Ravne na Koroškem, 17.01.2022
V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas poslovna točka SPOT
Svetovanje Koroška vabi na brezplačno delavnico za potencialne podjetnike in delujoča podjetja:

»Pogoji za upokojitev in nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi ter delo
upokojencev v letu 2022 s poudarkom na aktualnih zakonskih
spremembah«
28.01.2022 od 10:00 - 14:00 ure v »ŽIVO« v Mežici
(Gostilna Krebs, Nataša Pratnekar s.p., Podjunska ulica 4, Mežica, Velika dvorana)
Delavnica je namenjena:
Delavnica je zanimiva in uporabna za potencialne podjetnike, kot za delujoča mikro, mala in srednje velika
podjetja, katerih nosilci so zavarovani iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti kot s.p.-ji ali iz naslova
lastništva & poslovodenja d.o.o.-ja kot tudi za njihove kadrovsko računovodske delavce, da bodo znali
pravilno upoštevati specifiko postopkov upokojevanja zaposlenih delavcev.
Vsebina delavnice:
-

Splošni upokojitveni pogoji in pogoji za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi v letu 2022;
Bistvene razlike med starostno in predčasno pokojnino;
Bonus in druge finančne vzpodbude za odlog upokojitve, pred in po noveli ZPIZ-2G;
Kdo je deležen dela pokojnine v višini 40 % in kdo ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe v
višini 3%.
Značilnosti delne upokojitve;
Kako naj delodajalec, ki se v celoti upokoji, postopa z delavci?
Kako lahko starejši, bodisi podjetnik ali delavec, uveljavlja pravice na zavodu za zaposlovanje?
Kako lahko upokojenec zakonito dela (upokojenska pogodba, podjemna pogodba, avtorska
pogodba, kratkotrajno delo)?
Kdo je deležen zagotovljene pokojnine v višini 620 € ?
Kaj so prinesle novele ZPIZ-2 v letu 2021?
Interventni PKP 7 zakon in »prisilno upokojevanje“?
Odgovori na prejeta vprašanja, diskusija

Izvajalec delavnice: Dušan Bavec, univ. dipl. Pravnik
Dušan Bavec, univ. dipl. pravnik je svetovalec specialist na OZS z 20 letnimi
izkušnjami na področju delovnega in socialnega prava, avtor številnih
predavanj in strokovnih člankov tako na temo odpovedi in drugih načinov
prenehanja delovnega razmerja kot tudi na temo upokojevanja, kar je nujno
poznati za primere odpovedi starejšim delavcem. Bil je član delovne skupine
OZS ob sprejemanju reform pokojninskega sistema leta 2010 in 2012 pa tudi
ob zadnji noveli ZPIZ-2G 2019. V mandatnem obdobju 2018-2022 je
predsednik sveta ZPIZ-a. Je tudi predstavnik OZS v strokovni delovni skupini
za spremljanje izvajanja Zakona o delovnih razmerjih, ZDR-1.

Termin in lokacija:
V petek, 28.01.2022 od 10:00 - 14:00 ure v »živo« v v Mežici (Gostilna Krebs, Nataša Pratnekar s.p.,
Podjunska ulica 4, Velika dvorana)

Prijave:
Za udeležbo na brezplačno delavnico se lahko prijavite do torka, 25.01.2022 preko spletnega obrazca:
-

prijavni obrazec za PODJETJA (S.P., D.O.O., zavod) – prijavite se TUKAJ.
prijavni obrazec za FIZIČNE OSEBE – prijavite se TUKAJ.

Vsa navodila v zvezi z dostopom do delavnice in ostalimi podrobnostmi prejmete na dan dogodka.

Na navedenih kontaktih smo dosegljivi tudi za vsa dodatna vprašanja.
-

e-naslov: spot.koroska@gmail.com
telefon: 064 263 784 ali 064 277 968

Delavnica je za udeležence brezplačna.

Zunanji izvajalec dogodka:
OOZ Ravne na Koroškem

Organizator dogodka:
SPOT svetovanje KOROŠKA
Za RRA Koroška d.o.o..
Danijela Uran, podjetniška svetovalka

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost
se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT Svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz
akcijskega načrta SPOT Svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«

