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8.45 – 9.00

Registracija in pozdrav udeležencev
Petra Šinigoj, direktorica Saop

9.00 – 10.00

Aktualno na področju delovnih razmerij in plačnega sistema v javnem sektorju
Štefka Korade Purg

Na predavanju vas bomo seznanili z določbami zakona, ki urejajo delovna razmerja, s poudarkom na delu od doma in
drugem kraju opravljanja dela. Na področju plačnega sistema vam bomo predstavili spremembe, vezane na delovno
uspešnost javnih uslužbencev in direktorjev in vas opozorili na določbe, ki urejajo izvrševanje proračuna za prihodnji dve leti.
Vsebina:
• Sklepanje pogodbe o zaposlitvi (postopek, vsebina pogodbe, posebne določbe pri pogodbi za določen čas),
• Ureditev dela na domu v ZDR-1 in odreditev drugega kraja opravljanja dela,
• Pravice in obveznosti javnih uslužbencev pri delu na domu,
• Novosti na področju plačnega sistema (prenehanje varčevalnih ukrepov glede delovne uspešnosti, spremembe pri delovni
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela),
• Ureditev zaposlovanje v ZIPRS2122.

10.10 – 11.10

Obračun plač, nadomestil in povračil stroškov v času interventnih ukrepov
Štefka Korade Purg

Na področju obračuna plač, nadomestil in povračil stroškov v času interventnih ukrepov bo treba upoštevati tako veljavno
ureditev kot tudi spremembe, ki izhajajo iz zakona, ki ureja ukrepe za obvladovanje drugega vala COVID-19, kot tudi
spremembe, ki so posledica sprememb predpisov s področja plač oziroma povračil stroškov ali z drugih področij, ki vplivajo
na ravnanje v javnem sektorju.
Vsebina:
• Predstavitev vsebine zakona o ukrepih za drugi val COVID-19 in obsega veljavnosti za javni sektor,
• Nadomestila plač zaradi karantene in višje sile,
• Posebni dodatki za področje zdravstva in socialnega varstva,
• Obračun nadomestil plač in pregled osnove za nadomestila z upoštevanjem posebnosti po PKP5,
• Pregled povračil stroškov s posebnim poudarkom na povračilih v času dela na domu in na povračilih stroškov prevoza ter
na obračunu kilometrine.

11.10 – 11.30

Odmor

11.30 – 12.30

Izzivi na področju dela od doma

Andreja Samec Koderman, Kadrovska asistenca
V času negotovih razmer se vse več delodajalcev odloča za delo od doma. Hkrati pa opažamo, da to postaja tudi vse bolj
uveljavljen način dela. Delo od doma ima svoje prednosti, hkrati pa prinaša določene izzive zakonite ureditve takšnega dela.
Da bo vaše delo od doma potekalo produktivno in znotraj okvirjev delovnopravne zakonodaje, je pomembno da se tega lotite
dosledno in premišljeno.
Vsebina:
• Enostranska odreditev dela od doma,
• Dvostranski dogovor o delu od doma,
• Najava delovnemu inšpektoratu,
• Odgovornost delodajalca za varno opravljanje dela od doma,
• Organizacija in planiranje dela – izzivi sodobnega časa,
• Zavzetost pri delu od doma.
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12.30 – 13.00

Odmor

13.00 – 14.00
:

Spremembe EU direktive o napotenih delavcih
Irena Kamenščak, BDO

Leta 2018 je bila v okviru EU sprejeta sprememba direktive o napotenih delavcih. Države članice so morale spremembe
prenesti v svoje nacionalne zakonodaje najkasneje do 30. 7. 2020. V okviru predavanja bodo predstavljene glavne
spremembe omenjene direktive, prikazano bo katere države so v določenem roku spremembe prenese v svojo zakonodajo
in katere države tega še niso storile.
Vsebina:
• obrazložitev EU pravil glede uredb / direktive
• pravila stare Direktive 96/71/ES
• sprememba Direktive 96/71/ES (Direktiva (EU) 2018/957

14.10 – 15.10

Povračila stroškov v gospodarstvu
Irena Kamenščak, BDO

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in kolektivnih pogodbah / pravilnikih so delodajalci delavcem dolžni povrniti
določene stroške povezane z opravljanjem dela. Med najbolj tipičnimi so seveda povračila prehrane med delom, prevoza na
delo in z dela ter stroški povezani s službenimi potmi. Ti stroški pa niso edini. V zadnjem času so pogosta tudi vprašanja
povezana z nadomestilom za opravljanje dela na domu. V okviru predavanja bomo pregledali določena pravila, vezana na
pravico delavca do določenih povračil stroškov ter njihovo davčno obravnavo.
Vsebina:
• prehrana med delom
• prevoz na delo in z dela
• službene poti
• nadomestilo za čas dela od doma
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