1. JUBILEJNI ČASNIK - junij 2017
ČEBELARSKEGA DRUŠTVA KRKA in ZAGRADEC
IZDANO OB 110 - LETNICI

Glava 1. strani Slovenskega čebelarja in del 92. strani z rubriko »Vesti iz Podružnic«.
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PREDSTAVITEV ČEBELARSKEGA DRUŠTVA KRKA IN ZAGRADEC
Predstavitev Čebelarskega društva Krka in Zagradec
(Slovenski čebelar 3/2017)

»Ob rojenju stavimo temelj čebelarstva v prihodnjem letu. Ako je ta temelj močan, ni se nam bati izgube. Le močni roji nam dado močne plemenjake in le močni plemenjaki so za kupčijo in pridelovanje medu.«
To je odlomek iz junijske izdaje Slovenskega čebelarja daljnega leta
1907, ko je bila v rubriki »Vesti iz podružnic« objavljena tudi novica
o ustanovnem čebelarskem shodu na Krki: »Na Binkoštno nedeljo 10.
maja 1907 popoudne je bil v gostoljubnih prostorih gosp. Magovca ustanovni čebelarski shod na Krki. Udeležba je bila prav dobra. Predaval je
v popolno zadovoljstvo gosp. Anton Likozar iz Ljubljane. Pristopilo je
mnogo novih udov, ter se je takoj ustanovila lastna podružnica. Izvolil
se je sledeči odbor: Jožef Bregar iz Znojil, predsednik, Alojzij Globokar,
podpredsednik, Anton Škufca, blagajnik, Franc Berčar, odbornik in Jožef
Košak, tajnik. Ob ustanovitvi se je v čebelarsko podružnico včlanilo 19
članov, ki so plačali po dve kroni avstrijske veljave članarine.«
Tu je bil postavljen temelj Čebelarskega društva Krka, ki se je v vseh
teh letih ohranjalo in krepilo ter je sedaj 110 let po ustanovitvi še vedno
dejavno vpeto v naše okolje. Čebelarska dejavnost je v prostorih sedanje
Občine Ivančna Gorica stara že stoletja, od večstoletnega čebelarjenja v
samostanu Stična do enega največjih čebelarjev tistega časa, čebelarja
barona Rothschütza, ki je v letu 1874 ustanavljal prvo čebelarsko šolo na
slovenskem, v gradu Podsmreka in tudi dal ime naši kranjski sivki.
Naše društvo se sedaj imenuje ČD Krka in Zagradec, deluje na območju od Ivančne Gorice, preko Muljave, Krke, Zagradca do Ambrusa. V
društvu nas je 52 čebelarjev, najmlajši član jih šteje 22, najstarejši 92.
Povprečna starost je 59 let. Lani smo skupaj imeli več kot 1000 čebeljih
družin. V svojih vrstah imamo čebelarja, ki vzreja matice; čebelarja, ki
izdeluje panje in trži čebelarski pribor ter čebelarja, ki se poleg čebelarjenja in trženja ukvarja tudi z organizacijo čebelarskega turizma. Aktivno
smo vključeni v ČZS in Regijsko ČZ Petra Pavla Glavarja, kamor sta
neposredno vključena dva naša člana.
Uspešni smo v lastnem okolju. Saj smo skupaj z društvi: turističnim,
kulturnim, jamarskim, kajakaškim in s pomočjo Občine Ivančna Gorica,
odkupili objekt, t. i. Čukovino, kjer imamo svoj skupni center. V njem
imamo čebelarji svojo pisarno in stalno razstavo. Tu sta tudi TIC - turistično informativna pisarna in pošta. Ob objektu, ki stoji v središču vasi
Krka, v neposredni soseščini podružnične osnovne šole, smo pred tremi
leti s pomočjo članov in donatorjev iz lokalnega okolja, postavili učni
čebelnjak. V notranjosti je pregrajen s stekleno steno. Posebnost čebelnjaka so poslikave panjev, ki so delo naših malih krožkarjev. Na prvi
slikarski delavnici so krožkarji pod mentorstvom slikarja Franceta Slane
poslikavali panjske končnice. Na drugi slikarski delavnici pa so poslikali
vse panje čebelnjaka. Čebelarsko društvo ima še v starih »Pravilih delovanja ČD« že v prvi alineji namenov in nalog zapisano: »Da na svojem
delovnem področju povezuje in organizira delo čebelarjev ter vzbuja med
mladino zanimanje za čebelarjenje in zato organizira v okviru društva čebelarske krožke.« Na OŠ Stična, PŠ Krka smo ustanovili čebelarski krožek. Krožek vsak ponedeljek redno obiskuje 25 mladih krožkarjev od 1.
do 5. razreda, željnih spoznavanja narave in življenja čebel. S tem mladi
kažejo veliko zanimanje za naravo in okolje ter skrb za ohranjanje tradicije čebelarjenja, ki so jo v naših vaseh opravljali že naši dedje. Največja
pridobitev ob učnem čebelnjaku je medoviti vrt. Posajenih je več kot sto
medovitih sadik. Velik del sadik smo brezplačno prejeli po razpisu ČZS
od vrtnarije Trajnic Golob-Klančič. Na medovitem vrtu je lipo zasadil naš
župan v sklopu akcije »Sadimo medovite rastline.« Vsako leto se udeležimo »Medenega zajtrka« ter obiščemo šolarje v štirih podružnicah OŠ in
otroke v treh enotah Vrtca. Ob 10. obletnici Tradicionalnega slovenskega
zajtrka – Medenega zajtrka, smo ob 10.00 pred učnim čebelnjakom zapeli
Slakovo Čebelar in se pridružili vseslovenski akciji ČZS.
V vsem obdobju delovanja smo skrbeli za ohranitev čebeljih družin, pridelovanje čebeljih proizvodov, opraševanje kultur, vzgojo mladih čebelarjev ter s tem tudi ohranjanje okolja. V svojem poslanstvu nismo delo-

vali sami. Da smo lahko obstali in uspešno negovali svojo dediščino, smo
bili tesno vpeti v svoje vaško okolje. Sodelujemo s sosednjimi društvi,
še posebej s Turističnim društvom Krka, s katerim smo dogovorjeni, da
obiskovalce Krške jame lahko pripeljejo tudi na ogled učnega čebelnjaka
in medovitega vrta. V ta namen pripravljamo majhne lične darilne pakete čebeljih pridelkov. V občini delujeta dve čebelarski društvi, poleg
našega, tudi ČD Stična. Sodelujemo na več prireditvah: ob Dnevu cvetja,
Dnevu Zemlje, pri Ambroževi maši in drugih. Skupaj s ČZS, RČZ PPG
in Občino Ivančna Gorica smo pred leti soorganizirali tudi srečanje vseslovenskih čebelarjev. Občina nas podpira v našem delovanju. Pristopila
je k projektu izgradnje skupnega centra krških društev in nam odstopila
veliko parcelo ob šoli, kjer smo postavili učni čebelnjak in medoviti vrt.
Za celo vrsto dejavnosti in za podporo čebelarstvu, je naša Občina prejela
tudi priznanje »Čebelam prijazna občina«.
Ob letošnjem praznovanju 110-letnice društva se zahvaljujemo vsem, ki
nam stojijo ob strani, nas podpirajo in spodbujajo v našem delovanju. Mi
pa se bomo trudili po svojih najboljših močeh, da ohranjamo tradicijo
svojih dedov in jo prenašamo na svoje vnuke.

Člani Čebelarskega društva Krka in Zagradec z goste na Občnem zboru
27.1.2017
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Transparent ob stoletnici
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Prapor 1. stran

Prapor 2. stran

Odlikovanje ČZS 1. stopnje reda Antona Janše ob 100 letnici

Plaketa ČZS ob 110 letnici

Zadolžitve članov čebelarskega društva.

Predsednik: Marjan Volaj
Tajnik: Primož Skok
Blagajnik: Anton Šinkovec
Upravni odbor: Marjan Volaj, Henrik Zaletelj, Stane Kovačič, Ignac
Kralj, Matej Mandelj, Primož Skok, Anton Šinkovec, Anton Hočevar,
Zvone Brodnik, Tonček Markovič
Nadzorni odbor: Tomaž Podržaj , Andrej Bregar, Jože Zajc
Častno razsodišče: Henrik Zaletel, Stane Kovačič
Disciplinska komisija: Marjan Volaj, Andrej Bregar, Stanko Mlakar
Komisija za izobraževanje: Matej Mandelj, Andrej Kambič, Stane
Kovačič
Člani ČD Krka in Zagradec v letu 2017
1. BABNIK ANTON, Male Vrhe
2. BREGAR ANDREJ, Bojanji Vrh
3. BREGAR ANTON ZVONE, Muljava
4. BREGAR SIMON, Gabrovka
5. BRODNIK ZVONE, Trebnja Gorica
6. FERKULJ SREČKO, Ivančna Gorica
7. GLAVAN ALOJZ, Velike Kompolje
8. GLAVAN ANA, Velike Kompolje
9. GORJANC BLAŽ, Sušica
10. HOČEVAR ANTON, Ambrus
11. HROVAT ROK, Zagradec
12. JAMNIK JOŽE, Krka
13. KAMBIČ ANDREJ, Krka
14. KLUN JOŽEF, Drašča vas
15. KOSMAČ ZVONIMIR, Brezovi Dol
16. KOŠAK BOŠTJAN, Češnjice
17. KOŠAK FRANC, Tolčane
18. KOŠČAK ANDREJ, Gabrovčec
19. KOVAČIČ STANE, Muljava
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Priznanje RČZ Petra Pavla Glavarja ob 100 letnici društva

Inventurna komisija: Andrej Kambič, Andrej Bregar, Tonček Markovič
Komisija za pašni red: Aleš Kutnar, Jože Jamnik, Henrik Zaletelj,
Matej Mandelj, Blaž Gorjanc
Komisija za odlikovanje: Ivan Rošelj, Ignac Kralj, Henrik Zaletelj
Praporščaki: Andrej Kambič, Jože Zajc, Ignac Kralj, Frenk Zaletelj,
Anton Babnik
Gospodar učnega čebelnjaka: Tonček Markovič
Gospodar medovitega vrta: Štefan Rojc

