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ZADEVA: Program dela javne svetovalne službe v čebelarstvu za leto 2021 – 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 dne …… sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Program dela javne svetovalne službe v čebelarstvu za 
leto 2021.

Mag. Janja Garvas Hočevar
          vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga: 
– Program dela javne svetovalne službe v čebelarstvu za leto 2021

Prejmejo:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
- Čebelarska zveza Slovenije

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:
Marjeta Bizjak, namestnica direktorice Direktorata za kmetijstvo
Marta  Hrustel Majcen, sekretarka
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:
Čebelarska zveza Slovenije na podlagi koncesije, ki ji jo je podelila Vlada Republike Slovenije, v 
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obdobju od 1. aprila 2015 do 31. decembra 2021, izvaja javno službo svetovanja v čebelarstvu 
(odločba Vlade Republike Slovenije št. 01405-2/2015/5, z dne 26. 3. 2015 ter odločba št. 01405-
3/2020/4 z dne 19. 11. 2020, in pogodba o izvajanju koncesije javne svetovalne službe v čebelarstvu 
za obdobje 1.4. 2015 do 31.12. 2020 št. 014-35/2015/24 z dne 1. aprila 2015  in njen dodatek z dne 
11. 12. 2020). V programu javne službe se določi: vrsto in obseg storitev javne službe, način in 
dinamiko izvajanja storitev javne službe, skladno s predpisi, koncesijskimi akti in koncesijskimi 
pogodbami ter obseg in način financiranja storitev javne službe v letu 2021.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

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

konkurenčnost podjetij DA/NE

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so zagotovljena sredstva za kontinuirano 
izvajanje javne službe na NRP 2330-17-0008, PP 209410 Javna svetovalna služba v čebelarstvu v 
višini 642.237,00 eur. 83.503,00 eur od tega je namenjenih za izvajanje programa JSSČ v zadnjem 
mesecu leta 2020.
S sredstvi na PP se financira izvajanje letnega programa JSSČ za  leto 2021 v višini do 551.027,09 
eur v letu 2021, 83.503,91 eur pa bo izplačanih v začetku leta 2022 za izvajanje tega programa v 
zadnjem mesecu leta 2021.
V skladu s 17. členom Uredbe o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 
9/15) se v letu, ko je bila koncesija podaljšana za največ eno leto izvajajo ukrepi v enakem obsegu 
razpoložljivih finančnih sredstev proračuna Republike Slovenije kot v zadnjem letu koncesije. Skupna 
vrednost programa JSSČ za leto 2021 je zato 634.530,00 eur.
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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

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

NRP 2330-17-0008

PP 209410 
Javna 
svetovalna 
služba v 
čebelarstvu

Skupaj 
642.237,00 
eur od tega 
558.734,00 
eur za leto 
2021 in , 
83.503,00
eur za leto 
2020

83.503,00 eur

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
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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 

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:

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
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.

DA/NE

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

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

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) gre za letni program izvajanja javne službe po 
koncesijski pogodbi.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
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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: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Dr. Jože Podgoršek
minister

                                  



OBRAZLOŽITEV:

V zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01405-2/2015/4 z dne 26. 3. 2015, Odločbe 
Vlade Republike Slovenije št. 01405-2/2015/5 z dne 26. 3. 2015 ter podpisane pogodbe o 
izvajanju koncesije javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje 1. 4. 2015 do 31. 12. 
2020 št. 014 35/2015/24 z dne 1. 4. 2015, njenega dodatka št. 1 z dne 8. 7. 2015 in dodatka št. 
2 z dne 11. 12. 2020 ter odločbe št. 01405-3/2020/4 z dne 19. 11. 2020, s katero se je obdobje 
izvajanja koncesije za javno svetovalno službo v čebelarstvu podaljšalo za eno leto, in sicer do 
31. 12. 2021, sprejme Vlada Republike Slovenije Program dela javne svetovalne službe v 
čebelarstvu za leto 2021.

Številka:
Datum: 

PROGRAM DELA JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE V ČEBELARSTVU ZA LETO 2021

1. UVOD IN PRAVNE PODLAGE

Javna svetovalna služba v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: JSSČ) deluje v okviru 
Čebelarske zveze Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica (v nadaljnjem besedilu: ČZS),ki bo v 
letu 2021 izvajala naloge, določene v 127.a členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme) ter 
natančneje opredeljene v nadaljevanju tega programa, in sicer:

– svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane;
– svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva;
– svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva;
– svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev iz 107. člena ali skupin 

proizvajalcev iz 107.a člena ZKme;
– svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva;
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu;
– ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;
– druge svetovalne naloge v čebelarstvu.

Naloge JSSČ so razdeljene po posameznih aktivnostih, ki vodijo k doseganju letnih in 
dolgoročnih ciljev, ki so določeni s posameznimi kazalniki. Ker k posameznim ciljem vodijo 
številne aktivnosti in naloge, je h krovnim nalogam zapisanih več ciljev.

Pri izvajanju JSSČ mora koncesionar upoštevati zakonodajo, ki se nanaša na področje 
čebelarstva, zlasti ZKme, Uredbo o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list 
RS, št. 9/15), in Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v 
čebelarstvu (Uradni list RS, št. 11/15) ter predpise s področja zdravja živali, veterine, predpise, 
ki se nanašajo na poslovanje, varstvo osebnih podatkov in druge predpise, prav tako pa tudi 
pogodbena določila, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe o izvajanju javne svetovalne službe v 
čebelarstvu št. 014-35/2015/24 z dne 1. aprila 2015 in njenega dodatka št. 1 z dne 8. 7. 2015. 
Ker do konca leta 2020 koncesija za izvajanje JSSČ ni bila na novo podeljena, je Vlada 
Republike Slovenije na seji dne 26. 11. 2020 s sklepom št. 01405-4/2020/4 za eno leto 
podaljšala izvajanje obstoječe koncesije. Na podlagi tega sklepa je bil sklenjen dodatek št. 2. h 
koncesijski pogodbi.
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2. POVZETEK POROČILA O IZVAJANJU PROGRAMA JSSČ V LETU 2020, 
NAPREDEK V ČEBELARSTVU 

V čebelarstvu je poleg ukrepov, ki se izvajajo v okviru EU pomoči čebelarjem v sklopu 
posebnega programa in ukrepov, ki jih izvaja na področju zdravstvenega varstva čebel, javna 
služba svetovanja v čebelarstvu osnovna storitev, ki se financira iz proračuna Republike 
Slovenije in je določena v letnem Programu dela JSSČ. V letu 2020 so bili ugotovljeni pozitivni 
učinki v čebelarstvu, ki se odražajo tudi v naslednjih podatkih:

– v obdobju 2015–2019 se je za 9 % povečalo število čebelarjev, za 18 % pa se je 
povečalo število čebeljih družin (od 176.995 na 208.260). Po podatkih iz centralnega registra 
čebelnjakov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (CRČ), ki so izračunani iz popisa na dan 15. 4. 2015, je bilo v Sloveniji 10145 čebelarjev, 
od tega 68 čebelarjev, ki so upravljali več kot 150 čebeljih panjev v skupnem številu 19769 
panjev;

Podatki za zadnjih pet let, izračunani po jesenskem staležu iz CRČ, kažejo naslednje vrednosti: 

SKUPAJ >40 ČD >100 ČD >150 ČDNa 
dan 
31. 
10.

Število 
čebelarjev
(ČBL)

Število 
čebeljih 
družin 
(ČD)*

ČD/
ČBL ČBL ČD ČBL ČD ČBL ČD

2020 11.098 ** ** 799     80.217        220         45.731        113         32.808
2019 11.066 208.260 18,82 806 79.747 222 45.154 106 31.004
2018 10.933 204.736 18,73 890 78.114 216 41.582 99 27.845
2017 10.579 195.259 18,46 841 72.705 189 36.767 86 24.818
2016 10.667 181.480 17,01 687 60.349 155 31.381 80 22.559
2015 10.145 176.995 17,45 np np np np 68 19.769

*Skupno število čebeljih družin (naseljenih čebeljih panjev) v RS je ocena. Ker se čebelarji ne odzovejo 
100 % (stalež praviloma prijavi cca. 85 % čebelarjev), se končno število družin za območje cele države 
oceni. Ocena temelji na vsoti vseh čebeljih družin, ki so jih čebelarji sporočili, ki je korigirana glede na 
povprečno velikost čebelarstva, delež čebelarjev, ki staleža niso javili, ipd.
**Ocena skupnega števila družin bo na razpolago sredi marca 2021.

