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N

ova knjiga se loteva veljavne ureditve sistema plač v javnem sektorju in nekaterih drugih stroškov dela. Le-ti so
predmet urejanja delovnih razmerij oziroma pravic zaposlenih
v javnem sektorju.

Knjiga je priročnik. Njen namen je predvsem prispevati k praktični in
pravilni uporabi posameznih inštitutov, povezanih s stroški dela v javnem sektorju. Praksa namreč kaže, da kljub številnim pojasnilom pristojnih or-

ganov in nadzornih institucij proračunski uporabniki ob enakih pravnih podlagah
za ves javni sektor posamezne inštitute različno uporabljajo in izvajajo.

NAROČILO za novo knjigo
Pri plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja gre za izjemno občutljivo materijo, zaradi česar nepravilnosti, ki jih v zvezi z izvajanjem veljavnega normativnega okvirja zagrešijo delodajalci dokaj pogosto končajo
v delovnopravnih sporih. Pričujoča knjiga poskuša odgovoriti na nekatera odprta praktična vprašanja. Avtorji
so si prizadevali, da bi bili v svojih pojasnilih veljavnih inštitutov kar najbolj aktualni. Podrobno je pojasnjeno
tisto, kar posebej zanima tako proračunske uporabnike, kot javne uslužbence in neposredno vpliva na višino
plače javnega uslužbenca.
Tako je v knjigi govora o napredovanju javnih uslužbencev in od tega neločljivo povezanem postopku ocenjevanja oziroma ugotavljanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Izpostavljena je pravilna določitev plačnega razreda ob zaposlitvi, premestitvi (prehodu na drugo delovno
mesto), imenovanju v naziv ali višji naziv, izplačevanje delovne uspešnosti ter ravnanje v primeru
nezakonitosti glede določitve plače.
Prav tako je obravnavano izplačevanje drugih stroškov dela, kot jih urejajo aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, objavljenimi
v Uradnih listih RS, št. 40/12 in 46/13.
V zadnjem delu knjige so po izboru avtorjev zbrani ključni trije zakoni in osem podzakonskih predpisov ter trije relevantni aneksi h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki skupaj s pojasnili avtorjev v predhodnih poglavjih
tvorijo celoto za lažje razumevanje in pravilno izvajanje veljavnega normativnega
okvirja v praksi. Predpisi so povzeti po uradnih prečiščenih besedilih iz Uradnega lista RS, če ta obstajajo. Tam kjer ni uradnih prečiščenih besedil, so povzeta neuradna
prečiščena besedila javnih objav pristojnih državnih organov.

nar očilnica

Izpolnjeno naročilnico pošljite na naslov: Nebra d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1001 Ljubljana ali po faksu: 01 300 00 65.
Vse informacije po telefonu: 01 300 00 60, preko e-pošte: nebra@nebra.si ali na spletu: www.nebra.si

Knjiga je izšla marca 2017.
Nepreklicno naročam knjigo
Pojasnila k ureditvI plaČ in DRUGIH STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM
v javnem sektorju v letu 2017 • Z zbirko besedil izbranih veljavnih predpisov
Cena posamezne knjige: 48,50 EUR z vključenim DDV-jem
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