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ČETRT STOLETJA PO PREDSTAVITVI PREDLOGA 
RAZVOJNEGA PROJEKTA 

»OBNOVA IN RAZVOJ SLOVENSKEGA ČEBELARSTVA«

Marjan PAPEŽ1 

Izvleček
Čebelarska in tudi širša javnost zaznavata v zadnjih petindvajsetih letih dinamično dogajanje v slovenskem čebelarstvu, ki pa 
se ni zgodilo samo od sebe. V veliki meri je posledica temeljitega, sistematičnega dela in sistemskega razmišljanja, ki ga je 
konec osemdesetih let prejšnjega stoletja začela Sekcija za čebelarstvo pri Društvu kmetijskih inženirjev in tehnikov Slovenije, 
dokončala pa v maju 1992 z javno predstavitvijo. Predlog razvojnega projekta »OBNOVA IN RAZVOJ SLOVENSKEGA 
ČEBELARSTVA« je med sedmimi izbranimi nalogami, s katerimi bi odgovorili na vprašanje, kaj storiti, da se bo izboljšal 
položaj v čebelarstvu, in izpostavili vzpostavitev znanstvenega in visokošolskega vrha, svetovalne službe ter močne čebelarske 
organizacije. Ocenjujemo, da je bilo v letu 1992 v čebelarstvu iz javnih in društvenih virov v celoti zaposlenih 12 ljudi, delno 
pa se je s čebelarstvom poleg drugih dejavnosti ukvarjalo še 11 ljudi. Po nam dostopnih podatkih je dandanes v čebelarstvu iz 
javnih virov in članarine v okviru Čebelarske zveze Slovenije v celoti financiranih 39 ljudi, delno pa še 32. Po dobrega četrt 
stoletja lahko rečemo, da je čebelarstvo kadrovsko močno, in da je ta cilj izpolnjen.   

Ključne besede: Dušan Kresal, razvojni projekt, slovensko čebelarstvo, znanstveni in visokošolski vrh, Zveza čebelar-
skih društev Slovenije/Čebelarska zveza Slovenije

QUARTER CENTURY AFTER THE PRESENTATION OF PROPOSED 
DEVELOPMENTAL PROJECT »RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF 

SLOVENIAN BEEKEEPING«

Abstract
Beekeeping and the general public has seen a number of diverse and dynamic events in Slovenian beekeeping in the past 
twenty-five years, which did not happen on its own.
A large part of it is a result of a through, systematic work and systematic thinking, which has started at the end of 1980s, and 
then became public in May 1992, by the Section for Beekeeping at the Society of Agricultural Engineers and Technicians of 
Slovenia. Proposal of the development project »RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF SLOVENE BEEKEE-
PING« has been one of seven selected tasks that would answer the question how to improve the position of beekeeping, 
stressed the importance of establishing scientific and higher education establishments, advisory service and strong beekeepers 
organisation.
It is estimated that in 1992 there were 12 full-time employed people in beekeeping from public and associations sources, 
while 11 people worked in beekeeping part time in addition of other activities. According to available data, there are now 39 
people who are fully founded from public sources and membership fees within Slovenian Beekeepers Association, and 32 
more partly founded. After a good quarter of a century we can say, that beekeeping has strong personnel and that the goals 
have been accomplished.  

Key words: Dušan Kresal; development project, Slovenian Beekeping; Science and higher education estabilishments, 
Slovenian Beekeepers Association
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3. znanstveno posvetovanje o čebelah in čebelarstvu

Prepoznavnih zadnjih petnajst let
Čebelarska javnost zaznava v zadnjih petindvajsetih letih 
zelo dinamično dogajanje v slovenskem čebelarstvu. Širša 
javnost je začela (ponovno) bolj prepoznavati in priznavati 
večstranski pomen čebelarstva po svetovnem čebelarskem 
kongresu Apimondia leta 2003 v Sloveniji. 
Te spremembe se niso zgodile same od sebe. Na eni strani 
je tu delo številnih predanih čebelark in čebelarjev, ki vla-
gajo veliko energije v razvoj in promocijo (!) čebelarstva, 
na drugi strani pa primeren posluh države, ki tako skozi 
državna kot evropska denarna sredstva izdatno podpira če-
belarstvo. Ocenjujemo, da je bilo čebelarstvu namenjeno 
toliko pozornosti in posluha le še v času Marije Terezije. 

