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ZADEVA: Poročilo o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana 
Židana, na plenarnem zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN), 
New York, ZDA, od 19. do 22. 12. 2017 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.  24/05 - uradno 
prečiščeno besedilo,109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo  o udeležbi ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana, na plenarnem zasedanju Generalne 
skupščine Organizacije združenih narodov (OZN), New York, od 19. do 22. 12. 2017.

2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z zaključkom projekta za razglasitev 
svetovnega dne čebel in dela projektne skupine za usklajevanje aktivnosti do razglasitve 
svetovnega dne čebel.

                                                                               Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                          GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Snežana Popovič, sekretarka, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri 
pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.
(Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje 
strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.)
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
6. Presoja posledic za:
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a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
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oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
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Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                  Mag. Dejan Židan
                                           minister

Priloga: 
 Poročilo o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana 

Židana, na plenarnem zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov 
(OZN), New York, ZDA, od 19. do 22. 12. 2017.



Poročilo o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana,
na plenarnem zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN), 
New York, ZDA od 19. do 22. 12. 2017

Minister mag. Dejan Židan se je z delegacijo udeležil plenarnega zasedanja Generalne 
skupščine Organizacije združenih narodov (OZN), kjer je ob sprejemu resolucije za razglasitev 
20. maja za svetovni dan čebel in uspešnem zaključku slovenskega projekta nagovoril države 
članice OZN. V delegaciji so sodelovali mag. Snežana Popovič, vodja medresorske projektne 
skupine za svetovni dan čebel, g. Luka Kočevar, vodja področja promocije in paviljona »Čebelji 
svet« ter g. Boštjan Noč in dr. Peter Kozmus, predstavnika Čebelarske zveze Slovenije, ki je 
bila predlagateljica pobude za svetovni dan čebel.

V svojem nagovoru ob sprejemu resolucije se je minister mag. Dejan Židan še enkrat zahvalil 
državam za izraženo soglasno podporo resoluciji o razglasitvi 20. maja za svetovni dan čebel in 
izpostavil pomen čebel in drugih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo, globalno preskrbo s 
hrano in odpravo lakote. Izpostavil je tudi njihov pomen za gospodarstvo in okolje. Od 
opraševanja je namreč odvisna vsaka tretja žlica hrane. Po oceni študije Mednarodne platforme 
za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve (International Platform for Biodiversity and 
Ecosystem Services – IPBES) je letna svetovna proizvodnja hrane, ki je odvisna od 
opraševanja, vredna med 235 in 577 milijard USD. 

Čebele z opraševanjem kmetijskih rastlin zagotavljajo pomemben vir delovnih mest in dohodka 
za kmete, zlasti male in družinske kmetije v državah v razvoju, imajo pa tudi pomembno vlogo 
pri ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti. Minister je opozoril na nujnost njihove zaščite, 
saj jih posegi človeka v okolje ogrožajo, predvsem intenzivno kmetijstvo, široka uporaba 
pesticidov in onesnaževanje z odpadki. Čebele so izpostavljene novim boleznim in škodljivcem. 
Zaradi naraščajočega števila svetovnega prebivalstva se krči bivalno okolje čebel. Njihovo 
preživetje in razvoj vse bolj ogrožajo tudi učinki podnebnih sprememb. Slovenija je zato na 
pobudo Čebelarske zveze Slovenije leta 2015 v okviru OZN sprožila postopke za razglasitev 
svetovnega dneva čebel in predlagala resolucijo, ki poudarja pomen čebel in drugih 
opraševalcev za trajnostni razvoj in ohranitev našega planeta za prihodnje generacije. Namen 
pobude je svetovno javnost vsako leto opozoriti na pomembnost ohranjanja čebel in drugih 
opraševalcev ter opomniti na pomen čebel za kmetijstvo, okolje in za celotno človeštvo ter 
pozvati h konkretnim aktivnostim za njihovo ohranjanje.

