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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Načrt aktivnosti Vlade Republike Slovenije za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 
2022 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 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 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na svoji ….  redni seji dne … sprejela naslednja sklepa:

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt aktivnosti Vlade Republike Slovenije za projekt 
»Svetovni dan čebel« do leta 2022 in ga pošlje v seznanitev Državnemu zboru Republike 
Slovenije.

2. Načrt aktivnosti Vlade Republike Slovenije za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022 se 
bo periodično dopolnjeval na podlagi naknadno dogovorjenih vsebin.

                                                                                            Stojan Tramte
                                                                                    GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo: 
- Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za finance,
- Urad Vlade RS za komuniciranje,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Tanja Strniša, državna sekretarka,
- mag. Snežana Popovič, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve
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3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 02401-27/2018/8 z dne 13. 12. 2018 ustanovila
medresorsko delovno za pripravo in izvedbo načrta aktivnosti za projekt »Svetovni dan čebel« do 
leta 2022. Pri delu medresorske delovne skupine so sodelovali Boštjan Noč, predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije, dr. Peter Kozmus, predstavnik Čebelarske zveze Slovenije in podpredsednik 
Apimondie ter Damjana Grobelšek, predstojnica Slovenske čebelarske akademije.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- dr. Aleksandra Pivec, ministrica,
- mag. Tanja Strniša, državna sekretarka,
- dr. Jože Podgoršek, državni sekretar,
- mag. Snežana Popovič, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve.
5. Kratek povzetek gradiva:
Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je 20. decembra 2017 v New Yorku 
soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Uspeh je plod 
sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico in Republiko Slovenijo ter predstavlja 
enega največjih diplomatskih uspehov Slovenije. Glavni namen svetovnega dne čebel je, da se ta 
dan še posebej posveti ozaveščanju svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za 
trajnostno kmetijstvo in  preprečevanje lakote v svetu ter za trajnostni razvoj in človeštvo nasploh. 

Hkrati svetovni dan čebel nudi priložnost za prenos slovenskega bogatega znanja in tehnologije na 
področju čebelarstva ter za utrditev Slovenije kot zelene, zdrave, proaktivne in inovativne države na 
svetovni ravni.

S ciljem zadržati pozornost in krepiti ozaveščanje, informiranje in zanimanje javnosti ter mednarodne 
skupnosti za pomen čebel in ostalih opraševalcev je potrebno nadaljevati z usklajenim proaktivnim 
delovanjem pri uresničevanju ciljev projekta »Svetovni dan čebel«. V ta namen je nastal načrt 
vladnih aktivnosti do leta 2022 po posameznih vsebinskih sklopih. 

Aktivnosti se bodo izvajale v okviru treh prednostnih nalog:
- krepitev ozaveščanja o pomenu čebel in divjih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo, 

zagotavljanje prehranske varnosti in preprečevanje lakote v svetu, ohranjanje okolja in 
biotske raznovrstnosti, zdravje, gospodarstvo… in s tem prispevek k trajnostnemu razvoju 
doma in v tujini;

- vzpostavitev ukrepov za zmanjšanje ogroženosti medonosne čebele in divjih opraševalcev;
- krepitev promocije svetovnega dne čebel, slovenskega čebelarstva in Slovenije v Svetu.

Pri tem Vlada Republike Slovenije opozarja na nujnost, da se projekt »Svetovni dan čebel« prepozna 
kot nacionalni projekt velikega potenciala za trajnostni razvoj in promocijo Slovenije na mednarodni 
ravni.

Kot odprto možnost vidi Vlada RS tudi sodelovanje z drugimi institucijami, privatnim sektorjem, kot 
tudi z mednarodnimi institucijami.

Vlada RS bo spremljala izvedbo aktivnosti na podlagi periodičnega poročanja o izvedenih aktivnostih 
s strani medresorske delovne skupine. Ob zaključku načrtovanega obdobja bo Vlada RS sprejela 
zaključno poročilo o opravljenem delu, ki ga bo pripravila delovna skupina.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA

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

c) administrativne posledice NE
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č) gospodarstvo, zlasti m a l a  i n  s rednja podjetja ter 
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
 r a z v o j n e  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.)

