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SINDIKALNA AKADEMIJA ZSSS

E-izobraževanje za člane ZSSS: Plačilo za delo v zasebnem sektorju
Termin izvedbe:
Uvodna delavnica bo potekala 7. 4. 2022 preko aplikacije MS Teams (od 10. do 13. ure).
E-izobraževanje v e-učilnici ZSSS bo v nadaljevanju potekalo med 8. in 15. 4. 2022.
Prijave zbiramo do 6. aprila 2021 do 10. ure preko spletne prijavnice: TUKAJ
Trajanje:
uvodna delavnica v obsegu 4 pedagoških ur (seznanjanje z uporabo e-učilnice in potekom eizobraževanja, predavanje izvajalca e-izobraževanja) + 8 dnevno e-izobraževanje ob administrativno
tehnični podpori in podpori izvajalca izobraževanja
Ciljna skupina: članice in člani ZSSS
Kotizacija: za članice in člane ZSSS brezplačna
Sindeks in kreditne točke: za uspešno opravljeno e-izobraževanje v sklopu Male sindikalne akademije
pod šifro M409 (Plača in prejemki iz delovnega razmerja) udeleženci prejmejo 10 kreditnih točk
Opis izobraževanja in cilji:
Plačilo za delo je za večino delavcev glavni oziroma edini vir dohodka in zato pomembno vpliva na
življenjski standard in socialno vključenost v družbo. Je nadomestilo za vložen trud in znanje zaposlenih
in vpliva na stopnjo motivacije in zavzetosti pri delu. Skozi e-izobraževanje boste spoznali, kaj je plačilo
za delo oz. plača v širšem pomenu besede, katere so njene sestavine, kaj mora vsebovati plačilna lista,
kakšna je razlika med bruto in neto plačo, kako so od prihodkov od dela obračunani prispevki in davki.
Tako boste lažje preverili, ali dobite vse, kar vam pripada.
Izobraževanje je usmerjeno na plačni sistem v zasebnem sektorju.
Udeleženci so ob koncu e-izobraževanja seznanjeni z/s :
• definicijo in sestavinami plače,
• povračilom stroškov v zvezi z delom,
• drugimi prejemki v zvezi z delom,
• plačilnim dnem, krajem in načinom plačila ter obračunom plače,
• nadomestilom plače,
• minimalno plačo in obračunom minimalne plače ter
• razliko med bruto in neto plače.
Izvajalka: mag. Irena Vidic, univ. dipl. ekon., Strokovna sodelavka za ekonomsko področje ZSSS
Za dodatne informacije: izobrazevanje@sindikat-zsss.si
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