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Uvodne misli 

 

V Uradnem listu RS, št. 73/16 z dne 18. 11. 2016 je bila objavljena Uredba o izvajanju 

ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019.  

 

Za čebelarje je po tej uredbi najbolj zanimiva možnost pridobitve določenih 

sredstev pri njihovem čebelarjenju in sicer: 

- sofinanciranje čebelarske opreme, 

- pomoč čebelarjem začetnikom, 

- sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo, 

- subvencioniranje vzreje čebeljih matic. 

 

Za lažjo in preglednejšo seznanitev z obsegom (predmetom), načinom in višino, pogoji 

sofinanciranja ter sankcijami v primeru neizpolnjevanja predpisanih obveznosti sem 

pripravil tabelarni pregled, da interesentom ni potrebno  navedenega iskati v Uradnem 

listu, kar lahko predstavlja določen problem, ne glede ali proučujemo njegovo 

elektronsko izdajo ali natis elektronske izdaje.  

 

Tematiko uredbe podajam v naslednjih sklopih: 
I.     Splošne določbe 
II.    Posebne določbe 
III.   Postopek pridobitve sredstev sofinanciranja in subvencioniranja 
IV.   Nadzor nad izvajanjem ukrepov 
V.    Neizpolnjevanje obveznosti 
 

Predlagam, da gradivo natisnete in ležeče tiskane strani posamezne tabele zlepite, saj 

je le tako zagotovljen vpogled v  »glavo«  tabele.  

 

Iz 41. člena uredbe izhaja, da  ob omejenih sredstvih odloča vrstni red prispelih 

popolnih vlog, zato predlagam, da imate morebitni interesenti dokumentacijo že 

pripravljeno in jo po objavi razpisa nemudoma pošljete priporočeno ali osebno na 

naslov agencije: 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

Dunajska cesta 160 

1000   Ljubljana 

 

 

Naj medi! 

 

 

 

 

 



 
U R E D B A   

o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 
(Uradni list RS, št. 73/16 – 18. 11. 2016) 

 

 

I.  SPLOŠNE  DOLOČBE       (opomba:   sofinancirajo se podčrtane in poudarjene postavke) 
 

 

člen 
/ odst. 

 

 
 

V programskem obdobju 2017–2019, ki traja od 1. avgusta 2016 do 31. julija 2019, se izvajajo naslednji ukrepi: 
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1. 
Tehnična pomoč 
čebelarjem in 
organizacijam 
čebelarjev: 

2. 
Zatiranje 
škodljivcev in 
bolezni čebel, 
zlasti varoze 

3. 
Racionaliza-
cija sezonske 
selitve panjev 

4.  
Podpora 
laboratorijem za 
analizo čebeljih 
pridelkov 

5. 
Podpora pri obnovi čebeljega 
fonda v Evropski uniji 

6. 
Sodelovanje s specializiranimi organi za 
izvajanje programov aplikativnih raziskav na 
področju čebelarstva in čebeljih pridelkov 

7. 
Sprem-
ljanje  
trga 

 

a)  

sofinanciranje 
čebelarske opreme 
 

b)  

pomoč čebelarjem 
začetnikom 
 
c)  

usposabljanje in 
izobraževanje o čebelarstvu 

   a)  

spodbujanje osnovne odbire in 
menjava čebeljih matic 
 

b)  
subvencioniranje  vzreje 
čebeljih matic 
 
c)  

spremljanje kakovosti matic 
kranjske čebele in odbira 
čebeljih družin, ki so odporne 

proti varojam 
 

a)  

karakterizacija čebeljih pridelkov ter vpliv postopkov 
obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo 
kemijsko in mikrobiološko sestavo 

 
b) 
vpliv mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na 

zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem 
čebel 
 

c)  
vpliv ruralnega in urbanega okolja ter prehranskih 
virov na razvoj čebeljih družin 

