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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: Pomočnik direktorja Mitja Slapar  

SKRBNIK DOKUMENTA: Pomočnik direktorja Mitja Slapar  

PREGLEDAL:    PVK Marija Trček  

ODOBRIL:  Direktorica Dr. Karmen Arko  

 
 

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

1. 4.2 Dodan kazalnik kakovosti 

2.  4.2. Odstranjen kazalnik kakovosti 

 

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE 
Ta OP je namenjen opredelitvi procesa vodenja kadrov v DFBJ. 
 

2.  KRATICE IN POJMI 
2.1 Kratice 

DFBJ Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 
OP organizacijski predpis 
PVK predstavnik vodstva za kakovost 
PR pravilnik 
LPN letni poslovni načrt 
LPSI letni program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja  
PZ pogodba o zaposlitvi 
IS  
VS 
VFRS 

informacijski sistem 
vodje služb 
vodja finančno računovodske službe 

DM delovno mesto 
PD pomočnik direktorja 
ZI zunanji izvajalec 
JU javni uslužbenec 

 
2.2 Pojmi 

Viri DFBJ načrtuje in zagotavlja naslednje vire: 
 finančne 

 človeške,  
 materialne,  

 informacijske. 

Strokovno izpopolnjevanje in 
izobraževanje 

je sklop aktivnosti, s katerimi skušamo izboljšati delavčevo znanje, sposobnosti, 
spretnosti, da bi lahko opravljal ali da bi lahko bolje opravljal svoje delo. Usmerjene so v 
pridobivanje kompetenc (izobrazba, usposobljenost, veščine in izkušnje) za opravljanje 
nalog na posameznih delovnih mestih. Izvajamo jih z lastnimi ali zunanjimi strokovnjaki.  

Organizacijsko znanje Je znanje, ki je lastno oz. specifično organizaciji in se vzdržuje v posameznih delovnih 
navodilih. 

Program strokovnega izpopolnjevanja in 
izobraževanja 

je načrt, v katerem okvirno določimo področja in obseg strokovnega izpopolnjevanja in 
izobraževanja zaposlenih v tekočem letu. 
 

Ocena javnega uslužbenca Je letna ocena  katere poglavitni namen je zagotoviti povratno informacijo o izvajanju in 
rezultatih dela na podlagi katere se oceni zmožnost napredovanja javnega uslužbenca in 
sočasno pridobi informacije o možnih izboljšavah ter ugotavljanje potreb po 
usposabljanju in razvoju javnih uslužbencev.  
Gre za spremljanje dela, ugotavljanje pomanjkljivosti in izboljšanja v zvezi z delom, pri 
čemer je napredovanje zgolj eden od možnih načinov nagrajevanja najuspešnejših 
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delavcev. 

Letni razgovor Je poglobljen pogovor med vodjo in sodelavcem, ko se pogovorita o vsem kar bi utegnilo 
izboljšati njun odnos, pogoje za delo ter motivacijo in uspešnost sodelavca. Je pregled 
preteklosti, sedanjosti in načrtov za prihodnost. 

Cilji letne ocene in  
letnih razgovorov 

VODJA 
- spoznati sposobnosti zaposlenih 
- spremljanje doseganja ciljev in predlogi sprememb 
- vsakomur dati možnost da spregovori o vsebini, ki ga zadeva 
- objektivno oceniti vsakega posameznika 
- pomoč pri izdelavi meril nagrajevanja 
- za prihodnje obdobje določiti naloge in smernice posameznika 

ZAPOSLENI 
- pritegniti zaposlene k ciljem zavoda 
- pritegniti zaposlene k podajanju predlogov za izboljšanje obstoječega stanja 
- spoznati kaj se od njih pričakuje in kako 
- bolje spoznati svojo vlogo, mesto in delovanje znotraj organizacije 
- seznaniti se z možnostjo napredovanj in  izpopolnjevanj 
- dobiti povratno informacijo o svojem delu 
- posredovati svoje želje glede poklicne prihodnosti 
- izraziti stopnjo zadovoljstva na delovnem mestu 

