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Osnovne predpostavke kadrovske dejavnosti, model zaposlovanja in socialni model v 
Sloveniji, pomen socialnega dialoga med delodajalci, sindikati in vlado, narava delovnega 
razmerja kot pretežno civilnega razmerja med delavcem in delodajalcem. 
 Globalni učni cilj 
- Poznati socialni model v Sloveniji 
- Razumeti pomen socialnega dialoga  Operativni učni cilji 
- Znati razložiti pomen obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih 
- Znati našteti glavne pravice pokojninskega zavarovanja 
- Znati našteti glavne pravice zdravstvenega zavarovanja 
- Znati našteti glavne pravice zavarovanja za primer brezposelnosti 
- Znati našteti glavne pravice zavarovanja za socialno varstvo 
- Znati našteti glavne pravice zavarovanja za starševsko varstvo 
- Znati našteti finančne vire za socialno zavarovanje zaposlenih 
- Znati razložiti pojem socialni dialog med delavci in delodajalci 
- Poznati načine nedialoškega reševanja odnosov med delavci in delodajalci   
 
 
 
Zakonodaja, ki opredeljuje kadrovsko dejavnost podjetja skupaj s seznamom zakonskih in podzakonskih aktov, opozorili o pomenu posameznih aktov, kje jih najti, kako spremljati novosti, kje dobiti dodatne razlage.  Globalni učni cilj 
- Poznati namen glavnih zakonskih in podzakonskih aktov, ki določajo pravila zaposlovanja in kadrovske dejavnosti.  Operativni učni cilji 
- Znati razložiti pomen mednarodnih konvencij s področja zaposlovanja 
- Znati razložiti ustavno pravico do dela 
- Znati razložiti vsebino zakona o delovnih razmerjih 
- Znati razložiti vsebino kolektivnih pogodb 
- Znati razložiti posebnosti kolektivne pogodbe, ki velja pri naročniku 
- Znati razložiti vsebino zakona o urejanju trga dela * 
- Znati razložiti vsebino zakona o varnosti in zdravju pri delu 
- Znati razložiti pomen zakonov, ki določajo socialni položaj delavcev 
- Znati razložiti vsebino zakona o varovanju osebnih podatkov 
- Znati razložiti vsebino zakona o evidencah dela in socialne varnosti 
- Znati razložiti vsebino zakona o zaposlovanju in delu tujcev * 
- Znati razložiti vsebino zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih * 
- Znati razložiti vsebino zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
- Znati razložiti vsebino zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno * 

1. Tematsko področje: Slovenski zaposlitveni model 

2. Tematsko področje: Zakonodaja 
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Listine in akti, ki spremljajo kadrovsko dejavnost v podjetjih, navodila o priskrbi, izdelavi dokumentov, opozorila na roke in posebna opozorila zaradi uresničevanja nujnih zakonitih zahtev.  Globalni učni cilj 
- Poznati pomen in vsebino kadrovskih aktov z daljšim rokom veljave  Operativni učni cilji 
- Znati razložiti vsebino akta o sistemizaciji 
- Znati razložiti vsebino splošnega akta o delovnih razmerjih 
- Znati razložiti vsebino akta izjave o varnosti z oceno tveganja 
- Znati razložiti akt o varstvu osebnih podatkov 
- Znati razložiti vsebino pogodbe o zaposlitvi in pomen pogodbene zaveze delavca in pogodbene zaveze delodajalca  
 
 
 
Modeli iskanja novih delavcev, ravnanje s kandidati in njihovimi podatki, priprava postopka zaposlitve, zaposlitev in izgradnja kompletne kadrovske mape delavca.  Globalni učni cilj 
- Poznati postopek iskanja in zaposlitve kadrov  Operativni učni cilji 
- Znati definirati zunanji trg kadrov in uporabnost posameznih kadrovskih virov glede na zahtevnost potreb po kadrih 
- Znati razložiti notranji trg kadrov in posebnosti pravic delavcev v njem 
- Znati razložiti pomen objave prostega delovnega mesta * 
- Znati razložiti izjeme, ko ni potrebna objava prostega delovnega mesta * 
- Znati izdelati objavo prostega delovnega mesta * 
- Znati razložiti pravice prijavljenega kandidata glede na pogoje iskanja 
- Znati razložiti pravila vabljenja na razgovor in obveščanja kandidatov o izboru 
- Znati definirati neosebno in osebno preverjanje izpolnjevanja pogojev kandidatov 
- Znati razložiti omejitve uporabe kandidatovih dokumentov in osebnih podatkov 
- Znati razložiti faze osebnega razgovora s kandidatom 
- Znati razložiti pomen in uporabo testiranja kandidatov in praktičnega preverjanja znanja kandidata 
- Znati razložiti omejitve delodajalca pri odločitvi o izbiri kandidata 
- Znati razložiti postopek pogajanj z izbranim kandidatom 
- Znati izdelati obvestilo kandidatu, da je izbran - Znati razložiti postopek predložitve pogodbe o zaposlitvi kandidatu in sklenitev pogodbe o zaposlitvi  
 
