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I. POVABILO K ODDAJI VLOGE
Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica (v nadaljevanju: ČZS) skupaj s PRVO
Pokojninsko družbo, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju PRVA), vabi čebelarska društva, pri
katerih delujejo čebelarski krožki (v nadaljevanju: upravičenci), da v skladu s tem javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo oddajo vlogo za izbor štirih upravičencev za dobavo in postavitev tipiziranega
učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in treh čebeljih družin.
Namen javnega razpisa je pospeševanje izobraževanja in usposabljanja mladih čebelarjev s poudarkom
v čebelarskih krožkih in nudenje materialnih pogojev za delovanje čebelarskih krožkov.
II. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
1. Vloga po tem javnem razpisu mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami. Vloga mora biti
izpolnjena čitljivo in v slovenskem jeziku. Podatki v vlogi morajo biti medsebojno usklajeni,
resnični in točni. Vsa zahtevana dokumentacija naj bo speta. Vloga je popolna le, če vsebuje
vse zahtevane priloge. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
2. Popolna vloga je ustrezna če:
- je pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije;
- izpolnjuje pogoje javnega razpisa.
3. Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri
Lukovici 8, 1225 Lukovica ali vložiti v tajništvu Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8,
1225 Lukovica do najkasneje 24.01.2022 do 9. ure. Vloge, prispele na Čebelarsko zvezo
Slovenije po tem datumu in uri, ne bomo obravnavali.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti, opremljeni s podatki vlagatelja in označena z oznako
javnega razpisa: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Izbor čebelarskega društva – v katerem
deluje čebelarski krožek .
III. KRITERIJI, MERILA IN POSTOPEK ZA IZBOR KONČNIH UPRAVIČENCEV
1. Kriteriji za izbor upravičencev:
- Obdobje delovanja čebelarskega krožka.
- Število vključenih krožkarjev v zadnjih 10. letih.
- Doseženi rezultati na državnem tekmovanju v zadnjih 10. letih.
- Sodelovanje čebelarskega krožka z osnovno in srednjo šolo.
- Zagotovitev mentorja čebelarskega krožka in gospodarja učnega čebelnjaka.
- Zagotovitev lokacijskih pogojev za postavitev učnega čebelnjaka.
Od skupno štirih učnih čebelnjakov lahko PRVA en učni čebelnjak z AŽ čebeljimi panji in tremi
čebeljimi družinami izbere in nameni čebelarskemu društvu po lastni presoji, torej ne glede na
izpolnjevanje razpisnih pogojev in ne glede na skupno doseženo število točk po razpisnih kriterijih. Na
razpis se imajo tako možnost prijaviti tudi tista čebelarska društva, ki ne izpolnjujejo določenega
razpisnega pogoja (npr. Doseženi rezultati na državnem tekmovanju v zadnjih 10 letih) ali kriterija.

2. Točkovanje kriterijev za izbor upravičencev:
z.š.
Kriterij
od 0-2 leti
1.
Obdobje delovanja
2 točki
čebelarskega krožka
z.š.
2.

Kriterij
Število
vključenih
krožkarjev v zadnjih 10.

od 2-5 let
5 točk

od 2-5 otrok
2 točki

od 5-8 otrok
5 točk
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od 5-10 let
8 točk
od 8-10 otrok
8 točk

nad 10 let
10 točk
nad 10 otrok
10 točk

letih
z.š.
3.

Kriterij
Doseženi rezultati na
državnem tekmovanju v
zadnjih 10. letih

Bronasto priznanje
2 točki

z.š.
4.

Kriterij
Sodelovanje čebelarskega
krožka z osnovno oz.
srednjo šolo

da
20 točk

ne
0 točk

z.š.
5.

Kriterij
Zagotovitev mentorja
čebelarskega krožka in
gospodarja učnega
čebelnjaka

da
20 točk

ne
0 točk

z.š.
6.

