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Program kandidata za predsednika ČZS Boštjana Noča za 
obdobje 2020–2024

Glavni cilji: podpora 10 evrov za vsak panj, minimalna cena medu najmanj 12 evrov, urejeno zdravstveno 
varstvo čebel …

13 let … da, aprila bo 13 let, odkar vodim ČZS, in na svoje delo, na svoje sodelavce na ČZS-ju, na vse sestave UO 
in NO, na vodstva čebelarskih društev in na vse VAS, čebelarje na terenu, sem zelo ponosen. Ob pogledu nazaj 
lahko z zadovoljstvom in ponosom rečem, veliko večino želenega in načrtovanega smo skupaj dosegli in veliko 
presegli. Zelo pogosto v državi od najvišjih predstavnikov slišimo, da je Čebelarska zveza Slovenije najbolje 

organizirana organizacija v Sloveniji, da ima jasne cilje, da smo lahko 
zgled vsem, kako nam s skupnim delom, s skupnimi cilji in enotno vizijo 
uspe izvesti številne projekte doma in tudi v tujini! Skratka, Slovenija je 
ponosna na slovenske čebelarje! Tudi svet spoštuje slovensko 
čebelarstvo, besede predzadnjega predsednika Apimondije, Gillesa 
Ra�e na svetovnem kongresu v Ukrajini, kjer je dejal, da vsak pravi 
čebelar na svetu enkrat mora obiska� Slovenijo. Pomembne so tudi 
besede žal pokojnega predsednika Apimondije Philipa McCaba, ki je na 
1. praznovanju svetovnega dne čebel v Sloveniji dejal, da čebelarji iz 
celega sveta gledajo na Slovenijo kot na srce čebelarskega sveta.

Seveda vse ni bilo vrhunsko, kaj šele idealno. Tudi sam sem sprejel marsikdaj, kar bi v drugem trenutku morda 
drugače, vendar vedno sem imel v mislih večino slovenskih čebelarjev, vedno sem iskal pot in cilj, ki bi bil 
najbližje večini slovenskih čebelarjev, nikoli in nikdar nisem delil čebelarjev na velike in majhne, na regijsko 
pripadnost …, napake priznam in se jih zavedam. Ampak iz napak se učimo … 

skupno čebelarsko zgodbo, ki jo občuduje ves čebelarski svet, nadaljujemo in še razvijamo skupaj!
Naši skupni projekti, kot so svetovni dan čebel, nacionalni in evropski medeni zajtrk, tradicionalni slovenski 
zajtrk, dan slovenske hrane, slovenski kozarec za med slovenskih čebelarjev, slovenska steklenica za medene 
pijače, enotne nalepke in prelepke za med, promocija čebelarstva in dvig porabe medu na več kot 2 kg na 
Slovenca – statistika ankete ob medenem zajtrku (kar je več kot podvojeno v 10 letih in smo med vodilnimi v 
svetu), povečana (višja) cena medu (ob vstopu v EU je bila najvišja cena na trgu pri čebelarjih dobre 3 evre (900 
SIT) za 900 g – zdaj je najvišja, okoli 15 evrov), izvedena številna brezplačna usposabljanja za čebelarje, izvedeni 
številni brezplačni tečaji za začetnike, apiterapija (boj za legalizacijo in številna promocijska predavanja za 
splošno javnost in usposabljanja za čebelarje), apiturizem (certificirani čebelarski turizmi), Apimedica 2010, 
ApiSlovenija Celje, organizacija mednarodnih strokovnih konferenc, obnova starih čebelnjakov, izdaja številnih 
strokovnih publikacij (monografija o slovenskem čebelarstvu, knjiga Veliki ljudje slovenskega čebelarstva in 
številne druge) in strokovnih filmov, Agra s čebelarskim dnevom, usposabljanje invalidov na invalidskih vozičkih 
v prirejenem učnem čebelnjaku in s pomočjo priročnika za čebelarjenje, uvajanje čebelarstva za ljudi s 
posebnimi potrebami, ocenjevanja medu in medenih pijač, sajenje medovi�h rastlin – odmevni projek� »Kar 
sejemo, to žanjemo« (projekt sajenja ajde, sončnic in buč), zasadimo lipo in drugo medonosno drevje v vsaki 
občini, ob rojstvu otroka …, pridobljena EU zaščita SMGO, promocija shem kakovos�, boj pro� sistemsko 
škodljivih FFS-jih za čebele in skupen uspeh z MKGP-jem, ko smo prvi v EU prepovedali neonikonoide, čebelarski 
krožki in tekmovanja mladih čebelarjev na nacionalni in mednarodni ravni, postavljeno več kot 20 učnih 
čebelnjakov ob šolah, promocijska in izobraževalna gradiva, sofinanciranje čebelarske opreme, sofinanciranje 
vzrejevalcev ma�c, raziskovalno in razvojno delo ČZS-ja, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 
Opazovalno-napovedovalna služba medenja, rejski program, vzpostavljena čebelarska knjižnica na ČZS-ju, 
vzpostavitev laboratorija na ČZS-ju, učna čebelarska pot ob Čebelarskem centru Slovenije, kovanec Svetovni dan 
čebel, postavljeno spominsko obeležje kranjski čebeli v Višnji Gori, obnovljena plošča Antonu Janši na Dunaju in 
postavljena nova v slovenskem jeziku, Čebelnjak pri papežu v Va�kanu, čebelnjak na Vladi RS, čebelnjak v 
OZN-u v New Yorku, čebelnjak v Trstu, čebelnjak na avstrijskem Koroškem, 
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pevski zbor ČZS in najpomembnejše – izjemna čebelarska društva in območne zveze s številnimi zelo 
uspešnimi in odmevnimi projek�, kot so učne po�, društveni in učni čebelnjaki, razni promocijski dnevi, in 
še bi lahko našteval. 

tudi Vaši! 

Vsi zgoraj našte� projek� so uspešni, še več bi jih lahko našteli, a na »lovorikah 
in uspehih« ne moremo spa�, »priznanja, nagrade, fotografiranja« so lep 
spomin, mi pa gledamo naprej, verjamem, da smo lahko še boljši.

V nadaljevanju predstavljam MOJ oziroma NAŠ program 2020–2024, ki temelji 
na veliki realnos� in . Prepričan sem, da bomo 
ob tako složnem delu, taki delovni vnemi in ob podpori države program skupaj 
izvedli in glede na izkušnje tudi presegli!

Še enkrat, dosedanje uspešno delo je NAŠE skupno delo in 
nadgradnja dosedanjega dela je lahko samo SKUPNA!