 
č) vpliv tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in 
kakovost medu 
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Posodabljanje zastarele 
čebelarske opreme, 
pripomočkov ali naprav (v 
nadaljevanju: čebelarska 

oprema) in tehnologije, 

izboljšanje starostne 
strukture čebelarjev s 
sofinanciranjem določene 

čebelarske opreme, 
zagotavljanje pomoči 
čebelarjem začetnikom in 

pridobivanje osnovnih znanj 
s področja čebelarstva ter 
izboljšanje usposobljenosti 

in ozaveščenosti o 
čebelarstvu 

Povečanje 
števila 

čebelarjev, ki za 
zatiranje varoj 
uporabljajo 

registrirana in 
dovoljena 
zdravila z 

učinkovinami, 
primernimi za 
ekološko 

čebelarjenje, ter 
s tem izboljšanje 
preživetja čebel 

in opraševanja 
rastlin  

Podpora 
naložbam v 

opremo za 
lajšanje 
sezonskih 

selitev panjev, s 
čimer s 
izboljšata 

prehranska 
potreba čebel in 
opraševanjem 

rastlin 

Pomoč čebelarjem 
pri trženju čebeljih 

pridelkov, 
povečanje 
vrednosti čebeljih 

pridelkov s 
svetovanjem, kako 
izboljšati kakovost 

in varnost čebeljih 
pridelkov z 
odpravo napak pri 

njihovi proizvodnji 

Spodbujanje zamenjave 
morfološko neprimernih matic in 

s tem ohranjanje avtohtone 
kranjske čebele v RS, 
spodbujanje vzrejevalcev 

čebeljih matic k vzreji 
kakovostnih matic, izboljšanje 
kakovosti vzrejenega 

plemenskega materiala, 
vzpostavljanje in vzdrževanje 
linij kranjske čebele, odpornih 

proti varojam, ter izdelava 
strokovnih smernic za odbiro linij 
kranjske čebele, odpornih proti 

varojam 

določanje lastnosti cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa 
slovenskega porekla  
 

izdelava navodil čebelarjem za optimizirano obdelavo in shranjevanje 
cvetnega prahu ter proučevanje ekonomičnosti pridelave cvetnega 
prahu z notranjim oziroma. zunanjim smukalnikom 
 

ugotavljanje vpliva najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 
učinkovitost zatiranja varoj ob uporabi organskih kislin in eteričnih olj 
 

izdelava priporočil čebelarjem za uporabo zdravil ob upoštevanju 
različnih dejavnikov 
 

izdelava strokovnih smernic za krmljenje z dodatki za spodbujanje 
dobrega zdravstvenega stanja in razvoja čebeljih družin 
 

izdelava smernic  za doseganje ustrezne gostote čebel za 
opraševanje za izboljšano rastlinsko pridelavo 
 

zmanjšanje zimskih izgub čebeljih družin 
 

ugotavljanje vpliva kakovosti satja na razvoj čebelje družine in 
kakovost čebeljih pridelkov 
 

ugotavljanje optimalne koncentracije sladkorne raztopine oksalne 
kisline za zdravljenje čebel 
 

ugotavljanje zniževanje koncentracije kumafosa v čebeljih pridelkih po 
prenehanju njegove uporabe 
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Ministrstvo za kmetijstvo za vsako programsko leto v obdobju 2017–2019 izvede javni razpis (odprti / zaprti) za ukrepe, ki so v tabeli napisani s podčrtanim 
in poudarjenim tiskom.  
V javnem razpisu določi pogoje in višino sredstev za posamezni ukrep. 

 

 O D P R T I  ODPRTI  Z A P R T I  

 
4. 

Skupna višina sredstev v programskem obdobju 2017–2019 znaša 2.296.881 eurov 

Sredstva zagotovita Republika Slovenija in Evropska unija, vsaka 50% 

Sredstva za ukrepe se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev 
 

5. 
Sredstva se ne dodelijo, če je vlagatelj v te namene že prejel sredstva Evropske unije ali Republike Slovenije 

Sredstva se ne dodelijo za čebelarjenje zunaj območja Republike Slovenije 

 
 

6. 

Ukrepi morajo biti: 
-  

za programsko leto.. 
..2017, ..  

..ki se začne.. 
..1. avgusta 2016, ..  

..izvedeni do.. 
..31. julija 2017, ..  

..izplačani pa do.. 
..15. oktobra 2017, 

- ..2018, .. ..1. avgusta 2017, .. ..31. julija 2018, .. ..15. oktobra 2018, 

- ..2019, .. ..1. avgusta 2018, .. ..31. julija 2019, .. ..15. oktobra 2019. 

