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Uvodna beseda

PREDSEDNIKA ČD PONIKVA
OB IZDAJI ZBORNIKA
Slavko Špur, predsednik ČD Ponikva
Vsak izmed nas se večkrat ozre nazaj na
pot, ki jo je prehodil. Nič drugače ni tudi z
ostalimi dejavnostmi, med katere prav tako
spada društvena dejavnost. Že leta 2016,
ko sem postal predsednik Čebelarskega
društva Ponikva, sem začel s
poizvedovanjem o zgodovini
čebelarstva
na
Ponikvi.
Predvsem so me zanimali
začetki
organiziranega
čebelarjenja. Med dokumenti,
ki sem jih prevzel od prejšnjega
dolgoletnega
predsednika,
g. Jožeta Palčnika, nisem
našel nobenega dokumenta
iz starejšega obdobja. Še
najstarejši dokument je bila
blagajniška knjiga iz leta 1954,
ki sem jo dobil od g. Antona Božiča. Tako mi
ni preostalo nič drugega, kot da sem poiskal
podatke in dokumente drugje, predvsem
na spletu. Poiskal sem Digitalno knjižnico
Slovenije, kjer imajo shranjene vse številke
osrednjega čebelarskega glasila Slovenski
čebelar od številke 1, leta 1898, do danes.
O našem kraju Ponikva nisem našel veliko
zapisov, najstarejši zapis pa je iz leta 1921,
kjer je sploh prvič omenjena Ponikva ob južni
železnici. Ta zapis je služil tudi kot osnova
za določitev letnice začetkov organiziranega
čebelarjenja na Ponikvi, čeprav je verjetno,
da je bila organizirana oblika čebelarjenja
vzpostavljena že kakšno leto prej. Več
podrobnosti je v posebnem poglavju zbornika
Zgodovina čebelarstva na Ponikvi.
Seveda pa pričujočega zbornika ne bi
mogli izdati brez nesebične pomoči tako
čebelarjev kot tudi ostalih. Zato se v prvi
vrsti zahvaljujemo Občini Šentjur in županu
g. mag. Marku Diaciju za finančno in drugo
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pomoč pri nabavi prapora in izdaji zbornika.
Zahvaljujem se tudi ge. Barbari Pistotnik za
oblikovanje in jezikovni pregled, g. Robertu
Gajšku za izvrstne fotografije naših čebelarjev,
g. Juretu Centrihu za ostale fotografije in
družinama Pušnik in Masten iz
Hotunja za posojene arhivske
dokumente. Zahvaljujemo se
tudi vsem ostalim, predvsem
krajanom, ki so s prostovoljnimi
prispevki ob prejemu koledarja
prispevali k izdaji zbornika.
Upam, da sem s pričujočim
zbornikom
ob
100-letnici
organiziranega
čebelarjenja
na Ponikvi vsaj deloma prikazal
zgodovino
čebelarstva
na
Ponikvi, in da bo njegova vsebina služila kot
osnova za nadaljnje raziskovanje in promocijo
čebelarstva v našem kraju.
Vsem bodočim čebelarjem pa namenjam
misel, ki jo je v priročniku Umni čebelar leta
1920 zapisal znan čebelar Fran Lakmayer, in
je še vedno aktualna: „Čebelari naj tisti, ki
ima veselje do živali sploh, do čebele pa še
posebej. Tisti, ki ima za čebelarstvo dovolj
časa, je marljiv, mirnega značaja, ni lakomen
in škodoželjen, je pa skrben in vztrajen in ima
vsaj malo glavnico, da si more za začetek
kupiti par kranjičev in postaviti primerno velik
čebelnjak na lastnem vrtu v kraju čebelam
ugodnem. Kdor teh lastnosti in ugodnosti
nima in si jih noče oziroma ne more pridobiti,
ta naj se ne loti čebelarstva, ker bi imel le
nepotrebne troške, sitnosti, veliko jeze in bi
tudi druge nadlegoval in vznemirjal.”
Naj medi!

Beseda župana

OBČINE ŠENTJUR
mag. Marko Diaci, župan

Spoštovane članice in člani Čebelarskega društva Ponikva,
v letu 2021 uradno obeležujete kar 100 let aktivnega delovanja
društva, kar je častitljiv jubilej, ob katerem prejmite iskrene čestitke.
Zgodovina čebelarstva pa sicer na Ponikvi sega še dlje v preteklost,
zahvaljujoč zavednim prednikom – rojakom s Ponikve in širšega
območja Šentjurskega, ki so prepoznali pomen povezovanja na
področju čebelarjenja. Nenazadnje je že sam dolgoletni znameniti
župan Gustav Ipavec spodbujal čebelarsko dejavnost v želji po
razvoju gospodarstva in kmetijstva. Tako bogata lokalna zgodovina
kar kliče po ohranjanju tradicije tudi v bodoče.
Tako visoka obletnica si zasluži posebno pozornost in zahvala
gre celotnemu članstvu društva na Ponikvi, ki skrbi za ohranjanje
čebelarjenja. Le-to ima v slovenskem prostoru izjemen pomen v več
pogledih. Čebele in čebelarjenje so po zaslugi vestnih čebelarjev med
Slovenci zelo visoko na lestvici vrednot. Vse bolj je živ ponos na slovito
čebelarsko preteklost z Antonom Janšo na čelu, na avtohtono vrsto
čebele, kranjsko sivko. Čebelnjaki in panji z roji čebel na travnikih,
ob gozdovih in vzpetinah po vsej naši deželi tvorijo edinstveno veduto,
prepoznavno kulturno krajino, ki je naš zaščitni znak in hkrati blagovna
znamka – Sloveniji gredo zasluge, da od leta 2017 po uradni potrditvi
s strani Generalne skupščine OZN 20. maja uradno obeležujemo
svetovni dan čebel. Prav vsak od slovenskih čebelarjev in seveda tudi
vsak izmed vas je pripomogel k temu velikemu dosežku.
Vse bolj se tudi zavedamo edinstvenega pomena, ki ga ima čebela v
našem ekosistemu, v okolju, kmetijstvu. Nič v naravi ni samoumevnega;
brez čebel in opraševanja ni pridelka. Brez vaših čebel na pobočjih
okoli Ponikve ne bi zoreli sladki grozdi, jabolka v neskončnih hotunjskih
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sadovnjakih, njive in vrtovi ne bi rodili pridelka. Med in čebelji pridelki
so blagodejni in izjemno zdravilni za človeka in pravzaprav šele
odkrivamo vse njihove pozitivne lastnosti. Čebela človeku ves čas
daje, v zameno pa terja skrb, pazljivo ravnanje, negovanje in hrano
v času pomanjkanja, zaščito pred škodljivci. Nemočna pa je proti
onesnaževalcem, strupom in raznolikim kemičnim pripravkom, ki
spremljajo intenzivno kmetijstvo. Zato je to naloga nas ljudi, boj za
zdravo in čisto okolje, čim bolj ekološko in živalim prijazno pridelavo.
Boj za čebele je boj za našo lastno prihodnost, bodočnost mladih
generacij in obstoj našega planeta.
Kot skupnost smo lahko hvaležni tudi Čebelarskemu društvu Ponikva.
Njegovi člani si z raznolikimi aktivnostmi, sodelovanji na prireditvah in
predstavitvah, že leta prizadevate za osveščanje sokrajanov, soobčanov
ter širše javnosti o pomenu čebel in ohranjanju čebelarstva. Predvsem
ste lahko ponosni na lično urejen učni čebelnjak pri OŠ Blaža Kocena
Ponikva in na uspešno delujoč čebelarski krožek, v okviru katerega z
vso ljubeznijo in vnemo našim mladim prenašate dragocena znanja
ter jim privzgajate občutek za te drobne živalce ter krhko ravnovesje
naravnega okolja. Prvič se srečate že na tradicionalnem slovenskem
zajtrku v vrtcih in to sodelovanje se potem uspešno nadgrajuje.
Verjamem, da ste vsi ta srečanja v zadnjem letu zaradi epidemije zelo
pogrešali. Žal so vam omenjene razmere preprečile tudi praznovanje
visokega jubileja društva, kot bi si ga želeli in vsekakor zaslužili.
A tudi za to še pride čas. Do tedaj pa se prepustite značilnemu
pomirjujočemu in zdravilnemu brnenju v svojih urejenih čebelnjakih.
Naj vam, vsem nam, narava v tem letu nakloni prijazno vreme, pisan
cvet za bogat pridelek ter obilje dišečega medu. Upam, da ga bomo
kmalu lahko skupaj okušali.
Vašemu društvu in vsem članom želim uspešno delovanje tudi
v bodoče, dobro povezovanje v kraju in izven, veliko uspehov pri
učenju in vzgoji podmladka za zdrav in močan čebelji rod!
Naj medi!
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Beseda predsednika

ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE
OB IZDAJI ZBORNIKA
Boštjan Noč, predsednik ČZ Slovenije

Spoštovani!

skratka za čebelarja nekaj najlepšega.

Čebelarstvo v Sloveniji ima zares bogato
tradicijo. 100 let organiziranega čebelarstva
v okviru Čebelarskega društva
Ponikva to nedvomno potrjuje. V
Sloveniji nas je približno 12.000
čebelarjev, kar je, glede na to,
da nas je Slovencev približno 2
milijona, zelo veliko. Čebelarimo
z okoli 200.000 čebeljimi
družinami. Povprečen čebelar
ima torej manj kot 20 družin.
Čebelarska zveza Slovenije je
društvena neprofitna strokovna
organizacija, ki so jo leta 1873
ustanovila čebelarska društva za
uresničevanje skupnih interesov. Več kot 210
čebelarskih društev in zvez nas je v veliki večini
povezanih v Čebelarsko zvezo Slovenije.

Slovenija je izvorna dežela KRANJSKE SIVKE, ki
je zaradi odličnih lastnosti razširjena po vsem
svetu. Leta 1879 je Pollmann
opisal in poimenoval čebele,
ki jih je dobil iz Kranjske, kot
podvrsto Apis mellifera carnica,
imenovano
tudi
“kranjska
čebela”, “Carniolan Bee”,
“Krainer Biene”. S stalno odbiro
in intenzivno vzrejo čebeljih
družin in matic nam je uspelo
ohraniti avtohtono populacijo
kranjske čebele.

Čebelarstvo je v Sloveniji del naše narodne
identitete. Slovenci se radi poistovetimo
s svojo kranjsko čebelo, na katero smo
upravičeno ponosni. Čebelarstvo je del
naše kulturne dediščine, saj le redki ne
poznajo našega edinstvenega čebelnjaka,
naših panjskih končnic, naših lectovih src,
medenjakov … Čebelarska društva in
zveze imajo svoje prapore, čebelarji imamo
slovesne čebelarske obleke in svojevrstno
linijo oblačil za prosti čas. Naši čebelnjaki so
prave stavbne “umetnine” in so edinstvena
“stavbna” kulturna dediščina Slovenije. V
čebelnjakih slovenskim čebelarjem zaigrata
duša in srce. Tam slovenski čebelar uživa
skupaj s čebelicami, ki jim upravičeno
pravimo, da so naše prijateljice. Čebelnjak je
res nekaj edinstvenega, v njem diši po medu,
propolisu, vosku … sliši se brenčanje čebel,

Čebelarji v Sloveniji smo
zadovoljni, da smo v zadnjih letih Slovence
ozavestili, da je najpomembneje uživati
čebelje pridelke in izdelke s svojega lokalnega
območja. Prav tako nas veseli dejstvo, da
Slovenci vsak dan bolj posegajo po čebeljih
pridelkih slovenskih čebelarjev. Podatek, da
se je uporaba našega medu v zadnjih desetih
letih skoraj podvojila, veseli – z manj kot 1
kg na prebivalca na sedaj več kot 2 kg na
prebivalca letno.
Ob 100-letnici ČD Ponikva Vam v svojem
imenu in v imenu Čebelarske zveze Slovenije
iskreno čestitam z željo, da je Vaše društvo
še naprej povezovalni člen med čebelarji tako
na lokalnem kot državnem nivoju.
Slovenski čebelar je v slovenski družbi cenjen
in spoštovan in naša naloga je, da tako tudi
ostane!
Naj medi.
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Slavko Špur,
predsednik ČD Ponikva
Čebelarjenje je v Sloveniji del kulture,
saj je to ena izmed najstarejših in najbolj
tradicionalnih dejavnosti na podeželju.
Čebelarji smo ljudje z veliko ljubeznijo do
čebel in s posebnim občutkom za ohranjanje
narave, zato čebelarjenju upravičeno pravimo
tudi poezija kmetijstva.
Slovenski čebelarji, ki smo povečini združeni
v Čebelarsko zvezo Slovenije, s ponosom
nadaljujemo tradicijo svojih prednikov.
Skrbimo za ohranjanje naše avtohtone
kranjske sivke, varovanje njenega življenjskega
okolja in za pridelavo najkakovostnejših
čebeljih pridelkov. Pomembno področje naših
prizadevanj je tudi ozaveščanje širše javnosti o
pomenu čebelarstva pri opraševanju sadnega
drevja in drugih rastlin in s tem pridobivanju
zdrave slovenske hrane.
Čebelarsko društvo Ponikva neguje in ohranja
dolgoletno tradicijo čebelarstva na območju
Krajevne skupnosti Ponikva in bližnje okolice.
Začetki organiziranega čebelarstva na Ponikvi
segajo v leto 1921, kot samostojno uradno
registrirano društvo pa deluje od leta 1992.
Članstvo v društvo se iz leta v leto povečuje.
Trenutno je v društvo včlanjenih 40 polnoletnih
članov in 4 učenci čebelarskega krožka na
OŠ Blaža Kocena Ponikva.
Temeljna naloga društva je pospeševanje
čebelarstva predvsem z nenehnim strokovnim
usposabljanjem članov. Društvo organizira
strokovna predavanja in omogoča udeležbo
članov na raznih izobraževanjih, sejmih,
razstavah in ekskurzijah, kjer se seznanjajo s
sodobnimi trendi čebelarstva.
Društvo omogoča članom organizirano nabavo
sredstev za izvajanje čebelarstva, še posebej
pa z nabavo matic pomaga pri ohranjanju
avtohtone čebelje pasme kranjske sivke.
Posebno pozornost daje društvo skrbi za
preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni
ter varstvu pred zastrupitvami, kar v zadnjih
letih precej ogroža čebelarjenje. Pri tem

