
Priloga 3: Kazalniki za spremljanje učinkovitosti programa ukrepov po posameznih ukrepih  

Ukrepi Kazalnik 

Izhodiščna 

vrednost  

2015 

Ciljna 

vrednost 

2017 

Ciljna 

vrednost 

2018 

Ciljna 

vrednost 

2019 

Tehnična pomoč čebelarjem in 

organizacijam čebelarjev 
 

Sofinanciranje čebelarske opreme 

‒ število čebelarjev, ki so prejeli sredstva v okviru 
ukrepa 

 
83 83           83         83 

Pomoč čebelarjem začetnikom 
‒ število čebelarjev, vpisanih v register čebelarjev, 

starih manj kot 40 let 
270 270 270 270 

Usposabljanje in izobraževanje o 

čebelarjenju   

‒ število udeležencev usposabljanj in izobraževanj 
 

        3582 3582 3582 3582 

Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, 

zlasti varoze   

‒ število čebelarjev, ki za zatiranje varoj uporabljajo 
registrirana in dovoljena zdravila za zdravljenje 
varoze, primerna za ekološko čebelarjenje 

1000 1050 1100 1150 

Racionalizacija sezonske selitve panjev 
‒ število čebelarjev, ki so prejeli sredstva v okviru 

ukrepa 
8 8 8 8 

Podpora laboratorijem za analizo 

čebeljih pridelkov 

‒ število analiziranih vzorcev, 
‒ število čebelarjev, vključenih v sheme kakovosti 
 

250 
392 

250 
420 

250 
440 

250 
460 



Podpora pri obnovi čebeljega fonda v 

Evropski uniji 
 

Spodbujanje osnovne odbire in 

menjava čebeljih matic  

‒ odstotek čebel križancev na Goriškem se zmanjša 

pod 8 % 

‒ odstotek čebel križancev v preostalih regijah se 

zmanjša pod 2 % 

8,78 % 
2,16 % 

8,50 % 
2,10 % 

8,25 % 
2,05 % 

8,00 % 
<  
2,00 % 

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic ‒  število vzrejenih matic  37.257 37.630 38.000 38.380 

Spremljanje kakovosti matic kranjske 

čebele in odbira čebeljih družin, ki so 

odporne proti varojam 

‒ število odbranih in vzdrževanih linij čebeljih družin, 

odpornejših proti varojam 

‒ število izdanih navodil 

0 
0 

0 
1 

0 
1 

2 
1 

Sodelovanje s specializiranimi organi 

za izvajanje programov aplikativnih 

raziskav na področju čebelarstva in 

čebeljih pridelkov 

 

Karakterizacija čebeljih pridelkov ter 

vpliv postopkov obdelave in 

shranjevanja cvetnega prahu na 

njegovo kemijsko in mikrobiološko 

sestavo 

‒ vzpostavitev podatkovne baze lastnosti slovenskih 
čebeljih pridelkov 

 
0 0 0 1 

Vpliv mikroklimatskih pogojev v panju in 

okolici na zatiranje varoj v povezavi z 

zdravstvenim stanjem čebel 

‒ število izdanih priporočil za zdravljenje varoze 0 1 1 1 

Vpliv ruralnega in urbanega okolja ter 

prehranskih virov na razvoj čebeljih 

družin  

 

‒ število izdanih poročil 

 
0 1 1 1 



 

 

Vpliv tehnologije čebelarjenja na 

čebelje družine in kakovost medu 

 

‒ število izdanih poročil 

 
0 1 1 1 

Spremljanje trga ‒ število izdanih poročil 0 1 1 1 


