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PRIJAVNICA NA SLOVENSKE ONEVE 
SANITARNEGA INZENIRSTVA 2018 

17. -19. OKTOBrn 2018
MrnTNI MUZEJ LJUBLJANA, LJUBLJANA 

PRIJAVITELJ / PODJETJE : 

NASLOV : 

IME IN PRIMEK UDELEZENCEV: 

2. 

Telefon: E-naslov: 

Žig in podpis odgovorne osebe: 

Kotizacija za udeležbo znaša 110,00 EUR z DDV. Kotizacija vključuje: udeležbo 
na vseh dogodkih in predavanjih, material in strokovno e-gradivo za udeleženca, 
pijačo v odmorih, e-potrdilo o udeležbi in ogled Mestnega muzeja Ljubljana. 
Znesek kotizacije nakažite pred pričetkom dogodka na TRR st.: SI56 6100 0001 
5799 028 (DELAVSKA HRANILNICA, d. d., LJUBLJANA). Račun vam bomo 
izstavili naknadno. Javne ustanove koristijo valuto plačila 30 dni, skladno z 
zakonodajo. Dokazilo o plačilu kotizacije pošljite po e-pošti. Člani ZSTI lahko 
koristijo 10 % popust pri plačilu. Plačila kotizacije so oproščeni študentje in 
brezposelni diplomanti sanitarnega inženirstva po predhodni odobritvi. 
Udeležba na dogodku se šteje kot dodatno strokovno izobraževanje. 
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V celoti izpolnjeno prijavnico pošljite:

po NAVADNI POŠTI:

ali  E-POŠTI:

ali  ON-LINE:   

INŠTITUT ZA SANITARNO INŽENIRSTVO 
Zaloška cesta  155, 1000 LJUBLJANA 

sanitarni.dnevi@institut-isi.si

www.sanitarni.dnevi.sanitarc.si
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Slovenian Public and Environmental Health Professionals 

VABILO 
Spoštovani,  

pošiljamo vam vabilo na Slovenske dneve sanitarnega inženirstva 2018, ki jih organizira lnštitut za sanitarno 
inženirstvo in Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije. Večdnevni dogodek bo potekal od srede, 17., do petka, 

19. oktobra 2018, na naslednjih lokacijah: 

sreda, 17. oktober 2018 - Mestni muzej Ljubljana 
četrtek, 18. oktober 2018 - Zdravstvena fakulteta Ljubljana 

petek, 19. oktober 2018 - Mestni muzej Ljubljana 

K sodelovanju smo povabili številne strokovnjake s področja sanitarnega inženirstva, da s posredovanjem 
svojega znanja in delovnih izkušenj tvorno pripomorejo k zastavljenim ciljem dogodka. 

Vabimo vas, da se dogodka udeležite, izmenjate izkušnje iz prakse in spoznate nove zanimive ljudi.
Celoten program je objavljen na 

sanitarni.dnevi.sanitarc.si

Spremljajte nas na drufbenih omrezjih / Follow us on 

www.sanitarc.si 