sodeluje z veterinarsko službo in podjetji ter
posamezniki, ki se ukvarjajo z dejavnostmi,
ki lahko pomenijo potencialno grožnjo za
zdravje čebel.
Društvo svojo dejavnost predstavlja na
različnih razstavah, prireditvah in sejmih,
kjer promovira izdelke svojih članov ter
čebelarstvo nasploh, obenem pa tudi lokalno
skupnost. Vsa leta sodeluje pri organizaciji
tradicionalnega slovenskega zajtrka v Vrtcu in
Osnovni Šoli Blaža Kocena na Ponikvi.
Čebelarsko društvo Ponikva že dolga
leta aktivno deluje na področju razvoja
čebelarstva, zadnja leta pa tudi uspešno
sodeluje z Osnovno šolo Blaža Kocena
Ponikva, kjer je organiziran čebelarski krožek.
V letu 2011 smo bili uspešni na razpisu in
s pomočjo Čebelarske zveze Slovenije in
drugih donatorjev pridobili učni čebelnjak.
Le-tega smo v lastni režiji postavili in uredili
ob osnovni šoli na Ponikvi.
Vsi čebelarji v Sloveniji smo enotni, da je
20. december 2017 za vedno zaznamoval
Slovenijo, predvsem slovensko čebelarstvo,
saj je na ta dan Generalna skupščina OZN
soglasno podprla slovensko pobudo in
razglasila 20. maj za svetovni dan čebel. Od
takrat dalje se je namreč v Sloveniji, pa tudi
drugod v EU, močno okrepila zavest o pomenu
čebel pri opraševanju in o njihovi ogroženosti
v svetu. Tako je Odbor državnega zbora za
kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, na
svoji seji, 05. 09. 2019, pod točko dnevnega
reda: Nujni ukrepi v čebelarstvu sprejel več
sklepov, s katerimi se med drugim predlaga,
da MKGP nadaljuje aktivnosti za razglasitev
ogroženosti čebel v okviru zakonodajnih
aktov EU; da bo mogoče za zdravila za
zdravljenje varoze pri čebelah obračunati
znižano stopnjo DDV; da naj MKGP nadaljuje
dejavnosti za označevanje porekla medu
po državi izvora v EU; da MKGP pristopi k
oblikovanju pomoči čebelarjem v primeru,
da podatki o pridelku medu, ki jih pripravlja
Opazovalno napovedovalna služba pri ČZS,
izkazujejo slabo letino, primerljivo s pridelavo
medu v letu 2017 itd. Konec koncev je prvi
konkretni rezultat svetovnega dneva čebel
tudi, da je EU spoznala pomen čebel in

čebelarstva in za naslednje obdobje v okviru
EU ukrepov za področje čebelarstva predlaga
70 % več sredstev.
Seveda pa sam ponos in lepe besede ne
bodo pomagali čebelam in čebelarjem.
Čebelarji si predvsem želimo, da se čebele
čim prej razglasijo za ogrožene po vsem
svetu in zatem sprejmejo programi, ki bodo
dolgoročno zagotavljali njihov obstoj.
Naše misli in dejanja morajo biti usmerjena
predvsem na naše čebele, na njihovo zdravje
in razvoj, in kako našim uporabnikom
ponuditi kakovosten in neoporečen med in
ostale čebelarske pridelke.
Pomen čebele je izjemno velik, saj s svojo
opraševalno funkcijo vrši, da se habitati
ohranjajo oziroma da se izboljšujejo, če
seveda ljudje ne uničujemo okolja. Je
namreč tista žival, ki je za ekosisteme najbolj
občutljiva. Čebela ima izjemno funkcijo,
saj ima sposobnosti, da lahko oprašuje
in v naravi pobere, kar ji ustreza za razvoj
družine. S tem seveda ne želim zmanjševati
vloge drugih opraševalcev. Je pa dejstvo,
da je čebela ena od najbolj razvitih živalskih
bitij. Čebelja družina je superorganizem,
kjer vse poteka po določenih pravilih, ki
jih je postavila narava in del te narave so
čebele. Zato je čebelarjenje danes tako zelo
popularno. Skozi čebelarjenje spoznavaš,
kako deluje narava in obenem spoznavaš
čudoviti svet čebel. Čebelarji pravimo, da
se stalno učimo, a hkrati ugotavljamo, da
o čebeljem svetu ne vemo veliko. Če hočeš
spoznavati čebelji svet, se moraš veliko družiti
s čebelami, opazovati njihovo življenje v panju
in tudi izven njega. Čebelarstvo ni enostavna
dejavnost, saj čebela ni hišni ljubljenček, kot
je pes ali kakšna druga domača žival. Čebelje
življenje je namreč popolnoma drugačno, saj
je čebela divja žival. Že daljnega leta 1908
je znan čebelar Fran Lakmayer v priročniku
Umni čebelar napisal: „Kakor iz učenca ni
takoj mojster, ampak se mora veliko učiti
in vaditi, da postane mojster, tako se mora
tudi, pa še bolj pridno in več let, čebelar
učiti in vaditi, da se sme prištevati k umnim
čebelarjem. In še po precejšnjem številu let
pridnega in marljivega čebelarjenja ne bode
vsega vedel.“
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Čebelarstvo

PO WIKIPEDIJI
Čebelarstvo, s tujko apikultura, je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojitvijo
čebel z namenom pridobivanja njihovih proizvodov, predvsem medu in
voska, pa tudi za opraševanje. Najprimernejša in najbolj razširjena v
ta namen je domača čebela (Apis mellifera), v Sloveniji predvsem njena
avtohtona podvrsta kranjska sivka (Apis mellifera carnica). Običajno gojijo
čebele v panjih. Čebelarstvo je na Slovenskem panoga z dolgo tradicijo, ki se
odraža tudi v ljudski umetnosti – poslikane panjske končnice so cenjen okras
čelne strani panjev na Slovenskem.
Na Slovenskem sta bila znana čebelarja Anton Janša in Peter Pavel
Glavar, v svetu Langstroth, Charles Dadant, Lorenzo Langstroth, Abbé
Émile Warré, Bruder Adam, itd.

ČEBELJI PRIDELKI
Čebeljih
pridelkov
je
veliko,
med
pomembnejšimi pa so med, pelod, matični
mleček in propolis.

raztopiti v tekočini. Če se ga dalj časa pusti
namočenega, lahko postane dobra osvežilna
pijača. Nikoli se ga ne sme pregrevati, saj se
s tem uničijo njegove zdravilne lastnosti.

Med
Glavni čebelji proizvod je med. Med je hrana,
poživilo ter zdravilo. Vrst medu je veliko, po
celem svetu verjetno več kot 20.000. Na
Slovenskem so med bolj znanimi gozdni,
cvetlični, kostanjev, akacijev, žajbljev, lipov,
sončnični in hojev med. Med so uporabljali
že v preteklosti in sodi med enega najstarejših
človeških živil. Grški zdravnik Hipokrat je med
že pred 2500 leti uporabljal kot sestavino
raznih zdravil.

Matični mleček
Matični mleček je belkasta, mleku podobna
tekočina. Nastaja, ko čebele delavke
opravljajo nalogo dojilj. Nastaja v posebnih
mešičkih ob glavi, ki pozneje zakrnijo. Na
trgu je dostopen kot prehransko dopolnilo.
Kupujemo ga v lončkih od 3 do 20 gramov in
je v tej količini tudi najkoristnejši. Hrani se ga
pri temperaturi 0–5 °C.