20. KOŽELJ ANTON, Šmarje Sap
21. KRALJ IGNAC, Ivančna Gorica
22. KUTNAR ALEŠ, Krška vas
23. MANDELJ MATEJ, Zagradec
24. MARKOVIČ TONČEK, Krška vas
25. MARŠIČ MATJAŽ, Lučarjev Kal
26. MAVSAR MARIJA, Škrjanče
27. MIKLIČ PETER, Ambrus
28. MLAKAR STANKO, Vrh pri Višnji Gori
29. MOHORIČ BORIS, Dobrova
30. MRVALJ DINO, Ljubljana
31. PAJK ANTON, Petrušnja vas
32. PAJK FERDINAND, Male Češnjice
33. PEČJAK JOŽE, Dečja vas
34. PERKO ANTON, Velike Rebrce
35. PLUT MATJAŽ, Krška vas
36. PODRŽAJ TOMAŽ, Gabrovčec
37. REŠETIČ KRISTIAN, Ivančna Gorica
38. ROJC ŠTEFAN, Malo Črnelo

39. ROŠELJ IVAN, Fužina
40. ROZMAN PETER, Spodnja Draga
41. RUS IVAN, Ljubljana
42. SKOK PRIMOŽ, Gabrovčec
43. STRMOLE FRANC, Ivančna Gorica
44. STRMOLE FRANCI, Fužina
45. ŠINKOVEC ANTON, Velike Vrhe
46. ŠKUFCA JOŽEF, Znojile
47. VIDIC FRANC, Drašča vas
48. VOLAJ MARJAN, Krka
49. ZAJC JOŽE, Hudo
50. ZAJC JOŽE, Mali Korinj
51. ZAJC ROBERT, Grintovec
52. ZALETELJ ALJAŽ, Fužina
53. ZALETELJ FRANC, Podbukovje
54. ZALETELJ HENRIK, Fužina
55. ZELNIKAR ALOJZ, Krka

Predlogi odlikovanj ob 110 letnici društva

110 letnica Čebelarskega društva Krka in Zagradec je častitljiva obletnica našega društva, na kar smo še posebno ponosni. To je tudi čas, da se
pregleda minulo delo in načrtuje pot za razvoj v prihodnje. Zato je sedaj
čas, da se prizadevnim čebelarjem in prizadevnim podpornikom zahvalimo za ves trud in podporo.
Upravni odbor društva podeljuje priznanja: 28 čebelarjem, petim organizacijam in posameznikom za prizadevno delo, ki so ga opravili v dobro
društva.
Predlog za podelitev odlikovanj Čebelarske zveze Slovenije.
Članom društva so bila priznanja Čebelarske zveze Slovenije podeljena
na občnem zboru društva dne 27.1.2017.
Prejemniki priznanj Čebelarske zveze Slovenije so bili:
»Odlikovanje Antona Janše 3. stopnje« sta prejela:
- Zvone Brodnik in Djuro Čurčić.
»Odlikovanje Antona Janše 2. stopnje« so prejeli:
- Andrej Kambič, Stane Kovačič, Tonček Markovič, Marjan Volaj.
»Značko zvestobe« so prejeli:
- za 20 let delovanja: Franc Košak, Andrej Koščak, Peter Miklič,
Tomaž Podržaj, Franc Zaletel.
- za 30 let delovanja: Franc Strmole in Henrik Zaletelj.
- za 40 let delovanja: Ignac Kralj in Jože Zajc.
- za 70 let delovanja: Ivan Rošelj.
»Listino čebelarskega veterana« so prejeli:
- Jožef Klun, Alojz Zelnikar, Ignac Kralj, Ivan Rošelj, Franc Strmole,
Jože Zajc.
»Pisno priznanje« prejmejo:
- V imenu Občine Ivančna Gorica župan g. Dušan Strnad.
- Za podjetje Komunalne Gradnje Grosuplje g. Jože Kozinc.
- Za OŠ Stična ravnatelj Marjan Potokar.
- Za Podružnično šolo Krka pa učiteljica in somentorica
čebelarskega krožka Mateja Jere Grmek.

Obrazložitev:
Obrazložitve so bile v današnji predstavitvi že predstavljene, poudariti
moramo še naslednje:
Čebelarstvo ima v našem okolju že dolgo tradicijo. To dokazuje, da so
naši predniki dali v šolah velik poudarek vzgoji mladine na področju
ohranjanja narave in odnosa do pomena čebelarstva.
To tradicijo poskušamo nadaljevati in ohranjati tudi sami. Mladi krožkarji navdušeno obiskujejo čebelarski krožek, kjer je zelo aktivna učiteljica
Mateja Jere Grmek. Društvo vsestransko sodeluje s šolo, ne samo v čebelarskem krožku, temveč tudi na »Tradicionalnem slovenskem zajtrku«,
Dnevih odprtih vrat čebelarstva ter tudi v sodelovanju na drugih prireditvah npr. kot je današnja.
Ob podpori Občine Ivančna Gorica in župana g. Dušana Strnada so bili
ustvarjeni pogoji, da je čebelarsko društvo pridobilo svoje prostore in
postavilo lep nov čebelnjak. Občina je bila prejemnik priznanja Čebelam
prijazna občina. Vsakoletno namenja sredstva za društveno dejavnost.
Eden največjih sponzorjev Komunalne gradnje Grosuplje, so nas podprle, ne samo materialno, temveč tudi v povezovalni vlogi zagnanega in
nesebičnega g. Jožeta Kozinca.

Predlog za podelitev odlikovanj Regijske čebelarske zveze
Petra Pavla Glavarja.

Komisija za odlikovanja ČD Krka in Zagradec je predlagala naslednji
seznam prejemnikov odlikovanj, priznanje in zahvalo, ki jih je potrdil UO
društva:
Prejemniki priznanj Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja pa
so bili:
- »Zlato odlikovanje« je prejel: Ivan Rošelj.
- »Srebrno odlikovanje« sta prejela: Ignac Kralj in Henrik Zaletel.
- »Priznanje« so prejeli: Andrej Bregar ter Matjaž Plut in posmrtno
France Plut.
Na predlog upravnega odbora čebelarskega društva, Regijska čebelarska
zveza Petra Pavla Glavarja podeljuje:
- »Zahvalo« cvetličarni Trajnice Golob-Klančnik.
Cvetličarna iz Šempasa sodeluje v razpisih ČZS za donacijo medovitih
rastlin. V lanskem letu smo prejeli preko 70 sadik, ki sedaj že krasijo naš
medoviti vrt.

DEJAVNOSTI ČD KRKA IN ZAGRADEC V LETU 2016:
1. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE TER SVETOVANJE
ČLANOV DRUŠTVA:
a) Delovanje čebelarskega krožka
V okviru osnovne šole Stična, PŠ Krka deluje čebelarski krožek.
Usposabljanje krožkarjev poteka po učnem načrtu Čebelarske zveze
Slovenije. Vodi ga mentor Marjan Volaj, predsednik ČD in somentorica Mateja Jere Grmek, učiteljica na PŠ Krka. V šolskem letu 16/17
se ga udeležuje 28 krožkarjev od 1. do 5. razreda. Pouk poteka v dveh
skupinah vsak ponedeljek po 2 uri. Od začetka šolskega leta do novega leta smo opravili za 20 ur izobraževanja in delavnic.
b) Učni čebelnjak
Učni čebelnjak upravlja gospodar Markovič.
Čebelarji Rošelj 2, Koželj 2, Škufca 2, Koščak 1 in Miklič 1, so darovali več družin in rojev. Markovič je pridobil dva roja in dva narejenca.
Za delovanje in vzdrževanje čebelnjaka smo nabavili nekaj pripomočkov. Del je donirala ČZS in posamezni čebelarji.
V učnem čebelnjaku je bilo opravljeno po grobi oceni min 200 ur
dela. Večino Markovič z občasno pomočjo Volaja.
c) Predavanja
- Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu.
- Izobraževanje VF NVI s področja zdravstvenega varstva čebel.
- Izpolnjevanje predvidenih obrazcev za vodenje evidence gospodarjenja z čebelami.

2. PREDSTAVITEV DRUŠTEV NA PRIREDITVAH LOKALNEGA,
REGIONALNEGA, DRŽAVNEGA ALI MEDNARODNEGA POMENA IN NA PRIREDITVAH DRUGIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ:
- 14.1. Organizirali sprejem vodstva ČZS na Krki.
- 23.4. Sodelovali in se predstavili na »Dnevu zemlje« v Ivančni
Gorici.
- 7.5. Sodelovali na Lanšprežu ob 240 letnici smrti Petra Pavla Glavarja.
- 21.5. Sodelovali in se predstavili na »Sejmu cvetja« v Ivančni Gorici.
- 28.5. Sodelovali na praznovanju 80 letnice ČD Stična.
- 27.8. Sodelovali na praznovanju 110 letnice ČD Straža.
- 17.6. Sodelovali na dnevu odprtih vrat čebelarstev. V sodelovanju
s TD Krka smo sprejemali tudi obiskovalce za ogled učnega čebelnjaka.
- 4.12. Sodelovali pri Ambroževi maši na Gradišču.
3. PUBLIKACIJE – ČLANKI:
- Izdelava internetne strani.
- Priprava gradiva za obeležitev 110 letnic ČD Krka in Zagradec v
letu 2017.
- Članek o obisku ČZS.
- Članek o dnevu zemlje.
- Članek o dnevu cvetja.
- Članek o začetku krožka.
- Članek o medovitem vrtu.
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4. OSTALE AKTIVNOSTI, KI JIH JE DRUŠTVO IZVAJALO:
a) Medoviti vrt
Pred učnim čebelnjakom smo uredili medoviti vrt, izdelali gredice ter
posadili preko 50 sadik medovitih rastlin. Delno kupljenih, delno doniranih.
75 sadik smo v lanskem letu brezplačno prejeli po razpisu ČZS od
»Trajnic Golob-Klančič«. Za vzdrževanje parcele učnega čebelnjaka in medovitega vrta smo večkrat pokosili travo na parceli, obrezali drevje in izvedli čistilno akcijo učnega čebelnjaka. Skupno je bilo
opravljenih preko 300 prostovoljnih ur dela,za kar obstaja tudi evidenca izvajalcev po aktivnostih in delovnih urah.
b) Sodelovanje na 10. jubilejnem tradicionalnem slovenskem zajtrku
V dobrodelno vseslovensko akcijo pod vodstvom ČZS, ki je potekala
v vrtcih in šolah po vsej Sloveniji, smo se vključili tudi mi. Sodelovali
smo v enotah vrtca in podružničnih šolah na Muljavi (Kovačič, Kralj),
Krki (Volaj), v Zagradcu (Mandelj, Rošelj) ter v v Ambrusu (Miklič).
Ob zaključku smo vsi zapeli Slakovo Čebelar, na Krki pred učnim
čebelnjakom. Za sodelovanje smo od ČZS prejeli zahvalo, ravno tako
šole in vrtci, ki so sodelovali.
c) Izdelava darilnega programa
Pilotno smo izvedli projekt Izdelave in prodaje darilnega programa
čebeljih izdelkov. Izdelali smo darilne pakete. Paketek je vseboval kozarčke 250 g medu ter izdelke iz voska (božično-novoletnih obeskov,