 

3. Tematsko področje: Kadrovski dokumenti 

4. Tematsko področje: Od iskanja do zaposlitve  
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Plačni model in obveznosti kadrovske službe, pomen pravic iz kolektivnih pogodb, splošnih aktov in obveznosti delodajalca glede na predpise in posebej davčno zakonodajo.  Globalni učni cilj 
- Znati razložiti pojem obveznost plačila za delo, materialne in nematerialne pravice delavca zaradi opravljanja dela za delodajalca, pomen aktov za pravice delavca in pomen pravic z vidika obračunavanja davkov  Operativni učni cilji 
- Znati razložiti pravice delavca do plače po določilih zakonov - Znati razložiti pomen napotka zakona, da se nekatere pravice uredijo s kolektivnimi pogodbami - Znati razložiti dejstvo, da je zapisana pravica delavca obvezna razen, če je v nasprotju z zakonom - Znati našteti obvezne materialne pravice delavca po zakonu - Znati našteti druge materialne pravice delavca, - Znati našteti nematerialne pravice delavca - Znati razložiti pojem izhodiščna plača, osnovna plača, izplačana plača, minimalna plača, zajamčena plača, nadomestilo plače, regres za dopust, povračilo stroškov v zvezi z delom - Znati določiti dokumente in podatke, ki jih je treba priskrbeti za pravilno izpolnjevanje materialnih pravic delavca  
 
 
 
 
Izvajanje kadrovskih postopkov v zvezi z zaposlenimi med letom s posebnim ozirom na izdajanje odločb, sklepov, potrdil, pravočasnost, roki, postopki v zvezi z delovnimi nesrečami, nosečnost in starševstvo, sociala.  Globalni učni cilj 
- Poznati obvezne kadrovske postopke v zvezi z zaposlenimi med letom in znati izdelati ustrezne dokumente.  Operativni učni cilji 
- Znati definirati dokumente, ki sestavljajo personalno mapo zaposlenega delavca, določiti delavčeve in podjetniške dokumente, znati izdelati podjetniške dokumente - Znati razložiti vlogo in pomen delovne knjižice - Znati razložiti postopek ugotavljanja zdravstvene sposobnosti delavca izdelati napotnico za zdravniški pregled delavca - Znati razložiti pojem vključitev delavca v socialni sistem, razliko med obveznimi oblikami zavarovanja in prostovoljnimi oblikami zavarovanja delavca, znati izdelati ustrezne dokumente - Znati razložiti postopek usposabljanja delavca za varno delo in izdelati ustrezni dokazni dokument - Znati razložiti pomen dopusta, izračunati dolžino dopusta delavca in izdelati ustrezni dokument - Znati razložiti termin plan dopustov in poznati pravila izrabe dopusta - Znati razložiti pravice noseče delavke, postopek določitve porodniškega in starševskega dopusta, pravice delavke po povratku iz starševskega dopusta in pravico do očetovskega dopusta - Znati razložiti pomen uveljavljanja socialnih pravic delavca izven podjetja in solidarnostnih pravic v podjetju 

5. Tematsko področje: Sistem plač 

6. Tematsko področje: Kadrovski postopki med letom 
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- Znati razložiti pravila uveljavljanja pravice do bolniške odsotnosti, pravice in dolžnosti delavca med bolniško, preverjanje dejanskega stanja s strani delodajalca in zavoda za zdravstveno zavarovanje - Znati določiti postopke delodajalca v primeru nesreče pri delu, izdelati obvestilo za osebnega zdravnika in inšpektorat za delo  
 
 
 
