Upravni odbor Čebelarske zveze Slovenije je na svoji 7. redni seji, dne 01.10.2005 s sklepom štev. 106, sprejel:
PRAVILNIK
O SVEČANI ČEBELARSKI OBLEKI
I. Uvodne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se ureja oblika, kakovost, barva,izdelava in nošenje svečane čebelarske obleke.

2. člen
Svečano čebelarsko obleko Čebelarske zveze Slovenije (v nadaljevanju:ČZS)smejo ob svečanih priložnostih
nositi le čebelarji in čebelarke v nadaljevanju: čebelarji, člani čebelarskih društev, ki so člani ČZS.

II. Svečana čebelarska obleka
3. člen
Svečano čebelarsko obleko sestavljajo:
- klobuk,
- suknjič,
- hlače,
- krilo
- telovnik s satenastimi sprednjimi deli (žakard zlato satovje),
- srajca s pokončnim ovratnikom in širokimi rokavi –bela
- bluza oz. srajca z običajnim ovratnikom bela,
- svilena ovratna ruta s tiskom stiliziranih čebel v letu,
- kravata z vtkanim znakom ČZS,
- nizki čevlji in nogavice v temni barvi(rjavi ali črni),
- bele rokavice za praporščaka, zastavonoša ali nosilca pogrebne žare, blazinice s priznanji,

vencev ali krste.

Oblika-kroj svečane obleke, barva in kvaliteta blaga je določena na normativni listi, ki je sestavni del tega
pravilnika. Lista ima veljavnost zaščitnega znaka ČZS.
III. Čebelarske oznake in priznanja
4. člen
Čebelarji lahko nosijo čebelarske oznake in simbole:
- izvezen čebelarski znak se lahko nosi na levem prsnem delu – na sredini prsnega žepa.
- kovinski znak (čebelarski mojster) - se lahko nosi na levem prsnem delu – na sredini prsnega žepa.
- upodobitev oblike, barva, velikost in kakovost čebelarskih oznak, simbolov in našitkov so določeni v prilogi, ki
je sestavni del tega pravilnika.

Čebelarska priznanja
Čebelarji lahko nosijo le simbole čebelarskih priznanj, ki so jih prejeli za svoje delo v ČZS in ČD na levi strani
suknjiča nad naprsnim žepom.
IV. Nošenje svečane čebelarske obleke
5. člen
Svečano čebelarsko obleko lahko ob svečanih priložnostih nosijo le čebelarji, člani čebelarskih društev, ki so
člani Čebelarske zveze Slovenije.
Svečano čebelarsko obleko nosijo čebelarji na:
- državnih, krajevnih in društvenih proslavah
- svečanih sejah, proslavah in prireditvah, ki jih organizira ČD, ČZ in ČZS
- srečanjih mednarodnih čebelarskih organizacij,
- javnih nastopih, ko predstavljajo ČZS ali ČD,
- pogrebnih slovesnostih
- prireditvah, ko to določi upravni odbor ali predsednik (sejmi, razstave, promocije).
Glede nošenja svečane čebelarske obleke se uporabljajo tudi določila Pravilnika o uporabi prapora ČZS.

6. člen
Čebelarji smejo nositi svečano čebelarsko obleko le urejeno kot celoto, glede na vremenske razmere in sicer:
Do zunanje temperature zraka 25ºC se nosi v kompletu s suknjičem, ki je odpet tako, da se izpod njega vidi
okrasni del telovnika. Nad to temperaturo zraka pa se nosi brez suknjiča – (srajca in telovnik, ki pa mora biti
zapet). Pri zunanji temperaturi nad 30ºC je dovoljena tudi nošenje srajc s kratkimi rokavi. V vseh primerih je
obvezno nošenje kravate, ki ne sme biti pod vratom razrahljana. Znak ČZS na kravati mora biti viden nad
vratnim izrezom telovnika.
Če kravato nadomešča ovratna ruta in lesena čebelarska zaponka v obliki panjske končnice, (kar se smatra še
slovesnejša varianta), mora biti vozel rute ( enostavni kravatni) lepo oblikovan, ne preveč zategnjen, sponka pa v
sredini med vozlom in vratnim izrezom telovnika lepo vodoravno pripeta.
Klobuk čebelarji nosimo v skladu z bontonom in to vodoravno ali rahlo nagnjenega naprej oziroma na stran.
Krajec je zadaj lahko rahlo obrnjen navzgor, spredaj pa navzdol. Vrh klobuka mora biti lepo okroglo zaobljen –
ne zamečkan.
V zimskih razmerah se nosi zunaj zaprtih prostorov preko obleke še plašč primerne barve..
7. člen
V posebnih primerih so sestavni del slovesne čebelarske obleke tudi bele rokavice, ki jih nosijo čebelarji samo:
- na pogrebnih svečanosti v primerih, ko nosijo krsto ali žaro, blazinico s priznanji pokojnega čebelarja, državno
zastavo, društveni ali zvezni prapor in vence,
- pri polaganju vencev na grobove umrlih čebelarjev,
- praporščaki, ko nosijo prapore,
- pri izvajanju posebnega svečanega dejanja.

V. Izdelava svečanih čebelarskih oblek
8. člen

Svečane čebelarske obleke oz. dele oblek izdelujejo lahko le izdelovalci, ki so izbrani po postopku in v skladu z
veljavnimi predpisi ter imajo s ČZS podpisan poseben dogovor.
9. člen
Izdelovalci oz. dobavitelji so dolžni pri izdelavi svečanih čebelarskih oblek spoštovati določila tega pravilnika, s
katerim je določena oblika - kroj, kakovost, barva in druge zahteve za izdelavo oblek.
Za način naročanja in prodaje veljajo splošno veljavni predpisi za proizvodnjo in prodajo blaga.
VI. Končne določbe
10. člen
Za vse spremembe svečane čebelarske obleke je pristojen UO ČZS.
11. člen
Ta pravilnik je obvezen za ČZS in vsa društva ter področne zveze, ki so članice ČZS.
12. člen
Pravilnik velja od dneva sprejema dalje.
Brdo pri Lukovici, dne 01.10.2005

Lojze Peterle
Predsednik

