
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTER ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ IN PERMANENTNO 
IZOBRAŽEVANJE 

Seminar št. 14 

Naslov: Seminar za izvajalce DDD dejavnosti (začetni in obnovitveni) 

Datum: petek, 25. september in sobota, 26. september 2020 

Kraj: Veterinarska fakulteta, podiplomska predavalnica, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana. 

Program: 
 
Petek, 25. september 2020 
 

Tema Čas  

Osnove zakonodaje s področja veterinarstva, kemikalij, varstva pri 
delu in varstva okolja z vidika preprečevanja obremenjevanja okolja 
in zdravju škodljivih posledic, ki nastanejo pri vzreji, proizvodnji, 
predelavi, prometu in uporabi živali, živil živalskega izvora, surovin, 
krme in odpadkov 
 
Predavatelj. izr.prof. dr. Martin Dobeic 

15.00 – 15.45 

Dezinfekcija –osnovna načela pri izvajanju dezinfekcije, vrste 
dezinficiensov in mehanizmi njihovega delovanja, dezinfekcija kot 
sestavni del sanitacije in sistem ugotavljanja kritičnih točk 
(HAACP); dezinfekcija objektov in naprav, spremljanje 
učinkovitosti dezinfekcije, nevarnosti pri delu ter osnovne zaščite 
pri delu 
 
Predavatelj: izr.prof. dr. Martin Dobeic, asist. dr. Štefan Pintarič 

15.45 – 18.15 

Odmor 18.15 – 18.30 

Dezinsekcija-poznavanje najpomembnejših insektov ter njihovih 
značilnosti; glavne skupine insekticidov, oblike in način uporabe; 
zaščita pred insekti; tehnični in higienski ukrepi; nadzor 
(obvladovanje) insektov ter uporaba insekticidov; posebnosti pri 
uporabi insekticidov; nevarnosti pri delu ter zaščita zaposlenih in 
okolja 
Predavatelj: asist. dr. Štefan Pintarič 

18.30 – 20.15 

 
 



Sobota, 26. september 2020 
 

Tema Čas  

Deratizacija – biološke značilnosti glodavcev in njihove posebnosti, 
najpomembnejše vrste glodavcev; sistemi zaščite pred glodavci (Rat  
proof sistem); tehnični in higienski ukrepi; nadzor nad glodavci; 
uporaba antikoagulantov in drugih rodenticidov, predstavitev metod 
obvladovanja glodavcev; nevarnosti pri delu in zaščita zaposlenih in 
okolja 
Praktični prikaz dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije 
Predavatelj: asist. dr. Štefan Pintarič 

 
 

08.00 – 10.15 

Odmor 10.15  – 10.30 

Uporaba osebnih zaščitnih sredstev 
 
Predavatelj: asist. dr. Štefan Pintarič 

10.30 – 11.00 

Varstvo okolja pri izvajanju DDD  
 
Predavatelj: izr.prof. dr. Martin Dobeic 

11.00 – 11.45 

Zaščita prostorov in ljudi pri izvajanju DDD 
 
Predavatelj: izr.prof. dr. Martin Dobeic 

11.45 – 12.15 

Ravnanje z odpadki 
 
Predavatelj: izr.prof. dr. Martin Dobeic 

12.15 – 13.15 

Prva pomoč pri zastrupitvah s praktično demonstracijo 
 
Predavatelj: doc. dr. Marko Vudrag, dr.med. spec. hig. 

13.15 – 14.30 

Odmor 14.30 – 15.00 

Praktične vaje in demonstracije izvajanja DDD in zaščiti pri 
izvajanju DDD  
 
asist. dr. Štefan Pintarič, izr.prof. dr. Martin Dobeic 

15.00 – 19.45 

Pisni izpit in ustni izpit 
 
asist. dr. Štefan Pintarič, izr.prof. dr. Martin Dobeic, doc. dr. Marko 
Vudrag, dr.med. spec. hig. 

19.45 – 21.00 

 
Nosilec programa/kontaktna oseba: izr. prof. dr. Martin Dobeic 
Izvajalki izobraževanja: izr .prof. dr. Martin Dobeic, asist. dr. Štefan Pintarič, doc. dr. Marko 
Vudrag, dr. med. spec. hig. 
 


