
 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska  
vabi na delavnico z naslovom  

 

(NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU  
IN  

OBVEZNE EVIDENCE NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI 

ki bo potekala v sredo, 6.5.2020, od 17.00 do 19.15 ure, v Veliki sejni sobi Upravne enote 
Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. 

 
 
IZ VSEBINE DELAVNICE: 
Interni akti v podjetju nas lahko ovirajo ali pa so nam v pomoč. Če nam zakonodaja nalaga pripravo internih 
aktov je prav, da jih pripravimo tako, da nam bodo dejansko pomagali pri učinkovitosti poslovnih procesov. 
Zakonodaja delodajalcem nalaga tudi vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti po Zakonu o 
evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV).  
 
Cilj delavnice je, podjetnikom in potencialnim podjetnikom, predstaviti vsebino s konkretnimi napotki in 
priporočili za pripravo vseh potrebnih in priporočenih aktov v podjetju ter evidenc.  
 
Vsebina delavnice bo usmerjena praktično:  

 Kateri interni akti v podjetju so na osnovi zakonodaje obvezni in kateri neobvezni, a priporočljivi? 
 Se z večjim številom internih aktov v podjetju poveča pravna varnost? 

 Kako in v katerih primerih so interni akti delodajalcem v pomoč in kdaj v breme? 

 Lahko interne akte sestavimo sami? 

 Kako se interni akti pravilno sprejmejo, da so veljavni? 

 Katere evidence mora delodajalec voditi in kako? 
 
 
O PREDAVATELJICI:  
Mag. Nina Scortegagna Kavčnik je vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja 
Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije. Je tudi predavateljica na 
fakulteti ter višjih šolah. Predava na strokovnih konferencah. Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih 
člankov ter knjig s pravnega področja.  
 
 
DELAVNICA JE NAMENJENA:  
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter potencialnim podjetnikom. 
 
 
KOTIZACIJA:  
Udeležba na delavnici je brezplačna. 
 
 
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:  
Prijave so obvezne. Zbiramo jih do vključno srede, 29. aprila 2020 na tel. št. 04 50 60 220 (Jana 
Šifrar) ali e-naslovu jana.sifrar@ra-sora.si. Število mest je omejeno! 
 
 
 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 
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