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POMLADNI CIKEL 2017  - PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO – MODULI 1 DO 4* 
Rok za prijavo: 3. marec. 2017. Izpolnjeno prijavnico pošljite na e-naslov: akademija@soz.si. 

 

    Sem član SOZ in imam poravnano članarino za leto 2017.   

 
Podjetje:   ____________________________________ 

Naslov:  ____________________________________   

 

Označite izbrane dogodke in vnesite zahtevane podatke o udeležencih. 


 22. 3. 2017, 9.00 – 15.30:  
Sam Moorthy: Učinkovito vodenje in upravljanje odnosov naročnik – agencija  
Going beyond project management to strengthen Client-Agency relationships **  
  

Ime in priimek:   ____________________________________ 

Delovno mesto  ____________________________________ 

E-naslov:   ____________________________________ 

 19. 4. 2017, 9.00 – 12.30:  
mag. Tomato Košir: »Celostna grafična nadloga«.  
Ustrezno in neustrezno sporočanje vsebine s pomočjo orodja, celostne grafične podobe. 
 

Ime in priimek:   ____________________________________ 

Delovno mesto  ____________________________________ 

E-naslov:   ____________________________________ 



 17. 5. 2017, 9.00 – 15.30:  
Dave Birss: Super pogon za kreativnost. Vodič h kreativnemu umu.  
Rocket fuel for creativity. A guide to a creative mind. **  
 

Ime in priimek:   ____________________________________ 

Delovno mesto  ____________________________________ 

E-naslov:   ____________________________________ 

 14. 6. 2017, 9.00 – 12.30 
Doc.dr. Milena Fornazarič:  
Slovenska medijska krajina zadnjih dveh desetletij. Spomini in trendi. 
 

Mitja Tuškej:  
Ko strokovnost, etika in človeški odnos dokažejo svojo vrednost. Štartaj, Slovenija! 
 

Ime in priimek:   ____________________________________ 

Delovno mesto  ____________________________________ 

E-naslov:   ____________________________________ 

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

http://www.soz.si/
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LOKACIJA 
Vsi moduli SOZ Akademije 2017 bodo potekali v konferenčni dvorani Uradnega lista na Dunajski 167 v Ljubljani 
(Poslovna stavba Rotonda nasproti WTC) 
 
ŠTEVILO MEST JE OMEJENO, ZATO POHITITE S PRIJAVAMI! 
Število mest za udeležbo na posameznem izobraževalnem modulu je omejeno in na voljo samo članom Slovenske 
oglaševalske zbornice (SOZ). Izpolnite prijavnico in jo pošljite na soz.akademija@soz.si. 
 
POGOJI UDELEŽBE 

 SOZ Akademije 2017 se lahko udeležijo predstavniki članov SOZ, ki imajo plačano članarino SOZ za leto 
2017. 

 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 
drugega predstavnika istega podjetja. 

 Člani SOZ iz vrst malih podjetij lahko za 1 osebo izkoristijo brezplačno udeležbo na treh (3) celodnevnih 
(tuj predavatelj) in dveh (2) poldnevnih (domač predavatelj) modulih. 

 Pridruženi člani in člani posamezniki lahko v 2017 izkoristijo brezplačno udeležbo na enem (1) 
celodnevnem (tuj predavatelj) in enem (1) poldnevnem (domači predavatelj) modulu. 

 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 možna, lahko pa  prijavite nadomestnega udeleženca.  

 V primeru neudeležbe brez odpovedi SOZ zaračunava prijavnino / no show / v višini 250 EUR (+ DDV) 
za celodnevne dogodke in 150 EUR (+ DDV) za poldnevne dogodke. 

 V sodelovanju s partnerji SOZ Akademije 2017 udeležba na izobraževanju vključuje brezplačno osvežitev v 
času odmorov za kavo in opoldanski prigrizek v okviru celodnevnih modulov  

 

 
Kraj in datum:        Podpis:    
     
 
Izjava o varovanju podatkov 

S posredovanjem zgoraj navedene prijave osebne udeležbe dovoljujem, da Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), Letališka cesta 35, 1000 

Ljubljana, ki jo zastopa Mojca Briščik, direktorica SOZ, uporablja tukaj zbrane osebne podatke za namen analize podatkov o udeležencih 

dogodkov in za obveščanje udeležencev o prihodnjih dogodkih, ki jih organizira SOZ. SOZ sme hraniti osebne podatke za čas do petih let. Vsak 

udeleženec lahko kadarkoli zaprosi za začasno ali stalno prekinitev zgoraj opisanih storitev. SOZ bo spremembe upošteval v roku 15 dni in v 

roku petih dni obvestil udeleženca o prekinitvi uporabe. 

 

 

Generalni partner 

 

 
 

Partnerji 
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