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Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi
drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 95/09 - odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 - odl. US) in
16. ter 20. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09,
101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20), sprejela naslednje
MNENJE
k Predlogu zakona o nagradi Zlata čebela (ZNZČ)- druga obravnava
Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 24. seji 15. 1.
2021 obravnavala Predlog zakona o nagradi Zlata čebela (v nadaljevanju: predlog
zakona), ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada.
Komisija podpira predlog zakona.
Državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predsednik
Čebelarske zveze Slovenije sta predstavila vsebino in cilje predloga zakona, komisija
pa je bila seznanjena tudi s stališčem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Kot ugotavlja komisija, predlog zakona vzpostavlja sistem podeljevanja najvišje
državne nagrade na področju zaščite čebel ter prepoznavanja vloge čebel in drugih
opraševalcev pri zagotavljanju prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva,
ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine. S podeljevanjem
nagrade Zlata čebela, praviloma na Svetovni dan čebel (20. maj), naj bi se
spodbujalo in podpiralo inovativnost, vrhunskost posameznikov ali pravnih oseb, ki so
posebej pomembno prispevali k zaščiti in krepitvi zavedanja o pomenu čebel in
drugih opraševalcev na svetovni ravni, hkrati pa spodbujalo krepitev aktivnosti,
povezanih z delom in izjemnimi dosežki posameznika ali pravnih oseb na prej
navedenih področjih. Nagrada Zlata čebela se bo podeljevala enkrat letno v obliki
denarne nagrade v višini 28.000 evrov posameznikom doma ali v tujini, domači ali tuji
pravni osebi ali mednarodni organizaciji. Nagrado Zlata čebela bo podelil predsednik
države, pri čemer je prva podelitev predvidena letos, ko Slovenija predseduje Svetu
Evropske unije.
Komisija tudi ugotavlja, da Čebelarska zveza Slovenije podpira predlog zakona in se
zahvaljuje vsem, ki so pripomogli k uresničitvi njihove pobude o nagrajevanju najbolj
inovativnih čebelarskih projektov na svetu na področju varovanja čebel in ostalih
opraševalcev z državno nagrado Zlata čebela. Na ta način se krepi pomen
Svetovnega dne čebel, saj se tudi izven meja Slovenije spodbuja k projektom za

ohranjanje čebel in drugih opraševalcev ter posledično vpliva na klimatske
spremembe, kar tudi pooseblja Svetovni dan čebel.
Komisija se je seznanila s stališčem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, kjer
pozdravljajo in podpirajo vse aktivnosti, s katerimi se krepi trajnostno kmetijstvo, pri
čemer tudi opozarjajo, da bi morali imeti čebelarji večji vpliv pri izbiri nagrajencev, kar
je sicer predmet podzakonskega akta.
Komisija poudarja, da načrtovana prestižna nagrada Zlata čebela krepi pomen
Svetovnega dne čebel, saj se tudi izven meja Slovenije spodbuja k projektom za
ohranjanje čebel in drugih opraševalcev. Člani komisije so izrazili čestitke Čebelarski
zvezi Slovenije za vse aktivnosti k ozaveščanju družbe o pomenu čebel in drugih
opraševalcev, s katerimi krepimo trajnostno kmetijstvo ter nenazadnje tudi
povečujemo prepoznavnost Slovenije v svetu. Komisija vseskozi podpira dejavnosti
Čebelarske zveze Slovenije na tem področju in prav na njeno pobudo je predsednik
Državnega sveta v imenu Državnega sveta 9. 12. 2020 podpisal pismo podpore
Čebelarski zvezi Slovenije pri kandidaturi predloga “Čebelarstvo, znanje in tehnika”
za vpis na Unescov Seznam neotipljive kulturne dediščine. S tem je Državni svet
izrazil svojo podporo čebelarstvu kot pomembnemu delu slovenske tradicije in
kulture.
Glede na navedeno komisija podpira predlog zakona v celoti.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Cvetko Zupančič.
Predsednik
Cvetko Zupančič, l.r.
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