Pelod
Cvetni prah (pelod) so drobna telesca, ki
jih proizvedejo cvetni prašniki. Človeškemu
telesu je koristen, saj preprečuje morebitno
pomanjkanje vitaminov, mineralov ter
aminokislin. Jemljemo in kupujemo ga lahko v
obliki kapsul, tablet ali pa kar v prahu. Cvetni
prah se lahko prežveči, zelo težko pa ga je
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Propolis
Čebele iz propolisa gradijo obrambne zidove
ob vhodu v panj, lepijo ter mašijo razpoke,
lakirajo notranjost panja in z njim balzamirajo
trupla pobitih vsiljivcev, ki jih zaradi velikosti
ne morejo spraviti iz panja. Propolis je zelo
močan lokalni anestetik, močnejši od kokaina
in novokaina. Pospešuje celjenje ran in
pomaga pri vnetjih.

Statistični podatki
O ČEBELARSTVU
Vir: Čebelarska zveza Slovenije

Slovenija je izvorna dežela kranjske čebele, ki jo odlikujejo mirnost,
delavnost in odlična orientacija. V številnih deželah so avtohtone čebele
zaradi vnašanja tujerodnih čebel z leti izginile, pri nas pa se je avtohtona
čebela ohranila vse do danes. K temu je prispevala tudi pristopna pogodba
Slovenije k Evropski uniji in Resolucija o zaščiti kranjske čebele z zavezo,
da bomo izvajali ukrepe, potrebne za ohranitev kranjske čebele.

POMEN ČEBEL IN OPRAŠEVANJA
Življenjska doba čebel delavk je od nekaj dni pa do enega leta.
Odvisna je od sezone, količine hrane in aktivnosti, ki jih počnejo
skozi življenje. V vseh obdobjih leta je za dosego maksimalne
življenjske dobe pomembna ustrezna hrana. Čebele gnetejo cvetni
prah in prenašajo nektar v istem starostnem obdobju, kot gradijo
satje. Od pašnih čebel sprejemajo nektar, ki ga ventilirajo na
jezičku, nekaj pa ga razdelijo drugim čebelam. Te ga po daljšem
prezračevanju odložijo v celice, kjer še naprej zori v med.
Vrednost vseh čebeljih pridelkov pa je veliko manjša od koristi,
ki jo imamo zaradi opraševanja. Čebele in drugi opraševalci
predstavljajo neprecenljivo vrednost tako z gospodarskega,
socialnega kot okoljskega vidika:

kmetijska proizvodnja, neodvisna od opraševanja, se je v zadnjih 50 letih podvojila |
kmetijska proizvodnja, za katero je potrebno opraševanje, se je povečala za štirikrat
od opraševanja je odvisna tretjina pridelane hrane na svetu | FAO ocenjuje, da je
opraševanje potrebno pri 71 % rastlinskih vrstah, gojenih za prehrano ljudi | 90 % vse
hrane je proizvedeno iz teh pridelkov
Poleg pomena čebel za uspešno kmetijsko proizvodnjo, ki
zagotavlja preskrbo s hrano, je treba omeniti še njihovo vlogo pri
ohranjanju ekološkega ravnotežja in biotske raznovrstnosti v naravi.
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STATISTIČNI PODATKI
Po podatkih centralnega registra čebelnjakov je bilo oktobra 2018
v Sloveniji 10.933 čebelarjev, ki so čebelarili z 204.736 čebeljimi
družinami. V letu 2018 se je število ekoloških čebelarjev povzpelo
na 79. K temu pripomore program Razvoj podeželja 2014–2020, ki
subvencionira 22,31 EUR/čebeljo družino v ekološki pridelavi.
Povprečna starost čebelarja je po podatkih iz registra čebelnjakov
58,3 let. V letu 2018 so imeli čebelarji v povprečju 18,73 čebeljih
družin. Prevladujoči način čebelarjenja je v Alberti-Žnideršičevih
panjih ali AŽ panjih, kjer je naseljenih kar 93 % čebeljih družin.
Po podatkih Statističnega urada je bilo v Sloveniji leta 2018
pridelanega 1746 ton medu, od tega 44 ton ekološkega medu.
PROIZVODNJA IN ODKUP
Čebelarstvo ima v Sloveniji velik gospodarski pomen. Čebelje
pridelke (med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in
čebelji strup) človek uporablja kot hrano in kot pomoč pri lajšanju
zdravstvenih težav. Čebelji pridelki so tudi pomembna surovina za
pridobivanje nekaterih živilskih in drugih proizvodov.
Potrošnja medu presega domačo proizvodnjo in znaša okrog 1,4
kg na prebivalca na leto. V zadnjih desetih letih se bistveno ne

spreminja. Stopnja samooskrbe se od leta 2010 giblje med 20 %
in 85 %, v letu 2018 je znašala 79,2 %. Izvoz medu se v obdobju
2010–2018 povečuje od 32 ton medu (v 2011) na 378 ton (v
2018). Uvoz medu se je v obdobju 2010–2018 gibal od 585 ton (v
2010) na 1425 ton medu (v 2014) ter 1076 ton (v 2018).
Odkupne cene vseh vrst medu v Sloveniji so v zadnjih letih narasle.
V letih 2005–2008 so se gibale okoli 2 EUR/kg, medtem ko je
odkupna cena v letu 2017 znaša 4,78 EUR/kg. Precej višjo ceno
čebelarji dosegajo s prodajo na tržnicah. Cena medu na tržnicah je
od leta 2010 narasla iz 5,6 EUR/kg medu na 9,91 EUR/kg medu (v
2018). Slovenski čebelarji več kot 80 % medu prodajo na domu. V
zadnjih letih se na tržnicah proda okrog 60 ton medu.

PRIZNANA REJSKA
ORGANIZACIJA IN ODOBRENA
VZREJALIŠČA ČEBELJIH MATIC
V Sloveniji so čebelarji organizirani v okviru ene priznane rejske
organizacije, ki izvaja rejski program za kranjsko čebelo (Apis
mellifera carnica). V skladu z rejskim programom mora potekati tudi
vzreja čebeljih matic, ki se izvaja na odobrenih vzrejališčih čebeljih
matic.
Priznana rejska organizacija je Čebelarska zveza Slovenije.
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Zgodovina
čebelarstva