– povečal se je delež čebelarjev, ki v čebelarstvu iščejo gospodarski interes;
– povprečna starost čebelarjev je bila leta 2008 59 let, v letu 2016 pa 58,16 let. Leta 2018 je 

še vedno več kot polovica čebelarjev starejših od 60 let;
– v zadnjih letih se je proizvodnja medu nekoliko povečala. Od leta 2000 do 2019 je 

pridelava medu znašala med 470 in 2.472 tonami medu na leto – pridelava je precej 
odvisna od vremenskih in ekoloških razmer posameznega leta; v letu 2019 je bila 653 ton, 
kar je ena slabših letin. Stopnja samooskrbe niha, giblje se med 20 % in 85,0 %, v letu 
2018 je bila 79,2 % in v letu 2019 40,9%. Potrošnja medu je v tem obdobju presegla 
domačo proizvodnjo in večinoma znaša približno 1 kg/prebivalca na leto, v letu 2019 je 
bila 0,8 kg/prebivalca;

– boljša je organiziranost čebelarjev – skupno povečanje članstva ČZS od leta 2007 do leta
2020 je 29,74 %, na dan 6. 10. 2020 je bilo v ČZS včlanjenih 7.973 čebelarjev;

– odkupne cene vseh vrst medu v Sloveniji so se v zadnjih letih zviševale, z manj kot 2 
EUR/kg medu v letih 2006 do okoli 5,07 EUR/kg v letu 2019. Višjo ceno medu dosegajo 
čebelarji na tržnicah, tudi ta se je zvišala s 4,7 EUR/kg v letu 2016 na 9,99 EUR/kg medu 
v letu 2019 (podatki Kmetijskega inštituta Slovenije);

– izboljšala se je poseljenost s čebeljimi družinami;
– za več kot 100 % se je povečala vzreja čebeljih matic: od 16.400 do 42.179 matic, 

vzrejenih v letu 2020;
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– povečalo se je povpraševanje po čebeljih maticah, v tujino je bilo v 2019 izvoženih 19.649 
čebeljih matic (EU in tretje države), v letu 2020 pa le 14.212. Zmanjšanju izvoza so 
botrovale razmere v logistiki. Zaradi pandemije je upadel letalski promet, zaradi česar 
vzrejevalci niso mogli matic intenzivneje pošiljati tujim kupcem;

– število čebelarjev, ki proizvajajo med z zaščiteno označbo porekla (ZOP), ostaja podobno 
kot predhodno leto. Po podatkih na dan 6. 1. 2021 je izpolnjevalo zahteve specifikacije za 
Kraški med 13 čebelarjev, za Kočevski gozdni med pa 17 čebelarjev na dan 12.11.2020. 
449 čebelarjev pa na dan 7. 12. 2020 izpolnjuje pogoje iz specifikacije Slovenski med z 
zaščiteno geografsko označbo (SMGO), kar je 24 čebelarjev več kot leto prej (vir 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-
prehrano/o-ministrstvu/seznami-certificiranih-proizvajalcev/);

– izboljšalo se je zanimanje za čebelarjenje: od 2008 do 2020 se je 5131 začetnikov 
udeležilo 94 tečajev za čebelarje začetnike. V letu 2020 se je usposabljanj za čebelarje, ki 
jih je organizirala JSSČ, udeležilo 3.993 udeležencev;

– izboljšala se je informiranost čebelarjev, v letu 2019 se je za 18 % povečal obisk spletnih 
strani ČZS v primerjavi z letom 2018 in ostal v letu 2020 na približno enaki ravni (nihanje 
1 % obiska spletnih strani ČZS);

– v obdobju od 2008 do 2020 se je število čebelarskih krožkov povečalo za 147,37 % (iz 76 
na 188). V čebelarske krožke je vključenih 2.398 otrok (presečni datum 18. 6. 2020);

– po podatkih Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v letu 2020 v ukrepih 
Sofinanciranje čebelarske opreme in Racionalizacije sezonske selitve panjev je s 
pomočjo EU sredstev posodobil čebelarsko opremo 101 čebelar, 2151 čebelarjev se je 
udeležilo usposabljanj, brezplačne analize medu pa je prejelo 225 čebelarjev;

– povečala se je promocija medu in čebeljih pridelkov, doslej je 45 certificiranih apiturizmov;
– večja je tudi ozaveščenost javnosti o pomenu čebel in vlogi čebelarstva.

ČZS je v letu 2020 izvajala naloge JSSČ, ki so določene v 127.a členu ZKme, in v skladu z 
Uredbo o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu, Pravilnikom o podrobnejših pogojih 
za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu, programom dela JSSČ, ki se je med letom 
enkrat spremenil, drugimi predpisi ter skladno s pogodbo o izvajanju koncesije javne svetovalne 
službe v čebelarstvu za obdobje 1. 4. 2015 do 31. 12. 2021. JSSČ je v tem obdobju posebej 
veliko pozornosti posvetila svetovalnim nalogam s področja tehnologije, ekonomike in varne 
hrane kot tudi aktivnostim ozaveščanja javnosti o pomenu čebelarstva. 

Delo je v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 izvedlo devet svetovalcev specialistov v 
skupnem obsegu 7 polno zaposlenih svetovalcev letno, administratorka in računovodkinja v 
skupnem obsegu enega zaposlenega ter 19 terenskih svetovalcev v skupnem obsegu 5.585,33
ure.

Pretežni del dela je bil opravljen na nalogah svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in 
varne hrane in ozaveščanju mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva. Iz programa se 
pokriva tudi del stroškov za opravljanje nalog urednika, računovodkinje in poslovne sekretarke, 
vezanih na izdajo glasila Slovenski čebelar. V okviru programa so bila izvedena usposabljanja 
otrok v okviru čebelarskih krožkov, ki jih izvajajo mentorji čebelarskih krožkov.

Preglednica 1: Obseg opravljenega dela JSSČ v 2020:

Svetovalci 
specialisti –
PDM/ur

Realizacija v 
2020
PDM

Terensko 
delo- plan 
ure

Realizacija 
–teren ure 
2020

Svetovanje na področju 
tehnologije, ekonomike in varne 
hrane

4,07/8.512,70 4,07 5.000 5.585,33

Svetovanje pri izdelavi razvojnih 
načrtov čebelarstva

0,11/234,50 0,11 

Svetovanje pri uveljavljanju 
ukrepov skupne kmetijske 
politike s področja čebelarstva

0,45/945,20 0,45 

Svetovanje pri organizaciji in 0,10/212,30 0,10 
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Aktivnosti JSSČ so bile usmerjene k doseganju dolgoročnih ciljev Resolucije o zaščiti kranjske 
čebele, to sta ohraniti pasemsko čistost kranjske čebele in ohraniti enakomerno in zadostno 
poseljenost čebeljih družin po vsej Sloveniji, kot tudi ciljem posameznih ukrepov Operativnega 
programa za izvedbo Resolucije o zaščiti kranjske čebele (v nadaljnjem besedilu: OPRKČ) in 
strateških in razvojnih ciljev Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva 
in živilstva do leta 2020, kot tudi s ciljem Strategije za izvajanje Resolucije o strateških 
usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 na področju čebelarstva. 
Pregled izvedbe posameznih nalog od januarja do vključno oktobra 2020 je v nadaljevanju.

1. Svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane je bilo izvedeno v 
obsegu, kot je za posamezne naloge OPRKČ prikazano v spodnji preglednici.

Preglednica 2: Realizacija kazalnikov prve naloge

delovanju organizacij 
proizvajalcev ali skupin 
proizvajalcev
Svetovanje pri pripravi predpisov 
s področja čebelarstva

0,15/321,70 0,15

Sodelovanje pri pripravi 
razvojnih programov v 
čebelarstvu

0,23/470,10 0,23 

Ozaveščanje mladine in širše 
javnosti o pomenu čebelarstva

1,98/4162,20 1,98

Druge svetovalne naloge v 
čebelarstvu

0

SKUPAJ 7,09/14858,70 7,09

Naloga OPRKČ Kazalnik Plan: 
število

Realizacija: 
število

Indeks

Število usposabljanj 20 21 105,00
Število osebnih svetovanj 610 811 132,95
Število pripravljenih 
gradiv, objav v medijih

4 4 100,00

5.1.2: Čebelarje 
usposobiti za 
razločevanje kranjske 
čebele od križancev in 
med njimi dvigniti 
zavest o pomenu 
ohranjanja kranjske 
čebele za Slovenijo

Število vzorcev 

210

22 10,48

Število usposabljanj 3 3 100,00
Število osebnih svetovanj 20 20 100,00

5.1.5. Spodbujanje 
lastne vzreje matic

Število pripravljenih 
gradiv, objav v medijih 

2 2 100,00

Število usposabljanj 3 1 33,33
Število osebnih svetovanj 30 16 53,33

5.2.3 Zagotavljanje 
optimalnega 
izkoriščanja čebeljih 
paš

Število pripravljenih 
gradiv, objav v medijih

3 1 33,33

Število usposabljanj 63 60 95,24
Število osebnih svetovanj 1.324 1.624   122,66
Število pripravljenih 
gradiv, objav v medijih

35 40 114,29

Število natečajev 1 2 200,00

5.2.6. Spodbujanje k 
čebelarjenju

Objave na spletu – kratki 
filmi

7 8 114,29

Število usposabljanj 108 107 99,07
Število osebnih svetovanj 1.819 1.857 102,09

5.2.7 Izboljšanje 
ekonomičnosti 
čebelarjenja

Število pripravljenih 42 35 83,33
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2. Svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva je bilo izvedeno v manjšem obsegu 
od načrtovanega, predvsem na račun manjšega obsega osebnih svetovanj in usposabljanj 
– za tovrstno svetovanje morajo izkazati interes tudi čebelarji.

