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Katere termine mora poznati vsak 
uspešen kadrovik?



Kot vsako področje ima tudi kadrovsko področje svojo terminologijo – nekateri izrazi so splošno 
poznani in uporabljeni vsakodnevno, spet drugi izrazi so malo manj znani ali ne zelo pogosto 

uporabljeni in zato včasih tudi problematični. 

Kadrovski slovarček je zasnovan tako, da vam ne nudi zgolj opis besede, kaj izraz samo po sebi 
pomeni, vendar vam nudi tudi razlago, kaj izraz pomeni v praksi. 

Združili smo terminologijo s praktičnim opisom, saj se zavedamo pomembnosti praktičnega 
znanja za dobro opravljeno delo! 

Na koncu slovarčka boste našli tudi kratki opis naše Kadrovske šole, katero vsako leto večkrat 
ponovimo. Kadrovska šola temelji na praktičnem prenosu znanja in tako dosegamo izjemne 

rezultate ter prejemamo pohvale naših udeležencev.  Celotni Kadrovski slovarček dobijo naši 
udeleženci na Kadrovski šoli. 

V kolikor bo kakšen izraz nejasen, se lahko obrnete na nas na elektronski naslov 
teja.kastelic@atama.si. 

Želimo vam prijetno branje in upamo, da vam bo Kadrovski slovarček v pomoč pri vašem delu.

Pozdravljeni! 

Kadrovske rešitve za poslovne uspehe! 

www.atama.si  •  info@atama.si   •  01 230 08 60  •  Slovenska cesta 55c, 1000 Ljubljana

Teja Kastelic 

http://atama.si/Novi+termini+za+Kadrovsko+%C5%A1olo


Kadrovski slovarček 

Aneks k pogodbi

Dopolnitev pogodbe ali sprememba pogodbe.

Božičnica

Je pojem za posebno izplačilo dela plačila za delo ob koncu leta.

Bruto plača

Bruto plača zajema prispevke, ki jih delavec obvezno plačuje za socialno varnost, dohodnino po zakonu in 
neto plačo. Bruto plača je osnova, od katere se obračunavajo prispevki in davki.

www.atama.si  •  info@atama.si   •  01 230 08 60  •  Slovenska cesta 55c, 1000 Ljubljana
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Delo na domu

S pogodbo je lahko dogovorjeno, da se delo, ki sodi v dejavnost delodajalca, opravlja na domu, pri čemer 
mora delodajalec zagotavljati varne razmere za delo in obvestiti inšpektorat.
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Delo za določen čas

Delo za nedoločen čas

Delovni čas

Delovno dovoljenje

Pogodba o zaposlitvi za določen čas, se lahko sklene le izjemoma, če obstaja kateri od razlogov, ki jih 
dovoljuje zakon (ZDR-1) ali panožna kolektivna pogodba.

Pogodba o zaposlitvi se prednostno sklepa za nedoločen čas, če s zakonom ZDR-1 ni drugače določeno 
oziroma ne obstajajo razlogi za sklenitev pogodbe za določen čas. Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni 
pisno določen oziroma če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se 

domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas.

Je dnevni oz. tedenski čas za katerega imata delavec in delodajalec sklenjeno pogodbeno razmerje.

Je dokument, na podlagi katerega lahko domači ali tuji delodajalec skleneta pogodbo o zaposlitvi ali delu s 
tujcem. Če ima tujec sklenjeno samo pogodbo o zaposlitvi in nima delovnega dovoljenja, je taka pogodba 

nična in s strani Inšpektorata za delo sankcionirana.

Delovno razmerje

Je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces 
delodajalca. Delo opravlja za plačilo, in sicer osebno in nepretrgano po navodilih in pod nadzorom delodajalca.
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Diskriminacija

Delodajalec delavcem ne omogoča enake obravnave, glede na spol, raso, etično poreklo, narodnost, starost, vero, 
... tako pred, kot tudi med delovnim razmerjem. Diskriminacija je prepovedana.
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Dodatki k plači

Dopolnilno delo

Dopust

Dodatki se določijo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (nočno, nadurno, izmensko 
delo, delo na nedelje in praznike) in za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev, neugodnih vplivov

okolja ali nevarnosti pri delu. Obvezni dodatek je dodatek za minulo delo.

Delavec, ki dela za polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim 
delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po predhodnem soglasju delodajalca, pri katerem je zaposlen s 

polnim delovnim časom.

Letni dopust je delavčeva pravica, ki se ji ne more odpovedati in ki mu je delodajalec ne sme kratiti. Namenjen je 
počitku in rekreaciji delavca. Kakršna koli izjava ali sporazum, s katerim bi se delavec odpovedal pravici do dopusta 
ali dogovoril za odškodnino, je neveljavna. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši od štirih 

tednov.

Javna objava prostega dela

Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti. Objava 
prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in roka za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh 

delovnih dni.

Kolektivna pogodba

Je akt, dogovorjen pisni sporazum med sindikatom in delodajalcem oz njihovimi združenji, ki določa splošne 
delovne pogoje, pravice in dolžnosti pogodbenih strank, 

ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi.

