
 

VETERINARSKA FAKULTETA 
CENTER ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ IN PERMANENTNO 

IZOBRAŽEVANJE 

Seminar št. 16 

Naslov: Seminar za izvajalce DDD dejavnosti (osnovni) 

Datum: petek, 7. april 2017 in sobota, 8. april 2017 

Kraj: Veterinarski fakulteti, Velika klinična predavalnica, Cesta v Mestni log 47, 1000 
Ljubljana. 

Program: 
Petek, 7. april 2017 
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. Prof. dr. Martin Dobeic 

Č a s 
 
1500 - 1545 

O d m o r 1545 - 1600 
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: prof. dr. Martin Dobeic, asist. dr. Štefan Pintarič 

 
1600  - 1815 

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 

1815 - 1945 

Sobota, 8. april 2017 
Deratizacija – biološke značilnosti glodalcev in njihove posebnosti, 
najpomembnejše vrste glodalcev; sistemi zaščite pred glodalci (Rat  proof 
sistem); tehnični in higienski ukrepi; nadzor nad glodalci; uporaba 
antikoagulantov in drugih rodenticidov, predstavitev metod obvladovanja 
glodalcev; nevarnosti pri delu in zaščita zaposlenih in okolja 
Praktični prikaz dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije 
Predavatelj: asist. dr. Štefan Pintarič 

 
 
900  - 1115 

O d m o r 1115 - 1145 
Uporaba osebnih zaščitnih sredstev 
Predavatelj: asist. dr. Štefan Pintarič 

1145 - 1215 

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

1215 - 1245 

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

1245 - 1315 

Ravnanje z odpadki 1315 – 1345 



Predavatelj: prof. dr. Martin Dobeic 

Prva pomoč pri zastrupitvah 
Predavatelj: Marko Vudrag, dr.med. spec. hig. 

1345 - 1430 

Pisni izpit in ustni izpit 1430 – 1530 
 



 

PRIJAVNICA – 2016/17 

Naslov: Seminar za izvajalce DDD dejavnosti OSNOVNI 

 

Termin za seminar: Rok za prijavo: 
7. 4. – 8. 4. 2017 25. 3. 2017 
 

Prosimo, vpišite svoje podatke: 

 
Ime in priimek udeleženca 

 
Naslov plačnika/podjetja 

 
Davčna številka       Davčni zavezanec 

 
Telefon        Faks 

 
E-pošta 

 
Datum        Podpis in žig 

PRIJAVE NA SEMINAR: 

Prijavnice pošljite do roka, navedenega v zgornji tabeli, in sicer na naslov Veterinarska 

fakulteta, Center za podiplomski študij in permanentno izobraževanje, Gerbičeva 60, 1000 

Ljubljana, po navadni pošti ali e-pošti na naslov permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si 

 ali na faks: 01/283-22-43. 

KOTIZACIJA ZA UDELEŽBO: 

200,00 € (v ceno je vključen 22% DDV)*najmanj 20 udeležencev 

 

V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja v 

tem primeru vam vnaprej plačano kotizacijo vrnemo. 


