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1 Uvod
V Sloveniji se čebelarstvu posveča posebna pozornost, kar se zrcali v celostni podpori
slovenskemu čebelarstvu. Od leta 2004 naprej se uspešno izvajajo triletni evropski programi
ukrepov na področju čebelarstva, vzpostavljena je javna svetovalna služba v čebelarstvu, ki
skrbi za ohranitev kranjske čebele, ozavešča pa tudi širšo javnosti o pomenu čebel, izvaja se
rejski program za kranjsko čebelo za katerega je pristojna Priznana rejska organizacija za
kranjsko čebelo, za zdravstveno varstvo čebel pa skrbi javna specialistična veterinarska služba.
Trg z medom in drugimi čebeljimi proizvodi je urejen z Uredbo (EU) št. 1306/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike. Na podlagi te uredbe je ministrstvo skupaj s strokovnimi institucijami
pripravilo Program ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019, ki
ga Evropska komisija s sklepom potrdila julija 2016. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na
področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019 je letni izvedbeni akt Programa
ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji v letih 2017-2019 in predvideva naslednje ukrepe:
tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev, zatiranje škodljivcev in bolezni
čebel,racionalizacija sezonske selitve panjev, podpora laboratorijem za analizo čebeljih
pridelkov,podpora pri obnovi čebeljega fonda, aplikativne raziskave na področju čebelarstva in
čebeljih pridelkov ter spremljanje trga.
V okviru ukrepa se bo spremljalo podatke navedene v prilogi izvedbene uredbe Komisije EU
2015/1368 in pripravilo oceno doseženih rezultatov z uporabo kazalnikov za vsak ukrep v
programu ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019.
2 Cilji ukrepa spremljanje trga
Cilji ukrepa so:
pregledati, posodobiti in nadgraditi baze podatkov ter vzpostaviti ter definirati načine za
njihovo zbiranje in spremljanje,
vzpostavitev modela za ocenjevanje proizvodnih stroškov čebelarstva na letni ravni,
združiti različne ravni analiz stanja v pregled trga z medom.
Kazalnik ukrepa je:
število izdanih poročil.
3 Vsebino podatkov, ki se spremljajo
V okviru ukrepa se bo spremljalo podatke navedene v prilogi izvedbene uredbe Komisije EU
2015/1368 in pripravilo oceno doseženih rezultatov z uporabo kazalnikov za vsak ukrep v
programu.
Izvajalec mora spremljati naslednje podatke:
1. oceno do zdaj doseženih rezultatov izvajanja prejšnjega čebelarskega programa,
2. študijo proizvodne in tržne strukture sektorja čebelarstva,
a. bilanca proizvodnje in porabe medu ter ostalih čebeljih pridelkov;
b. odkupne cene medu in ostalih čebeljih pridelkov;
c. tržni delež glede na mesto prodaje;
d. število čebelarjev;
e. število čebelarjev, ki upravljajo več kot 150 čebeljih panjev;
f. skupno število čebeljih panjev, ki jih upravljajo čebelarji z več kot 150 čebeljimi
panji;
g. število čebelarjev, ki so organizirani v čebelarskih združenjih;
h. letno nacionalno proizvodnjo medu v kg za zadnji dve koledarski leti pred
uradnim obvestilom o čebelarskem programu za odobritev;
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razpon cen mešanega cvetličnega medu na kraju proizvodnje;
razpon cen mešanega cvetličnega medu v velikih količinah pri trgovcih na
debelo;
ocenjeni povprečni donos v kg medu na čebelji panj in na leto;
ocenjene povprečne proizvodne stroške (fiksne in variabilne) na kg
proizvedenega medu;
število odobrenih vzrejališč čebeljih matic;
število vzrejevalcev;
število vzrejenih matic;
prodaja čebeljih matic (v Sloveniji, države EU, države izven EU);
povprečna cena čebeljih matic;
realizacija kazalnikov uspešnosti za vsak izbran čebelarski ukrep.

Ukrep se lahko izvaja v:
programskem letu 2017 od podpisa pogodbe z izvajalcem do 31. julija 2017;
programskem letu 2018 od 1. avgusta 2017 do 31. julija 2018;
programskem letu 2019 od 1. avgusta 2018 do 31. julija 2019.

4 Območja, na katerih se izvede spremljanje trga
Spremljanje trga se mora izvajati na celotnem območju Republike Slovenije.

5 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci so:
- program spremljanje trga na področju čebelarstva lahko izvaja projektna skupina, ki jo
sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci,
- vodja projekta mora imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe, ki se pridobi s študijskim
programom, po katerem se pridobi sedmo stopnjo izobrazbe, sladno z visokošolsko
zakonodajo, oziroma zaključen študijski program 2. stopnje (2. bolonjska stopnja) in
najmanj tri leta izkušenj na področju čebelarjenja, kar je razvidno iz Centralnega
registra čebelnjakov ali mora biti zaposlen pri pravni osebi, ki ima že najmanj tri leta
registriran čebelnjak v Centralnem registru čebelnjakov.
6 Vsebina poročila o spremljanju trga
Izvajalec pri vsakem mejniku pripravi poročilo, v katerem poda rezultate analize stanja na trgu
Poročilo mora izvajalec v pisni in elektronski (v excel datoteki) oddati na Ministrstvo in Agencijo
za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Poročilo vsakega mejnika mora biti prikazano v obliki pisnega poročila in osebne predstavitve
pred naročnikom in plačnikom pred izdajo e-računa.
Poročilo vsakega mejnika mora biti po izvedbi pogodbenih del v skladu s pogodbenimi roki
objavljeno na spletni strani izvajalca in na ta način dostopno širši javnosti oz. vsem
zainteresiranim.
Izvajalec mora pri objavi rezultatov raziskave in pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja
navesti, da so doseženi rezultati nastali v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v
Republiki Sloveniji v letih 2017-2019, ki je bil financiran iz sredstev državnega proračuna in
proračuna Evropske unije.

7 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški dela za pripravo analize stanja na trgu.
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