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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira dvodnevno brezplačno usposabljanje 

»KADROVSKI MANAGEMENT« 

V PONEDELJEK 19.11.2018 od 14.00h do 18.15h 

IN ČETRTEK 22.11.2018 od 8.30h do 13.00h  

v prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2 (Ogrlica), Koper 

ali  

V PONEDELJEK 19.11.2018 od 8.30h do 13.00h 

IN ČETRTEK 22.11.2018 od 14.00h do 18.15h  

v mali sejni sobi (1. nadstropje) Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana 

Usposabljanje je brezplačno! 

Program usposabljanja: 
 

1. srečanje  
 
Ponedeljek 19.11.2018 –Sežana / Koper  

 Sklepanje pogodb o zaposlitvi (NDČ, DČ, krajši DČ, poslovodne osebe, vodstveni delavci, kdaj skleni-
ti aneks, kdaj novo pogodbo), pregled vzorcev pogodb in izvedba obračunov plač, pojasnila o pravi-
lih pri obračunih plač (minimalna plača, najnižja osnova za obračun prispevkov, izhodiščne plače po 
KP) 

 Sklepanje drugih pogodb in kdaj jih sklepamo:  podjemna pogodba, pogodba o poslovodenju, obča-
sno in začasno delo upokojencev, avtorska pogodba, delo preko študentskega servisa, kratkotrajno 
delo,  (pojasnila kaj določena pogodba pomeni, prikaz vzorca in prikaz obračuna) 

 Zaposlovanje tujcev – postopek 
 Napotitve v tujino (osnovne informacije – vsebina pogodbe pri napotitvi, A1, obračuni plač 

 LOKACIJA SEŽANA (izven usposabljanja): Predstavitev razpisa za sofinanciranje kadrovskih 
štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Obalno – Kraške regije, RRC Koper 

  
2. srečanje  
 
Četrtek 22.11.2018 – Koper / Sežana 
 

 Izbor prave kolektivne pogodbe 

 Interni akti delodajalca  - predstavitev vsebine aktov, ki jih zahteva zakonodaja /akt o sistemizaciji , 
akt alkohol, akt mobbing, promocija zdravja na DM/ 

 Evidence v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti /praktični prikaz 
evidence DČ, Primeri odredb o nadurnem delu, odredb za max št nadur..) 

 Arhiviranje in hramba dokumentacije 

 LOKACIJA KOPER (izven usposabljanja): Predstavitev razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipen-
dij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Obalno – Kraške regije, RRC Koper 
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Usposabljanje bo vodila direktorica podjetja CePoS d.o.o., Doroteja URBANIJA, pravnica in dipl. manager 
kadrovskih procesov, svetovalka s 30 letnimi izkušnjami v podjetništvu. Kot predavateljica je šest let izvajala 
predavanje za Zavod RS za zaposlovanje v programu dodeljevanja subvencij brezposelnim na temo 
delovnih razmerjih, obračuna plač in inšpekcijskih nadzorov.  V okviru kadrovskega menegmenta svetuje 
podjetjem  pri izdelavi notranjih aktov in pravilnikov, pridobivanju enotnih dovoljenj za zaposlovanje tujcev 
in urejanju dokumentacije za napotene delavce. Za podjetja  opravlja vsa tekoča kadrovska dela. 

 
 

Za udeležence bo pripravljeno tudi gradivo. 

 

 
Prijave sprejemamo na: 

spot.obalnokraske@gmail.com za usposabljanje v Kopru 

dolores.kovsca@ora.si, tel. 051 424 532 za usposabljanje v Sežani 

Pri prijavi prosimo navedite, ali se prijavljate na usposabljanje v Sežani ali v Kopru. 
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