svečk različnih oblik).
Prodaja je potekala preko pošte na Krki. Stroškov za nabavo orodij,
surovin in drugih sestavin je bilo za cca 600 eur. S prodajo preko 200
izdelkov, smo pokrili vse stroške. ČD nima s tem projektom minusa,
pridobila pa je nekaj kalupov za vlivanje. Za pripravo, nabavo, evidenco in izdelavo proizvodov je bilo opravljeno preko 100 ur dela.
d) Uprava za varno hrano nas je obvestila o pojavu hude gnilobe na
področju Muljave in Gorenje vasi. Prepovedani so bili premiki čebel
iz in v to območje, kjer čebelari nekaj naših članov.
e) Prijavili smo se na razpis Občine Ivančna Gorica Za sofinanciranje
kmetijstva in razvoj podeželja v letu 2016.
Za podporo našemu delovanju, smo od Občine prejeli 816 eur. Do
konca meseca moramo pripraviti poročilo o izvedenih aktivnostih in
stroških za svoje delovanje.
5. ČD KRKA IN ZAGRADEC JE VKLJUČENO V ČEBELARSKO
ZVEZO SLOVENIJE IN DOLENJSKO REGIJSKO ČEBELARSKO
ZVEZO PETRA PAVLA GLAVARJA.
a) Naši delegati se udeležujejo občnih zborov obeh krovnih čebelarskih zvez ČZS in RČZ PPG.
b) odelujemo na prireditvah, ki jih organizirata obe zvezi.
c) Sodelujemo na predavanjih in izobraževanjih, ki jih organizirata
obe zvezi.

ČUKOVINA, skupni center krških društev
Čebelarsko društvo Krka in Zagradec (ČD) ima v svojih »Pravilih delovanja ČD« že v prvi
alineji namenov in nalog ČD zapisano, da na svojem delovnem področju povezuje in organizira
delo čebelarjev ter vzbuja med mladino zanimanje za čebelarjenje in zato organizira v okviru
društva čebelarske krožke.
Že v nekaj zadnjih letnih planih ČD smo si to nalogo zadali. V planu delovanja društva je med
prioritetnimi nalogami ustanovitev čebelarskega krožka ter postavitev učnega čebelnjaka in posaditev medovitih rastlin.
Da bi naše cilje lahko dosegli so potrebni prostor, objekti, finančna sredstva in seveda ljudje, ki
bi te naloge izpeljali.
V letu 2014 se je pokazala izjemna možnost za dosego naših ciljev, ko je bil naprodaj objekt Slavnostna otvoritev Čukovine
na čudoviti parceli v centru vasi Krka in neposredno ob podružnični šoli na Krki. Iniciativo za
odkup objekta je sprožil g. Jože Kozinc in povezal več krških društev, ki so potrebovala prostore
za svoje delovanje. Skupni interes po pridobitvi tega objekta so pokazali: turistično društvo,
kulturno društvo, čebelarsko društvo, jamarski klub in kajakaško društvo.
Tako se je izoblikovala ideja o skupnem nastajajočem centru krških društev, v katerem bi našla
prostor tudi turistično informativna pisarna in pošta. S tem bi rešili problem pošte, ki je bila že v
postopku ukinjanja in bi Krka po več kot sto letih ostala brez nje.
Potekala je vrsta dogovorov med društvi o izvedbi te investicije. Za pomoč pri realizaciji skupnega projekta smo se obrnili na Občino Ivančna Gorica. Brez njenega sodelovanja bi bila izvedba
skoraj nemogoča. Pozitiven odgovor in pripravljenost sodelovanja pri investiciji sta pomenila,
da smo blizu rešitve naših ciljev.
Na Občini Ivančna Gorica je bila dne 14.7.2014 slovesno podpisana pogodba o nakupu »Čukovine«, zemljišča s stanovanjskim objektom. V investiciji je sodelovalo pet društev in Občina Otvoritvena slovesnost
Ivančna Gorica, ki so postali solastniki. ČD Krka in Zagradec je postalo solastnik v deležu 1/10.
Poleg te pogodbe je občina odkupila tudi zemljišče na S strani objekta, v velikosti 1298 m² za
namene čebelarstva, kjer je ČD Krka in Zagradec postavil čebelnjak in posadil medoviti vrt, ki
je del turistične ponudbe kraja.
Občina Ivančna Gorica je v dosedanjem delovanju v veliki meri sodelovala in podpirala dejavnost čebelarskega društva, ne samo s finančno podporo, v okviru vsakoletnih razpisov za
sofinanciranje društev, temveč tudi z vrsto aktivnosti, ki vzpodbujajo dejavnost čebelarstva in
s tem v povezavi tudi ohranjanja okolja, za kar je bila v letu 2013 celo nagrajena s priznanjem
Čebelarske zveze Slovenije, kot čebelam in okolju prijazna občina.
Čebelarsko društvo je že v tem letu pristopilo k realizaciji ustanovitve čebelarskega krožka na
podružnični šoli Krka, v katerega bi vključili mlade iz vse okolice in vse druge občane, ki jih zanima ta dejavnost. Še posebej bi radi pritegnili v to dejavnost občane iz 3. življenjskega obdobja,
ki so že izrazili zanimanje za sodelovanje.
Takoj smo pristopili k načrtovanju postavitve učnega čebelnjaka. Samo izvedbo investicije in
postavitve čebelnjaka smo opravili že v naslednjem letu, ko smo začeli s praktičnim izvajanjem Razstavni prostor društva v Čukovini
programa.
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OTVORITEV UČNEGA ČEBELNJAKA ČD KRKA IN ZAGRADEC
Čebelarska dejavnost je na prostorih sedanje občine Ivančna Gorica stara
že stoletja, od najbolj znanih naj omenim le čebelarjenje v samostanu
Stična, čebelarjenje barona Rotschitza, ki je v letu 1874 ustanavljal prvo
čebelarsko šolo na Slovenskem v gradu Podsmreka in ne nazadnje je bilo
l. 1907 na binkoštno nedeljo ustanovljeno tudi naše ČD Krka na domačiji
Magovac.
Na občinski praznik občine Ivančna Gorica dne 29. maja 2015 je župan
Dušan Strnad v sklopu občinskega praznovanja otvoril učni čebelnjak.
Slavnostna prireditev je potekala na Krki ob osnovni šoli, kjer je v neposredni soseščini na Čukovini tudi postavljen čebelnjak, kjer smo krška
društva: turistično, kulturno, jamarsko, kajakaško in čebelarsko s pomočjo občine Ivančna Gorica postavili svoj center, kjer imamo svoje prostore

in stalno razstavo ter načrtujemo tudi delovanje turistično informacijske
pisarne. Otvoritve so se udeležili predstavniki ČZS, RČZ PPG in sosednjih čebelarskih društev ter seveda prijatelji in podporniki čebelarstva in
ohranjanja čiste narave.
G. župnik Burger Marko pa je blagoslovil učni čebelnjak, da bo še dolgo
uspešno deloval.
Čebelnjak je postavljen na travniku za objektom v neposredni bližini šole
v velikosti 4x4m. V notranjosti je pregrajen s stekleno steno, da so obiskovalci varni pri ogledu čebelnjaka.
V čebelnjaku je 16 AŽ panjev, načrtujemo pa še nekaj nakladnih panjev
ter opazovalni panj. Posebnost čebelnjaka so poslikave panjev, ki so delo
naših malih krožkarjev pod mentorstvom slikarja Franceta Slane.

Nagovor predsednika društva ob odprtju učnega čebelnjaka
V lanskem letu smo na OŠ Stična, PŠ Krka ustanovili čebelarski krožek, ki deluje po učnem načrtu ČZS. Ob tej priliki se moram zahvaliti
vodstvu šole, ki je dalo soglasje za delovanje krožka.
Krožek redno, vsak ponedeljek obiskuje 23 mladih krožkarjev od 1. do 6.
razreda željnih spoznavanja narave in življenja čebel.
Posebej se moram zahvaliti za sodelovanje in izredno požrtvovalnost
somentorici krožka učiteljici Mateji Jere Grmek ter našim mladim krožkarjem, ki so tako lepo poslikali svoj čebelnjak.
Zahvalo dolgujem tudi neutrudnemu gospodarju čebelnjaka Markovič
Tončku, ki vam bo tudi razkazal čebelnjak ter somentorjema krožka Sta-

netu Kovačiču in Andreju Kambiču in seveda vsem članom ČD, ki so
kakorkoli pomagali pri postavitvi.
Donatorjem je v zahvalo postavljen napis ob vhodu v čebelnjak.
Prosim župana g. Strnada, da prereže slavnostni trak, g. župnika Burger Marka pa, da blagoslovi učni čebelnjak, da bo še dolgo uspešno
deloval.
G. slikarja Franceta Slano pa vabim, da podeli priznanji ČZS na natečaju za najboljšo poslikavo panjske končnice, ki sta ju prejela dva naša
najmlajša krožkarja Manca in Mark.

6

OKVIRNA IZHODIŠČA USTANOVITVE ČEBELARSKEGA
KROŽKA IN IZGRADITEV UČNEGA ČEBELNJAKA

Slikar Slana podelil priznanji ČZS za najboljšo poslikavo
panjskih končnic

Ogled notranjosti čebelnjaka

Tablica donatorjev na čebelnjaku
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NAMEN:
1. Izgraditi učni čebelnjak in vzpostaviti delovanje čebelarskega krožka.
1.1. Izvajalec:
●
Čebelarsko društvo Krka in Zagradec (ČD)
●
2 do 3 mentorji člani ČD
1.2. Sodelujoči:
●
Osnovnošolci OŠ Stična, PŠ Krka
●
Osnovnošolci drugih OŠ
1.3. Lokacija:
●
Na objektu nastajajočega centra prostovoljnih društev Krke (TIC) v Krki v neposredni bližini PŠ Krka
1.4. Druge dejavnosti v okviru lokacije in čebelarskega krožka:
●
Postavitev medovitega vrta ob učnem čebelnjaku
●
Učna pot (spoznavanje narave: čebelarstvo, drevesa, zelišča, gobe, ptiči)
●
Prikaz možnosti apiterapije v čebelnjaku
●
Del turistične ponudbe kraja
1.5. Rok pričetka izvajanja čebelarskega krožka:
●
September 2015
2. POGOJI: vzpostavitve programa čebelarskega krožka
2.1. Formalni:
●
Soglasje Upravnega organa za postavitev učnega čebelnjaka
●
Pogodba o souporabi skupnih prostorov in delitvi stroškov s TIC Krke
●
Soglasje o delovanju med ČD in OŠ Stična PŠ Krka
●
Podjemna pogodba o izvajanju učnega načrta med ČD in ČZS
●
Pogodba s ČZS o izposoji učnih gradiv in pripomočkov
2.2. Drugi:
●
Usposobiti čebelarskega mentorja
●
ČD pridobi soglasje vodstva OŠ Stična oz. staršev
2.3. Finančni:
●
Donacija Občine Ivančna Gorica Čebelarskemu društvu Krka in Zagradec v obliki
nakupa dela parcele na predvideni lokaciji na Krki.
●
Sredstva ČD Krka in Zagradec rezervirana za namene vzpostavitve čebelarskega
krožka
●
Donacije članov ČD Krka in sosednjih ČD, RČZ PPG, ČZS
●
Donacije v obliki čebelarskih pripomočkov (panji, orodja)
●
Donacije drugih podpornikov čebelarstva (s prispevki in donacijskimi pogodbami)
●
Donacije v obliki gradbenih potreb (les, drug gradbeni material)
●
Donacije članov ČD v obliki čebeljih družin
2.4. Materialni:
●
Prostovoljno delo podpornikov
●
Gradbeni material (po specifikaciji)
●
Čebelarska oprema (po specifikaciji)
●
Učni pripomočki (po specifikaciji)
●
Zaščitna sredstva (oblačila, zdravila)
●
Čebelje družine
●
Medovite rastline
3.
3.1.
●
●
●
●
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