NA SLOVENSKEM

UVOD
Delovnemu človeku rečemo, da je priden kot
čebela, ker so te v svoji kratki življenjski dobi
izredno organizirane, marljive in produktivne.
Plod njihovega dela je neponovljiv zaklad
zdravja, struktura, v kateri se nahajajo, pa
arhitekturna mojstrovina. Podobno so nekoč
kmetje brez strojnih pripomočkov vztrajno
delali ter si pridelali zdrav vsakdanji kruh in
brez predznanja imeli tudi čut za tradicijo,
kulturo in umetnost.
Čebelarstvo (s tujko apikultura) sodi med
kmetijske panoge, ukvarja pa se z gojitvijo
čebel z namenom pridobivanja njihovih
proizvodov. Med proizvode štejemo med,
vosek, propolis, cvetni prah, matični mleček
in čebelji strup. Seveda reja čebel zelo
pomembno vpliva tudi na opraševanje rastlin.
Čebele so zelo pomembne za kmetijstvo in
našo prehrano, s tem pa za celotno družbo.
Večina kmetijskih kultur potrebuje tujo
oprašitev in kar 80 % le-te opravijo prav
čebele.
Človek je od nekdaj deloval z naravo in bil
člen različnih prehranjevalnih in življenjskih
procesov, prav tako kot ostala bitja. Pred
mnogimi, mnogimi tisočletji je človek plenil
med tako, da ga je pobiral iz gnezd divjih
čebel. O tem pričajo številne prazgodovinske
jamske risbe v Španiji, osrednji Indiji ter Južni
Afriki. Čebelarstvo je na različnih koncih
sveta različno staro. Egipčanski panji so bili
podobni današnjim – predstavljali so koše s
slamo, iz katerih je bilo možno zajeti čebelji
roj. Na Srednjem vzhodu pa so za panje
uporabljali votle valje iz blata. Povsod po svetu
so uporabljali različne materiale, na primer
votle hlode ali buče, ter podobno. Najstarejši
prikaz tega odnosa pa je nastal pred tisoč leti
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v Pajkovi jami pri Bicarpi v španski pokrajini
Valenciji. Prastara risba prikazuje človeka pri
ropanju čebeljega gnezda. Na nekakšni vrvi
oziroma vzpenjavki čebelam odvzema med s
pomočjo dima. Podobno še danes marsikje
čebelarijo.
Kot
zanimivost
naj
napišemo,
da
sega čebelarstvo v Veliki Britaniji že v bronasto
dobo. Vosek je bil bistven pri litju brona,
poleg tega so ga uporabljali tudi za svetilke in
sveče. Šele v 17. stoletju so začeli izdelovati
lesene, izpopolnjene panje.
Čebelarjenje ni bilo tuje niti slovanskim
plemenom, ki so naselila območje današnje
Slovenije, zato se je pri nas čebelarstvo
hitro razvijalo. V srednjem veku je bilo
zelo cenjeno, ker je bil med najcenejše
sladilo in obenem zdravilo. Pomemben je
bil predvsem v prazničnem času, ko so ga
uporabljali za izdelovanje medenega peciva
– lecta. Prav tako so uporabljali vosek za
pečatenje pomembnih listin, izdelovanje
kipcev in poslikavanje pirhov, voščene sveče
pa so veljale za najimenitnejšo razsvetljavo.
Zanimivo je tudi to, da je bila cena voska
petkrat višja od cene medu.
Pridobivanje medu je postalo resna
gospodarska dejavnost šele po letu 1800,
seveda so takrat čebelarstvo že izpopolnili s
številnimi tehnološkimi izboljšavami. Včasih
je čebelarstvo pomenilo, da so iz panja
odstranili vse satje, ga stisnili, segreli in
uporabili, čebele pa so pustili brez hrane, zato
so stradale in umrle. Šele kasneje so začeli
uporabljati postopke, pri katerih so ohranili
celo satje in pustili čebelam dovolj medu za
preživetje.

ZGODOVINA
Sredi 18. stoletja so bili čebelarji dežele
Kranjske zelo širokega znanja. Ljudje so
poznali marsikatero skrivnost iz čebeljega
življenja in se niso niti zavedali, da so v tej
stroki vodilni v svetu. Ni čudno, da je iz tega
okolja izšel čebelar, prvi učitelj čebelarstva
na Dunaju, Anton Janša. Napisal je dve
strokovni knjigi o čebelarstvu v nemškem
jeziku, najprej Razpravo o rojenju, ki je izšla
leta 1771 (v slovenščino prevedena šele leta
1906), nato pa Popolni nauk o čebelarstvu,
ki je izšel po njegovi smrti, leta 1774.
Obe knjigi sta prinesli v tedanje svetovno
čebelarsko znanje veliko novosti in ovrgli
precej tedanjih krivih naukov. Prvo slovensko
čebelarsko knjigo smo Slovenci dobili leta
1792 s prevodom druge Janševe knjige z
naslovom ‘’Popolnoma podvuzhenje sa vsse
zhebellarje’’, ki ga je pripravil štajerski čebelar
in župnik Janez Goličnik.
PRVO DRUŠTVO
V 18. stoletju je kot zametek organiziranosti
čebelarjev nastalo tudi prvo društvo,
imenovano Čebelarska bratovščina, ki pa
je delovalo le kratek čas in so ga razpustili z
državnim odlokom. Nato je do organiziranosti
čebelarjev prišlo šele leta 1873, ko je bilo
ustanovljeno dvojezično Kranjsko društvo
za umno čebelarstvo, ki je tudi izdajalo
dva mesečnika: slovensko Kranjsko čebelo in
nemško Krainer Biene, vendar se tudi to
društvo ni obdržalo. Društvo, namenjeno
čebelarjem, ki deluje še danes, in pokriva
celotno slovensko območje, je nastalo 24.
januarja 1898, in se imenuje Čebelarska
zveza Slovenije. Izdaja glasilo Slovenski
čebelar, ki izhaja vsak mesec.

UMETNOST V ČEBELARSTVU
Slovenski čebelarji se lahko pohvalijo z
veliko zbirko panjskih končnic, ki danes
predstavljajo precejšnjo umetniško vrednost
in so zelo dragocene, kljub temu da jih
uvrščamo v ljudsko umetnost. Nastanek
poslikav je povezan s težavami z ropanjem in
zaletavanjem čebel, pa tudi s propadanjem
družin zaradi brezmatičnosti. Tako naj bi
dobra označitev čelne panjske končnice
povečini rešila nastale probleme.
Poslikani panji so bili na ozemlju današnje
Slovenije v splošni rabi ob koncu 19. in v
začetku 20. stoletja. Izven tega ozemlja jih je
živahna kranjska trgovina z živimi čebelami
zanesla v evropske in celo druge dežele.
Danes zbirko poslikanih panjskih končnic
hranijo v Slovenskem etnografskem muzeju v
Ljubljani, kjer obsega dobrih 750 predmetov,
in v Čebelarskem muzeju v Radovljici, kjer je
zbirka prav tako bogata.
Posebnost slikarstva na panjskih končnicah
je tudi ta, da se poleg religioznih motivov
(svetniki, angeli, hudič ipd.) pojavljajo tudi
številni prizori iz vsakdanjega življenja,
kmečkih opravil in praznikov. Do sedaj
znano motiviko sestavlja preko 600 različnih
motivov. Vsebina je včasih nabožna, včasih
poučna, pogosto pa tudi humoristična in
satirična.
Danes poslikave veljajo le za okraševanje
čebelnjakov, žal pa na njih redko naletimo.
Vir: Mateja Vukšinič, Rodna gruda 2015
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Najbolj primerna čebela, ki jo uporablja
čebelarstvo, je domača čebela (Apis
mellifera). V Sloveniji obstaja njena avtohtona
podvrsta kranjska sivka (Apis mellifera
carnica). Čebele čebelarji gojijo v panjih.
ORGANIZIRANA SKUPNOST
MEDONOSNIH ČEBEL
Čebelja družina je kot nekakšen superorganizem,
ki ga sestavljajo matica (plodna samica),
od 15.000 do 70.000 čebel delavk (to
so neplodne samice), v času polnega
razvoja pa čebelja družina vsebuje še cca.
1.000 trotov (samcev). Število čebel v
gnezdu je odvisno od različnih dejavnikov,
predvsem od letnega časa, količine hrane,
kakovosti matice ter izkušenosti čebelarja. Le
popolnoma usklajeno delovanje družine daje
za čebelarstvo dobre rezultate.
Vsak član čebelje družine ima svojo posebno
nalogo. Tako čebele delavke čistijo panj,
hranijo ličinke, gradijo satje, letajo na pašo
in tako naprej. Troti skrbijo za opraševanje
oziroma oploditev mladih matic, poskrbijo
tudi za ustrezno razpoloženje v družini. Matica
leže jajca ter je odgovorna za to, da družina
deluje kot ustrezno organizirana celota.
ČEBELARSTVO ZAHTEVA SVOJO
POSEBNO OPREMO IN ORODJE
Osebna oprema mora zaščititi čebelarja pred
nepotrebnimi čebeljimi piki. Današnje obleke
so debele ter z dobro zaščito obraza, pa tudi z
ustreznim zračenjem, da v takšnem oblačilu ni
prevroče. Sem sodijo tudi gumijaste ali usnjene
rokavice. Med čebelarsko orodje štejemo
čebelarsko dleto, omelce, meh in kozico. Ne
sme manjkati niti osipalnik.
Zavedati se je potrebno tudi tega, da z vsakim
posegom v panj porušimo naravno ravnotežje
v panju. Zato se mora čebelar izogibati
nepremišljenim posegom.
Vir: Monika Mrše, Nadlani.si
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Zgodovina čebelarstva
NA PONIKVI

