OOZ GROSUPLJE organizira strokovno izobraževanje

»POGOJI ZA UPOKOJITEV IN ZA NADALJEVANJE DEJAVNOSTI PO UPOKOJITVI TER ZA DELO
UPOKOJENCEV V LETU 2022/23, S POUDARKOM NA AKTUALNIH ZAKONSKIH SPREMEMBA«
v ČETRTEK 17.11.2022, ob 10:00 uri, v Domu obrtnikov

Trajanje: 5 šolskih ur
Lokacija: v Domu obrtnikov, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje
Izvajalec: Dušan Bavec, univ. dipl. prav.
Pokojninski zakon omogoča kar nekaj finančnih vzpodbud za tiste zavarovance, ki se ne upokojijo
takoj po izpolnitvi upokojitvenih pogojev, ampak upokojitev odložijo za nekaj časa.
Dvojni status, ki omogoča kombinacijo aktivnega opravljanja dejavnosti tudi po upokojitvi je od
leta 2016 dalje možen predvsem preko instituta delne upokojitve.
V zadnjih nekaj letih je bilo sprejetih še kar nekaj novel pokojninskega zakona, ki jih je vsekakor
dobro poznati.

Splošni pogoji za upokojitev so v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oziroma t.i.
ZPIZ-2, ki velja od leta 2013 načeloma enaki za vse kategorije zavarovancev. Zelo zaželeno je, da
vsaj osnovne pogoje in značilnosti upokojevanja pozna bolj ali manj vsak zavarovanec, še posebej
pa to velja za kadrovsko računovodske delavce. To je pomembno poznati ne le zaradi pravočasne
in pravilne izbire upokojevanja, ampak tudi zaradi morebitnih potreb odpuščanja presežnih
starejših delavcev oz. delavcev pred upokojitvijo, saj za zakonitost odpovedi tovrstni skupini
zaposlenih obstajajo specifični pogoji, ki se nanašajo tudi na poznavanje pogojev za starostno
upokojitev. Nepravilna izpeljava takšnih postopkov predstavlja lahko težave za odpuščenega
delavca pri uveljavljanju denarnega nadomestila na zavodu za zaposlovanje, delodajalca pa lahko
doleti visoka globa.

PROGRAM:
•

Splošni upokojitveni pogoji in pogoji za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi v letu 2022.

•

Bistvene razlike med starostno in predčasno pokojnino.

•

Bonusi za odlog upokojitve.

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri
skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške
izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj
enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

•

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?

•

Kdo je deležen zagotovljene pokojnine v višini 653,75 € ?

•

Kaj je prinesla novela ZPIZ-2 G v letu 2020?

•

Kaj so prinesle novele ZPIZ-2 v letu 2021 in 2022?

•

Interventni PKP 7 zakon in „prisilno upokojevanje“?

•

Odgovori na prejeta vprašanja ter diskusija;

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Predmetni seminar je zanimiv in uporaben tako za podjetnike, ki 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, brez dvoma pa je seminar zelo uporaben tudi za
druge zainteresirane občane.
PREDAVATELJ - DUŠAN BAVEC:
Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec-specialist za delovno in socialno pravo, zaposlen v
Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije z 22 letnimi svetovalnimi izkušnjami s
področja delovnega in socialnega prava. Je avtor več kot sto strokovnih člankov in za seboj ima več
deset uspešno izvedenih seminarjev s področja delovno-socialne problematike. Kot predstavnik
OZS je bil član strokovne delovne skupine OZS ob zadnji reformi delovnega prava v letu 2013 kot
tudi ob reformi in vseh novelah pokojninskega sistema, trenutno pa je tudi član delovne skupine za
prenovo Zakona o urejanju trga dela.

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri
skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške
izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj
enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

Izobraževanje je organizirano v okviru Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in
usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2022, ki ga
sofinancirata tudi občini Grosuplje in Dobrepolje. Posledično je udeležba na izobraževanju za
upravičence BREZPLAČNA. Upravičenci do brezplačne udeležbe:
− vsi člani OOZ Grosuplje;
− vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti z do 50 zaposlenimi s sedežem na območju
občine Grosuplje;
− vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem v občini Dobrepolje.
Vsi ostali udeleženci plačajo polno ceno 75,00 EUR (DDV vključen) na udeleženca.

Vašo izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v nadaljevanju, pošljite najkasneje do 11.11.2022 na OOZ
Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si. Za dodatne
informacije pokličite 01 786 51 30 (Vera Brezovar) oz. pišite na ooz.grosuplje@ozs.si.

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri
skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške
izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj
enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

PRIJAVA na »POGOJI ZA UPOKOJITEV IN ZA NADALJEVANJE DEJAVNOSTI PO UPOKOJITVI TER ZA DELO UPOKOJENCEV V LETU
2022/23, S POUDARKOM NA AKTUALNIH ZAKONSKIH SPREMEMBAH« (izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)
Naziv podjetja/s.p.:

Ime in priimek zastopnika podjetja/s.p.:

Naslov podjetja/s.p.:

Pošta:

Matična številka podjetja/s.p.:

Davčna št. podjetja/s.p.:

Davčni zavezanec (obkroži):

DA

NE

Občina podjetja/s.p.:
Oblika izobr. (obkroži): individualno skupinsko

IME in PRIIMEK udeleženca/ke

Član OOZ Grosuplje (obkroži): Da

Telefon udelež.

Ne

E- naslov:

Naziv oz. vsebina izobraževanja

Termin

Cena izobr.
(z DDV)

POGOJI ZA UPOKOJITEV

17.11.2022

75,00

% oz. znesek povračila
(izpolni OOZ Grosuplje)

Plačil SKUPAJ

IZJAVA
Podpisani zastopnik podjetja/s.p. z sedežem v občini ______________________________ izjavljam, da za iste storitve, ki jih koristim po tej vlogi, 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 100.000,00 € v sektorju transporta oz. 200.000,00 € bruto v drugih gospodarskih dejavnostih, skladno s pravilom »de minimis«. V primeru ugotovitve
neresničnosti te izjave, se zavezujem prejeta sredstva iz te vloge vrniti.
Ravno tako sem seznanjen z vsebino Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.
Podatki prijave se zbirajo in uporabljajo za potrebe obveščanja o sami izvedbi naročene storitve in jih bo upravljavec (OOZ Grosuplje) posredoval v uporabo izvajalcu delavnice ter za namene sofinanciranja storitve tudi pristojni občini, v
kateri ima podjetje/s.p. poslovni sedež. Podatke prijave OOZ Grosuplje zbira in obdeluje za potrebe izdaje računa in se po Zakonu o davku na dodano vrednost hranijo 10 let.
SOGLAŠAM, da OOZ Grosuplje uporabi moje podatke iz prijave za namene obveščanja o novicah do preklica. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli pisno na naslov OOZ GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje, ali preko
ooz.grosuplje@ozs.si, zahtevam, da OOZ Grosuplje v 15 dneh preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene obveščanja o novicah.

Kraj in datum:______________________________________

Žig

Podpis zastopnika podjetja:_____________________________

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani
OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj enot malega gospodarstva na
področju OOZ v letu 2022, ki je sestavni del te prijave.