IZVEDBA:
Izdelava osnutka načrta učnega čebelnjaka in idejne skice medovitega vrta
Učni čebelnjak – mini izvedba velikosti do 6m² (do 4 družine)
Učni čebelnjak – maxi izvedba nad 20m² (nad 4 družine)
Medoviti vrt
Zeliščni vrt
Gradbena dela (temelji)
Lesene konstrukcije
Vgradnja čebelnjakov
Posaditev medovitih rastlin

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

STROŠKOVNIK:
Formalni postopki
Gradbena dela
Gradbeni material
Panji
Čebelarska orodja
Drugi pripomočki

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

TERMINSKI PLAN:
Načrtovanje
Izpolnitev formalnih pogojev
Pridobitev donacijskih sredstev
Izvedba del						

Na Krki, 27.6.2014

MEDOVITI VRT
Ob učnem čebelnjaku smo načrtovali medoviti vrt. S tem bi, ne samo
našim čebelicam približali hrano, tudi našim krožkarjem bi približali naravno, sožitje med čebelami in cvetjem. V okviru krožka bi spoznavali
celo vrsto medovitih rastlin in njihovo koristnost za ljudi.
Poleg že zasajenega sadnega drevja na parceli pred učnim čebelnjakom,
je prvo drevesce posadil kar župan sam. Na medovitem vrtu je lipo zasadil župan Občine Dušan Strnad v sklopu slovenske akcije ČZS in Medexa
: »Človek posadi, čebela opraši« zasajanja medovitih rastlin v letu 2015.
Županova lipa je sedaj že drugo leto ozelenela in že kar zrasla.

V nadaljevanju smo člani društva v več delovnih akcijah pripravili grede,
ki smo jih ogradili s kostanjevimi debli in navozili zemljo. Prvih nekaj
sadik medovitih rastlin smo kupili, več nam jih je brezplačno odstopila
domačinka iz Znojil. Zasadili smo preko 50 enoletnic in trajnic.
V tem prvem letu je Čebelarska zveza Slovenije razpisala javni razpis,

s katerim bi donirala medovite rastline čebelarskim društvom, v okviru
katerih delujejo čebelarski krožki in imajo namen urediti medoviti vrt.
Javili smo se na razpis in izpolnili zahtevane pogoje.
Po tem razpisu ČZS smo od vrtnarije Trajnice Golob-Klančič iz Vitovelj
pri Šempasu brezplačno prejeli 15 vrst medovitih trajnic, skupno 75 sadik.
Skupno smo v medovitem vrtu imeli posajenih več kot sto medovitih sadik. Obseg rastlin pa je presegal naše laično znanje, zato smo prve nasvete
o sajenju pridobili kar od donatorja. Predlog je bil, da se sadijo v gručah,
glede na čas cvetenja, glede na zahtevnost vzdrževanja in negovanja vrta.
Vrt naj bi v vsej svoji raznovrstnosti zacvetel ravno ob našem jubileju.
Letos smo v naše vrste sprejeli poklicnega vrtnarja Štefana Rojca iz Malega Črnela. Novi član bo od nas sprejemal čebelarsko znanje, čebelarji in
naši krožkarji pa spoznavali skrivnosti medovitih rastlin.
Že za prvo delovno akcijo z našimi krožkarji načrtujemo označitev posamezne vrste. Dedek našega krožkarja nam je z veseljem prisluhnil in
izrezljal lesene tablice z domačimi imeni rastlin.

Vrt pred učnim čebelnjakom, zasajen z medovitimi rastlinami
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ČEBELARSKI KROŽEK
Čebelarski krožek na Krki v tretje leto delovanja

Čebelarski krožek na podružnični osnovni šoli na Krki, je ob začetku novega šolskega leta 2016/17 nadaljeval tretje leto svojega delovanja. Letos
krožek obiskuje petindvajset šolarjev od 1. do 5. razreda. Prvi dan smo
se spoznali, kot mentor sem se predstavil sam ter somentorica učiteljica
Mateja, nato pa še vsak od novincev. Letos se nam je priključilo kar devet
novih krožkarjev, od tega kar pet deklic: Ana, Ivana, Kristina, Neli in
Roxy ter fantje: Dane, Jaka, Liam in Oton.
V eni prvih učnih u,r smo odšli do našega novega učnega čebelnjaka, oddaljenega le nekaj metrov od šole. Tu smo si ogledali notranjost čebelnjaka, panje čebel in spoznali osnovna čebelarska orodja. Ogled smo nadaljevali v Čukovini, kjer je ČD Krka in Zagradec postavilo malo razstavo
starih domovanj čebel, orodja ter čebeljih proizvodov. Od lanskega leta
pa so tam razstavljene tudi panjske končnice, ki so jih v lanskem šolskem
letu naslikali krožkarji pod mentorstvom slikarja Franceta Slane. Ogledali
smo si pisarno našega čebelarskega društva in razdelili nekaj slikovitih
čebelarskih zgibank.
Sledilo je najslajše opravilo, prihranili smo nekaj satov ajdovega medu in
jih s pomočjo gospodarja čebelnjaka, Tončka, tudi zavrteli v točilu. Izcedilo se je nekaj kozarcev sladkega medu. Polizali smo cela dva kozarca
medu, najbolj pa so šli v slast koščki satovja polni medu, ki so se žvečili
bolje kot najboljša žvečilka. V hipu jih je zmanjkalo.
Mali ljubitelji čebelic so bili navdušeni, ko smo pomerjali popolnoma
nove zaščitne čebelarske obleke in klobuke, ki sta jih donirala Čebelarska
zveza Slovenije in krojaška delavnica Liniatex z Muljave. Tako opremljeni smo se korajžno postavili pred čebelnjak ter varno opazovali izletavanje čebel in ugotavljali kaj prinašajo v svojih koških, ko se vračajo v
panj. Prav nobenega strahu ni bilo videti iz iskrivih očk znotraj zaščitnega
pajčolana, celo dotikali smo se ljubkih čebelic, seveda le v rokavicah!
Največja pridobitev ob učnem čebelnjaku je medoviti vrt, ki so ga v letošnjem letu uredili in posadili čebelarji ČD Krka in Zagradec. Posajenih je
sto medovitih vrst sadik. Mali krožkarji so jih nekaj celo že prepoznali. V

Krožkarji pri ogledu čebelnjaka in na delavnici
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nadaljevanju krožka spomladi bodo rastline označili z napisi na lesenih
tablicah, ki jih je naredil g. Milan, dedek našega krožkarja. S tem bomo
obogatili vsebine čebelarskega krožka.
Krožek poteka ob ponedeljkih po pouku po dve uri. V prvih dveh mesecih
smo obdelali naslednje teme:
Zgodovina bivališč čebel ter vrste bivališč.
Razvojne stopnje od jajčeca do čebel ter življenje čebel v panju.
Spoznavanje čebelje družine in posebnosti posameznega člana.
Razvojne stopnje čebel in njihova opravila v posameznih obdobjih.
Prezimovanje čebel in čebelarjeva opravila preko zime.
Pridobljeno znanje smo obnavljali z izpolnjevanjem vprašalnika iz delovnega zvezka in kvizom, da pa ni bilo preveč dolgočasno smo znanje
utrjevali z igricami, kot so vislice in male sive celice.
Na krožku ni pomembno samo nabiranje teoretičnega znanja, bolj kot
tega, se krožkarji veselijo delavnic, kot so zbijanje lesenih okvirčkov za
sate ter vtiskanje voščenih satnih podlog. Najbolj razburljivo,je samo
delo v čebelnjaku, ko krožkarji pridejo v stik s čebelami, seveda varni v
zaščitnih oblekah ali samo z ogledom preko steklene stene v čebelnjaku.
Izdelovali smo tudi voščene figurice obeskov za božične smrekice in sveče iz čebeljega voska. Voščene vzorce in med v malih ličnih pakiranjih si
je možno ogledati in kupiti na pošti na Krki.
Krožkarji so aktivno sodelovali na 10. obletnici tradicionalnega slovenskega zajtrka, ali medovitega zajtrka in sošolcem predstavili koristnost
čebele in njenih proizvodov. Skupaj s sošolci in otroci iz vrtca na Krki
smo pred učnim čebelnjakom zapeli Slakovo Čebelar, kar je v istem času
naredilo tisoče otrok in šolarjev po slovenskih šolah.
Nadaljevanje čebelarskega krožka v tretje šolsko leto na krški podružnični osnovni šoli je bil za krožkarje in mene kot mentorja zelo vzpodbuden.
Skupaj se veselimo novih spoznanj o čebelarstvu in naravi. Spoznavanje
narave in njeno varovanje ter ohranjanje čim bolj čiste in neokrnjene je
osnovno sporočilo delovanja čebelarskega krožka.

