VABILO
na brezplačno on-line izobraževanje
POGOJI ZA UPOKOJITEV IN ZA NADALJEVANJE DEJAVNOSTI PO UPOKOJITVI TER ZA DELO
UPOKOJENCEV V LETU 2022/23, S POUDARKOM NA AKTUALNIH ZAKONSKIH
SPREMEMBAH
Kdaj: v sredo, 23. november 2022 s pričetkom ob 10.00 uri
Kje: spletno orodje ZOOM
Cilj seminarja: spoznati finančne vzpodbude za tiste zavarovance, ki se ne upokojijo takoj po izpolnitvi
upokojitvenih pogojev ter dvojni status, ki omogoča kombinacijo aktivnega opravljanja dejavnosti po
upokojitvi.
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Splošni upokojitveni pogoji in pogoji za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi v letu 2022;
Bistvene razlike med starostno in predčasno pokojnino;
Bonusi za odlog upokojitve;
Kdo je deležen dela pokojnine v višini 40 % in kdo ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe v višini
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;

PREDAVATELJ:
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.
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.
Način dela:
Spletni seminar traja od 10.00 do predvidoma 14.00. Prijave zbiramo do vključno torka, 22.11.2022 do 24.00
ure.
Prijavo oddajte na povezavi

PRIJAVA
Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prejeli povezavo in gradivo na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
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