Začetki preporoda segajo v leto 1989
Da bi bolje razumeli vso to živahno brenčanje v panjih 
in izven njih, se moramo vrniti tri desetletja nazaj, ko se 
je skupina čebelarskih zanesenjakov začela izven obsto-
ječih čebelarskih struktur samoiniciativno sestajati in se 
ukvarjati z nezavidljivim položajem v čebelarstvu konec 
osemdesetih let prejšnjega stoletja. 
Ta skupina je bila Sekcija za čebelarstvo pri Društvu 
kmetijskih inženirjev in tehnikov, ki je predhodnica 
Slovenskega akademskega čebelarskega društva (SAČD). 
Sekcija je bila ustanovljena 28. oktobra 1989 in je imela 
sedež na katedri za sadjarstvo na agronomskem oddelku 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. O ustanovitvi 
sekcije je poročal tudi Slovenski čebelar (12/1989).

Slovenski čebelar je v decembrski številki leta 1989 obja-
vil notico o ustanovitvi Sekcije za čebelarstvo pri Društvu 
kmetijskih inženirjev in tehnikov.

Z agronomsko širino nad čebelarske težave
Gonilna sila Sekcije je bil Dušan Kresal. Kot mladoleten 
domobranski vojak je preživel Teharje, kljub temu pa je 

v času komunizma zaradi strokovnih, organizacijskih in 
moralnih odlik opravljal več odgovornih služb v sloven-
skem kmetijstvu in gospodarstvu (Metalka), med drugim 
je bil v začetku osemdesetih let glavni republiški kmetij-
ski inšpektor. Takratni sekretar za kmetijstvo Ivo Marenk 
je dejal, da ga je zaposlil, ker »se je odločil zanj na pod-
lagi njegove strokovnosti in človeških sposobnosti, ostale 
zgodbe ga niso zanimale.« Po izobrazbi je bil diplomirani 
inženir agronomije z obilo izkušenj ter strokovne in du-
hovne širine, kar mu je pri vodenju Sekcije prišlo še kako 
prav. 
Čebelaril je v nakladnih panjih in bil učenec prof. dr. 
Jožeta Riharja, hkrati pa tudi njegov sodobnik. Zaradi 
doslednega zastopanja svojih načel in pogledov na priho-
dnost čebelarstva, ki ga je vedno videl znotraj kmetijstva, 
je prišlo do nesoglasij z vodstvom takratne Zveze čebelar-
skih društev Slovenije (ZČDS) in v zvezi ni bil zaželen. 

Dušan Kresal je svoje bogato znanje in izkušnje nesebi-
čno delil s čebelarji.

Velika stiska čebelarjev konec osemdesetih let
Položaj v čebelarstvu konec osemdesetih let prejšnjega 
stoletja v Sloveniji je bil vse prej kot rožnat. Ustanovitev 
sekcije konec leta 1989 je bila spontan odziv na zelo težak 
položaj in nemoč v čebelarstvu, ki je nastal zaradi kadro-
vsko podhranjene, s tem tudi slabo učinkovite čebelarske 
organizacije, še bolj pa zaradi pomanjkanja posluha drža-
ve do čebelarskih tegob. Okoliščine so bile alarmantne:
• država se je komaj omembe vredno ukvarjala s čebe-

larstvom,
• slabo organizirana krovna čebelarska organizacija 

Zveza čebelarskih društev Slovenije (ZČDS) je ob 
skromni profesionalni kadrovski zasedbi (tajnik zveze 
in urednik Slovenskega čebelarja) komaj zagotavljala 
osnovni servis članom,

• ni bilo sistematičnega dela v čebelarstvu,
• prenos znanja je bil pomanjkljiv,
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• čebelarstvo so pestile bolezni: varoza, huda gniloba in 
poapnela zalega,

• zaradi razpada Jugoslavije so prevaževalci izgubili 
pasišča v Slavoniji, Gorskem Kotarju, Liki itd.

• nekontroliran uvoz cenenega medu in zato tudi nizke 
odkupne ter prodajne cene medu itd.