Članek o poslikavi panjskih končnic

Slikarska delavnica na čebelarskem krožku

Vsak ponedeljek poteka v krški podružnični osnovni šoli čebelarski krožek. V ponedeljek 16. 3. 2015 je bilo še posebej zanimivo in živahno.
Nismo spoznavali skrivnosti čebel kot običajno, temveč imeli slikarsko
delavnico. Slikali pa naj ne bi kar koli, lotili smo se posebnosti slovenskih
čebelarjev in slikali panjske končnice.
Sam sem opisal nekaj zgodovine o panjskih končnicah, ki so na naših tleh
nastajale že v 18. stoletju kot lep okras starih čebelnjakov.
Napotke za slikanje je našim malim krožkarjem, učencem OŠ Stična,
PŠ Krka, posredovala prijetna somentorica krožka učiteljica Mateja Jere
Grmek, ki je pripravila barve, čopiče, in drugo slikarsko opremo.
Za veliko presenečenje vseh malih slikarjev je poskrbel naš priznani slikar France Slana, ki se je z veseljem udeležil slikarske delavnice. Kar
nekaj krožkarjev ga je že na vhodnih vratih spoznalo in navdušeno pozdravilo. Poleg napotkov pri iskanju pravih barv, vseh mogočih motivov
in poslikavi ozadij, je budno spremljal napredovanje v slikanju vsakega
krožkarja in nastajanje barvite panjske končnice. Na marsikateri nastajajoči panjski končnici je ostal odtis poteze čopiča našega slikarskega
somentorja.
Med slikanjem raznovrstnih motivov, ki so si jih zamislili naši krožkarji,
od 1. do 7. razreda jih je bilo kar dvajset, je vladalo nepopisno veselje in
razposajeno vzdušje.
V treh urah napornega ustvarjanja so nastali zanimivi motivi: od pisanih
panjev, barvitih rožic in dreves do humornih prikazov debelušnih čebelarjev, lovca, ki strelja čebelo, čebelo, ki dopustuje na morju in še mnogo
drugih zanimivih podob.
Dodatno veliko vrednost našim umetninam pomenijo nalepke narejene za

vsakega krožkarja in vsako panjsko končnico, ki so jo naslikali, ker jo je
lastnoročno podpisal naš priznani slikar, ki tudi sam ustvarja v neposredni
bližini šole.
Unikatne panjske končnice bodo najprej predstavljene na šolski razstavi,
nato pa bodo krasile stalno razstavo v čebelarskem kotičku Turistično
informativnega centra na Krki, kjer bodo domovala krška društva in jih
bodo lahko izletniki, ki ga bodo obiskali, videli in občudovali.
Naši mladi krožkarji – slikarji, jih bodo lahko čez nekaj let, ko bodo že
starejši, ponosno pokazali svojim prijateljem.
Najzanimivejše panjske končnice bomo poslali na Čebelarsko zvezo Slovenije, ki razpisuje natečaj za najboljšo poslikavo panjske končnice.

POMEMBNEJŠI DOGODKI
100 let ČD Krka-Zagradec

ČD Krka-Zagradec je 10.5.2008 praznovalo 100 let svojega delovanja.
»Ob rojenju stavimo temelj čebelarstva v prihodnjem letu.
Ako je ta temelj močan, ni se nam bati izgube.
Le močni roji nam dado močne plemenjake in
le močni plemenjaki so za kupčijo in pridelovanje medu«.
To je odlomek iz Slovenskega čebelarja v junijski izdaji daljnega leta
1907.
V tem glasilu je bila objavljena tudi novica o ustanovnem čebelarskem
shodu na Krki na binkoštno nedeljo.
Tu je bil postavljen temelj Čebelarske družine Krka, ki se je v vseh teh
letih ohranjala in krepila ter sedaj, 100 let,
po ustanovitvi šteje 40 aktivnih članov z okrog 930 čebeljimi družinami.
Tako je bilo zapisano v vabilu, s katerim je društvo ob častitljivem jubileju vabilo na slavnostno obletnico, ki je
potekala v Družbenem centru na Krki. Slavnosti se je udeležilo vodstvo
Čebelarske zveze, Regijske zveze, predstavnik Občine Ivančna Gorica,
predstavniki veterine, Čebelarskega muzeja ter vseh sosednjih čebelarskih društev in številnih ljubiteljev čebelarstva.
Ob praporih čebelarskih društev je državna himna, ki jo je zapel Mešani
pevski zbor Krka, oznanila začetek
slavnosti. Po pozdravnem nagovoru predsednika čebelarske družine, je
starosta čebelarskega društva predstavil

zgodovino in razvoj društva.
Kulturni program je popestril krški otroški pevski zbor.
Predsednik čebelarske zveze g. Boštjan Noč je podelil priznanja zaslužnim članom društva.
V svojem nagovoru je opozoril na pomembnost čebelarske dejavnosti in
resnost položaja v katerem se trenutno
nahaja ter na veliko ogroženost čebele v sodobnem svetu, katere največji
sovražnik je človek sam, s svojimi neodgovornimi dejanji.
Slavnostni del sta s pesmico zaključila Eva in Žiga, v vlogi cicibana in
čebelice.
Nato je simpatična domačinka Anica, ki je vodila prireditev in jo popestrila, z vrsto zanimivosti iz življenja čebele,
povabila na slavnostno odkritje spominske plošče, ki bo poleg velike
panjske končnice v preddverju gostoljubne
domačije Magovec, se obiskovalce in goste še dolgo spominjala na ta
dogodek.
Praznovanje se je nadaljevalo v Družbenem centru s pogostitvijo, ki so jo
pripravili vsestranski krški gasilci in ob
prijetnih zvokih ansambla Slana se je tudi zaplesalo.
Prijetno presenečenje je bil nastop »mame Manke«, mlade nadarjene Barbare.
Domače gospodinje so spekle okusne medene dobrote za najzahtevnejše
sladokusce.
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Odkritje spominske plošče ustanovnega zbora ČD pri Magovcu na Krki.
Zagnani čebelarji so ob svojem jubileju pripravili zanimivo čebelarsko
razstavo, kjer je bilo mogoče poleg čebelarskega orodja,
čebelarskih proizvodov in receptov zanje, videti čebele v prozornem demonstracijskem panju in največjega čebeljega zajedalca – varojo.
Razstavo je v nekaj dneh obiskalo preko 300 učencev osnovnih šol ter
otrok iz vrtcev, ki so radovedno prisluhnili izkušenim čebelarjem in poizkusili medene dobrote.

Vsem, ki so sodelovali pri organizaciji, in omogočili izvedbo jubilejne
obletnice ter vsem, ki so prispevali sredstva, se iskreno zahvaljujemo in
jih pozdravljamo s čebelarskim pozdravom »Naj medi!«
Čebelarsko društvo Krka in Zagradec
(Članek objavljen v Slovenskem čebelarju št. 11 in Klasju, občinskem glasilu Ivančne Gorica junijski številki 2008.)

Občina Ivančna Gorica je v letu 2013 prejela priznanje Čebelam prijazna občina.
Čebelarska zveza Slovenije in Javna svetovalna služba v čebelarstvu, v sklopu akcije Ohranimo čebele, ozaveščata ljudi o pomenu čebel za naše
okolje in življenje. Tako že vrsto let zapovrstjo razpisujeta natečaja, za Čebelam najbolj prijazno občino in Čebelam najbolj prijazno podjetje, saj
menita, da ravno lokalne skupnosti, preko različnih aktivnosti, lahko prispevajo k še večjemu ozaveščanju svojih občanov o pomenu čebel. Na
pobudo domačih čebelarjev, se je na natečaj za Čebelam najbolj prijazno občino, uspešno prijavila tudi Občina Ivančna Gorica.
Na razpis se je prijavilo 17 občin in 5 slovenskih podjetij, ki so se potegovali za naziv Čebelam prijazna občina in podjetje v letu 2013. Izmed vseh
prispelih vlog, je strokovna komisija nominirala tri občine in tri podjetja,
ki so bili pri svojem delu na področju ohranjanja okolja in čebel v letu
2013 najbolj učinkoviti. Med nominirane tri občine je bila uvrščena tudi
Ivančna Gorica. Kot je dejala strokovna komisija, so pri samem izboru
treh najboljših, imeli težko delo, saj so občine zelo aktivne na tem področju.
Razglasitev dokončnih rezultatov in podelitev priznanj je potekala 6.
decembra 2013, na Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici, v okviru tradicionalnega posveta ob Dnevu čebelarskega turizma. Prvo mesto
je dosegla Občina Šentjur, drugo pa Občina Radovljica. Občina Ivančna
Gorica je zasedla odlično tretje mesto in si tako pridobila naziv Čebelam
prijazna občina.
Priznanje je prevzel župan Dušan Strnad, poleg njega pa so se prireditve
udeležili tudi predstavniki obeh čebelarskih društev iz občine: ČD Stična
in ČD Krka-Zagradec.

Predstavitvena stojnica na Celjskem sejmu

Kot nagrado, smo občino in njene dejavnosti lahko predstavili na Celjskem sejmu.

Predsednik ČZS Boštjan Noč podeljuje priznanje županu Dušanu Strnadu
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Prijava občine na razpis

Občina Ivančna Gorica se je na pobudo dveh čebelarskih društev, ki delujeta v naši občini, to sta: ČD Krka in Zagradec ter ČD Stična, odločila,
da sodeluje v vseslovenskem izboru »Čebelam prijazna občina«, akciji, ki
jo organizira Čebelarska zveza Slovenije.
Menimo, da naša občina dokazuje, da sodi v najožji izbor čebelam najprijaznejše občine, saj je skrb za ohranjanje okolja naša prioritetna naloga.
V podkrepitev našega sodelovanja v akciji navajamo naslednja dejstva:
1. Naš kraj je zibelka čebelarstva, saj je pri nas, v Podsmreki pri Višnji
Gori, že pred več kot 150 leti deloval svetovno znani čebelar Emil
Rothschutz, po domače Rožič Čebelaril je z več kot 1000 čebeljimi
družinami. Ustanovil je prvo čebelarsko podjetje Kranjski trgovski
čebelnjak, ki je čebele izvažalo po vsej Evropi in celo v prekomorske
dežele. Bil je soustanovitelj Kranjskega društva za umno čebelarstvo,
ki je v slovenskem in nemškem jeziku izdajalo glasilo Slovenska čebela. Tu je tudi naša avtohtona vrsta čebele, že sredi 19. stoletja imenovana »kranjska sivka«.
2. Donirali smo za knjigo o čebelarjih družine Rothschutz, izdane ob 9.
Srečanju čebelarjev v Ivančni Gorici.
3. Občina Ivančna Gorica je bila v letu 2011 gostiteljica 9. Vseslovenskega čebelarskega srečanja z več kot 1000 udeleženci iz preko 100
čebelarskih društev.
4. V naši občini s 16.000 prebivalci, delujeta dve čebelarski društvi s
skoraj 100 člani. ČD Krka pa deluje že preko 100 let, za kar je ob
praznovanju prejela priznanje Občine.
5. V okviru sredstev za spodbujanje kmetijstva, vsako leto sofinanciramo
izobraževanje, promocijo in ostale aktivnosti obeh čebelarskih društev.
6. Spomladi smo na nekaj območjih posejali semena sončnic ter v okviru
akcije, ki ste jo organizirali na ČZS razdelili brošure Posadi rožo za
čebelo.
7. Občina je ena od tistih, ki podpira območja brez gensko spremenjenih
organizmov.
8. Občina organizira tržnico v centru Ivančne Gorice, kjer vsako soboto
na vsaj 17 stojnicah proizvajalci iz našega okolja tržijo domače proizvode, kot so: sadje in zelenjava, zelišča, mesne izdelke, moko in žita,