Začetki čebelarjenja v Celjski dolini segajo
v stari vek, kjer so se na našem ozemlju s
čebelarstvom ukvarjali že Rimljani in pozneje
priseljeni stari Slovani. V srednjem veku so
se s čebelarstvom ukvarjali predvsem menihi
v samostanih, ki pa so tudi vzpodbudno
vplivali na kmečko prebivalstvo, da se je lotilo
čebelarjenja. Vidnejši razmah je čebelarstvo
pri nas doživelo v 18. stoletju, v času vladanja
cesarice Marije Terezije, ki je čebelarstvo
spodbujala. Cesarica Marija Terezija je
povabila na dunajski dvor priznanega
slovenskega čebelarja Antona Janšo, ki je
tam širil svoje znanje o čebelah. S svojim
vestnim in marljivim delom je pripomogel k
veliki prepoznavnosti slovenskih čebelarjev.
V 19. stoletju zasledimo več poskusov
organiziranja čebelarskega društvenega
življenja. S pomočjo takratnih občin so
ustanavljali občinske čebelnjake, v katere
so čebelarji prispevali svoje panje. Da pa
so bili čebelarji vedno bolj organizirani,
priča organiziranje več čebelarskih razstav.
Take so bile v Celju kar tri: leta 1863, 1878
in 1888. Leta 1898 je bilo ustanovljeno
osrednje Slovensko čebelarsko društvo za
Kranjsko, Spodnje Štajersko, Koroško in
Primorsko s sedežem v Ljubljani. Ustanovni
član Slovenskega čebelarskega društva je
bil Jakob Zabukovšek iz Vrtič na Ponikvi.
(vir: Slovenski čebelar 1/1898, “Imenik udov
Slovenskega čebelarskega društva”)
Društvo je takoj pričelo izdajati časopis
“Slovenski čebelar”, ki izhaja še danes.
Leta 1904 je bilo ustanovljeno Slovensko
čebelarsko društvo za Spodnjo Štajersko s
sedežem v Sv. Andražu v Slovenskih goricah,
h kateremu je pristopila tudi podružnica Sv.
Jurij ob južni železnici.
V začetku 20. stoletja je novo ustanovljeno
Čebelarsko društvo za Spodnjo Štajersko
pričelo s pobudo za ustanavljanje svojih
čebelarskih podružnic. Leta 1908 je Jernej
Zdolšek iz Lutrja pri Ponikvi postal odbornik

Čebelarske podružnice v Sv. Juriju ob južni
železnici.
Slovensko čebelarsko društvo za Spodnjo
Štajersko se je leta 1920 preimenovalo v
Pokrajinsko zvezo, ki je štela 22 podružnic.
V Podružnično zvezo Celje je spadala med
drugimi tudi podružnica Ponikva ob južni
železnici s 16 člani. V letu 1921 se je v
Sloveniji na novo ustanovilo 14 podružnic,
zato lahko upravičeno sklepamo, da je bila
med njimi tudi naša podružnica, saj je takrat
sploh prvič omenjena. Tako lahko štejemo
leto 1921 za ustanovno leto organiziranega
čebelarstva na Ponikvi (vir: Slovenski čebelar
št. 8/1921). Še isto leto se Podružnici Ponikva
ob južni železnici nameni 734,88 kron za
pomoč čebelarjem. (vir: Slovenski čebelar št.
9/1921).
Leta 1922 Podružnica Ponikva ob južni
železnici šteje 19 članov.
Na čebelarski razstavi v Ljubljani je leta
1922 sodelovala tudi ga. Mira Karlovšek iz
Ponikve, za kar je prejela diplomo in 200
kron nagrade. (vir: Slovenski čebelar 1922)
Druga svetovna vojna je ohromila čebelarsko
društveno življenje. Kmalu po koncu 2.
svetovne vojne je Ministrstvo za kmetijstvo
sprejelo odlok, da se vse predvojne čebelarske
podružnice organizirajo kot čebelarski odseki
pri kmetijskih zadrugah. Vendar so pristop k
zadružnim organizacijam izpeljale le nekatere
bivše čebelarske podružnice, druge pa so
mirovale in čakale na ponovno oživitev
društvenega življenja.
Predvojno čebelarsko društvo v Celju je še
naprej delovalo tudi po 2. svetovni vojni in se
leta 1950 preimenovalo v Okrajno čebelarsko
društvo Celje. V blagajniški knjigi ČD Šmarje
pri Jelšah iz leta 1946 je navedeno, da so
bile v Okrajni podružnici Šmarje pri Jelšah,
ki je delovala v okviru Čebelarskega društva
Celje, članice še Čebelarske družine Rogaška
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Slatina, Rogatec in Ponikva. (vir: Blagajniška
knjiga ČD Šmarje pri Jelšah)
Po terenu celjskega okraja pa so pričeli
ustanavljati čebelarske sekcije, ki so jih
imenovali
“čebelarska
družina”.
Vse
čebelarske družine so delovale pod okriljem
Okrajnega čebelarskega društva Celje. Tako
leta 1952 Čebelarsko društvo Celje poroča,
da mu je posodila denar v znesku 3.000 din
za nakup čebelarske opreme na zalogo tudi
Čebelarska družina Ponikva. (vir: Slovenski
čebelar št. 3/1952)
Leta 1959 je potekal čebelarski dan na
Hotunju pri tovarišu Mastenu, ki je v ta

namen odstopil vso svojo domačijo. Zbralo
se je okrog 100 čebelarjev iz bližnje in daljne
okolice, nekateri pa so prišli celo iz Maribora,
Celja in Šentjurja, da tako pokažejo mladi
čebelarski družini svoje simpatije. Zbralo
se je tudi mnogo nečebelarjev, zlasti šolske
mladine, saj je vse izredno zanimal barvni
film iz življenja čebel. (vir: Slovenski čebelar št.
3/1960)
Po razpustu okrajev in z ustanovitvijo občin je
Okrajno čebelarsko društvo Celje pričelo z
ustanavljanjem pripravljalnih koordinacijskih
odborov po občinah za ustanovitev
občinskih čebelarskih društev. 29. 02. 1976

