
 

 

 

 

 

 

Murska Sobota, 28.2.2019 
 

V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta Območno obrtno-
podjetniško zbornico Murska Sobota vabimo na brezplačno delavnico 
 
 

Kako urediti delovna razmerja s poudarkom na 
posebnostih  

 

ki bo 
 

15. maja 2019, ob 12.00 uri 
v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota,  

Lendavska ulica 33, Murska Sobota 
 

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 upravljanje 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 delavnice: 
• Kako urediti delovna razmerja v podjetju – kadrovske evidence 

• Posebnosti pogodb o zaposlitvi 

o pogodba o zaposlitvi za določen čas 

o pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom 

o pogodba o zaposlitvi po nastanku invalidnosti 

o posebnosti pogodb o zaposlitvi s tujci 

o posebnosti pogodb o zaposlitvi z napotenimi delavci 

• Katero kolektivno pogodbo upoštevati 

• Pasti zaposlovanja 

• Kako ukrepati, kadar pride do kršitev pogodbe o zaposlitvi 

• Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – vrste in postopek 

o redna odpoved 

o izredna odpoved 

• Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev 



 

Delavnica bo trajala 4. šolske ure. 
 

Strokovna izvajalka:  
- Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostrojna strokovna sodelavka-pravnica pri Združenju 

delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju 
delodajalcev pred sodišči na področju delovnega prava, socialne varnosti in civilnega prava.   
 

Prijave  
Prijave sprejemamo do 10.5.2019 oz. do zapolnitve mest na mail: renata.stanko@ozs.si ali  
sonja.erjavec@ozs.si oziroma na tel: 02/521 40 10. 
  
Delavnica je za udeležence brezplačna. 
 

PRIJAVNICA 
Ime in priimek: 
 

 

 
Podjetje/institucija:  

 
Naslov:  

 
Starost podjetja (nad ali 
pod 5 let): 

 

 
Kontakt, e-pošta:  

 
 
 
S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene delavnice dne 10. 5. 2019. Z evidentiranjem na 
prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega 
projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. Za izkazovanje izvajanja 
operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice fotografirana, zato v kolikor želite, da iz samega slikovnega 
materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo 
iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, 
Lendavska ulica 33, 9000 Murska Sobota.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 «  
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija 
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