Kriterij
Zagotovitev lokacijskih
pogojev za postavitev
učnega čebelnjaka

da
20 točk

Ne
0 točk

3. Merila za izbor upravičencev:
z.š.
Kriterij
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obdobje delovanja čebelarskega krožka
Število vključenih krožkarjev v zadnjih 10. letih
Doseženi rezultati na državnem tekmovanju v
zadnjih 10. letih
Sodelovanje čebelarskega krožka z osnovno oz.
srednjo šolo
Zagotovitev mentorja čebelarskega krožka in
gospodarja učnega čebelnjaka
Zagotovitev lokacijskih pogojev za postavitev
učnega čebelnjaka
SKUPAJ OD 1-6

Srebrno priznanje
3 točke

Zlato priznanje
5 točk

Minimalno število
točk
5
5
2

Maksimalno število
točk
10
10
5

20

20

20

20

20

20

72

85

4. Postopek za izbor končnih upravičencev:
ČZS bo vloge odprla komisijsko po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu popolnih vlog, ki
izpolnjujejo vse predpisane pogoje. Komisija bo na osnovi vlog in meril za izbor upravičencev naredila
izbor upravičencev, ki se bo objavil na spletni strani PRVE, www.prva.si. Na tej spletni strani bo
potekalo javno glasovanje, v katerem lahko sodelujejo vsi obiskovalci spletne strani www.prva.si.
Glasovanje bo potekalo v obdobju od 01. 2.-28. 2. 2022. Zbrani glasovi oziroma zbrane »čebelice« se
bodo pretvorile v točke, te pa se bodo prištele številu točk, ki jih je prijavitelj dosegel na komisijskem
delu razpisa. Trije upravičenci, ki bodo na način seštevanja točk dosegli najvišje število točk, bodo
prejemniki tipiziranega učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in treh čebeljih družin. Četrtega
upravičenca PRVA ne glede na doseženo število točk lahko izbere direktno.
Tričlansko komisijo, ki bo izvedla odpiranje prispelih vlog in izbor upravičencev, sestavljajo:
- Ga. Barbara Dimc – tajnik ČZS - predsednica komisije;
- G. Marko Borko - vodja izobraževanja in usposabljanja pri ČZS;
- Ga. Katerina Steiner, vodja tržnega komuniciranja iz PRVE - član komisije.
Odpiranje vlog ni javno.
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Izbrane upravičence bo ČZS o tem pisno obvestila do najkasneje 5. marca 2022, v pisnem obvestilu bo
posebej naveden načrtovan rok dobave in postavitve tipiziranega učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in
čebeljih družin, ki je predvidoma med mesecem marcem in majem 2022. Skrajni rok otvoritve
čebelnjaka je 20. maj 2022.
Upravičenec skupaj z izbrano šolo in občino organizira dogodek, na katerega poleg mladih čebelarjev
povabijo tudi predstavnike lokalnih medijev oz. vse zainteresirane skupine oziroma pomagajo
zagotoviti interes medijev za objave v podporo družbeno odgovorni akciji. Datum otvoritve čebelnjaka
uskladita ČZS in upravičenec. Morebitne stroške otvoritve nosi upravičenec.
Upravičenec po svojih medijskih kanalih za čas trajanja akcije PRVAČebela komunicira in promovira
dogodek, v katerem izpostavi namen in pozitivne učinke projekta in pri tem zagotovi enakovredno
komuniciranje obeh partnerjev projekta, to je Čebelarske zveze Slovenije in PRVE. Upravičenec
pomaga zagotoviti objave v občinskem glasilu in na spletni strani šole, Facebook strani društva, šole in
občine, če ta obstaja in se poskrbi za ustrezno imenovanje oziroma označenost obeh partnerjev
projekta (Facebook naslova za označevanje sta: »Čebelarska zveza Slovenije«, »Prva pri življenjskih
odločitvah«).
Upravičenec mora učni čebelnjak ustrezno označiti s tablo, ki mu jo zagotovi PRVA. Upravičenec mora
tudi zagotoviti delovanje čebelarskega krožka in usposabljanje krožkarjev po enotnem programu ČZS še
najmanj pet neprekinjenih let po postavitve tipiziranega učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in
čebeljih družin. S ČZS upravičenec zato sklene pogodbo.
V kolikor upravičenec ne zagotovi delovanja krožka še najmanj pet neprekinjenih let po postavitvi
tipiziranega učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in čebeljih družin, se mu navedena materialna
sredstva, pridobljena po tem javnem razpisu, odvzamejo in prenesejo v Sklad za ohranitev kranjske
čebele.
Po preteku neprekinjenih petih let tipizirani učni čebelnjak, čebelji panji in čebelje družine preide v
trajno last upravičenca.
IV. SEZNAM UPRAVIČENIH STROŠKOV
Na osnovi tega javnega razpisa bodo izbrani upravičenci v letu 2022 prejeli v kompletu:
z.š.
Opis
Izbor izvajalca
Izvajalec in plačnik
1.
Izdelava, dobava in postavitev enega
ČZS
ČZS
tipiziranega učnega čebelnjaka dim 115 x 185
cm dodatno z zadnjimi vrati in ključavnico po
načrtu
2.
Izdelava in dobava panjev:
ČZS
ČZS
2 kom- AŽ 10 S
2 kom AŽ 10 S trietažnega
2 kom AŽ 7 S
1 kom AŽ 5 S
Barvanje panjev
3.
Priprava enega podnožja za čebelnjak po
Upravičenec
Upravičenec
načrtu
4.
Dobava treh čebeljih družin na 5 AŽ satih
Upravičenec:
ČZS
zalege
zagotovi, čebelje
družine iz svojega
okolja – upošteva
zakonodajo

