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        PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

   

 

1. Na Zavodu RS za zaposlovanje se objavi potreba po delavcu. Javna objava prostega delovnega mesta mora 

vsebovati pogoje opravljanja delovnega mesta in rok prijave. Ne sme biti krajša od 3 delovnih dni. Po potrebi se 

objavi tudi razpis delovnega mesta, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja. 

 

2. V 26. Členu ZDR-1 so navedene izjeme, kdaj se lahko sklene pogodba o zaposlitvi brez objave.  

 

3. Kadrovska služba zbira prijave do zaključka razpisnega roka. Prispele vloge označi z datumom prejema vloge. 

V kolikor Kadrovska služba ne prejme nobene vloge, o tem obvesti direktorja. Le ta se odloči ali se potreba po 

delavcu ponovi.  

 

4. Po ocenjeni primernosti kandidatov se pripravijo in posredujejo vabila kandidatom na razgovor (pisno, telefonsko 

ali po e-pošti). V primeru, da vloga ni popolna, se kandidata pozove, da jo dopolni, pošlje oz. prinese na razgovor 

manjkajočo dokumentacijo. 

 

5. Na razgovorih za prosto delovno mesto je priporočljiva prisotnost vsaj dveh oseb (direktor, VS).  

 

6. Delodajalec sme zahtevati od kandidata le dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje razpisanih prostih del 

ter ne sme zahtevati podatkov o družinskem oz. zakonskem stanu, podatke o nosečnosti, o načrtovanje družine… 

 

7. Kandidat je dolžan predložiti delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogoje za opravljanje del. 

 

8. Delodajalec mora v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi neizbrane kandidate obvestiti, da niso izbrani in jim 

na njihovo zahtevo vrniti vse dokumente, ki jih je kandidat predložil kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih 

pogojev za opravljanje del. 

 

9. Delodajalec napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled zaradi ugotovitve  kandidatove zdravstvene 

zmožnosti za opravljanje dela.  

 

10. Delodajalec mora kandidata pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi  seznaniti z delom, pogoji dela, pravicami in 

obveznostmi iz naslova zaposlitve. Delodajalec mora izročiti kandidatu pisen predlog pogodbe o zaposlitvi 3 dni 

pred predvideno sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. 

 

11. Delodajalec mora v roku 15 dni od nastopa dela, delavcu vročiti fotokopijo prijave v  zdravstveno zavarovanje.  

 

12. Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi delavec podpiše še izjavo o povračilu potnih stroškov, soglasje za 

vzpostavljanje in vodenje zbirk osebnih podatkov, izjavo o varovanju poslovnih in strokovnih podatkov oz. vso 

ostalo kadrovsko dokumentacijo (glej seznam obrazcev).  

 

13. Delodajalec delavca po potrebi  prijavi v registre zdravstvenih delavcev (NIJZ), uredi zadeve v zvezi s 

profesionalno kartico. 

 

14. Delavec prevzame kartico za registracijo delovnega časa. 

 

15. Odgovorne osebe posameznih služb delavca seznanijo z delovnim okoljem, mu  predajo ustrezne ključe, delovno 

obleko, … 
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16. Ob prekinitvi delovnega razmerja mora delodajalec na zahtevo delavca le-temu vrniti vsa originalno dokazila, ki 

jih je delavec predložil. 

 

17. Delavec mora vrniti delodajalcu vsa sredstva za katera je bil zadolžen (osnovna sredstva oziroma drobni inventar: 

telefon, ključe, delovno  obleko, idr.  

 

18. Delodajalec izpelje  postopke  v zvezi z zdravstvenim, invalidskim in pokojninskim zavarovanjem ter po potreb 

odjavi delavca iz Registra zdravstvenih delavcev.  

 
 

Pripravil: Pregledal: Odobril: 

Mitja Slapar 

Pomočnik direktorja 
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