Preglednica 3: Realizacija kazalnikov druge naloge

Naloga OPRKČ Kazalnik Plan: 
število

Realizacija: 
število Indeks

Število usposabljanj 3 2 66,67
Število osebnih svetovanj 10 3 30,00

5.2.6. Spodbujanje 
k čebelarjenju in 
5.2.7 Izboljšanje 
ekonomičnosti 
čebelarjenja

Število pripravljenih 
gradiv, objav v medijih 3 2 66,67

3. Svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja 
čebelarstva je bilo realizirano, kot je za posamezne naloge OPRKČ prikazano v spodnji 
preglednici.

Preglednica 4: Realizacija kazalnikov tretje naloge 

Naloga OPRKČ Kazalnik Plan: 
število

Realizacija: 
število Indeks

Število usposabljanj 6 7 116,67
Število osebnih svetovanj 379 287 75,73
Štev i lo  p r ip rav l jen ih  
gradiv, objav v medijih 4 3 75,00

5.2.6. Spodbujanje 
k čebelarjenju in 
5.2.7. Izboljšanje 
ekonomičnosti 
čebelarjenja Število oddanih vlog za 

PRP ukrepe 1 0 0,00

4. Svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev ali skupin 
proizvajalcev se nanašajo na izboljšanje ekonomičnosti čebelarjenja in je realizirano v 
celoti.

Preglednica 5: Realizacija kazalnikov četrte naloge

Kazalnik Plan: število Realizacija: število Indeks

Število usposabljanj 1 1 100,00

5. Svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva pripomore k nalogam 5.2.3. 
OPRKČ Zagotavljanje optimalnega izkoriščanja čebeljih paš, 5.2.6 Spodbujanje k 
čebelarjenju in 5.2.7 Izboljšanje ekonomičnosti čebelarjenja. Na podlagi zaprosil čebelarjev 
je bilo do konca oktobra izdanih 26 mnenj JSSČ o postavitvi čebelnjakov na kmetijskih 
zemljiščih. 

gradiv, objav v medijih
Število analiz 345 182 52,75
Državno ocenjevanje 
medu

1 1 100,00
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Preglednica 6: Realizacija kazalnikov pete naloge

Kazalnik Plan: število Realizacija: število Indeks
Število mnenj 20 22 110,00

6. Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu 

Preglednica 7: Realizacija kazalnikov šeste naloge

Naloga OPRKČ Kazalnik Plan: 
število

Realizacija: 
število

Indeks

5.2.6 Spodbujanje 
k čebelarjenju Število usposabljanj 11 0 0,00

7. Ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva je bilo izvedeno, kot je za 
posamezne naloge OPRKČ prikazano v spodnji preglednici.

Preglednica 8: Realizacija kazalnikov sedme naloge

Naloga OPRKČ Kazalnik Plan: 
število

Realizacija: 
število

Indeks

Število usposabljanj 1 0 0,005.2.1. 
Preprečevanje 
pomorov čebel 
zaradi prisotnosti 
FFS v kmetijski 
pridelavi

Število pripravljenih 
gradiv, objav v medijih

2 1 50,00

Število usposabljanj 65 63 96,92
Število pripravljenih 
gradiv, objav v medijih

18 19 105,56

Število čebelarskih 
krožkov

176

Število sodelovanj na 
sejmih, organizacij 
prireditev in aktivnosti 
ozaveščanja javnosti o 
pomembnosti čebel in 
čebelarstva

7

5 71,43

5.2.6 Spodbujanje 
k čebelarjenju

Število izvedenih 
natečajev

6 4 66,67

Število usposabljanj 1 1 100,00
Število pripravljenih 
gradiv, objav v medijih 4 3 75,00

5.2.2 Zagotavljanje 
kvalitetnih paš za 
čebele

Število natečajev 0
Število usposabljanj 2 3 150,00
Število pripravljenih 
gradiv, objav v medijih 20 21 105,00

5.2.7 Izboljšanje 
ekonomičnosti 
čebelarjenja

Število sodelovanj na 
sejmih, organizacij 

3 1 33,33
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prireditev in aktivnosti 
ozaveščanja javnosti o 
pomembnosti čebel in 
čebelarstva

3. OBSEG DELOVANJA JSSČ V 2021

JSSČ v letu 2021 izvaja naloge na območju celotne Republike Slovenije, in sicer na sedežu 
ČZS in na naslednjih regionalnih izpostavah JSSČ na naslovih:
 Dobrna 1a, Dobrna;
 Streliška 150, Maribor; 
 Mestni trg 4, Metlika; 
 Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota;
 Rožna dolina 50a, Lesce. 
Po potrebi se organizira aktivnosti JSSČ tudi na drugih začasnih lokacijah.

Naloge JSSČ v letu 2021 izvaja najmanj sedem svetovalcev specialistov v skupnem obsegu 
najmanj 7 polno zaposlenih svetovalcev (PDM) letno, administratorka in računovodkinja v 
skupnem obsegu enega zaposlenega ter terenski svetovalci v skupnem obsegu najmanj
5.000 ur.
Za dosego ciljev delo opravljajo tudi pogodbeni delavci in dijaki oziroma študentje preko 
študentskega servisa. Njihovo delo mora biti povezano z aktivnostmi posamezne naloge JSSČ.

Naloge, ki so potrebne za izvedbo programa, kot so aktivnosti, povezane z vodenjem, 
administracijo in računovodstvom, so po ključu vezane na posamezne naloge JSSČ. 

JSSČ v letu 2021 vodi ga. Lidija Senič, svetovanje pa izvajajo še naslednji specialisti: Vladimir 
Auguštin, Tanja Magdič, Andreja Kandolf Borovšak, Tomaž Samec, Nataša Lilek, Nataša 
Klemenčič Štrukelj, Aleš Bozovičar in Simon Golob. V kolikor pride med letom do spremembe 
pri posameznem specialistu ali zaradi okoliščin, ki jih prej ni bilo mogoče predvidevati, ČZS 
zagotovi drugega specialista, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so bili določeni za izvajanje teh nalog v 
predpisih oziroma v razpisu za pridobitev koncesije JSSČ. MKGP v primeru vključevanja novih 
svetovalcev vsakokrat preveri ustreznost njihovih dokazil za izvajanje JSSČ. 

4. CILJI JSSČ DO LETA 2020 IN CILJI V LETU 2021

Program JSSČ je skladen tako z dolgoročnima ciljema Resolucije o zaščiti kranjske čebele, to 
sta ohraniti pasemsko čistost kranjske čebele in ohraniti enakomerno in zadostno poseljenost 
čebeljih družin po vsej Sloveniji kot tudi s cilji posameznih ukrepov OPRKČ in strateškimi ter
razvojnimi cilji Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do 
leta 2020 ters cilji Strategije za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 na področju čebelarstva. Ta program sledi 
ciljem in nalogam iz navedenih aktov, ki so prikazani v preglednici 9.

Preglednica 9: Pregled ciljev in nalog Resolucije o zaščiti kranjske čebele ter Resolucije o 
strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 na področju 
čebelarstva, ki jim sledi program JSSČ

Cilji Strategije za 
izvajanje 
Resolucije o 

Cilji 
Resolucije 
o zaščiti 

Ukrep oz. 
naloga 
Operativnega 

Dolgoročni cilji k nalogam oz. 
ukrepom
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strateških 
usmeritvah razvoja 
slovenskega 
kmetijstva in 
živilstva do leta 
2020 na področju 
čebelarstva

kranjske 
čebele

programa za 
izvedbo 
Resolucije o 
zaščiti 
kranjske 
čebele

Ohranitev kranjske čebele v RS

V populaciji kranjske sivke v RS se
čim bolj približati 2 % križancev

Čebelarje 
usposobiti za 
razločevanje 
kranjske čebele 
od križancev in 
med njimi 
dvigniti zavest o 
pomenu 
ohranjanja 
kranjske čebele 
za Slovenijo

Povečati število vključenih čebelarjev 
v rejsko organizacijo

Ohranitev podvrste 
kranjske čebele

Ohranitev 
avtohtone 
populacije 
kranjske 
čebele in 
njene 
diverzitete

Spodbujanje 
lastne vzreje 
matic
Preprečevanje 
pomorov čebel 
zaradi 
prisotnosti FFS 
v kmetijski 
pridelavi

Zmanjšanje tveganje za pomore 
čebel z uporabo FFS, ki so manj 
nevarna čebelam

Zagotavljanje 
kvalitetnih paš 
za čebele

Dolgoročna zagotovitev kvalitetnih 
paš v gozdnem prostoru, kmetijskih 
in drugih nekmetijskih zemljiščih s 
sajenjem neinvazivnih medovitih 
rastlin
Optimalna izkoriščenost pašnih virov 
na kmetijskih in gozdnih površinah 
glede na razpoložljivost pašnih 
kapacitet in s tem povečati pridelavo
čebeljih pridelkov

Zagotavljanje 
ustreznih paš za 
čebele

Zagotavljanje 
optimalnega 
izkoriščanja 
čebeljih paš

Koriščenje gozdnih paš zakonsko 
urediti tako, da jih lastniki in drugi 
koristniki gozda ne smejo omejevati

Ohranitev staleža 
čebeljih družin in 
enakomerna 
poseljenost

Zagotavljanje enakomerne 
poseljenosti čebel po vsej Sloveniji in 
zagotavljanje opraševanja 
gospodarskih in drugih pomembnih 
rastlin.
Naklonjenost in podpora čebelarstvu 
s strani širše javnosti. Število šol, na 
katerih delujejo čebelarski krožki, se 
poveča na 2/5.