V. PODATKI O PODPORI
Izvajalci za izdelavo, dobavo in postavitev tipiziranega učnega čebelnjaka, izdelavo in dobavo čebeljih
panjev bodo izbrani na osnovi povpraševanja, ki ga izvede ČZS, dobavitelj čebeljih družin na 5 AŽ satih
zalege pa je lokalni čebelar po izboru upravičenca. Cena ene čebelje družine na 5 AŽ satih zalege ne
sme presegati 65,00 € bruto.
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VI. VSEBINA VLOGE
Priloga štev. 1: Podatki o vlagatelju
Priloga štev. 2: Izjava vlagatelja
Priloga štev. 3: Izjava o sodelovanju osnovne šole in čebelarskega društva, pri katerem deluje
čebelarski krožek
Priloga štev. 4: Izjava čebelarskega društva o zagotovitvi mentorja krožka in gospodarja učnega
čebelnjaka
Priloga štev. 5: Izjava o zagotovitvi lokacijskih pogojev za postavitev učnega čebelnjaka
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ČZS

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica
tel. 01 7296 100, fax. 01 7296 132

Priloga štev. 1
PODATKI O VLAGATELJU
Pišite s tiskanimi črkami!

Čebelarsko društvo
Naslov, poštna številka in
pošta
SI številka čebelnjaka za
delovanje čebelarskega
krožka
Ime in priimek odgovorne
osebe čebelarskega društva:
Ime in priimek ter položaj
kontaktne osebe
čebelarskega društva

e-mail:

GSM:

e-mail:

GSM:

Kraj in datum:__ _____________________

Žig
___________ ________________________
Podpis odgovorne osebe
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ČZS

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica
tel. 01 7296 100, fax. 01 7296 132