Sekcija je tako analizirala položaj čebelarstva in po metodi 
sistemskega inženiringa evidentirala težave v čebelarstvu. 
Nanizali so 82 težav, opravili vzročno posledično analizo 
in podali usmeritve ter ukrepe za izboljšanje čebelarstva.

Predlog razvojnega projekta »Obnova in 
razvoj slovenskega čebelarstva«. 

Že omenjen dinamični razvoj čebelarstva je v veliki meri 
posledica temeljitega, sistematičnega (in prostovoljnega) 
dela Sekcije. Ta je v zimah 1989, 1990 in 1991 proučevala 
položaj slovenskega čebelarstva. Delala je po metodi sis-
temskega inženiringa in na osemdesetih straneh je nastal 
predlog razvojnega projekta »OBNOVA IN RAZVOJ 
SLOVENSKEGA ČEBELARSTVA«. 

Projekt je temeljito povzel takratno stanje v slovenskem 
čebelarstvu. Na podlagi analize ugotavljanja in preučeva-
nja težav so bili narejeni cilji, strategija razvoja ter priča-

Naslovnica predloga razvojnega projekta OBNOVA IN 
RAZVOJ SLOVENSKEGA ČEBELARSTVA, ki je eden 
ključnih dokumentov za velik napredek slovenskega čebe-
larstva v zadnjih šestindvajsetih letih.

V predlogu razvojnega projekta OBNOVA IN RAZVOJ SLOVENSKEGA ČEBELARSTVA je bila opravljena temeljita 
analiza stanja v slovenskem čebelarstvu okrog leta 1990.
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kovane ovire. Predstavljeni so bili najpomembnejši ukrepi 
kot minimum za začetek izvajanja projekta, na koncu pa 
so bili predstavljeni organizacijski ukrepi za uresničitev 
projekta. To je bil prvi tovrsten dokument v slovenskem 
čebelarstvu in na njem temelji njegov preporod. Tako 
celovitega dokumenta ni imela takrat nobena druga 
kmetijska panoga, res pa je tudi, da nobena druga pa-
noga kmetijstva v tistem času ni bila tako zapostavlje-
na.

ZČDS se ni zavedala pomena projekta
Projekt je bil pripravljen marca leta 1992. Odbor za če-
belarstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (!) ga je obravnaval 22. aprila 1992, javno pa je 
bil predstavljen na Biotehniški fakulteti 5. maja 1992. Za 
objavo so ga na podlagi skupnih ugotovitev poleg Duša-
na Kresala in prof. dr. Jožeta Riharja pripravili (takrat) 
mag. Franci Štampar, Janez Firm, Vito Zupet in Da-
mjan Meolic. 
Posveta oziroma predstavitve se je udeležilo več kot sto 
ljudi. Med udeleženci je spodbudil intenzivno razpravo, 
saj je na predstavitvi razpravljalo 19 udeležencev, nakna-
dno pa je prispelo še 15 pisnih odzivov. 

Seznam ljudi, ki so razpravljali na predstavitvi ali so se 
na dokument pisno odzvali

Zanimivo (in hkrati žalostno) je bilo, da je takrat tako 
odmevnemu dogodku Slovenski čebelar 6/1992 namenil 
zgolj pol strani. V zvezi s predlogom razvojnega projekta 
»OBNOVA IN RAZVOJ SLOVENSKEGA ČEBELAR-
STVA« je SČ poročal le še v številki 6/1993, v poročilu 
o občnem zboru aprila 1993, pa še to na izrecno zahtevo 
delegatov približno desetih čebelarskih društev, ki so že-
leli pozitivne spremembe v čebelarstvu. Kot rečeno, zveza 
projekta ni vzela za svojega, zato so se spremembe doga-

jale počasneje, kot bi se lahko. 
Zanimivo je, da je tudi Zveza čebelarskih društev Slove-
nije 22. aprila 1992 na petih straneh pripravila dokument 
Smernice za nadaljnji razvoj slovenskega čebelarstva. 
Kot kaže, tudi tega dokumenta sama ni vzela resno, saj o 
njem ni bilo zaslediti nobenega prispevka v Slovenskem 
čebelarju v prihodnjih letih. 
Kot zanimivost naj navedemo, da je bila Čebelarska zveza 
Slovenije do projekta še leta 1997 zadržana. Takrat je bil  
v Kmečkem glasu prispevek na to temo, v katerem so bile 
izjave dr. Janeza Poklukarja, mag. Mire Jenko Rogelj, 
Viktorja Kreka, mag. Malči Božnar, Janka Pislaka, 
Uroša Vidmarja in Dušana Kresala. Izmed vprašanih 
le takratni tajnik zveze Milan Runtas projekta ni želel 
komentirati.

