
Kotizacija in popusti: 

 

    
    

 Zgodnja prijava – 
aktivni udeleženci 
(do 18. 9. 2017) 

Zgodnja prijava - 
udeleženci brez 
prispevka               
(do 21. 1. 2018) 

lani društva s pla ano 
lanarino 

150 EUR 135 EUR 135 EUR 

Ostali udeleženci 170 EUR 153 EUR 153 EUR 

Upokojenci, redni študenti in 
brezposelni (z ustreznim 
dokazilom) 

70 EUR 63 EUR 63 EUR 

Udeleženci brez prispevka (en 
dan) – lani društva s pla ano 
lanarino 

90 EUR 

 

/ 81 EUR 

Udeleženci brez prispevka (en 
dan) – ostali udeleženci 

110 EUR / 99 EUR 

Dijaki Oproš eni pla ila kotizacije 

 

Za drugega in vsakega nadaljnjega prijavljenega iz iste ustanove se kotizacija glede na podatke iz 
zgornje tabele zmanjša za 10 EUR.   

Prijavnica ima status naro ilnice in je osnova za pla ilo kotizacije. 

Kotizacija se pla a ob prijavi, s pripisom «za kongres« ter to nim imenom in priimkom udeleženca, 
za katerega se pla uje kotizacija. 

Ra un bomo izstavili po pla ilu kotizacije. 

Redni študenti, upokojenci in brezposelni uveljavljate popust z ustreznim dokazilom statusa.  

V kolikor se kongresa ne morete udeležiti, lahko sporo ite nadomestnega udeleženca (do 2 dneva 
(48 ur) pred pri etkom kongresa). Velja za udeležence brez prispevka. 
 
KOTIZACIJA VKLJU UJE zbornik prispevkov in zbornik povzetkov (oboje v elektronski obliki), pija o 
in prigrizke, ve erjo 1. dan, promocijski material, potrdilo o udeležbi. 

 

 

 



Pomembni datumi: 

 

Rok za prijavo aktivne udeležbe – naslov in 
povzetek prispevka 

6. 11. 2017 

Obvestilo aktivnim udeležencem o potrditvi 
prijave 

17. 11. 2017 

Rok za oddajo celotnega besedila prispevkov 30. 11. 2017 

Obvestilo aktivnim udeležencem o rezultatih 
recenzijskega postopka 

20. 12. 2017 

Rok za oddajo dopolnjenih prispevkov 15. 1. 2018 

Rok za pla ilo kotizacije za aktivno udeležbo           
(s prijavljenim prispevkom) 

21. 1. 2018 

Rok za zgodnjo prijavo in pla ilo kotizacije za 
udeležence brez prispevka 

21. 1. 2018 

Rok za prijavo udeležbe brez prispevka 17. 3. 2018 

Rok za pla ilo kotizacije udeležbe brez prispevka 17. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


