1. IZOBRAŽEVALNI KONGRES (ponovitev)
DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
ki bo potekal

dne 22.9.2021
v Kongresnem centru Celje, na naslovu Dečkova 1, 3000 Celje
v kongresni dvorani Celjanka

PROGRAM KONGRESA:
8:00 – 9:00

Zbiranje udeležencev ob jutranji kavi in rogljičkih, klepet s predavatelji kongresa

9:00 – 9:15

Uvodni pozdrav udeležencev kongresa – Primož Obreht, univ.dipl.prav.

9:15 – 10:30

SPLOŠNO O ODGOVORNOSTI POSLOVODNIH ORGANOV
Primož Obreht, univ.dipl.prav.
-

razlikovanje vrst odgovornosti
podlage za obstoj odgovornosti
vrste postopkov po vrstah odgovornosti – kazenski, civilni, inšpekcijski in
prekrškovni
odgovornosti in postopki, povezani z ukrepi SARS–CoV-2
pogled na pravni položaj poslovodnega organa zavoda v odnosu do ostalih
organov zavoda

10:30 – 11:00

Odmor za osvežitev z manjšo pogostitvijo

11:00 – 12:30

POMEN NOTRANJIH AKTOV
Maja Krivec, univ.dipl.prav.
-

pravna narava in okvir internih aktov (predpisani in nepredpisani)
pomen notranjih aktov v postopkih z vidika odgovornosti
sistem vzpostavitve notranjih aktov
»notranji akt« o vzpostavitvi in vzdrževanju ažurnosti notranjih aktov
ključna področja ureditve

-

vsebinska ustreznost in pomen skladnosti z dejanskim stanjem
pomen ustrezne seznanitve zaposlenih

12:30 – 13:30

Glavni odmor s pogostitvijo

13:30 – 15:00

PODROČJE ZAPOSLOVANJA – delovno pravo
Katja Tretjak, univ.dipl.prav.
-

pomen pravilnosti postopkov zaposlovanja
pregled temeljnih načel, ki jih delodajalec upošteva pri zaposlovanju
dopustni okvirji pri določanju razpisnih pogojev
diskrecijska pravica pri izbiri med kandidati
postopanje v primeru neizpolnjevanja pogojev za zaposlitev
nedoločen čas/določen čas – kdaj je določen čas zakonit?
sklenitev pogodbenega razmerja
pravice neizbranih kandidatov
predčasne prekinitve pogodbe o zaposlitvi

15:00 – 15:15

Kratek odmor za osvežitev

15:15 – 15:45

PORABA JAVNIH FINANČNIH SRESTEV, PODROČJE INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA
KORUPCIJE
Primož Obreht, univ.dipl.prav.
-

15:45 – 16:00

kratek pregled osnovnih smernic za pravilno in zakonito porabo javnih
finančnih sredstev
pregled ključnih pojmov na področju integritete in preprečevanje korupcije
obveznosti, ki jih ZIntPK nalaga poslovodnim organom

Zaključne misli in zahvala udeležencem – Primož Obreht, univ.dipl.prav.

Udeleženci kongresa bodo prejeli gradivo s strokovnimi članki predavateljev iz tem, ki bodo obravnavane
na kongresu.

PRIJAVNICA
na

1. IZOBRAŽEVALNI KONGRES DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV V
VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU (ponovitev)
dne 22.9.2021, v Kongresnem centru Celje, na naslovu Dečkova 1, 3000 Celje, v kongresni dvorani
Celjanka

UDELEŽENEC:
__________________________________________
Ime, priimek
__________________________________________
Organizacija (ustanova)
__________________________________________
Ulica
__________________________________________
Poštna številka, kraj
__________________________________________
E-mail
__________________________________________
Podpis in žig

Kotizacija za udeležence znaša 260,00 EUR brez DDV. Udeležence prosimo, da kotizacijo nakažejo na TRR
družbe Center za pravno pomoč, d.o.o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje, IBAN: SI56 0443 0000 2580 217
(Nova KBM d.d.), najkasneje do dne 21.09.2021.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na: info@czpp.si ali prijavo potrdite po telefonu na številko 059 340 910.
Prijavnica velja kot naročilnica.

