38. ŽUŽKOVI DNEVI
Tradicionalni strokovni posvet delavcev zasebnega sektorja
Pasti in priložnosti samostojnega podjetništva
»Gospodar lastne socialne varnosti
ali
ujetnik prikritega delovnega razmerja in revež v starosti?«
Kdaj - 8.10.2019
Kje - M hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana

Program
(16.30 h – 17.15 h) red. prof. dr. Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
1. Pomen s.p.-jev v slovenskem gospodarskem prostoru (ekonomski vidik)
*Priložnost spoznanja lastne vrednosti na prostem trgu ali »socialni problem« v času upokojitve

(17.15 h – 18.00 h) Asist.Sara Bagari, mag. prava, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
2. S.p.-ji kot oblika prikritega delovnega razmerja ter pravice samozaposlenih iz sistema socialnih zavarovanj (pravni vidik)
*delavec - s.p. (pojem, razlikovanje, problematika)
*prikrito delovno razmerje (elementi delovnega razmerja, kaj lahko stori s.p., ki se znajde v prikritem delovnem
razmerju, sodno varstvo)
*s.p. - ekonomsko odvisna oseba - prikrito delovno razmerje (pojem, razlikovanje)
Celotna vsebina bo hkrati podprta z novejšo sodno prakso.

(18.00 – 18.45 h) Matija Goljar, podjetnik, pedagog in voditelj oddaje Štartaj, Slovenija
3. Sprejeti odločitev za samostojno podjetniško pot - *od ideje do izvedbe*
*kako pripraviti poslovni načrt,

*vrednost poslovne ideje,
*najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo ob začetku lastne podjetniške poti,
*kako se soočiti s strahovi neuspeha

NOVOST STROKOVNEGA POSVETA !
IZKORISTITE ENKRATNO PRILOŽNOST BREZPLAČNEGA PRAVNEGA NASVETA

*Udeležencem 38. strokovnega posveta bodo na ta dan na voljo pravne svetovalke.
Kdaj ?
Od 16.30 h do 18.45 h
*Udeleženec, ki bi želel brezplačen delovnopravni nasvet ima na voljo 15 minut brezplačnega pogovora s
pravnico.
(Okvirna vprašanja udeležencev se pošljejo vnaprej na sops@siol.net)

____________________________________

(Brezplačna večerja za prijavljene udeležence)

___________________
OPOMBA : *število mest je omejeno*
Prijave na posvet sprejemamo po e-pošti : sops@siol.net do 30.9.2019 oz.do zapolnitve prostih mest.

Vljudno vabljeni !

Matjaž Podvinski, predsednik SOPS
Ana Čermelj, generalna sekretarka SOPS

Projekt KRUSPOP – »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev s področja obrti in podjetništva« delno
financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega
socialnega sklada.«

