Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira

BREZPLAČNA DELAVNICA

Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev –
postopki in pogoji za pridobitev tujega kadra

10. februar 2022, med 9.00 in 13.00 uro
o načinu izvedbe delavnice boste pravočasno obveščeni
(odvisno od epidemiološke slike v regiji in veljavnih omejitev)

Se v podjetju srečujete z izzivi pri pridobivanju ustreznih kadrov in
jih v domačem okolju težko pridobivate?
Želite izvedeti kakšni so postopki zaposlovanja tujcev in
pridobivanja tujega kadra v praksi?
S praktičnimi primeri bomo odgovorili na vaša vprašanja in na vaše
specifične potrebe pri pridobivanju tujega kadra.
Projekt »SPOT POMURJE 2018-2022«
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javna agencija

👉 PRIJAVA 👈
Prijave sprejemamo do 7.2.2022 oz. do zapolnitve mest.
V primeru fizične izvedbe bo zaradi razpoložljivosti dvorane in trenutnih pogojev,
število udeležencev omejeno na 25 oseb.

VSEBINA - PROGRAM
•

Splošni pregled režima zaposlovanja in dela tujcev

•

Pravila Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter Zakona o tujcih

•

Postopek in pogoji za pridobitev enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, ki se izdajajo
na podlagi podanih soglasij ZRSZ za namen zaposlitve, dela ali samozaposlitve;

•

Pogoji in postopek za podajo soglasij k enotnemu dovoljenju in dovoljenje za sezonsko
delo;

•

Prilaganje ustreznih dokazil in roki v postopku;

•

Zakonske obveznosti delodajalcev pred prihodom tujca v Slovenijo;

•

Delo tujcev, ki v RS ne potrebujejo delovnega dovoljenja;

•

Delo tujcev, ki v RS prebivajo na podlagi dovoljenj za prebivanje, ki niso izdani zaradi
zaposlitve, samozaposlitve ali dela;

•

Zaposlovanje državljanov Bosne in Hercegovine na podlagi bilateralnega sporazuma;

•

Zaposlovanje državljanov Srbije na podlagi bilateralnega sporazuma;

Delavnica je namenjena delodajalcem, direktorjem podjetij, direktorjem kadrovskih služb in
kadrovskim vodjem in vsem ostalim, ki se aktivno srečujete s kadrovskimi opravili na delovnem
mestu.

STROKOVNI IZVAJALEC DELAVNICE
GREGOR MALEC
vodja Sektorja za delovne migracije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
Gregor Malec se s področjem migracij profesionalno ukvarja že od leta 1999. V tem času je v
okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti načrtoval, oblikoval in izvajal migracijsko politiko RS, na ravni Evropske unije pa je
od leta 2004 deloval pri številnih delovnih skupinah in institucijah EU na področju migracij.
Trenutno je kot vodja zaposlen na Sektorju za delovne na Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
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PRIVOLITEV
Z oddano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene vabljenja za
delavnico dne 10.2.2022. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih na delavnici pa
dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega
projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022.
Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice
fotografirana.
V kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da
predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000
Murska Sobota.
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