
                 

 

 

PRIJAVNICA 
VODNIK INTERPRETATOR 

Kontaktna oseba: Klavdija Gornik, klavdija.gornik@mra.si 

Datum (obkrožite):       
 

1. 6.-8. april in 14.-15. april 2018               Kraj:  Maribor, Mariborska razvojna agencija 
 

PODATKI O UDELEŽENCU 

Ime in priimek: 

Datum rojstva: Kraj rojstva: 

Stopnja izobrazbe: V. VI. VII. ali več 

Vrsta izobrazbe: 

Delo, ki ga opravljate: 

Ustanova / podjetje: 

Naslov: 

Pošta: 

Telefon: Faks: El. naslov: 

Pedagoško-andragoška izobrazba: da ne 

Izkušnje na področju vodenja po muzejih, 

razstavah, zaščitenih območjih, mestnih jedrih: 

 

Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v skladu z veljavnim 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

PLAČNIK KOTIZACIJE 

Plačnik kotizacije (organizacija/samoplačnik): 

Davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost:  da ne davčna št.: 

Naslov in poštna št. plačnika: 

Kontaktna oseba: 

Kotizacijo v višini 390 € nakažite na račun Janja Sivec: SI56 6100 0000 7459 162. Ni zavezanec za DDV. 
Po končanem programu boste prejeli originalni račun. 
Datum:  Žig in podpis: 

PRIJAVE / ODJAVE 

za pomladni termin zbiramo do 29. marca 2018 po pošti na naslov: Mariborska razvojna agencija, Klavdija 
Gornik, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor ali po faksu: 02 3331 310 ali po elektronski pošti na naslov: 
klavdija.gornik@mra.si do zapolnitve prostih mest.  

S posredovanjem izpolnjene prijavnice si udeleženec zagotovi prosto mesto na usposabljanju, na katerega se 
prijavi in hkrati prevzame obveznost plačila kotizacije. Kotizacije se lahko poravna v enkratnem znesku najmanj 
dva dni pred usposabljanjem. Udeležba na usposabljanjih je mogoča izključno pod pogojem, da je udeleženec 
poravnala kotizacijo. 

Organizator usposabljanj si pridržuje pravico do spremembe datuma, lokacije izvedbe izobraževanja ali do 
odpovedi izobraževanja (npr. zaradi bolezni predavatelja ali prenizkega števila prijav), o čemer obvesti 
naročnika najmanj dva dni pred predvidenim izobraževanjem. Posamezno usposabljanje se izvede pod 
pogojem, da se nanj prijavi najmanj dvanajst udeležencev oz. minimalno število, določeno s strani 
organizatorja usposabljanja.  

Udeleženec, ki se je prijavil na usposabljanje, lahko odpove svojo prijavo najmanj 5 delovnih dni pred 
predvidenim datumom usposabljanja in sicer tako, da o tem obvesti organizatorja usposabljanja preko 
elektronske pošte na naslov: klavdija.gornik@mra.si.  


