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Popusti na kotizacijo za udeležence 14. Tehnološke konference o vzdrževanju motornih 

vozil se določajo po naslednjih pravilih:  
 

1) 15 % na kotizacijo udeleženca za člane servisnih mrež v Sloveniji,  

▪ 15% popust je možno pridobiti samo članom servisnih mrež v Sloveniji, ki pomagajo pri širjenju glasu o Tehnološki 

konferenci med svojimi člani in ostalo javnostjo in se iz vrst članov dotične mreže prijavi na dogodek vsaj 10 

udeležencev. Servisna mreža mora zaradi transparentnosti dogovora organizatorju priskrbeti najnovejši aktualni spisek 

svojih članov, organizator pa po dogodku posreduje odgovornemu servisne mreže spisek prijavljenih in udeleženih 

članov dotične servisne mreže na dogodku. 

▪ Popust se udeležencem poravnava z dobropisom po zaključenemu dogodku ali pa, ob prejemu hkratne prijave vsaj 10. 

udeležencev iz iste servisne mreže, že ob izdaji računa pred dogodkom.  

▪ Če se iz servisne mreže prijavi 20 ali več udeležencev lahko pridobijo dodatnih 5% popusta na kotizacijo udeleženca.  

2) 15 % na kotizacijo udeleženca za profesorje srednjih in visokih šol,  

▪ Za odobritev popusta mora udeleženec organizatorju predložiti potrdilo o zaposlitvi v izobraževalni ustanovi. 

3) 20 % na kotizacijo udeleženca za dijake in redne ter izredne študente do 26. leta starosti. 

▪ Za odobritev popusta mora udeleženec organizatorju predložiti potrdilo o vpisu na izobraževalno ustanovo za tekoče 

šolsko leto 2019/2020. 

4) Cena kotizacije za udeleženca se zmanjša za 1/3 na 100€ + DDV, če udeleženec že ob prijavi na dogodek izrazi željo 

udeležbe samo na en dan dogodka. Ob prijavi mora organizatorju točno navesti kateri dan je to, ali sobota ali nedelja, da se 

to lahko zavede v prijavno listo dogodka. V primeru, da se udeleženec na dogodku premisli in tam prisostvuje oba dneva je 

organizatorju dolžan poravnati razliko, 50€ + DDV, do celotne kotizacije udeleženca, 150€ + DDV, za kar mu organizator 

izstavi dodaten račun. 

5) Popustov na kotizacijo za spremljevalke/-ce in otroke ni možno pridobiti in se jih ne obračunava. 

6) Servisne mreže, podjetja in druge organizacije se lahko z organizatorjem Tehnološke konference individualno dogovorijo, 

da sofinancirajo v določenem deležu ali polno kotizacijo udeleženca svojim članom oziroma predstavnikom, organizator 

pa to upošteva že pri izdaji računov udeležencem. Za sofinancirani del kotizacij organizator po dogodku na osnovi 

prijavne liste ter usklajenega obračuna izda račun servisni mreži, podjetju ali drugi organizaciji s katero je bil sklenjen 

dogovor o sofinanciranju.          

        

 

V Murski Soboti dne 24.12.2019      Prokurist: Tomaž Gider 