Ohranjanje števila 
čebelarjev in 
izboljšanje starostne 
strukture čebelarjev

Ohranitev 
enakomerne 
in zadostne 
poseljenosti 
Slovenije s 
čebeljimi 
družinami

Spodbujanje k 
čebelarjenju

Povprečna starost čebelarjev se 
zmanjša pod 58 let.
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Zmanjšati stroške pridelave –
povečati delež čebelarstev z 20–50 
čebeljimi družinami

Ohranjanje visoke 
kakovosti in sortnosti 
medu in čebeljih 
pridelkov Povečati porabo in prepoznavnost 

domačega medu ter ostalih čebeljih 
pridelkov
Čim več čebelarjev vključiti v sistem 
višje kakovosti

Povečati pridelavo, 
predelavo in trženje 
medu in čebeljih 
pridelkov

Čim več čebelarjev vključiti v 
čebelarski turizem
Na novo registrirati čebelarje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji

Povečati porabo 
čebeljih pridelkov in 
izdelkov na 
prebivalca Ustanovitev skupin proizvajalcev 

medu in ostalih čebeljih pridelkov, ki 
bodo zagotavljala zadostno lokalno 
samooskrbo
Izboljšati pridelavo, varnost in 
kakovost slovenskega medu in 
čebeljih pridelkov
Pridelati med in ostale čebelje 
pridelke brez ostankov
Povečati število ekoloških čebelarjev

Izboljšati tehnologijo 
in ekonomičnost 
čebelarjenja

Izboljšati 
ekonomičnost 
čebelarjenja

Razviti nove izdelke iz čebeljih 
pridelkov

Operativni cilji JSSČ v letu 2021 se navezujejo na zgoraj zastavljene strateške cilje in so 
zapisani pri vsaki nalogi, vključno s kazalniki. 

5. IZVAJANJE POSAMEZNIH NALOG JSSČ V LETU 2021

V nadaljevanju so posamezne naloge opredeljene z aktivnostmi, ki so jim dodani posamezni cilji 
in kazalniki. 

5.1 Svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane

A) Aktivnosti sledijo k uresničevanju naloge 5.1.2 OPRKČ: Čebelarje usposobiti za razločevanje 
kranjske čebele od križancev in med njimi dvigniti zavest o pomenu ohranjanja kranjske čebele 
za Slovenijo. Metodologija za določanje odstotkov čebel križancev v čebelji družini je določena. 
Namenjena je izvajanju osnovne odbire čebeljih družin in izvajanju monitoringa nad stanjem 
čistosti čebel v Sloveniji. Terenski svetovalci so usposobljeni za prepoznavanje morfoloških 
značilnosti kranjske čebele. Ponovi se pregled stanja čistosti čebel na terenu, ki obsega 
načrtovano zbiranje vzorcev čebel s strani terenskih svetovalcev. Svetovalci specialisti v 
laboratoriju pregledajo vzorce kranjske sivke na čistost in podatke vnesejo v bazo. Za čebelarje 
se o tej temi pripravi svetovanja, usposabljanja in članke.

Cilja: 
 Čebelarji usposobljeni za prepoznavanje čebel z rumenimi obročki in seznanjeni s 

pomenom čistosti čebeljih družin.
 Opravljen natančen pregled stanja čistosti čebel na terenu, s čimer se ugotovi odstotek 

križancev po posamezni regiji.
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Preglednica 10: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev

Kazalnik Število
Število usposabljanj* 20
Število osebnih svetovanj** 610
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih 4
Število vzorcev 210

*usposabljanja so predavanja, delavnice, seminarji, strokovne razprave, srečanja 
** k osebnim svetovanjem sodi neposredno svetovanje na terenu, v svetovalnih pisarnah 
oziroma svetovanje po telefonu, pošti oziroma elektronski pošti. Opombi se nanašata tudi na 
vse nadaljnje preglednice.

B) Aktivnosti sledijo k uresničevanju naloge 5.1.5. OPRKČ: Spodbujanje lastne vzreje matic. 
Izvedena bodo usposabljanja, za to je potrebno pripraviti tudi čebelje družine. Čebelarje se 
obvešča o lastni vzreji matic in o pomenu parjenja matic na plemenilnih postajah.

Cilj: Čebelarji seznanjeni s tehnologijo vzreje čebeljih matic in usposobljeni za lastno vzrejo 
matic.

Preglednica 11: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev

Kazalnik Število
Število usposabljanj* 2
Število osebnih svetovanj** 30
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih 2

C) Aktivnosti sledijo k uresničevanju naloge 5.2.3 OPRKČ Zagotavljanje optimalnega 
izkoriščanja čebeljih paš. Čebelarje se obvešča o pašnih kapacitetah in izrabi čebeljih paš. Za 
čimboljšo seznanitev čebelarjev in upravljavcev pašnih redov z zakonodajo s področja 
koriščenja paš in usposobljenost za uporabo različnih spletnih aplikacij, ki omogočajo pregled, 
vnos in registracijo stojišč, se izvede usposabljanja in svetovanja s tega področja. 

Cilj: Boljša izkoriščenost pašnih virov.

Preglednica 12: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev 

Kazalnik Število
Število usposabljanj* 3
Število osebnih svetovanj** 30
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih 3

Č) Aktivnosti sledijo k uresničevanju naloge 5.2.6. OPRKČ Spodbujanje k čebelarjenju.
Čebelarjem in zainteresiranim, ki se odločajo za čebelarjenje, JSSČ svetuje in jih usposablja s 
področja tehnologije, preko strokovne knjižnice jim je omogočen dostop do strokovne literature. 
Kot pomoč svetovanju in usposabljanju služijo pripravljena in objavljena oziroma izdana gradiva 
(tehnološki koledar, zbornik povzetkov seminarja ipd) ter programi oziroma gradiva za 
usposabljanja. Nasveti in obvestila so dosegljivi tudi na spletni strani, preko e-čebelarja, e-
novic, e-svetovalca, na spletni strani pa se nadgradi interaktivni svetovalec, ki začetnikom 
omogoča uporabo sodobnejših metod pri predstavitvah tehnologije v čebelarstvu in preko 
katerega dobijo osnovne informacije o čebelarstvu. Usposabljanja se nanašajo predvsem na 
tehnologijo čebelarjenja v različnih panjskih sistemih, apitehnične ukrepe, dobro tehnološko 
prakso itd. Aktivnosti so usmerjene k spodbujanju ekološkega čebelarjenja. Organizira se
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strokovne razprave, strokovni seminar ApiSlovenija in ApiSlovenija v malem, in strokovni posvet 
ob Svetovnem dnevu čebel. Svetovalci nadgrajujejo svoje strokovno znanje doma in v tujini in 
ga prenašajo uporabnikom

Cilji: 
 Višja raven strokovne usposobljenosti čebelarjev s tehnološkega področja.
 Znižanje starostne strukture čebelarjev.
 Zagotovitev ustrezne poseljenosti čebeljih družin na kmetijskih območjih za zagotavljanje 

opraševanja.

Preglednica 13: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev 

Kazalnik Število
Število usposabljanj* 64
Število osebnih svetovanj** 1.363
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih 35
Število natečajev 1
Objave na spletu – kratki filmi 8