 
SPLOŠNI CILJI: 

- sistem napredovanja 
- uspešno vodenje 
- izboljšanje uspešnosti dela 
- izboljšanje odnosov 
- ocena stanja v zavodu 

 

Kolegij direktorja  Je posvetovalni organ direktorja v sestavi: 

 pomočnik direktorja, 
 vodja  ZNO, 

 svetovalec v zdravstveni negi, 

 vodja tehnične službe,  

 vodja kuhinje,  

 vodja PND, 

 vodja FRSS 
 

Odgovoren je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, izvajanje, nadzor in 
izboljševanje določene aktivnosti v procesu. 

Sodelujoči je oseba, ki je odgovorna za neposredno izvedbo določene aktivnosti ali dela te 
aktivnosti v procesu/postopku. 

Skrbnik procesa je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, uvajanje, izvajanje, nadzor in 
stalno izboljševanje procesa 

Proces je  skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki pretvarjajo vhode v 
izhode in vsebuje kazalnik/e kakovosti (merjenje). 
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3. POSTOPEK  
3.1. Povezave z ostalimi procesi 

VHODI V PROCES PROCES IZHOD V PROCES 

Proces vodenja  
-plan izobraževanj (predlogi) 
-ocena zaposlenega 
-potreba po kadrih 
-evidenca ur 
-letni razgovor 
 
 

PROCES OBVLADOVNJA  
KADROV 

 
 
 
 
 
 

Proces vodenja 
- skupni program izobraževanj 
- kadrovski razpis  
- izvedeni razgovori s kandidati in izbor 
kandidata 
- analiza o zadovoljstvu zaposlenih 
-zbiranje ponudb za nabavo 
materiala/storitev 
-informacija o popravku evidence ur 

Proces vodenja kadrov 
 

Proces vodenja kadrov 
 

Proces zdravstvene nege in 
zdravstvene oskrbe  
- plan izobraževanj (predlogi) 
-dokumentacija za strokovni izpit 
-prijava poškodbe pri delu 
-ocena zaposlenega  
-letni razgovor 
-potrebe po kadrih 
 
 

Proces zdravstvene nege in zdravstvene 
oskrbe  
- kadrovski normativi 
- skupni program izobraževanj 
- izvedeni razgovori s kandidati  
- informacije o zadovoljstvu zaposlenih 
- informacijo o pričetku opravljanja 
dela/prakse 
-informacija o letnem dopustu zaposlenih 
 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
-predlog izobraževanja 
-prijava poškodbe pri delu 
 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
- kadrovski normativi 
- program izobraževanj 
- informacije o zadovoljstvu zaposlenih 
- informacijo o pričetku opravljanja 
dela/prakse 
-informacija o letnem dopustu zaposlenih 
 

Proces socialnega dela  
-predlog izobraževanja 
-prijava poškodbe pri delu 
-evidenca prostovoljstva 

Proces socialnega dela  
-  program izobraževanj 
- izvedeni razgovori s kandidati  
- informacije o zadovoljstvu zaposlenih 
- informacijo o pričetku opravljanja 
dela/prakse 
-informacija o letnem dopustu zaposlenih  

Proces PND  
-predlog izobraževanja 
-prijava poškodbe pri delu 
-ocena zaposlenega 
-potrebe po kadrih 
-letni razgovor 
 

Proces PND  
- program izobraževanj 
- izvedeni razgovori s kandidati  
- informacije o zadovoljstvu zaposlenih 
- informacijo o pričetku opravljanja dela 
-informacija o letnem dopustu zaposlenih 
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Proces priprave, obdelave in razdelitve 
prehrane 
-predlog izobraževanja 
-prijava poškodbe pri delu 
-ocena zaposlenega 
-potrebe po kadrih 
-letni razgovor 
-evidenca družbeno koristnega dela 

Proces priprave, obdelave in razdelitve 
prehrane 
- program izobraževanj 
- izvedeni razgovori s kandidati  
- informacije o zadovoljstvu zaposlenih 
-informacijo o pričetku opravljanja 
dela/prakse 