Ob robu zasedanja Generalne skupščine OZN so bile izvedene tudi številne druge aktivnosti in 
srečanja. Minister mag. Židan se je srečal z visokimi predstavniki OZN, in sicer z namestnico 
generalnega sekretarja OZN go. Amino J. Mohammed, predsednikom Generalne skupščine 
OZN g. Miroslavom Lajčákom ter vodjo Direktorata OZN za gospodarske in socialne zadeve g.
Liujem Zhemnimonom. Osrednja tema pogovorov je bila resolucija o razglasitvi svetovnega dne 
čebel in pomen le-te za boj proti lakoti in revščini ter za ohranjanje okolja in biotske 
raznovrstnosti. Izmenjane so bile informacije o aktivnostih, ki so v teku znotraj OZN, ter o 
aktivnostih, ki jih v mednarodnem prostoru načrtuje Slovenija, predvsem na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja. Minister se je srečal tudi s stalno predstavnico 
Kraljevine Butan pri OZN go. Domo Tshering, s katero sta govorila o možnostih nadaljevanja že 
vzpostavljenega razvojnega sodelovanja Slovenije z Butanom, predvsem na področju 
čebelarstva in v gozdarstvu. Ob robu pogovorov si je minister ogledal čebelnjake v parku ob 
sedežu OZN in predstavnike OZN obvestil o nameri Slovenije, da bi ob prvem praznovanju 
svetovnega dne čebel v letu 2018 OZN podarila slovenski čebelnjak. Obiskal je tudi eno od 
trgovin v trgovski verigi »Whole Foods« ter se seznanil z njihovim modelom trajnostnega 
sodelovanja med proizvajalci in potrošniki pri trgovanju s hrano.
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Za proslavitev sprejema resolucije o razglasitvi 20. maja za svetovni dan čebel je Stalno 
predstavništvo RS pri Združenih narodih, v sodelovanju z regionalno pisarno Organizacije 
Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) v New Yorku, ob robu zasedanja Generalne 
skupščine organiziralo slavnostni dogodek, na katerega so bili povabljeni visoki predstavniki 
OZN in držav članic, predstavniki mesta New York, predstavniki čebelarskih organizacij, 
Slovenci, ki živijo v New Yorku, predstavniki medijev in drugi visoki gostje. Dogodek je gostila 
stalna predstavnica RS pri Združenih narodih, veleposlanica Darja Bavdaž Kuret, kot slavnostni 
govornik je nastopil minister mag. Dejan Židan. Vodje delegacij in druge zbrane so nagovorili 
tudi predstavnica pisarne FAO v New Yorku, ga. Marianna Kovacs, predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije, g. Boštjan Noč, in podpredsednik Apimondie, dr. Peter Kozmus. 

Podpora in dobro sodelovanje s Stalnim predstavništvom RS pri Združenih narodih sta bila 
ključnega pomena tako v okviru postopka ter zaključnih aktivnostih obravnave resolucije na 
zasedanju Generalne skupščine OZN, kot tudi pripravah in logistični izvedbi obiska ministra 
mag. Dejana Židana z delegacijo v OZN.

Ob priložnosti sprejema resolucije o razglasitvi 20. maja za svetovni dan čebel je bila v palači 
OZN postavljena razstava o čebelah v obliki interaktivnega paviljona z naslovom »Čebelji svet«. 
Paviljon, ki je bil na ogled zaposlenim na OZN in zunanjim obiskovalcem od 11. do 21. 
decembra 2017,  je bil zelo dobro sprejet.

Uspešen zaključek projekta za razglasitev svetovnega dne čebel in dela projektne 
skupine za usklajevanje aktivnosti do razglasitve svetovnega dne čebel

Sprejem resolucije o razglasitvi 20. maja za svetovni dan čebel, v okviru 72. zasedanja 
Generalne skupščine OZN v New Yorku, 20. decembra 2017, je rezultat večletnega 
intenzivnega dela in prizadevanj. 

Pobudnica projekta za razglasitev svetovnega dne čebel je bila leta 2014 Čebelarska zveza 
Slovenije. Projekt je predstavila ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejanu 
Židanu, ki je pri tem prepoznal pomembno priložnost, tako za promocijo čebel in čebelarstva, 
kot tudi za promocijo Slovenije in trajnostnega razvoja. Projekt je med prvimi podprl tudi 
predsednik RS. V naslednji fazi je bil predlog potrjen na Vladi RS (april 2015), ki je za njegovo 
izvedbo imenovala posebno medresorsko projektno skupino za usklajevanje aktivnosti iskanja 
podpore za pobudo, da se pri OZN vloži predlog RS za razglasitev svetovnega dne čebel. 
Nosilno ministrstvo, ki je vodilo projektno skupino, je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, v njej pa so sodelovali tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za okolje in 
prostor, Ministrstvo za zdravje, Urad predsednika RS, Urad Vlade RS za komuniciranje in 
Slovenska turistična organizacija, od nevladnih institucij pa Čebelarska zveza Slovenije, 
Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta in Občina Žirovnica. S potrditvijo resolucije o 
razglasitvi 20. maja za svetovni dan čebel na zasedanju Generalne skupščine OZN je projektna 
skupina uspešno zaključila svoje delo. 

