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VLOGA ZA PREIZKUS ČEBELJIH MATIC V MOJEM ČEBELNJAKU 
 
 
 

Ime in priimek čebelarja_____________________________________________________ 
 
Naslov____________________________________________________________________ 
 
Pošta_____________________________________________________________________ 
 
 

Spodaj podpisani _________________________________ želim s to prošnjo vzeti v najem  

20,  30,  40  (ustrezno obkrožite) matic za izvedbo preizkusa njihove proizvodnosti v letu 2018.  

Čebelarim z ______ (vpišite št. družin) družinami. Matice bom testiral v prevoznem 

SI__________ (vpišite št. čebelnjaka) ali stacionarnem SI__________ (vpišite št. čebelnjaka) 

čebelnjaku.  

Dosegljiv sem na 

• telefonsko številko: __________________________ 

• GSM: _____________________________________ 

• e-pošto: ___________________________________ 

 

S podpisom te prošnje želim prevzeti od Kmetijskega inštituta Slovenije – druge priznane  

organizacije v čebelarstvu (v nadaljevanju DPO) naslednje pravice in obveznosti: 

� matice želim prejeti: 9. 6. 2017 ali 23. 6. 2017 (obkrožite enega od terminov) 

� s pomočjo dokumentacije, ki jo bom prejel, bom spremljal proizvodnost čebeljih družin v 

letu 2018 in drugih lastnosti po programu, 

� obvezujem se, da matice pred zaključkom testiranja v septembru 2018 ne bom prodal ali 

odtujil, 

� sodelavcu DPO bom omogočil vstop v čebelnjak, kjer bodo dodane matice, 

� po oddaji rezultatov so matice moja nepreklicna last brez poravnave stroškov nabave 

matic in stroškov njihovega testiranja, 

� dovoljujem objavo rezultatov testiranja matic v strokovnih časopisih in revijah,
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� v primeru predčasne svojevoljne prekinitve sodelovanja brez objektivnega vzroka  bom na 

zahtevo DPO poravnal ceno matic po trenutno veljavni tržni ceni. 

___________________________________________________________________________ 

 

Z namenom pridobivanja kvalitetnih podatkov o stanju čebeljih družin bomo v letu 2018 pri 

testiranih družinah po priloženem programu spremljali naslednje lastnosti: obarvanost 

obročkov zadka, mirnost oziroma agresivnost čebel, rojivost čebel, donosi družine, naravni 

odpad varoj.  

Pri izvajanju testiranja vam bomo pri posameznih opravilih nudili potrebno pomoč in 

dokumentacijo za zapisovanje opažanj pri posameznih družinah. Dodatne informacije lahko 

dobite na telefonu: 01 280 52 41 (Eva Cukjati) ali 01 280 51 50 (dr. Maja Smodiš Škerl).  

Pišete nam lahko na e-pošto: vzreja.matic@kis.si. 

 

Za sklenitev dogovora vas prosimo, da podpisano vlogo vrnete čim prej oz. najkasneje  

do 12. 5. 2017. 

 

Podpisano vlogo pošljite na naslov:  

Kmetijski inštitut Slovenije 

Druga priznana rejska organizacija v čebelarstvu (DPO) 

Hacquetova ulica 17 

1001 Ljubljana 

 
ali 
 
po e-pošti: vzreja.matic@kis.si 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum:_____________________ 
 
 
Podpis čebelarja: __________________ 

 
 
 


