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SPLETNI SEMINAR 

 ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI V 

COVID RAZMERAH 
 

ki bo potekal v petek 29.januarja 2021 od 13.00 - 15.00 ure preko platforme ZOOM 
na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja 

 

 
Eden od elementov dostojnega dela je tudi povečana 
fleksibilnost dela. Pri fleksibilnosti dela najpogosteje 
povezujemo vprašanja povezana s prenehanjem 
pogodbe o zaposlitvi, ki hkrati z gotovostjo 
predstavljajo eno najpomembnejših področij delovne 
zakonodaje. Gre za področje, kjer pride do 
neposredne kolizije interesov delodajalcev po čim 
večji fleksibilnosti in delavcev po čim večji varnosti. Še 
posebej kadar govorimo o prenehanju pogodbe o 
zaposlitvi na pobudo delodajalca. Prenehanje 
pogodbe o zaposlitvi za delavca predstavlja 
zmanjšanje socialne in ekonomske varnosti, saj izguba 
zaposlitve praviloma pomeni izgubo edinega ali 
poglavitnega vira dohodka za preživljanje delavca in 
njegove družine.  Vse to v današnji izrednih COVID 
razmerah direktno vpliva na ekonomski in socialni 
položaj tako delavcev kot tudi posredno delodajalcev. 
 
NAMEN SPLETNEGA SEMINARJA 
S spletnim seminarjem želimo predstaviti odgovore 
na problematiko zaposlovanja, predvsem pravičnega 
zaposlovanja in dostojnega dela. Predstavili bomo 
vsebinske ustreznosti razlogov za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi v izjemnih COVID razmerah s strani 
delodajalca tako z vidika upravljanja zaposlenih pri 
delodajalcu kot zaščite in varstva pravic delavcev. 
Prav tako bomo v luči izrednih razmer identificirali 
neskladja med namenom in prakso ter preoblikovanje 
obstoječih razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi 
s strani delodajalca in razmislek o morebitni potrebi 
po oblikovanju novih razlogov. 
 

VSEBINA SPLETNEGA SEMINARJA 

 Značilnosti delovnega razmerja 

 Pogodba o zaposlitvi in njene posebnosti 

 Prenehanje delovnega razmerja 

 Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 

 Odpoved večjemu številu delavcev 

 Odpoved v primeru insolventnosti 

 Odpravnina 

 Status varovanih delavcev 
 
PREDAVATELJ 
mag. Matjaž Kovač, univ.dipl.prav. 
je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna 

naročila, gospodarsko pravo in davke, visokošolski 

predavatelj za predmetno področje Pravo ter 

doktorski kandidat na področju mednarodnega 

finančnega in davčnega prava. 

LEKSIAKOV pravne, poslovne, finančne in davčne 

storitve d.o.o., Maribor je svetovalno podjetje na 

področju prava, ekonomije in davkov. Samostojno ali 

skupaj s partnerji že nekaj let uspešno prirejamo 

različne vrste izobraževanj na temo gospodarskega, 

pogodbenega in delovnega prava, prava javnih naročil 

in javno zasebnega partnerstva ter gradbenega prava. 

Prav tako sodelujemo na različnih mednarodnih 

posvetovanjih in konferencah s področja prava in 

ekonomije.  

Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si 

 

http://www.leksiakov.si/
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KOTIZACIJA IN PLAČILO 

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju za 

posameznega udeleženca je 75,00 € (brez DDV).  

Vključuje izvedbo spletnega seminarja v živo, 

gradivo v elektronski obliki, odgovore na 

vprašanja v živo. 

Spletni seminar bo potekal v živo preko 

videokonferenčne platforme, zato potrebujete 

internetno povezavo in zvočnike. 

Kotizacijo nakažite na:  

TRR SI56 0201 5026 1925 038 odprt pri NLB d.d. 

sklic SI00 20210129 

 

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA 
 
Prijave sprejemamo do 28.1.2021 
 
Prijavo nam pošljete na elektronski naslov: 
info@leksiakov.si, s pripisom prijava na spletni 
seminar:  spletni seminar – Odpoved pogodbe o 
zaposlitvi 
 
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri 
dni pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili 
tri dni pred dogodkom vam bomo zaračunali 
administrativne stroške v višini 30% kotizacije, 
pri kasnejši odjavi pa v celoti. 
 
V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih 
več kot 10 udeležencev, dogodek odpade in 
dobite povrnjeno celotno kotizacijo. 

 

 
PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR 

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI V COVID RAZMERAH 
 
Na seminar prijavljamo 
1. 

2. 

3. 

4. 

 
naziv subjekta: 
___________________________________________________________________________________________ 
naslov subjekta: 
___________________________________________________________________________________________ 
davčna št.:      matična št: 

telefon:    fax:   e-pošta: 

 
sem/nisem zavezance za DDV 
 
 
Kraj in datum: Žig Podpis odg.osebe 

 

Izpolnjeno in podpisano prijavnico poslati na elektronsko pošto: info@leksiakov.si 

Dodatne informacije dobite na e-pošti info@leksiakov.si ali na telefonski številki +386 30 317 879 
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