Odmevni predstavitvi projekta, kjer se je zbralo več kot 
sto udeležencev (praktično vsi, ki so tisti čas kaj pomenili 
v čebelarstvu), je Slovenski čebelar junija 1992 namenil 
komaj pol strani.
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Ministrstvu je bil projekt zelo uporaben 
pripomoček
Če se je na eni strani čebelarska organizacija distancira-
la od projekta, je bilo povsem drugače na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Že dovolj 
zgovorno je dejstvo, da je ministrstvo Sekciji za izdela-
vo predloga, ki ga samo ni naročilo, naknadno namenilo 
sredstva v višini takratnih 500.000 tolarjev.
Predlog razvojnega projekta je bil osnovni pripomoček 
vsem uradnikom na ministrstvu, ki so se vsaj malo ukvar-
jali s področjem čebelarstva. Ker je predlog razvojnega 
projekta jasno opredeljeval stanje in nujne ukrepe, je s 
tem že sam po sebi spodbujal k proaktivnemu pristopu. Po 
proučitvi dokumenta je ministrstvo pričelo z izvajanjem 
številnih dejavnosti za ponovni zagon čebelarstva. 
K temu je gotovo pomembno prispeval tudi Dušan Kresal 
sam, saj je imel kot nekdanji glavni republiški kmetijski in-
špektor odprta večino vrat na ministrstvu in drugih ustanovah.
Viktor Krek, sekretar na MKGP, je v zvezi dogajanjem 
v 90-ih letih na čebelarskem področju leta 2004 povedal: 
»Projekt (beri: Kresal) nam je na ministrstvu razširil po-
gled na pomen čebelarstva za celotno kmetijstvo in 
ohranitev rodovitnosti naravnega okolja. Pomembno je 
prispeval k odločitvi, da je ministrstvo začelo vrsto dejav-
nosti, ki jih do tedaj sploh ni izvajalo, oziroma se je lotilo 
prenove obstoječega stanja:
• reorganizacija ONS,
• ustanovitev veterinarske svetovalne službe,
• ugotavljanje kakovosti čebeljih pridelkov, 
• priprava pravilnika o medu,
• poudarek izobraževanju in usposabljanju čebelarjev 

itd.

»Projekt je bil tisti sprožilec, ki je prinesel veliko novih 
zamisli in svežega vetra v čebelarstvo, panoga je zopet 
začela pridobivati pomen, čebelarji in tudi strokovni 
delavci pa samozavest in ponos.« 

S tako samozavestjo je v čebelarski prostor devetdesetih 
let prejšnjega stoletja vstopil mlad doktorant Janez Po-
klukar. S svojimi znanstvenimi, strokovnimi, organizacij-
skimi, praktičnimi in človeškimi odlikami je prepričljivo 
zastopal interese čebelarstva na številnih področjih, seve-
da pa mu je bilo v veliko pomoč sodelovanje z Dušanom 
Kresalom v okviru Sekcije, kasneje tudi v okviru SAČD.
 

Kadrovska zasedba leta 1992 in 2018
Če povzamemo: projekt je bil temelj za vzpostavitev 
znanstveno-strokovnega čebelarskega vrha in svetovalne 
službe ter močne čebelarske organizacije. Zelo preprost 
kazalnik je (ocenjeno) število ljudi, ki so delali na tem 