Večina načrtovanih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru Načrta aktivnosti Vlade Republike 
Slovenije za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022, se bo financirala iz proračuna Republike 
Slovenije in proračuna Evropske unije v okviru obstoječih politik in programov po posameznih 
resorjih. Za nekatere aktivnosti, predvsem za aktivnosti diplomatskih in konzularnih predstavništev in 
izvedbo mednarodne nagrade »Zlata čebela«, pa bo potrebno posameznim ministrstvom v obdobju 
2020-2022 zagotoviti dodatna finančna sredstva, kar bo omogočilo večji domet projekta

Ocenjena skupna višina sredstev v okviru obstoječih politik in programov za leti 2019 in 2020 je 
6.175.116 EUR. Sredstva v letu 2019 so načrtovana v rebalansu proračuna 2019. 

Dodatna sredstva, ki jih bo potrebno zagotoviti v naslednjih letih, bodo načrtovana ob pripravi 
proračunov za leto 2020 in 2021. Potrebno bo dodatno zagotoviti 60.000 EUR letno za aktivnosti 
diplomatsko konzularnih predstavništev in 40.000 EUR letno za nagrado »Zlata čebela« (od leta 
2021 dalje).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v okviru svojega proračuna zagotovilo 
sredstva za vsakoletno obeležitev svetovnega dne čebel na svetovni ravni in doma, ozaveščanje 
širše javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev, izvajanje izobraževanj v okviru Slovenske 
čebelarske akademije, financiranje raziskav s področja čebelarstva, ohranitev in izboljšanje pestrosti
opraševalcev v okviru ukrepov Skupne kmetijske politike, ozaveščanje v okviru dneva slovenske 
hrane in tradicionalnega slovenskega zajtrka ter pripravo promocijskega gradiva in daril. Za 
načrtovane aktivnosti v okviru CRP v letu 2020 bo ob pripravi proračuna zagotovilo načrtovana 
sredstva. Za izvedbo mednarodne nagrade »Zlata čebela« bodo ob pripravi proračunov zagotovljena 
dodatna sredstva iz proračuna RS.

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) bo v okviru svojega proračuna za leto 2019 zagotovilo del 
sredstev, potrebnih za aktivnosti obeleževanja svetovnega dne čebel na diplomatskih in konzularnih 
predstavništvih, za obdobje 2020-2022 pa bodo ob pripravi proračunov zagotovljena dodatna 
sredstva iz proračuna RS. V okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja bo zagotovilo sredstva 
za mednarodne projekte, ki bodo lahko tudi s področja čebelarstva, v okviru razpisov MZZ za 
projekte nevladnih organizacij na prednostnih geografskih območjih MRS ter pri vsakokratni odločitvi 
o partnerski državi in vrsti študija v okviru razvojnih štipendij »Ad futura« za podiplomski študij na 
visokošolskih izobraževalnih institucijah upoštevalo interese na področju čebelarstva.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo v okviru svojega proračuna zagotovilo sredstva za 
informiranje o pomenu drugih opraševalcev, sodelovanje z občinami pri izvajanju zelene 
infrastrukture, usposabljanje na temo divjih opraševalcev, vzpostavitev monitoringa divjih 
opraševalcev (sofinanciranje s strani MKGP), izboljšanje stanja ekstenzivnih travišč in 
visokodebelnih sadovnjakov, zagotavljanje bivališč za divje opraševalce v zavarovanih območjih ter 
promocijo pridelkov in izdelkov, ki imajo pozitivni vpliv na opraševalce. Za načrtovane aktivnosti v 
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okviru projekta »Kozjanski park« za 2020 bo ob pripravi proračuna zagotovilo načrtovana sredstva.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo zagotovilo sredstva za komunikacijsko 
podporo preko komunikacijskih kanalov Slovenske turistične agencije (STO) in za sofinanciranje 
predstavitve na mednarodnem čebelarskem kongresu Apimondia. Za načrtovane aktivnosti v letu 
2020 bo ob pripravi proračuna zagotovilo načrtovana sredstva.

