Navodilo imetnikom čebel glede prometa
s čebeljimi družinami, čebelami ali maticami (premik čebel znotraj države)
Pri premikih čebel gre lahko za selitev čebel z ene na drugo lokacijo znotraj države (promet s
čebelami) ali za selitev čebel iz ene v drugo državo (trgovanje s čebelami).
Trgovanje



premik na drugo lokacijo ali prodaja čebel, čebeljih družin ali matic med državami
EU oz. uvoz iz tretjih držav;
imetnik čebel si mora pridobiti certifikat – veterinarsko spričevalo, ki ga izda območni
uradni veterinar MKGP UVHVVR

Promet



premik na drugo lokacijo ali prodaja čebel, čebeljih družin ali matic znotraj države
Republike Slovenije;
imetnik čebel si mora pridobiti potrdilo pristojnega veterinarja VF NVI

Veterinarski pogoji za promet čebel, čebeljih družin ali matic so določeni v zakonskih in
podzakonskih predpisih (Zakon o veterinarskih merilih skladnosti, Ur.l. RS, št. 93/05 s
spremembami, Zakon o veterinarstvu, ZVet-1,Ur.l. RS, št. 33/01, 110/02, Pravilnik o
veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali,
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih
veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v
živalskih vrtovih, Ur.l. RS, št. 115/06, 25/08, 42/10, Pravilnik o boleznih živali, Ur.l. RS, št.
81/07, 24/10 in Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč s spremembami, Ur.l. RS, št.
117/08, 55/13, 92/2015).
Natančnejše pogoje, ki se nanašajo na promet čebel v zvezi s preprečevanjem pojava in
širjenja hude gnilobe čebelje zalege, določa Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje,
obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege, Pestis apium, Ur.l. RS, št. 119/06,
38/07.
Skladno s predpisi je treba v zvezi s preprečevanjem in širjenjem hude gnilobe čebelje
zalege upoštevati pri premiku čebel, čebeljih družin in matic znotraj države naslednje:






premik čebel je dovoljen samo iz registriranega čebelnjaka, iz začasno registriranega
čebelnjaka ali z registriranega stojišča in to samo v primeru, če v čebelnjaku ali na
stojišču ni ugotovljena huda gniloba čebelje zalege in ni suma te bolezni;
čebele se lahko premikajo samo v registriran čebelnjak, v začasno registriran
čebelnjak ali na registrirano stojišče in to samo v primeru, če v namembnem
čebelnjaku ali na stojišču ni ugotovljena huda gniloba čebelje zalege in ni suma te
bolezni ;
čebele se lahko premikajo z enega območja na drugo območje samo v primeru, če na
enem in drugem območju ni ugotovljena huda gniloba čebelje zalege in ni postavljen
sum bolezni oz. če sta čebelnjaka oz. stojišči v središču območja s polmerom 3 km, na
katerem najmanj 30 dni ne veljajo prepovedi iz 6. člena Pravilnika o ukrepih za

ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje
zalege, Pestis apium, in ni postavljen sum bolezni.

hude

gnilobe

čebelje

Kako si čebelar pridobi dovoljenje veterinarske službe za promet s čebelami (premik
čebel znotraj države)?
1. Čebelar mora izpolniti in podpisati osebno izjavo
Pred vsakim premikom čebel, čebeljih družin in matic na drugo lokacijo (pred vsakim
odhodom) mora čebelar izpolniti in podpisati svojo izjavo.
Priporočljivo je, da uporabi v ta namen obrazec Promet s čebelami, v katerem izpolni in
podpiše Izjavo čebelarja (obrazec je priloga tega navodila, dosegljiv je na spletni strani
Veterinarske fakultete: http://www.vf.uni-lj.si/si/zdravstveno-varstvo-cebel/).
V pisni izjavi mora navesti:













ime in priimek čebelarja – lastnika čebel, ki namerava premakniti svoje čebele,
naslov stalnega bivališča (ulica, kraj, hišna št., ime pošte, poštna številka),
telefonsko številko oz. številko GSM,
registrsko številko čebelnjaka ali stojišča oz. začasnega stojišča čebeljih družin od
koder premika čebele,
skupno število čebeljih družin v čebelnjaku ali na stojišču, od koder se premikajo
čebele,
številko registriranega čebelnjaka ali registriranega stojišča, kamor premika čebele,
število čebeljih družin, ki se premikajo,
predvideni datum premika čebel (datum odhoda) in
predvideni datum povratka čebel, če se čebele premikajo samo začasno (zaradi paše,
ali iz drugih razlogov).
V primeru, da želi čebelar premakniti svoje čebele na stojišče, ki še ni registrirano oz.
še ni vpisano v centralnem registru čebelnjakov (pri MKGP, Službi za identifikacijo in
registracijo živali -SIR, Dunajska 22, 1000 Ljubljana), se namembna nova lokacija
čebeljih družin registrira kot začasni čebelnjak. Pri tem mora čebelar v pisni in
podpisani izjavi navesti tudi podatke o namembni novi lokaciji svojih čebel in sicer:
ime katastrske občine, šifro katastrske občine, številko parcele (lahko tudi koordinate
X,Y). Začasni čebelnjak se lahko registrira za obdobje do 2 mesecev.
V pisni ter podpisani izjavi mora čebelar zagotoviti, da čebele ne kažejo znakov
značilnih za hudo gnilobe čebelje zalege (iz priloge 1 Pravilnika o ukrepih za
ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege –
Pestis apium); vpiše datum svoje izjave in se lastnoročno podpiše.

2. Čebelar si mora pridobiti veterinarsko dovoljenje za promet s čebelami, čebeljimi
družinami in maticami


Izpolnjeno in podpisano izjavo mora čebelar oddati pristojnemu veterinarju za
zdravstveno varstvo čebel na območni enoti Nacionalnega veterinarskega inštituta
Veterinarske fakultete (v nadaljevanju VF NVI) pravočasno, najkasneje 3 delovne dni

pred nameravanim premikom čebel (lahko jo odda osebno, jo pošlje z navadno pošto
ali pošlje sken izjavo po elektronski pošti). Naslovi pristojnih veterinarjev VF NVI na
področju zdravstvenega varstva čebel so navedeni v Dnevniku veterinarskih posegov
in spletni strani VF: http://www.vf.uni-lj.si/si/zdravstveno-varstvo-cebel/.












Na podlagi čebelarjevega zahtevka oz. podpisane izjave in epizootiološkega stanja na
območju nameravanega premika čebel pristojni veterinar VF NVI vnese podatke v
aplikacijo premikov čebel v centralnem registru čebelnjakov in izda potrdilo o
epizootiološkem stanju na območju (obrazec v prilogi – Promet s čebelami, Potrdilo
VF NVI).
V primeru začasne registracije čebelnjaka dodeli sistem MKGP SIRIS na ime
čebelarja, ki je podpisal izjavo, številko začasnega čebelnjaka, ki se izpiše na potrdilu
Promet s čebelami.
Pristojni veterinar VF NVI vroči podpisano in potrjeno potrdilo čebelarju osebno ali
ga odpošlje na njegov naslov z navadno pošto ali v skenu po elektronski pošti.
Potrdilo VF NVI velja sedem dni od dneva izdaje potrdila ali manj kot sedem dni v
primeru preklica veljavnosti potrdila (če se v tem času pojavijo nova dejstva, ki
vplivajo na veljavnost potrdila, je VF NVI dolžan preklicati veljavnost potrdila in o
tem obvestiti čebelarja, UVHVVR in SIRIS).
Čebelar, ki seli čebele na pašo, mora na stojišču takoj po namestitvi čebel na vidnem
mestu namestiti kopijo veterinarskega potrdila VF NVI – potrjen obrazec Promet s
čebelami.
Zaradi zagotavljanja sledljivosti premikov čebel in preprečevanja širjenja
najnevarnejših bolezni čebel naj čebelar, ki prodaja ali podarja čebele, kopijo potrjene
podpisane izjave lastnika in potrdila VF NVI (obrazec - Promet s čebelami) izroči
novemu lastniku čebel.

Datum: 6.1.2016
Navodilo je pripravila Alenka Jurić, dr.vet. med. v sodelovanju z ostalimi operativnimi
veterinarji VF NVI na področju zdravstvenega varstva čebel.