Proces nabave  
-predlog izobraževanja 
-prijava poškodbe pri delu 
 

Proces nabave 
- program izobraževanj 
- izvedeni razgovori s kandidati  
- informacijo o pričetku opravljanja dela 
- informacija o letnem dopustu zaposlenih 
 

Proces tehnično vzdrževalno službe 
-predlog izobraževanja 
-prijava poškodbe pri delu 
-ocena zaposlenega 
-potrebe po kadrih 
-letni razgovor 
-evidenca družbeno koristnega dela 

Proces tehnično vzdrževalno službe 
- kadrovski normativi 
- program izobraževanj 
- izvedeni razgovori s kandidati  
- informacije o zadovoljstvu zaposlenih 
- informacijo o pričetku opravljanja dela 
-informacija o letnem dopustu zaposlenih 
 

Proces obvladovanja dokumentacije 
-veljaven dokument 
-roki hranjenja 
 

Proces obvladovanja dokumentacije 
-predlog dokumenta 
-arhivsko gradivo 

Vrednotenje in izboljševanje 
- plan notranjih/zunanjih presoj 
- ugotovitve presoje 
- rezultati anketiranja zaposlenih 

Vrednotenje in izboljševanje 
- ukrepi  
- koristni predlogi zaposlenih (izboljšave) 
- tveganja 
- ocena delovanja procesa (kazalnik 
kakovosti) 

Proces dela v ambulanti 
 

Proces dela v ambulanti 
 
 

 
3.2. Postopek izvajanja procesa  

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni  izhodni 

Opis aktivnosti 

1.  Ugotavljanje potreb 
po kadrih  
(načrt kadrov) 
 

direktor,  
PD, 
vodje služb,  
svet zavoda 
 

Potrebe služb 
Veljavna zakonodaja  
Normativi 
Pravilnik o sistemizaciji 
 

Pregledane potrebe 
Kadrovski načrt (LPN) 

Direktor, PD in VS, vsak za svoje področje ugotavljajo 
potrebe po kadrih, na osnovi sistemizacije delovnih 
mest (opisi delovnih mest), zahtev veljavne 
zakonodaje, kadrovskih normativov in tekočih potreb. 
Potrebe se vključi v načrt kadrov. Načrt kadrov se 
pripravi v začetku poslovnega leta in je del LPN. Pri 
ugotavljanju potreb je potrebno slediti morebitnim 
izpadom kadrov zaradi daljših bolniških in porodniških 
odsotnosti. Tekom leta se lahko načrt prilagodi glede 
na ne planirano fluktuacijo ali glede na dodatne 
programe, ki se pričnejo izvajati. 
Direktor v sodelovanju s PD in z VS presodi ali je 
predložen načrt oziroma potrebe v skladu z 
možnostmi realizacije (zagotovljena finančna 
sredstva, usklajenost s sistemizacijo delovnih mest, 
skladnost z zakonodajo, normativi, zagotovljeno 
nadomeščanje zaradi odsotnosti). Načrt kadrov 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni  izhodni 

Opis aktivnosti 

vsebuje število zaposlenih po službah na začetku 
leta, planirane spremembe med letom in število 
zaposlenih konec leta. Načrt kadrov potrdi svet 
zavoda.  
 

2.  Izbor novo 
zaposlenega 

Direktor,   
PD, 
Vodje služb 

Plan kadrov  
Podatki o odsotnosti   
Potrjene potrebe  

 

Razpisi za prosto DM      s 
pogoji za zasedbo 

Na osnovi potrjenih potreb in v skladu s časovno 
dinamiko se na Zavodu za zaposlovanje objavi 
sporočilo o prostem delovnem mestu ter po potrebi 
tudi objavi razpis delovnega mesta v sredstvih 
javnega obveščanja.  
 
Izbor opravi PD v sodelovanju z direktorjem in vodji 
služb, kjer bo zaposleni opravljal svoje delo.  
 
