
KOTIZACIJA 
 
 
Kotizacija za udeležbo na dvodnevnem strokovnem izpopolnjevanju veterinarjev v Zrečah 
znaša za člane Veterinarske zbornice Slovenije 125,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Kotizacija za enodnevno udeležbo na izpopolnjevanju dne 14. 10. 2021 je 75,00 EUR (z 
vključenim 22% DDV), drugi dan, 15. 10. 2021 je 60,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).  
 
 

Kotizacija za 14. in 15. 10. 2021 vključuje: sprejem udeležencev, postrežba med odmori, kosili 
14. in 15. ter večerja z glasbo 14. 10. 2021. 
 
Kotizacija za 14. 10. 2021  vključuje: sprejem udeležencev, postrežba med odmori, kosilo ter 
večerja z glasbo. 
 
Kotizacija za 15. 10. 2021  vključuje: sprejem udeležencev, postrežba med odmori ter kosilo.  
 
Vse gradivo, ki se tiče strokovnega izpopolnjevanja bodo udeleženci prejeli brezplačno. 
 

 
PLAČILO 
 
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Veterinarske zbornice Slovenije odprt pri NLB, št. 
SI56 0222 2009 0989 255, s sklicem na številko 1415102021. 
 
Pomembno: Iz nakazila mora biti jasno razviden vplačnik kotizacije! 

 

 
 
PRIJAVE IN INFORMACIJE 
 
PRIJAVE ZA UDELEŽBO NA IZPOPOLNJEVANJU V ZREČAH ZBIRAMO DO 
8. oktobra 2021 
 
Prijave: 

- po mailu: zbornica@vzb.si 
- po pošti na naslov: Veterinarska zbornica Slovenije, Cesta 24. junija 25, 1231 

Ljubljana-Črnuče  
 

Več informacij dobite na telefonski številki: 01 56 32 670 
Obvestila: www.vzb.si 
Informacije v času srečanja: pri recepciji organizatorjev 

 
 
 

mailto:zbornica@vzb.si
http://www.vzb.si/


PRENOČIŠČE 
 
Prosimo vas, da si sami zagotovite rezervacijo prenočišča v hotelu (brez vzporedne prijave 
prenočišča na Zbornico). Glede rezervacije sob se morate obrniti na Terme Zreče na mail 
naslov:  
recepcija.terme@unitur.eu 

 

 
 
Zajamčene so sobe za rezervacije le  do 1. 10. 2021. 
 
Namestitev - nočitev z zajtrkom:   
 

Cena za NOČITEV Z ZAJTRKOM/dan  
V ½ sobi V 1/1 sobi 

Hotel Atrij****S 85€/osebo 101€/osebo 

Hotel Vital**** 66€/osebo 80€/osebo 

Vile Terme Zreče**** 47€/osebo 59€/osebo 

 

Obvezno doplačilo je še taksa 2,50 €/osebo/dan in prijavnina 2€/osebo. 

 
Cene vključujejo: 

➢ Namestitev v izbranih sobah na bazi nočitve z zajtrkom                  
➢ Neomejeno kopanje v bazenih s termalno vodo    
➢ Uporabo kopalnega plašča (razen Vile Terme Zreče) 

 
 
V rezervaciji navedite ime in priimek, datum prihoda in odhoda, kontaktno telefonsko 
številko (obvezno). V primeru, da želite sobo še z nekom deliti, navedite ime in priimek 
sostanovalca. 
 
V kolikor potrebujete kakršno koli dodatno informacijo, lahko pokličete na telefonsko 
številko 03/75 76 163. 
 
 
PARKIRIŠČE: 
Pred hotelom je parkirišče dostopno skozi zapornice. Vsi gostje, tudi tisti, ki ne prenočujejo 
imajo prost vstop. Ob odhodu je potrebno na recepciji potrditi listek prejet na avtomatu 
zapornice. Če je to parkirišče polno, je 20 m stran še eno parkirišče, ki pa zapornic nima.  
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