
OOZ GROSUPLJE v Domu obrtnikov organizira  

brezplačen podjetniški zajtrk na temo  

»HRBTENICO IMAMO SAMO ENO, POSKRBIMO ZANJO«, 

v petek, 30.11.2018, z začetkom ob 8.00. 

 

Trajanje: 2 šolski uri 

Predavatelj: Mira Kadunc, inštruktorica aerobike 

 

Predavateljica Mira Kadunc, inštruktorica aerobike, nam bo ob kavi in zdravem prigrizku pripravila 

krajše predavanje o zdravi hrbtenici ter skupaj z nami izvedla tudi par praktičnih vaj, zato se 

udobno oblecite in prinesite s sabo ležalno podlogo. 

 

Na dogodek, ki je popolnoma brezplačen, saj je organIziran v okviru projekta SPOT, ki je v celoti 

financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo ter SPIRIT-a Slovenije, javne agencije, ste vabljeni prav vsi, ki vas omenjena tematika 

zanima.  

 

Vašo izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v nadaljevanju dopisa, pošljite najkasneje do 27.11.2018 

na OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si . 

 

 

Za dodatne informacije pokličite 01 786 51 30 (Janez Bajt) oz. pišite na ooz.grosuplje@ozs.si. 

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo. 
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 PRIJAVA na dogodek »HRBTENICO IMAMO SAMO ENO, POSKRBIMO ZANJO« (izpolnite z velikimi tiskanimi črkami) 

 

 

Naziv podjetja/s.p.:                                                                                                                               Ime in priimek zastopnika podjetja/s.p.:  
 

Naslov podjetja/s.p.: Pošta:   
 

Matična številka podjetja/s.p.: Davčna št. podjetja/s.p.: Davčni zavezanec (obkroži): DA NE  
 

Občina  podjetja/s.p.: 
 

Oblika izobr. (obkroži): individualno   skupinsko                      Član OOZ Grosuplje (obkroži):  Da   Ne                               E- naslov:                                                       

IME in PRIIMEK udeleženca/ke Telefon udelež. Naziv oz. vsebina izobraževanja Termin  
Cena izobr.  

(z DDV) 
 

% oz. znesek povračila 
(izpolni OOZ Grosuplje) 

  »HRBTENICO IMAMO SAMO ENO, POSKRBIMO ZANJO« 30.11.2018 BREZPLAČNO  

      

      

      

      

   Plačil SKUPAJ   

 
 

IZJAVA  
 
Podatki prijave se zbirajo in uporabljajo za potrebe obveščanja o sami izvedbi naročene storitve in jih bo upravljavec (OOZ Grosuplje) posredoval v uporabo izvajalcu delavnice.  Podatke prijave OOZ Grosuplje zbira in 
obdeluje za potrebe izdaje računa in se po Zakonu o davku na dodano vrednost hranijo 10 let. 
 

  da OOZ Grosuplje uporabi moje podatke iz prijave  za namene obveščanja o novicah do preklica. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli pisno na naslov OOZ GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 
Grosuplje, ali preko ooz.grosuplje@ozs.si, zahtevam, da OOZ Grosuplje v 15 dneh preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene obveščanja o novicah. 
 
 
 
Kraj in datum:______________________________________                                                                                Žig                                                     Podpis zastopnika podjetja:_____________________________ 
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