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Izobraževanje

Leta 2002 sem zaključil študij zootehnike na Biotehniški fakulteti v Ljubljani z 

diplomskim delom: Molekularna karakterizacija populacij kranjske čebele  

(Apis  mellifera  carnica  POLLMAN)  na  osnovi  analize  mitohondrijske  

DNA, za katero sem prejel Prešernovo nagrado. Istega leta sem se vpisal na 

podiplomski  študij  zootehnike,  ki  sem  ga  končal  leta  2007  z  doktorsko 

nalogo:  Karakterizacija vrst in populacij  čmrljev (Bombus, Latreille in  

Psithyrus, Lepeletier) v Sloveniji na osnovi morfoloških in molekulskih  

markerjev.

Zaposlitev in področja dela

Po diploma, ki sem jo izdelal na Kmetijskem inštitutu Slovenije, sem se leta 2003 kot 

mladi  raziskovalec  zaposlil  na  Nacionalnem inštitutu  za  biologijo,  na  oddelku  za 

entomologijo. Po končanem podiplomskem študiju, sem se zaposlil na Kmetijskem 

inštitutu Slovenije na oddelku za varstvo rastlin. Leta 2009 sem bil (na moje veselje) 

premeščen na oddelek za živinorejo – čebelarstvo, kjer delam še danes.

Področje dela

S čebelarstvom sem povezan že od osnovne šole,  saj  sem obiskoval  čebelarski 

krožek na OŠ Rimske Toplice in se navdušil za čebelarjenje. Takrat sem tudi sam 

pričel čebelariti. Na področju čebelarstva sem aktiven od leta 2002, aktivneje pa od 

leta 2009 ko sem pričel izvajati strokovno nalogo z naslovom: Ugotavljanje in ocena 

vpliva  fitofarmacevtskih  sredstev  v  povezavi  s  kmetijsko  dejavnostjo  in  

čebelarsko prakso na čebelje družine. Moje osnovno področje v čebelarstvu je 

poleg genetike čebel še ohranjanje in selekcija kranjske čebele. 
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Dosedanje delo

Leto 2002 – 2003 Generalni  sekretar  svetovnega  čebelarskega  kongresa 

Apimondia 2003 v Ljubljani.

2009 - 2010 Vodja delovne skupine za pripravo  Rejskega programa 

za kranjsko čebelo (  A. mellifera carnica  ).  

2009 - 2011 Izvajanje strokovne naloge: Ugotavljanje in ocena vpliva  

fitofarmacevtskih  sredstev  v  povezavi  s  kmetijsko  

dejavnostjo in čebelarsko prakso na čebelje družine.

2010 - 2011 Vodja  delovne  skupine  za  pripravo  Nacionalnega 

programa zaščite kranjske čebele.

od 2011 naprej Strokovni vodja Priznane rejske organizacije za kranjsko 

čebelo.

Objave

Do januarja 2012 sem kot avtor ali soavtor sodeloval pri objavi osmih znanstvenih 

člankov, 36 strokovnih člankov, 28 prispevkov na konferenci in drugo. 

Sem  tudi  soavtor  dveh  knjig:  Pomembni  in  ogroženi  opraševalci:  čmrlji  v  

Sloveniji  ,   ki je izšla v letu 2010 in 2011  in Čebelarjenje za vsakogar, ki je izšla v 

letu 2011.

Vse objave

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20120222075717-24503.html
http://www.kmeckiglas.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=230&category_id=18&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=195&vmcchk=1&Itemid=195
http://www.czs.si/eshop/arti_detail.php?sif_ar=51
http://www.czs.si/eshop/arti_detail.php?sif_ar=51
http://www.czs.si/Files/Rejski%20program%20za%20KRANJSKO%20CEBELO%20_2011-2015.pdf
http://www.czs.si/Files/Rejski%20program%20za%20KRANJSKO%20CEBELO%20_2011-2015.pdf

