
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

KJE: 
Delavnico bomo izvedli spletno, v obliki webinarja, preko 
videokonferenčne platforme Zoom. Nekaj dni pred 
delavnico boste na mail prejeli navodila in povezavo za prijavo 
na delavnico. 
 
PREDAVATELJICA:  
mag. Nina Scortegagna Kavčnik je specializirana za 
področje delovnega prava. Je samozaposlena v svojem 
podjetju Nina Scortegagna Kavčnik s.p. V letih 2014-2021 je 
bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega 
centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije, od leta 
2007-2014 pa je bila zaposlena v notarski pisarni. Je 
predavateljica na fakulteti ter višjih šolah. Predava tudi na 
strokovnih konferencah. Napisala je več knjig s pravnega 
področja. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega 
pravnega strokovnjaka. 
 
 
 

VSEBINA: 
 Plača. 
 Delovna uspešnost (stimulacija). Določanje 

kriterijev. 
 Poslovna uspešnost kot del plače ali izplačana ob 

koncu leta. 
 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in 

drugih dohodkov iz delovnega razmerja – 
razmejitev med delovnopravno pravico in davčno 
obravnavo. 

 Dodatki. 
 Minimalna plača. 
 Povračilo stroškov v zvezi z delom. 
 Nadomestilo plače. 
 Katere spremembe na področju evidenc dela se 

nam obetajo, ker so že v pripravi? 
 

                  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 

    Sreda, 9. februarja 2022/od 17.00 do 19.15 ure 

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

DELOVNOPRAVNI VIDIK OBRAČUNA (MINIMALNE) PLAČE, 
NADOMESTIL PLAČE, DODATKOV IN POVRAČIL STROŠKOV 

PRIJAVE: 
Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do četrtka, 3. 
februarja 2022 oz. do zasedbe prostih mest preko e-
prijavnic:  
 
-za s.p. –je in podjetja:  
https://forms.gle/uqr5eSzgmfaBJXvz5 
 
-za potencialne podjetnike in druge udeležence (fizične 
osebe):  
https://forms.gle/YQb82YbupbGiPo6t8  
 
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna. 

 
 

DELAVNICA JE NAMENJENA: 
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter 
potencialnim podjetnikom. 
 
DODATNE INFORMACIJE: 
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 04 50 
60 220 (Jana Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra-
sora.si. 

 
Število mest je omejeno. 
 

 