izdelke domače obrti in čebelarske proizvode.
9. Člani čebelarskih društev vsako leto v svoji čebelarski opravi sodelujejo na velikonočnem Ivankinem sejmu, ki je že tradicionalni, saj bo
letos že peti.
10. Osnovna šola Stična ima največjo sončno elektrarno med šolami, s
sončnimi moduli, ki lovijo sončno energijo in jo spreminjajo v električno. Za zeleno energijo se občina zavzema zaradi bistvenega prispevka k varovanju okolja, zaradi zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov, povečanja stabilnosti oskrbe z energijo in omogočanja povečanja števila delovnih mest.
11. Načrtujemo tudi akcije osveščanja in izobraževanja o pomembnosti
čebelarstva. V bivših prostorih osnovne šole Stična na Krki, se načrtuje stalna razstavna zbirka s predstavitvijo dejavnosti našega kraja,
kjer je predviden čebelarski kotiček.
12. Podprli bomo iniciativo, sproženo ob 200 letnici podružnične osnovne šole in otvoritvi nove šole, za ustanovitev čebelarskega krožka.
13. Ob dostopni poti proti Šolskemu centru v Ivančni Gorici, kjer je potekalo lansko srečanje slovenskih čebelarjev, smo posadili preko 40
lipovih dreves. S tem dokazujemo, da podpiramo akcijo sajenja medovitih rastlin na javnih površinah, kar bomo nadaljevali.
14. Svoje sodelovanje v akciji potrjujemo s tem, da je prioriteta Občine
razvoj turizma, kjer bomo podprli organizacijo čebelarskih učnih poti
in predstavitve čebelarstva v našem kraju.
15. Vsako leto, od poteka projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcih
in šolah, naši čebelarji donirajo dovolj medu za vse enote vrtca, da se
otroci z njim posladkajo. Na dogodku vsako leto sodeluje župan Občine, člani čebelarskih društev, ravnateljica vrtca in ravnatelja šol.
Čebelarji smo jih obvestili o pomenu medu za zdravje, v letu 2011, pa
so si skupaj ogledali bližnji čebelnjak.
16. Skupaj s čebelarskima društvoma iščemo možnosti za postavitev učnega čebelnjaka na območju občine Ivančna Gorica.
Pripravila:
Marija Okorn, Marjan Volaj
				

OBČINA IVANČNA GORICA
župan Dušan Strnad

9. Slovenski čebelarski praznik

Čebelarsko društvo Krka in Zagradec je sodelovalo pri organizaciji 9.
Slovenskega čebelarskega praznika, ki je potekal v Ivančni Gorici in v
Višnji Gori od 17. do 21. maja 2011.
Ob tej priliki je bila na mestni hiši v Višnji Gori odkrita spominska plošča
Emilu Rothschutzu, priznanemu čebelarskemu strokovnjaku, piscu, ki je
poimenoval našo avtohtono čebelo »kranjsko sivko«.

Spominska plošča

Praporščaki pred OŠ Stična

Obisk predsednika Čebelarske zveze Slovenije na Krki

Delegacija Čebelarske zveze Slovenije, na čelu katere je bil predsednik
Boštjan Noč, je obiskala našo občino. V okviru projekta »Svetovni dan
čebel združuje Slovence in povezuje svet«, želi delegacija ČZS v štirih
mesecih obiskati vsa čebelarska društva v Sloveniji. Tako so 14.1. 2016

obiskali Čebelarsko društvo Krka – Zagradec, 22.1. pa so se srečali tudi
s predstavniki ČD Stična.
Srečanji sta potekali v organizaciji članov Čebelarskega društva Krka-Zagradec na Podružnični šoli Krka, v organizaciji članov čebelarjev iz
sosednjega društva Stična pa v občinski sejni sobi. Predstavitve svetovnega dneva čebel so se udeležili: župan Občine Ivančna Gorica Dušan
Strnad, ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar, čebelarji obeh društev, šolarji, učitelji in ostali zainteresirani občani. Sodeloval je tudi »Vaš kanal«
in dogodek predstavil v dnevnih novicah. Obisk na Krki so popestrili
učenci Podružnične šole Krka z nekaj prisrčnimi pesmicami, izstopali so
krožkarji čebelarskega krožka, ki so si odeli razpoznavne rumene majčke.
Po uradnem delu srečanja, so naši čebelarji vodstvu čebelarske zveze razkazali društvene prostore in učni čebelnjak, ki je bil postavljen v lanskem
letu, pri podružnični šoli na Krki.
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Pred učnim čebelnjakom
Predsednik ČZS Boštjan Noč je v nagovoru opisal potek in cilj projekta,
ki je plod naše slovenske čebelarske iniciative in zagotavlja, da se zavedamo pomena čebel, še posebej pa predstavlja promocijo čebelarstva.
Pobuda slovenskih čebelarjev je, da 20. maj postane Svetovni dan čebel.
To je dan na katerega se je leta 1734 rodil Anton Janša, ki je poznan kot
začetnik modernega čebelarstva. Projekt je podprla cela vrsta vidnih posameznikov od politikov, gospodarstvenikov, športnikov in drugih znanih
Slovencev. Predstavljen in podprt je bil že v našem parlamentu in pri
Evropski komisiji v Bruslju. Svetovna čebelarska zveza je v lanskem letu
na Apimondiji, srečanju čebelarjev iz vsega sveta, ki je bilo v Koreji, ta
projekt z navdušenjem podprla, kar kaže, da je slovensko čebelarstvo v
tujini zelo cenjeno. Svetovni dan naj bi se uradno razglasil v letu 2017, po
potrditvi v Združenih narodih, kar naj bi bila le formalnost. Dosežek, ki
je enkraten tudi za promocijo Slovenije, saj redkokatera ideja iz Slovenije
prodre tako široko po svetu. Tuje čebelarske organizacije najbolj cenijo
visoko higieno slovenskega čebelarstva, lepo urejene čebelnjake in kot
je dejal Noč »lahko rečemo, da takega čebelarstva z dušo nima nihče na
svetu« , slovenski medeni izdelki in med pa so kakovostni ter na visokem
nivoju.
Predsednik se je ob tej priložnosti dotaknil nedavne afere povezane z nakupi neregistriranih pripravkov za zatiranje varoje. Prepričan je, da je v
ozadju zla namera nekoga, da se vrže slaba luč na slovensko čebelarstvo,
saj doslej še nobena analiza ni pokazala, da bi bil sum o kakovosti našega
medu upravičen. Ob zaključku je še pozval čebelarje, naj stopijo skupaj,
saj bodo le združeni še naprej pridelovali kakovosten med.
Izvirno idejo in pobudo o Svetovnem dnevu čebel podpira tudi župan
Dušan Strnad in občina Ivančna Gorica, ki je pred leti prejela naziv Čebelam prijazna občina. Kot je še dejal župan, si želi da bo projekt uspel
in bo s tem dano slovenskemu čebelarstvu v družbi tisto mesto, katero
mu pripada.

vrstnega cvetja. Trudimo se širiti zavedanja o pomembnosti čebelarjenja
in ohranjanja čistega okolja. Čebelarski krožki, razstave, sejmi in tržnice
pa so najlepša priložnost za to.
Čebelarji obeh društev smo na »dan Zemlje« za obiskovalce naše tržnice
pripravili cel kup promocijskega materiala o življenju čebel, čebeljih proizvodih in njihovih zdravilnih učinkih, o medovitih rastlinah in kulinaričnih posebnostih pri pripravi hrane in pijač z medenimi dodatki. Gonilni
sili pri pripravi stojnice sta bili čebelarka Joži Pevec, ki je poskrbela
za celo vrsto semen medovitih rastlin donatorjev: Semenarne Ljubljana
ter čebelarjev obeh društev ter Petra Pevnik Okorn, ki je poskrbela za
raznovrstne sadike, ki jih je med prireditvijo sama in s pomočjo malih
nadebudnih obiskovalcev zasadila.
Obiskovalci so z veseljem sprejemali vzorce semen cvetja, sončnic, zvončnic, žametovk, ajde, facelije in drugih medovitih rastlin ter na tržnici v
lončke posajenih ivanjščic ter z zanimanjem prisluhnili informacijam o
koristnosti medovitih rastlin. Še najmanjši cicibani in šolarji so z veseljem stegovali ročice za semeni, ko so zvedeli, da bodo iz njih zrasle rožice za njihove mamice. Očetje in mame pa so posegali po prospektih
medenih dobrot, ki posladkajo tudi naše medsebojne odnose.
Na koncu smo čebelarji z veseljem ugotavljali, da naš trud ni bil zaman,
saj so obiskovalci tržnice zadovoljni in s kakšno koristno informacijo bogatejši odhajali z naše stojnice ter se poslovili z malo širšim čebelarskim
pozdravom: »Naj cveti, naj medi in naj se cedi«!

Srečanje na Lanšprežu

V soboto 7. maja 2016 je naše čebelarsko društvo sodelovalo na slavnostni počastitvi 240 letnice prve slovenske čebelarske knjige v slovenskem jeziku, pisca Petra Pavla Glavarja. Priredila jo je Regijska čebelarska zveza PPGlavarja in prizadevni trebanjski čebelarji s predsednikom
Antonom Koželjem na čelu.
O knjigi in o delu Glavarja je spregovoril prof. dr. Andrej Šalehar in
predstavil brošuro »Prva slovenska čebelarska knjiga”. V sklopu prireditve je v kapeli sv. Jožefa, kjer je pokopan župnik, pisec in učitelj čebelarstva Peter Pavel Glavar, bila maša.

