
SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE 
Strokovno srečanje plastičarjev,  31. maj in 1. junij 2019   

Hotel Dvorec, Tolmin 
 
Izpolnjeno in podpisano prijavnico nam lahko posredujete na enega izmed navedenih načinov: 
 

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

Sekcija plastičarjev, Celovška 71, 1000 Ljubljana 
 
Prijave sprejemamo najkasneje do 24. maja 2019, ki je tudi skrajni rok za morebitno odjavo. 
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 
(z 22% DDV) 

Polna 
kotizacija/cena, 
za nečlane OZS  

(z 22% DDV) 

1 Strokovna predavanja z družabnim delom,  
31.05. in 1.06.2019 (cena za eno osebo) 

60 €  120 € 

2 Strokovna predavanja z družabnim delom,  
31.05. in 1.06.2019 (cena za par) 

90 €  180 €  

 
Za člane OZS krije stroške do polne cene Sekcija plastičarjev pri OZS. Navedene cene že 
vsebujejo 22% DDV. V ceno so všteta predavanja 31.05. in 01.06.2019, strokovno gradivo v 
elektronski obliki (prijavljenim bo pred dogodkom poslan link na vsebino zbornika in sicer na e-
mail naveden na prijavnici, eventualno tiskano verzijo si udeleženci zagotovijo sami), 
postrežba med odmoroma, spremljevalni program 31.05.2019 (1oseba/par), kosilo 31.05.2019, 
degustacija in večerja 31.05.2019, osnovna pijača pri večerji 31.05.2019. 
V kotizacijo ni vključena večerja 30.05.2019, pijača pri kosilu 31.05.2019, kosilo 01.06.2019, 
tiskana oblika zbornika, oglaševanje ter nočitve z zajtrkom. 
Penzionska večerja v četrtek, 30.05. 2019 in kosilo 01.06. 2019 sta možna ob predhodnem 
individualnem naročilu Hotelu Dvorec. 
 
Kotizacijo za udeležbo na srečanju predhodno nakažite na račun št.: 02013-0253606416, 
NLB, sklic 00 200006, koda namena SUBS. Račun za udeležbo vam bomo poslali po 
zaključku srečanja. 
 
POMEMBNO! 

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

INFORMACIJE IN DODATNA POJASNILA 
Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri sekretarki sekcije, Valentini Melkić,  
telefon: 01 58 30 541 ali e-naslov: valentina.melkic@ozs.si. 
 
REZERVACIJA NOČITEV IN CENE NOČITEV 
 
Nočitve z zajtrkom si udeleženci organizirajte individualno. Sekcija je za potrebe srečanja 
za vas do 24.05.2019 rezervirala spalne kapacitete in pridobila možnost nočitev v Hotelu 
Dvorec (cenik v prilogi). Nočitve je potrebno rezervirati do 24.05.2019.  
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REZERVACIJA nočitev z zajtrkom v Hotelu Dvorec, Tolmin 

 
 
Nočitve z zajtrkom si udeleženci organizirajte individualno. Sekcija je za potrebe srečanja za vas do 
24.05.2019 rezervirala spalne kapacitete in pridobila možnost nočitev v Hotelu Dvorec. 
 
Nočitve je potrebno rezervirati do 24.05.2019.  

 
 

CENIK  
 
• Enoposteljna soba  
 
Standard: 45,00 eur / na sobo / noč + turistična in promocijska taksa 
 
• Dvoposteljna soba single use 
 
Standard: 52,50 eur / na sobo / noč + turistična in promocijska taksa 
Superior: 58,00 eur / na sobo / noč + turistična in promocijska taksa 
Basic: 46,30 eur / na sobo / noč + turistična in promocijska taksa 
 
• Dvoposteljna soba 
Standard: 71,00 eur / na sobo / noč + turistična in promocijska taksa 
Superior: 78,60 eur / na sobo / noč + turistična in promocijska taksa 
Basic: 62,60 eur / na sobo / noč + turistična in promocijska taksa 
 
Zgoraj navedene cene veljajo za nočitev z zajtrkom. 
Doplačilo za turistično in promocijsko takso je 2,00 eura / osebo / noč. 
 
Za udeležence, ki bodo na dogodek prispeli že v četrtek 30.05.2019, je ob rezervaciji nočitev mogoče 
individualno naročiti tudi penzionsko večerjo. Cena 10,00 eur / osebo. (Menu penzionske večerje 
30.05.2019: zelenjavna juha s pomladno zelenjavo/svinjska pečenka, pečen krompir ali rižota z gobami/ 
solata/sladica) 
 

 

Eventualne nočitve z zajtrkom si, prosimo, rezervirajte sami, do 24. 05.2019 direktno na naslovu:  
 

Hotel Dvorec 
Mestni trg 3, 5220 Tolmin 

 
tel.: 05 382 11 00, 

e-mail: info@hoteldvorec.com 
 

Ob rezervaciji navedite, ali potrebujete nočitev samo 31.05. 2019 ali tudi v četrtek, 30.05. 2019. 
 
Penzionska večerja, v četrtek, 30.05. 2019 je  možna ob predhodnem individualnem naročilu 
Hotelu Dvorec. Individualna so tudi naročila kosil 1.6.2019. 
 

 
 

 
 
 



 

PRIJAVNICA – STROKOVNO SREČANJE PLASTILČARJEV, 31.5. in 1. 6. 2019 
 

 
 
 

Izberite želeni program in vpišite udeležence: Obkrožite: Opomba 

1 
 

Strokovna predavanja, 31.05. in 1.06.2019 
(1 oseba) 
Ime in priimek udeleženca/-ke: ____________________________________ 

 
 
DA            NE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vključeno v 
kotizacijo. 

 
 
 
 
 
 

2 Strokovna predavanja, 31.05. in 1.06.2019 
 (2 osebi - par) 
 
Ime in priimek udeleženca/-ke: ____________________________________ 
 
Ime in priimek udeleženca/-ke: ____________________________________ 
 

 
 
 
DA            NE  
 
 

 
3 

 
Kosilo, 31.05.2019 
 

 
DA            NE 
št. oseb____ 

4 Vstopnina v Tolminski muzej, 31.05.2019  
DA            NE 
št. oseb____ 

 
4 

 
Degustacija in večerja, 31.05.2019 
 

 

DA            NE 
št. oseb:____ 

5 Oglaševanje vašega podjetja v e-zborniku srečanja 
 
1 ali 2 strani A4 Wordovega dokumenta (*.doc) je potrebno poslati na naslov 
valentina.melkic@ozs.si do 20.05.2019 
 
 
Obsežnejše tiskano oglasno gradivo ali brošura, ki bo posredovano 
udeležencem ob registraciji (dostavite na registracijski pult 31.05.2019, 
pred začetkom dogodka) 

 

 
 
DA      NE 
50 € + DDV  
 
 
 
DA      NE 
80 € + DDV 

 
Doplačilo: 
 
 50 € + DDV  
  
 
 
 
80 € + DDV   

 
 
Kotizacijo nakažite do 24.05.2019 na račun št.: 02013-0253606416,NLB, sklic 00 200006, koda namena SUBS.  

 
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: ______________________________________ 
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