Konkurenčna klavzula

Konkurenčna prepoved

Je omejitev pridobitne dejavnosti delavca po koncu delovnega razmerja. S pogodbo o zaposlitvi se določi 
katerih znanj in vedenj, pridobljenih od delodajalca (ne splošnih), se ne sme izrabljati za pridobitno dejavnost 
delavca. Običajno se časovno omeji. Klavzula velja le, če je v pogodbi o zaposlitvi določena odškodnina, ki jo 

delavec prejme za spoštovanje klavzule.

Velja med trajanjem delovnega razmerja. Delavec brez soglasja ne sme samostojno ali nesamostojno konkurirati 
delodajalcu. Delavec ima dolžnost, da poslovnih priložnosti podjetja (na primer glede strank, tržnih priložnosti 

organizacijskih prijemov ipd.) ne izkoristi v svoje namene.



Kadrovske rešitve za poslovne uspehe! 

www.atama.si  •  info@atama.si   •  01 230 08 60  •  Slovenska cesta 55c, 1000 Ljubljana 3 

Navodilo za varno in zdravo delo

Krivdni razlog

Malica in prevoz

Tovrstni razlog je osnova za odpoved pogodbe o zaposlitvi in pomeni kršenje pogodbene ali druge obveznosti iz 
delovnega razmerja. V primeru krivdnega razloga na strani delavca, je delodajalec dolžan odpovedati pogodbo v 

roku 60 dni od nastanka krivdnega razloga.

Sta obvezni povračili stroška za vse dni ko delavec opravlja delo. Višina se določi v pogodbi o zaposlitvi, upoštevaje
zakon, kolektivne pogodbe in splošne akte delodajalca.

Pred pričetkom dela mora delodajalec poskrbeti, da delavci prejmejo navodila za varno opravljanje dela. V praksi se 
delavce napoti na izobraževanje in opravljanje preizkusa iz varstva pri delu.

Neto plača

Neto plača je del plače, ko je delodajalec od bruto plače, ki je pripadala delavcu, 
plačal predpisane davke in prispevke.

Ničnost PZ

Pogodba, ki nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali temeljnim moralnim načelom je nična. Na ničnost pazi sodišče. 
Na ničnost se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba. Ničnost ima enak učinek, kot da pogodba ne bi bila sklenjena.

Obdobni zdravniški pregled

Odmor med delom

Odpoved iz razloga nesposobnosti

Vsak zdravniški pregled velja zgolj določeno obdobje, posledično je potrebno po preteku le tega, delavce na 
pregled napotiti ponovno in preveriti, če so še vedno zmožni opravljati dela iz delovnega razmerja.

Odmor med delovnim časom je dnevno časovno obdobje, ko delavec ne opravlja dela po pogodbi o 
zaposlitvi. Ta čas je namenjen počitku, oddihu, nabiranju novih moči in energije za preostali dnevni del 

delovne obveznosti. Je obvezen, spada v delovni čas, je plačan in za polno zaposlenost traja 30 min.

Delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov ali ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela (pogoji iz 
zakona, ne interni pogoji).

Odpovedni rok

Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem 
roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni zakonski rok trajanja odpovednega roka 

oziroma se o njem dogovorita.
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Odpravnina

Delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, brez odpovednega roka, s potekom časa, za 
katerega je bila sklenjena, ima pravico do odpravnine. Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz 

poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan delavcu izplačati odpravnino.
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Odredba o opravljanju drugega dela

V kolikor z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače, lahko delodajalec z namenom ohranitve 
zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa delavcu pisno odredi začasno opravljanje 

drugega ustreznega dela. Odreditev lahko traja največ tri mesece v koledarskem letu .

Odstopna izjava za vračilo regresa

Izjava s katero se delavec strinja glede sorazmernega vračila izplačanega regresa, v primeru predčasnega 
prenehanja delovnega razmerja.

Plačilo za delo

Osnovna plača

Plačilna lista

Osnovno plačo določita delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi. 
Osnovna plača upošteva zahtevnost dela.

Je pisni dokument (obračun), iz katerega so razvidni  podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v 
zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, 

splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. 
Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu. Je verodostojna listina, na 

podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo.

Je vse tisto, kar delavcu pripada, ker za delodajalca opravlja delo. Plačilo za delo je lahko v obliki denarja 
(pretežno) in v drugi obliki. Višina plačila in obseg plačila se določita s pogodbo o zaposlitvi, na podlagi 

zakona, kolektivne pogodbe in splošnih aktov delodajalca.

Poskusno delo

Je obdobje ob nastopu dela delavca, ki ne sme biti daljše od 6 mesecev, dolžina mora biti dogovorjena s pogodbo 
o zaposlitvi. V času poskusnega obdobja se preverja primernost delavca in v primeru neuspešnosti lahko pomeni 

razlog za prekinitev delovnega razmerja.

Potrdilo M1

Potrdilo o prijavi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za 
starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti.
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Potrdilo M2

Potrdilo M3

Potrdilo o odjavi iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko 
varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti.

Potrdilo o spremembi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za 
starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Prenehanje PZ po zakonu

Po zakonu PZ preneha veljati če: je delavcu izdana odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije ali če je 
delavec tuj državljan in mu preneha veljati delovno dovoljenje.