Upravičeni stroški se lahko uveljavljajo le za tekoče programsko leto 
 

7. 
O višji sili ali izjemnih okoliščinah iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba Agencijo RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja pisno obvestiti na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del uredbe, in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od dneva, ko je 
upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  POSEBNE DOLOČBE                  (predmet, način, višina in pogoji sofinanciranja) 
 
 
 

 
 

opis 

 

Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev 
 

 
Racionalizacija sezonske selitve 
panjev    

Podpora pri obnovi čebeljega 
fonda v Evropski uniji  
 

b) Subvencioniranje vzreje 
čebeljih matic    

 

a)  Sofinanciranje čebelarske 
opreme   

 

b)  Pomoč čebelarjem 
začetnikom   
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(8. člen) 
 
Čebelarska oprema, za katero je mogoče 

uveljaviti sofinanciranje nakupa, je: 
  1. čebelji panj s testnimi vložki 
  2. ometalnik 
  3. smukalnik cvetnega prahu 
  4. sušilnik za cvetni prah 
  5. točilo s pripadajočo opremo 
  6. posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj  
     10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa,  
     čebeljega voska in čebeljega strupa, ki je primerna za  
     skladiščenje hrane 
  7. cedilo in cedilna posoda 
  8. črpalka za med 
  9. naprava za utekočinjenje medu 
10. mešalnik in mešalna palica za kremni med 
11. refraktometer 
12. konduktometer 
13. separator medu, voska, matičnega mlečka 

14. polnilna naprava za med 
15. stroj za etiketiranje steklene embalaže 
16. krožna dozirna miza 
17. cisterna za homogenizacijo 
18. kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor 
      čebeljih družin 
19. posoda za odkrivanje satov 
20. kuhalnik voščin 
21. stiskalnica za vosek – preša 
22. topilnik voska 
23. parni uparjalnik za voščine 
24. kalup za vlivanje satnic 
25. inkubator za shranjevanje matičnjakov 
26. testni vložek 
27. pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel    
28. hladilna komora in pripadajoča oprema 
29. elektroagregat 
30. ekološke satnice s certifikatom 
31. oprema za krmljenje čebel 

(12. člen) 

 
Čebelarjem začetnikom se sofinancira 

nakup kompleta čebelarske opreme, ki 

poleg treh čebeljih družin sestavljajo: 

-  trije novi panji s testnimi vložki in opremo  
   za panje; 
- posoda za med, ki je primerna za skladi-    

   ščenje hrane, in  
- točilo za med. 

(19. člen) 
 
(1)   V okviru ukrepa racionalizacije sezonske 

selitve panjev se čebelarjem sofinancira 

nakup novih sredstev za prevoz na pašo. 

 
 
 

(26. člen) 

 
(1)  Vzreja rodovniških čebeljih matic se 

subvencionira za vzdrževanje trotovskih linij  

na plemenilni postaji. 
 

(2) Vzreja čebeljih matic se subvencionira 

vzrejevalcu gospodarskih čebeljih matic in 

vzrejevalcu rodovniških čebeljih matic, ki vsaj  

za 0,1% povečata vzrejo gospodarskih oz. 

rodovniških čebeljih matic, glede na vpisane 

čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v letu 

pred objavo javnega razpisa. 
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(9. člen) 
 
(1)  Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša 
80% skupne neto vrednosti izvedenega nakupa 

čebelarske opreme brez DDV. Delež sofinanci-
ranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri 
čebelarjih, ki so aktivni koristniki sheme kakovosti 

s področja čebelarstva že pred letom objave 
javnega razpisa ali imajo potrdilo o vključenosti v 
kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za 

ekološke čebelje pridelke, do 100% skupne neto 
vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s 
testnimi vložki brez vštetega DDV. Čebelar je do 

sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ 
dvakrat v programskem obdobju  
2017-2019. 

(13. člen) 
 
(1)  Čebelarju začetniku se sofinancira 80% 

skupne neto vrednosti izvedenega nakupa 

kompleta čebelarske opreme, vendar ne 

več kot 1.000 eurov, brez vštetega DDV.  

 

(2)  Čebelar je do sredstev v okviru tega 

ukrepa upravičen samo enkrat v 

programskem obdobju 2017-2019. 