Od ideje do končne razglasitve so bile izvedene številne aktivnosti, ki so pripeljale do 
uspešnega zaključka tega za Slovenijo tako pomembnega projekta. V prvi fazi, v letu 2015, je 
potekalo široko informiranje držav, organizacij in širše javnosti. Začelo se je s predstavitvijo 
pobude na zasedanju Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta v aprilu 
2015, nadaljevalo s predstavitvijo in močno podporo na zasedanju Sveta Evropske unije za 
kmetijstvo in ribištvo maja 2015 ter predstavitvijo predsedujočim regionalnih skupin FAO ob 
robu zasedanja Konference FAO v Rimu v juniju 2015.  

V tej fazi je bilo zelo pomembno usklajeno delovanje predstavnikov različnih ministrstev (članov 
projektne skupine) in nevladnih organizacij (Čebelarske zveze Slovenije, Nacionalnega inštituta 
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za biologijo, Biotehniške fakultete idr.). Zelo pomemben mejnik je bila predstavitev pobude s 
strani Čebelarske zveze Slovenije na 44. svetovnem kongresu mednarodne čebelarske zveze 
Apimondia v Južni Koreji septembra 2015, kjer je bila dosežena soglasna podpora vseh 
nacionalnih čebelarskih zvez. Omeniti je potrebno tudi dogodek na sejmu ApiSlovenija v Celju
marca 2016, kjer so se države, ki so prve podprle pobudo, udeležile okrogle mize na temo »20. 
maj, svetovni dan čebel – priložnost za vse« ter podpisale poseben komunike v podporo 
pobudi.

Tako je že pred uradno obravnavo pobuda za razglasitev svetovnega dne čebel doživela široko 
podporo. Izkazalo se je, da je številnim državam skupna skrb za čebele. Slovenija je bila 
prepoznana po skrbi za čebele in je začela pridobivati na ugledu kot čebelarska dežela, ki se 
ponaša z odličnimi čebelarji in razvitim čebelarskim sektorjem. Prav tako so bile številne 
aktivnosti in ukrepi Slovenije prepoznani kot primeri dobre prakse, številne države pa so začele 
izražati interes po krepitvi sodelovanja na tem področju. Takšno sodelovanje je pomenilo tudi 
izhodišče za začetek oziroma krepitev sodelovanja na drugih področjih in konkretnih projektih.

Drugo obdobje, ki se je začelo v letu 2016, je bilo namenjeno pripravam in uradni obravnavi 
pobude v okviru OZN. Pred začetkom uradnih postopkov v okviru FAO je bila pobuda 
predstavljena na 30. regionalni konferenci FAO za Evropo in Centralno Azijo v Turčiji maja 
2016. 54 članic konference je na zasedanju soglasno podprlo slovensko pobudo. 20. maja 2016 
je Slovenijo, na povabilo ministra mag. Dejana Židana, obiskal generalni direktor FAO José 
Graziano da Silva, ki se je med drugim udeležil okrogle mize »Čebele in trajnostni razvoj« in 
otvoritve 14. čebelarskega praznika v Račah. Ob tej priložnosti je izrazil podporo pobudi in 
pripravljenost sodelovanja strokovnjakov FAO s Slovenijo pri pripravi potrebnih strokovnih 
podlag.