področju leta 1992, in ki delajo v letu 2018 ter so ali so bili 
v celoti ali delno financirani iz javnih sredstev oziroma iz 
članarine čebelarjev. 
Kot je razvidno iz preglednice, je bilo v začetku leta 1992 
zaposlenih 12 ljudi, vendar je pri tem treba pripomniti, da 
je bilo od tega števila sedem veterinarjev specialistov za 
zdravstveno varstvo čebel, ki so bili na začetku strokov-
nega delovanja in so se v marsičem še učili čebelarstva. 
Če jih odštejemo, ostane pet zaposlenih v čebelarstvu. 
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije Janez Poklukar in 
Marjan Kokalj, na ZČDS urednik Slovenskega čebelar-
ja Janez Mihelič ter tajnik zveze Milan Runtas in po 
reorganizaciji opazovalno-napovedovalne službe še Pavel 
Zdešar. 
Ob drugih obveznostih so se s čebelarstvom ukvarjali še 
na posameznih oddelkih Biotehniške in Veterinarske fa-
kultete, kmetijskem ministrstvu in kmetijskih šolah. Glede 
na majhno število dejavnih v čebelarstvu ne čudi, da je bil 
položaj v panogi takrat zaskrbljujoč. 
Slika v letu 2018 je povsem drugačna. Po nam dostopnih 
podatkih je sedaj iz javnih sredstev in članarine financira-
nih 39 ljudi v celoti, poleg delno še 32. Izrazito so se okre-
pili na Kmetijskem inštitutu Slovenije, javna svetovalna 
služba (ki je leta 1992 seveda še ni bilo in je začela delo-
vati leta 2005), kmetijsko ministrstvo, pa tudi na srednjih 
kmetijskih oziroma biotehniških šolah je čebelarstvo spet 
dobilo primerno pozornost.

TRETJA ZLATA DOBA SLOVENSKEGA 
ČEBELARSTVA?

Menimo, da so številke v veliki meri sad projekta OB-
NOVA IN RAZVOJ SLOVENSKEGA ČEBELAR-
STVA 
Število ljudi, ki jih financiramo iz javnih in društvenih 
sredstev, je spodbudno in tako pozornost (in sredstva) 
je čebelarstvu namenjala verjetno zgolj cesarica Marija 
Terezija. To je bilo v času, ki ga Tita Porenta v knjigi 
Veliki ljudje slovenskega čebelarstva imenuje prva zlata 
doba slovenskega čebelarstva z Glavarjem, Goličnikom, 
Jonkejem in Janšo na čelu. Obdobje izpred približno 150 
let pa druga zlata doba, ki jo zastopajo Rothschütz, Am-
brožič, Lakmayer, Jager in drugi.
Četudi ne omenjamo pomembnih imen sodobnikov, lahko 
čebelarsko dogajanje v tretjem tisočletju opredelimo kot 
zelo živahno, dinamično in spodbudno, k čemur je brez 
dvoma prispeval tudi Predlog razvojnega projekta »OB-
NOVA IN RAZVOJ SLOVENSKEGA ČEBELARSTVA« 
iz leta 1992, ki je nastal pod vodstvom Dušana Kresala. 
Kako uspešni bi šele bili, če bi čebelarska organizacija 
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projekt že leta 1992 uradno vzela za svojega in bi z roko v 
roki delovala skupaj s Sekcijo za čebelarstvo pri DKITS. 
Tega žal ne moremo ugotoviti, saj nimamo vzporednega 
sveta.

Kakorkoli: ali lahko dandanes rečemo, da smo v 
tretji zlati dobi slovenskega čebelarstva? Oziroma, 
kaj moramo še storiti, da bomo? Na vprašanje mora 
imeti v prvi vrsti odgovor približno 70 ljudi, ki danes 
v celoti ali delno delajo v čebelarstvu.

Preglednica 1: Primerjava števila ljudi, ki so delali na področju čebelarstva leta 1992 in 2018 in so ali so bili v celoti 
ali delno financirani iz javnih sredstev oziroma iz članarine čebelarjev 

Ustanova 1992 2018
V celoti Delno V celoti Delno

Kmetijski inštitut Slovenije 2 0 6 3
Biotehniška fakulteta UL 0 3 2 8
Veterinarska fakulteta UL (vključno NVI) 7 2 10 3
ZČDS ČZS (vključno ONS; STRP) 3 1 6 2
Javna svetovalna služba v čebelarstvu / / 8 0
MKGP in organi v sestavi 0 3 5 6
Nacionalni inštitut za biologijo 0 0 1 0
Kmetijske/biotehniške šole 0 2 0 9
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije / / / 1
Slovenska čebelarska akademija (KIS) / / 1 0
SKUPAJ 12 (5) 11 39 32

Dušan Kresal pri svojih čebelah na Kamnem pri Šentru-
pertu na Dolenjskem
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