D) Aktivnosti sledijo k uresničevanju naloge 5.2.7 OPRKČ Izboljšanje ekonomičnosti 
čebelarjenja. Čebelarjem in zainteresiranim, ki se odločajo za čebelarjenje, JSSČ svetuje s 
področij ekonomike in zagotavljanja varne hrane. Kot pomoč k temu služijo tudi pripravljena in 
objavljena oziroma izdana gradiva ter pripravljeni programi oziroma gradiva za usposabljanja. 
Usposabljanja, na katerih je glavni poudarek na produktni odgovornosti čebelarja, se nanašajo
predvsem na ekonomiko čebelarjenja: trženje čebeljih pridelkov, čebelarsko zakonodajo s 
področja prodaje čebeljih pridelkov in dopolnilnih dejavnosti, izračunavanje lastne cene čebeljih 
pridelkov in na varno hrano: označevanje in tehnologijo pridobivanja medu, cvetnega prahu in 
propolisa, in sheme kakovosti, ekološki pristop k pridelavi in predelavi voska, smernice dobrih 
higienskih navad v čebelarstvu (osnovne, obnovitvene) in druge teme, ki se navezujejo na 
ekonomiko čebelarjenja in varno hrano. Za potrebe svetovanja čebelarjem glede kakovosti in 
sortnosti medu se analizirajo vzorci medu (fizikalno-kemijske, senzorične in mikroskopske 
analize). Svetovalci se usposabljajo in prenašajo znanje ostalim svetovalcem in uporabnikom. 
Zaradi boljšega trženja čebeljih pridelkov, čebeljih družin in matic JSSČ čebelarje spodbuja k 
povezovanju v združenja ter predstavi sodobne oblike prodaje. Pripravi se strokovna gradiva in 
objave, organizira usposabljanja ter strokovne razprave za čebelarje in terenske svetovalce, ki 
znanje širijo še do čebelarjev. Čebelarjem se svetuje o organizacijah skupin proizvajalcev, 
poudarek je na produktni odgovornosti in vključevanju čebelarjev v sheme višje kakovosti. 
JSSČ sodeluje pri razvoju novih izdelkov iz čebeljih pridelkov in pri izvedbi državnega 
ocenjevanja medu in organizira dan shem višjih kakovosti. Na področju raziskovalnega dela je
poudarek dan razvoju embalaže za med in cvetni prah, razvoju elektronske testne podnice za 
štetje varoj, čebelarske tehtnice, razvoj okvirja z namenskimi mrežami za pridobivanje 
propolisa, poskušali bomo ugotoviti vpliv medenih masaž. . JSSČ pri teh temah sodeluje z 
ostalimi inštitucijami pri izvajanju raziskovalnega dela. Organizira se državno ocenjevanje 
medu in sodeluje pri evropskem ocenjevanju medu.

Cilji: 
 Povečana ekonomičnost pridelave čebeljih pridelkov.
 Večje število čebelarjev, vključenih v sheme kakovosti, in s tem povečanje konkurenčnosti 

čebelarstva. 
 Motivirani čebelarji za vzpostavitev skupin oziroma. organizacije proizvajalcev.
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Preglednica 14: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev 

Kazalnik Število
Število usposabljanj* 94
Število osebnih svetovanj** 1.819
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih 43
Število analiz 345
Državno ocenjevanje medu 1

5.2 Svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva
Aktivnosti sledijo k uresničevanju nalog 5.2.6. OPRKČ Spodbujanje k čebelarjenju in 5.2.7 
Izboljšanje ekonomičnosti čebelarjenja. Čebelarje JSSČ spodbujala k doseganju pomembnega 
dela prihodka iz čebelarstva. Za namene povečanja pridelave in predelave čebeljih pridelkov, 
JSSČ pripravi podlage za izdelavo kalkulacij pridelave čebeljih pridelkov. Organizira se
usposabljanja s pripravljenimi programi oziroma. gradivi in svetovanja o načrtovanju strateških 
načrtov za čebelarstvo. O aktivnostih se  čebelarje seznani z gradivi in objavami. 

Cilja: 
 Izboljšanje ekonomičnosti čebelarjenja.
 Povečanje deleža čebelarstev, ki imajo več kot 20 čebeljih družin.

Preglednica 15: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev 

Kazalnik Število
Število usposabljanj* 3
Število osebnih svetovanj** 10
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih 3

5.3 Svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva
Aktivnosti sledijo k uresničevanju nalog 5.2.6. OPRKČ Spodbujanje k čebelarjenju in 5.2.7 
Izboljšanje ekonomičnosti čebelarjenja. Čebelarji v večji meri koristijo sredstva iz razpisov na 
podlagi Uredbe o izvajanju programov ukrepov na področju čebelarstva, zato jih JSSČ obvešča 
o možnostih koriščenja. Pomaga se jim pri prijavi na ukrep tehnične pomoči, racionalizaciji
sezonske selitve panjev ter koriščenju ukrepov menjave čebeljih matic, kakovosti medu itd. 
JSSČ svetuje čebelarjem in jih obvešča tudi o možnostih koriščenja ukrepov Programa razvoja 
podeželja, predvsem s področja sodelovanja, naložb in ekološkega čebelarjenja. Pregleduje
javne razpise in pomaga pri prijavi na razpise, ki jih razpisujejo lokalne skupnosti oziroma na 
ostale razpise, na katere se lahko prijavijo čebelarji, društva, zveze. Za potrebe obveščenosti 
čebelarjev o pridobivanju sredstev in koriščenja razpisov se izvede usposabljanja in pripravi ter 
objavi prispevke.

Cilj: Obveščenost čebelarjev o posameznih ukrepih, ki omogočajo pridobitev finančnih sredstev. 

Preglednica 16: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev 

Kazalnik Število
Število usposabljanj* 6
Število osebnih svetovanj** 329
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih 4
Število oddanih vlog za PRP ukrepe 1
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5.4 Svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev ali skupin 
proizvajalcev
Aktivnosti sledijo k uresničevanju nalog 5.2.7 OPRKČ Izboljšanje ekonomičnosti čebelarjenja. 
Izvede se strokovna razprava za tržno usmerjene čebelarje o formiranju skupine proizvajalcev z 
namenom spodbujanja povezovanja čebelarjev in predstavitvijo možnosti za finančno podporo 
pri ustanavljanju.

Cilj: Obveščenost čebelarjev o vzpostavitvi organizacija proizvajalcev oziroma skupin 
proizvajalcev.

Preglednica 17: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev
Kazalnik Število
Število usposabljanj* 1
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih 1

5.5 Svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva

Aktivnosti sledijo k uresničevanju nalog 5.2.3. OPRKČ Zagotavljanje optimalnega izkoriščanja 
čebeljih paš, 5.2.6 Spodbujanje k čebelarjenju in 5.2.7 Izboljšanje ekonomičnosti čebelarjenja. 
JSSČ sodeluje pri pripravi sprememb predpisov, ki urejajo možno sofinanciranje na področju 
dopolnilnih dejavnosti, davčno zakonodajo, zakonodajo s področja zagotavljanja varne hrane, 
ukrepe na področju čebelarstva, škode v čebelarstvu, problematiko, povezano s prostoživečimi 
medvedi, področje apiterapije, vsebine, ki se nanašajo na delo JSSČ, sodelovanje pri pripravi 
predpisov itd. JSSČ pripravlja mnenja za čebelarje, za potrebe postavitve čebelnjakov v 
občinah, kjer to zahtevajo predpisi in čebelarje seznanja z novostmi iz predpisov ter sodeluje z 
inštitucijami pri pripravi podlag, ki se nanašajo na čebelarstvo.

Cilji: 
 Sprejtje predpisov, ki upoštevajo značilnosti čebelarstva.
 Izdelava mnenj čebelarjem.
 Sinergija delovanja inštitucij na področju čebelarstva.

Preglednica 18: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev 
Kazalnik Število
Število mnenj 20

5.6 Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu

Aktivnosti sledijo k uresničevanju naloge 5.2.6 OPRKČ Spodbujanje k čebelarjenju. 
Sodelovanje JSSČ v delovnih skupinah, komisijah in na srečanjih za pripravo razvojnih in 
izvedbenih dokumentov s področja čebelarstva ter standardov za med, cvetni prah, propolis. 
Sodeluje tudi pri pripravi Strategije razvoja slovenskega čebelarstva do leta 2030.

Cilj: Zbrane pobude, ki jih je treba vključiti v razvojne in izvedbene dokumente.

Preglednica 19: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev 

Kazalnik Število
Število usposabljanj* 11
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5.7 Ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva

A) Aktivnosti sledijo k uresničevanju nalog 5.2.1. OPRKČ Preprečevanje pomorov čebel zaradi 
prisotnosti FFS v kmetijski pridelavi. Pomen čebel v kmetijstvu se predstavi Javni službi 
kmetijskega svetovanja. Pripravi in objavi se prispevke o pravilni rabi FFS. 

Cilja:
 Preprečevanje pomorov čebel.
 Javnost ozaveščena o pomenu čebel in pravilni uporabi FFS.

Preglednica 20: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev 

Kazalnik Število
Število usposabljanj* 1
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih 2

B) Aktivnosti sledijo k uresničevanju nalog 5.2.2 OPRKČ Zagotavljanje kvalitetnih paš za 
čebele. Z Zavodom za gozdove JSSČ sodeluje pri vsebinah, ki se nanašajo na čebelarjenje v 
gozdovih, spodbujanje in ohranjanje ter saditev medovitih rastlin v gozdovih. Za čebelarje in 
zainteresirano javnost se izvede strokovna razprava o ozelenitvi javnih površin s cvetočimi 
medovitimi rastlinami, zelenih strehah in stenah. Pripravi in objavi se gradiva, ki spodbujajo 
sajenje medovitih rastlin s poudarkom na sajenju domorodnih vrst in preprečitvi sajenja 
invazivnih tujerodnih vrst, zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti. 

Cilja:
 Strokovna podpora sajenju medovitih rastlin.
 Ohranjanje in sajenje medovitih rastlin.