(19. člen) 
 
(2)  Delež sofinanciranja nakupa sredstev za 

prevoz čebel na pašo znaša 80% skupne neto 

vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega 

DDV. 

 

(3)   Čebelar je do sredstev v okviru tega ukrepa 

upravičen  največ enkrat  v programskem 

obdobju 2017- 2019. 

 
 

 
 
(4)  Najvišji znesek sredstev sofinanciranja 

nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v 
programskem obdobju 2017-2019 znaša pri 
čebelarjih, ki čebelarijo: 

(27. člen) 
 
(1)  Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se 

za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni 

postaji dodelijo sredstva v višini 1.500 eurov 

letno. 

 

(2)  Sredstva za povečanje vzreje iz drugega 

odstavka 26. člena se v skladu z merili za 

ocenjevanje vlog razdelijo med vzrejevalce 

čebeljih matic, ki so povečali vzrejo kakovostnih 

plemenskih (rodovniških in gospodarskih) 

čebeljih matic. Višina sofinanciranja se določi 

glede na število toč in število čebeljih matic, pri 

čemer se šteje ena rodovniška matica kakor pet 

gospodarskih matic. 

 
(2, 3)  Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske 
opreme v programskem obdobju 2017-2019 
znaša za upravičenca,  ….                                   € 

 
število čebeljih družin 

 

€ 

 

število  

čebeljih  

družin 

 

…ki 
čebe-

lari: 

…ki je vključen v sheme 
kakovosti s področja 
čebelarstva in čebelari: 

1  do  20 
21  do  40 

41  do  100 

101  do  249 
250  in več 

1.000 
2.000 
4.000 

6.000 
8.000 

1 do 20 1.000 1.500 

21 do 40 2.000 3.000  
 
(5)  Skupno sofinanciranje nakupa sredstev za 

prevoz čebel na pašo pri posameznem čebelarju 
ne sme preseči najvišje vrednosti iz četrtega 
odstavka tega člena.  

 
 
(6)   Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja 

nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo za 
število čebeljih družin, ki je bilo na dan 30. junija 
v letu pred oddajo vloge vpisano v register 
čebelnjakov.  

41 do 100 4.000 6.000 

101 do 249 6.000 9.000 

250 in več 8.000 12.000 

 

(4)   Skupno sofinanciranje nakupa čebelarske 
opreme pri posameznem čebelarju ne sme pre-
seči najvišje vrednosti iz drugega ali tretjega 

odstavka tega člena, vlagatelj pravico lahko 
uveljavlja največ dvakrat v programskem obdobju 
2017-2019. 
 

(5)   Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja 
čebelarske opreme za število čebeljih družin, ki je 
bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge 

vpisano v register čebelnjakov. 
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(10. člen) 
 
(1)  Čebelar je upravičen do sofinanciranja 
čebelarske opreme, če: 
 

a)   je opravil nakup čebelarske opreme, pri čemer 
za dokazilo o opravljenem nakupu šteje izvod 

izvirnega računa in izvirnega dokazila o plačilu na 
ime vlagatelja, ki se vlagatelju ne vračajo; 
 

b)   je opravil usposabljanje o smernicah dobrih 
higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen 

lastni sistem Hazard Analysis Critical Control Point 
(sistem HACCP); 
 

c)  se je udeležil najmanj enega veterinarskega 
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva 
čebel v zadnjih 5 letih pred objavo javnega razpisa 

za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla 
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, 
Nacionalni veterinarski inštitut (NVI); 
 

č)  se je udeležil najmanj enega apitehničnega 
usposabljanja v zadnjih 5 letih pred objavo javne-

ga razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila 
in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu; 
 

d)   da je vpisan v register čebelnjakov najmanj 3 
leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev 
sredstev; 
 

e)   poroča o številu čebeljih družin v skladu s 
pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov; 
 

f)   je vpisan v register kmetijskih gospodarstev v 
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilni-

kom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodar-
stev; 
 

g)   stroški nakupa čebelarske opreme znašajo 
najmanj 40% vrednosti iz drugega odstavka 9. 
člena; 
 

h)   mu v programskem obdobju 2017-2019 do 
objave javnega razpisa za posamezno programsko 

leto na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdra-
vil za uporabo v veterinarski medicini, ni bil izdana 
pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin  (UVHVVR)  glede 
nepravilne rabe zdravil.  
 

