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
9999-1/6164

kos(ov) izdelka: OSEBNE ODGOVORNOSTI DIREKTORJEV - PREGLED IN UKREPI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ

Izberite izdajo.
Online izdaja (letna naročnina – enkratno plačilo): 468,00 € (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): 42,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Mesečna naročnina 42 €/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: 368,00 € (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

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.

OSEBNE ODGOVORNOSTI DIREKTORJEV - PREGLED IN UKREPI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ
Vsebina:
Odškodninska odgovornost direktorja
Splošno o odškodninski odgovornosti
Predpostavke odgovornosti
Razlogi za razbremenitev odgovornosti
Pravilo podjetniške presoje
Aktivna legitimacija za vložitev odškodninskega zahtevka
Odškodninska odgovornost direktorja družbe z omejeno odgovornostjo
Odškodninska odgovornost subjektov, ki opravljajo negospodarske dejavnosti
Primeri iz sodne prakse
Sklep in sodba Vrhovnega sodišča RS III Ips 75/2008
Sodba Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 168/2012
Odškodninska odgovornost delodajalca
Krivdna odgovornost
Objektivna odgovornost
Regresni zahtevki
Odgovornost zaradi kršitev pravic iz delovnega razmerja
Varstvo pravic
Zastaranje terjatev
Ukrepi za preprečitev odgovornosti
Kazenskopravna odgovornost direktorja
Predpostavke kazenske odgovornosti direktorja
Opis najbolj tipičnih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, za katera lahko odgovarja direktor
Povzročitev stečaja z goljuﬁjo ali nevestnim poslovanjem
Oškodovanje upnikov
Poslovna goljuﬁja
Ponareditev ali uničenje poslovnih listin
Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
Davčna zatajitev
Odgovornost direktorja za prekrške
Predpostavke odgovornosti
Izrekanje sankcij
Odgovornost direktorja kot odgovorne osebe
Sodna praksa
Obveznosti direktorja na pravnem področju
Obveznosti v zvezi s sklepanjem pogodb
Obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem pogodb in možne posledice kršitev pogodb
Odškodninska odgovornost
Odgovornost za stvarne in pravne napake in produktna odgovornost
Odgovornost za stvarne napake
Odgovornost za pravne napake
Garancija za brezhibno delovanje prodane stvari
Odgovornost proizvajalca stvari z napako
Obveznost direktorja za zavarovanje obveznosti
Osebna zavarovanja
Stvarna zavarovanja
Menica in njen pomen v poslovni praksi
Izvršnica
Obveznosti direktorjev v koncernu
Obveznosti poslovodstva pri podjetniški pogodbi
Obveznosti poslovodstva pri dejanskih koncernih
Obveznosti poslovodstva pri vključenih družbah
Obveznosti direktorja do drugih organov družbe
Obveznosti direktorja do skupščine
Obveznosti direktorja do nadzornega sveta
Preprečevanje konﬂiktov interesov
Prokurist - njegove pristojnosti in razmerje do poslovodstva
Obveznosti direktorja pri sklepanju poslov in poslovanju s tveganimi dolžniki
Tveganja pri poslovanju z družbami v ﬁnančnih težavah
Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika

Kako se zavarovati pred tveganjem neizpolnitve pri poslovanju s tveganim dolžnikom
Pravne posledice začetka prisilne poravnave z azavarovanje
Prijava terjatev
Odgovornost direktorja za zagotavljanje varstva kapitala
Razlika med delniško družbo in družbo z omejeno odgovornostjo
Prepovedana plačila
Udeležba tretjih
Prepoved vračila vložka v koncernskem pravu
Vračilo prepovedanih plačil
Omejitev tveganj bodočega poslovanja z delitvijo gospodarske družbe
Glavne prednosti delitev
Delitev z ustanovitvijo
Davčna nevtralnost
Odgovornosti direktorja na kadrovskem področju
Obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in sankcije za prekrške
Javna objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela
Izbirni postopek
Obvestilo neizbranim kandidatom
Izročitev pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi in pisne pogodbe o zaposlitvi
Posebnosti pri zaposlovanju javnih uslužbencev
Ureditev ključnih vprašanj v pogodbi o zaposlitvi, spremembe pogodbe o zaposlitvi in sprememba delodajalca
Konkurenčna klavzula – pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti
Izdelava modernega sistema nagrajevanja
Sprememba pogodbe ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin
Sprememba delodajalca
Temeljne obveznosti delodajalca na podlagi pogodbe o zaposlitvi oz. veljavne zakonodaje z navedbo sankcij za primer kršitve
Obveznosti delodajalca
Omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas
Obveznosti v primeru nadurnega dela
Prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa
Obveznosti glede razporejanja delovnega časa (148. člen ZDR-1)
Obveznosti glede nočnega dela
Obveznosti glede odmorov in počitkov
Obveznosti glede letnega dopusta
Obveznosti glede izobraževanja
Obveznosti pri povračilu stroškov v zvezi z delom
Obveznosti pri plačilu regresa
Obveznosti pri plačilu odpravnine ob upokojitvi
Obveznosti pri plačilu za delo
Obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Oblika in vsebina odpovedi
Vročitev odpovedi in obvestitev zavoda za zaposlovanje
Odpovedni roki redne odpovedi
Odpravnina
Obveznosti v zvezi z varstvom pri delu
Splošno o varnosti in zdravju pri delu
Zakonska ureditev varnosti in zdravja pri delu
Obveznosti pri zaposlovanju tujcev
Delovno dovoljenje
Splošne določbe o prijavi oziroma odjavi dela tujca
Kazenska odgovornost za kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost
Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1)
Šikaniranje na delovnem mestu (197. člen KZ-1)
Kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti (198. člen KZ-1)
Zaposlovanje na črno (199. člen KZ-1)
Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic (200. člen KZ-1)
Ogrožanje varnosti pri delu (201. člen KZ-1)
Kršitev pravic iz socialnega zavarovanja (202. člen KZ-1)
Zloraba pravic iz socialnega zavarovanja (203. člen KZ-1)
Odškodninska odgovornost delodajalca in delavca
Odškodninska odgovornost delodajalca
Odškodninska odgovornost delavca
Obveznosti v zvezi s sindikati
Obveznosti in odgovornosti ob stavki delavcev
Obveznosti v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju

Obveznosti glede preprečevanja dela in zaposlovanja na črno
Obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih
Zbiranje osebnih podatkov delavcev in kandidatov za zaposlitev
Kopije osebnih dokumentov
Objava in posredovanje osebnih podatkov delavcev
Varnost in zdravje pri delu
Nadzor nad delovnimi srestvi
Rok hrambe osebnih podatkov delavcev in kandidatov za zaposlitev
Obveznosti direktorja pri ﬁnančnem poslovanju
Zaveze poslovodstva pri zagotavljanju kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja
Kapitalska ustreznost in upravljanje tveganj
Ključna poslovnoﬁnančna načela, ki jih mora poznati poslovodstvo podjetja
Odgovornost poslovodstva, če družba postane plačilno nesposobna, kapitalsko neustrezna
Poročanje poslovodstva organom nadzora
Odgovornosti direktorja na računovodskem področju
Računovodstvo gospodarske družbe
Vodenje in hramba poslovnih knjig
Sestavljanje in hramba letnega poročila
Priprava konsolidiranega letnega poročila in revidiranje letnega poročila
Predložitev letnega poročila zaradi objave
Prekrški
Ukrepi za zmanjšanje tveganj
Spremembe ZGD-1 in ZGD-1J
Analiza ﬁnančnih poročil in napotki za branje ﬁnančnih izkazov
Komu so namenjene računovodske informacije in kakšen je njihov pomen?
Najpomembnejše ekonomske kategorije in njihov vpliv na poslovne odločitve
Analiza računovodskih izkazov in možni ukrepi
Vrste premoženja podjetja, vrednotenja in optimalna struktura ﬁnanciranja poslovanja
Vsebina in oblika bilance stanja, razumevanje aktive in pasive, najpomembnejši koeﬁcienti
Aktiva (sredstva)
Pasiva (viri sredstev)
Analiza bilance stanja - koeﬁcienti iz bilance stanja
Izkaz poslovnega izida
Analiza izkaza poslovnega izida
Kazalniki iz izkaza poslovnega izida
Pomen izkaza denarnih tokov
Analiza in razumevanje denarnega toka
Boniteta poslovanja
Izkaz denarnih tokov (neposredna metoda) in izračunani kazalniki
Operativen denarni tok
Denarni tok iz investiranja
Denarni tok iz ﬁnanciranja
Odgovornost direktorja na davčnem področju
Povezane osebe po zakonu o dohodku pravnih oseb
Davčni inšpekcijski nadzor
Davčni prekršek, pogoste davčne napake in sankcije
Ugotavljanje davčnih napak
Primeri obračunov in poročanj dohodkov direktorjev
Novosti na davčnem področju
Uvedba davčnih blagajn
Davčna izvršba
Orodja vodenja in skrb za osebni ter profesionalni razvoj
Karierna sidra
Zagotavljanje skladnosti poslovanja
Ton z vrha in ustvarjanje kulturne integritete v podjetju
Upravljanje tveganj skladnosti
Skrbni pregled partnerjev, ki na trgu delujejo v imenu podjetja
Time management
Preprečevanje in reševanje konﬂiktov v delovnih razmerjih
Odnos med delavcev in delodajalcem
Konﬂikt
Reševanje konﬂiktov
Mediacija

Poslovna izdaja priročnika vsebuje tudi:
Postopkovnike za pravilno ravnanje direktorja na kadrovskem in pravnem področju:
Aktivnosti v postopku sklepanja pogodbe o zaposlitvi
Aktivnosti v postopku izvajanja pogodbe o zaposlitvi
Aktivnosti v postopku uvedbe disciplinskega postopka
Aktivnosti v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
Aktivnosti v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
Postopkovnike v zvezi z jamčevanjem za napake in garancije
Postopkovnike za pravilno ravnanje direktorja na davčnem in računovodskem področju
Vzorce
Objava prostega delovnega mesta
Pogodba o zaposlitvi
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Menična izjava
in ostale
Dostop do aktualne zakonodaje

