
Upravni odbor Čebelarske zveze Slovenije je na svoji 7. redni seji, dne 01.10.2005 s sklepom štev. 105, sprejel: 

ČEBELARSKI KODEKS 

 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Slovenski čebelarji sprejemamo čebelarski kodeks kot zavezujoč dokument, ki ureja naše medsebojne odnose, 
ter odnose z nečebelarji.  Čebelarji se zavezujemo, da bomo ravnali v skladu z določbami tega kodeksa ob 
upoštevanju načel: 
- ohranjanja biološke raznovrstnosti živalskega in rastlinskega sveta, 
- ohranjanja biološkega ravnotežja v naravi,  
- ohranjanja čistega okolja in 
- načela »česar ne želiš, da drugi povzroči tebi, ti ne povzročaj drugemu« 
 

2. člen 
Čebelarji se obvezujemo, da bomo: 
- nenehno izpopolnjevali svoje strokovno znanje,  
- sonaravno čebelarili po načelih dobre čebelarske prakse,  
- posodabljali in povečevali pridelavo čebeljih pridelkov. 
- skrbeli za ohranjanje čistosti Krajnske čebele, v skladu z navodili Priznane rejske organizacije 
- prenašali čebelarsko znanje in prakso na čebelarski podmladek, 
- ohranjali čebelarsko naravno, kulturno in etnološko dediščino, 
- pravočasno poskrbeli, da bodo čebele pravilno oskrbovane v primeru daljše odsotnosti, dalj  časa trajajoče 

bolezni ali smrti čebelarja. 
 

3. člen 
Določila tega kodeksa veljajo za vse čebelarje, ki redijo čebele na območju Republike Slovenije. 
 
STROKOVNO USPOSABLJANJE 
 

4. člen 
 

Nenehno strokovno usposabljanje je eden od osnovnih pogojev za napredek čebelarstva ter za povečanje in 
izboljšanje kvalitete čebeljih pridelkov.  
Čebelarji se obvezujemo: 
- Da bomo stalno dopolnjevali svoje čebelarsko znanje s spremljanjem strokovne čebelarske literature, s 

sodelovanjem na strokovnih predavanjih, posvetovanjih, ekskurzijah in podobno. 
- Da si bomo prizadevali pridobiti dovolj znanja za zagotovitev  poklicnih kvalifikacij. 
- Da bomo nesebično prenašali svoje znanje na mlajše in neizkušene čebelarje. 
 

5. člen 
 

Osnovne čebelarske organizacije – čebelarska društva, si morajo prizadevati, da bodo praktično seznanjale 
čebelarje z utečeno in novejšo tehnologijo čebelarjenja, ustanavljale poskusne čebelnjake in zagotavljale 
čebelarje – mentorje za praktično pomoč čebelarjem. 
 

6. člen 
 

Čebelarji se obvezujemo, da bomo razvijali teoretsko misel in vedo o čebelarstvu in da bomo omogočili uporabo 
svojih strokovnih dosežkov pri praktičnem delu v čebelarstvu.   
  
ZAŠČITA ŽIVLJENSKEGA OKOLJA 

 
7. člen 

 



Interesi čebelarjev  so v glavnem v skladu z cilji, ki jih zasledujejo varstveniki zdravega življenjskega okolja, 
zato se čebelarji obvezujemo: 
- Da bomo zaščitili čebelje družine pred škodljivim vplivom pesticidov in ostalih škodljivih sredstev, vedno 

ko zvemo, da jih tretje osebe uporabljajo na rastlinju v okolici čebelnjaka. 
- Da bomo za zdravljenje čebeljih bolezni uporabljali le taka zdravila in druge preparate, ki niso škodljivi za 

zdravje ljudi in to le v času, ko bomo sigurni, da ta ne morejo niti posredno niti neposredno priti v čebelje 
pridelke. 

