrepov po PKP7 in PKP8
 podaljšanje začasnega čakanja na delo
 spremembe pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa
 odpoved pogodbe o zaposlitvi brez razloga
 krizni dodatek
 nova višina minimalne plače in delno subvencioniranje dviga
 odsotnost z dela zaradi bolezni

Projekt DialogPlus - Usposobljeni socialni partnerji v obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog
Projekt DialogPlus sofinancira Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost v okviru Operativnega
programa za izvajanje kohezijske politike 2014 -2020, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo
politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in
teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti
socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Predavateljica:
Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju delodajalcev
obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), ki je hkrati tudi predstavnica delodajalcev v delovnih in
pogajalskih skupinah za aktualno delovno pravno zakonodajo ter z dolgoletnimi izkušnjami pri
zastopanju delodajalcev pred sodišči na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava.

Prijava na e-seminar:
E-seminar v trajanju 2-3 šolske ure je namenjen delodajalcem - obrtnikom in podjetnikom in je
brezplačen.
Dogodek bo potekal s pomočjo aplikacije ZOOM, zato je prijava na dogodek obvezna.
Prijave zbiramo po e-pošti na naslov: judita.skoflek@ozs.si, najkasneje do ponedeljka, 22.2.2021.

Povezavo, navodila in gradivo za udeležbo na e-seminarju boste prejeli pred dogodkom.

Vljudno vabljeni !
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