Izbranemu kandidatu se ponudi v podpis pogodba o 
zaposlitvi. Če kandidat odkloni podpis pogodbe, se 
postopek vodi z novim kandidatom. Ob podpisu 
pogodbe mora kandidat dostaviti zahtevano 
dokumentacijo ter podpisati kadrovske dokumente – 
izpelje se celoten kadrovski postopek zaposlitve 
delavca. 
 

3.  Uvajanje novo 
zaposlenega 

vodje služb, 
direktor, 
PD, 
mentorji 

Letni razpored 
delovnega časa v DFBJ 
Kodeks obnašanja 
zaposlenih 
 

Izjava o seznanitvi z akti 
DFBJ 

Podpisane izjave oz. 
soglasja zaposlenih 
Izjava za varno delo z 

zadolžnico 
  
 

Novo zaposlenega delavca sprejme in uvede njegov 
nadrejeni ali mentor. Pri uvajanju sodelujejo sodelavci 
na enakih ali podobnih delovnih mestih kar se 
evidentira na ustrezen obrazec. 
Naloge mentorstva so opredeljene z navodilom. 
 
Delovni čas in prisotnost delavca podrobneje ureja 
Letni razpored delovnega časa.  
 
 
 

4.  Ocenjevanje 
zaposlenih in izvedba 
letnih razgovorov 

direktor,  
vodje služb, 
PD 
 
 

ND Vodenje letnih 
razgovorov 
 

Ocenjevalni list 
Zapisi o letnih  
razgovorih 

 

Za javne uslužbence, ki izpolnjujejo z zakonom 
predpisane pogoje, pripravi PD Ocenjevalne liste za 
oceno delovne uspešnosti JU v ocenjevalnem 
obdobju in jih posreduje vodjem služb oz. s strani 
direktorja pooblaščenim osebam, za pripravo ocene 
javnih uslužbencev. 
 
Pooblaščeni ocenjevalec javnega uslužbenca 
najkasneje do 15. marca tekočega leta seznani z 
oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v 
preteklem koledarskem letu, po vnaprej določenih 
kriterijih, ki so: 

 rezultati dela (strokovnost, obseg dela, 
pravočasnost,…) 

 samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri delu 

 zanesljivost pri opravljanju dela 

 kvaliteta sodelovanja in organizacija dela 

 druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela 
(interdisciplinarnost, odnos, do uporabnikov 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni  izhodni 

Opis aktivnosti 

storitev, komuniciranje,…) 
V tem delu se sogovornik (delavec zaposlen v službi) 
seznani z namenom razgovora, vsebinami, ki so 
predmet ocenjevanja in cilji. Ob seznanitvi JU z oceno 
se opravi  razgovor, ki je vezan na vsebine, ki so 
predmet ocenjevanja in so pomembne za delovni 
proces. Cilj letnega razgovora je pregled preteklosti, 
sedanjosti in načrtov za prihodnost.  
 
Letni razgovor vodje služb izvedejo ob zaključku leta 
pred izdelavo letnega plana za prihajajoče leto. 
Vodja razgovora skozi razgovor ugotavlja 
sogovornikovo videnje njegovega dela, njegove vloge 
v delovnem procesu, pa tudi   njegovo počutje na 
delovnem mestu in zavodu kot celoti, tako v 
preteklosti kot tudi v prihodnje. S tem sogovornika 
vzpodbudi k razmišljanju, kaj je pripravljen sam 
narediti za pozitivno spremembo na področju dela, ki 
ga opravlja. 
Javni uslužbenec se na letni razgovor lahko pripravi v 
skladu z navodili vodje služb. Podroben postopek je 
opisan v ND Redni letni razgovori. 
 

5.  Strokovno 
izpopolnjevanje in 
izobraževanje 
 

PD, 
vodje služb,  
direktor 
zaposleni 

 LPSI  
Tekoče potrebe po 
strokovnem 
izpopolnjevanju  

 
Potni nalog  in kotizacije,  

Naročilnica za 
nastanitev 

Lista prisotnosti 
Poročilo o izvedenem 

strokovne 
izpopolnjevanju 

PD v sodelovanju z vodji služb ugotavlja potrebe po 
dodatnih strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih 
na osnovi sistemizacije delovnih mest, zahtev 
veljavne zakonodaje in tekočih potreb delovnega 
procesa. Podatki o izobrazbi in izvedenih 
izpopolnjevanjih in izobraževanjih se hranijo pri PD. 
 
