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
7704/1/854001

Da, prijavljam se na: OBRAČUNI CEN RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI, OBRAČUNI VODARIN TER
STROŠKOV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE
Cena: 770,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti:
• drugi udeleženec 10 % popusta
• tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.
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Splošni pogoji
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE 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 začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na
vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom
novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru
preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

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.

OBRAČUNI CEN RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI, OBRAČUNI VODARIN TER STROŠKOV ODVAJANJA IN
ČIŠČENJA ODPADNE VODE
Vsebina:
Na edinem tovrstnem izobraževanju pridobite KORISTI:
pojasnila za izračunavanje posameznih postavk, kot so:
zbiranje, obdelava in odstranjevanje odpadkov,
vodarina, omrežnina, odvajanje in čiščenje odpadne vode (komunalne in industrijske);
razumevanje strukture cene komunalnih storitev ter problematike obračunavanja na številnih primerih iz prakse;
priporočila, kako naj ravnate, da kljub morebitnim višjim cenam postavk svoje stroške racionalizirate;
takojšnje odgovore na vprašanja. Pošljite vprašanja na: okolje@zfm.si

DELAVNICO VODI BRANKO KOSI, SNAGA D.O.O.
8. 5. 2019
Osnove: Razumevanje vloge različnih akterjev (občani, upravni delavci občine, država, IJS, revizijski organi), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO) kot posledica zgodovine, struktura MEDO
Stroški: vhodni podatki, elementi stroškov, uporaba vhodnih podatkov pri delitvi stroškov, splošni stroški, nepriznani stroški,…
Izračun cene: tri javne službe, en obračunovalec, transparentnost, veljavnost in spremenljivost
Cenik: izračun cen po posodi, prikaz na računu, spreminjanje cen po posodi
Vpliv razvoja ravnanja z odpadki na oblikovanje cene v bodoče

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

AVTORJI: MAG. VILMA FECE, BOŠTJAN ŠIMENC, MAG. RADOVAN TAVZES, VESNA ROŽIČ, DR. NIVES KUGONIČ,
MAG. MARJAN SAJKO, HERMINA IVANUŠA ŠKET, TATJANA JURŠA, MAG. ALEN KITEK, DR. FILIP KOKALJ, DR.
MOJCA KOS DURJAVA, DOMEN NEFFAT, MIRKO ŠPRINZER, ANDREJA KRANJC, JOŽE KOBE, SREČKO BUKOVEC,
PROF. DR. NIKO SAMEC
Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
Izhodiščno poročilo
Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
Hierarhija ravnanja z odpadki
Snovna in energijska izraba odpadkov
Obvezno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov
Čezmejno pošiljanje odpadkov
Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
Pridobitev okoljevarstvenega soglasja
Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
Obratovalni monitoring odpadnih vod (komunalnih in industrijskih)
Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
Nove zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

OBRAČUN VODARIN TER STROŠKOV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE
15. 5. 2019
Predstavitev veljavne Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju
Uredba)
Priprava in izdelava Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
Posebnosti Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode
Posebnosti pri pripravi in izdelavi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Problemi in odprta vprašanja pri uvajanju cen v skladu z Uredbo:
omrežnina, zaračunana po stanovanjih
nepoštena razmerja delitve stroškov med uporabniki
Predlogi za dopolnitev in spremembo Uredbe s strani komunalnih podjetij

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA
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