V nasprotju s slovensko poli�ko, sam želim vnaprej predstavi� ožjo ekipo vodstva ČZS, ki bo poleg 
zaposlenih pripravljala in oblikovala predloge dela ČZS. V mandatnem obdobju 2020 – 2024 bom 
predlagal nekoliko širšo ekipo vodstva. Sestava ožje ekipe bo nekoliko osvežena z novimi imeni, 
predvsem pa vanjo ak�vno vključujem tudi ženske.

V primeru moje izvolitve, bo ekipa (imenovana kolegij predsednika ČZS)  predlagana v sledeči sestavi:

Podpredsedniki ČZS:

1. Marko Alauf (Ljubljana Moste Polje)
Marko je duša in srce kolegija predsednika že več 
mandatov. Prepričan sem, da ste ga čebelarji po 
terenu dodobra spoznali in da v čebelarstvo prinaša 
posebno čebelarsko energijo. Marko je s svojim delom 
dokazal pripadnost Sloveniji in slovenskemu 
čebelarstvu!

1. »Moja ožja ekipa vodstva« ČZS 2020 – 2024
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3. Marija Sivec (Bovec)
Marija Sivec, čebelarska mojstrica, 
poklicna čebelarka, leta 2014 v ožjem 
izboru za Slovenko leta…. Marija je 
odlična predavateljica. Marija bo prva 
podpredsednica v zgodovini ČZS in je 
ob sprejetju izziva dejala, da ga 
sprejema  z veseljem, z jasno danim 
vedenjem, da bo ak�vna, z željo po 
nadgradnji razvoja slovenskega 
čebelarstva!

4. Matej Kotnik  (Lukovica)
Matej Kotnik je bil dolgoleten uspešen župan občine 
Lukovica. Ima bogate izkušnje na več področjih. Je človek 
dejanj, njegov pogled pa je vedno usmerjen naprej, v 
skupno dobro. Matej je čebelar, dejaven tudi v lokalnem 
čebelarskem okolju, ak�vno je sodeloval pri izdaji 
publikacije ob 100 letnici Brdskega okraja, sodeloval pri 
vsebinskem delu razstave ob 10 letnici čebelarskega 
centra, avtor zasnove kapelice Sv. Ambroža ob 
Čebelarskem centru Slovenije, vodja prireditve »Slovenski 
dan« na Lukovici -  Apimondiji 2003, bil eden ključnih oseb 
pri otvoritvi Čebelarskega centra leta 2002, …, skratka, 
Matej je »vpet« v čebelarstvo v lokalnem in širšem 
območju.

2. Janez Vencelj (Ljutomer)
Janez je že skoraj dva mandata 
podpredsednik ČZS. V preteklos� sva 
odlično sodelovala in je odličen 
povezovalni člen med ČZS in čebelarji 
po terenu.  Prepričan sem, da ste 
čebelarji tudi njega dodobra spoznali 
in verjamem, da ste  zadovoljni z 
njegovim delom. 
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Ostali člani kolegija predsednika ČZS:

-  Tatjana Vedlin (Majšperk)
Čebelarstvo Vedlin ima dolgoletno 
tradicijo. Tatjana Vedlin je že šesta 
generacija čebelarjev v družini. Njen 
oče  Stanko Vedlin je bil priznan 
čebelar in mlečkar. Je predsednica ČD 
Majšperk in predsednica Zveze 
čebelarskih društev Ptuj. Tatjana je 
tudi mentorica čebelarskega krožka, 
ponosna praporščakinja, … S Tatjano 
sva se dogovorila, da bo v kolegiju 
predsednika ČZS zadolžena za 
področje dela z mladimi in za 
usposabljanja ter izobraževanja 
čebelarjev.

-  Karel Vogrinčič (Sveta Trojica - Lenart)
Karel Vogrinčič je eden vodilnih apiterapevtov pri nas in je tudi 
eden od ekipe, ki daje veliko  vlogo in pomen dr. Terču doma 
in v tujini. V svojem čebelarstvu razvija poleg apiterapije tudi 
čebelarski turizem. S Karlom sva se dogovorila, da bo v 
kolegiju predsednika ČZS pokrival področje apiterapije in 
čebelarskega turizma.

-  Stanka Subo�č (Zagorje)
Stanka je čebelarka in je zelo ak�vna v čebelarskem 
društvu.  Oba s Stanko se strinjava, da je potrebno okrepi� 
sodelovanje s čebelarskimi društvi in da je zelo pomembno 
sodelovaje društev tudi med sabo, tako na strokovnem, 
kot na družabnem delu. Konec koncev beseda društvo 
pomeni tudi druženje ljudi. S Stanko sva se dogovorila, da 
bo v kolegiju predsednika ČZS imela nalogo nadgradnje 
povezovanja in sodelovanja med čebelarskimi društvi in 
zvezami.
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2. ČEBELARSKA ORGANIZIRANOST, DELO Z DRUŠTVI IN ČEBELARJI NA TERENU

• Čebelarska zveza Slovenije je servis čebelarjem
Osnovni moto in cilj mojega predsedovanja vseh let je in tudi v prihodnje bo: skrb za VSE slovenske 
čebelarje. ČZS mora bi� servis VSEM slovenskim čebelarjem, ne glede na število panjev, regijo, poli�čno 
ali versko pripadnost. Iskanje kompromisov za vse ciljne skupine čebelarjev je osnovna naloga predsednika 
in organov ČZS-ja. Idealne po� NI, vse nas pa druži skrb za čebele in na tem je treba gradi� nadaljnji razvoj 
čebelarstva v najbolj čebelarski državi na svetu, kjer smo čebelarji združeni v mednarodno priznano in 
ugledno čebelarsko organizacijo, ki je med vodilnimi v svetu – Čebelarsko zvezo Slovenije! Eden naših 
ciljev je, da smo vsi slovenski čebelarji registrirani in včlanjeni v čebelarska društva ter ČZS. Nad 
neregistriranimi čebelarji mora država poveča� nadzor in jih strogo sankcionira�!

• Čebelarstvo po volilnih okoliših oziroma čebelarskih regijah
Podpora različnih projektov ČZS-ja mora bi� enakovredno razporejena po regijah. Takoj po volitvah 2020 
bomo skupaj določili, kateri projekt bo vodila posamezna regija. Predvsem bomo upoštevali tradicijo in 
zgodovino in seveda aktualne možnos�. Vsak volilni okoliš ČZS-ja naj bi imel eno »paradno« vejo 
slovenskega čebelarstva!

