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
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kos(ov) izdelka: OPISI DELOVNIH MEST IN AKT O SISTEMIZACIJI PO NOVEM

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
• Neomejen dostop do portala
• 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
• Neomejen dostop do portala
• 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
• Neomejen dostop do portala
• Tiskano izdajo priročnika
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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.

OPISI DELOVNIH MEST IN AKT O SISTEMIZACIJI PO NOVEM
Vsebina:
Pravna ureditev
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
Zakon o varstvu osebnih podatkov – stanje med začetkom uporabe in sprejemom novega zakona
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
Zakon o varstvu okolja
Zakon o inšpekciji dela in pristojnosti inšpekcije za delo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela
Zakon o javni rabi slovenščine
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
Kolektivne pogodbe
Zakon o stavki
Pravna ureditev varovanja osebnih podatkov
Akt o sistemizaciji
Uvod
Pojem in sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest
Oblika in vsebina akta o sistemizaciji delovnih mest
Posebnosti pri pripravi akta o sistemizaciji delovnih mest
Opredelitev generacij in upoštevanje razlik pri pripravi organizacije in sistemizacije
Opisi delovnih mest in vrste del
Sodoben pristop k podajajnju opisov delovnih mest
Določitev kompetenc zaposlenih v opisih delovnih mest
Opisi delovnih mest po dejavnostih
Priprava oz. spremembe akta o sistemizaciji – potrebne aktivnosti s konkretnimi primeri in sodna praksa
Arhiviranje in varstvo osebnih podatkov pri dokumentaciji v kadrovski službi
Organizacijsko vedenje in organizacijski razvoj
Karierna sidra
Psihološka pogodba
Ocenjevanje delovne uspešnosti
Javni uslužbenci
Opredelitev pojmov in temeljnih pravnih podlag
Sistem javnih uslužbencev
Sistemizacija delovnih mest v javnem sektorju
Delovna mesta in akt o sistemizaciji delovnih mest
Pogodba o zaposlitvi - sklenitev delovnega razmerja v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti
Premestitev javnega uslužbenca
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019
Sistem plač v javnem sektorju
Uvod
Temeljne pravne podlage sistema plač v javnem sektorju
Opredelitev osnovnih pojmov v sistemu plač v javnem sektorju
Uvrščanje funkcij, delovnih mest in nazivov v plačne razrede
Plača
Osnovna plača
Delovna uspešnost
Dodatki
Napredovanje javnih uslužbencev
Nadzor nad izvajanjem pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju in ukrepi
Odprava plačnih anomalij
Odgovori na pogosta vprašanja iz prakse
Odgovori na vprašanja - zasebni sektor
Odgovori na vprašanja - javni uslužbenci
Zakonske novosti
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih ﬁnanc občin - ZUUJFO
Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU)
Zakon o ﬁskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem
daril (Uradni list RS, št. 56/2015)
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano (Uradni list RS, št. 55/2015)
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju –
ZUPPJS16
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 – ZIPRS1617
Zakonske in ostale novosti, ki so pričele veljati s 1. 1. 2016
Minimalna plača od 1. januarja 2016 dalje je 790,73 evra.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uradni list RS, št. 4/2016.
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017, Uradni list RS, št. 103/15.
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Zakonske novosti julij, avgust 2016
Zakonske in ostale novosti, januar 2017
Zakonske novosti oktober, november 2017
Upravljanje s kadri
Obvladovanje misli in čustev
Dobro počutje
Reševanje konﬂiktov na delovnem mestu
Vzorci na portalu
Opisi delovnih mest s področij: Splošno, Gospodarstvo (Uprava/vodstvo, Finance in računovodstvo, Kadrovski oddelek, Splošna delovna
mesta, Nabava, Informatika, Marketing in prodaja, Logistika in skladiščenje, Proizvodnja in storitve, Bančništvo, Trgovina, Gostinstvo in
turizem, Živilstvo, Gradbeništvo, Kemijska industrija, Kovinska industrija, Logistika, transport, skladiščenje, Elektrotehnična stroka,
Nepremičninsko posredništvo, Drugo), Vzgoja in izobraževanje, Zdravstvo, Socialno skrbstvo, Javna uprava
Zakonodaja: Zakoni, Uredbe, Pravilniki
Vzorci in drugi uporabni pripomočki: Akt o sistemizaciji delovnih mest in posebnosti, Delovni čas, Evidence na področju dela in socialne
varnosti, Kompetence, Letni dopust, Plačilo za delo, Pogodba o zaposlitvi, Razveljavitev pogodbe o zaposlitvi, Pomembni roki po ZDR-1,
Poskusno delo, Presežni delavci, Splošni akti delodajalca, Trpičenje na delovnem mestu, Varnost in zdravje pri delu, Varovanje
podatkov, Varovanje osebnih podatkov, Sodna praksa, Odgovori na vprašanja