Dan Zemlje

Ivanška tržnica je bila v soboto 23.4.2016 v znamenju »dneva Zemlje«.
Sodelovali smo čebelarji obeh čebelarskih društev v naši občini: ČD
Stična in ČD Krka in Zagradec, saj smo čebelarji zelo zainteresirani za
čisto okolje. Čebelice in seveda čebelarjenje lahko delujejo le v čisti naravi z bujnim in zdravim rastlinjem, ki ga pomagajo opraševati. S tem
pa zagotavljaj do 80% večjo donosnost določenih vrst sadja in poljščin.
Poleg pridelave čebeljih proizvodov, čebelarji v skrbi za okolje, sadimo,vrsto medovitih rastlin, od sadnega drevja do ajde, facelije in razno-

Dan zemlje na ivanški tržnici
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Maša v kapeli

Ambroževa maša

Že nekaj let ČD Stična v stiški baziliki organizira Ambroževo mašo ob
godu sv. Ambroža zavetnika čebelarjev. Kot vsako leto se je udeležimo
tudi mi.

Dan cvetja

Ivanška tržnica je bila v soboto 21. 5. 2016 v znamenju »dneva cvetja«.
Prireditev smo čebelarji ČD Krka in Zagradec izkoristili kot »dan odprtih
vrat«. Dan cvetja je kot nalašč za naše sodelovanje, saj se čebelarji in seveda naše čebele, najbolj razveselimo cvetoče pomladi. To je najprimernejše mesto za širjenje zavedanja pomembnosti čebelarjenja in ohranjanja
čistega okolja. Čebelarski krožki, razstave, sejmi in tržnice, so najlepša
priložnost za to.

Dan cvetja na ivanški tržnici
Postavili smo dve stojnici, eno s panji ter čebelarskim orodjem in proizvodi, drugo s posnetki čebel in promocijskim materialom. Na prireditvi
so poleg nas sodelovali: vrtnarji, sadjarji, prodajalci domačih pridelkov,
torej vsi, ki so neposredno v veliki meri odvisni od opraševanja čebel.
Pravo okolje za predstavitev čebelarstva in povezovanja stiko, ne samo z
razstavljalci, še posebej pa z obiskovalci.
Predstavitev čebelarstva sva izvedla skupaj s krožkarjem Matijem, ki že
drugo leto obiskuje naš čebelarski krožek. Izredno zavzeto je obiskovalcem odgovarjal na vprašanja in pojasnjeval skrivnosti čebeljega življenja.
Za obiskovalce naših stojnic smo pripravili cel kup promocijskega materiala o življenju čebel, čebeljih proizvodih in njihovih zdravilnih učinkih,
o medovitih rastlinah in kulinaričnih posebnostih pri pripravi hrane in
pijač z medenimi dodatki.
Obiskovalci so z veseljem sprejemali raznovrstne prospekte ter z zanimanjem prisluhnili informacijam o koristnosti čebeljih proizvodov. Še
najmanjši cicibani in šolarji, so z veseljem stegovali ročice za ličnimi
zgibankami, ko so zvedeli, da bodo z njih mamice znale pripraviti kaj
sladkega. Očetje in mame so posegali po prospektih medenih dobrot, ki
posladkajo naše medsebojne odnose.
Na koncu smo čebelarji z veseljem ugotavljali, da naš trud ni bil zaman,
saj so obiskovalci tržnice zadovoljni in s kakšno koristno informacijo bogatejši, odhajali z naše stojnice ter se poslovili z malo širšim čebelarskim
pozdravom: »Naj cveti, naj medi in naj se cedi«!
ČD Krka in Zagradec v okviru »dni odprtih vrat« sprejema tudi obiskovalce našega kraja in Krške jame, ki jih organizira Turistično društvo
Krka. Obiskovalcem, ki izrazijo zanimanje za ogled, razkažemo učni čebelnjak. V našem domu, kjer imamo tudi skromno čebelarsko razstavo,
predstavimo našo dejavnost. Pred kratkim so nas obiskali drugošolci OŠ
Brinje iz Grosuplja, predstavitev je potekala celo dopoldne, saj je prišlo
več razredov šolarjev. Presenetili so nas z celo vrsto vprašanj in pokazali,
da jim je čebelica ljuba in že zelo dobro poznajo življenje čebel. To pa
tudi nam vliva veselje in daje voljo za nadaljnje delo.

Tradicionalni slovenski medeni zajtrk

Pred desetimi leti smo slovenski čebelarji pričeli z »medenim« zajtrkom,
ki je sedaj osrednji projekt promocije Slovenske hrane! ČZS je predlagala
vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk in kasneje je Vlada
RS na pobudo ČZS razglasila Dan Slovenske hrane. »Pred desetimi leti si
nihče ni upal predstavljati, da bo postal to osrednji vse slovenski projekt
promocije slovenske hrane. Še več, čebelarji projekt širimo izven naših
meja. Vsi nam priznavajo, da gre za odličen projekt in da smo pobudniki
tega čebelarji, na kar smo lahko upravičeno ponosni,« je ob letošnjem
medenem prazniku poudaril predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.
Kot vsako leto smo se tudi v letu 2016, 18.11, udeležili že 10. jubilejnega
slovenskega zajtrka. Dobrodelna vseslovenska akcija pod vodstvom ČZS

je potekala v vrtcih in šolah po vsej Sloveniji.
Sodelovali smo v vrtcih in
šolah: na Muljavi (Kovačič, Kralj), Krki (Volaj), v
Zagradcu (Mandelj in Rošelj) v Ambrusu (Miklič).
Res je bil čudovit dan.
Rajali smo ob posnetkih
»Kranjske sivke« s Čuki,
se sladkali, da se je med
cedil okoli ust.
Naši malčki in šolarji so
nas zasuli z vprašanji.
Presenečeni smo ugotavljali, da že dobro poznajo
skrivnosti čebeljega življenja in zdrave prehrane.
Zdrava hrana, od sadja pa
do medu,naj bo prisotna
Medeni zajtrk v vrtcu
vse leto in vsak dan na
mizi, še posebej naših mladostnikov. Na to moramo misliti vsi, od staršev,
vzgojiteljev do otrok, ne samo ob tovrstnih dogodkih.
Ne smemo pa pozabiti, da so k temu bistveno pripomogle tudi vzgojiteljice in učiteljice v vrtcih in šolah. Skupaj z malčki in šolarji so ustvarile
čudovito vzdušje, ko so nas pričakali v čebeljih kostumih in v okrašenih
prostorih, polnih risbic čebeljih motivov ter cvetličnih podob iz narave.
Ob zaključku smo točno ob 10. uri vsi skupaj zapeli priljubljeno Slakovo
pesem Čebelar pred učnim čebelnjakom na Krki. S tem smo sodelovali v
najštevilčnejšem pevskem zboru, skupaj preko 40 tisoč šolarjev in cicibanov iz vrtca.
Za sodelovanje smo od ČZS prejeli zahvalo, prejele so jo tudi šole in
vrtci, ki so sodelovali. Brezplačno smo darovali več kilogramov medu.

Sodelovanje pri dogodkih ČD Stična

V naši občini delujeta dve čebelarski društvi: ČD Stična in naše društvo. Na večjih prireditvah lokalnega in širšega pomena stopimo skupaj in sodelujemo. Od organizacije srečanja slovenskih čebelarjev v
Stični, pridobitve priznanja Čebelam prijazna občina, na sejemskih prireditvah, v organizacijah predavanj in izobraževanj čebelarjev in drugih.
V lanskem letu smo se 28. maja 2016 udeležili 80. obletnice sosednjega
čebelarskega društva ČD Stična. Prireditev je potekala na Gradišču nad
Stično, kjer je bila na pročelju cerkvice Sv. Nikolaja odkrita spominska
plošča duhovniku in čebelarju Jožefu Jeriču.

Slavnostna prireditev na Gradišču

Odkritje spominske plošče
14

PREDSTAVITEV ČLANOV ČEBELARSKEGA DRUŠTVA,
KI JIM JE OSNOVNA DEJAVNOST TESNO POVEZANA S ČEBELARSTVOM
Čebelarstvo in vzreja matic Henrik Zaletelj

Čebelarstvo in mizarske storitve Aleš Kutnar

Vzreja matic zahteva doslednost, natančnost ter stalno
čebelarjevo prisotnost. Pri
vzreji mi veliko pomagajo
žena in hčere. Vsak ima svojo
zadolžitev, saj dela od aprila
do septembra ne zmanjka.
Vzrejališče se nahaja na območju Suhe krajine, v manjši
vasici Kuželjevec, na 450 m
nadmorske višine, sredi neokrnjene narave. Tu ni velikih kmetijskih površin z intenzivnim poljedelstvom, niti kmetijskih obratov, ki bi onesnaževali pokrajino. Okolje, v katerem poteka vzreja, je bogato s pelodom in medičino, ki sta poglavitnega
pomena za razvoj čebelje zalege prek celotne vzrejne sezone.
Pri vzreji uporabljamo dve vrsti plemenilnikov. Prvi so leseni, sestavljeni
iz dveh enot v enem kosu, z nasprotnim izletom in so prilagojeni AŽ-satu.
Druga vrsta plemenilnikov je iz poliuretana z izletom na štiri strani. Njihova prednost je v tem, da so toplejši in da jih ob koncu vzrejne sezone
z odstranitvijo predelnih sten uredimo za prezimitev rezervnih družin,
spomladi pa znova razdelimo v plemenilnike.
Število vzrejenih čebeljih matic in povpraševanje po njih se iz leta v leto
povečuje, saj matice dosegajo dobre rezultate. Čebelarjem ponujamo tudi
matičnike in ne oprašene matice. Kupci so čebelarji iz Slovenije in tujine.
Na podlagi izkušenj z vzrejo in dobrega poznavanja lastnosti naših čebel,
smo pri vzreji dosegli, da naše čebele pridelajo veliko medu, da je rojilni
nagon manjši, da mirno sedijo na satju, da je spomladanski razvoj intenziven ter da so matice rasno čiste Kranjice.
Kako zelo je matica pomembna, je znal dobro povedati Anton Janša:
»Matica je duša vsej družini, s svojim bivanjem v panju, poživlja in
vzpodbuja vse.«

»Kadar skrb me tare, žalost me prešine, pri čebelah razvedrim se,
skrb pozabim, žalost mine.« Stari rek, ki sem ga slišal od deda, in po
katerem sem podedoval ljubezen do čebel, za nas čebelarje drži kot pribito. Ljubezen do čebel je z leti čedalje močnejša in tako se je število
čebeljih družin v mojem čebelnjaku zlagoma večalo. Počasi je čebelnjak
postal premajhen, kakor tudi Krška dolina v kateri čebelarim. Želja se je
uresničila in kmalu smo čebelice začeli voziti na pašo po širni Sloveniji. S
povečanjem števila družin, je nastala potreba po učinkovitih čebelarskih
pripomočkih. Zase sem našel odlično rešitev, ki jo bom ponudil vsem
čebelarjem. Odločil sem se, da bom zastopnik za čebelarske pripomočke.
Posode za med različnih velikosti, točila, panji, … Preverite ponudbo na
strani »Čebelarski pripomočki«. Čebelarstvo zahteva od človeka, da je
vešč marsikatere ročne spretnosti. Ker sem po izobrazbi mizar s skoraj
20 letnimi delovnimi izkušnjami, pri priznanem slovenskem mizarju, mi
izdelovanje panjev, satnic in drugih mizarskih storitev ni tuja. Marljivosti
me učijo čebelice, kakovost pa zahteva trg. Nekaj izdelkov moje mizarske spretnosti si lahko ogledate na strani » Mizarske storitve«

Moja čebelarska pot se je začela leta
1982, ko sem kupil prvo čebeljo družino. Čebele so moje veselje in način preživljanja prostega časa. V tem času sem v
njihovi družbi preživel veliko časa. Opazoval sem njihove lastnosti in odzive na
določene situacije ter si vsa opazovanja
sproti zapisoval. Tako sem dobil bogat vir
informacij o razvoju posamezne čebelje
družine. Spremljal sem: mirnost, nerojivost in donos medu.
Vsa pridobljena znanja so me napeljala
na to, da si postavim nov izziv, vzrejo čebeljih matic. Najprej sem matice vzrejal
za lastne potrebe. Leta 1999 sem vzrejo
pričel pod okriljem KIS-a.

