Javni poziv za usposabljanje izvajalcev določenih nujnih ukrepov po potrditvi APK

10. 6. 2021

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi petega odstavka 8. člena
Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št.
200/20) (v nadaljnjem besedilu: Zakon) objavlja JAVNI POZIV za usposabljanje za izvajalce
določenih nujnih ukrepov po potrditvi afriške prašičje kuge
(APK).

1. Usposabljanje bo v skladu z 8. členom Zakona izvedla Uprava za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom
za gozdove Slovenije in Lovsko zvezo Slovenije.

2. Usposabljanje je namenjeno kandidatom za člane skupin za aktivno iskanje poginulih
divjih prašičev
na območjih z
omejitvami ter člane skupin
za izvajanje izrednega odstrela
na območjih z omejitvami.

3. Teoretični del usposabljanja bo potekal na daljavo (preko aplikacije Zoom), praktični del pa
na različnih lokacijah po Sloveniji.

4. Teoretični del usposabljanja bo potekal predvidoma v dveh terminih, in sicer: 8. in 9. julija
2021
ter 14. in
15. julija
2021, s pričetkom
ob 17. uri
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. Glede na število prijavljenih kandidatov se lahko organizirajo dodatni termini usposabljanja. O
teh bodo kandidati naknadno obveščeni. Podrobnejša navodila glede poteka usposabljanja
prejmejo prijavljeni kandidati po e-pošti, najpozneje 3 dni pred usposabljanjem.

5. Praktični del usposabljanja bo potekal v manjših skupinah na različnih lokacijah po Sloveniji.
O točnem datumu in kraju izvedbe bodo kandidati, ki so opravili teoretični del, obveščeni
naknadno.

6. Za vse kandidate, ki se bodo prijavili, je obvezen splošni del usposabljanja, ki vključuje
zakonodajo s področja APK, ukrepe za preprečevanje širjenja APK, ukrepe na območju
visokega tveganja, ukrepe po potrditvi ter naloge skupin za iskanje in praktično vajo iskanja
poginulih divjih prašičev na terenu z uporabo aplikacije WBT. Smatra se, da je oseba
usposobljena za iskanje poginulih divjih prašičev, ko opravi splošni del (teorija) usposabljanja in
praktično vajo iskanja poginulih divjih prašičev na terenu z uporabo aplikacije WBT.

7. Usposabljanja za izvajalce izrednega odstrela na območjih z omejitvami se lahko udeležijo
osebe, ki že posedujejo orožje in imajo orožni list za lov v skladu z zakonom, ki ureja orožje.

8. Za kandidate, ki se bodo prijavili tudi kot izvajalci izrednega odstrela, je poleg splošnega dela
obvezen tudi posebni del usposabljanja, z naslednjimi vsebinami: izvajanje zmanjšanja
populacije oziroma popolne odstranitve divjih prašičev s posebno opremo in uporabo lovk,
upoštevanje dobrobiti živali pri izvajanju usmrtitve v lovkah, itd. Udeleženci, ki bodo opravili
splošni del usposabljanja ter posebni del usposabljanja bodo povabljeni na praktično vajo, ki bo
organizirana na streliščih na različnih lokacijah po Sloveniji. Smatra se, da je oseba
usposobljena za izvajanje izrednega odstrela divjih prašičev, ko opravi splošni in posebni del
usposabljanja (teorija) ter ko opravi praktično vajo iskanja poginulih divjih prašičev na terenu z
uporabo aplikacije WBT ter praktičen preizkus rokovanja s posebno opremo na strelišču.
1. 9. Kandidati, ki niso lovci, se na enega od terminov usposabljanja za člane skupin za
iskanje poginulih divjih prašičev prijavijo
obrazca , ki je
dostopen na spletni strani UVHVVR, ministrstva ali Lovske zveze Slovenije. Kandidati izpolnjen
prijavni obrazec po elektronski pošti pošljejo na
gp.uvhvvr@gov.si.
2. Kandidati, ki so lovci – člani lovskih družin in poklicni lovci v loviščih s posebnim
namenom, se na usposabljanje prijavijo
preko aplikacije Lisjak.
Tisti lovci, ki želijo opraviti tudi posebni del usposabljanja za izvajalce izrednega odstrela, v
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obrazcu to tudi ustrezno označijo.

Za izvajalce izrednega odstrela divjih prašičev se na ta javni poziv lahko prijavi največ 5
udeležencev iz iste
lovske družine.

Rok za prijave je 23. junij 2021.

Program usposabljanja najdete na povezavi:

-

Dnevni red_iskanje in splošni del izredni odstrel
Dnevni red_posebni del izredni odstrel

Dodatne informacije: ivan.ambrozic@gov.si ali jedrt.maurer@gov.si
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