
 
 

VABILO NA XXVI. SIMPOZIJ O AKTUALNIH BOLEZNIH MALIH ŽIVALI 
Ankaran (Hotel & Resort Adria Ankaran), 22. in 23. marec 2013 

 
Organizator: Slovensko združenje veterinarjev za male živali (SZVMŽ) in Veterinarska fakulteta v Ljubljani 

Glavni temi: oftalmologija in nevrologija 
predavatelji: prof. dr. David Wilkie, DVM, Dipl ACVO; Tadej Zemljič, DVM, Dipl. ECVO;  

prof. dr. sc. Boris Pirkić, DVM 
 

PREDKONGRESNI DAN (21. marec 2013) 
 Organizator: SZVMŽ in Novartis 

Tema: kardiologija 
predavatelji: doc. dr. Domanjko, DVM; dr. Venco,DVM, SCPA, Dipl. EVCP; Kelemen, DVM 

 
 

Vabimo vas, da se udeležite XXVI. simpozija o aktualnih bolezni mali živali v Ankaranu. Aktivne udeležence 
simpozija - avtorje prispevkov naprošamo, da svoje pisne izdelke pošljete do četrtka, 28. februarja 2013, na 
naslov igofir@gmail.com.  
 
Rok za zgodnje prijave za vse udeležence smo podaljšali do 28. februarja 2013. 
 
Kotizacija za simpozij (22. in 23.3.2013) vključuje kongresni material z zbornikom referatov, 2x kosilo, 
svečano večerjo in osvežitve v odmorih. Rok za zgodnje prijave za vse udeležence je do vključno četrtka, 28. 
februarja 2013. 
Predkongresni dan – kardiologija (21 .3.2013): 
Obvezna je predhodna prijava do 28. februarja, ki vključuje tudi sponzorsko večerjo (Novartis). Število 
udeležencev je omejeno. 
Izobraževanje veterinarskih tehnikov bo v okviru simpozija potekalo v soboto, 23. marca 2013.  Kotizacija 
za veterinarske tehnike vključuje kongresni material z zbornikom referatov, osvežitve v odmorih, kosilo in 
slavnostno večerjo 22. marca. 
 

Dvodnevna kotizacija Prijave in vplačila do 28. februarja Prijave in vplačila po 28. februarju 

Člani SZVMŽ 170 EUR 220 EUR 

Nečlani SZVMŽ 220 EUR 270 EUR 

Član SZVMŽ - prvi avtor kratkega predavanja ali 
prvi avtor posterja 

85 EUR   

Študenti                                                          
(kotizacija ne vključuje svečane večerje) 

50 EUR 65 EUR 

Enodnevna kotizacija   

Člani SZVMŽ 125 EUR /dan 

Nečlani SZVMŽ 170 EUR/dan 

Predkongresni dan                     
(predavanja kardiologija + sponzorska večerja) 

Obvezna predhodna prijava!                                                                                                 
Število udeležencev omejeno 

Člani SZVMŽ brezplačno brezplačno 

Nečlani SZVMŽ 20 EUR 30 EUR 

Program za veterinarske tehnike 50 EUR 65 EUR 

 
 



Prijave in plačila 
Prijavnice za udeležbo na simpoziju pošljite na naslov: Barbara Celinšek, Klinika za kirurgijo in male živali,  
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana.  
Kotizacijo plačate na transakcijski račun društva št.: 03107-1000013109 s pripisom "kotizacija za XXVI. 
simpozij". Obvezno pripišite ime osebe, za katero ste plačali kotizacijo. Potrdilo o vplačilu prinesite s seboj 
na simpozij. Preverite tudi, ali ste poravnali članarino za leto 2012,  ki pomeni vaše aktivno članstvo v 
SZVMŽ. 
 
Prenočišče 
Cenik bivanja v Hotel & Resort Adria Ankaran: 

- Vile 3* Cedra, Bor, Adriatic 
Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 55 EUR/sobo/dan (cena že vključuje DDV) 
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 74 EUR/sobo/dan (cena že vključuje DDV) 

Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,01 EUR po osebi/na nočitev. 
Cena vključuje tudi neomejeno kopanje v notranjem bazenu z ogrevano morsko vodo, parkirišče pred 
hotelom in dostop do interneta. 
O vašem aranžmaju se dogovorite neposredno ob rezervaciji bivanja. Sobe si rezervirate sami na naslov: 
Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, Slovenija, preko elektronskega naslova: 
hotel@adria-ankaran.si ali na tel.: 05 66 37 300 oziroma faks 05 66 37 320. Spletni naslov je: www.adria-
ankaran.si 
 
V sklopu simpozija bo v petek, 22. marca 2013, redna letna skupščina združenja. Prosim, da se skupščine 
zanesljivo udeležite. 
 
Dodatne informacije lahko dobite pri Igorju Firmu (tel. 041 459 613) ali pri Darji Pavlin in Barbari Celinšek 
(tel. 01 4779 277). 
 
 
Za UO SZVMŽ     

 
Igor Firm, predsednik UO SZVMŽ 


