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Ponudnikom izobraževanja 

 

 

ZADEVA: povpraševanje za izvedbo delavnice  na temo nove Uredbe o embalaži in 

odpadni embalaži 

 

Spoštovani, 

 

OOZ Zagorje ob Savi za podjetniško točko SPOT svetovanje Zasavje za podjetnike 

organizira izobraževanje – delavnico na temo nove Uredbe o embalaži in odpadni 

embalaži.Ker je uredba že stopoila v veljavo in prinaša kar nekaj Novosti in s tem posledično 

nove obveznosti za podjetnike, želimo na delavnici udeležence seznaniti  z naslednjimi 

vsebinami: 

- Katere novosti prinaša uredba za podjetnike 

- Kdo vse so po novem zavezanci za embalažnino 

- Sklepanje pogodb z DROE 

- Druge pomembne vsebine in poudarki po mnenju izvajalca 

Potrebno je tudi odgovarjati na konkretna vprašanja udeležencev. 

Izobraževanje naj bi potekalo on-line, preko zoom aplikacije, ki jo zagotovi organizator 

delavnice, v trajanju najmanj 2 šolski uri, udeležiti pa se ga mora najmanj 10 udeležencev. 

Od ponudnika storiteve izvedbe delavnice pričakujemo, da bo za udeležence pripravil 

ustrezno gradivo, po izvedbi delavnice pa organizatorju podal pisno poročilo o izvedbi 

delavnice. 

Pri izboru se bo upoštevala najbolj ugodna cena izvajalca. 
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Udeležba za  podjetnike je brezplačna, usposabljanje se bo izvedlo v okviru projekta »SPOT 

regije 2018-2022«. 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija  

 

Prosimo vas, da nam posredujete vašo ponudbo za izvedbo  izobraževanja z vsebino, ceno ter 

možnim terminom do  12.5.2021  na naslov OOZ ZAGORJE za SPOT Svetovanje Zasavje, 

Cesta zmage 35 b, 1410 Zagorje ob Savi s pripisom- ponudba izobraževanje. 

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.  

 

 

        Za SPOT svetovanje Zasavje 

       Saša Pegan, podjetniška svetovalka 