Vodje služb v sodelovanju z zaposlenimi pripravijo 
predlog letnega plana izobraževanj po posamičnih 
službah (v okviru osebnega letnega razgovora), ki se 
posredujejo PD. Če je predložen LPSI v skladu z 
možnostmi realizacije (zagotovljena finančna 
sredstva), ga direktor potrdi, v nasprotnem primeru ga 
vrne v vnovično usklajevanje (del LPN). 
 
Potrebe po dodatnih izpopolnjevanjih se ugotavljajo 
sproti, glede na novosti in aktualne potrebe. 
 
Na podlagi ponudbe izvajalca strokovnega 
izpopolnjevanja in izobraževanja vodja službe v 
sodelovanju z zaposlenim pripravi predlog za 
udeležbo, ki ga posreduje PD v pregled in odobritev 
direktorju. 
 
Po odobritvi s strani direktorja, vodja službe ali 
udeleženec izobraževanja sam, uredi vse potrebne 
aktivnosti za prijavo, plačilo, službeno pot (potni 
nalog) in morebitno nastanitev. 
 
Udeleženci so dolžni po končanem izpopolnjevanju in 
izobraževanju oddati potrdila,  dokazila oz. spričevala 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni  izhodni 

Opis aktivnosti 

o izvedenem izpopolnjevanju in izobraževanju PD, za 
vodenje ustreznih evidenc.  
 
V kolikor je izobraževanje aktualno za vse zaposlene, 
udeleženec pripravi interno predstavitev za vse 
zaposlene. 
 
PD pripravi Letno poročilo o strokovnem 
izpopolnjevanju in izobraževanju.  
 
Poročilo obsega realizacijo LPSI po vsebini in številu 
dni strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja in je 
sestavni del Poročila o delu zavoda. 
 
Za finančni vidik – razmerje med planiranimi in 
realiziranimi stroški strokovnih izpopolnjevanji in  
izobraževanj skrbi VFRS. 

6.  Varstvo in zdravje pri 
delu ter požarna 
varnost 

Direktor, 
VTS, 
PD, 
Zunanji  
pooblaščeni 
izvajalec 
Pooblaščenka 
za promocijo 
zdravja na 
delovnem 
mestu 
Pooblaščenka 
za 
preprečevanja 
trpinčenja na 
delovnem 
mestu 
 

Sistemizacija delovnih 
mest  
Izjava o varnosti z oceno 
tveganja 
Požarni red 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidenca predhodnih in 
obdobnih  zdravstvenih 

pregledih  
Načrt promocije zdravja na 

delovnem mestu 
Zapisi o pregledu in 

preizkusu delovne 
opreme 

Zapisi o preiskavah 
delovnega okolja 

Zapisi o izvedenih 
aktivnost s področja 

požarnega varstva  
 

Za aktivnosti s področja požarnega varstva in varnosti 
ter zdravja pri delu je pooblaščen zunanji izvajalec. O 
navedenih aktivnostih se vodijo ustrezne evidence in 
zapisi. 
 
Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter 
Zakona o varstvu pred požarom in Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred 
požarom, se v DFBJ skupaj z zunanjim izvajalcem 
redno organizirajo usposabljanja in preizkusi s 
področja varnosti in zdravja pri delu ter pred požarom 
(v skladu z zakonodajo, v sodelovanju z zunanjim 
izvajalcem). Za novo zaposlene se  usposabljanje s 
preizkusom organizira sprotno. Za to področje je 
odgovorna VTS. 
 
Zdravstveni del Ocene tveganja izdela pooblaščeni 
zdravnik specialist medicine dela. Oceno tveganja se 
opravi za vsa delovna mesta, na podlagi 
sistematizacije delovnih mest 
 
Izjave o varnosti z oceno tveganj se redno 
posodabljajo.  
 
