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VABILO 
 
Številka:604-28/2020 
Datum: 23. 9. 2020 
 
 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar 
 

»PRAVILNA PRIPRAVA AKTA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMATIZACIJI 
DELOVNIH MEST, IZDELAVA KADROVSKEGA NAČRTA TER ZGLEDNA UREDITEV 

KADROVSKIH MAP IN DRUGIH KADROVSKIH EVIDENC« 
 

Četrtek, 26. 11. 2020, od 10. 00 do 12. 30  
 

 

Delo na področju kadrovskih zadev je zaradi nenehnih sprememb zelo zapleteno in 
zahtevno. Kako zelo vedo tisti, ki delajo na tem področju. Vedno se pojavlja veliko 
vprašanj in dilem, tako pri oblikovanju kadrovskega načrta in pripravi akta o notranji 
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. 
 
Postopki, ki se na prvi pogled zdijo enostavni in nezapleteni, so pravo nasprotje temu in 
velikokrat se lahko znajdemo v dilemi kako izpeljat določen postopek. Poleg vseh 
postopkov pa je treba imeti pravilno urejene tudi kadrovske evidence in kadrovske 
mape. Spet se zdi enostavno, pa ni.  
 
Da bi bilo dilem in morebitnih napak čim manj, smo se na Združenju občin Slovenije 
odločili, da pristopimo k organizaciji praktičnega seminarja, na katerem boste dobili 
odgovore na vsa pereča vprašanja. 
 
Program: 

1. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest  

 Osnovne vsebine Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

 podlage za izdelavo Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest 
 

2. Kadrovski načrt za občine 

 priprava kadrovskega načrta 

 najpogostejše napake in kako jih odpraviti 
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3. Kadrovske evidence: 

 čemu so namenjene  

 kako jih pripraviti  

 vsebina kadrovskih evidenc  
 

4. Kadrovske mape: 

 ureditev in hranjenje  

 vsebina kadrovske mape  

 obvezne sestavine kadrovske mape  
 

* * * 
 
Ciljna skupina: 
Ciljna skupina seminarja so direktorji občinskih uprav, direktorji in ravnatelji javnih 
zavodov, vodje kadrovskih služb, vodje oddelkov in enot ter drugi, ki jih tematika 
zanima. 
 
Predava:   
mag. Edita Horvat 
 
 
Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj 
boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa 
potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon. Prijave pošljite na Združenje občin 
Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.  
 
 
Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli 
k še kvalitetnejši izvedbi seminarja. 
 
V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 
Združenje občin Slovenije 

mailto:info@zdruzenjeobcin.si

