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ZAPOSLOVANJE IN DELO TUJCEV, S POUDARKOM NA NAPOTENIH DELAVCIH
18. april 2017
Brdo pri Kranju, hotel Brdo, dvorana Elegans

Na Inšpektoratu RS za delo smo se odločili,
da letošnjo konferenco posvetimo tematiki
zaposlovanja in dela tujcev, s poudarkom na
napotenih delavcih. Konferenca bo 18. 4.
2017, s pričetkom ob 9. uri v prostorih hotela
Brdo na Brdu pri Kranju.

SPLOŠNE INFORMACIJE

S konferenco želimo skupaj s sodelujočimi
opozoriti na pomembnost tematike ter
nujnost sodelovanja vseh deležnikov, ki
izvajajo strokovne naloge oziroma druge
aktivnosti s tega področja, ter konkretno
prispevati k izboljšanju stanja na področju
zaposlovanja in dela tujcev, še posebno pri
napotenih delavcih. Aktivno sodelujoči bodo
z različnih vidikov predstavili svoje poglede,
opozorili na problematiko, ki jo zaznavajo na
svojem področju, in dali svoje predloge za
večjo učinkovitost in strokovnost izvajanja
nalog oziroma drugih aktivnosti s tega
področja. Ob tem bomo izpostavili tudi
povezavo s prikritimi oblikami prisilnega dela
ter izzive, s katerimi se pristojni srečujejo pri
preiskovanju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi
za namen prisilnega dela oziroma delovnega
izkoriščanja. Konec februarja je bil sprejet
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki ga
bomo na konferenci tudi predstavili.

Obvezna je predhodna prijava na enaslov: konferenca.irsd@gov.si.
Rok za prijavo je 7. 4. 2017.

Vljudno vabljeni!

Nataša Trček
glavna inšpektorica RS za delo

Udeležba na konferenci je brezplačna.
Udeleženci bodo prejeli potrdila o
udeležbi.

Ob prijavi sporočite:
- ime in priimek udeleženca,
- kontakt udeleženca,
- podatek o organizaciji udeleženca.
Zaradi omejenih prostorskih kapacitet
prosimo, da se iz posamezne
organizacije
konference
udeležita
največ dva (2) udeleženca. Dodatna
udeležba bo možna na osnovi pisne
potrditve glede na število prijav.

DODATNE INFORMACIJE
Podrobnejše informacije glede prijav
dobite po telefonu, na številki:
01 280 36 50 (Natalija Zaletel).

PROGRAM KONFERENCE

8.15 – 9.00: Registracija udeležencev
9.00 – 9.45: Odprtje konference
Pozdravni nagovori:
-

Nataša Trček, glavna inšpektorica
RS za delo
Vlasta Nussdorfer, varuhinja
človekovih pravic
mag. Jurij Snoj, v. d. generalnega
direktorja, MDDSZ

Moderatorja:
Jasmina Rakita Cencelj, IRSD
mag. Mladen Markota, IRSD
9.45 – 10.30:

Dušanka Uhan, FURS
Obdavčitev dohodkov iz delovnega
razmerja delavcev, ki so napoteni na
delo v tujino
Odmor 12.00 – 12.30
12.30 – 13.10
mag. Sandi Čurin, nacionalni
koordinator za boj proti trgovini z
ljudmi
Preprečevanje prikritega prisilnega
dela kot ene izmed pojavnih oblik
trgovine z ljudmi

Grega Malec, MDDSZ
Damijan Roškarič, MNZ, Policija
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev
Odmor 10.30 – 11.00

Izzivi pri preiskovanju kaznivih
dejanj trgovine z ljudmi za namen
prisilnega dela oziroma delovnega
izkoriščanja

11.00 – 12.00
Goran Lukić, Delavska svetovalnica
Napotitev delavcev v tujino – kaj nam
prikaže aktualna praksa?
Matej Štivan, IRSD
Pristojnosti in ukrepi IRSD na
področju nadzora delovnopravne
zakonodaje pri izvajanju čezmejnih
storitev

13.10 – 13.30
RAZPRAVA
13.30. – 13.45
Tanja Cmrečnjak Pelicon, IRSD
Predstavitev projekta »Odpravimo
konflikte na delovnem mestu ”
ZAKLJUČEK: 13.45

Predstavitve predavateljev bodo skupaj z drugimi utrinki po konferenci dostopne na spletišču
Inšpektorata RS za delo: http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/javne_objave/konference_irsd/.