• Javna svetovalna služba v čebelarstvu
Leta 2020 poteče koncesija in prvi cilj je pridobitev nove koncesije. Programi JSSČ-ja so utečeni, a potrebni 
stalne nadgradnje. Predvsem velik izziv je reorganizacija terenske mreže svetovalcev. ČZS želi, da se v JSSČ 
vključi tudi ONS in, kot že rečeno, muzej kranjske čebele. Brez                                                                                                                JSSČ-ja si danes slovenskega čebelarstva ne 
znamo predstavlja�. 

• Opazovalno-napovedovalna služba medenja
ONS je vsako leto bolj pomembna, saj je nepredvidljivost paš vse večja. Služba se z vključevanjem v 
raziskovalne projekte dodatno izobražuje in verjamemo, da bodo rezulta� teh raziskav pripomogli k cilju – 
boljše napovedovanje medenja! Zelo pomemben del službe je skrb za pašne rede in pašni kataster. Pašni 
redi: cilj je, da se maksimalno izkoris�jo paše, ne na škodo stacionarnih čebelarjev. Še vedno pa je paše, ko 
medi, dovolj za vse! Za prevoze je nujno povračilo dela trošarin po vzoru Hrvaške. Potrebna je zmanjšana 
birokracija in predvsem samodejna izdaja potrdil za prevoze, streme� k samodejnim vpisovanjem 
premikov čebel, izkoriščanje čebeljih paš mora bi� odvisno od pašnih virov in medenja ter prisotnos� 

-  Miha Metelko (Sevnica)
Miha je ekološki čebelar, vzrejevalec ma�c, s 
čebelarstvom se ukvarja poklicno … skratka Miha 
bo po dogovoru tudi v naslednjem obdobju član 
kolegija predsednika ČZS. Zadolžen bo za 
področje shem kakovos� čebeljih pridelkov, 
ekološkega čebelarstva in Priznane rejske 
organizacije za kranjsko čebelo.
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čebel na posameznem območju, NIKAKOR pa ne od interesa in samovolje posameznikov!

• Strokovne rejske naloge v čebelarstvu
ČZS je priznana rejska organizacija v čebelarstvu in skupaj s KIS-om izvaja rejski 
program za kranjsko čebelo. Program je potreben stalnih posodobitev, s ciljem 
ohranjanja kranjske čebele. Rejski program je izključno stvar slovenske 
tovrstne stroke! Kranjska čebela je naše bogastvo!

• Kadri na ČZS-ju
Zaposleni na ČZS-ju so strokovni in imajo vsako leto več znanja in izkušenj. 
Pomembna so stalna usposabljanja tako doma kot v tujini. V prihodnje bomo 
zaposlene usposabljali individualno tudi v tujini tako na področju tehnologije 
čebelarjenja kot na področju kakovos� in varnos� čebeljih pridelkov.

• Praporščaki, prapori in slavnostne obleke
Naši prapori so naša posebnost, praporščaki naš ponos. Ker gre res za 
spoštovanja vredne osebe, je cilj, da bi vsaj enkrat na 4 leta naredili srečanje 
praporščakov Slovenije. Veseli, da smo končno rešili problema�ko »različnih« 

čebelarskih oblek. Vsako leto pred občnimi zbori bomo po društvih zbirali prednaročila za obleke in tako ob 
enotnem večjem nakupu dosegli nižje cene in verjamem s tem dostopnost oblek več čebelarjem.

3. ČEBELA

Svetovni dan čebel je treba izkoris�� in na podlagi resolucije o svetovnem dnevu čebel jih je treba razglasi� za 
ogrožene. ČZS z veliko pomočjo pristojnega ministrstva intenzivno dela na tem ZELO zahtevnem postopku. 
Končni cilj je tudi finančna podpora za slehernega čebelarja za vsako čebeljo družino – cilj 10 evrov letno po 
družini iz okoljskih ukrepov kot nadomes�lo za opraševalni servis čebel. Druga pot je preko EU čebelarskih 
ukrepov - Uredbe, kjer bi bilo potrebno prepriča� EU, da bi se lahko čebelarjem iz tega ukrepa sofinanciralo 
del stroškov oskrbe čebel.

• Kranjska čebela
Naša čebela je naš ponos. Nadaljeva� je treba usposabljanja za osnovno odbiro, predvsem pa stalno dvigova� 
ponos in zavest, da imamo našo čebelo in da smo njena izvorna domovina!
Rodovniška vzreja ma�c ima ta trenutek bistveno premalo dodano vrednost. Plemenilne postaje ne smejo bi� 
samo besede in na papirju (še na to čakamo leta za podlage v zakonodaji). Poveča� je treba izvoz ma�c v 
tujino za boljšo ceno. Predvsem moramo skupaj z državo odpre� trge, kamor se ma�ce kljub interesu še ne 
smejo prodaja�. Vzrejevalcem ma�c treba še naprej 
zagotavlja� finančno podporo v okviru Uredbe.
 
• Muzej kranjske čebele
Slovenija kot domovina kranjske čebele in njena izvorna 
dežela si zasluži nacionalni muzej naše kranjice. Višnja 
Gora kot »rojstni kraj« sivke je idealno mesto in muzej 
mora bi� del programa in vsebin Javne svetovalne službe 
v čebelarstvu, katerega ena od nalog je promocija 
kranjske čebele. Muzej mora bi� namenjen kranjski 
čebeli in opraševalcem in ne sme bi� konkurenca 
čebelarskemu muzeju Radovljica in drugim tovrstnim 
muzejem, temveč dopolnitev tem!
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4. ZDRAVSTVENO VARSTVO ČEBEL

• Od zdravja čebel smo najbolj odvisni, brez tega ni čebel, ni čebelarjenja. Prizadeval si bom, da z VF 
NVI pripravimo skupni dolgoročni »partnerski« program zdravstvenega varstva čebel, ki bo zaveza 
in obveza za ČZS in VF NVI. 

Dol na Češkem.

• Zdravstveno varstvo – sistemski pristop – varoza – DDV zdravila
Varoja je težava, ki ostaja. Čebelarji moramo še bolj sistemsko pristopi� k časovno usklajenim za�ranjem 
varoje, strokovne službe NVI pa preko lastnih tes�ranj priporoča� op�malno sredstvo za za�ranje varoje v 
posameznem letu. Treba je upošteva�, da v Sloveniji prevladuje AŽ-panj in je teste treba opravi� tudi na njem. 
DDV na zdravila mora bi� po znižani davčni stopnji. Cene zdravil morajo bi� primerljive sosednjim državam, 
razliko mora sofinancira� država. Če se stroka poeno�, na podlagi lastnih tes�ranj, za enotno za�ranje varoze z 
enotnim sredstvom je absolutno treba zagotovi� sofinanciranje tega s strani države. 