Kontaktni naslov:
Henrik Zaletelj, Fužina 59, 1303 Zagradec, Tel.: 041/ 775-333
e-mail: zaletelj.henrik@gmail.com
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Vrtnarija in mizarstvo Rojc

Štefan Rojc je uspešen vrtnar, ki s
svojo ženo Janjo
goji vrtnine, rože,
medovite rastline
v vrtnariji v Malem Črnelu pri
Ivančni Gorici. Je
član našega čebelarskega društva
Krka in Zagradec.
Aktivno se je
vključil v delovanje društva in prevzel skrb za medoviti vrt pred učnim
čebelnjakom našega društva na Krki. Z njegovo pomočjo bomo tudi v
okviru čebelarskega krožka bolje spoznavali medovite rastline in širili
nove vrste.

SPOMINI NAŠEGA ČEBELARSKEGA STAROSTE IVANA ROŠLJA
Leta hitro tečejo, da se mi zdi, da je vse bilo včeraj. Le spomini po
katerih sem brskal me spominjajo, da mi je marsikaj ušlo iz spomina.
Čebelarstvo ima v naših krajih že kar večstoletno tradicijo. Organizirano so v deželi kranjski širili čebelarstvo v 18. stoletju že Anton
Janša, ki je slavo naše čebele kranjice ponesel na Dunaj in naprej
po Evropi. Nekako v istem času je v naših krajih deloval in širil
čebelarski nauk duhovnik Peter Pavel Glavar, ki je imel v posesti
grad Lanšprež pri Trebnjem. Čebelaril je z več kot 400 družinami
in vsakomur, ki je pokazal interes za čebelarjenje, je podaril kakšno
družino. V 19. stoletju pa je v gradu Podsmreka pri Višnji Gori deloval baron Rothschütz in čebelaril z več kot 1000 družinami, ki jih
je izvažal po celem svetu. Na koncu 19. stoletja je začela izhajati
tudi revija Slovenski čebelar, ki je širila čebelarsko znanje. Prav
je, da tudi tu omenimo Frančiška Rojino, ki je bil prvi urednik. O
čebelah je pisal tudi župnik Lakmayer in mnogi drugi.
V tem obdobju so že začeli propagirati in uvajati panje s premakljivim satjem. Pri nas se je uveljavil AŽ panj, v kakršnih čebelarimo
še danes. V prejšnjih stoletjih je bilo čebelarstvo rezervirano samo
za privilegirane, med pa je veljal kot hrana za bogove, za navadne
smrtnike pa le kot zdravilo. Našim predhodnikom pa gre zasluga,
da smo prišli do čebel tudi mi, navadni ljudje in so med ter ostali
čebelji pridelki postali dostopni vsem kot živilo in zdravilo.
Da bi čebele in njih pridelke bolje tržili, so se na začetku prejšnjega
stoletja čebelarji začeli združevati v zadruge, družine in društva.
Tako je bilo 1907 ustanovljeno tudi naše društvo, ki danes praznuje
110 letnico delovanja in sem prav letos že 70 let član tega društva,
ki sem mu bil 20 let tudi predsednik. Društvo je doživljalo v teh
sto letih vzpone in padce, skupaj s svojimi člani in čebelami. Že 1.
svetovna vojna je kruto zarezala tudi med čebelarske vrste in stalež
čebel. Po naših vaseh se je čebelarstvo spet obnovilo in spet začelo
organizirano delovati. V tem obdobju so se začeli povezovati z jugoslovanskimi čebelarji. Slovenci smo tedaj dobili prvi čebelarski
dom v Ljubljani, ki so ga večkrat selili in se je nazadnje ustalil leta
1935 na Tyrševi 21. Druga svetovna vojna je spet drastično zarezala
v čebelarske vrste in v prenekaterem čebelnjaku je utihnilo čebelje
bučanje in mnogi čebelarji so opustili to dejavnost. Na to je vplivala tudi reorganizacija in socializacija kmetijskih dejavnosti, katerih
del je tudi čebelarstvo. Le malo nas je ostalo s svojimi ljubljenimi
čebelami.
Slovensko čebelarsko društvo se je preoblikovalo v čebelarsko
zadrugo s svojimi podružnicami in se je ob podpori države prva
leta kar uspešno razvijalo. Je pa zaradi napačnih odločitev vodstva
zašlo v take težave, da si organizacija celo desetletje ni opomogla.
Po propadu Čebelarske zadruge je bilo na gospodarskem področju
ustanovljeno podjetje Agromel, ki naj bi postalo vele čebelarstvo.
Tudi to je v par letih propadlo, kljub izdatni pomoči države. Na
našem področju je bila podružnica Agromel v gradu Podsmreka pri
Višnji Gori z okoli 2000 panji.
Leta 1954 je bila ponovno ustanovljena Zveza čebelarskih društev
Slovenije in čebelarji smo marljivo čebelarili naprej. Veste, v nepoučenem okolju veljamo čebelarji za čudake, ki najlepše dni v letu
prebijemo ob svojih ljubljenkah v čebelnjakih, jih opazujemo, preg-

ledujemo, negujemo in pazimo, da se pravilno razvijajo. Čebele pa
nam to ljubezen poplačajo s svojimi sladkimi in koristnimi pridelki,
kot so: med, cvetni prah, matični mleček, propolis, vosek in čebelji
strup. Seveda so včasih tudi kritične do nas in ostro reagirajo, nas
opikajo in nam tako sporočijo, da si naše družbe trenutno ne želijo. Toda naša ljubezen do njih kljub vsemu ne splahni, saj so one
naša vez z naravo, ki jo čebele še kako potrebuje za svoj obstoj in
razvoj. Že veliki Einstein je zapisal, »če čebele izginejo z Zemlje,
lahko človek živi le še 4 leta.« Brez čebel ni opraševanja, ni več
plodov in semen, ni več rastlin, živali in ni več človeka. Prav zadnje
čase se dogajajo množični pomori in odmrtja čebel, za katere ne
najdemo vedno pravih vzrokov, zato moramo še bolj paziti kako
ravnamo z naravo in s čim ter kako posegamo vanjo z najrazličnejšimi pripravki. Zato je prav, da se ob tej priliki spomnimo naših
neposrednih predhodnikov, ki so soustvarjali in bili zaslužni v društvu, da dejavnost na našem čebelarskem področju ni zamrla. Največ zaslug za to imajo: Janko Marolt iz Stične, Alojz Glavan, Jože
Zajc, Alojz Sever Vinko z Muljave, Franc Hočevar, Lovro Bregar,
Stane Koščak, Stane Purkart, Anton Podržaj s Krke, Jože Globokar
iz Les, Janez Hrovat st. in ml., Franc Košak, Ciril Papež iz Zagradca ter Franc Žavbi iz Ambrusa. Oni so bili organizatorji čebelarskih
družin po 2. svetovni vojni,iz katerih je po letu 1975 z združitvijo,
nastalo naše društvo v sedanjem obsegu. V organizacijskem smislu
je naše društvo in člani doživljalo vrsto sprememb, od poimenovanja iz društev v družine, zopet v društva in pozneje v Občinsko
zvezo čebelarskih društev Grosuplje, leta 1979. Ta se je razpustila po ustanovitvi Občine Ivančna Gorica. Bili smo soorganizatorji
prvega čebelarskega tabora leta 1969 na Boštanju pri Grosuplju.
Ves iztržek od prireditve je šel za ČIC na Brdu pri Lukovici, ki se je
začel takrat graditi. Predsednik ZČDS je bil tedaj g. Benedičič. Sledili so mu dr. Beniger, gen. Švara itn. do g. Peterleta, pod katerega
predsedovanjem je bil ČIC tudi dograjen do svoje sedanje oblike,
ko mu predseduje g. Boštjan Noč.
Našemu društvu smo zadnjih 30 let predsedovali: Janez Rošelj, Henrik Zaletelj, Andrej Bregar in sedaj Marjan Volaj. Članstvo se je
od 24 članov povzpelo na 52. Število čebeljih družin pa je nihalo
od 350 do 650 in sedanjih preko 1000. Leta 1981 se je tudi pri nas
pojavila varoa – čebelji klop, ki nam še danes povzroča sive lase
in nam desetka stalež čebel. Poleg te nadloge se moramo spopadati tudi z boleznimi kot so: nosema, pršice, poapnela zalega, huda
gniloba in virusi. Vse to nas obremenjuje in moramo biti čebelarji
še kako vztrajni in povezani ter združeni v našem čebelarskem društvu. Še naprej se moramo skupno boriti proti vsem tegobam naših
čebel in nas samih, če hočemo »Stati inu obstati« kot je že pred 460
leti zapisal naš Primož Trubar. Ko smo pred 10 timi leti razvili svoj
prapor, smo dejali, da praznujemo 70 letnico, ker pač nismo imeli
pisnega vira, ki bi potrjeval našo starost. Pa nam je ga. Vida Koželj
iz Šmarja Sap, tudi žena našega člana g. Antona Koželja, odkrila v
reviji »Slovenski čebelar« iz leta 1907 zapis o ustanovitvi našega
društva. Tako lahko pod našim praporom razvijamo čebelarski duh
z več kot stoletno tradicijo.

Jubilejni časnik pripravil in uredil: Marjan Volaj
Uredniški odbor: Anton Šinkovec, Primož Skok, Matej Mandelj, Mateja Jere Grmek
Oblikovanje in tisk: AMSET d.o.o., Grosuplje
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