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Informativna prijavnica; tečaj za čebelarje začetnike v letu 2018 

 
Čebelarska zveza društev Maribor, Streliška cesta 150, 2000 Maribor  

E-mail: zveza@czdm.si ; www.czdm.si 

 

      
 

Prijavnico izpolnite tiskanimi črkami in čitljivo! 

 

 

PRIJAVNICA 
TEČAJ ZA ČEBELARJE ZAČETNIKE V LETU 2018 

(prijavnica je zgolj informativna) 

 
 

Osebni podatki: 

Priimek:   Ime:  

Datum rojstva:   Kraj rojstva:  

 

Podatki o bivališču: 

Ulica in hišna št.:   Kraj bivališča:  

Poštna številka:   Pošta:  

Občina stalnega bivališča: 

 
 

Ostali podatki: 

Mobilni telefon:  

*Elektronski naslov na katerega želite prejemati obvestila (e-mail):  

 

 
 
Član ČD  DA  NE 

ČD:   Kraj:  

 
Mentorja imam dogovorjenega v ČD  DA  NE 

Ime mentorja   

 
 

 

Datum prijave:   Lastnoročni podpis:  

 

 
*Navedba elektronskega naslova je obvezna, saj vas le tako lahko obveščamo o morebitnih 
pomembnih spremembah. 

 
Ostali pomembni podatki in informacije v zvezi s tečajem za čebelarje začetnike so na drugi 
strani prijavnice. 
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Ostali podatki in pomembne informacije  
 
Prijavnica za tečaj čebelarjev začetnikov v letu 2018 je zgolj informativne narave.  

 
Tečaj čebelarjev začetnikov organizira in financira Čebelarska zveza Slovenije za posamezne regije v 
Sloveniji. Za našo regijo je običajno 50 prostih mest.  

 
Od leta 2017 na Čebelarski zvezi Slovenije sami zbirajo prijave za prosta mesta na tečaju. Prijave 
potekajo po principu javnega natečaja (enako kot na primer zbiranje vlog za dodelitev denarne pomoči 

čebelarjem začetnikom). Nekaj dni pred pričetkom zbiranja prijav na spletni strani www.czs.si objavijo 
točen datum in uro, ko bodo začeli zbirati prijave. Objavijo tudi povezavo na kateri se lahko prijavite.  
Povezava je običajno aktivna le kako uro pred začetkom zbiranja prijav. Vsak prijavljen kandidat dobi 

svojo zaporedno številko, ki se nanaša na čas prijave. Prvih 50 prijavljenih kandidatov (glede na čas 
prijave) je sprejetih v tečaj za čebelarja začetnika v tekočem koledarskem letu.  
 

Na Čebelarski zvezi društev Maribor zbiramo informativne prijave, ker je običajno več interesentov kot 
prostih mest na tečaju za čebelarja začetnika. V letu 2017 nam je v dogovoru s Čebelarsko zvezo 
Slovenije uspelo izobraziti dodatnih 26 tečajnikov (v ta namen potrebujemo vašo informativno prijavo). 

 
V zvezi s prijavo na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije je potrebno spremljati objave na njihovi 
spletni strani. Podatke bomo (ko bodo le ti dosegljivi) objavili tudi na naši spletni strani pod rubriko 

IZOBRAŽEVANJA. 
 
 

Informacije glede poteka izobraževanja  
 
Kraj izvedbe tečaja za teoretični (30 ur) in praktični del (17 ur) je v prostorih FKBV, Pivola 10 ali v 

Pohorski vili,  Pivola 8. 
 
Tečaj se bo izvajal ob petkih popoldan in ob sobotah dopoldan po usklajenem urniku, dnevno največ 6 

šolskih ur. Teoretični del tečaja predvidoma traja tri mesece.  
  
Praktični del v aprilu, maju in juniju 2018, v času čebelarskih opravil v panju. 

 
Tečaj je brezplačen oz. po pogojih JSS, razen za pripomočke pri praktičnem delu. (zaščitni čebelarski 
klobuk, rokavice ...). 

 
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na zveza@czdm.si  
Vse informacije bodo v skladu z objavami Čebelarske zveze Slovenije objavljene na spletnih straneh 

www.czs.si in www.czdm.si 
 
 

mailto:zveza@czdm.si
http://www.czdm.si/
http://www.czs.si/
mailto:zveza@czdm.si
http://www.czs.si/
http://www.czdm.si/