- Da bomo nudili potrošnikom samo tiste čebelje pridelke in izdelke, ki ne ogrožajo zdravja ljudi in 
izpolnjujejo vse kriterije varne in zdrave hrane. 

- Da bomo sodelovali pri odkrivanju načina in izvajanju ukrepov z organizacijami za varstvo zdravega 
življenjskega okolja. 

- Da bomo sodelovali  z organizacijami, ki načrtno pogozdujejo, s tem, da dajejo prednost sajenju 
medonosnih rastlin. 

- Da bomo na pridelovalce rastlinske proizvodnje vplivali tako, da bi zmanjšali uporabo ali vsaj prešli na 
uporabo zaščitnih sredstev s krajšim delovanjem in takih, ki ne škodijo čebelam. 

- Da bomo spodbujali pridelovalce rastlin k čim večji uporabi rastlinskih vrst, ki potrebujejo manj ali sploh ne 
potrebujejo zaščitnih sredstev pred škodljivci. 

 

VAROVANJE KULTURNE IN ETNOLOŠKE DEDIŠČINE 

 
8. člen 

 
Čebelarji si bomo prizadevali ohranjati, zbirati in v primeru ogroženosti zaščititi vse, kar je sestavni del 
čebelarske tradicije in predstavlja našo kulturno in etnološko dediščino. 
 

MEDSEBOJNI ODNOSI IN ODNOSI DO  NEČEBELARJEV 

 
9. člen 

 
Čebelarji se obvezujemo, da bomo tvorno sodelovali z drugimi čebelarji v sosedstvu, tako pri stalnem kot pri 
selitvenem čebelarjenju. Poseben poudarek pa bomo namenili sodelovanju pri zatiranju nalezljivih bolezni čebel 
in zajedavcev, pri preprečevanju ropanja čebel, pri skupnem zasajanju medovitih rastlin in podobno. 
 

10. člen 
 

Če bo sosed čebelar zaradi dalj časa trajajoče bolezni nezmožen oskrbovati svoje čebele,  mu mora sposoben 
čebelar iz soseščine čim prej ponuditi pomoč, v primeru nenadne smrti čebelarja pa pomoč družini preminulega 
čebelarja za dokončanje čebelarske sezone. 
V primeru daljše odsotnosti, ne glede na razlog, so sosednji čebelarji po svojih močeh in po dogovoru, dolžni 
pomagati pri oskrbi čebel odsotnega čebelarja. 
 

11. člen 
 

Čebelarji bomo čebelnjake postavljali s posebno pozornostjo do sosedov in drugih dejavnosti. Če pa je čebelnjak 
postavljen tako, da čebele ovirajo javni promet ali nadlegujejo sosede, je čebelar dolžan to preprečiti z ukrepi, ki 
preusmerijo izlet čebel. V ta namen lahko postavi dovolj visoko ograjo, zasadi živo mejo ali zasadi sadna ali 
druga drevesa ter tako preusmeri let čebel.   
 

12. člen 
 

Čebelarji bomo posebno razvijali vse oblike medsebojnega sodelovanja čebelarjev in čebelarskih organizacij, ter 
čebelarskih organizacij med seboj. 
 

13. člen 



Čebelarji se odrekamo metodi nelojalnega medsebojnega tekmovanja na vseh področjih aktivnosti, vse svoje 
medsebojne spore pa rešujemo v okviru čebelarskih organizacij. 

 
Za nelojalno konkurenco in nevredno čebelarja se smatra: 
- Kršenje dobrih poslovnih običajev s katerimi se povzroči ali se utegne povzročiti škodo  drugim čebelarjem. 
- Reklamiranje, oglaševanje, ponujanje čebeljih pridelkov in izdelkov z navajanjem neresničnih podatkov ali 

uporabo izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na trgu ali zlorabo nepoučenih in lahkovernih 
potrošnikov. 

- Ponujanje čebeljih pridelkov ali izdelkov z navajanjem podatkov ali uporabo izrazov, s katerimi se krni 
ugled oziroma podcenjuje kvaliteto  pridelkov drugih čebelarjev. 

