E-UČILNICA
z brezplačnimi
spletnimi seminarji
V ZDOPS-ovi e-Učilnici se nahaja
p r e k o 6 0 e - s e m i n a r j e v, k i s o j i m
priloženi tudi predstavitveni listi.
Vsebine so prilagojene interesom
obrtnikov in podjetnikov.

PORTAL ZA
MALE IN VELIKE
DELODAJALCE
WWW.ZDOPS.SI
01/5830-572
INFO@ZDOPS.SI
ZDOPS

E-učilnica se dopolnjuje, v 2021 so
na voljo naslednje rubrike:
Kadrovske vsebine
Delovna razmerja
Kolektivne pogodbe
Varnost in zdravje pri delu
Digitalizacija in malo
gospodarstvo
Interventni ukrepi COVID-19
OiRA (ocenjevanje tveganja)
Mediacija

CELOVŠKA 71,
1000 LJUBLJANA

PRIJAVITE SE NA
BREZPLAČNA E-OBVESTILA
preko spletnega portala,
DA BOSTE PRAVOČASNO
SEZNANJENI Z AKTUALNIMI
INFORMACIJAMI.

OBRTNIKI IN
PODJETNIKI
VABLJENI, DA Z
REPREZENTATIVNIM
DELODAJALSKIM
ZDRUŽENJEM
NAČRTUJETE IN
REŠUJETE IZZIVE
DELOVNOPRAVNE
ZAKONODAJE

Projekt DialogPlus sofinancira Evropski socialni
sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti v okviru Operativnega
programa za izvajanje kohezijske politike 2014-2020.

ZDOPS
ima status
'socialnega partnerja'
v pogajanjih in sodeluje
s predlogi pri
pripravi zakonodaje,
ukrepov in strategij.
Smo reprezentativno in vplivno
delodajalsko združenje, ki je
prepoznavno pri Vladi RS, ministrstvih,
sindikatih in širši slovenski ter evropski
strokovni in interesni javnosti.

GLAVNA PODROČJA
DELOVANJA
delovna razmerja
(delovno pravo in kadrovski postopki)

SVOJIM ČLANOM NUDIMO
članarino (Osnovna, Medium, Premium) glede
na željeni obseg ugodnosti
E-UČILNICO, ki vsebuje preko 60 brezplačnih
e-seminarjev na teme delovnih razmerij,
kadrovskega upravljanja, varstva in zdravja pri
delu, kolektivne pogodbe, oceno tveganj

svetovalna dejavnost
članstvu ZDOPS
izobraževalna dejavnost
in razvojni projekti

CENTER ZNANJA, ki vsebuje odgovore na
delovnopravna vprašanja delodajalcev
vzorce pogodb, sklepov, odpovedi in drugih
dokumentov (nakup možen tudi nečlanom v
E-TRGOVINI)
posvetovanja s področja delovnih razmerij,
trga dela in kolektivnih pogodb
članski dostop do vsebin na spletnem portalu

Združenje delodajalcev obrti in
podjetnikov Slovenije (ZDOPS)
je neprofitna organizacija s
prostovoljnim članstvom, ki člane
zastopa z uveljavljanjem delodajalskih
interesov, pri čemer je posebna
pozornost namenjena potrebam mikro,
malih in srednje velikih podjetij.

redno e-obveščanje z aktualnimi (pravnimi)
informacijami
udeležbo na dogodkih ZDOPS in letnem
Posvetu delodajalcev
izvolitev v organe ZDOPS
zastopanje interesov članstva pri Vladi RS,
sindikatih, ministrstvih in organih EU.

WWW. ZDOPS. SI

trg dela
s oci aln a varn ost
(zdravstvena in pokojninska zakonodaja)

socialni dialog
kolektivna pogajanja

zaposlovanje tujcev
zdravje in varstvo pri delu

letni Posvet delodajalcev

