
 
 

Prijavnica na veliko cvetličarsko delavnico 
 JESEN V CONTRASTU 

 
Termin:  27. 09. 2020 od 9.00 do 15.00 ure,  prostori podjetja Contrast,  Miklavž na Dravskem polju 
 
PODATKI O UDELEŽENCIH: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Ime in priimek udeleženke(ca), naslov stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka *obvezni vsi podatki 

 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Ime in priimek udeleženke(ca), naslov stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka *obvezni vsi podatki 

 
3.   
 
PODJETJE PRIJAVITELJ:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

uradni naziv in polni naslov s poštno številko (za izstavitev računa): 

Davčna številka: ...............................................   Zavezanec za DDV (obkroži/podčrtaj):    DA       NE      
 
Kontakt za obveščanje: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-pošta in GSM ali stacionarna tel. številka: 

 
 
Datum: ………………………….. Podpis odgovorne osebe: ......................................................... 
 
S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Osebne podatke, ki ste nam jih 
posredovali za namen prijave na ta dogodek, bomo skrbno varovali in ravnali v skladu z veljavno zakonodajo.  
 

KOTIZACIJA na udeleženca brez 22% DDV / 95 €  člani OZS in pri njih zaposleni / 145 €  nečlani  OZS 
Pri zgodnji prijavi in plačilu do 31. 8. 2020 - 10 % popust  
Znesek kotizacije z vključenim DDV predhodno nakažite na račun št.: SI 56 02013-0253606416, sklicna 
številka 00 200008-XXXXXXXX(*), koda namena OTHR, prejemnik Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
Celovška 71, 1000 Ljubljana 
(*) pri sklicni številki namesto XXXXXXXX vpišite 8-mestno davčno številko plačnika 

 
Število udeležencev je omejeno / prednost imajo tisti, ki so se prijavili prej. 
 
PLAČILO KOTIZACIJE:  
Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po 
pošti na naslov: OZS - Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev, 
Celovška 71, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: 
info@florist.si. 
 
SPLOŠNI POGOJI: Delavnica bo izvedena ob prijavi 
zadostnega števila udeležencev. Znesek vplačane 

 
kotizacije se vrne v primeru, da se od delavnice pisno 
odjavite vsaj 5 dni pred izvedbo delavnice. Kotizacijo 
povrnemo tudi v primeru, da razpisane delavnice ne 
izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, 
zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, 
kamor lahko sporočimo morebitne spremembe  
oziroma odpoved. 
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