- Prodaja pridelkov in izdelkov z označbami, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo glede izvora, načina 
pridelave ali proizvodnje, količine, kakovosti ali drugih lastnosti pridelka ali izdelka. 

- Prikrivanje napak pridelka ali izdelka, ali kakšno drugačno zavajanje potrošnika ali drugega čebelarja. 
 

ČEBELARSKE ORGANIZACIJE 

 
14. člen 

 
V skladu s svojimi interesi se čebelarji združujemo v razna interesna združenja. 
Ob tem, se čebelarji obvezujemo: 
- Da različne interesne skupine ne bodo delovale druga proti drugi (veliki čebelarji proti malim, ljubitelji proti 

profesionalcem, prevozniki proti stacionarnim, vzrejevalci matic proti ostalim čebelarjem ipd.). 
- Da se ne bomo monopolno povezovali ter svojih pridelkov in izdelkov prodajali po dampinških cenah. ( Pri 

oceni ustreznosti cen se morajo upoštevati stroški pridelave in kakovost pridelka po izračunu Kmetijskega 
inštituta Slovenije). 

 
15. člen 

 
Čebelarji se včlanjujemo v osnovne čebelarske organizacije – čebelarska društva. V okviru svoje osnovne 
organizacije čebelar izpolnjuje vse svoje obveznosti in uveljavlja vse svoje pravice, ki so predpisane s statutom 
in drugimi normativnimi akti. 
 

ČEBELJA PAŠA 

16. člen 
 
Čebelarji se obvezujemo, da bomo poskrbeli, da bodo naše čebele imele na razpolago vedno dovolj čebelje paše. 
Zasajali in negovali bomo rastlinje, ki daje čebelam obilno in dobro pašo.  
V brezpašni dobi bomo prepeljali svoje čebele na razpoložljive paše ali pa drugače poskrbeli za ustrezen dotok 
hrane v panj. 
 

17. člen 
 

Čebelarske organizacije se obvezujejo, da bodo v sodelovanju z ustreznimi institucijami odkrivale nove vrste 
medonosnega rastlinja, upoštevajoč različne fenofaze cvetenja.  
Čebelarske organizacije po potrebi ustanovijo komisijo za medonosno rastlinje, z namenom uspešnega 
zagotavljanja čebeljih paš. 
 

18. člen 
 
Če v bližini stojišča ni naravnega vira vode, mora čebelar  prevoznik poskrbeti za ustrezno higijensko napajališče 
za pripeljane čebele.  
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO ČEBEL 
 

19.člen 
 
Čebelar je dolžan poskrbeti za ustrezno zdravstveno varstvo svojih čebel. V svojem čebelarstvu mora vzdrževati 
red in čistočo ter osebno higijeno pri delu s čebelami, čebeljimi pridelki in izdelki. 



 
20. člen 

 
Čebelar je dolžan pridobiti osnovno znanje o bolezih čebel in zajedavcev, s poudarkom na zgodnjem odkrivanju 
suma nalezljivih bolezni čebel, ter o osnovnih ukrepih ob postavljanju suma nalezljive bolezni čebel.  
Vsak sum na nalezljivo bolezen čebel mora čebelar takoj javiti pristojni veterinarski službi, ji omogočiti 
nemoteno delo v svojem čebelarstvu in izvrševati njena navodila in odredbe. 
 

21. člen 
 

Čebelarske organozacije spodbujajo svoje člane k sodelovanju z veterinarskimi inštitucijami v načrtovanju in 
izvajanju programov preventivnih ukrepov za preprečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni čebel in zajedavcev. 
 
ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 

22. člen 
 
Čebelarski kodeks sprejme občni zbor  ČZS z večino glasov. Veljati pa začne 8 dan po objavi v Slovenskem 
čebelarju. 
 
 
Brdo pri Lukovici, dne…………………….                                 Predsednik  
 
 


