
SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE 
29. Strokovno srečanje kovinarjev, 23. in 24. november 2019, OOZ Črnomelj 

 
Prijavnico nam lahko posredujete na enega izmed navedenih načinov: 
 

 po mailu:  valentina.melkic@ozs.si ali edina.zejnic@ozs.si 
 po faksu:   +386 (1) 50 54 373  
 po pošti:        Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,  

Sekcija kovinarjev, Celovška 71, 1000 Ljubljana 
 
Prijave sprejemamo do srede, 13. novembra 2019 oziroma do zapolnitve prostih mest. 
Skrajni rok za morebitno odjavo je 5 dni pred izvedbo strokovnega srečanja. Odjav oz. 
sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo več upoštevati in kotizacije 
ne vračamo. Veljajo le pisne odjave! 
 
KOTIZACIJA 

 
 
 

Vsebina 

Kotizacija/cena 
za člane OZS 

 

Polna 
kotizacija/cena, 
za nečlane OZS  

 

1 Strokovna predavanja z družabnim delom,  
23. in 24.11.2019 (cena za eno osebo) 

50 € + DDV   100 € + DDV 

2 Strokovna predavanja z družabnim delom,  
23. in 24.11.2019 (cena za par) 

90 € + DDV    180 € + DDV 

 
Članom OZS krije stroške do polne cene Sekcija kovinarjev pri OZS. Navedene cene so brez 
22% DDV. V ceno so všteta predavanja 23.11. in 24.11.2019, strokovno gradivo (elektronska  
ali tiskana verzija), postrežba med odmoroma, celodnevni avtobusni prevoz 23.11.2019 po 
programu, popoldanski program 23.11.2019, degustacija vin in kosilo 23.11.2019, večerja s 
plesom 23.11.2019, osnovna pijača pri večerji 23.11.2019, spremljevalni (lady) program 
24.11.2019 (1oseba/par). 
V kotizacijo ni vključeno: večerja 22.11.2019 (petek), pijača pri kosilu 23.11.2019, dodatna 
pijača pri večerji 23.11.2019, kosilo 24.11.2019, oglaševanje ter nočitve. 
 
Kotizacijo za udeležbo na srečanju predhodno nakažite na račun št.: 02013-0253606416, 
NLB, sklic 00 200005, koda namena SUBS. Račun za udeležbo vam bomo poslali po 
zaključku srečanja. 
 
POMEMBNO! 

 Veljajo samo prijave h katerim bo priloženo dokazilo o plačilu kotizacije. 

 Na svoji Območno obrtno-podjetniški zbornici preverite, ali obstaja možnost 
sofinanciranja kotizacije za udeležbo na srečanju. 

 
INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA 
Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri Valentini Melkić, sekretarki sekcije kovinarjev, 
telefon: 01 58 30 541 ali e-naslov: valentina.melkic@ozs.si, oziroma pri Edini Zejnić, višji 
strokovni sodelavki na OZS, tel.: 01 58 30 586 ali e-naslov: edina.zejnic@ozs.si. 
 
REZERVACIJA NOČITEV  
 

Nočitve z zajtrkom si udeleženci organizirajte individualno (samoplačniško). Sekcija za 
udeležbo na srečanju kovinarjev priporoča  Gostišče Župančičev hram Dragatuš (Dragatuš), 
kjer bo potekala tudi sobotna večerja z zabavo ali Gostilno Műller (Črnomelj), kjer si lahko za 
nedeljo, 24.11.2019 rezervirate nedeljsko kosilo.  
Na navedenima lokacijama  je sekcija  dogovorjena za posebne cene, ki veljajo za udeležence 
strokovnega srečanja kovinarjev. Cenik in navodila za rezervacijo so v prilogi dokumenta 
REZERVACIJE NOČITEV.  
Za izvajanje celotnega programa dne 23.11. 2019 je z obeh navedenih lokacij nočitev 
zagotovljen tudi avtobusni /kombi prevoz po programu.  
Zaradi zasedenosti kapacitet je potrebno nočitve rezervirati najpozneje do 10.11.2019  
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PRIJAVNICA – 29. STROKOVNO SREČANJE KOVINARJEV 
23. in 24.11.2019, OOZ Črnomelj 