(2)  Čebelar, ki v programskem obdobju 2017-
2019 prejme sredstva v okviru ukrepa pomoči 
čebelarjem začetnikom iz 12. člena uredbe, v 

istem programskem obdobju ni upravičen do 
sredstev v okviru ukrepa sofinanciranja čebelarske 
opreme 

(14. člen) 
 
Čebelar začetnik je upravičen do sofinan-
ciranja nakupa čebelarske opreme iz 12. 

člena uredbe, če: 
 

a)   je prvič vpisan v register čebelnjakov v 

letu pred objavo ali v letu objave javnega 
razpisa za pomoč čebelarjem začetnikom; 
 

b)   poroča o številu čebeljih družin v skladu 
s pravilnikom, ki ureja vpis v register 

čebelnjakov; 
 

c)   mu v programskem obdobju 2017-2019 

do objave javnega razpisa za posamezno 
programsko leto na podlagi predpisov, ki 
urejajo področje zdravil za uporabo v vete-

rinarski medicini, ni bila izdana pravnomoč-
na odločba UVHVVR glede nepravilne 
uporabe zdravil; 
 

č)   je ob oddaji vloge star najmanj 15 let 
oziroma največ 39 let; 
 

d)   ima pisno soglasje staršev ali skrbnikov 
za izvajanje tega ukrepa, če pri oddaji vloge 

še ni dopolnil 18 let; 
 

e)   je pred oddajo vloge pridobil certifikat 

nacionalne poklicne kvalifikacije s področja 
čebelarstva ali opravil najmanj enega od 35-
urnih začetnih tečajev čebelarjenja, ki ga je: 
- v obdobju 2008-2012 pripravila in izvedla javna 
svetovalna služba v čebelarstvu; 
- v letu 2013 pripravil in izvedel izbrani ponudnik 
na podlagi operativnega programa zatiranja varoze 
za leto 2013; 
- v obdobju 2014-2016 pripravil in izvedel izbrani 
ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja na 
področju čebelarstva iz 16. člena Uredbe o 

izvajanju Programa ukrepov na področju 
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014-2016 
(Ur. l. RS, št. 6/14, 54/14 in 26/15) ali 
- v obdobju 2017-2019 pripravil in izvedel izbrani 
ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja in 
izobraževanja o čebelarjenju iz 16. člena te 
uredbe; 
  

f)   se je udeležil najmanj enega od 
izobraževanj s področja zdravstvenega 

varstva čebel, ki ga je: 
- v obdobju 2008-2013 pripravil in izvedel NVI; 
- v obdobju 2014-2016 pripravil in izvedel izbrani 
ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanja na 
področju zdravstvenega varstva čebel iz 18. člena 
Uredbe 2014-2016 ali 
- v obdobju 2017-2019 pripravil in izvedel izbrani 
ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja in 
izobraževanja o čebelarjenju iz 16. člena te 
uredbe. 

(20. člen) 
 
(1)   Čebelar je upravičen do sofinanciranja 
nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo, če: 
 

a)   je opravil nakup sredstev za prevoz čebel na 
pašo, pri čemer za dokazilo o opravljenem 

nakupu šteje izvod izvirnega računa in izvirnega 
dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja, ki 
se vlagatelju ne vračajo; 
 

b)   je opravil usposabljanje po smernicah dobrih 

higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostav-
ljen lastni sistem HACCP; 
 

c)   se je udeležil najmanj enega veterinarskega 
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva 
čebel v zadnjih 5 letih pred objavo javnega 

razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravil in 
izvedel NVI; 
 

č)   mu v programskem obdobju 2017-2019 do 
objave javnega razpisa za posamezno 
programsko leto na podlagi predpisov, ki urejajo 

področje zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba 
UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil; 
 

d)   se je udeležil najmanj enega apitehničnega 
usposabljanja v zadnjih 5 letih pred objavo 

javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je 
pripravila in izvedla javna svetovalna služba v 
čebelarstvu; 
 

e)   je vpisan v register čebelnjakov najmanj 3 
leta pred objavo javnega razpisa za dodelitev 

sredstev; 
 

f)   poroča o številu čebeljih družin v skladu s 

pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov; 
 

g)   ima urejen vpis v register gospodarstev v 

skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in 
pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih 
gospodarstev; 
 

h)   stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na 
pašo znašajo najmanj 40% vrednosti iz četrtega 

odstavka 19. člena. 

