Gerbičeva 60
1000 Ljubljana, Slovenija
telefon 01 47 79 100
faks
01 28 32 243
dekanat@vf.uni-lj.si

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
ČEBEL S POUDARKOM NA ZDRAVLJENJU IN OBVLADOVANJU VAROZE V
PROGRAMSKEM LETU 2018 IN SPREMEMBA URNIKA IZOBRAŽEVANJA ZA
MESEC NOVEMBER 2017
(Uredba 2017-2019, Usposabljanje in izobraževanje na področju čebelarjenja,
2. Sklop: Izobraževanje na področju zdravstvenega varstva čebel,
p.p. 140032, 140033, po pogodbi št. 2330-17-000011)

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut izvaja znotraj navedenega programa
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v naslednjih vsebinskih sklopih:
1. vsebinski sklop: prepoznavanje bolezenskih znakov pri čebeljih družinah,
2. vsebinski sklop: ugotavljanje in zdravljenje najpogostejših bolezni pri čebeljih
družinah,
3. vsebinski sklop: ukrepi za zaščito zdravja čebel s področja obvladovanja varoze,
4. vsebinski sklop: poznavanje zdravil za zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah,
sledljivost nabave in uporabe zdravil, ustrezno shranjevanje zdravil in neškodljivo
odstranjevanje neporabljenih zdravil,
5. vsebinski sklop: pravilna uporaba zdravil za zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah,
vodenje in hranjenje evidenc in
6. vsebinski sklop: izobraževanje čebelarjev začetnikov s področja zdravstvenega varstva
čebel
Izobraževanje se organizira v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije in
poteka po javno objavljenem urniku od oktobra 2017 dalje. Urniki z vsemi spremembami s
področja zahtevanih vsebinskih sklopov so objavljeni na spletnih straneh Veterinarske
fakultete, Čebelarske zveze Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. O
izobraževanju so obveščena tudi čebelarska društva na območju izvedbe izobraževanja,
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja. Število ur izobraževanja in njihove vsebine so določene in so je omejene.
Čebelarska društva se lahko glede možnosti organizacije izobraževanja na njihovem območju
dogovorijo z območnim veterinarjem VF NVI. Zaželene so informativne prijave na
izobraževanje. Izobraževanje se izvede, če je prisotnih najmanj 10 oseb. Vsi udeleženci
morajo takoj po končanem izobraževanju izpolniti vprašalnik, potrdilo o udeležbi
prejmejo naknadno po pošti. Izobraževanje, gradivo in potrdilo o udeležbi bodo za
udeležence brezplačni, stroški se krijejo iz proračuna Republike Slovenije in Evropske unije.
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Urnik izobraževanja VF NVI po uredbi 2018 za mesec november ,
sprememba 08.11.2017
Ime
statistične
regije

Datum

Notranjskokraška

09.11.2017

Ura
od – do

17:00 19:00

Savinjska
06.11.2017

16:00 –
18:00

09.11.2017

16:00 –
18:00

07.11.2017

16.00 –
18.00

Koroška

Kraj

Naslov oz.
številka
vsebinskega
sklopa

Park vojaške
zgodovine,
Kolodvorska 51,
6257 Pivka

Čebelarski dom
Slivnica,
Slivnica 11,
3263 Gorica pri
Slivnici
Kmetijska
zadruga
Petrovče,
Petrovče 1,
3301 Petrovče
Športni paviljon
Sv. Vid –
Vuzenica,
Sv. Vid nn,
2367 Vuzenica

2

4

Izvajalec
dr. vet.
med.

Kontaktna
oseba

Mag. Ivo
Planinc dr.
vet. med.

izvajalec,
041/740 805

Alenka
Jurić, dr.
vet. med

3

mag. Vida
Lešnik, dr.
vet. med..

5

mag. Vida
Lešnik, dr.
vet. med.

g. Franko
Dolgan
040 757694
izvajalka,
041/900 005
g. Mastnak ,
041/736 197
izvajalka,
041/645 792

izvajalka,
041/645 792;
g. Dominik
Žvikart
031 375 107

Pripravila: Alenka Jurić, dr. vet. med. l.r.

Datum: 08.11.2017

V.d. Predstojnik VF Nacionalni veterinarski inštitut:

Zn. svet. dr. Matjaž Ocepek, dr. vet. med.
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