 
 
 
 

Izberite želeni program in vpišite udeležence: Obkrožite: Opomba 

1 
 

Strokovna predavanja, 23. in 24. 11. 2019 
(1 oseba) 
Ime in priimek udeleženca/-ke: ____________________________________ 

 
DA            NE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vključeno v 
kotizacijo. 

 
 
 
 
 
 

2 Strokovna predavanja, 23. in 24. 11. 2019 
(2 osebi - par) 
Ime in priimek udeleženca/-ke: ____________________________________ 
 
Ime in priimek udeleženca/-ke: ____________________________________ 

 
 
DA            NE  
 

3 
 

Udeležba na popoldanskem programu, sobota, 23.11.2019**** 
(ogled podjetja Akrapovič d.d., voden ogled, degustacija vin in kosilo v 
Vinski kleti Metlika, Obisk Osnovne šole Brihtna glava) 
 

Vpišite opombo, le v primeru, če se česa od naštetega NE BOSTE udeležili:  
 
______________________________________________________________ 

 
 
DA            NE 
št. oseb:____ 

4 Večerja s plesom, sobota, 23.11.2019 (Gostišče Župančičev hram 
Dragatuš)**** 
 

DA            NE 
št. oseb:____ 

5 Avtobusni prevoz 23.11.2019**** – celoten dnevni program DA            NE 
št. oseb:____ 

6 Udeležba na spremljevalnem programu za udeleženke srečanja,  
nedelja, 24.11.2019 (Delavnica  peke prest, voden ogled Črnomlja) 
 
Ime in priimek udeleženke:________________________________________ 

 
DA            NE 

7 Večerja na dan pred strokovnim dogodkom, v petek, 22.11.2019 ob 
20:00, Glamping in apartmaji Malerič (Podlog 3c, 8343 Dragatuš) 
    

DA            NE 
št. oseb:____ 

                   Doplačilo: 
 

22 € /osebo 

8 Oglaševanje vašega podjetja v zbirni mapi srečanja 
Rok za oddajo (cca. 90 kos letakov/gradiva) do 11.11.2019 (Celovška 71, 1000 
Ljubljana – Sekcija kovinarjev) 
 

 Oglasni letak, format A4 (maksimalno 2 speta A4 izvoda ali 
obojestranska A4 tiskovina). 

 

 Obsežnejše oglasno gradivo ali brošura (več od 2 x A4 format)      

 
 
 
 
DA            NE 
 
 
DA           NE 
 

 
Doplačilo: 

 
 

50 € + DDV 
(za člane OZS) 

 
100 € + DDV 

(za člane OZS) 
**** Za izvajanje programa dne 23.11. 2019 je zagotovljen avtobusni/kombi  prevoz po programu. 

 
Kotizacijo za udeležbo na srečanju predhodno nakažite na račun št.: 02013-0253606416, NLB,  
sklic 00 200005, koda namena SUBS.  
 
Prijave sprejemamo do srede, 13. novembra 2019, oziroma do zapolnitve prostih mest. 
 

Podatki o plačniku: 
 

Naziv plačnika: ___________________________________________________ 

Naslov plačnika: __________________________________________________ 

Pošta plačnika: ___________________________________________________ 

GSM: __________________________________________________________ 

Elektronski naslov: ________________________________________________ 

ID oz. davčna številka plačnika: ______________________________________ 

Številka kartice Obrtnik: ____________________________________________ 

Zavezanec za DDV:  DA / NE 

Kraj in datum: ____________________________________________________ 

 

Podpis odgovorne osebe in žig: ______________________________________ 


