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Nacionalni veterinarski inštitut 

                                                                                                                       Datum: 9.2.2022 

Zadeva:  Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva 

čebel v okviru uredbe v programskem letu 2022 

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut bo v programskem letu 2022 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. 2330-

20-000205). 

Urniki izobraževanja bodo objavljeni na spletnih straneh Veterinarske fakultete in Čebelarske zveze 

Slovenije. O izobraževanju bodo obveščena tudi čebelarska društva pristojne NVI enote, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.  

Izobraževanje v obdobju februar 2022 bo izvedeno na daljavo, preko orodja zoom in sicer: 

 

 termin naslov izvajalec/kontakt prijava 

Izobraževanje 3 
22.2.2022 

10.00-11.30 

Prenos znanja s 
področja zatiranja 
varoje 

Mateja Ratiznojnik, 
dr. vet. med.  

Spletna prijava na spletni 
strani VF: 

https://1ka.arnes.si/a/949578

54  

 

Prijava na izobraževanje: 

Za udeležbo na izobraževanju je nujna prijava na spletni povezavi, ki je navedena na spletni strani 

Veterinarske fakultete, pod zavihkom Izobraževanja v okviru uredbe. Prijave na izobraževanje bodo možne 

do zapolnitve mest. Po zaključku zbiranja prijav za posamezno izobraževanje boste en dan pred 

načrtovanim predavanjem, s povratno pošto na e-naslov, prejeli povezavo in navodila za spremljanje 

izobraževanja preko orodja zoom.  

Vsak udeleženec bo po zaključku izobraževanja pozvan k izpolniti anketnega vprašalnika, ki je obvezen del 

izobraževanja. Dokazilo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano le udeležencem, ki 

bodo v prijavi ustrezno označili, da želijo prejeti potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Potrdilo in spričevalo 

o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča.  

O podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju.   

 
 

https://1ka.arnes.si/a/94957854
https://1ka.arnes.si/a/94957854