• Zdravstveno varstvo – Sistemski pristop preprečevanja HG
Huda gniloba se mora reševa� sistemsko. Podpiram usmeritev o oddaji drobirja za vse čebelarje in s tem 
pregled cele slike terena. Sanacija HG je ključna in HG ni sramota, sramota je slaba sanacija te. Kužni krogi 
onemogočajo izkoriščanje čebeljih paš in čebelarjem lahko povzročajo ogromno materialno škodo! Cilj mora 
bi�, da je od dneva potrditve žarišča hude gnilobe, do odprave kužnega kroga največ 40 dni!

5. IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

• Izobraževanja – temeljita prenova – obuditev šole Antona Janše
V zadnjem obdobju smo izvedli številna usposabljanja. V naslednjem obdobju je treba oživi� šolo Antona Janše, 
sama usposabljanja dvigni� še na višjo strokovno raven, predvsem je treba veliko več prakse in predvsem 
morajo bi� usposabljanja v obliki šole s širokim spektrom znanj. Potreben je popolnoma nov didak�čni pristop 
k podajanju vsebin usposabljanj. 

• Tečaji za začetnike 
Tečaji za začetnike so nujno potrebni. Moj predlog (že leta) je, da mora tečaj za začetnike obsega� dve 
čebelarski sezoni. Tečaji morajo v enem delu bi� teore�čni, v drugem pa prak�čni, in to v različnih delih 
čebelarske sezone. Cilj tečajev ni in ne sme bi� sofinanciranje čebelarske opreme, temveč pridobi� čim več 
čebelarskega znanja! 

• Revija Slovenski čebelar
Revija je naš povezovalni člen in naše ključno izobraževalno gradivo. Cilj revije mora bi� predvsem prenos 
znanja iz znanos� v prakso in prenos dobre čebelarske prakse med čebelarje. Seveda pa je revija društvena in 
ne smejo manjka� obves�la društev, vabila, informacije idr. Pomemben del revije je tudi prenos dobrih praks iz 
tujine. 

• Čebelarski krožki
Naš sistem čebelarskih krožkov je edinstven v svetu. Spet bo potrebna posodobitev in nadgradnja učbenika in 
enotnega učnega programa. Drugo nadgrajujemo v sodelovanju z mentorji, ki opravljajo najpomembnejše delo. 
Predvsem je potrebno tudi stalno usposabljanje mentorjev. Cilj je, da imajo vse šole čebelarske krožke. Krožke 
je treba vzpostavi� tudi po osnovnih šolah in zavodih, kjer izobražujejo osebe z motnjami v razvoju. Učbenik v 
ta namen smo prilagodili, vendar je z ustrezno stroko treba pripravi� prilagojen učni program, ki bo v delu za te 
osebe tudi terapevtski. V projekt »krožkov« se mora vključi� tudi ministrstvo za šolstvo!
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• Tekmovanja mladih čebelarjev in mednarodno tekmovanje 2020 v Ivančni Gorici
Tekmovanja mladih čebelarjev so namenjena poleg tekmovanja tudi druženju mladih čebelarjev. Zato 
podpiram državno tekmovanje vseh, brez regijskih izločilnih tekmovanj. Nujna je prenova sistema tekmovanj, 
da prak�čni del VELIKO bolj pride do izraza. Leta 2020 gos�mo mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev in 
cilj je, da del tega uporabimo pri naših tekmovanjih. 

• Izbirni predmet Čebelarstvo
Imamo posodobljen izbirni predmet Čebelarstvo v osnovnih šolah, edinstveno v svetu. Zagotovi� moramo 
večjo promocijo tega v šolah, da se bo v izobraževanja vključilo več mladih in s tem bomo širili pomen čebel in 
čebelarstva med mladino. 

• E-ŠOLA
Žal smo v preteklih le�h E-šolo postavili na stranski �r. Nujna je oživitev te šole in izvedba dela usposabljanj 
teorije preko E-šole. 

• Slovenska čebelarska akademija
Če ne bi bilo svetovnega dne čebel, če ne bi bilo ČZS-ja, ki je stalno poudarjal, da je ena ključnih priložnos� 
Slovenije prenos čebelarskega znanja v tujino in MKGP, potem slovenske čebelarske akademije ne bi bilo. Žal 
se to v tem času že pozablja.
Žal se želja ČZS-ja, da je slovenska čebelarska akademija na ČZS-ju, ni uresničila. Ali je bila odločitev države 
pravilna ali ne, bo pokazal čas. V primeru, da v enem letu ne bo konkretnih rezultatov, bomo predlagali, da 
slovensko čebelarsko akademijo prevzame ČZS. Slovenska čebelarska akademija mora bi� »cvet« znanja in 
»vrh« usposabljanj in izobraževanj čebelarjev tako za domače kot tuje čebelarje! Sam absolutno podpiram, da 
so usposabljanja razpršena terensko, tam, kjer je koncentracija določenih znanj v navezi s tradicijo in 
zgodovino (na primer Maribor – apiterapija, Višnja Gora – vzreja ma�c, Podstenice – gozdno medenje, 
Koroška …). Še vedno je v glavi moja prvotna ideja, da je treba preko pristojnih v EU zagotovi� podporo za 
vzpostavitev evropskega centra za usposabljanje čebelarjev s sedežem v Sloveniji in slovenska čebelarska 
akademija to lahko je!

• Vključevanje invalidov v čebelarstvo
Nadaljeva� usposabljanja za vključevanje invalidov v čebelarstvo, v učnem čebelnjaku v Murski Sobo� 
organizira� mednarodno usposabljanje s tega področja. Z našimi proizvajalci čebelarske opreme in z invalidi 
prak�ki s področja čebelarstva razvi� inova�vno prilagojeno opremo za čebelarstvo za invalide. Pomurje mora 
posta� središče usposabljanja invalidov za čebelarstvo za celo Evropo!

• Vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v čebelarstvo
Nujno uredi� zakonodajo za legalno delo Varstveno delovnih centrov na področju čebelarstva. Cilj je, da se 

več VDC-jev vključi v projekt usposabljanja njihovih 
ljudi za delo s čebelami in da vsako leto v enem 
centru postavimo en učni čebelnjak. Čebelarstvo je 
lahko in mora bi� tudi odličen terapevtski del tem 
ljudem. Slovenski projekt treba predstavi� podobnim 
ustanovam po Evropi, zato bomo v letu 2020 
organizirali mednarodno srečanje teh centrov s 
predstavitvijo naših dobrih praks.

