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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ČEBEL S
POUDARKOM NA ZDRAVLJENJU IN OBVLADOVANJU VAROZE
(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 v programskem letu 2017 poteka po javno objavljenem urniku od marca do junija 2017.
Za izvedbo izobraževanja mora biti prisotnih najmanj 10 oseb. Vsi udeleženci izobraževanja
bodo po končanem izobraževanju morali izpolniti vprašalnik. Izobraževanje, gradivo in potrdilo
o udeležbi bodo za udeležence brezplačni.
Urniki izobraževanj 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.
V prilogi je urnik za mesec junij 2017 z dne 22.5.2017, s čimer se zaključuje izobraževanje s
področja zdravstvenega varstva čebel po uredbi 2017-2019 v programskem letu 2017.
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Urnik za mesec junij, 22.5.2017
Statistična
regija

Datum

Ura

Kraj

7.6.2017

19.00

Krajevna skupnost
Solkan
5250 Solkan

Goriška regija

Savinjska
regija

10.6.2017

Zasavska
regija

3.6.2017

5.6.2017

9.00

9.00

16.00

Luče, pri
čebelnjaku
vzrejališča
čebeljih matic, v
primeru slabega
vremena v
gasilskem domu
Luče
Čebelarski dom
Hrastnik, 1430
Hrastnik

Gostilna Kuhar –
Kosi
Puconci 101
9201 Puconci

Naslov
(št.
vseb.
sklopa)
6. sklopponovite
v

5. sklop

5. sklop

3. sklop

Izvajalec

Kontaktna
oseba

mag. Ivo
Planinc dr.
vet. med.

mag. Ivo
Planinc, dr.
vet. med.,
041/740 805

Alenka
Jurić,
dr.vet.med.

Alenka Jurić,
dr.vet.med.,
041/900005

Alenka
Jurić,
dr.vet.med.

Alenka Jurić,
dr.vet.med.,
041/900005

mag. Vida
Lešnik, dr.
vet. med.

Danilo
Bedek 041 /
652 913

Pomurska
regija

7.6.2017

16.00

OŠ Ivan Cankar
Ljutomer,
Cankarjeva cesta
10
9240 Ljutomer

mag. Vida
Lešnik, dr.
vet. med.,
041/ 645 792

2. sklop

mag. Vida
Lešnik, dr.
vet. med.

mag. Vida
Lešnik, dr.
vet. med.,
041/ 645 792
g. Branko
Bratinščak,
041 / 494
190

Na podlagi podatkov veterinarjev VF
NVI pripravila: Alenka Jurić, dr. vet.
med.
Datum: 22.5.2017
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