PRIJAVNICA ZA STROKOVNO POSVETOVALNICO
(za obdobje 1. oktober 2020 – 30. september 2021)

Prijava______________________________________________________
(plačnik)
Naslov_______________________ ______________________________
(kraj, ulica, poštna številka)
Zavezanec za DDV

DA
NE ID za DDV plačnika ______________
(ustrezno obkroži)

Zastopnik_____________________________________________
Telefon/GSM________________ E- naslov ______________________
Kontaktna oseba ______________________________________
(kateri se pošiljajo obvestila o aktivnostih)
Telefon/GSM__________________________________________________
Faks_________________________________________________________
E- mail ______________________________________________________
Članarino v višini 1.400 € in DDV član nakaže na podlagi izstavljenega
računa (računov) na transakcijski račun pri BKS Bank AG, Ljubljana,
št.: SI56 3500 1000 1630 579.

__________________
Datum in žig:

__________________
Podpis odgovorne osebe:

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov (označite):
 Soglašam, da družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane podatke obdeluje z
namenom vodenja evidence članov ter z namenom trženja in me po e-pošti ali telefonu
kontaktira v zvezi s seminarji, dogodki in ugodnostmi za člane strokovne posvetovalnice.

Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti, faksu ali elektronski pošti na naš naslov.
NASLOV:

NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana
Tel.: 01/300 00 60, 300 00 61, Fax: 01/300 00 65
E-mail: nebra@nebra.si
http://www.nebra.si

članstvo

STROKOVNE
POSVETOVALNICE
za obdobje
1. oktober 2020 – 30. september 2021

Nebra d.o.o., Družba za davčno in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring, d.o.o.

Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana
tel.: 01/300 00 60, 300 00 61; fax: 01/300 00 65; e-mail: nebra@nebra.si , http://www.nebra.si

PREDSTAVITEV STROKOVNE POSVETOVALNICE, ki deluje od
leta 2000 in združuje veliko število članov (gospodarskih subjektov in
javnih zavodov).
Zastavljeni koncept delovanja temelji na principu ČLANSTVA v
Strokovni posvetovalnici.
S pristopom članstva vam ponujamo poslovno sodelovanje, s katerim
želimo na visoko kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in
aktualen način posredovati strokovna znanja in nasvete.
STROKOVNA POSVETOVALNICA temelji na konceptu svetovanja,
ki predstavlja kombinacijo strokovnih delavnic in individualnega
svetovanja.
Strokovne delavnice, svetovanja, izdelavo mnenj, projektov itd. bomo
tudi v prihodnje izvajali v tesnem sodelovanju s fakultetami,
ministrstvi, inštituti ter drugimi institucijami in uglednimi strokovnjaki
ter eksperti z različnih področij.

* * *
Ugodnosti za člane STROKOVNE POSVETOVALNICE:
- pisno obveščanje o aktivnostih v zvezi s potekom dela strokovne
posvetovalnice,
- posebej pripravljeno in aktualno strokovno gradivo ob obisku
strokovnih izobraževanj,
- možnost prejeti strokovno gradivo z izobraževanj, ki se ga niso
udeležili,
- pravica do brezplačnega telefonskega svetovanja,
- 20% popust pri vseh individualnih projektih oz. storitvah
(ekspertizah, pisnih odgovorih na vprašanja, nasvetih, itd.).

Dobrodošli med člane strokovne posvetovalnice!

ČLANSTVO V STROKOVNI POSVETOVALNICI obsega:

Obisk 5-ih enodnevnih izobraževanj ali udeležba na
spletnih seminarjih po lastni izbiri za dva predstavnika članov
(ter strokovno gradivo) organiziranih iz tematskih področij NEBRA
d.o.o.:
 novih predpisov
 poslovanja gospodarskih družb, javnih podjetij,
zavodov
 finančno-računovodskih in davčne problematike
 delovnih razmerjih
 odpadkov in varstva okolja
 javnih naročil in javno zasebnega partnerstva
 razpolaganja s stvarnim premoženjem
 varstvo osebnih podatkov GDPR
 urejanje prostora in graditev objektov.
Izobraževanja bodo potekala ob upoštevanju vseh potrebnih
ukrepov za preprečevanje okužb in širjenja virusa po
navodilih NIJZ.

* * *
ČLANARINA
Članarina za eno leto (1. oktober 2020 – 30. september 2021) znaša
1.400 € (in DDV) in se plača na podlagi izstavljenega računa v
enkratnem znesku (po dogovoru pa tudi v več manjših).

