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Nacionalni veterinarski inštitut
Celje, 3.7.2020
Zadeva: Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva
čebel v okviru uredbe v programskem letu 2020 - 1. sprememba
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut bo v programskem letu 2020 na podlagi pogodbe z
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva
čebel (Program ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020-2022, financiran iz sredstev državnega
proračuna in proračuna EU, ukrep 'Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze', pogodba št. 233020-000166).
Izobraževanje bomo izvajali v juliju in avgustu 2020, predvsem v obliki praktičnih delavnic. Temi delavnic
sta diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj. Urniki izobraževanja bodo
objavljeni na spletnih straneh Veterinarske fakultete in Čebelarske zveze Slovenije. O izobraževanju bodo
obveščena tudi čebelarska društva na lokaciji izvedbe izobraževanja, Uprava za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja.
Na območju NVI enote Celje bomo izvedli štiri izobraževanja z naslovom »Prenos znanja s področja
zatiranja varoj ter praktični prikaz diagnostike napadenosti čebele z varojami in uporabe zdravil«,
izvajalka izobraževanja bo Alenka Jurić, dr. vet. med., in sicer:
• v sredo, 15.07.2020 od 16.00 do 18:00 v Slovenskih Konjicah, Dvorana Konjičanka, Stari trg
•
•
•

41, 3210 Slovenske Konjice
v ponedeljek, 20.07.2020 od 17.00 do 19:00 v Šentjurju, pri čebelnjaku Šolskega centra
Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
v torek, 21.07.2020 od 16:00 do 18:00 pri čebelarskem domu Šmartno ob Paki, pri razvalinah
starega gradu (ne na občini Šoštanj,, kot je bilo sprva načrtovano)
v torek, 28.07.2020 od 16:00 do 18:00 v Izlakah, pri čebelnjaku ČD Zagorje, Valvazorjeva
ulica 2, 1411 Izlake

Število udeležencev na izobraževanjih bo omejeno, prijave sprejemamo do zapolnitve mest na
telefonski številki: 041 900 005 (Alenka Jurić, dr. vet. med.).
Vsak udeleženec izobraževanja bo moral po zaključku izobraževanja izpolniti anketni vprašalnik. Dokazilo
o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano le udeležencem, ki bodo podali zahtevo v pisni
obliki. Potrdilo in spričevalo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega
prebivališča. O podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni ob telefonski prijavi na izobraževanje in tudi na
samem izobraževanju.