Slovenski čebelar 8/1921,
ko se prvič omeni čebelarska družina Ponikva ob južni železnici.
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je bil ustanovni občni zbor Občinskega
čebelarskega društva Šentjur. Sestavljale
so ga čebelarske družine Šentjur, Ponikva,
Dramlje, Slivnica in Planina. Občinsko
čebelarsko društvo Šentjur je delovalo do
leta 1986, nato pa so se družine registrirale
kot samostojna društva. (vir: Zbornik 110 let
Čebelarskega društva Šentjur)
Čebelarske družine Šentjur, Ponikva, Dramlje
in Planina so 12. 12. 1976 razvile skupen
prapor v dvorani LIP Bohor v Šentjurju. Ta
prapor je do letošnjega leta uporabljalo tudi
naše društvo, zanj pa skrbi Čebelarsko društvo
Šentjur. (vir: Zbornik 110 let Čebelarskega
društva Šentjur)
Z zakonom so bile ukinjene čebelarske
družine, ki so se preimenovale v čebelarska
društva, zato se je Čebelarska družina Ponikva
02. 03. 1986 na občnem zboru preimenovala
v Čebelarsko društvo Ponikva. (vir: zapisnik
občnega zbora Čebelarskega društva Šentjur,
Družina Ponikva, z dne 02. 03. 1986)
12. 01. 1992 je bil ustanovni občni zbor
Čebelarskega društva Ponikva, na katerem
so bila sprejeta Pravila čebelarskega društva
Ponikva. Navzoči so bili vsi člani društva (18),
Pravila pa so bila potrjena s strani Oddelka za
notranje zadeve občine Šentjur pri Celju, dne
03. 04. 1992. (vir: Izvleček iz zapisnika letne
seje in ustanovnega občnega zbora Čebelarskega
društva Ponikva, z dne 12. 01. 1992)
10. septembra 2011 je bila, za potrebe
delovanja čebelarskega krožka, otvoritev
učnega čebelnjaka pri OŠ Blaža Kocena
Ponikva. Čebelnjak je bil postavljen s sredstvi
donatorjev iz Sklada za ohranitev kranjske
čebele. Prvi mentor čebelarskega društva je
bil predsednik društva g. Jože Palčnik, ki sta
ga kasneje nasledila ga. Lea Petek in g. Dejan
Podkrajšek.
15. novembra 2016 je društvo pridobilo v
najem društveno pisarno v stavbi KS Ponikva,
ki smo jo opremili z vso potrebno opremo.
Kasneje smo vzpostavili lastno spletno stran,
pridobili status delovanja v javnem interesu,
sofinancirali nabavo čebelarskih oblek itd.

Zapisnik ustanovnega
občnega zbora društva iz leta 1992
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Fotografija čebelnjaka in Antona Šibala
iz Slatine pred začetkom 1. svetovne vojne

Prenos učnega
čebelnjaka v trajno last

Čebelarski dan na Ponikvi
in priznanje gospodu Mastenu

Seznam ustanovnih članov
in pravila ČD Ponikva iz leta 1992

DRUŠTVO DANES – LETA 2021
Januarja 2021 je društvo štelo 43 članov,
od tega 4 učence čebelarskega krožka na
OŠ Blaža Kocena Ponikva. Povprečna starost
čebelarjev, brez upoštevanja krožkarjev,
je 54,8 let. Najstarejši čebelar ima 87 let,
najmlajši pa 22. V lasti imamo 38 čebelnjakov
in gospodarimo s 469 čebeljimi družinami.
Upravni odbor
Slavko Špur (predsednik),
Jože Šibal (tajnik),
Marjeta Centrih (blagajničarka),
Slavko Dobrajc (skrbnik učnega čebelnjaka),
Lea Petek (mentorica čebelarskega krožka),
Matjaž Skutnik
Jože Žogan
in Jože Strašek
Nadzorni odbor
Jože Palčnik st.,
Janez Petauer,
Božo Petek (predsednik)
Disciplinska komisija
Andrej Palčnik,
Simona Petelinšek (predsednica),
Dejan Podkrajšek
Praporščak
Martin Lubej
Slavko Špur,
predsednik ČD Ponikva
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Slavko Špur,
predsednik ČD Ponikva
SPLOŠNO O PRAPORU
Prapori so umetnine, ki skozi desetletja
ohranjajo živo tradicijo ter občutek
pripadnosti. Predstavljajo vrednote, kot sta
čast in ponos. Kvalitetno izdelan in dobro
vzdrževan prapor je ogledalo društva, ki skozi
čas pridobiva muzejsko vrednost.
Prapor se najpogosteje uporablja pri svečanih
dogodkih in za predstavitev društva. Prapore
društva uporabljajo tudi na pogrebih in ob
praznikih. Prvo razvitje prapora je za vsa
društva poseben dogodek, ki ga spremlja
tudi svečanost – prapor namreč pooseblja
društvo.
Prapori so v Evropi razširjeni od
časov Rimskega imperija, kjer so bili v
uporabi predvsem v vojski, vezeni prapori pa
so razširjeni od srednjega veka, ko so se z
njimi predstavljale plemiške družine. Danes
so vezeni prapori najbolj razširjeni v Nemčiji,
kjer se z njimi predstavljajo lovska, strelska,
gasilska, veteranska in druga društva. Na
območju Slovenije so vezeni prapori prisotni
vsaj od časa Avstro-Ogrske monarhije.
V Kraljevini Jugoslaviji so prapori postali
pomembni simboli društev – v tem času so to
bila predvsem gasilska in telovadna društva,
ki so bila na našem območju zelo številna in
dejavna. Največji razcvet je vezeni prapor
na Slovenskem dobil po drugi svetovni vojni,
ko ga je moralo imeti skoraj vsako društvo.
Takrat se je tudi izoblikoval značilni slovenski
vezeni prapor, ki je za razliko od nemškega
kvadratnega prapora pravokotne oblike in
manjših dimenzij. Svoje simbole so v tistem
obdobju na praporih razprostrli sindikati, lovska
društva, upokojenska društva, prostovoljna
gasilska društva, godbe in planinska društva,
predvsem pa borčevska veteranska društva.
Ob osamosvojitvi Slovenije je Andrej Vidmar
za slovensko vojsko izvezel prve prapore
Teritorialne obrambe RS, katerih idejni avtor
je bil major Janez Švajncer.
Na Slovenskem se je v povezavi s prapori razvila
tudi posebna tehnika vezenja, tako imenovani

verižni vbod. Drugje, predvsem v Nemčiji, se
je razvijal ploščati vbod kot vezenje na roke,
ter bouillon šivanje (bouillonstickerei). V
Sloveniji je verižni vbod postal najpogostejša
tehnika vezenja, uporabljena na praporih.
Verižni vbod je ročno vodeno strojno vezenje
(vezilja vodi blago ročno, vbodi pa se naredijo
s strojem za vezenje, ki je na pogled podoben
šivalnemu stroju). V primerjavi z gladkim
vbodom je izgled vezenja bolj teksturiran
in bogat. Danes se ta tradicionalna tehnika
vezenja umika popolnoma strojnemu vezenju
(svoje korenine ima v serijski izdelavi vezenih
našitkov), ki je sicer hitrejše, vendar tudi že na
prvi pogled manj bogato.
Sam prapor je izdelan dvostransko,
torej se vsaka stran prapora izdela
(izveze) posebej, prapor pa se nato
sešije skupaj v celoto. K praporu
sodi tudi dodatna oprema: drog
s kovinsko (po navadi pozlačeno)
konico, na katerega se doda
pozlačene lipove listke ali satnice,
na katerih so vgravirani sponzorji
in darovalci, vreče za shranjevanje
prapora,
spominski
trakovi
darovalcev in podobno.

vrvico.
Na čelni strani prapora je v središču
velikonočnica s stilizirano podobo čebele, levo
je letnica 1921 (leto začetka organiziranega
čebelarstva na Ponikvi), desno pa je letnica
2021 (leto razvitja prapora ČD Ponikva).
Nad velikonočnico je z velikim črkami izvezen
napis ČEBELARSKO DRUŠTVO, pod njo pa
napis PONIKVA. Krajni vogalni motivi so
enaki, in sicer del čebeljega satovja.
Na hrbtni strani prapora je v sredini tloris
Slovenije, sestavljen iz satja, in podoba Sv.
Ambroža, ki kaže na približno lego kraja
Ponikva (temnejša satnica). Pod tem motivom
je napis NAJ MEDI. Vogalni motivi
predstavljajo medovita drevesa
(akacija in lipa) in medoviti rastlini
(ajda in sivka).
Drog prapora je dvodelen lakiran
les v barvi mahagonija. Nastavek
vrha na drogu je pozlačen
medeninast čebelarski znak v
obliki šesterokotnika, na katerem
je vgravirana čebela. Na drogu
je nameščenih 76 zlatih in 10
srebrnih spominskih žebljičkov
v obliki satne celice, na katerih
so vgravirana imena in priimki
oziroma podjetja darovalcev.
Vsi izdelki so unikatni in izdelani
ročno. Izdelani so iz najboljših
materialov, kovinski deli so
pozlačeni in zaščiteni.