Preglednica 21: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev 

Kazalnik Število
Število usposabljanj* 1
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih 5

C) Aktivnosti sledijo k uresničevanju nalog 5.2.6 Spodbujanje k čebelarjenju. Na šolah se s 
pomočjo mentorjev čebelarskih krožkov izvajajo čebelarski krožki, v sistem čebelarskih krožkov 
se skuša uvrstiti tudi čebelarske krožke pri varstveno delovnih centrih. Za čim boljšo 
komunikacijo med JSSČ in mentorji čebelarskih krožkov se organizira srečanje mentorjev. Z 
gradivi in objavami v medijih, svetovanji in usposabljanji se mlajše spodbuja k čebelarjenju, 
širšo javnost pa osvešča o pomenu čebel in čebelarstva. Objavi se natečaje, kot so: fotonatečaj, 
poslikave panjskih končnic, čebelam prijazna občina, itd.Nadaljeuje se s postavitvijo prenosljivih 
maket slovenskih čebelnjakov, ki so bile izbrane v okviru natečaja ter z izborom strokovne in 
promocijske čebelarske literature. JSSČ sodeluje na sejmih v Sloveniji z izobraževalno 
promocijskim kontejnerjem. Sodeluje na prireditvah in izobraževalnih aktivnostih: pri 
tradicionalnem slovenskem zajtrku (v sklopu tega z več aktivnostmi), v projektu ohranimo 
čebele – Kar sejemo, to žanjemo, pri dnevu medu v kulinariki, dnevu odprtih vrat slovenskega 
čebelarstva, medenih dnevih in drugih prireditvah, povezanih z vsebinami delovanja JSSČ. 
JSSČ sodeluje tudi pri aktivnostih ozaveščanja javnosti o pomenu čebelarstva, pri organizaciji 
tekmovanja mladih čebelarjev, o praznovanju 4. Svetovnega dneva čebel, spodbujanja 
Evropskega medenega zajtrka in sodeuje z institucijami, katerih delovanje se nanaša tudi na 
ozaveščanje pomena čebel in gastronomsko regijo. 

Cilji:
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 Ohranjanje števila krožkov na šolah in otrok, vključenih vanje, letni cilj je delovanje 176 
čebelarskih krožkov.

 Povečanje porabe čebeljih pridelkov in izdelkov.
 Javnost ozaveščena o pomenu čebel in čebelarstva.

Preglednica 22: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev 

Kazalnik Število
Število usposabljanj* 65
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih 17
Število čebelarskih krožkov 176
Število sodelovanj na sejmih, organizacij prireditev in aktivnosti 
ozaveščanja javnosti o pomembnosti čebel in čebelarstva

10

Število izvedenih natečajev 3

Č) Aktivnosti sledijo k uresničevanju nalog 5.2.7 OPRKČ Izboljšanje ekonomičnosti 
čebelarjenja. JSSČ izvede usposabljanja o čebelarstvu in uporabi čebeljih pridelkov. Za 
osveščanje javnosti izda različna gradiva. Organizira dan apiterapije v spomladanskem in 
jesenskem obdobju, in dan čebelarskega turizma ter nadaljuje s   projektom Pijmo kavo in čaj z 
medom. V reviji Slovenski čebelar redno objavlja strokovne prispevke in članke o tehnologiji, 
ekološkem čebelarjenju, varni hrani, ekonomiki, usposabljanju, zakonodaji, rejskem delu, 
čebeljih pašah, čebelarskem turizmu ter o drugih področjih delovanja JSSČ. Objavlja tudi 
reportaže o čebelarskih dogodkih in druge informacije, nasvete ter odgovore na vprašanja 
čebelarjev. Preučuje podlage in vzpostavlja pogoje za izvedbo ocenjevanja izdelkov iz čebeljih 
pridelkov in kozmetike iz čebeljih pridelkov.

Cilji:
 Javnost seznanjena o čebeljih pridelkih.
 Povečanje porabe čebeljih pridelkov in izdelkov.
 Povečanje prepoznavnosti shem višjih kakovosti čebeljih pridelkov med potrošniki.

Preglednica 23: Kazalniki za spremljanje zastavljenih ciljev 

Kazalnik Število
Število usposabljanj* 3
Število pripravljenih gradiv, objav v medijih 21
Število sodelovanj na sejmih, organizacij prireditev in aktivnosti 
ozaveščanja javnosti o pomembnosti čebel in čebelarstva

4

6. OBSEG NAČRTOVANIH NALOG JSSČ

Naloge JSSČ izvaja v letu 2021 najmanj 7 ali pa več zaposlenih svetovalcev specialistov, v 
skupnem obsegu 7 polnih delovnih moči (PDM), ki opravijo najmanj 14.616 ur letno in 1 PDM 
administrativne delavke in računovodje ali 2088 ur letno. Opravi se najmanj 5.000 ur terenskega 
svetovanja letno. En terenski svetovalec opravi najmanj 150 ur.

Kot opravljene ure svetovalcev specialistov štejejo tudi: priprava letnega programa, spremljanje, 
poročanje in priprava poročil za MKGP o nalogah in aktivnostih JSSČ (mesečno in letno), 
priprava operativnih načrtov dela za posamezne naloge JSSČ in navodil za poročanje, 
koordinacija dela JSSČ, priprava različnih poročil, gradiv, analiz, kolegiji svetovalcev ter



21

terenskih svetovalcev itd. Teh aktivnosti ni mogoče točno določiti na posamezne naloge, zato 
so ure razporejene po ključu iz preglednice 27. 

Preglednica 24: Ocena obsega nalog v letu 2021

Svetovalci 
specialisti –
PDM /ur

Terensko 
delo-ure

Svetovanje na področju tehnologije, ekonomike 
in varne hrane 3,92/8.195,4 5.000 ur

Svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov 
čebelarstva 0,13/262,2

Svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne 
kmetijske politike s področja čebelarstva 0,35/742,5

Svetovanje pri organizaciji in delovanju 
organizacij proizvajalcev ali skupin 
proizvajalcev

0,03/66,2

Svetovanje pri pripravi predpisov s področja 
čebelarstva 0,21/430,6

Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v 
čebelarstvu 0,42/877,8

Ozaveščanje mladine in širše javnosti o 
pomenu čebelarstva

1,94/4.041,1

Druge svetovalne naloge v čebelarstvu 0
SKUPAJ 7,00/14.616

Na nalogi svetovanja na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane terenski svetovalci 
opravijo najmanj 5.000 ur, kolikor je zahtevano tudi po uredbi, ki ureja JSSČ. 
Administrativna in računovodska dela se opravi v obsegu ene polne delovne moči oziroma
2.088 ur.
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7. FINANČNO OVREDNOTENJE NALOG PROGRAMA IN STROŠKI

Preglednica 25: Finančno ovrednotenje posameznih nalog programa – ocena (za leto 2020 so 
podatki iz spremembe programa JSSČ 2020)

Vrednost programa 2020 Vrednost programa 2021

Naloga

Stroški dela
specialisti+ 

administrator
+

terenski 
svetovalci v 

EUR

Ostali 
stroški v 
EUR *

Vrednost 
naloge 

skupaj v 
EUR

Ure-
program

Stroški dela
specialisti+ 
administrat

or+
terenski 

svetovalci v 
EUR

Ostali 
stroški v 
EUR *

Vrednost 
naloge 

skupaj v 
EUR

Ure-
program

Svetovanje 
na področju 
tehnologije, 
ekonomike in 
varne hrane

220.591,86 73.564,94 294.156,80 14.088,80 228.994,00 77.156,17 306.150,17 13.195,40

Svetovanje 
pri izdelavi 
razvojnih 
načrtov 
čebelarstva

4.425,31 3.111,92 7.537,23 252,90 4.769,00 1.031,39   5.800,39      262,20

Svetovanje 
pri 
uveljavljanju 
ukrepov 
skupne 
kmetijske 
politike s 
področja 
čebelarstva

14.074,45 1.841,57 15.916,02 932,30 13.534,00 2.890,69 16.424,69     742,50

Svetovanje 
pri 
organizaciji in 
delovanju 
organizacij 
proizvajalcev 
ali skupin 
proizvajalcev

3.183,97 322,71 3.506,68 201,30 1.199,00 254,17 1.453,17     66,20

Svetovanje 
pri pripravi 
predpisov s 
področja 
čebelarstva

5.548,32 1.614,25 7.162,57 312,50 7.859,00  1.697,35 9.556,35   430,60

Sodelovanje 
pri pripravi 
razvojnih 
programov v 
čebelarstvu

8.221,88 2.114,67 10.336,55 462,70 16.011,00 3.426,91 19.437,91  877,80

Ozaveščanje 
mladine in 
širše javnosti 
o pomenu 
čebelarstva

71.359,12 224.555,02 295.914,14 4.193,50 73.661,00 202.046,32 275.707,32   4.041,10

Druge 
svetovalne 
naloge v 

čebelarstvu

0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 327.404,91 307.125,09 634.530,00 20.444,00 346.027,00 288.503,00 634.530,00 19.615,80

*Ostali upravičeni stroški so zapisani na naslednjih straneh, med ostale stroške štejemo vse 
stroške, razen stroškov dela.
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V zgornji preglednici so v skupnem seštevku vključeni tudi stroški dela, in sicer v naslednjem 
obsegu:
 strošek dela svetovalcev: za 7 polno zaposlenih specialistov znaša letni strošek dela 

skupno 244.407 EUR in je vključen v vse zgoraj navedene naloge (po ključu PDM);
 strošek dela administratorja in drugih tehničnih kadrov znaša 22.000 EUR letno in je 

vključen v vse zgoraj navedene naloge (po ključu PDM);
 ostali stroški v višini 288.503,00  EUR se nanašajo neposredno na posamezne zgoraj 

navedene naloge, nekateri pa se delijo med posamezne naloge (po ključu PDM);
 stroški pogodbenega dela za terenske svetovalce znašajo največ 79.620,00 EUR in so 

vključeni v prvo nalogo.

