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Čebelarska zveza društev Maribor, Streliška cesta 150, 2000 Maribor 

E-mail: zveza@czdm.si ; www.czdm.si 

       
 
 
Prijavnico izpolnite s tiskanimi črkami in čitljivo! 

 

 

PRIJAVNICA 
 
Usposabljanje za naziv APITERAPEVT 1: 2018-2019 
 

Osebni podatki: 

Priimek:   Ime:  

Datum rojstva:   Kraj rojstva:  

 

Podatki o bivališču: 

Ulica in hišna št.:   Kraj bivališča:  

Poštna številka:   Pošta:  

Občina stalnega bivališča: 

 

 
Ostali podatki: 

Izobrazba (naziv/poklic):  Mobilni telefon:  

Elektronski naslov na katerega želite prejemati obvestila (e-mail):  

 

 
Izpolnijo samo člani ČD 

Član ČD:   Kraj:  

KMG MID:   

 
 

Datum prijave:   Lastnoročni podpis:  

 
 
 
 
Prosimo nujno navedite svoj elektronski naslov za obveščanje. 
Izpolnjeno prijavnico nam prosim pošljite na tajnistvo@czdm.si 
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Čebelarska zveza društev Maribor, Streliška cesta 150, 2000 Maribor 

E-mail: zveza@czdm.si ; www.czdm.si 

Splošni pogoji in plačilni pogoji ter druge informacije: 
Za vstop v sekcijo je zaželena srednješolska izobrazba, poznavanje osnov računalništva in poznavanje 
osnov čebelarstva.  

 
Predpogoj za vstop v članstvo Sekcije apiterapevtov Slovenije pri ČZDM je: 
 
1. članstvo Sekcije za apiterapijo dr. Filipa Terča, ki znaša 10,00 € na tekoče koledarsko leto 
 
2. Vstopna članarina za Sekcijo apiterapevtov Slovenije (SAS) znaša 900,00 €. Možno je plačilo na 3 
obroke: 
 

ČZD Maribor, Streliška cesta 150, 2000 Maribor 
TRR: SI56 1934 0501 1005 481 (odprt pri DBS d.d.) 
Koda namena: CMDT 
Namen nakazila: vstopna članarina SAS 
Referenca: SI00 50-19 

  
1. obrok članarine: 300,00 €    do 15. 10. 2018 
2. obrok članarine: 300,00 €    do 15. 02. 2019 
3. obrok članarine: 300,00 €    do 15. 03. 2019 

 
Naslednja tri zaporedna leta (2019, 2020 in 2021) je za člane SAS članarina 50,00 € in jo je potrebno 
poravnati do zadnjega marca v tekočem koledarskem letu. 
 
V vstopni članarini je vključeno: 
• redna in vstopna članarina,  
• literatura: skripta, 4 knjižice, Apimedicine,  
• učno gradivo -  Anatomija in fiziologija človeškega telesa, 
• celodnevna ekskurzija v mesecu maju  
• strošek prevoza za 4 dnevno ekskurzijo v septembru 2019 v tujino  
 
 
Omejitev vpisa za 5. generacijo je največ 50 udeležencev. Zbiranje prijav se zaključi, ko je vplačanih 50 
vstopnih članarin. 
 
Obvestila spremljajte na naši spletni strani: www.czdm.si 
 
Za morebitne dodatne informacije, pojasnila in vprašanja nam lahko tudi pišete na zveza@czdm.si ali 

tajnistvo@czdm.si in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času. 
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