Septembra 2016 se je začela uradna obravnava v okviru FAO, in sicer najprej na Odboru za 
kmetijstvo FAO, na katerem je bil ključni izziv prepričati strokovnjake iz različnih držav sveta, da 
je slovenska pobuda za razglasitev svetovnega dne čebel nujna in potrebna. V ta namen so 
strokovnjaki MKGP v sodelovanju s strokovnjaki FAO pripravili gradivo za razpravo in osnutek 
resolucije FAO. Sledila sta priprava in usklajevanje stališč znotraj Evropske unije, v okviru 
Delovne skupine Sveta EU za koordinacijo FAO, in širše, v okviru Evropske regionalne skupine 
FAO (ERG). S podporo Evropske unije in ERG je predlog Slovenije imel bistveno večje 
možnosti za uspeh. Osnutek resolucije FAO je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
mag. Dejan Židan, predstavil na zasedanju Odbora za kmetijstvo, 29. septembra 2016. Odbor 
za kmetijstvo je soglasno potrdil predlog resolucije, pobuda je v razpravi doživela močno in 
enotno podporo s strani regionalnih skupin in dodatno posamičnih držav. Ob tej priložnosti je 
Slovenija v Rimu tudi prvič predstavila interaktivni paviljon »Čebelji svet«, ki je dosegel velik 
odziv. Po uspehu na strokovni ravni je bila pobuda obravnavana še v Svetu FAO decembra 
2016, čemur je sledila še dokončna potrditev resolucije o razglasitvi svetovnega dne čebel na 
Konferenci FAO julija 2017, kjer je kolege ministre ponovno nagovoril minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan. Tako pred zasedanjem Sveta FAO kot tudi pred 
zasedanjem Konference FAO je Slovenija vseskozi pripravljala in usklajevala stališča v okviru 
EU in ERG. Pridobljena soglasna podpora FAO je bila ključnega pomena za nadaljnjo 
obravnavo pobude v okviru Združenih narodov v New Yorku.

Aktivnosti v okviru FAO so bile izvedene v tesnem sodelovanju z Veleposlaništvom RS  v Rimu, 
ki je akreditirano pri FAO. Podpora, dobro sodelovanje in učinkovita komunikacija z 
veleposlaništvom so bili ključni za uspešno izvedbo vseh formalnih postopkov, od priprave 
gradiv in osnutka resolucije FAO ter priprave predlogov stališč in usklajevanja znotraj Evropske 
unije, do zbiranja podpore držav iz drugih regionalnih skupin FAO ter ostalih aktivnosti v 
podporo pobudi v Rimu, na sedežu FAO.
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Od julija do septembra 2017 je Stalno predstavništvo RS pri Združenih narodih v sodelovanju z 
MZZ, MKGP in predstavništvom FAO v New Yorku pripravilo prvi osnutek resolucije za 
obravnavo v okviru Generalne skupščine OZN ter besedilo uskladilo z državami članicami 
Evropske unije. Med septembrom in novembrom 2017 je potekalo aktivno zbiranje podpore in 
ko-sponzorjev resolucije med državami članicami OZN v New Yorku kot tudi v njihovih 
prestolnicah. V mesecu oktobru 2017 so pod vodstvom Stalnega predstavništva RS pri 
Združenih narodih potekala pogajanja o osnutku resolucije z vsemi državami članicami OZN. Po 
uspešnem zaključku tretjega kroga pogajanj je bila resolucija predložena v obravnavo
Ekonomsko-finančnemu odboru Generalne skupščine OZN (t. i. drugemu odboru). V novembru 
2017 je stalna predstavnica RS pri Združenih narodih, veleposlanica Darja Bavdaž Kuret, 
resolucijo predstavila na zasedanju drugega odbora, v okviru katerega je bila resolucija 
soglasno sprejeta. Resolucijo je ko-sponzoriralo 115 držav, vključno z ZDA, Kanado, Kitajsko, 
Rusko federacijo, Indijo, Brazilijo, Argentino, Avstralijo ter vsemi državami članicami Evropske 
unije. Pri tem je potrebno poudariti pomembno vlogo, ki jo je tudi preko svojih diplomatsko-
konzularnih predstavništev odigralo Ministrstvo za zunanje zadeve pri lobiranju in pridobivanju 
podpore tako v dvostranskih stikih kot tudi v okviru multilateralnih dogodkov. 

Resolucija je bila 20. decembra 2017 dokončno soglasno potrjena na plenarnem zasedanju 
Generalne skupščine OZN, s čimer je tudi formalno razglašen svetovni dan čebel, ki bo vsako 
leto obeležen 20. maja.

Uspeh projekta predstavlja velik pomen ne samo za čebele in čebelarje, temveč tudi za 
Slovenijo, ki se je prvič srečala s tako pomembnim mednarodnim izzivom na področju 
trajnostnega kmetijstva in prehranske varnosti ter ga odlično izpeljala. Uspeh pobude je bil 
rezultat večletnih prizadevanj in številnih aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in njegovih partnerjev v okviru projektne skupine. K delu skupine so s svojimi 
aktivnostmi še posebej prispevali Čebelarska zveza Slovenije ter tudi drugi deležniki – Kmetijski 
inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Nacionalni inštitut za biologijo, Občina Žirovnica in 
Mestna občina Ljubljana.