 
(2)  Čebelar, ki v programskem obdobju 2017-
2019 prejme sredstva v okviru ukrepa pomoči 
čebelarjem začetnikom iz 12. člena uredbe ali 

sofinanciranja čebelarske opreme iz 8. člena 
uredbe v istem programskem obdobju ni 
upravičen do sredstev v okviru ukrepa 

racionalizacije sezonske delitve panjev. 

 

(28. člen) 
 
Pogoji za subvencioniranje vzreje čebeljih matic 
so: 

- 

 
- 
 
 
 

 
 

- 
 

 
 

 
- 

 

 
 
- 

 
 

 
- 

 
 
 

 
 
 
- 

vzrejevalec čebeljih matic je vpisan v 
register čebelnjakov; 
 

vzrejevalec čebeljih matic ima urejen vpis v 
register kmetijskih gospodarstev v skladu z 

zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, 
ki ureja vpis v register kmetijskih 
gospodarstev; 
 

vzrejevalcu sta izdana odločba ministrstva o 
odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo 

o vzreji za posamezno vzrejno sezono, za 
katero vlaga vlogo; 
 

vzrejevalec ima čebelje matice vpisane v 
izvorno rodovniško knjigo v skladu s pred-
pisom, ki ureja zootehniške standarde za 

plemensko kranjsko čebelo; 
 

poroča o številu čebeljih družin v skladu s 

pravilnikom, ki ureja vpis v register čebel-
njakov; 
 

vzrejevalcu v programskem obdobju 2017-
2019 do objave javnega razpisa za posa-
mezno programsko leto na podlagi predpi-

sov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini, ni bila izdana pravno-
močna odločba UVHVVR glede nepravilne 

uporabe zdravil in  
 

vzrejevalec izvaja direktni test v selekcij-

skem čebelnjaku v posameznem letu, kar z 
izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska 
organizacija. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
Upravi-
čeni  
stroški.. 

(11. člen) 
 
…za sofinanciranje čebelarske opreme so stroški 
nakupa nove čebelarske opreme iz 8. člena te 

uredbe. 

(15. člen) 
 
…za pomoč čebelarjem začetnikom so 
stroški nakupa kompleta nove čebelarske 

opreme in čebeljih družin iz 12. člena te 
uredbe. 

(21. člen) 
 
…za sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz 

čebel na pašo so stroški nakupa novih sred-

stev za prevoz čebel na pašo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
III.  POSTOPEK  PRIDOBITVE  SREDSTEV  SOFINANCIRANJA  IN  SUBVENCIONIRANJA   (členi 41., 42., 43., 44.) 

IV.  NADZOR  NAD IZVAJANJEM  UKREPOV     (člen  45.) 

V.   NEIZPOLNJEVANJE  OBVEZNOSTI    (člen  46.) 

 
 

člen 
 

 

določba 

 
41. 

 

(vložitev in vrstni red obravnave vlog) 
 

(1)  Za ukrepe po štirih točkah uredbe  (skrajšal J. G.) vlagatelji pošljejo vlogo na javni razpis na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del uredbe, z dokazili priporočeno na naslov agencije ali jo vložijo v 
vložišču agencije.  
(2)   Vloge na javni razpis se vlagajo od dneva, določenega v javnem razpisu, do roka, določenega v zaprtem javnem razpisu, oz. do zap rtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje odprtega javnega razpisa 

zaradi porabe sredstev objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.  
(3)  Agencija odpira in obravnava vloge na odprti javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog. Sredstva za posamezni odprti javni razpis se dodeljujejo po 
vrstnem redu prejema popolnih vlog do višine razpisanih sredstev za posamezni ukrep. 

(4)  Agencija hkrati odpira in obravnava vloge na zaprti javni razpis po zaprtju javnega razpisa. Višina sofinanciranja se določi glede na prejete vloge do višine razpisanih sredstev.  