• Ozaveščanje slepih in slabovidnih
Izdali bomo posebno predstavitveno publikacijo o 
čebelah, pomenu čebel in čebeljih pridelkih za slepe 
in slabovidne v Braillovi pisavi. Izdali jo bomo 15. 
oktobra 2020, ko praznujemo mednarodni  dan bele 

palice. S tem bomo čebelarstvo približali tudi tej skupini doma in po svetu.



9

6. ČEBELJI PRIDELKI IN IZDELKI (promocija, uporaba itd.)

MED slovenskih čebelarjev po 15 evrov in več!
Če želimo odličen slovenski med prodaja� po minimalni ceni, 12 evrov, in s srednjeročnim ciljem, da pod 
15 evrov slovenskega medu na trgu ni, potem je nujno, da se slovenski med jasno loči od tujega in da je 
ta pravilno označen. To je tudi prvi korak k boju pro� ponaredkom, saj pravega medu na trgu ne more bi� 
za 2, 3, 4, 7 ali 8 evrov! Nujen je tudi stalen in poostren nadzor nad nizkocenovnim medom s strani 
države.

• Slovenski zaščiteni med v EU in ekološko čebelarstvo sta naša priložnost, dodana 
vrednost. Pridobi� je treba še več sredstev za promocijo in vključi� več čebelarjev. Cilj je, da se 
Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo in drugi zaščiteni med ter ekološke sheme (kraški med, 
kočevski gozdni med, ekološki med) ne prodajajo več v kozarcih (900 g), temveč v manjših, kjer bomo za 
1 kg iztržili 20 evrov in več. Iz Slovenije ne sme turist brez kozarčka slovenskega medu! 

• Ž
razlika med konvencionalnem in eko načinom 
sofinancira s strani države.

• Za prepoznavnost slovenskega medu na trgu je 
nujna nadaljnja uporaba slovenskih kozarčkov za 
med in slovenske steklenice za medico

• Sofinanciranje čebelarske opreme mora v okviru 

pridelkov

• Razvoj novih čebeljih proizvodov
Slovensko čebelarstvo je bu�čno čebelarstvo na svetovnem trgu. Naša edina pot je višja kakovost in 
inova�vni čebelji proizvodi. Razvoj novih inova�vnih čebeljih proizvodov v navezavi z apiterapijo je 
nujen!

• Promocija slovenskih čebeljih pridelkov in iskanje zdravilnih učinkov v čebeljih pridelkih
Slovenski med je kakovosten, enako drugi čebelji pridelki. Vodilo promocije mora bi� visoka kakovost, s 
poudarkom na dokazanih zdravilnih učinkih slovenskih čebeljih pridelkov. Zato je prioriteta raziskovanje 
zdravilnih učinkov slovenskih čebeljih pridelkov! Nujen je tudi nov pristop k promociji, predvsem 3D,     
4D …, tehnologije, video predstavitve … 

• Laboratorij ČZS in razvojno delo na področju varne hrane
Nujna je nadgradnja našega laboratorija. Pripravili bomo projekt za nadgradnjo dejavnos� na tem 
področju in iskali sredstva na razpisih (predvsem v smer kakovos� čebeljih pridelkov, iskanje zdravilnih 
učinkov v čebeljih pridelkih …). Raziskave so temelj napredka. Raziskave ČZS-ja morajo v prihodnje bi� 
usmerjene v varne in kakovostne čebelje pridelke in v iskanje op�malnih tehnologij pridelave vseh 
čebeljih pridelkov. Raziskave ČZS-ja morajo bi� temelj za programe usposabljanj ČZS-ja – predavanja in 
delavnice iz lastne prakse.

• Založniška dejavnost
Vsa izdajanja izobraževalnih gradiv morajo bi� usklajena z usmeritvami programov usposabljanj in 
izobraževanj čebelarjev. ČZS bo vsake 2 le� izvedla natečaj za najboljšo slovensko strokovno in 
promocijsko čebelarsko publikacijo.
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• Medeni zajtrk
Medeni zajtrk – Tradicionalni slovenski 
zajtrk – Dan slovenske hrane – EU 
medeni zajtrk je projekt, ki je po 
mojem mnenju eden najboljših 
projektov ne samo v čebelarstvu, 
temveč na tej ravni v Sloveniji in svetu. 
Projekt je potreben negovanja in 
nadgrajevanja. Cilj je ozaveščanje otrok 
preko učiteljev, mentorjev, čebelarjev, 
medijev o čebelah, lokalnem medu in 
čebelarstvu. Zelo pomembna je tudi 
navezava z vključenimi ustanovami, da 
kupijo čebelje pridelke pri lokalnih 

čebelarjih in predvsem da jih uporabljajo redno. Nadaljeva� je treba s prepevanjem čebelarskih pesmi na dan 
medenega zajtrka, izbra� najboljše pevske zbore s tega dne in naredi� fes�val teh zborov z druženjem otrok v 
čebelarskem centru Slovenije. 

• Med v EU-shemo šolske prehrane
V šolah poznamo sheme šolskega sadja, mleka, čas je, da mesto v shemah najde tudi kakovosten slovenski 
med. Treba pa bo to seveda izbori� v EU!

• Ocenjevanja medu in medenih pijač
Ocenjevanja medu in medenih pijač so pomembno prispevala h kakovos� in promociji. Ocenjevanja je treba 
nadgradi�, najboljše ocenjeni med ali pijače imajo ta trenutek premajhno prepoznavnost v medijih in s tem 
ne dosegamo cilja – večje cene. Menim, da je tekmovanjem treba vdahni� dušo (ta je na terenu) in zato bo 
moj predlog, da državna ocenjevanja izvedemo na območjih, kjer je največja tradicija in dokazana visoka 
kakovost izvedbe tovrstnih dogodkov. 

. 

7. UPORABA ČEBELJIH PRIDELKOV V KULINARIKI

• Slovenija, gastronomska regija 2021
2021 je Slovenija gastronomska regija, in to tudi po zaslugi čebelarstva. 2021 moramo izkoris�� v smislu 
promocije slovenske hrane in pijač z slovenskim medom. Nujna je povezava in navezava s protokolarnim 
centrom Slovenije in hotelskimi verigami, da vključijo v programe tovrstno hrano. 2020 bomo objavili razpis za 
menije, vezane na pripravo slovenske hrane z medom. Glavna nagrada bi lahko bila, da bi bil zmagovalni 
recept en dan na mizi ob predsedovanju Slovenije EU v protokolarnem centru Brdo, katerega bomo prosili za 
sodelovanje...

