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- Ponudnikom izobraževanja 
 

ZADEVA: povpraševanje za izvedbo webinarja »Novosti PKP 10 in druge obveznosti – SAZOR« 
 
Spoštovani, 
 
OOZ Trbovlje  za podjetniško točko SPOT svetovanje Zasavje za podjetnike in potencialne podjetnike 

organizira delavnico na temo »»Novosti PKP 10 in druge obveznosti – SAZOR«. 
Delavnica naj bi potekala najmanj 2 šolski uri, udeležiti pa se je mora najmanj 10 udeležencev. 
Predavatelj mora pripraviti pisno gradivo in sam postaviti ustrezno platformo za izvedbo webinarja tako, da 
se bodo prijavljeni nemoteno prijavili preko linka na elektronski pošti. 
Predavatelj mora zagotoviti sledljivost tako, da se oblikuje poročilo, iz katerega je razvidno, kdo so bili 
udeleženci seminarja in takšno poročilo posreduje naročniku po končani izvedbi. 
 
Podana vsebina mora vključevati : 

• Pomoč podjetjem za nakup HAG testov za samotestiranje; 

• Drugi ukrepi iz PKP10; 

• Zahteve za preverjanje pogoja PCT pri delavcih in strankah (s poudarkom na T delu pogoja PCT); 

• Ukrepi v gostinski in trgovski dejavnosti; 

• Kaj prinaša Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena ZASP pri 

opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji (SAZOR); 

• Kaj prinaša Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne 

priobčitve fonogramov (IPF)? 

 
Predavatelj mora pripraviti gradivo. Gradivo mora biti opremljeno z ustreznimi logotipi projekta SPOT. V 
kolikor predavatelj z njimi ne razpolaga, jih bo priskrbel naročnik. Predavatelj mora priskrbeti odgovore na 
vprašanja vsem udeležencem webinarja, ki jih bodo postavljali v teku izvajanja. 
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S tem izobraževanjem bi podjetnikom in podjetnicam, podati znanja glede  

- Novosti, ki jih prinaša PKP 10 s poudarkom na povračilu stroškov nakupa testov za samotestiranje  

- SAZOR – obveznosti o obvezni dajatvi Združenju SAZOR vseh, ki imajo kopirne naprave, ne glede na 

uporabo. 

 
Udeležba za  podjetnike je brezplačna, usposabljanje se bo izvedlo okviru projekta »SPOT regije 2018-
2022«. 
 
Prosimo vas, da nam posredujete vašo ponudbo za izvedbo  izobraževanja s ceno  
Ponudnik mora biti pripravljen na izvedbo webinarja na dan 24.01.2022.  
 
  

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do četrtka, 13.01.2021  po pošti ali na mail 
tea.urbanija@ozs.si. 
 
Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.  
 
       SPOT svetovanje Zasavje 

Doroteja Urbanija, svetovalka 
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