Prenehanje PZ s sporazumom

Pogodba o zaposlitvi lahko tudi preneha veljati s pisnim sporazumom med strankama. Sporazum, ki ni 
sklenjen v pisni obliki, je neveljaven. Delodajalec mora delavca pisno obvestiti o pravicah iz naslova 

zavarovanja za primer brezposelnosti.

Prenehanje PZ z odpovedjo

Delodajalec lahko iz razlogov, navedenih v Zakonu, odpove pogodbo. 
Delavec lahko odpove pogodbo brez obrazložitve.

Preventivni zdravniški pregled

Pregled na katerega je potrebno delavca napotiti pred pričetkom dela in tako dobiti zdravniško potrdilo, da 
je delavec zmožen opravljati delo. Stroške preventivnega pregleda vedno krije delodajalec.

Redna odpoved PZ

Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve. Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o 
zaposlitvi, če obstaja utemeljen razlog  za redno odpoved.

Sistemizacija

Regres za dopust

Regres je pravica, ki pripada delavcu, v kolikor ima delavec pravico tudi do letnega dopusta. Izplača se v 
denarni vrednosti, praviloma do 1.7. tekočega leta .

Delodajalec, ki ima več kot 10 zaposlenih, mora imeti sistemizacijo delovnih mest. Sistemizacija je 
dokument, ki določa notranjo organizacijo dela, delovna mesta, hierarhijo ter organizacijsko shemo družbe. 

Z opisi posameznih delovnih mest določimo zahtevnost dela, dela in naloge, 
zahteve, pogoje, odgovornosti in podobno.
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Splošni akt

Je akt, s katerim delodajalec določa organizacijo dela ali/in določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati 
zaradi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. V aktih se lahko določijo pravice, vendar le, če so za delavca 

ugodnejše, kot jih določa zakon oz. kolektivna pogodba.

Suspenz pogodbe o zaposlitvi

V primeru, ko delavec zaradi prestajanja zaporne kazni ali izrečene sankcije oz. prekrška v obdobju 6 
mesecev ali manj, služenja vojaškega roka, civilne zaščite idr., začasno preneha opravljati delo, se pogodba ne 

odpove, temveč suspendira, kar pomeni, da pravice in obveznosti iz delovnega razmerja mirujejo.

Študentsko delo

Je občasno delo, ki ga na podlagi napotnice, katero izda organizacija, pooblaščena s strani MDDSZ 
(=študentski servis), po navodilih delodajalca opravlja dijak ali študent.

Ustrezna zaposlitev

Pojem se uporablja v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s hkratno ponudbo nove pogodbe. 
Ustrezna zaposlitev je zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se je zahtevala za 
opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil 
dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe 

smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Varovane kategorije delavcev

Med varovane kategorije delavcev spadajo: ženske, starši, mladoletni delavci, invalidi, starejši delavci. Zakon 
vsebuje varovalne določbe kot izjeme od splošnih pravil, za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi in za 

primere urejanja primernosti pogojev dela.



Kadrovska šola 

Doživite Kadrovsko šolo na način ustvarjanja uspešne zgodbe o rasti vašega podjetja! 
 

5 razlogov zakaj se udeležiti Kadrovske šole 
1. Pridobili boste praktična znanja s področja kadrovanja in zaposlovanja,

2. Naučili se boste kako pravilno izvajati naloge na področju kadrovanja - od začetka do konca 
koledarskega leta, 

3. Razumeli boste zakaj je kadrovska funkcija tako pomembna, 
4. Z novim znanjem boste doprinesli veliko koristi za podjetje (merljivih!) ter  

5. Spoznali skrivnosti uspešnega kadrovanja. 
                                                                          

PRIJAVA NA KADROVSKO ŠOLO 
________________________________________ 

Vsebinski sklopi usposabljanj: 
1. Slovenski zaposlitveni model. 

2. Kadrovska dokumentacija in izdelava dokumentov. 
3. Iskanje kandidatov in zaposlitev. 

4. Sistem plač 
5. Zakonodaja 

 
Kadrovska šola je namenjena praktičnemu usposabljanju, ne le teoretičnim vsebinam. 

Želite bolj podrobni opis? Oglejte si učne cilje. 
Več o Kadrovski šoli oglejte tukaj. 

________________________________________ 
»Na Kadrovsko šolo sem se prijavila, da osvežim svoje znanje oziroma zvem ali so kakšne novosti. 

Pomagala mi je v tej meri, da nekatere zadeve dopolnim oziroma jih še izboljšam. Šola je dosegla moja 
pričakovanja. Hvala g. predavatelju na odličnem predavanju.« 

Suzana Mandić Logar, vodja administracije 
 

»Na Kadrovsko šolo sem se prijavila zaradi pomanjkanja znanja na kadrovskem področju v praksi. Izvlečke 
Kadrovske šole imam vedno na vidnem mestu v pisarni, da lahko hitro kaj pogledam. Kadrovska šola je 

dosegla moja pričakovanja, veliko novih, uporabnih informacij« 
________________________________________ 
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