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Program Javne svetovalne službe v
čebelarstvu temelji na:
-

TERENSKI SVETOVALCI
- nudijo brezplačno pomoč čebelarjem pri izvajanju splošnih
preventivnih ukrepov in pregledovanju čebeljih družin,
ocenjevanju pravilnosti razvoja družin v različnih pogojih
reje in ugotavljanju morebitnih sprememb v obnašanju
čebel in sprememb na zalegi, pri pripravi čebel na prevoz ter
izkoriščanju paš, izvajanju interne kontrole,
- na območju Slovenije deluje preko 80 terenskih svetovalcev,
- seznam terenskih svetovalcev je objavljen na spletni strani ČZS.

osebnem svetovanju čebelarjem,
usposabljanju čebelarjev iz različnih področij čebelarstva,
organizaciji in izvajanju čebelarskih krožkov ,
pripravi strokovnega in promocijskega gradiva.

SPECIFIČNA USPOSABLJANJA
NALOGE JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE
V ČEBELARSTVU
- svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in zagotavljanja varne hrane;
- svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov za čebelarstva
(investicije, poslovni načrti, območni razvojni načrti, itd.);
- svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike iz področja čebelarstva;
- svetovanje pri organizaciji ter delovanju organizacij
pridelovalcev (združevanje na področju pridelave, predelave
in trženja čebeljih pridelkov in izdelkov);
- svetovanje na področju zakonodaje in izvajanja predpisov, ki
se tičejo čebelarjenja;
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu;
- osveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;
- druge svetovalne naloge v čebelarstvu.

- se izvajajo na lokacijah po vsej Sloveniji,
- posredujejo znanja, ki se nanašajo na posamezne teme
čebelarstva: tehnologija čebelarjenja, ekonomika
čebelarjenja, varna hrana itd.,
- izvajajo svetovalci specialisti in zunanji predavatelji,
- potekajo po urniku objavljenem v glasilu Slovenski čebelar in
na spletnih straneh ČZS.

ČEBELARSKI KROŽKI

- na osnovnih in srednjih šolah deluje preko 100 čebelarskih
krožkov,
- v čebelarske krožke je vključenih preko 1400 otrok,
- čebelarske krožke vodijo mentorji čebelarji ali učitelji.
Cilj programa JSSČ je povečati število delujočih čebelarskih
krožkov in vanjo vključenih otrok. V kolikor bi želeli na šoli
ustanoviti čebelarski krožek, pokličite na sedež ČZS.

DEJAVNOSTI ČEBELARSKEGA CENTRA
SLOVENIJE
-

sedež Čebelarske zveze Slovenije
uredništvo strokovne revije Slovenski čebelar
sedež Javne svetovalne službe v čebelarstvu
opazovalno-napovedovalna služba medenja
čebelarska knjižnica Janeza Goličnika
laboratorij za interno kontrolo kakovosti čebeljih pridelkov
čebelarski turizem
zeliščna-čebelarska učna pot medovitih rastlin
možnost organiziranja naravoslovnih dni, šole v naravi in
čebelarskih taborov
organizirana degustacija čebeljih pridelkov
multivizijska predstavitev slovenskega čebelčarstva
ogledi čebelarstva: program za odrasle in otroke
kongresne dvorane s pripadajočo opremo za seminarje,
posvete, poslovna srečanja in konference:
• dvorana Antona Janše: za 100 do 130 oseb
• dvorana Petra Pavla Glavarja: za 25 do 30 oseb
• dvorana Antona Žnidaršiča: za 20 do 25 oseb