Tri in pol leta trajajoče aktivnosti promocije svetovnega dne čebel so prispevale k veliki 
prepoznavnosti slovenskega čebelarstva na svetovni ravni. Ta prepoznavnost na številnih 
področjih ponuja tudi priložnosti za nadaljnji razvoj in širitev na tuje trge. Ena od njih je vsekakor 
trženje znanja in kompetenc s področja čebelarstva. S tem namenom se vzpostavlja Slovenska 
čebelarska akademija, s katero želi Slovenija med drugim tudi prispevati k odpravljanju revščine 
in lakote v državah v razvoju. Priložnosti za razvoj so tudi na področju ponudbe slovenske 
čebelarske opreme, izvoza čebeljih proizvodov z višjo dodano vrednostjo, itd. Poleg tega 
svetovni dan čebel prinaša priložnost tudi za ostale panoge gospodarstva, kot so turizem, 
trgovina, gostinstvo itd., kot tudi za splošno promocijo Slovenije na globalni ravni.

Aktivnosti informiranja javnosti in promocije 

Ves čas izvajanja aktivnosti je bilo poskrbljeno tudi za sprotno in ažurno informiranje javnosti in 
promocijo projekta. Informiranje in promocija sta potekala tako na različnih dogodkih doma in v 
tujini (ministrska srečanja, obiski tujih predstavnikov v Sloveniji in udeležbe visokih slovenskih 
predstavnikov v tujini, mednarodni kmetijski sejmi…), kot tudi preko družbenih omrežij in spleta. 
V ta namen sta bili vzpostavljeni posebna stran na družbenem omrežju Facebook in posebna 
spletna stran (https://www.worldbeeday.org/si/). Zelo aktivna pri izvajanju različnih promocijskih 
aktivnosti so bila tudi diplomatsko-konzularna predstavništva RS in Čebelarska zveza Slovenije. 

Posebno pozornost smo posvetili informiranju tako slovenskih kot tujih medijev; v zaključni fazi 
smo komuniciranje postopno stopnjevali v obdobju od 4. do 20. decembra 2017. V projekt 
komuniciranja so bili poleg Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vključeni Urad 



10

Vlade RS za komuniciranje, Slovenska turistična organizacija in Ministrstvo za zunanje zadeve. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo več različic slovenskih in 
angleških gradiv (kot npr. napovednike različnih dogodkov, podrobnejši medijski informator z 
vsemi informacijami o pobudi, pomenu in ogroženosti čebel, sporočila za javnost po razglasitvi, 
»press kit« o Sloveniji kot apituristični destinaciji, elektronsko voščilnico za tuje javnosti ob 
priložnosti razglasitve svetovnega dne čebel ipd.). Ob robu razglasitve smo v sodelovanju s 
FAO pisarno pri OZN v New Yorku pripravili tudi izjavo za medije. Posebno pozornost smo 
namenili tudi komuniciranju preko digitalnih kanalov. Gradiva so bila posebej pripravljena tudi za 
Ministrstvo za zunanje zadeve (paket objav za spletne in Facebook strani ter vsa gradiva za 
medije, opomnik za veleposlanike ter točke za govor na prednovoletnih sprejemih), ki je preko 
diplomatsko-konzularnih predstavništev komuniciralo svetovni dan čebel v državah gostiteljicah. 
Pri tem je bil poseben poudarek dan komuniciranju akreditiranih medijev pri OZN iz celega 
sveta in medijev v Bruslju, s katerimi sodeluje Stalno predstavništvo RS pri Evropski uniji.

Z željo ozaveščanja čim širše javnosti doma in po svetu o pomenu čebel in drugih opraševalcev 
je bil narejen poseben interaktivni paviljon, ki smo ga poimenovali »Čebelji svet«. Paviljon v 
obliki kupole je sestavljen iz lesenih šesterokotnikov, ki simbolizirajo čebelje celice, združene v 
satovju. Obiskovalci so se lahko sprehodili skozi konstrukcijo in si ogledali fotografije, posnetke 
in druga gradiva o čebelah. Glavna privlačnost paviljona pa je bila doživetje čebeljega sveta
skozi virtualno resničnost s sodobnimi tehnološkimi pripomočki. Obiskovalci iz različnih krajev 
Slovenije in sveta (Rim, Berlin, Bruselj, Hongkong, Istanbul, New York), kjer je bil paviljon 
postavljen za ogled, so tako na interaktiven način spoznavali svet čebel in doživeli izkušnjo o 
življenju čebel.
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