 
Izvajanje kadrovskih postopkov ob koncu leta, ob zaključku zaposlitve delavca in ob upokojevanju.  Globalni učni cilj 
- Poznati kadrovske postopke ob zaključku leta, ob zaključku zaposlitve in ob upokojitvi delavca  Operativni učni cilji 
- Znati izdelati zaključna poročila o delu in zaslužkih delavca v letu, ugotoviti stanje in prenos pravic v zvezi z dopustom in drugimi pravicami, izdelati potrdilo o plači in plačanih prispevkih - Znati pravila odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca in delodajalca, izdelati potrdila delavcu, zaključiti delovno knjižico in zaključiti personalno mapo delavca - Znati razložiti postopek upokojitve delavca, poznati posebne pravice delavca ob upokojitvi  
 
 
 
 
Navodila za pripravljalne postopke v primerih disciplinskih prekrškov, invalidskih postopkov, presežkov zaposlenih in drugih izrednih dogodkov.  Globalni učni cilj 
- Poznati pravila priprave in vodenja disciplinskega postopka, začetka postopka ugotavljanja invalidnosti in presežkov zaposlenih delavcev  Operativni učni cilji 
- Znati razložiti načelo disciplinske odgovornosti delavca - Znati razložiti pomen dokazov in dokaznega postopka v postopku disciplinske obravnave - Znati pravila vodenja in zaključka disciplinskega postopka - Znati razložiti začetek postopka ugotavljanja invalidnosti delavca - Znati razložiti pojem ekonomski presežki delavcev - Znati določiti zaporedje postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru presežkov delavcev       

7. Tematsko področje: Kadrovski postopki konec leta 

8. Tematsko področje: Kadrovski postopki v izrednih razmerah 
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 Izdelava primerov najpogostejših dokumentov.  Operativni učni cilji 
- Znati izdelati dokumente, ki običajno nastopajo kot spremljevalci kadrovske dejavnosti v podjetju. Pri tem uporabiti predpis, organizacijska navodila in v naprej pripravljene predloge   
 
 
Napotki za sestavo potrebne knjižnice literature, predpisov in izvedbenih dokumentov.  Zakoni 
- Zakon o delovnih razmerjih - Zakon o varnosti in zdravju pri delu - Zakon o kolektivnih pogodbah - Zakon o določitvi minimalne plače - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - Zakon o praznikih in dela prostih dnevih - Zakon o varstvu osebnih podatkov - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - Zakon o urejanju trga dela* - Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - Zakon o prispevkih za socialno varnost - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - Zakon o zaposlovanju in delu tujcev - Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - Zakon o stavki - Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju - Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku - Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju - Zakon o delovnih in socialnih sodiščih - od 2005 - Zakon o inšpekciji dela - Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - Zakon o enakih možnostih žensk in moških  Podzakonski dokumenti 
- Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo - Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov - Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve - Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o reševanju kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu  Kolektivne pogodbe 
- Panožna kolektivna pogodba - Podjetniška kolektivna pogodba* 

9. Tematsko področje: Izdelava dokumentov   

10. Tematsko področje: Literatura, pripomočki   
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Navodila 
- Standardna klasifikacija poklicev - Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe - Navodila za prijavo podatkov o pokojninskem, zdravstvenem ….. zavarovanju  Zunanji pomočniki 
- Spletna stran ministrstva za delo - Spletna stran Združenja delodajalcev Slovenije - Spletna stran inšpektorata RS za delo - Spletna stran zavoda za zaposlovanje - Spletna stran ZPIZ - Spletna stran zavoda za zdravstveno zavarovanje - Seminarji Združenja delodajalcev Slovenije - Komercialni ponudniki storitev - Oglaševalni mediji – tiskani, Delo, Dnevnik, Slovenske novice, brezplačniki - Oglaševalni mediji - elektronski, Mojedelo.com, zaposlitev.net, zavod za zaposlovanje  
 
 
 
 
Podjetje: 
Davčna številka: 
Kontaktna oseba: 
Telefon:  
 
 
 
Prijavljamo sledeče udeležence:  

Ime in priimek Delovno mesto E-naslov Telefon 
    
    

   Datum:   Podpis kontaktne osebe in žig podjetja: ____________________________________  
Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po faxu (01/2300-866), na elektronski naslov: teja.kastelic@atama.si ali po pošti: Atama d.o.o., Slovenska cesta 55c, 1000 Ljubljana Splošni pogoji: Plačilo mora biti izvedeno najmanj 10 dni pred datumom začetka izobraževanj. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do 7 dni pred izvedbo usposabljanja. V kolikor se udeležba odpove kasneje, plačila ne vračamo. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča z zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru vaše plačilo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. 
 

Prijavnica 


