
 

 

Fokus NLP, izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Sneberska cesta 98A, SI-1000 Ljubljana,  
Matična številka: 6888321000, Davčna številka: 60514841 (nismo zavezani za DDV), TRR SI566100 0001 1299 489 

telefon: 041 326 379, 031 380 753; www.fokusNLP.si  

PRIJAVNICA NA DELAVNICO: 

Za termin:                                                              Lokacija izvajanja:                  

 

PODATKI O UDELEŽENCU / UDELEŽENKI 

 
Ime in priimek:    

Naslov in poštna številka:   

Telefon:              e-pošta: 

S prijavo na delavnico dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v skladu z 
veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkovin Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. 

     Podpis udeleženca: 

     ______________________________ 
 

PODATKI O PLAČNIKU (ni potrebno izpolniti, če je udeleženec tudi plačnik) 

 
Plačnik izobraževanja je (označite):        pravna oseba / samozaposlen / fizična oseba   

Ime oz. naziv plačnika:     

Davčni zavezanec po Zakonu o DDV (za pravne osebe):     da    ne davčna št.: 

Naslov in poštna št. plačnika:  

Kontaktna oseba:               

e-pošta:            kontaktni telefon:                                

 

PODATKI O PRIJAVI IN NAČINU PLAČILA (označite)*: 

 Zgodnja prijava*  

 Plačamo v enkratnem znesku. 

 Prosim za plačilo v ______obrokih*. Prvi obrok poravnamo najkasneje 3 dni pred začetkom izobraževanja. 

 Plačnik je podjetje. 

 Plačilo v 30 dneh po izvedenem izobraževanju (le za proračunske uporabnike). 

ostalo: _________________________________________________________________________________________ 

*Plačilni pogoji so omogočeni na način in pod pogoji, ki so objavljeni pri objavi posameznega tipa izobraževanja na spletni 
stani www.fokusnlp.si ali v drugih gradivih podjetja. Za vse tipe izobraževanj vseh izbir ne zagotavljamo! 
 

Povzetek pogojev odpovedi izobraževanja 
S prijavo se obvezujete, da boste poravnali kotizacijo za udeležbo na izobraževanju po pogojih v ponudbi za izobraževanje. Pred začetkom 
izobraževanja lahko pisno odpoveste svojo udeležbo najkasneje tri delovne dni pred začetkom izobraževanja. V nasprotnem primeru ste dolžni 
plačati celoten znesek. V primeru pravočasne odpovedi, vam celotni že plačani znesek vrnemo v roku sedmih delovnih dni. 
V primeru premajhnega števila prijav ali iz drugih objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja ali spremembe 
terminov, najkasneje tri delovne dni pred začetkom izobraževanja. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja morebitno že 
vplačano kotizacijo brezobrestno povrnemo v roku sedmih delovnih dni od obvestila o odpovedi.  

 
Z oddajo naročilnice se prijavitelj / plačnik strinja s splošnimi pogoji, ki se nahajajo na spletnih straneh podjetja. 
V skladu z veljavno zakonodajo se obvezujemo, da vaših podatkov ne bomo posredovali nobeni tretji osebi za kakršnokoli uporabo. Več o 
politiki zasebnosti preberite na: https://www.fokusnlp.si/politika-zasebnosti.html . 

 

Datum in kraj:    Podpis plačnika (žig za pravne osebe):  

 

______________________________    ______________________________ 

 

Izpolnjeno prijavnico lahko izročite osebno, jo pošljete po pošti na naslov fokus NLP, Sneberska 98 a, 1260 Ljubljana ali 
posredujete njeno sliko po e-pošti na info@fokusNLP.si. 
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