 
42. 

 

(obravnava vlog) 
 

(1)   Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. 
(2)   Vloge na zaprti javni razpis agencija odpira in obravnava ter zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.  

(3)   Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih 
vlog in dobi zaporedno številko vloge.  
(4)   Izpolnjevanje pogojev vloge na odprti javni razpis se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog na javni razpis. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, 
ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev za posamezni ukrep.  

(5)   Za vlogo na odprti javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri dodelitev  sredstev do višine 
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj v osmih dneh od vročitve obvestila na agencijo pošlje izjavo, da s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja.  
(6)   Če je skupna višina zaprošenih sredstev na odprti javni razpis  višja od sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje, ki so bila razpisana, ter so sredstva glede na predhodne vloge še na voljo, 

agencija v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali več popolnih vlog in vsebinsko ustreznih vlog isti datum in čas oddaje vloge, izvede žrebanje. Z žrebom se 
določi vrstni red dodelitve sredstev. Pri žrebanju so lahko navzoči vlagatelji, o času in kraju žrebanja pa jih agencija pisno obvesti. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje 
predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na agenciji.  

(7)   Žrebanje iz prejšnjega odstavka se opravi v uradnih prostorih agencije. O njem se sestavi zapisnik, podpišejo pa ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki ga je vodila, in vlagatelji, če so 
navzoči.  

 

44. 
 

(objava podatkov) 
 

Na spletni strani agencije se v skladu z Uredbo 1306/2013/EU objavi seznam upravičencev do sredstev za posamezni ukrep iz te uredbe.  

 
45. 

 

(administrativna kontrola in kontrola na samem terenu) 
 

(1)   Izpolnjevanje pravil iz te uredbe agencija preverja v skladu z Uredbo 1306/2013/EU, Uredbo 2015/1368/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo. 

(2)   Agencija izvaja administrativne kontrole, kontrole na kraju samem pred izplačilom sredstev za posamezni ukrep in kontrole na kraju samem v obdobju trajanja obveznosti od zadnjega izplačila 
sredstev.  
(3)   Agencija mora zagotoviti ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrol na kraju samem.  

(4)   UVHVVR pošlje podatke o pravnomočnih odločbah glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, agenciji in izvajalcem javnih 
naročil, ki izvajajo ukrepe iz te uredbe.  

 

 

 

 

 

 



 
 

43. člen  -   OBVEZNOSTI  UPRAVIČENCA 
 

 

46. člen    -   SANKCIJE ZA  NEIZPOLNJEVANJE  OBVEZNOSTI 
 

(2)  Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe, dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hrani še 
najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev 
 

 

vrnitev  10%  izplačanih sredstev v 
proračun RS skupaj z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi 
 

 
 

x 

 

(1)  Upravičenec, ki izvaja ukrepe iz te uredbe, agenciji, ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom 
omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bil podlaga za pridobitev sredstev 
 

 
 
 

 
 
 

vrnitev  vseh  izplačanih sredstev  
v proračun Republike Slovenije 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi 

 
izključitev iz prejemanja podpore v 
okviru istega ukrepa za programsko  
leto ugotovitve  kršitve in naslednje 

programsko leto  

 

 

(3)  Upravičenec mora uporabljati opremo oz. sredstva, ki jih je prejel v okviru ukrepa iz 8., 12. in 19. člena uredbe, še 
najmanj tri leta po izplačilu sredstev, in sicer izključno za namen in dejavnosti, za katera so bila sredstva dodeljena 
 

 

(4)  Upravičencu za ukrepe iz 8., 12. 19. in 26. člena uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, še najmanj tri leta 
po tri leta po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil 

v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini 
 

 
 

 
 
izključitev iz zadevnega ukrepa  

za programsko leto ugotovitve kršitve  
in naslednje programsko leto 
 

 

(5)  Upravičenec za ukrepe iz 8. člena uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, mora biti aktivni koristnik 

sheme kakovosti s področja čebelarstva ali imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat 
za ekološke čebelje pridelke še najmanj tri leta po izplačilu sredstev 
 

 

(6)  Upravičenec za ukrepe iz 8., 9., 19. In 26. člena te uredbe, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, mora poročati o 
številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu 

sredstev  
 

 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


