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Program usposabljanja za člane skupin za iskanje poginulih divjih
prašičev in splošni del programa za člane skupin za izredni odstrel
divjih prašičev
22. februar 2022 ob 17. uri

Ura
16:30 – 17:00

Tema
Registracija udeležencev
Pozdravni nagovor in predstavitev programa usposabljanja

17:00 – 17:10

Matjaž Guček, generalni direktor UVHVVR
Mag. Lado Bradač, predsednik LZS
Koordinator usposabljanja
APK in divji prašiči

17:10 – 17:30



Situacija glede APK in ukrepi



Zgodnje odkrivanje bolezni, prijava suma



Ukrepi na območju z omejitvami

Jedrt Maurer Wernig, UVHVVR
Biovarnostni ukrepi na okuženem območju, ki jih morajo izvajati člani
skupin
17:30 – 18:00



Biovarnost



Ravnanje z odstreljenimi in najdenimi poginulimi divjimi prašiči
ob pojavu bolezni



Naloge VHS službe NVI

dr. Gorazd Vengušt, UL- VF, NVI
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30

Vzpostavitev in delovanje zbirnih mest
mag. Ivan Ambrožič, UVHVVR
Odmor za kavo

Skupine za iskanje poginulih in izredni odstrel divjih prašičev
18:30 – 18:50

-

Naloge skupin

-

Imenovanje, aktiviranje, plačila…

mag. Ivan Ambrožič, UVHVVR,
Sašo Novinec, MKGP
18:50 - 19:20

Biologija in obnašanje divjih prašičev v naravi in upravljanje z divjimi
prašiči ter kartiranje
dr. Boštjan Pokorny, GOZDIS
Aplikacija za iskanje /izredni odstrel

19:20 – 19:45



Uporaba aplikacije za spremljanje dela članov skupin in
zagotavljanje sledljivosti



Postopek po najdbi

Jedrt Maurer Wernig, UVHVVR
Gaj Mlinarič, Vetera d.o.o.
19:45 – 20:05

Razprava in zaključek

Praktična vaja iskanja poginulih divjih prašičev na terenu z uporabo
aplikacije WBT (po skupinah)

3h

Udeleženci, ki bodo opravili teoretični del usposabljanja bodo
povabljeni na praktične vaje, ki bodo organizirane na severnovzhodnem (Podravska oziroma Pomurska regija) delu in na
jugo-zahodnem delu (Primorsko-notranjska oziroma Obalnokraška regija) Slovenije. Praktična vaja iskanja in preizkusa
aplikacije WBT je obvezna za člane skupin za iskanje in člane
skupin za izredni odstrel.

