
 

Se to dogaja tudi v vašem podjetju? Povejte!  

SKEI Slovenije in Delavska svetovalnica v sredo, 6.2.2019 ob 10.00 v Mariboru, v hotelu Arena, 
organizirata problemsko konferenco, ki se bo zaključila z novinarsko konferenco.  

Na problemski konferenci bomo obravnavali problematiko agencij za zaposlovanje, predvsem tistih, 
ki se ukvarjajo s posredovanjem dela delavcev in so ali niso registrirane za opravljanje te dejavnosti. 
Poudarek je na zaposlovanju tujcev, ki opravljajo dela deficitarnih poklicev v podjetjih iz naše panoge 
v Pomurju, na Štajerskem in Koroškem. 

Stalna potreba po delovni sili je odprla tudi prostor za nezakonite prakse, ki se nezadržno 

širijo. 

Na konferenci so svoje sodelovanje že potrdili: 

 predstavniki zavoda za zaposlovanje tujcev, Maribor 

 predstavnik lokalnega inšpektorata za delo 

 vodja direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na MDDSZ 

 vodja direktorata za trg dela in zaposlovanje na MDDSZ 

Vabljeni so tudi predstavniki podjetij, agencij za zaposlovanje in zainteresirana javnost. 

Skupaj preprečimo slabe prakse! 

Vabljeni 

_______________________________________________________________________________________ 

Tudi v vašem podjetju raste število zunanjih izvajalcev, ki so v večini tujci? 

Tudi v vašem podjetju zaposlujejo delavce, ki delajo z vašimi sredstvi in zanje ne veljajo 

enaka pravila kot za redno zaposlene? 

Pišite nam! Mogoče bomo z vašo pomočjo odkrili nepravilnosti in primerno ukrepali 

(anonimnost je zagotovljena). 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 1/2019  

04.02.2019 - V novo leto z novim elanom...  

DELAVSKA ENOTNOST  
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Tematska številka DE - Razbijamo mite, 1.2.2019  

01.02.2019 - Mit: Sindikati so samo za zgago Mit: Gospodarstvo si ne 

more privoščiti dviga plač  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Pridobivanje novih članov; predavatelj Vojko Fon  

11.12.2018 - Naša moč je v članstvu.  

 

Inovativna dejavnost in sindikati; predavatelj Vojko Fon  

11.12.2018 - Inovacije kot boj za delovna mesta.  

 

Digitalna revolucija; predavatelj Vojko Fon  

11.12.2018 - Ali nam bodo roboti uničili delovna mesta?  
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