Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• po faxu: 02 252 40 92
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

Da, naročam

NAROČILNICA
7704/1/6243

kos(ov) izdelka: KNJIŽBE ZA JAVNI SEKTOR

Izberite izdajo.
Online izdaja (letna naročnina – enkratno plačilo): 398,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Online izdaja vključuje:
• Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
• Digitalne vzorce za takojšno uporabo
• Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

Online izdaja (letna naročnina – mesečno plačilo): 35,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Mesečna naročnina 35 €/mesec + DDV
Online izdaja vključuje:
• Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
• Digitalne vzorce za takojšno uporabo
• Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta

Poslovna izdaja: 298,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)
Poslovna izdaja vključuje:
• Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
• Digitalne vzorce za takojšno uporabo
• Tiskano izdajo priročnika

Uporabnik digitalnih vsebin (ime in priimek)

E-naslov uporabnika digitalnih vsebin

Naziv organizacije

Davčna številka

Da

Naslov za dostavo
Kontaktna oseba (ime in priimek)

Naslov za izdajo računa
Funkcija

Ne

Davčni zavezanec
E-naslov za E-račun

GSM/Telefon

E-naslov

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš
elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s
seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo,
hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste
prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom
novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru
preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo vaših
podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih ponuja
Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za potrebe
neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih
podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na podlagi
analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

KNJIŽBE ZA JAVNI SEKTOR
Vsebina:
Zakonodaja
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
"Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava in Navodila o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna"
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Zakon o javnih ﬁnancah (ZJF), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o davku na dodano vrednost in Zakon o dohodnini, Zakon
o davku od dohodka pravnih oseb
Kodeks notranjih revizijskih načel, Hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov, Stališče 1 - Zunanje opravljanje notranje
revizijske dejavnosti
Zakon o preglednosti ﬁnančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
Zakon za uravnoteženje javnih ﬁnanc in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
Potni stroški
DDV v javnih zavodih in izdaja računov v skladu s pravilnikom o izvajanju zakona davka na dodano vrednost
Problematika izplačil iz šolskih skladov in organizacija šolskih ekskurzij
Prenehanje nekaterih varčevalnih ukrepov po ZUJF-u
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava
Računovodsko nadziranje in notranja kontrola
Osnovna sredstva
Splošno - opredelitev opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
Posredni proračunski uporabniki
Neposredni proračunski uporabniki
Pravne osebe zasebnega prava
Primanjkljaji pri opredmetenih osnovnih sredstvih
Evintiranje stroškov in prihodkov
Posredni proračunski uporabniki
Neposredni proračunski uporabniki
Pravne osebe zasebnega prava
Ugodnosti pri spodbujanju zaposlovanja z računovodskega vidika
Reprezentanca
Terjatve
Posredni proračunski uporabniki
Neposredni proračunski uporabniki
Rezervacije
Posredni proračunski uporabniki
Pravne osebe zasebnega prava
Posojila in ﬁnančne naložbe
Posredni proračunski uporabniki
Neposredni proračunski uporabniki
Pravne osebe zasebnega prava
Zaključna knjiženja
Posredni proračunski uporabniki
Pravne osebe zasebnega prava
Plačni sistem
Opredelitev temeljnih pojmov plačnega sistema
Napredovanja javnih uslužbencev
Kolektivna pogodba za javni sektor
Urejanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v nevladnih organizacijah
Denarna sredstva
Opredelitev denarnih sredstev
Razvrščanje in pripoznavanje
Prevrednotovanje denarnih sredstev

Knjiženje po denarnem toku
Primeri knjiženj
Časovne razmejitve
VZORCI
Vsebina
Kontni načrt za javni sektor
Pravilnik o računovodstvu
Obrazci za letno poročilo
Šola v naravi
Polletno poročilo
Zakonodaja
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Zakon o javnih ﬁnancah (ZJF)
Zakon o davčnem postopku
Zakon o davku na dodano vrednost
Zakon o davku na dodano vrednost
Zakon o dohodnini
Zakon o preglednosti ﬁnančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1)
Zakon o računovodstvu (ZR)
Zakon za uravnoteženje javnih ﬁnanc (ZUJF)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah
v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji
Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
Šola v naravi
Polletno poročilo
Kolektivne pogodbe - aneksi
Opredmetena osnovna sredstva 12_12_17
Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)
Zakon o spremembah Zakona o ﬁnanciranju občin (ZFO-1C), stran 10473
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S)
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju v letu 2018 – furs
Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), sprememba se nanaša na gasilce
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v
javnem sektorju
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih ﬁnanc
Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
Usmeritve za notranje kontrole
Usmeritve za državno notranje revidiranje
Pravilnik: krogotok knjigovodskih listin z opredelitvijo odgovornih oseb in notranjih kontrol v javnem zavodu
Obrazci, pogodbe
Avtorska pogodba - predavanja
Podjemna pogodba
Pogodba o poslovnem sodelovanju
Spremembe zakonodaje
Zakonske spremembe v 2017
Razna obvestila
Dopis ﬁnančne uprave št. 4250-1349/2017-1 z dne 24.1.2017
Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018
Vprašanja in odgovori
Izplačilo jubilejne nagrade v javnem sektorju
Knjiženje poslovnega dogodka s konti EKN za posredne uporabnike
Potni stroški
Službena pot in nadure

Dolgoročne rezervacije
Knjiženje varščine in kupnine
Občina in obračun DDV
Refundacije boleznin
Sporazum o reproduciranju avtorskih del
Sporne in dvomljive terjatve
Rezervni sklad – upravljanje – popravek napačnega knjiženja
Stroškovno računovodstvo – več lokacij
Oblikovanje sodil pri razmejevanju stroškov med javno in tržno dejavnostjo
Oblikovanje sodil za delitev stroškov med tržno in javno službo
Evidentiranje stroškov članarine pri občini
Prenehanje identiﬁkacije za ddv
Knjiženje stroškov šole poletne šole
Štipendija - izplačilo
Vračunani stroški po projektu
Izvršba
Poraba donacij
Problem evidentiranja evidenčnih knjiženj
Proračunski uporabniki: obvezno izdajanje in prejemanje e računov
Šola v naravi
Popravek investicije v teku pri občini
Knjiženje prihodkov za subvencioniranje obrestne mere ter nakazila zamudnih obresti
Odbitev DDV od stroškov prehrane uporaba 66 čl ZDDV-1 (3)
Finančni oziroma poslovni najem