• Kava in čaj z medom
ČZS je v letu 2019 začela vseslovensko akcijo, da Slovenci sladkamo kavo in čaj z medom. Potrebna je še večja 
promocija tega, poiska� partnerstvo s Petrolom in OMV-jem, da se na vseh bencinskih servisih, v restavracijah 
Marche postrežeta takšna kava in čaj.

• MED-eni MojsterŠEF
Na čebelarskem centru Slovenije bomo vsako leto pred dnevom slovenske hrane organizirali »kuharsko« 
tekmovanje »MED-eni MojsterŠEF «. Iskali bomo najboljši meni s slovensko hrano z dodatkom slovenskega 
medu – MED-eni MojsterŠEF - meni. Meni zmagovalca bomo odkupili in bo na jedilniku Gos�šča Pri čebelici.
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• Palačinka velikanka
Želja in cilj je, da bi na ČZS imeli posebno sladico, moj predlog je palačinka velikanka velikos� 1m2 z 
dodatkom medu in dnevnega presenečenja. 

8. APITERAPIJA

• Legalizacija 
Prva naloga in cilj je legalizacija apiterapije. Predvsem NPK in dopolnilne dejavnos�.

• Usposabljanja apiterapevtov
V okviru ČZD Maribor poteka odlično usposabljanje apiterapevtov, ki ga je treba dograjeva�. Cilj je, da se 
v podajanje usposabljanj vključijo najboljši apiterapev� sveta.

• Apiterapevtski center, imenovan po dr. Filipu Terču
Maribor je zaradi dr. Terča znan v svetu Apiterapije. Naš cilj je in mora bi� vzpostavitev mednarodnega 
Apiterapevtskega centra v Mariboru, imenovanega po dr. Filipu Terču.

9. ČEBELARSKI TURIZEM

• Pospešen razvoj čebelarskega 
turizma
Čebelarski turizem je dodana vrednost 
čebelarstvu. Svetovni dan čebel je orodje, 
ki ga moramo izkoris��. Čebela mora 
posta� zaščitni in prepoznavni znak 
slovenskega turizma, čebelarski turizem 
pa vstavljen v že obstoječe ponudbe 
slovenskega turizma. Nadaljeva� je treba 
s cer�ficiranjem čebelarskih turizmov. 

• Strategija čebelarskega turizma do leta 2025
Ključno je, da se do pomladi 2020 sprejme strategija razvoja čebelarskega turizma za naslednjih 5 let. 

• Ustanovitev »skupine« ponudnikov čebelarskega turizma
Za razvoj čebelarskega turizma je nujna povezava ponudnikov čebelarskega turizma in lokalnih skupnos�, 
ki tega pospešeno razvijajo. Treba je ustanovi� konzorcij ali neko podobno povezavo teh, ki bo lahko 
pridobil tudi EU sredstva in predvsem skupinsko predstavljal in zastopal slovenski čebelarski turizem.

10. RAZVOJ IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

• Razvoj novih čebelarskih pripomočkov
Na ČZS-ju bomo še naprej v sodelovanju s partnerji iskali nove tehnološke rešitve v čebelarstvu. Želimo si 
čimprejšnje elektronsko štetje dnevnega odpada varoj, elektronske čipe za označevanje ma�c, 
»pametno« tehtnico, sodelujemo pri razvoju »naprave« za uničevanje varoj …
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11. SVETOVNI DAN ČEBEL IN SLOVENSKI ČEBELARSKI PRAZNIK

Svetovni dan čebel bo vsako leto priložnost za 
ozaveščanje splošne javnos� o pomenu čebel in 
tudi priložnost, da državi povemo, kaj si 
slovenski čebelarji želimo. V Sloveniji bomo 
praznovali podobno kot doslej, z razliko, da 
bomo vabili tuje delegacije. Predvsem si želim, 
da postane praznik dan za druženje in 
izmenjavo izkušenj. Slovenija pa je dolžna na 
svetovni ravni organizira� en dogodek. Menim, 
da je treba iska� države, ki so nam lahko prave 
partnerice pri razvoju čebelarstva tudi v 
Sloveniji. Na primer Češka (čebelarski inš�tut 

Dol), Rusija (apiterapija) …

• Nagrada Zlata čebela
Vesel in ponosen sem, da je moj predlog glede svetovne nagrade za najboljše projekte s področja čebelarstva 
Slovenija podprla. Vsako leto bo Slovenija podeljevala Zlato čebelo ob svetovnem dnevu čebel, kar nas bo 
vsako leto zapisalo na čebelarski zemljevid sveta.

• Čebela – opraševanje – hrana
Ob svetovnem dnevu čebel je veliko treba poudari�, kaj je posledica opraševanja čebel – HRANA! Treba je 
promovira� odlično lokalno hrano, ki je dokazano boljše kakovos�, če je rastlina oprašena s čebelami in v 
Sloveniji zaradi gostote čebel in čebelarjev zagotovo je!

• Otroci in svetovni dan čebel
Na svetovni dan čebel oziroma v �stem tednu vseslovensko risanje otrok (na primer s kredo) po šolskih 
igriščih ali drugih primernih površinah na temo čebel in čebelarstva. Tovrstno risanje bi izvajali vsako leto. 
Projekt bi lahko postal del promocije svetovnega dne čebel in ozaveščanja o pomenu čebel med najmlajšimi 
po vsem svetu, zato bi idejo širili tudi izven naših meja.

12. MEDNARODNO SODELOVANJE

• Apimondija
V okviru Apimondije je velika škoda, da država ni imela posluha za podporo Petra Kozmusa za 
predsednika Apimondije. Cilj je še vedno organizacija Apimondije v Sloveniji.

• Apislavia
Sodelovanje z ApiSlavijo moramo nadgradi�, predvsem moramo bi� bolj ambiciozni in 
iska� povezave s stroko s tega dela sveta. Ta del je predvsem na področju znanj Apiterapije 
v samem svetovnem vrhu.

• EU Parlament
ČZS se mora redno udeleževa� dnevov čebelarstva v EU parlamentu ter tam ak�vno sodelova�. Ob 
naslednjem tovrstnem dogodku je treba postavi� potujočo razstavo svetovni dan čebel. 

• Predsedovanje Slovenije Svetu EU v letu 2021
Nujno je potrebno v času predsedovanja EU pokaza� zakaj je Slovenija čebelarska država. Potrebno je v 
program predsedovanja uvrs�� tri prednostne naloge s področja ohranjanja čebel in sicer: razglasitev 
ogroženos� čebel, označevanje medu po državi porekla in vzpostavitev EU centra za usposablja čebelarjev.
Slovenija mora organizira� strokovno mednarodno razpravo o vključevanju invalidov in ljudi s posebnimi 
potrebami v čebelarstvo. EU je potrebno predstavi� idejo o apiterapevtskem centru dr. Filip Terč v Mariboru.
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• Postavitev čebelnjakov v zamejstvu
Preko razpisov moramo postavi� še čebelnjaka pri zamejcih na Hrvaškem in Madžarskem.

