Na OŠ Stična PŠ Krka smo ustanovili čebelarski
krožek. Krožek vsak ponedeljek že tretje leto
redno obiskuje preko 20 mladih krožkarjev od 1.
do 5. razreda, željnih spoznavanja narave in
življenja čebel. S tem mladi tudi kažejo veliko
zanimanje za naravo in okolje ter skrb za
ohranjanje tradicije čebelarjenja, ki so jo v naših
vaseh opravljali že naši dedje. Krožek vodita
mentor Marjan Volaj in somentorica učiteljica
Mateja Jere Grmek.
Vsako leto se udeležimo tudi Tradicionalnega
slovenskega zajtrka ter obiščemo šolarje v štirih
šolah in otroke v treh vrtcih. Ob 10. obletnici smo
skupaj z vsemi šolarji in otroci iz vrtca pred učnim
čebelnjakom zapeli tudi Slakovega Čebelarja.

Ob učnem čebelnjaku smo posadili medoviti vrt.
S tem smo našim čebelicam približali hrano, našim
krožkarjem pa naravno sožitje med čebelami in
cvetjem. V okviru krožka spoznavajo tudi
medovite rastline in njihovo koristnost.
Člani društva smo v več delovnih akcijah pripravili
grede, ki smo jih ogradili s kostanjevimi debli in
navozili zemljo ter posadili več kot sto enoletnih in
trajnih medovitih rastlin Prve smo kupili, nekaj je
bilo darovanih, največ pa smo jih prejeli preko
razpisa ČZS od Trajnic Golob Klančnik.
Pred učnim čebelnjakom je tudi cvetoč travnik ter
več vrst sadnega drevja in medovitih grmovnic.
Lipo je zasadil tudi župan občine Ivančna Gorica
g. Dušan Strnad v sklopu akcije Sadimo medovite
rastline.

Čebelarsko društvo
Krka in Zagradec

Člani čebelarskega društva

Člani in gostje na občnem zboru društva 27.1.2017 v Gostišču Krka
Naš kraj je zibelka čebelarstva, kjer so čebelarili že
pred več sto leti. Tu je naša avtohtona vrsta čebele že
sredi 19. stoletja imenovana kranjska sivka.
»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 jun ijski izdaji
daljnega leta 1907.
V izdaji je bila objavljena tudi novica o ustanovnem
čebelarskem shodu na Krki, kjer se je na »binkoštno
nedeljo zbralo nekaj ustanovnih udov« in postavilo
temelj Čebelarske družine Krka, ki se je v vseh teh letih
ohranjala in krepila ter sedaj šteje preko 50 aktivnih
članov s preko 1000 družin od Muljave do Ambrusa.

Čebelarji pridobivamo čebelje proizvode, vzgajamo
čebelje matice, sadimo medovite rastline, skrbimo za
okolje ter izobraževanje.
Skupaj z Občino Ivančna Gorica ter krškimi društvi
smo v neposredni bližini šole na Krki pridobili
Čukovino, objekt kjer imamo svoje prostore ter
razstavni kotiček. Posebnost so panjske končnice, ki so
jih poslikali krožkarji pod
somentorstvom
akademskega slikarja Franceta Slane.
Čebelarsko društvo Krka in Zagradec ima v svojih
pravilih delovanja 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. V
neposredni bližini šole smo postavili čudovit učni
čebelnjak, kjer so panje poslikali kar sami krožkarji.

BABNIK ANTON
BREGAR ANDREJ
BREGAR ANTON ZVONE
BREGAR SIMON
BRODNIK ZVONE
FERKULJ SREČKO
GLAVAN ALOJZ
GLAVAN ANA
GORJANC BLAŽ
HOČEVAR ANTON
HROVAT ROK
JAMNIK JOŽE
KAMBIČ ANDREJ
KLUN JOŽEF
KOSMAČ ZVONIMIR
KOŠAK BOŠTJAN
KOŠAK FRANC
KOŠČAK ANDREJ
KOVAČIČ STANE
KOŽELJ ANTON
KRALJ IGNAC
KUTNAR ALEŠ
MANDELJ MATEJ
MARKOVIČ TONČEK
MARŠIČ MATJAŽ
MAVSAR MARIJA
MIKLIČ PETER

Otvoritev Čukovine

MLAKAR STANKO
MOHORIČ BORIS
MRVALJ DINO
PAJK ANTON
PAJK FERDINAND
PEČJAK JOŽE
PERKO ANTON
PLUT MATJAŽ
PODRŽAJ TOMAŽ
REŠETIČ KRISTIAN
ROJC ŠTEFAN
ROŠELJ IVAN
ROZMAN PETER
RUS IVAN
SKOK PRIMOŽ
STRMOLE FRANC
STRMOLE FRANCI
ŠINKOVEC ANTON
ŠKUFCA JOŽEF
VIDIC FRANC
VOLAJ MARJAN
ZAJC JOŽE
ZAJC JOŽE
ZAJC ROBERT
ZALETELJ ALJAŽ
ZALETELJ FRANC
ZALETELJ HENRIK
ZELNIKAR ALOJZ

