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Zadeva:  Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstvenega 
varstva čebel v okviru uredbe v programskem letu 2021 

 
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut bo v programskem letu 2021 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. 
 

Urnik praktičnih delavnic v okviru Uredbe v programskem letu 2021 za 
mesec junij (dopolnitev 4) in mesec julij 

Naslov izobraževanja: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba 
zdravil za zatiranje varoj 

 
Kraj izobraževanja Datum Ura: 

od - do 
Izvajalec 
 

kontakt 

šolski čebelnjak OŠ 
Komandanta 
Staneta, Dragatuš 
48, 8343 Dragatuš 

22.6.2021 16.00-18.00 Anita Vraničar 
Novak, dr.  vet. 
med.  
 

Anita Vraničar Novak, 
dr.vet.med 
041 649 495 ali 
anita.vranicarnovak@vf.uni-
lj.si 

pri gasilskem domu, 
ul. 11. november 24, 
8273 Leskovec pri 
Krškem 

23.6.2021 16.00-18.00 
 

Anita Vraničar 
Novak, dr.  vet. 
med.  
 

Anita Vraničar Novak, 
dr.vet.med 
041 649 495 ali 
anita.vranicarnovak@vf.uni-
lj.si 

učni čebelnjak, učni 
vrt dr. Berganca, 
dr.vet.med, 
Roška cesta 12, 8333 
Semič 

24.6.2021 16.00-18.00 Anita Vraničar 
Novak, dr.  vet. 
med.  
 

Anita Vraničar Novak, 
dr.vet.med 
041 649 495 ali 
anita.vranicarnovak@vf.uni-
lj.si 

 
 

 
 



Naslov izobraževanja: Prenos znanja s področja zatiranja varoj ter praktični prikaz 
diagnostike napadenosti čebel z varojami in uporabe zdravil 

Kraj 
izobraževanja 

Datum Ura 

od-do

Izvajalec  Kontakt za 
izobraževanje 

Verače, pri 
čebelnjaku SI 
328799 (Jilek 
Janez) 

22.06.2021 16:00 do 18:00 

 

mag. Vida Lešnik, dr. 
vet. med. 

Monika Kozar, dr. vet. 
med. 
031 622 730 
monika.kozar@vf.uni-
lj.si 

Slovenske 
Konjice, pri 
čebelnjaku SI  
(Žvikart 
Aleksander) 

24.06.2021 15:00 do 17:00 dr. Lucija Žvokelj, 
dr. vet. med. 

041 650 158 
lucija.zvokelj@vf.uni-
lj.si 

Slovenske 
Konjice, pri 
čebelnjaku SI 
142663 
(Žvikart 
Aleksander) 

24.06.2021 17:30 do 19:30 dr. Lucija Žvokelj, 
dr. vet. med. 

041 650 158 
lucija.zvokelj@vf.uni-
lj.si 

Radeče, pri 
čebelnjaku SI 
315711 (OŠ 
Radeče, 
Gregor 
Bregar) 

29.06.2021 
(rezervni 
termin v 
primeru 
dežja 
06.07.2021) 

16:00 do 18:00 Suzana Skerbiš, 
dr.vet.med. 

suzana.skerbis@vf.uni-
lj.si 

Proseniško, 
pri čebelnjaku 
SI 339128 (ČD 
Blagovna, 
Andrej Jernej) 

05.07.2021 14:00 do 16:00 dr. Lucija Žvokelj, 
dr. vet. med. 

041 650 158 
lucija.zvokelj@vf.uni-
lj.si 

Proseniško, 
pri čebelnjaku 
SI 339128 (ČD 
Blagovna, 
Andrej Jernej)
  

05.07.2021 16:30 do 18:30 dr. Lucija Žvokelj, 
dr. vet. med. 

041 650 158 
lucija.zvokelj@vf.uni-
lj.si 

Žlabor pri 
Kokarjah, pri 
čebelnjaku SI 
137313 
(Podrižnik 
Franc) 

16.7.2021 13:00 do 15:30 
; zbirno mesto 
pri gasilskem 
domu Nazarje, 
15 minut pred 
pričetkom 
izobraževanja

dr. Lucija Žvokelj, 
dr. vet. med. 

041 650 158 
lucija.zvokelj@vf.uni-
lj.si 

Žlabor pri 
Kokarjah, pri 
čebelnjaku SI 
137313 
(Podrižnik 
Franc) 

16.07.2021 16:00 do 18:30; 
zbirno mesto 
pri gasilskem 
domu Nazarje, 
15 minut pred 
pričetkom 
izobraževanja 

dr. Lucija Žvokelj, 
dr. vet. med. 

041 650 158 
lucija.zvokelj@vf.uni-
lj.si 



Prebold, 
Hmeljarska 
cesta 3, pri 
čebelnjaku SI 
223010 (ČD 
Prebold, Žiga 
Grm) 

17.07.2021 16.00 do  18.00 

 

dr. Lucija Žvokelj, 
dr. vet. med. 

041 650 158 
lucija.zvokelj@vf.uni-
lj.si 

 

Naslov izobraževanja: Varoza in druge bolezni čebelje družine - na kaj moramo 
biti pozorni ob pregledu čebelje družine 

  

Kraj 
izobraževanja 

Datum Ura 

od-do 

Izvajalec  Kontakt za izobraževanje 

Kalce 17/B, 
1370 Logatec 
čebelnjak g. 
Šemrov Andrej 

17.7.2021 9:00 do 11:00 
 

dr. Lucija Žvokelj, dr. 
vet. med. 

g. Janez Nagode 
T.: 041 429 465 

 

 
Prijava na izobraževanje 
 
Za udeležbo je nujna prijava na telefon ali elektronski naslov, ki je naveden v urniku ob 
posameznem predavanju. V prijavi obvezno navesti na katero izobraževanje se prijavljate, ker je 
število udeležencev na posamezni delavnici omejeno. 
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 na 
samem izobraževanju.   
 

 
 


