
Zadeva:       VABILO NA SLOVENSKE DNEVE SANITARNEGA INŽENIRSTVA 2019 

Spoštovani, 

I. OBVESTILO

v nadaljevanju vam pošiljamo vabilo in I. obvestilo o organiziranih Slovenskih dnevih 
sanitarnega inženirstva 2019, ki bodo potekali 

od srede, 16., do petka, 18. oktobra 2019,  
v Mestnem muzeju Ljubljana in na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Strokovni dogodek organizirajo International Federation of Environmental Health - IFEH, 
Inštitut za sanitarno inženirstvo, Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije, Združenje za 
sanitarno inženirstvo Bosne i Hercegovine, Hrvatska komora zdravstvenih radnika in 
Udruženje sanitarnih inženjera  ”SETIS” Srbija. 

Koncept Slovenskih dnevov sanitarnega inženirstva 2019 je organiziran v nizu večdnevnih 
dogodkov, ki bodo potekali na naslednjih lokacijah in terminih: 

Sreda, 16. oktober 2019 od 16:30 do 18:30 ure – Mestni muzej Ljubljana 
Otvoritev Slovenskih dnevov sanitarnega inženirstva 2019 s predstavitvijo novo izdanih knjig 
sanitarnih inženirjev in sodelavcev. 

Četrtek, 17. oktober 2019 od 10:00 do 12:00 ure – Zdravstvena fakulteta UL 
Študentski simpozij. 

Petek, 18. oktober 2019 od 8:30 do 18:00 ure – Mestni muzej Ljubljana 
Strokovna predavanja strokovnjakov javnega in okoljskega zdravja.  

Urnik predavanj bo objavljen naknadno na spletnem portalu www.sanitarc.si. Prijave se 
zbirajo preko izpolnjene prijavnice do zasedbe prostih mest. Prijavnica je priložena.  

Informacije in prijava na dogodek:  
Inštitut za sanitarno inženirstvo, Zaloška cesta 155, 1000 Lljubljana. 
E-naslov: prijava@sanitarc.si, spletno mesto: www.sanitarc.si.

Vljudno vabljeni, 

Organizacijski odbor 
Slovenskih dnevov sanitarnega inženirstva 2019 



 
 
 
 
 

 

PRIJAVNICA – NAROČILNICA ZA 
SLOVENSKE DNEVE SANITARNEGA INŽENIRSTVA 2019 

16.-18. oktober 2019 
Mestni muzej Ljubljana in Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani 

 
Podatki o udeležencu: 

     IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 
 
 
 
 

 
 

KONTAKTNA TEL. ŠT.: E-NASLOV: 

 
Podatki o naročniku - plačniku: 
 
 NAZIV ORGANIZACIJE ALI IME IN PRIIMEK SAMOPLAČNIKA: 

NASLOV: 

KONTAKTNA TEL. ŠT.: E-NASLOV: 

Podpisani/-a dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri obdelavi podatkov in za analitične potrebe Inštiituta za sanitarno inženirstvo v 
skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. 

 
V celoti izpolnjeno prijavnico pošljite na e-naslov: prijava@sanitarc.si. Prijavnica velja kot naročilnica. 

Kotizacija vključuje udeležbo na vseh treh dogodkih Slovenskih dnevov sanitarnega inženirstva 2019 organiziranih v Ljubljani 
in pogostitev med odmori ter znaša 90 EUR + DDV. Znesek kotizacije nakažite pred pričetkom dogodka na TRR št.: SI56 
6100 0001 5799 028 (DELAVSKA HRANILNICA, d. d., LJUBLJANA), z izjemo javnih zavodov, ki koristijo valuto 30 dni. Račun 
bomo izdali naknadno. Udeležba se šteje kot strokovno izpopolnjevanje.     

 

 

  
PODPIS UDELEŽENCA                                                 ŽIG                                         PODPIS NAROČNIKA - PLAČNIKA 

 

 

V_________________________, dne _______________  

 

Odjavite se lahko le v pisni obliki najkasneje 3 delovne dni pred datumom pričetka Slovenskih dnevov sanitarnega inženirstva 2019. Kasnejših 
odjav ne bomo mogli upoštevati in vam bomo morali zaračunati stroške organizacije v višini 80 % polne kotizacije. 
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