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CENIK KOTIZACIJ STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ 
 

 

Tip udeležbe  Cena v EUR za posamezno izobraževanje* 

Udeleženec izobraževanja 66,00 

Mentor UP FVZ 33,00 

Študent s statusom 15,00 

Diplomant UP FVZ 59,40 

Član Alumni kluba UP FVZ 59,40 
* V cenah je vključen DDV po splošno veljavni davčni stopnji. 

• V primeru hkratne prijave istega udeleženca na dve izobraževanji v koledarskem letu se 
upošteva 5% popust na višino kotizacije.  

• V primeru hkratne prijave istega udeleženca na tri ali več izobraževanj v koledarskem letu 
se upošteva 10% popust na višino kotizacije.   

• V primeru hkratne prijave najmanj treh udeležencev iz istega zavoda oz. podjetja se prizna 
10% popust na višino kotizacije. 

• V primeru hkratne prijave najmanj petih udeležencev iz istega zavoda oz. podjetja se prizna 
15% popust na višino kotizacije. 

• Zaposleni UP FVZ se izobraževanj udeležijo brezplačno. 
 

SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE, ODJAVE IN PLAČILA KOTIZACIJE  
 

Prijava na izobraževanje poteka z izpolnitvijo spletnega prijavnega obrazca. Ob prijavi je 
potrebno poleg osnovnih podatkov prijavitelja navesti točne podatke o plačniku kotizacije. 
Kotizacijo je potrebno poravnati pred pričetkom izobraževanja, najkasneje do pet (5) delovnih 
dni pred izobraževanjem, s čimer je prijava potrjena.  
 

Prisotnost na izobraževanju je pogoj za pridobitev potrdila o udeležbi. V primeru, da kotizacijo 
plačuje delodajalec na podlagi prejetega računa, ki ga UP FVZ izstavi po izvedenem 
izobraževanju, se udeležencu izobraževanja izda potrdilo o udeležbi po prejetem plačilu 
kotizacije. 
  
Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov 
mariza.bulic@fvz.upr.si. V primeru odjave najkasneje do pet (5) delovnih dni pred 
izobraževanjem se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odjave od vključno 
pet (5) do dva (2) delovna dni pred izobraževanjem zaračunamo stroške v višini 50% pripadajoče 
kotizacije. V primeru nepravočasne odjave, tj. od vključno dva (2) delovna dni pred 
izobraževanjem in manj, ali v primeru neudeležbe brez predhodne odjave se kotizacije ne vrača.  
 

UP FVZ si pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja zaradi premajhnega števila prijav, drugih 
objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru se udeležencem, ki so vplačali kotizacijo, znesek 
v celoti povrne na račun, iz katerega je bila kotizacija nakazana. 
  
Cenik velja do spremembe oziroma preklica.       
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