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UDELEŽENEC_KA  PODATKI O PLAČNIKU  (če je plačnik drugi kot 
udeleženec) 

Ime in priimek:  
 

Naziv:  
 

Točen naslov (ulica,številka, kraj , pošta) 
 

Točen naslov (ulica,številka, kraj , pošta) 
 
 

Telefon:  
E- pošta:  

Telefon:  
E- pošta: 

Davčna številka:  Matična številka ustanove / podjetja : 
 

Plačnik kotizacije ( ustrezno obkrožite )  
a)SAM                     b) DRUGI ( ustanova, podjetje….)  

Davčna številka:  

Zavezanec za DDV ( ustrezno obkrožite): 
               DA                NE  

Zavezanec za DDV ( ustrezno obkrožite) 
        DA              NE 

 

 IZJAVA UDELEŽENCA :  

Podpisani udeleženec se prijavljam  na izobraževanje  »AKTIVIRAJ – MOTIVIRAJ – (RE)KREIRAJ« : GIBANJE 
IN USTVARJALNOST KOT TEMELJ DUŠEVNEGA ZDRAVJA,  ki ga organizira in izvaja Inštitut IZIS  in bo  v  3. 
sklopih potekalo v času od 22.4. do 25.6. 2022.  Cena celotnega izobraževanja je 390 eurov . Kotizacijo za 
izobraževanje bom poravnal_a po prejetem računu in sicer  (v nadaljevanju prosim ustrezno označite): 

o v celoti, v enkratnem znesku  ob prijavi oziroma pred pričetkom izobraževanja (v tem primeru 

organizator za predplačilo v enkratnem znesku omogoča 10% popust in je cena za celotno 

izobraževanje 351 evrov)  

o v treh mesečnih obrokih po 130 evrov: 1.obrok najkasneje do 21.4.2022, 2.obrok najkasneje do 

12.5.2022 in 3. obrok najkasneje do 22.6.2022  

Podpisani_a udeleženec_ka dovoljujem organizatorju, da moje osebne podatke uporabi za izvedbo 

seminarja. S podpisom dovoljujem organizatorju tudi, da  mi v prihodnosti posreduje ponudbe za 

različne izdelke in storitve iz lastne ponudbe.  

Datum:___________________________    Podpis:________________________________ 
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 IZJAVA PRIJAVITELJA / PLAČNIKA (če je plačnik drugi kot udeleženec) :  

Podpisana odgovorna oseba plačnika s podpisom in žigom potrjujem napotitev in prijavo udeleženca_ke  

(ime in priimek udeleženca_ke) :  

na  izobraževanje »AKTIVIRAJ – MOTIVIRAJ – (RE)KREIRAJ« :GIBANJE IN USTVARJALNOST KOT TEMELJ 
DUŠEVNEGA ZDRAVJA , ki bo potekalo  v času od 22.3. do 25.6. 2022 in ga organizira Inštitut IZIS.  

Cena celotnega izobraževanja, ki bo izvedeno v 3. sklopih, je 390 eurov , za  pred-plačilo seminarja  v 
enkratnem znesku organizator priznava 10% popust (znesek za plačilo = 351 evrov)  

S podpisom in žigom plačnik  potrjujem  pravilnost navedenih podatkov in se zavezujem, da bomo po 
ustrezno izdanem  računu oziroma predračunu   poravnali  kotizacijo v predvidenem roku.  

Datum :_________________    ŽIG    Podpis odgovorne osebe: ______________  

 

Izpolnjeno in ustrezno podpisano ter žigosano prijavnico (če ne poslujete z žigom, prosimo,  da to 

zapišite) pošljite  po e – pošti na naslov alenka.lin.simonic@izis.si .  
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