Skupna vrednost stroškov dela in ostalih stroškov ne presega 634.530,00 EUR. Skupni stroški 
za izvajanje programa so v primerjavi z letom 2020 enaki, kljub temu, da je bilo v proračunu RS 
za Javno svetovalno službo v čebelarstvu za leto 2021 zagotovljenih za 7.707,00 EUR več 
sredstev kot predhodno leto. Stroški dela ne presegajo stroškov, ki bi nastali, če bi navedene 
naloge opravljali zaposleni v javni upravi z izhodiščnim razredom 45 in tehničen kader, ob 
predpostavki, da bi storitve naročali v enakem obsegu v skladu s predpisi. Višina izhodiščnega 
razreda je usklajena z višino plač v javnem sektorju. Plače svetovalcev se ob tem povečujejo le 
glede na odstotek povišanja zaradi delovne dobe in rasti življenjskih stroškov ter predvidene 
delovne uspešnosti, vendar so povračila možna le do vrednosti, ki jih določa Uredba o izvajanju 
javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 9/15).

Preglednica 26: Stroški dela, ki jih opravijo specialisti, administratorji in terenski svetovalci za 
leti 2020 in 2021

Leto 2020
Stroški dela Stroški dela Stroški dela Stroški dela

Naloga specialisti+ 
administrator+

terenski svetovalci

specialisti administrator terenski 
svetovalci

Ostali stroški * Vrednost 
naloge v EUR

Svetovanje na 
področju tehnologije, 
ekonomike in varne 
hrane

220.591,86 129.453,27 11.057,49 80.081,10 73.564,94 294.156,80  

Svetovanje pri izdelavi 
razvojnih načrtov 
čebelarstva

4.425,31 3.791,15 634,.16          3.111,92 7.537,23

Svetovanje pri 
uveljavljanju ukrepov 
skupne kmetijske 
politike s področja 
čebelarstva

14.074,45 13.348,76 725,69 1.841,57 15.916,02

Svetovanje pri 
organizaciji in 
delovanju organizacij 
proizvajalcev ali skupin 
proizvajalcev

3.183,97               3.057,57 126,40 322,71 3.506,68

Svetovanje pri pripravi 
predpisov s področja 
čebelarstva

5.548,32 4.916,34 631,98 1.614,25 7.162,57

Sodelovanje pri 
pripravi razvojnih 
programov v 
čebelarstvu

            8.221,88               7.395,95 825,93 2.114,67        10.336,55

Ozaveščanje mladine 
in širše javnosti o 
pomenu čebelarstva

71.359,12 63.568,32 7.790,80 224.555,01 295.914,14

Druge svetovalne 
naloge v čebelarstvu 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 327.404,91 225.531,37 21.792,44 80.081,10 307.125,08 634.530,00
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Leto 2021

Naloga Stroški dela Stroški dela Stroški dela Stroški dela Ostali stroški * Vrednost 
naloge v EUR

specialisti+ 
administrator+

terenski svetovalci

specialisti administrator terenski 
svetovalci

Naloga
S v e t o v a n j e  n a  
področju tehnologije, 
ekonomike in varne 
hrane

228.994,00 137.039,00 12.335,00 79.620,00

77.156,17 306.150,17

Svetovanje pri izdelavi 
razvojnih načrtov 
čebelarstva

4.769,00 4.375,00 394,00 1.031,39 5.800,39

Svetovanje pri 
uveljavljanju ukrepov 
skupne kmetijske 
politike s področja 
čebelarstva

13.534,00 12.416,00 1.118,00 2.890,69 16.424,69

Svetovanje pri 
organizaciji in 
delovanju organizacij 
proizvajalcev ali skupin 
proizvajalcev

1.199,00 1.100,00 99.,00 254,17 1.453,17

Svetovanje pri pripravi 
predpisov s področja 
čebelarstva

7.859,00 7.210,00 649,00 1.697,35 9.556,35

Sodelovanje pri 
pripravi razvojnih 
programov v 
čebelarstvu

16.011,00 14.689,00 1.322,00 3.426,91 19.437,91

Ozaveščanje mladine 
in širše javnosti o 
pomenu čebelarstva

73.661,00 67.578,00 6.083,00 202.046,32     275.707,32

Druge svetovalne 
naloge v čebelarstvu 0,00 0

SKUPAJ 346.027,00 244.407,00 22.000,00 79.620,00 288.503,00 634.530,00

Med letom je s soglasjem ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, možna prerazporeditev 
sredstev z ali na posamezno nalogo v višini 10 % celotne vrednosti programa, kot je ocenjeno v 
preglednici 25. Posamezne naloge ob tem ni mogoče ukiniti. 
Stroški za posamezne naloge se vodijo po ločenih stroškovnih mestih. Naloge JSSČ se 
stroškovno loči od ostalih nalog ČZS. 

Stroški JSSČ, ki se lahko neposredno pripišejo določeni nalogi, se evidentira na stroškovna 
mesta posameznih nalog. Kadar to ni mogoče, se na stroškovna mesta razporedijo po 
ustreznem sodilu oziroma ključu. Uporabi se ključ po kriteriju zaposlenih specialistov po 
posameznih nalogah. Ključ za leto 2021 za razporejanje skupnih stroškov je prikazan v 
preglednici 27.

Preglednica 27: Ključ za razporejanje skupnih stroškov za leto 2021

Osnovno stroškovno mesto JSSČ Ključ

Svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane 56,07 %
Svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva 1,79 %
Svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja 
čebelarstva

5,08 %

Svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev ali skupin 
proizvajalcev

0,45 %

Svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva 2,95 %
Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu 6,01 %
Ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva 27,65 %
Druge svetovalne naloge v čebelarstvu
SKUPAJ 100,00 %
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Po ključu se razporejajo tudi ure koordinacije, vodenja, poročanja itd. in vsi stroški 
administrativnih in računovodskih nalog.

Stroški so v skladu s SRS 2019 in v skladu s Priporočenim enotnim kontnim načrtom, ki ga je 
sprejel Slovenski inštitut za revizijo, evidentirani po vrstah stroškov.

Ostali upravičeni stroški za delovanje JSSČ so vezani na opravljanje nalog v skladu z letnim 
programom in so naslednji:
 stroški dela zaposlenih (bruto plače in nadomestila, dodatno pokojninsko zavarovanje, 

regres za letni dopust in povračila v skladu s pravili delodajalca, dajatve delodajalca iz 
naslova plač). Strošek prevoza na delo in prehrane se povrne do višine, ki jo določajo 
predpisi za zaposlene v javnem sektorju,

 stroški po pogodbah o delu in avtorski honorarji oziroma plačila za opravljeno delo na drugi 
podlagi (npr. študentsko delo, delo preko s. p.),

 potni stroški svetovalcev in terenskih svetovalcev ter administrativnega osebja in vabljenih 
strokovnjakov, povračila za prevoz, nočitev in prehrano, dnevnice, cestnine, parkirnine, ki 
se nanašajo na opravljanje dela JSSČ, letne vinjete za lastna vozila svetovalcev in 
terenskih svetovalcev niso upravičen strošek, 

 stroški usposabljanj svetovalcev specialistov, terenskih svetovalcev,
 materialni stroški (potrošni material, vključno z materialom za delavnice, čebeljimi pridelki 

za degustacijo, drobni inventar, pisarniški material, literatura, energija) stroški nabave in 
vzdrževanja programske in ostale opreme, ki je nabavljena za delovanje JSSČ,

 stroški transportnih in komunikacijskih storitev (stroški telefonov, poštnih storitev, prevozov, 
interneta, vzdrževanje strežnika in domen, stroški distribucije, vlaganj zgibank in letakov v 
medije),

 najemnine in uporabnine prostorov in opreme, ki jo JSSČ najame za svoje aktivnosti 
(osnovo za izračun uporabnine prostorov in dvoran predloži koncesionar ob podpisu 
pogodbe o financiranju JSSČ v letu 2021),

 stroški plačilnega prometa, ostalih bančnih storitev in zavarovanj (nezgodno zavarovanje, 
zavarovanje odškodninske odgovornosti), 