Priloga štev. 2
IZJAVA VLAGATELJA
Spodaj podpisani(a ) izjavljam:
1. da sem seznanjen(a) z vsebino javnega razpisa za izbor čebelarskih društev, v okviru katerih
delujejo čebelarski krožki in vsebino razpisne dokumentacije, ter da z njima brez kakršnihkoli
zadržkov v celoti soglašam;
2. da so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo in zahtevanimi dokazili) popolni in
verodostojni;
3. da čebelarski krožek v okviru našega čebelarskega društva deluje neprekinjeno od
leta__________ dalje (izpolnite letnico začetka delovanja čebelarskega krožka);
4. da je bilo v čebelarski krožek v okviru našega čebelarskega društva v zadnjih 10. letih povprečno
vključenih_________ krožkarjev (izpolnite povprečno število vključenih krožkarjev v zadnjih
desetih letih);
5. da so krožkarji na državnih tekmovanjih v zadnjih desetih letih dosegli:
_______ prvih ( zlatih ) ekipnih uvrstitev v letih__________________________________
_______ drugih ( srebrnih ) ekipnih uvrstitev v letih_______________________________
_______ tretjih ( bronastih) ekipnih uvrstitev v letih_______________________________
(izpolnite število posamičnih ekipnih uvrstitev in navedite podatke o letih, ko so krožkarji te
uvrstitve dosegli ;
6. da sem seznanjen(a) z obvezo, da bo moral pri našem čebelarskem društvu čebelarski krožek
delovati še najmanj nadaljnjih neprekinjenih pet let. To bomo dokazovali z vsakoletnim poročilom
o delovanju čebelarskega krožka, ki ga bomo ČZS posredovali vsako leto najkasneje do konca
januarja meseca za preteklo leto;
7. da projekt medijsko podrem v skladu z javnim razpisom.
8. da se strinjam z načinom zbiranja, obdelave in objave podatkov, ki jih bo ČZS uporabila za
potrebe obveščanja javnosti.
Kraj in datum:_______________________
Žig
__________________________________
Podpis odgovorne osebe
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ČZS

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica
tel. 01 7296 100, fax. 01 7296 132

Priloga štev. 3

IZJAVA O SODELOVANJU OSNOVNE OZ. SREDNJE ŠOLE IN ČEBELARSKEGA DRUŠTVA

Podpisani ( a )__________________________________, ravnatelj ( ica ) osnovne
šole________________________________
in
podpisani ( a ) _____________________________________, predsednik ( ica ) čebelarskega
društva___________________________________
izjavljava,
da naša osnovna oz. srednja šola in naše čebelarsko društvo že do sedaj in bosta tudi v bodoče
sodelovala na področju delovanja čebelarskega krožka.

Kraj in datum__ 1

Kraj in datum________________

___________________________

___________________________

Podpis predsednika ( ice ) ČD

Podpis ravnatelja ( ice ) OŠ oz. srednje šole

Žig

Žig
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ČZS

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica
tel. 01 7296 100, fax. 01 7296 132

Priloga štev. 4
IZJAVA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA O ZAGOTOVITVI MENTORJA ČEBELARSKEGA KROŽKA IN
GOSPODARJA UČNEGA ČEBELNJAKA
podpisani ( a ) _____________________________________, predsednik ( ica ) čebelarskega
društva___________________________________
izjavljam,
da naše čebelarsko društvo za mentorja čebelarskega krožka pri Osnovni oz. srednji
šoli___________________________ zagotavlja mentorja in tudi gospodarja učnega čebelnjaka:
1. PODATKI O MENTORJU:
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:
Telefonska številka:
Naslov e- pošte:
2. PODATKI O GOSPODARJU UČNEGA ČEBELNJAKA:
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča:
Telefonska številka:
Naslov e- pošte:
Izjavljam, da bomo morebitne spremembe podatkov o mentorju čebelarskega krožka in gospodarju
učnega čebelnjaka redno sporočali ČZS.
Kraj in datum:_______________________

Podpis odgovorne osebe

Žig

__________________
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ČZS

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica
tel. 01 7296 100, fax. 01 7296 132

Priloga štev. 5
IZJAVA O ZAGOTOVITVI LOKACIJSKIH POGOJEV ZA POSTAVITEV UČNEGA ČEBELNJAKA

Podpisani ( a )_________ _________________________, ravnatelj ( ica ) osnovne oz. srednje
šole___________ _____________________
in
podpisani ( a ) __________ ___________________________, predsednik ( ica ) čebelarskega
društva__________ _________________________
izjavljava
da imava za postavitev učnega čebelnjaka na parc. štev._____________ K.O.______________
pridobljena vsa potrebna predpisana dovoljenja in soglasja.

Kraj in datum________________

Kraj in datum________________________

___________________________

___________________________

Podpis predsednika ( ice ) ČD

Podpis ravnatelja ( ice ) OŠ oz. srednje šole

Žig

Žig
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