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Člane OOZ Grosuplje Vabimo na brezplačni seminar 
 

»Kaj prinaša reforma trga dela za delodajalce, 

prednosti in slabosti?« 

*kotizacija za nečlane znaša 30 EUR.  
 

Seminar se bo odvijal v torek, 23.4.2013, z začetkom ob 14.00 

uri v prostorih OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B v Grosupljem. 

Predavatelja:  

 Dušan Bavec, specialist OZS za delovno in socialno pravo 
 Staša Pirkmaier, specialistka OZS za delovno in socialno pravo  

Obseg delavnice: 4 pedagoške ure 

 
VSEBINA SEMINARJA: 

 
 spremembe pri sklepanju pogodb o zaposlitvi 

 novosti pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi (načini in postopki prenehanja 

pogodbe o zaposlitvi, sprememba odpovednih rokov in odpravnin, 

poenostavitev nekaterih postopkov) 

 plača, delovni čas, letni dopust in druge pravice in obveznosti iz delovnega 

razmerja 

 varstvo starejših delavcev v povezavi z novim Zakonom o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju 

 možnost opravljanja občasnega in začasnega dela upokojencev po Zakonu 

o urejanju trga dela 

 odgovori na Vaša vprašanja 

 

POHITITE S PRIJAVO, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO ! 
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NA NASLOV OOZ GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje, po faksu 01-786-

16-45 ali po ooz.grosuplje@ozs.si pošljite NAJKASNEJE do 19.4.2013 naslednje:  
 

1. IZPOLNJENO PRIJAVNICO 

2. IZPOLNJENO IZJAVO ZA OBČINE  

3. NEČLANI POŠLJEJO ŠE KOPIJO PLAČILNEGA NALOGA O PORAVNANI 

KOTIZACIJI – 30 EUR (plačati na TR OOZ Grosuplje: SI56 6000 0000 0052 160 – 

Hranilnica Lon, namen plačila: SEMINAR DPZ)  
 

Dodatne informacije po telefonu 01-786-51-30 ali po ooz.grosuplje@ozs.si 

 

Prijavnica je objavljena tudi na www.ooz-grosuplje.si  

PRIJAVNICA (izpolnite z velikimi tiskanimi črkami): 

 

s.p./družba: ________________________________________________________________________ 

naslov: ____________________________________________________________________________ 

pošta:__________________________________ tel./GSM:___________________________________ 

e-mail: _________________________________ DDV:_____________________________________ 

davčni zavezanec (ustrezno obkroži): DA   NE 

Ime in priimek udeleženca predavanja:___________________________________________________ 

 

Datum: _______________________                                                                         ________________________ 

                          (podpis zakonitega zastopnika) 

Žig: 

 

 
IZJAVA ZA OBČINE 

 
Zakoniti zastopnik s.p.-ja / podjetja, s sedežem v občini ___________________  podajam 

 

I  Z  J  A  V  O, 

 

da za iste storitve, koriščene po tej prijavi, ne prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s 

tokratno pomočjo in vrednostjo doslej prejetih pomoči  v obdobju zadnjih treh (3) let ne presegam zneska v višini 

200.000,00€, skladno s pravilom de minimis; v primeru ugotovitve neresničnosti te izjave se zavezujem prejeta 

sredstva po tej prijavi vrniti. 

 
Datum: _______________________                                                                        _________________________ 

                          (podpis zakonitega zastopnika) 

   

Žig: 
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