 stroški intelektualnih in osebnih storitev (pravne storitve - le za konkretno storitev, če je ta 
potrebna za izvajanje nalog iz 3. člena pogodbe, zdravniških pregledov in varstva pri delu, 
fotokopiranje, razmnoževanje, prevajanje in lektoriranje, aranžiranje, oblikovanje in tisk 
gradiv, razne organizacijske storitve, ki se nanašajo na vsebino dela JSSČ, stroški 
oglaševanja sporočil JSSČ in objave člankov, stroški analiz, stroški snemanja filmov, stroški 
pogostitve na prireditvah pa le izjemoma, če to prispeva k promociji čebelarstva v Sloveniji 
in če je ta strošek predviden v letnem programu dela JSSČ, v letu 2021 v okviru sejma
AGRA, dneva shem višjih kakovosti, dneva kulinarike, dneva čebelarskega turizma, dneva 
apiterapije, Apislovenije, Apislovenije v malem, državnega ocenjevanja medu in pri posvetu 
ob Svetovnem dnevu čebel ter državno tekmovanje mladih čebelarjev (krožkarjev),

 stroški izdaje informativnega glasila Slovenski čebelar:
 avtorski honorarji zunanjim avtorjem strokovnih vsebin v višini 100 % dejanskih 

stroškov;
 stroški v višini 75 % dejanskih stroškov, kar je sorazmerno deležu strokovno 

informativnih vsebin v glasilu oziroma deležu opravljenih ur urednika v zvezi s 
strokovnimi vsebinami Slovenskega čebelarja in pomoči pri izvajanju nalog JSSČ, in 
sicer: stroški tiska glasila, stroški uporabnine prostora, stroški oblikovanja, lektoriranja, 
priprave za tisk, distribucije glasila, stroški pisarniškega materiala, ter računovodskih 
storitev, stroški uredništva: strošek dela urednika, njegovega prevoza na delo in 
predpisanih dodatkov k plačam (vključno s plačilom za čas dopustov, odmora, 
praznikov, bolniške odsotnosti, ki bremeni delodajalca, ipd.), in stroški telefona, 
interneta urednika in potni stroški; 
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 administrativni stroški v višini 20 % dejanskih stroškov, kar je sorazmerno deležu 
opravljenih ur poslovne sekretarke v zvezi s strokovnimi vsebinami Slovenskega 
čebelarja: stroški telefona in interneta poslovne sekretarke, stroški pisarniškega 
materiala povezanega z delom poslovne sekretarke, stroški uporabnine prostora, 
strošek plač poslovne sekretarke, njenega prevoza na delo in predpisanih dodatkov k 
plačam (vključno s plačilom za čas dopustov, odmora, praznikov, bolniške odsotnosti, 
ki bremeni delodajalca ipd.) in potni stroški.

JSSČ izvaja številne naloge, kjer delo poteka na terenu, v neposredni bližini čebelnjakov ali v 
čebelnjakih, s čebelami, ob prisotnosti javnosti, mladine in zainteresiranih čebelarjev, izvajajo se 
številne delavnice in degustacije medu itd., kjer so udeleženci izpostavljeni morebitnim 
nevarnostim (zaradi dela s čebelami), zato je pomembno, da so aktivnosti zavarovane za primer 
nezgode in odgovornosti.

Za plačilo nadomestila so upravičeni le tisti stroški, ki so v skladu s tem programom in ki 
dejansko nastanejo pri opravljanju javne svetovalne službe ter jih koncesionar ne krije iz svojih 
prihodkov niti jih ne dobi drugače povrnjene. Stroški se lahko obračunajo na podlagi izvedenega 
dela in le enkrat.

Vse naloge oziroma stroški nastali v zvezi z opravljanjem le-teh se financirajo v skladu s sodili, 
katerih ustreznost in pravilno uporabo preveri revizor (Zakon o preglednosti finančnih odnosov 
in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti).

V letu 2011 je bil na ČZS opravljen inšpekcijski nadzor, ki se je nanašal tudi na delovanje JSSČ, 
kar sicer sega v obdobje pretekle koncesije. Pri izvajanju programa JSSČ za leto 2020 naj se 
podana priporočila Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo smiselno 
upoštevajo pri delu JSSČ.

Vse aktivnosti, ki bi lahko pomenile nedovoljeno državno pomoč ali pa bi šlo za dvojno 
financiranje iz javnih ali drugih sredstev, ne morejo biti financirane iz tega programa. Na primer: 
v okviru JSSČ ni upravičeno povračilo tistih stroškov, ki so upravičeni na podlagiuredbe, ki ureja 
ukrepe v čebelarstvu, vključno z delom, ki je plačano v okviru navedene uredbe. Enako velja za 
področje interne kontrole, kjer se analize in druge aktivnosti izvajajo na podlagi javnega naročila 
ali pa drugih ukrepov, ki jih Republika Slovenija ali EU izvajata na področju čebelarstva. 

Promocija vključno z informiranjem, obveščanjem, osveščanjem ipd. v okviru storitev, nalog, 
dejavnosti oziroma projektov JSSČ po tem programu zajema izključno osveščanje mladine in 
širše javnosti o čebelarstvu, čebelah, čebeljih pridelkih in izdelkih, shemah višjih kakovosti itd., 
pri čemer niso dovoljene aktivnosti, vsebine, ravnanja itn., ki izkrivljajo konkurenco ali bi lahko 
izkrivljale konkurenco oziroma ki prizadenejo trgovino oziroma njen razvoj. 

Pri financiranju aktivnosti JSSČ je treba dosledno ločevati med nalogami javne službe in 
vsebinami, ki se navezujejo na delovanje ČZS kot nevladne organizacije in njenih članov. 

Naloge in delovanje JSSČ po tem programu so financirani iz sredstev proračuna Republike 
Slovenije, proračunske postavke 209410, konta 4135, v skupni načrtovani višini 634.530,00 
EUR. V primeru spremembe proračunskih sredstev (zmanjšanja ali povečanja sredstev) 
oziroma sklepov vlade o omejevanju porabe proračunskih sredstev se mora ustrezno spremeniti 
tudi ta program JSSČ, pri čemer se uskladijo tudi obseg, vsebina nalog in cilji iz tega programa.

Koncesionar lahko sicer opravi večji obseg nalog, kot jih določa ta program, vendar maksimalna 
skupna vrednost uveljavljenih stroškov ne sme preseči maksimalne vrednosti za posamezno 
nalogo po tem programu in skupne vrednosti razpoložljivih sredstev. V primeru opravljenega 
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manjšega obsega nalog, kot je določen z letnim programom, se sredstva proračuna sorazmerno 
znižajo.

Koncesionar mesečno na MKGP posreduje poročilo o izvedenih nalogah z opisnim delom 
izvedenih vsebin, prikazom stroškov ter dokazili. 

V zvezi z investicijami se upošteva le tisti del stroška, ki se nanaša na opravljanje javne službe 
v čebelarstvu in je potreben za opravljanje te službe, ne upoštevajo pa se stroški ali del 
stroškov, katerih plačilo v obliki nadomestila za opravljanje javne službe bi pomenilo 
prekomerno nadomestilo (npr. če se naložba uporablja tudi za druge dejavnosti, če koncesija 
preneha veljati, ali se naložba preneha uporabljati za namene JSSČ oziroma se spremeni delež 
uporabe pred odpisom naložbe (v tem primeru bi bilo treba preostalo vrednost naložbe vrniti). 

Ponatisi in dodatna izdelava publikacij, filmov, informativnih materialov, gradiv itn., katerih prva 
izdaja je bila deloma ali v celoti financirana v okviru JSSČ je možna le ob predhodnem soglasju 
MKGP.

Vse storitve, naloge oziroma dejavnosti, ki se financirajo v okviru JSSČ, so brezplačne, prav
tako morajo biti brezplačno in javno dostopna strokovna gradiva, članki, poročila, filmi, 
publikacije, informativni materiali itn., ki se financirajo v okviru tega programa. Gradiva so 
javnosti brezplačno dostopna na spletnih straneh koncesionarja.

Koncesionar mora ob podpisu letne pogodbe o izvajanju JSSČ za leto 2021 posredovati 
ministrstvu,pristojnemu za kmetijstvo,  morebitna sodila za financiranje javne svetovalne službe 
z upoštevanjem virov financiranja (zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno
evidentiranje različnih dejavnosti). Koncesionar mora sporočiti ministrstvu, pristojnemu za 
kmetijstvo, tudi vsako spremembo zadevnih ključev, najpozneje v 30 dneh po nastali 
spremembi.

Storitve javne svetovalne službe mora koncesionar zagotavljati vsem čebelarjem in javnosti, ki 
izkaže pravni interes. Članstvo v ČZS ali društvih ne sme biti pogoj za dostopnost do storitev 
JSSČ.

V primeru izrednih razmer se izvajanje programa JSSČ prilagodi v skladu z upoštevanjem 
priporočil pristojnih institucij oziroma naročnika, vsebina finančnega načrta tega programa pa se 
naknadno spremeni z upoštevanjem teh sprememb. 

8. TRAJANJE LETNEGA PROGRAMA

Ta program se izvaja od v letu 2021. Koncesionar uveljavlja stroške le za dejavnosti, naloge 
oziroma storitve, izvedene v tem letu, ki so skladni s tem programom. Stroške, ki nastanejo pri 
izvajanju tega programa v letu 2021, lahko koncesionar uveljavlja tudi v začetku leta 2022, 
vendar le do višine skupnih sredstev in vsebin, ki so določene s tem programom. Predvidoma 
se prenese v leto 2022 izplačilo največ do 83.502,91 EUR.
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