• Postavitve čebelnjakov na veleposlaništvih po svetu
Kar nekaj naših veleposlaništev ima že na svojih sedežih naše čebelnjake, ki so tako promocija Slovenije 
kot našega čebelarstva. Treba je pri� do sistemskega financiranja teh na najbolj pomembnih 
veleposlaništvih po svetu.

Stroka (zaposleni na ČZS-ju) mora bolj 
ak�vno sodelova� v pristojnih strokovnih 
komisijah Apimondije in drugih pristojnih 
ins�tucijah po svetu. Prenos znanja iz teh 
komisij je ključen za naš napredek.

• Nadaljevanje sodelovanja z 
združenjem profesionalnih čebelarjev 
Evrope
Včlanjeni smo v združenje »profesionalnih« 
čebelarjev Evrope. V naslednjih le�h je 
treba organizira� delovno srečanje te 
skupine, najbolje ob ApiSloveniji v Celju.

13. INFORMIRANJE

slovenske čebelarje pa še vedno ostaja ključni medij revija Slovenski čebelar.

14. KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA

• Veliki ljudje slovenskega čebelarstva 
Veliki ljudje slovenskega čebelarstva si zaslužijo spoštovanje in zahvalo. Želja in cilj je, da se te 
povzdignemo iz povprečja in jim namenimo neki dogodek v regiji in širše. Vzpostavili bomo drevored lip, 
posvečen velikim ljudem slovenskega čebelarstva. Ob drevoredu bo tudi učna pot o slovenskem 
čebelarstvu in medovi�h rastlinah. Najprimernejšo lokacijo drevoreda bomo izbrali na podlagi javnega 
poziva lokalnim skupnos�m.

• Lanšprež
Nujno je pridobi� od države »posestvo« Glavarja okoli Lanšpreža in tam nadaljeva� ideje Petra Pavla 
Glavarja. Lanšprež je velika priložnost slovenskega čebelarstva v navezi s slovenskim kme�jstvom.

• Čebelarski muzej Radovljica
Muzej je med boljšimi tovrstnimi v svetu. Vsekakor pa je nujna posodobitev in ČZS bo ak�vno pomagal, 
da pristojno ministrstvo zagotovi sredstva za posodobitev muzeja. 

• Osebne zbirke čebelarjev
Posebno bogastvo slovenskega čebelarstva so številne »muzejske« zbirke slovenskih čebelarjev, ki jih je 
treba popisa� in naj� sredstva za ureditev in predvsem, da jih pokažemo javnos�.
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• Register starih čebelnjakov
Slovenski čebelnjak je svetovna posebnost, nujno je, da nadaljujemo register starih čebelnjakov, predvsem 
pa, da tudi najdemo način sofinanciranja obnove in vzdrževanja teh.

• Čebelarska knjižnica na ČZS-ju
Na ČZS-ju imamo eno boljših tematskih čebelarskih knjižnic na svetu. Vsako leto je potreben dokup vse nove 
in pomembne čebelarske literature tako domače kot tuje. Naš cilj je izmenjava čebelarskih revij celega 
sveta!

• Unesco
V letu 2021 je cilj, da se slovensko čebelarstvo vpiše na seznam UNESCA.

ČZS se bo povezala s šolami in fakultetami, da bi razpisali razne diplomske, magistrske naloge na temo 
zgodovine slovenskega čebelarstva, predvsem iskanje še »neznanega« za velike ljudi našega čebelarstva.

• Natečaj »makete slovenskih čebelnjakov«
ČZS bo v sodelovanju s srednjimi šolami ter fakultetami in drugimi partnerji leta 2020 izvedla natečaj 
»makete slovenskih čebelnjakov«. Te makete bomo razstavili ob predsedovanju Slovenije EU 2021 in 
pričakovani uvrs�tvi slovenskega čebelarstva na seznam Unesca leta 2021, saj je čebelnjak naša posebnost 
in tudi stavbna ter kulturna dediščina Slovenije.

15. DRUGE DEJAVNOSTI

• Medovita drevesa in rastline
ČZS mora nadaljeva� s promocijo sajenja medovi�h rastlin. Še vedno je cilj sajenje medovi�h dreves na 
javne površine, cilj, da vse občine ob rojstvu otrok podarjajo medovita drevesa, da se na polja seje ajda, 
sončnice, facelija, buče in da se pogozduje z medovi�mi drevesi. Nujno je nadaljevanje projekta »Kar 
sejemo, to žanjemo« v povezavi s kme�jskimi šolami in drugimi partnerji.

• Fitofarmacevtska sredstva 

• Urbano čebelarstvo

ČZS se bo še naprej odločno zavzemala in zahtevala, da se ne dovoli registracija čebelam škodljivih FFS-jev, 
da se javnost še bolj sistemsko obvešča in usposablja za pravilno rabo FFS-jev. Cilj je, da se v vsa 

predvsem o pomenu čebel za opraševanje in posledično pridelke in s tem poudari potrebo po skrbi za čebele 
in pravilni uporabi FFS-jev.

 • ApiSlovenija Celje
Celjski čebelarski sejem ima bogato tradicijo in je eden osrednjih čebelarskih dogodkov. Še je treba 
nadgrajeva� sejemsko ponudbo, 

 Celjski sejem potrebuje nadgradnjo, da bo res pravi dvodnevni čebelarski 
fes�val, tudi z večjo ponudbo čebeljih pridelkov in izdelkov, medeno kulinariko (npr. v nedeljo speči največjo 
palačinko z medom na svetu ali pa največji medenjak, morda največjo medeno po�co …), da bodo na sejem 
prišli tudi potrošniki!

Urbano čebelarstvo je pri nas v razcvetu in daje dodatno prepoznavnost čebelarstvu, predvsem pa urbana 
okolja ozavešča o čebelah in čebeljih pridelkih, prav tako podjetja in druge ustanove. Tovrstno čebelarstvo je 
potrebno negova� in nadgrajeva�, ... veliko poudarka je potrebno posve�� zdravstvenemu varstvu teh čebel 
in širjenju morebitnih bolezni, saj je gostota čebel velika in nevarnos� s tem večje.



