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

Da, naročam

NAROČILNICA
9004/1/5029

kos(ov) izdelka: PORTAL – E-RAVNATELJ

Izberite izdajo.
spletni-dostop-letna-narocnina-enkratno-placilo: 398,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Spletni dostop vključuje: dostop do spletnega stičišča e-Ravnatelj, spletni priročnik Priročnik za ravnatelje, spletni praktični vzorci, posodobitve eno leto, 2
brezplačna webinarja, vprašanja in odgovori, spletno svetovanje

spletni-dostop-letna-narocnina-mesecno-placilo: 35,00 € (DDV ni vključen v ceno)
Mesečna naročnina: 35,00 €/mesec + DDV

Spletni dostop vključuje: dostop do spletnega stičišča e-Ravnatelj, spletni priročnik Priročnik za ravnatelje, spletni praktični vzorci, posodobitve eno leto, 2
brezplačna webinarja, vprašanja in odgovori, spletno svetovanje

spletni-dostop-tiskana-izdaja-letna-narocnina-mesecno-placilo: 37,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)
Mesečna naročnina: 37,00 €/mesec + DDV

Spletni dostop + tiskana izdaja vključuje: tiskana izdaja priročnika Priročnik za ravnatelje, dostop do spletnega stičišča e-Ravnatelj, spletni priročnik Priročnik za
ravnatelje, spletni praktični vzorci, posodobitve eno leto, 2 brezplačna webinarja, vprašanja in odgovori strokovnjakov, spletno svetovanje

spletni-dostop-tiskana-izdaja-letna-narocnina-enkratno-placilo: 442,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)
Spletni dostop + tiskana izdaja vključuje: tiskana izdaja priročnika Priročnik za ravnatelje, dostop do spletnega stičišča e-Ravnatelj, spletni priročnik Priročnik za
ravnatelje, spletni praktični vzorci, posodobitve eno leto, 2 brezplačna webinarja, vprašanja in odgovori strokovnjakov, spletno svetovanje

Uporabnik digitalnih vsebin (ime in priimek)

E-naslov uporabnika digitalnih vsebin
Da

Naziv organizacije

Davčna številka

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
PORTAL (SPLETNI DOSTOP) Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu enoletnega obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj
30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. PORTAL (SPLETNI DOSTOP + TISKANA IZDAJA) Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov, priročnik v
tiskani obliki in pripadajoče posodobitve pa na vaš poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno
podaljša ob koncu enoletnega obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega
obračunskega obdobja.

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.

PORTAL – E-RAVNATELJ

PRODUCT DESCRIPTION

Oglejte si portal tukaj

NOVO! Samo za naročnike portala – video seminarji:

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju v letu 2021 (Štefka
Korade Purg)
Šola v naravi – ﬁnančni vidik (mag. Špela Kramberger)
Spremembe na področju povračil stroškov in drugih prejemkov v povezavi z odpravo varčevalnih
ukrepov (Štefka Korade Purg)
Posebnosti zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju (Štefka Korade Purg)
Higiena v vrtcih in šolah po novem (dr. Mojca Jevšnik)

Ali veste:

kako sprememba ZOFVI-M vpliva na delovanje šolskega sklada in sklada vrtca;
kako po aneksu h KPVIZ po novem obračunavati povračilo potnih stroškov javnih uslužbencem in v kakšni
višini;
kako dodeliti in obračunati dodatek za redno delovno uspešnost, ki se v letu 2020 ponovno začenja izplačevati;
kakšna je višina nadomestila stroškov pri delu od doma za zaposlene v VIZ;
kako ravnati, ko delavec zaradi varstva otrok ne more opravljati svojega dela?
Odgovore na ta vprašanja in še veliko več najdete v Priročniku za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj.

Trenutno spletno stičišče e-Ravnatelj uporablja že več kot 800 ravnateljev ter drugih zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v Sloveniji. Da je portal cenjen med ravnatelji, dokazujejo tudi odlična mnenja, ki nas spodbujajo, da ga
vedno znova nadgrajujemo. Tako je za uporabnike na voljo zbirka informacij, napotkov, takoj uporabnih dokumentov
in funkcionalnih pripomočkov, ki so podpora vsakdanjemu delu.

»Priročnik za ravnatelje je pregleden, s spremembo zakonodaje se ga redno posodablja. Zajema področja, s
katerimi se ravnatelj pri svojem delu srečuje, posledično je zato tudi obsežen. Spletišče vsebuje aktualne
novosti, opise posameznih področij, sodno prakso, aktualna vprašanja, nekatere vzorce in obrazce. Z lahkoto je
najti uporabno informacijo. Na zastavljeno vprašanje se hitro dobi odgovor.« – Ivica Vončina, ravnateljica,
Osnovna šola Idrija

Paket e-Ravnatelj zajema:

neomejen dostop do spletnega stičišča e-Ravnatelj in vseh vsebin
posodobljeno izdajo priročnika v tiskani obliki
svetovanje naših strokovnjakov

