
  
KOMISIJA ZA MEDICINO                     

 

23.AŽMANOVI DNEVI  

Simpozij urgentne, gorske in družinske medicine 

Hotel Špik, Gozd Martuljek, 15. in 16. maj 2020 

 

Simpozij je namenjen zdravnikom, zdravstvenikom, medicinskim sestram in 

zdravstvenim tehnikom, ki jih zanimajo urgentna, gorska in družinska medicina. 

 

INFORMACIJE 

E naslov simpozija: azmanovi.dnevi@zd-trzic.si 

Internetna stran simpozija: https://www.zd-trzic.si/?subpageid=182 

Telefon: 04 598 22 52 Branka, 04 598 22 27 Nina.  

KRAJ PRIREDITVE: Hotel Špik, Gozd Martuljek,   

Organizatorji: Osnovno zdravstvo Gorenjske - Zdravstveni dom Tržič in Komisija za medicino 

Gorske reševalne zveze Slovenije. 

Strokovno organizacijski odbor: vodja Iztok Tomazin, člani: Igor Švab, Dušan Vlahovič Luka 

Camlek, Uroš Lampič, Martina Zupančič, Janez Primožič, Tomaž Goslar. 

Kreditne in licenčne točke za zdravnike in člane Zbornice – zveze medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije so v postopku. 

Priporočljiva oprema: ob primernem vremenu bodo delavnice potekale v naravnem okolju. 

Vsi, ki želijo sodelovati pri vzponu po ferati Hvadnik, potrebujejo osebno zaščitno opremo: 

čelado, plezalni pas, samovarovalni komplet. Opremo si bo možno tudi izposoditi na lokaciji 

simpozija.  

Prenočišča v Hotelu Špik ali bližnji okolici si morate rezervirati sami. Za rezervacijo 

prenočišča v Hotelu Špik priporočamo obrazec na internetni strani simpozija. Podatki o 

hotelu: https://hotelspik.com/  
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PRIJAVNICA NA SIMPOZIJ 

23. AŽMANOVI DNEVI URGENTNE, GORSKE IN DRUŽINSKE MEDICINE 

Hotel Špik, Gozd Martuljek, 15. in 16. maj 2020 

 

Ime in priimek udeleženca, naziv:…………………………………………………………………………………………… 

Naslov stalnega bivališča: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
Telefon……………………………….………………E-pošta…………………………………….……………………….………. 

Davčni zavezanec (ustrezno obkrožite):      DA         NE             DŠ: SI: ……………………………………..  

Član Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS):   DA   NE     

Registrirani člani GRZS imajo popust, ki bo objavljen naknadno. 

 

Izpolniti, če je plačnik zavod ali druga oseba: 

Naziv plačnika 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Naslov sedeža plačnika 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Kontaktna oseba………………………………………………………..Telefon……………………………………………… 
E-pošta……………………………………………….……Davčni zavezanec (ustrezno obkrožite):  DA         NE                         

DŠ: SI…………………………………Datum:…………………………..  

Žig in podpis odgovorne osebe plačnika:……………………………………..… 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE na naslov azmanovi.dnevi@zd-trzic.si ali po pošti: OZG OE 

Zdravstveni dom Tržič, Blejska cesta 10, 4290 TRŽIČ. Telefon: 04 598 22 52 

 

KOTIZACIJA: Zdravniki, medicinske sestre in zdravstveni tehniki: za prijave in plačilo do 

vključno 13. maja 2020: 180 € za oba dneva, 100 € za en dan,  za kasnejše prijave in plačila 190 

€ za oba dneva, 110 € za en dan - plačilo bo možno tudi na recepciji simpozija. Specializanti 

in upokojeni  medicinci 120 € za oba dneva, 70 € za en dan. V cenah je že vključen DDV. 

Kotizacija vsebuje: udeležbo na vseh predavanjih, delavnicah in terenskih aktivnostih, 

pogostitve med odmori, kosilo in večerjo v petek ter kosilo v soboto. Ne vključuje prenočišča 

in zajtrka.  

 

Podatki za nakazilo kotizacije:   

IBAN: SI56 0125 2603 0921 122, BIC koda: BSLJSI2X,  Sklic: 00 38901-291004       

Namen plačila: kotizacija 23. Ažmanovi dnevi 

Po končanem srečanju bomo plačniku izstavili račun za plačilo kotizacije. 

Pisne odjave upoštevamo 5 delovnih dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave 

zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne 

vračamo, oziroma jo zaračunamo v celoti. 
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