• Agra
Čebelarska nedelja na Agri je že znana za čebelarje Slovenije in tujine. Vsekakor podpiram nadgradnjo tega 
osrednjega čebelarskega dogodka v tem delu Slovenije, ki mora posta� poleg Celja in svetovnega dne čebel 
ključni dogodek slovenskega čebelarstva. Menim, da je konec avgusta čas, da na tem dogodku teme 
posvečamo promociji in prodaji čebeljih pridelkov in vsako leto predstavimo vsaj en nov izdelek iz čebeljih 
pridelkov. 

slovenskih čebeljih pridelkih ob najbolj pretočnih mejnih prehodih
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• Ozaveščanje, da je kranjska čebela SIVA
Eden od ciljev je ozaves�� najmlajše, da so naše slovenske čebele sive in ne rumene. Nadaljevali bomo s 
pustnim karnevalom kranjske sivke, po vrtcih razdelili dodatne kos�me čebelice sivke.

• Povezovanje in sodelovanje
Zelo pomembno je sodelovanje z državo. 
Z ministrstvom za kme�jstvo, gozdarstvo 
in prehrano sodelujemo korektno in 
konkretno  že leta, predvsem si želimo 
precej konkretnejšega sodelovanja z 
ministrstvom za okolje in prostor (čebela 
je zelo pomemben del okolja). Nagradi� 
je potrebno tudi sodelovanje z 
ministrstvom za izobraževanje, znanost 
in šport (čebelarski krožki, izbirni 
predmet čebelarstvo, ..), z ministrstvom 
za zdravje (apiterapija) in ministrstvom 
za delo, družino socialne zadeve in 
enake možnos� (vključevanje invalidov 
in ljudi s posebnimi potrebami v 
čebelarstvo).
Še vedno je cilj večja povezava Kme�jskega inš�tuta Slovenije, Biotehniške fakultete, Veterinarske fakultete ter 
še ostalih ins�tucij s področja čebelarstva s končnim ciljem ustanovitve čebelarskega inš�tuta! Nujno je 
nadaljnje sodelovanje z Medexom in z vsemi partnerji, ki pripomorejo k razvoju čebelarstva. Vsak izvedeni 
skupni projekt s partnerji je kamenček k uspešnim čebelarskim zgodbam.

16. PROGRAM ODLIČNOSTI V ČEBELARSTVU
MKGP je leta 2018 sprejel program odličnos� v čebelarstvu. Sprejet program je zaveza in obveza MKGP-ja in 
države. Skrajni čas je za izvedbo.

17. ČEBELARSKI CENTER SLOVENIJE
Vsak teden, od oktobra do marca, mora bi� na ČZS-ju eno usposabljanje za čebelarje, predvsem delavnice, 
prak�čne vaje. Mora bi� določen dan, ko se vedno ve, da je na ČZS-ju nekaj čebelarskega … Na ČZS-ju je nujno, 
da se povabi vsako leto 2–3 tuje strokovnjake ...

• Pevski zbor ČZS in revija pevskih zborov
Pevski zbor ČZS daje prepoznavnost ČZS-ju, daje edinstvenost našim pomembnim proslavam,  obletnicam … 
Zboru moramo omogoči� razvoj in napredek.
zborov s čebelarskimi pesmimi in letni koncert našega zbora.

• Ustanovili bomo posebno komisijo "podmladek ČZS" kjer bomo mladim čebelarjem do 30 let 
dali možnost kreiranja idej in predlogov za razvoj čebelarstva v Sloveniji. Najmanj 2 njihova 
predloga bomo vsako leto uvrstili v program ČZS



Treba je vloži� več napora v trženje naših dvoran, nujna je 
vzpostavitev manjšega čebelarskega muzejčka, preko poletja 
je treba naredi� animacije za otroke, pozimi izvaja� 
delavnice, skratka, čebelarski center potrebuje dodatne 
vsebine.

• Trgovina na ČZS-ju
Trgovski del je v zadnjih le�h napredoval. Želja in cilj je, da ga 
še nadgradimo, predvsem s čebeljimi pridelki in izdelki. Naša 
trgovina bi morala bi� znana po tem, da se dobi vse, kar 
obstaja od čebeljih pridelkov, in da bi se »avtobusi« turistov, 
upokojencev, ki se peljejo mimo, ustavili na centru za nakup 
čebeljih pridelkov. Kot na Trojane po krof, na sedež ČZS-ja pa 
po čebelje pridelke! 
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Gos�šče na ČZS-ju je bila do letošnjega leta 
ena največjih rak ran mojih mandatov. Na 
srečo pa smo z novim najemnikom, po 
dosedanjih izkušnjah, zadeli »loto«. Želimo 
si, da se naš center razvija v smeri, kot se od 
aprila 2019, da bodo ljudje zaradi hrane, 
predvsem tudi medene kulinarike, obiskovali 
naš skupni dom in da bo center na Brdu 
točka, ko se bomo čebelarji srečavali tudi 
neformalno. Želim si, da pripravimo skupne 
turis�čno-izobraževalne pakete, da prijavimo 
na razpise EU programe, da dogradimo 
zimski vrt, da vzpostavimo infrastrukturo za 
letne družinske čebelarske tabore, skratka, 
velik izziv je razvoj čebelarskega centra 
Slovenije! Želja in cilj je, da pred čebelarskim 
centrom skupaj s pivovarno naredimo 
fontano za medeno limonado in medeno 
pivo!

18. FINACIRANJE ČZS-JA
Stabilna finančna slika ČZS-ja je ključna za nemoten nadaljnji 
razvoj. Članarina ČZS-ja mora osta� enaka, sredstva JSSČ-ja 
morajo pri� na raven izpred gospodarske krize, ONS mora 
država financira� v celo�. Velik del sredstev moramo 
zagotovi� iz raznih razpisov, kjer moramo pridobi� sredstva 
za promocijo, raziskovalno delo, za postavitve učnih 
čebelnjakov. Cilj je, da vsako leto vsaj 20 % proračuna ČZS-ja 
pridobimo iz razpisov. Pomemben del so tudi pokroviteljska 
in donatorska sredstva ter partnerska sodelovanja kot na 
primer Hofer, Letališče Brnik, Semenarna, Generali, Loterija 
Slovenije.

Spoštovane čebelarke in spoštovani čebelarji.
Zgoraj opisani program in usmeritve so uresničljivi, seveda enotno in s skupnimi močmi. Zapisane 
besede so velika obveza in zaveza zame. Na vas pa je, da se odločite, ali gremo skupaj v nadaljnji razvoj 

Že vnaprej hvala za podporo in NAJ MEDI!

Boštjan Noč, ČD Antona Janše Breznica