Vsakoletno obeležitev svetovnega dne čebel v okviru Slovenskega čebelarskega praznika, 
postavitve razstav in čebelnjakov in nekatere druge aktivnosti informiranja in ozaveščanja ter 
promocije bo financirala Čebelarska zveza Slovenije (ČZS).
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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

140033
Program 
ukrepov v 
čebelarstvu –
14-20-SLO

165.000 165.000

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-17-0011
Podpore v 
čebelarstvu; uredba 
2017–2019

140032
Program 
ukrepov v 
čebelarstvu –
14-20-EU

165.000 165.000

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-17-0008
Podpore v 
čebelarstvu; uredba 
2017–2019

209410 
Javne služba 
v čebelarstvu 274.958 274.958

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0011
Površinski ukrepi 
PRP 14-20

140021
Program 
razvoja 
podeželja 14-
20 EU

1.479.265,50 1.486.123,50
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Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

140022
Program 
razvoja 
podeželja 14-
20 SLO

493.089,50 495.374,50

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-17-0010 
Strokovne naloge s 
področja kmetijstva

147410
Sofinanciranje 
pomembnih 
nacionalnih 
projektov

82.000 64.000

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-18-0014
Tradicionalni 
slovenski zajtrk 
2018-2022

147310
Informiranje in 
promocija 
kmetijskih in 
živilskih 
proizvodov

130.000 130.000

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0002
Dejavnost in 
administracija 
ožjega MKGP

334410 
Materialni 
stroški

16.000 16.000

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-18-0037
CRP18 Poti širjenja 
gnilobe čebelje 
zalege

2330-18-0040 
CRP18 Ugotavljanje 
škod v čebelarstvu

2311-11-0066 
Ciljni raziskovalni 
programi

255110
Kmetijsko 
znanstveno 
raziskovalno 
delo -podpora

57.550 67.050

Javna agencija za 
raziskovalno 
dejavnost

3330-19-0002 
Raziskovalna 
dejavnost 2019-
2022

160171 
Raziskovalna 
dejavnost

28.291 45.296

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-17-0033
ERA NET 
Trajnostna živinoreja

180037
ERA NET-
Kmetijstvo 14-
20-Slovenska 
udeležba
180036
ERA NET-
Kmetijstvo 14-
20-EU

19.100 4.260

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0002 
Dejavnost in 
administracija 
ožjega dela MKGP

150910
Informiranje in 
promocija 
dejavnosti 
ministrstva

41.000 13.500

Uprava za varno 
hrano, 
veterinarstvo in 
varstvo rastlin

2337-17-0002 
Nacionalni 
veterinarski inštitut

130038 
Nacionalni 
veterinarski 
inštitut

7.000 7.000
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Ministrstvo za 
zunanje zadeve

1811-11-0004
Predstavljanje RS v 
tujini

2541
Materialni 
stroški DKP

15.000

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2511-11-0026 
Izvajanje 
upravljavskih nalog

153232 
Kozjanski 
park

54.200 54.200

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2511-11-0026 
Izvajanje 
upravljavskih nalog

153233 
Krajinski park 
Goričko

16.200 16.200

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2511-11-0026 
Izvajanje 
upravljavskih nalog

153234
Krajinski park 
Kolpa

20.000 20.000

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2511-11-0037
Umeščanje 
prostorskih ureditev 
v prostor

160105
Upravljanje s 
prostorom

5.000

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2550-17-0036
Tehnična pomoč

559 – Sklad 
za podnebne 
spremembe

30.000

Ministrstvo za 
okolje in prostor

2511-11-0040
Raziskave v okviru 
CRP

153219
CRP – namen 
monitoring 
opraševalcev

12.500

Ministrstvo  za 
gospodarski razvoj 
iz tehnologijo

2111-11-0029
Krepitev 
prepoznavnosti 
slovenskega turizma

173210
Trženje in 
razvoj turizma

20.000 20.000

SKUPAJ 3.118.654 3.056.462
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 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

                                  Dr. Aleksandra Pivec
                                           ministrica

Priloga:
- Načrt aktivnosti Republike Slovenije za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022
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