
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

KJE: 
Delavnico bomo izvedli spletno, v obliki webinarja, preko 
videokonferenčne platforme Zoom. Nekaj dni pred delavnico boste 
na mail prejeli navodila in povezavo za prijavo na delavnico. 

 

PREDAVATELJICA: 
Mag. Nina Scortegagna Kavčnik je vodja Službe za pravne, 
kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega 
centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije. Je tudi predavateljica 
na fakulteti ter višjih šolah. Predava na strokovnih konferencah. Je 
avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s 
pravnega področja. 
 

VSEBINA: 

 Pravice delodajalca v inšpekcijskem postopku. 

 Pooblastila inšpektorjev za delo in postopek nadzora. 

 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.  

 Pogosta vprašanja in odgovori povezani z epidemijo 
COVID-19. 

 

 Tematika delavnice se bo neprestano prepletala s 
tematiko povezano z epidemijo COVID-19. Zadnji 
del delavnice bo namenjen pogostim vprašanjem 
povezanih z epidemijo COVID-19 s področja 
delovnih razmerij. 



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

 

Sreda, 10. februarja 2021/od 17.00 do 19.15 ure 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska 
vabi na delavnico z naslovom: 
 

OBISK DELOVNEGA INŠPEKTORJA ZA 
PODROČJE DELOVNIH RAZMERIJ 
TER POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
POVEZANI Z EPIDEMIJO COVID-19 

PRIJAVE: 
Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do četrtka, 4. februarja 2021 
oz. do zasedbe prostih mest preko e-prijavnic:  

 
-za s.p. –je in podjetja: https://forms.gle/2yWhe9Kb4w7fHuD38 

 
-za potencialne podjetnike in druge udeležence (fizične osebe): 
https://forms.gle/BiT6dufyEsuUomPR6 

 
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna. 

DELAVNICA JE NAMENJENA: 

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim 
podjetnikom. 

 
DODATNE INFORMACIJE: 
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 04 50 
60 220 (Jana Šifrar) ali e-mail naslovu 
jana.sifrar@ra-sora.si. 

 
Število mest je omejeno. 


