OOZ GROSUPLJE v Domu obrtnikov v Grosupljem
organizira strokovni seminar
»VESTE, KAJ MORATE POROČATI O EMBALAŽI?«,
v četrtek, 21.3.2019, z začetkom ob 13.00.
Trajanje: 4 šolske ure
Predavateljica: Katarina Železnik Logar, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

Do 31.3.2019 bodo morala številna podjetja v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo na ARSO prvič poročati o vrsti in količini embalaže, ki jo dajejo na slovenski trg. Na tem
zelo aktualnem seminarju, namenjenem podjetjem iz različnih dejavnosti, vam bomo odgovorili na
številna vprašanja, ki se pojavljajo o tej temi; od tega ali morda tudi vi sodite med embalerje
(naredim izdelek, ga zaščitim z embalažo in prodam v Sloveniji), uvoznike izdelkov iz drugih držav
(za nadaljnjo prodajo ali za lastno porabo), proizvajalce ali uvoznike servisne embalaže (nosilne
vrečke, škatle za pice ipd.), morda uporabljate plastične vrečke na svojih prodajnih mestih?
Posebnosti za podjetja, ki imajo servisno in običajno embalažo (živilci in podobne dejavnosti).

Vsebina seminarja:
¬

Obveznosti embalerjev in uvoznikov izdelkov vezane na embalažo

¬

Obveznosti proizvajalcev in uvoznikov servisne embalaže

¬

Obveznosti pri uporabi plastičnih vrečk na prodajnih mestih

¬

Obveznost registracije na Agenciji RS za okolje

¬

Vodenje evidenc (tehtanje, kdaj nastane obveznost)

¬

Praktični primeri iz posameznih dejavnosti

¬

Priprava poročila o embalaži

Strokovni seminar je organiziran v okviru Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in
usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2019, ki ga
sofinancirata občina Grosuplje in občina Dobrepolje. Posledično je udeležba na seminarju za
upravičence subvencionirana. Upravičenci do subvencionirane udeležbe:
Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri
skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške
izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj
enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2019, ki je sestavni del te prijave.

 vsi člani OOZ Grosuplje,
 vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti z do 50 zaposlenimi s sedežem na
območju občine Grosuplje,
 vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem v občini Dobrepolje.

Zgoraj navedeni upravičenci poravnajo samo stroške kotizacije v višini 20,00 EUR + DDV na
udeleženca. Vsi ostali udeleženci plačajo polno ceno, 75,00 EUR + DDV na udeleženca.

Vašo izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v nadaljevanju, pošljite najkasneje do 15.3.2019 na OOZ
Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si, skupaj s
potrdilom o plačilu. Plačilo kotizacije izvedite na tekoči račun OOZ Grosuplje: SI56 6000 0000 0052
160, odprt pri Hranilnici LON.

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.

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri
skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške
izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj
enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2019, ki je sestavni del te prijave.

PRIJAVA na seminar »VESTE, KAJ MORATE POROČATI O EMBALAŽI?« (izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)
Naziv podjetja/s.p.:

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

Naslov podjetja/s.p.:
Matična številka podjetja/s.p.:

Davčna št. podjetja/s.p.:

Davčni zavezanec (obkroži):

DA

NE

Občina podjetja/s.p.:
Oblika izobr. (obkroži): individualno skupinsko

IME in PRIIMEK udeleženca/ke

Telefon udelež.

Član OOZ Grosuplje (obkroži): Da

Ne

E- naslov:

Naziv oz. vsebina izobraževanja

Termin

VESTE, KAJ MORATE POROČATI O EMBALAŽI?

23.1.2019

Cena izobr.
(z DDV)

% oz. znesek povračila
(izpolni OOZ Grosuplje)

Plačil SKUPAJ

IZJAVA
Podpisani zastopnik podjetja/s.p. z sedežem v občini ______________________________ izjavljam, da za iste storitve, ki jih koristim po tej vlogi, ne prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s
tokratno pomočjo in vrednostjo doslej prejetih pomoči v obdobju zadnjih treh (3) let ne presegam zneska 100.000,00 € v sektorju transporta oz. 200.000,00 € bruto v drugih gospodarskih dejavnostih, skladno s pravilom
»de minimis«. V primeru ugotovitve neresničnosti te izjave, se zavezujem prejeta sredstva iz te vloge vrniti.
Ravno tako sem seznanjen z vsebino Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2018, ki je sestavni del te prijave.
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 (OZS.) ter za namene sofinanciranja
storitve tudi pristojni občini, v kateri ima podjetje/s.p. poslovni sedež. 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:_____________________________

Prijave se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si. Pri skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani
OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in usposabljanj enot malega gospodarstva na
področju OOZ v letu 2019, ki je sestavni del te prijave.