Glede na oceno tveganj se redno izvajajo napotitve 
na  preventivne in obdobne zdravniške preglede, ki jih 
vodi PD. Izvajajo se pregledi delovne opreme in 
preiskave delovnega okolja. Zapise o tem vodi  VTS. 
 
Za promocijo zdravja na delovnem mestu je 
odgovorna pooblaščenka, ki pripravi letni načrt 
promocije zdravja v DFBJ in pripravi letno poročilo, ki 
je sestavni del letnega poročila. 
 
Za prepoved trpinčenja na delovnem mestu je 
imenovana pooblaščena oseba, ki v primeru 
zaznanega  suma oz. prijave  ravna v saldu s 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni  izhodni 

Opis aktivnosti 

pravilnikom in o tem pripravi letno poročilo. 
 

 
 
 
 
 
 

4. PODROBNEJŠA IN DODATNA NAVODILA 
4.1 Povezave z drugimi dokumenti  

 
4.1.1 Obrazec 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

ND 21 Kodeks ravnanja zaposlenih v DFBJ 

ND 22 Postopek zaposlitve 

ND 23 Navodilo za izvedbo rednega letnega razgovora 

ND 24 Navodila mentorju 

ND 25 Evidentiranje delovnega časa 

ND 26 Obvestilo o letnem razporedu delovnega časa 

PR 08 Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest 

PR 09 Požarni red 

PR 10 Pravilnik o izvajanju nadzora bolniškega staleža, testov alkoholiziranosti in droge, upravičenosti do 
potnih stroškov 

PR 11  Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne tehnologije 

PR 12 Pravilnik o delu dijakov in študentov 

PR 32 Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi 

PR 33 Ukrepi za nediskriminiatorno politiko dela in zaposlovanja, trpinčenje in druga nadlegovanja ter 
varovanja dostojanstva v domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

PR 36 Promocije zdravja na delovnem mestu  

PR 30 Pravilnik o plačah 

PR 39 Pravilnik o napredovanju 

PR 40 Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev 

PR 41 Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu 

Zunanji dokument Zbirka obrazcev za urejanje delovnih razmerij Aktuar, marec 2013 

Številka dokumenta Naziv dokumenta 

OB KAD 01 Osebni letni razgovor 

OB KAD 02 Izjava o varovanju osebnih podatkov 

OB KAD 03 Podatki novozaposlenega 

OB KAD 04 Soglasje za telefon, mail in slike 

OB KAD 05 Poročilo mentorja 

OB KAD 06 Seznanitev zaposlenega z akti DFBJ 

OB KAD 07  Predlog pogodbe o zaposlitvi 

OB KAD 08 Izjava - prevoz na delo 

OB KAD 09 Evidenca sistematskih pregledov zaposlenih 

OB KAD 11 Potni nalog 

OB KAD 12 Potni Nalog PND 

OB KAD 13 Izjava za varno delo z zadolžnico 

OB KAD 14 Prijava nasilja 

OB KAD 15 Izjava malica 

OB KAD 16 Lista prisotnosti 

OB KAD 17 Delo od doma 

OB KAD 18 Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 
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4.2 Kazalniki kakovosti  

 
 

OB KAD 19 Evidenca prisotnosti dela po pogodbi o opravljanju začasnega in občasnega dela 

OB KAD 20 Soglasje za nadurno in nočno delo  starejši od 55 let 
OB KAD 21 Soglasje za nadurno in nočno delo starši 
OB KAD 22 Vloga za odobritev izrednega plačanega dopusta 

OB KAD 23 Sklep za odobritev izrednega plačanega dopusta 

OB KAD 24 Seznanitev s požarnim redom 

OB KAD 25 Seznanitev s spletno stranjo 

Zunanji dokument Fotokopija potrdila prijave zavarovanja 

Zunanji dokument Ocenjevalni list zaposlenega 

Zunanji dokument  Prijava poškodbe pri delu 

Zunanji dokument Izjava o varnosti z oceno tveganja 

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost 
poročanja 

Nosilec merjenja Komu poroča 

Prenos dopusta v novo leto manj kot 10 dni % letno PD Direktor 
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