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Želite ustanoviti lastno podjetje, pa ne veste kje začeti?  

Niste prepričani, katero obliko organizacije izbrati in kakšne odgovornosti iz nje izhajajo? 

Koliko in katere dejavnosti registrirati? Kaj če ugotovite, da ste katero dejavnost izpustili? 

Imeti ločen ali skupen transakcijski račun?  

Ali potrebujem obrtno dovoljenje?  

Koliko znašajo prispevki?  

Ali se moram v d.o.o. zaposliti? 

Kakšna je razlika  med zavodom in društvom? 

 

Vse to in še več boste izvedeli 11.2.2017, ob 15,30 v Kovačnici sreče, kjer za vas 

organiziramo predavanje 

KAJ MORATE VEDETI, ŠE PREDEN (PUSTITE SLUŽBO IN) SE PODATE NA 
PODJETNIŠKO POT 

Ekonomistka Maja Hadjur Štefanič je za vas pripravila zanimivo predavanje, kjer bo skušala 

odgovoriti na vaša pereča vprašanja, ki se vam porajajo pred vstopom na podjetniško 
pot. 

Maja je tudi sama podjetnica. Je lastnica in direktorica računovodskega servisa Petit projekt d.o.o. Pri 
svojem delu se srečuje z mladimi podjetniki in spoznava njihove dvome pri razumevanju poslovanja. 
Zato se je tudi odločila, da z vami podeli svoje izkušnje – da vas usmeri na pravo, podjetniško pot. 

Da bo vsak udeleženec dobil odgovore na svoja vprašanja, smo omejili število udeležencev na 
največ 7  

Vprašanja nam lahko posredujete vnaprej na e-naslov: info@convivas.si ali na samem predavanju.  

Minimalno število udeležencev, da se bo tečaj še organiziral je 3. 

Investicija, za vaš uspešen vstop na podjetniško pot , je 48€. 

Cena vključuje organizacijo in izvedbo predavanja, osvežilne napitke in prigrizke v odmorih, ter 
odgovore na 3 vaša vprašanja, ki se vam porodijo v času do 28.2.2017 

Dodatne ugodnosti: 

- Za prijavo in plačilo prijavnine do 31.1.2017 vam nudimo 20,83% popust, cena s popustom : 38€ 

- Ob prijavi 2 ali več udeležencev iz iste družine (označite na prijavnici), ima drugi in vsak 
naslednji udeleženec 50% popust na ponujeno ceno. Cena, od katere se obračunava popust, je 
določena v prvi alineji. 

Izpolnjeno prijavnico nam lahko izročite osebno, na sedežu podjetja,  pošljete po pošti na naslov  

CONVIVAS d.o.o., Griblje 65a, 8332 Gradac, ali skenirano po elektronski pošti na naslov: info@convivas.si  

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na GSM: 031/864-353, ali e-mail: info@convivas.si 
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PRIJAVNICA/NAROČILNICA:  

KAJ MORATE VEDETI, ŠE PREDEN (PUSTITE SLUŽBO IN) SE PODATE NA 
PODJETNIŠKO POT 

Predavateljica: Maja Hadjur Štefanič, Petit projekt d.o.o. 

Termin: 11.2.2017, Griblje, Kovačnica Sreče, od 15,30 do 20,00 ure  

 
PODATKI O UDELEŽENCU 
 
Ime in priimek: 

Datum in kraj rojstva:  

Naslov:   

Pošta:  

Telefon:                      e-pošta: 

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

     Podpis udeleženca: 

     ______________________________ 
 
PODATKI O PLAČNIKU 
 
Plačnik izobraževanja je:         pravna oseba    /    samoplačnik       (ustrezno obkrožite) 

Ime oz. naziv plačnika: 

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

Naslov in poštna št. plačnika: 

Kontaktna oseba:                     GSM:  

e-pošta:  tel.:                        faks: 

Ustrezno označite: 

___ Plačati želimo kot predplačilo na TRR  do 31.1.2017 in si zagotoviti 20,83 % popust. Moja cena bo 38€ 

___ Plačati želimo kot predplačilo na TRR  do 7.2.2017 in si zagotoviti 10,42 % popust. Moja cena bo 43€. 

___ Plačati želimo gotovinsko, pred samim dogodkom, 11.2.2017 = 48€ 
 
Pogoji odpovedi izobraževanja 
 

S prijavo se obvezujete, da boste poravnali kotizacijo za udeležbo na izobraževanju po pogojih v ceniku oziroma v ponudbi za posamezno izobraževanje. To 
velja tudi, kadar gre za izobraževanja v sklopih, ko udeleženec, kadarkoli po začetku izobraževanja, preneha obiskovati izobraževanje.  

Pred začetkom izobraževanja lahko pisno odpoveste svojo udeležbo najkasneje pet delovnih dni pred začetkom izobraževanja. Po tem datumu 
zaračunavamo 30 % kotizacije za administrativne stroške, za neudeležbo brez odjave pa zaračunavamo kotizacijo za celotno izobraževanje. Kotizacija ni 
prenosljiva na druge termine, druge programe izobraževanj ali druge osebe. 

Izjemoma pri obračunavanju kotizacije zaradi neudeležbe lahko priznamo zmanjšanje v primeru bolezni ali nesreče udeleženca ali bližnjega člana njegove 
družine. Taka odpoved izobraževanja je lahko le pisna in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 5 € manipulativnih stroškov. 

V primeru premajhnega števila prijav ali iz drugih objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do odpovedi posameznega izobraževanja ali spremembe 
terminov, najkasneje tri delovne dni pred začetkom izobraževanja. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja morebitno že vplačano kotizacijo 
brezobrestno povrnemo najkasneje v roku štirinajst dni od obvestila o odpovedi.  

 

Datum in kraj:    Podpis plačnika (žig za pravne osebe, ki poslujejo z žigom):  

 

______________________________    ________________________________________________________ 


