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PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO: JESEN – ZIMA 2020   
 

Rok za prijavo je 10. julij 2020. Izpolnjeno prijavnico pošljite na: soz.akademija@soz.si 
 

    Sem član SOZ in imam poravnano članarino za leto 2020.   

 

Podjetje:  

Kontaktna oseba:     E  naslov:      

 

Označite izbrane dogodke in vnesite zahtevane podatke o udeležencih. Prosimo, preverite pogoje udeležbe 

v nadaljevanju (2. stran). Pri dveh modulih (enim s predavateljem iz tujine in enem z domačimi govorci) 

lahko navede še drugega kandidata za udeležbo, ki pa se bo izobraževanja lahko udeležil le v primeru 

prostih mest. 


 17. 9. 2020, 9.00 – 14.00:  
Richard Schotton: Uporaba spoznanj vedenjske znanosti v marketingu **  
Applying insights from behavioural science to marekting 
 

Udeleženec      Drugi kandidat / udeležba bo možna le v primeru prostih mest/ 

Ime in priimek:  ____________________________ Ime in priimek:  ____________________________ 

Delovno mesto: ____________________________ Delovno mesto: ____________________________ 

E-naslov:  ____________________________ E-naslov:  ____________________________ 

 

  15. 10. 2020, 9.00 – 12.00:  
Dr. Boris Horvat & Urška Saletinger: Razvoj digitalnih ekosistemov v praksi.  
Z nekaj teorije in veliko priložnosti za komunikacijsko industrijo. 

 

Udeleženec      Drugi kandidat / udeležba bo možna le v primeru prostih mest/ 

Ime in priimek:  ____________________________ Ime in priimek:  ____________________________ 

Delovno mesto: ____________________________ Delovno mesto: ____________________________ 

E-naslov:  ____________________________ E-naslov:  ____________________________ 



 12. 11. 2020, 9.00 – 14.00:  
Paul Arnold, MSc: Veščine in miselnosti strateškega načrtovanja**  
Skills & mindsets of strategic planning 
 

Udeleženec      Drugi kandidat / udeležba bo možna le v primeru prostih mest/ 

Ime in priimek:  ____________________________ Ime in priimek:  ____________________________ 

Delovno mesto: ____________________________ Delovno mesto: ____________________________ 

E-naslov:  ____________________________ E-naslov:  ____________________________ 

 

 10. 12. 2020, 9.00 – 12.30: 
RAZBIJAMO MITE. Sklop krajših predstavitev - TEDx format z domačimi strokovnjaki 
 

Udeleženec      Drugi kandidat / udeležba bo možna le v primeru prostih mest/ 

Ime in priimek:  ____________________________ Ime in priimek:  ____________________________ 

Delovno mesto: ____________________________ Delovno mesto: ____________________________ 

E-naslov:  ____________________________ E-naslov:  ____________________________ 

 
*SOZ si kot organizator pridržuje pravico do spremembe. 
**Dogodek bo potekal v angleškem jeziku brez prevoda. 

http://www.soz.si/
mailto:soz.akademija@soz.si
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POGOJI UDELEŽBE 

 SOZ Akademije, jesen – zima 2020, se lahko udeležijo predstavniki članov SOZ, ki imajo plačano 
članarino SOZ za leto 2020.   

 Brezplačna udeležba je možna za eno (1) osebo iz istega podjetja, člana SOZ (velja za člane SZOA - 
združenja agencij, SZO - združenja oglaševalcev in SZM - združenja medijev) na vsakem modulu ob 
dodatnem pogoju do zapolnitve prostih mest. Število mest na posameznem izobraževalnem modulu je 
namreč omejeno zaradi interaktivnega pristopa k izvedbi. V primeru prostih mest bo možna udeležba še za 
drugega predstavnika istega podjetja. 

 Člani SOZ iz vrst malih podjetij lahko v letu 2020 izkoristijo brezplačno udeležbo na dveh modulih z 
govorcem iz tujine in na dveh (2) modulih z domačimi predavatelji. 

 Pridruženi člani in člani posamezniki lahko v letu 2020 za 1 osebo izkoristijo brezplačno udeležbo na 
enem (1) modulu s tujim in na enem (1) z domačim predavateljem. 

 Odpoved udeležbe je obvezna do roka in na način, kot ju za vsak modul posebej ob potrditvi prijave 
opredeli organizator. Po tem roku odpoved ni več mogoča, lahko pa se prijavi nadomestni udeleženec.  

 V primeru neudeležbe brez odpovedi do določenega roka SOZ zaračunava prijavnino / no show / v 
višini 290 EUR (+ DDV) za daljše dogodke in 140 EUR (+ DDV) za krajše, dopoldanske dogodke. 

 V sodelovanju s partnerji SOZ Akademije 2020 udeležba na izobraževanju vključuje brezplačno osvežitev 
v času odmorov za kavo in hiter, hladen opoldanski prigrizek v okviru daljših modulov.  

 

POTRDITEV PRIJAVE 
Ob zaključku zbiranja prijav bo kontaktna oseba prijavitelja prejela e-obvestilo s potrditvijo prejema prijav. 14 dni 
pred vsakim modulom bodo prijavljeni na izobraževanje prejeli še e-obvestilo s potrditvijo mesta na dogodku in  
napotke, ki bodo vključevali tudi rok za odpoved udeležbe oz. imenovanje nadomestnega udeleženca. 
 
LOKACIJA 
Vsi moduli bodo potekali v multimedijski dvorani Telekoma Slovenije na Cigaletovi 15 v Ljubljani. Parkirna 
mesta za udeležence niso zagotovljena, v primeru prihoda z avtomobilom se parkira na okoliških parkiriščih ali v 
garažnih hišah za lasten račun. V primeru omejitev zbiranj / organizacije dogodkov v okviru morebitnih 
ukrepov zaradi COVID-19 bodo izobraževanja izvedena v digitalni obliki / webinar. 
 
Kraj in datum:        Podpis:    
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