
 
 
 
                                                                                                          
 

 

                        
 Koper, 13.5.2022 

 
Spoštovani; 

Primorska gospodarska zbornica v sodelovanju s Pravno služno Gospodarske zbornice 

Slovenije organizira v mesecu juniju seminar na temo »Napotovanje na delo v tujino«, ki 

bo v sredo 8. junija 2022 od 10.30 do 12.00 ure, v prostorih zbornice, Ferrarska 2, 

Koper. 

 
Delavnico bo vodila Urška Sojč, mag. prava. 

  
PROGRAM: 

− Predstavitev evropskega in slovenskega zakonodajnega okvirja; 

− Pogoji za čezmejno izvajanje storitev; 

− Postopek in pogoji za izdajo A1 potrdila; 

− Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino; 

− Vidik sistema socialne varnosti; 

− Napotovanje državljanov tretjih držav na delo v drugo državo EU; 

− Spremembe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev.  

 

O PREDAVATELJICI 

Urška Sojč, mag. prava, se kot samostojna svetovalka v Pravni službi GZS v pretežni meri ukvarja 
z individualnim in kolektivnim delovnim pravom ter s področjem delovnih migracij. Je članica 
delovnopravne koordinacije, ki zagotavlja pravno in ekonomsko podporo kolektivnemu 
dogovarjanju za 23 KP dejavnosti Strateškemu svetu za kolektivno dogovarjanje, ki spremlja in 
usmerja dogajanja v bipartitnem socialnem dialogu.  Je namestnica člana v nacionalnem 
Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), članica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) za 
obdobje 2020-2025 ter članica Odbora nacionalne mreže za sodelovanje z Evropsko agencijo za 
varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Sodeluje kot namestnica članice v senatu razsodišča pri 
Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije ter kot sodnica porotnica Delovnega in socialnega 
sodišča v Celju. Imenovana je bila v Svet za varnost in zdravje pri delu ter sodeluje kot 
predstavnica GZS pri načrtovanju Strategije ekonomskih migracij za obdobje 2020 – 2030. V letu 
2021 je opravila usposabljanje za mediatorja. Je tudi avtorica člankov v publikacijah GZS iz zbirke 
»Pogajalske veščine za uspešno kolektivno dogovarjanje« ter strokovnih prispevkov, ki so 
objavljeni v Pravni praksi in v glasilih GZS, zlasti Glasu gospodarstva.  
 

 

 



 

KOTIZACIJA: 

Člani PGZ: brezplačno! 

Nečlani PGZ: 100,00 EUR + DDV 

 

TRR za vplačilo kotizacije: SI56 2900 0005 2198 758, odprt pri Unicredit banki. Pripis: 

Seminar tujina 8.6.2022! 

 
Prijave sprejemamo na e-naslovu tina.lenardic@pgz-slo.si, do ponedeljka, 6. junija 2022. 

Ko prejmemo vašo prijavo vam bo poslana tudi faktura. Predpogoj za udeležbo je 

POTRDILO O PLAČANI KOTIZACIJI! 

 

 
*Organizator si pridržuje pravico do odpovedi dogodka v primeru nezadostnega števila 
prijavljenih.* 

 
 
Veselimo se srečanja z vami. 
 

Robert Rakar 
Direktor 
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