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

NAROČILNICA
4888/1/841112

Da, prijavljam se na dogodek: STROKOVNJAK ZA UČINKOVITO VODENJE SKLADIŠČA
Datum in lokacija: 30.8.2019, Brezovica pri Ljubljani

Cena: 1.040,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
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Splošni pogoji
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam
kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si
pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z DIGITALNO IZDAJO PRIROČNIKA
Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam
kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si
pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega.
Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, vam preneha dostop do spletne
izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

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.

STROKOVNJAK ZA UČINKOVITO VODENJE SKLADIŠČA

1.MODUL - DOSTOP DO E-SEMINARJA V SPLETNI UČILNICI (LMS):
30. 8. 2019
Enostavna uporaba Excela

2. MODUL - DELAVNICA OPTIMIZACIJA SKLADIŠČNIH PROCESOV
6. 9. 2019
Vodi Branko Sila
Skladiščno poslovanje
Zmanjšanje in manipulacija zalog
Načrtovanje prevzema in zalog
Optimizacija skladiščnih lokacij
Optimizacija skladiščnih mest
Predstavitev delovanja visoko regalnega skladišča
Izključitev napak človeškega faktorja
Računalniška podpora
Nadzor nad vhodi in izhodi materiala
Nekorantne zaloge (odpisi) ...

3. MODUL - DOSTOP DO E-SEMINARJA V SPLETNI UČILNICI (LMS):
6. 9. 2019
Suverena komunikacija v poslovni angleščini

4. MODUL - DELAVNICA STROŠKI, E-NAROČANJE PREVOZOV, CARINSKO SKLADIŠČE, LOGISTIKA, PREVOZNE
KLAVZULE
13. 9. 2019
Delavnico vodi: Andrej Borkovič, od 9.00 do 14.00 ure
Nabavna logistika- organizacija nabavne logistike
Optimalno naročanje blaga
E-naročanje prevozov
EDI z dobavitelji
Stroški logistike, transporta in skladiščenja
Modeli za optimizacijo skladiščnih stroškov
Konsignacija in carinsko skladiščenje
Razbremenilna logistika
Skrb za varno delo in požarno varnost v skladišču
Prevozne klavzule

5. MODUL - DOSTOP DO E-SEMINARJA V SPLETNI UČILNIC (LMS):
20. 9. 2019
Osebni stil vodenja in komunikacije

6. MODUL – OGLED DISTRIBUCIJSKEGA CENTRA/ SKLADIŠČA NAVIS GORENJE VELENJE
20. 9. 2019
Od 13.00 do 14.30 ure
Zbor na dogovorjenem mestu v Gorenju Velenje
Voden ogled distribucijskega centra do 14.30

ZAKLJUČEK - PREVERJANJE ZNANJA IN PREJEM CERTIFIKATA
Preverjanje znanja in prejem certiﬁkata ''Strokovnjak za učinkovito vodenje skladišča''

