
 

 

 

 

 

VABILO 
 

 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vas vabi na brezplačno delavnico 

 

KAKO UREDITI DELOVNA RAZMERJA S 

POUDARKOM NA POSEBNOSTIH,  
 

ki bo 

 

v ČETRTEK, 4. oktobra 2018, s pričetkom ob 13.00 uri, 
v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, 

Foersterjeva ulica 10, 8000  Novo mesto. 
 

 

Izobraževanje je namenjeno: delodajalcem – obrtnikom in podjetnikom JV Slovenije 
 

Cilj delavnice: 
Delovno razmerje in opravila, ki jih mora poznati in izvesti delodajalec so kompleksna. Dobro 
poznavanje kadrovske funkcije je pomembno tekom celotnega obdobja od iskanja pravih in 
dobrih kadrov, sklepanja pogodb o zaposlitvi, vodenja evidenc s področja socialne varnosti 
tekom zaposlitve, razporejanje delovnega časa in postopkov ob prenehanju delovnega 
razmerja. Poznavanje in dosledno upoštevanje zakonov, predpisov in predpisanih postopkov 
je pomembno za učinkovito in zakonito upravljane s kadri. Na delavnici bomo pregledali 
delovno pravno zakonodajo ter evidence in postopke, ki jih mora delodajalec-kadrovski 
delavec poznati in voditi od zaposlitve, skozi celotno obdobje zaposlitve  ter ob prenehanju 
delovnega razmerja. 
 

Vsebina: 
1. Kako urediti delovna razmerja v podjetju (kadrovske evidence)? 
2. Vrste pogodb o zaposlitvi: 

- Pogodba o zaposlitvi za določen čas/pod katerimi pogoji 
- pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom 
- Posebnosti pogodb o zaposlitvi s tujci 
- Posebnosti pogodb o zaposlitvi z napotenimi delavci 

3. Katero kolektivno pogodbo upoštevati 
4. Pasti zaposlovanja 
5. Kako ukrepati, kadar pride do kršitev pogodb o zaposlitvi? 



 

6. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi  - vrste in postopek (redna odpoved, izredna 
odpoved) 

7. Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev 

 
 

Predavatelj:  
Igor Antauer, univ. dipl. pravnik, generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in 
podjetnikov Slovenije GIZ, predstavnik delodajalcev v Državnem svetu, dolgoletni predavatelj 
v različnih izobraževalnih procesih   
 
Prijave: 
Zaradi omejenega števila mest je prijava na delavnico obvezna. Prijavite se lahko do 
ponedeljka, 24.9.2018 oz. do zapolnitve mest na mail:  breda.koncilja@ozs.si oziroma na  
GSM:  051 422 580 in 030 700 170. 
  
Delavnica v trajanju 4 šolske ure je za udeležence brezplačna. 
 

Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija delavnico koordinira Območna obrtno-
podjetniška zbornica Novo mesto. 

 
Vljudno vabljeni! 

 

 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
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