
 
 

VABILO NA XXIX. SIMPOZIJ O AKTUALNIH BOLEZNIH MALIH ŽIVALI 
Kongresni center  St. Bernardin, Portorož, 8. in 9. april 2016 

 

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

Glavna tema: Kirurgija psov in mačk 
Predavatelja: 

LaurentFindji (UK), DMV, MS, MRCVS, Dipl ECVS  
Doc. dr. Ana Nemec (SLO), Dipl EVDC/AVDC 

 

PREDKONGRESNI DAN (7. april 2016) 
 

Ortopedija psov in mačk 
Predavatelji: 

MassimoPetazzoni (IT), DVM, Zoran Lončar (SRB), DVM 
Milan Matko (SLO), DVM,  Prof. dr. Bojan Zorko (SLO), DVM 

 

PREDKONGRESNI DAN (7. april 2016) 
 

Prostoživeče ptice v Sloveniji: Od biologije do veterinarske oskrbe 
Predavatelji: 

Doc. dr. Joško Račnik, DVM, Dr. Zlatko Golob, DVM  
Doc. dr. Al Vrezec, Univdiplbiol, Dr. Tomi Trilar, Univdiplbiol (vsi SLO) 

 
 

Vabimo vas, da se udeležite XXIX. Simpozija o aktualnih bolezni malih živali v kongresnem centru St. 
Bernardin v Portorožu. K aktivnem sodelovanju na simpoziju vabimo tudi mlajše doktorice in 
doktorje veterinarske medicine. 
Prispevek, ki bi ga v obliki kratke predstavitve lastnega znanstveno-raziskovalnega ali klinično-
strokovnega dela želeli predstaviti na simpoziju, pošljite na priloženem obrazcu na naslov 
alenka.seliskar@vf.uni-lj.si in navedite, ali želite prispevek predstaviti kot kratko predavanje (10 
minut) ali poster. Izbrani prispevki bodo objavljeni v Zborniku simpozija kot izvlečki (do 300 besed). 
Rok za prijavo prispevkov je 14. februar  2016. Po prejetju vaših predlogov vas bomo najkasneje do 
6. marca  2014 obvestili, ali je bil vaš prispevek izbran za predstavitev na simpoziju ter v kakšni obliki.  
 
Kotizacija za simpozij (8. in 9. april 2016) vključuje kongresni material z zbornikom referatov, 2 
kosili, svečano večerjo in osvežitve v odmorih. Rok za zgodnje prijave za vse udeležence je do 
vključno 13. marca 2016. 
Kotizacija za predkongresni dan (7. april 2016) vključuje material predkongresnega dne, kosilo in 
osvežitev v odmoru. Rok za zgodnje prijave za udeležence predkongresnega dne (1. ortopedija ali 2. 
prostoživeče ptice) je do vključno 13. marca 2016. 
 
Izobraževanje veterinarskih tehnikov bo v okviru simpozija potekalo v soboto, 9. aprila 2016.  
Kotizacija za veterinarske tehnike vključuje kongresni material z zbornikom referatov, osvežitve v 
odmorih, kosilo in slavnostno večerjo. 
 
 
 



 
 
 

Dvodnevna kotizacija 
Prijave in vplačila 

do 13. marca 
Prijave in vplačila 

po 13. marcu 

Člani SZVMŽ 170 EUR 220 EUR 

Nečlani SZVMŽ 240 EUR 290 EUR 

Član SZVMŽ - prvi avtor kratkega 
predavanja ali prvi avtor posterja 

100 EUR   

Študenti (kotizacija ne vključuje 
svečane večerje)                                                                                   

50 EUR 70 EUR 

Enodnevna kotizacija   

Člani SZVMŽ 125 EUR/ dan 

Nečlani SZVMŽ 190 EUR/ dan 

Predkongresni dan Ortopedija psov in mačk 

Člani SZVMŽ/študenti 50 EUR 70 EUR 

Nečlani SZVMŽ 110 EUR 130 EUR 

Predkongresni dan Prostoživeče ptice v Sloveniji 

Člani SZVMŽ/študenti 50 EUR 70 EUR 

Nečlani SZVMŽ 110 EUR 130 EUR 

Program za veterinarske tehnike 60 EUR 80 EUR 

 
Prijave in vplačila 
 
Prijavnico za udeležbo na simpoziju ali/in predkongresnem dnevu pošljite na e-naslov 
barbara.celinsek@vf.uni-lj.si ali na naslov: Barbara Celinšek, Klinika za kirurgijo in male živali,  Cesta 
v Mestni log 47, 1000 Ljubljana.  
Kotizacijo plačate na transakcijski račun združenja št.: SI5603107-1000013109 s pripisom "kotizacija 
za XXIX. Simpozij, za IME PRIIMEK". 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 
2016, saj plačana članarina  pomeni vaše aktivno članstvo v SZVMŽ, na osnovi katerega uveljavljate 
plačilo kotizacije po članski ceni. Ob prvi prijavi (včlanitvi v združenje) plačate prijavnino 15 evrov. 
V sklopu simpozija bo v petek, 8. aprila 2016, redna letna skupščina združenja. Prosim, da se 
skupščine zanesljivo udeležite, saj je letos volilna. 
 
Prenočišče (Gh Bernardin, 5*, Hotel Histrion, 4*, Hotel Vile Park, 3*) si rezervirate sami na naslov: 
St. Bernardin Resort, Grand Hotel Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož, preko elektronskega naslova: 
booking@bernardingroup.siali na tel.: 05 690 7000 oziroma faks: 05 690 7010. Spletni naslov je: 
http://www.bernardingroup.si/  
 
Dodatne informacije v zvezi s prijavo na simpozij dobite pri tajnici združenja Barbari Celinšek, tel. 
01 4779 320, elektronska pošta: barbara.celinsek@vf.uni-lj.si, informacije v zvezi s plačilom 
kotizacije in članarine pa pri blagajničarki združenja Tjaši Pukl, elektronska pošta: 
tjasa.pukl@gmail.com 
 
Za UO SZVMŽ     

 
Doc. dr. Alenka Seliškar, predsednica UO SZVMŽ 


