KATALOG STORITEV-OSTA LE STORITVE

Zap.št
1.

BLAGO IN STORITEV

STROKOVNA POMOČ NAROČNIKOM PRI IZVAJANJU KADROVSKE DEJAVNOSTI OZ STORITVE PO NAROČILU

a . Strokovna pomoč naročnikom

b. Sodelovanje na okroglih mizah, predavanjih

2.

ZRSZ opravlja strokovno svetovanje pri izvajanju kadrovske dejavnosti, ki presega
storitve iz 7.člena statuta ZRSZ. Zaposleni ZRSZ sodelujejo pri načrtovanju kadrov,
sistematizaciji delovnih mest, nudijo pomoč pri izbiri kandidatov, njihovem
usposabljanju in razvoju in podobne storitve
Kjer je organizator plačan, oz. zaračunava kotizacijo, mu ZRSZ zaračuna sodelovanje
zaposlenih na okroglih mizah in strokovnih predavanjih

STORITVE NAROČNIKOM PRI UPORABI RAČUNALNIŠKO PODPRTIH KADROVSKO INFORMACIJSKIH SISTEMOV

a . Izobraževanje za uporabo računalniškega

programa »Kam in kako«

3.

VSEBINSKA RAZLAGA

Licence za program Kam in kako ZRSZ pridobi iz sredstev proračuna in je v skladu s
pogodbo o nakupu licence uporabnikom ne zaračunava. Za uporabnike izvaja kratke
enodnevne delavnice za predstavitev uporabe programa

IZVAJANJE STROKOVNIH IZPITOV ZA KONCESIONARJE
strokovni izpit (pisni in ustni del)

ZRSZ pripravlja in izvaja strokovne izpite za zaposlene pri koncesionarjih in v Javnem
skladu RS za razvoj kadrov in štipendije

strokovni izpit (ponovitev ustnega dela)
V primeru, da je bil kandidat prvič neuspešen ima možnost ponovitve ustnega dela

4.

dvojnik potrdila o opravljenem strokovnem
izpitu

PRIPRAVA IN IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV
Mednarodni projekti- sodelovanje ZRSZ na
mednarodnih razpisih

5.

Mednarodni projekti- sodelovanje zaposlenih
ZRSZ na mednarodnih razpisih
6.

Projekte pripravlja in izvaja ZRSZ v skladu s pravili, ki jih določajo mednarodni razpisi

STROKOVNO SVETOVANJE USTANOVAM IN PODJETJEM S PODROČJA ZAVODOVE DEJAVNOSTI V MEDNARODNEM PROSTORU
Strokovnjaki zaposleni na ZRSZ, lahko v mednarodnem prostoru nudijo strokovno
svetovanje s področja dejavnosti ZRSZ

ANALITIČNE POIZVEDBE IN ANALIZE

a . Posebne obdelave podatkov, poizvedbe in

analize

ZRSZ zaračunava vse obdelave in analize, ki presegajo zgolj surove podatke, ki so
informacija javnega značaja

b. prodaja gradiv iz področja dela ZRSZ
7.

IZDAJA DVOJNIKOV DOKUMENTOV
dokumentacija, ki je bila predložena v postopkuVse dokumente, ki jih je stranka predložila v postopku lahko ZRSZ na željo stranke
izdaja kopij dokumenta
ponovno izda

8.

UPORABA IN NAJEM PROSTOROV ZRSZ

a . Oddajanje in zaračunavanje uporabe prostorov

Zavoda
b. Oddajanje poslovnih prostorov
9.

Oddaja prostih kapacitet in oddaja stanovanj in počitniških kapacitet
ZRSZ odddaja poslovne prostore, ki niso ustrezni za izvajanje dejavnosti

POSREDOVANJE IN PONOVNA UPORABA
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

a . Odbiranje in posredovanje podatkov ter

ponovna uporaba informacij javnega značaja.

b. Seznanitev posameznika z lastnimi osebnimi

podatki

Storitve zaračuna ZRSZ v skladu s Pravilnikom o zaračunavanju stroškov pri
izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in vsemi
njegovimi dopolnitvami
ZRSZ izvršuje pravico posameznikov v skladu z Zakonom o pravici do seznanitve z
lastnimi osebnimi podatki in v primeru zahteve, ki presega te osnovne podatke zaračuna
svoje storitve v skladu z gornim Pravilnikom
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