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Nacionalni veterinarski inštitut 

                                                                                                                                

 

Ljubljana,  8.4.2022 

 

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 z MKGP št. 2330-20-000205). 

 

Urniki izobraževanja bodo objavljeni na spletnih straneh Veterinarske fakultete UL 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. 

 

Urnik izobraževanj v okviru Uredbe v programskem letu 2022 za mesec MAJ in JUNIJ 

Naslov izobraževanja: 

UKREPI ZA OBVLADOVANJE VAROZE, PRAKTIČNI PRIKAZ UPORABE 
ZDRAVIL 

Kraj izobraževanja Datum Ura: 

od - do 

Izvajalec 

 

kontakt 

Učni čebelnjak Obalnega 

čebelarskega društva SI147150 

4.5.2022 17-19h Suzana 

Skerbiš, 

dr.vet.med. 

Smrdelj Andreja 

041613067 

Čebelarstvo Petelin,  

Pliskovica 77b, 6221 Dutovlje  

SI350453 

5.5.2022 17-19h Suzana 

Skerbiš, 

dr.vet.med. 

Petelin Irma 

051470907 



Žnidaršič Janez 

Kozarišče 38 

1386 Stari trg pri Ložu 

SI 122005 

17.5.2022 17 – 19h Suzana 

Skerbiš, 

dr.vet.med. 

Suzana Skerbiš 

T: 041645763 

Suzana.skerbis@vf.uni-lj.si 

 

Šolski čebelnjak ČD Bloke, 

Nova vas na Blokah 

SI387109 

19.5.2022 17-19h Suzana 

Skerbiš, 

dr.vet.med. 

Anzeljc Rajko 

031380246 

 

Učni čebelnjak ČZS Cerknica 

SI371469 

2.6.2022 17-19h Suzana 

Skerbiš, 

dr.vet.med. 

Braniselj Olga 

041900132 

 

Učni čebelnjak ČZS 

Brce 

SI371528 

7.6.2022 17-19h Suzana 

Skerbiš, 

dr.vet.med. 

Primc Aleksander 

041523889 

 

Prijava na izobraževanje 

 

Za udeležbo je zaželjena prijava na telefon ali elektronski naslov, ki je naveden v urniku ob 

predavanju., ker je število udeležencev na izobraževanju  lahko omejeno. 

Vsak udeleženec izobraževanja bo moral izpolniti evidenčni list izobraževanja, ki velja kot dokazilo 

o udeležbi, ter po zaključku izobraževanja še anketni vprašalnik. Potrdilo in spričevalo 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 vseh podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju.   

 

Z odličnimi pozdravi. 
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