Prapor praviloma nosi motiv,
ki je tesno povezan z njegovim
lastnikom. V srednjem veku so
prapore opremljali v glavnem
z grbi plemiških družin. V Sloveniji
je tradicionalno prva stran
prapora opremljena s teksti, ki
Nastavek na
povedo, za katero društvo gre.
drogu praporja
Druga stran prapora je po tradiciji
KRONOLOGIJA IZDELAVE
namenjena osrednjemu motivu društva, ki
NAŠEGA PRAPORA
ga obkrožajo vogalni motivi. Osrednji motiv
Pobuda za nabavo svojega društvenega
je lahko svetnik, zavetnik društva (npr. Sveti
prapora je nastala na občnem zboru
Ambrož za čebelarska društva), ali drugi
Čebelarskega društva 2. februarja 2019,
motivi, s katerimi se društvo poistoveti. Vogalni
ko smo v program dela za leto 2019 med
motivi so praviloma tihožitje stiliziranih rož,
drugim vključili tudi priprave na praznovanje
vejic in listov, ki so značilni za pokrajino, iz
100-letnice organiziranega čebelarstva na
katere prihaja društvo.
Ponikvi z izdajo zbornika, nabavo svojega
prapora in pomoč članom pri nabavi
OPIS PRAPORA
čebelarskih oblek.
Prapor Čebelarskega društva Ponikva je iz
satena, zlato-rumene barve, pravokotne
Prvi stik s proizvajalcem praporov (Obrtno
oblike, dolžine 120 cm in širine 85 cm,
delavnico Vidmar 49) iz Tacna pri Ljubljani
obrobljen z zlato-rumeno-zeleno tekstilno
smo vzpostavili 25. novembra 2019, ko nam
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je prijazna gospa Tina Grebenc podala prve
informacije o poteku izdelave in ceni prapora.
4. februarja 2020 smo izdelovalcu poslali
želje o barvi in motivih, ki naj jih vsebuje naš
prapor. Zraven smo priložili tudi temu ustrezne
fotografije.
26. marca 2020 smo od izdelovalca
prejeli osnutek prapora, na katerega smo
podali pripombe, ki smo jih sprejeli na
korespondenčni seji upravnega odbora
društva, 7. aprila 2020.
2. junija 2020 smo si štirje člani upravnega
odbora (ko so se umirile epidemiološke
razmere zaradi korona virusa) ogledali
črno-belo skico prapora v razmerju 1 : 1 v
izdelovalčevi obrtni delavnici v Tacnu pod

Šmarno goro. Tam smo dorekli še zadnje
podrobnosti o niansah barv motivov na
praporu in se tudi dogovorili za izdelavo
spominskega traku pokrovitelja Občine
Šentjur.
6. oktobra 2020 smo izdelovalcu posredovali
seznam donatorjev spominskih žebljičkov.
19. novembra 2020 pa smo v obrtni delavnici
prevzeli naš novi vezeni prapor.
Svečano razvitje prapora bomo opravili
na svečani akademiji ob praznovanju
100-letnice organiziranega čebelarstva na
Ponikvi, predvidoma 5. septembra 2021.

Čelna stran prapora

Hrbtna stran prapora
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SEZNAM DONATORJEV ŽEBLJIČKOV
ZA ČEBELARSKI PRAPOR ČD PONIKVA
(PO ABECEDI)

Zlati žebljiček

BABNIK, ALBIN | BASTL, SIMON | CENTRIH, JURIJ | CENTRIH,
MARJETA | CEPLAK, MARTIN | CELAN, IVAN, S. P. | CONTAINER
CELJE | DOBRAJC, SLAVKO | DOBRAJC, ZDENKA | DOMGRAD,
D. O. O. | DPM PONIKVA | DROBNAK, DAVORIN | DRUŽINA
PETEK | FILIPŠEK, MARTA IN STANKO | FRIZERSTVO SABINA |
FRECE, MIRAN | GINS, D. O. O. | GORJUP, IRENA | GROBOVŠEK,
ALEŠ | HROVATIČ, FRANC | JURENDIĆ, MARKO | KADENŠEK,
JOŽE | KERŠ, BOGDAN, S. P. | KERŠ, ZDENKA | KMETIJA
ZDOLŠEK | KS PONIKVA | KZ ŠENJUR, Z. O. O. | LAUBIČ,
MARTIN, S. P. | LD PONIKVA | LUBEJ, MARTIN | MAKSIM CELJE
| MATKO, MATEJA IN PETER | MATKO, SILVO | MEJA ŠENTJUR,
D. D. | PALČNIK, ANDREJ | PALČNIK, JOŽE | PALČNIK, JOŽE
ML. | PEPELNJAK, ZVONKO | PETELINŠEK, SIMON | PETAUER,
JANEZ | PGD DOLGA GORA | PGD PONIKVA | PLANKO
AVTOPREVOZI | PLEVČAK, MILAN | POCINKOVALNICA
CELJE | PODKRAJŠEK, ANTON, S. P. | PODKRAJŠEK, DEJAN
| PODKRAJŠEK, JANI | POSPEH, JOŽICA | RATEJ, DARKO |
RIFNIK, D. O. O. | SADJARSTVO MASTNAK | SELIČ, ANTON, S.
P. | SIMPET ŠMARJE | SKUTNIK, MATJAŽ | SLATINŠEK, ANTON
| SLATINŠEK, JOŽICA | SLATINŠEK, NATAŠA | SOC-EKO, D. O.
O. | STRAŠEK, JOŽE | ŠIBAL, JOŽE IN LARISA | ŠIBAL, MARTIN |
ŠPUR, ROBERT | ŠPUR, SLAVKO | TOD PONIKVA | TOMGRAD,
D. O. O. | UNIPROJEKT, D. O. O. | ZABUKOVŠEK, GREGOR |
ZAVAROVALNICA SAVA, D. D. | ZDOLŠEK, ERNA | ZDOLŠEK,
SLAVKO | ZORKO, BRANKO | ZUVAR, D. O. O. | ŽOGAN, IVAN
| ŽOGAN, JOŽE | ŽUPNIJA PONIKVA

Srebrni žebljiček
ARZENAK, MARKO, S. P. | BLAZINA, ANDREJ | GRADNJE NIKOLIĆ
| KOVAČ, FRANC | KS DOLGA GORA | PODKRAJŠEK, SLAVICA,
KMEČKI TURIZEM | POGELŠEK, SLAVKO | VETERINA JAGODIČ |
VULKANIZERSTVO MULEJ | ZUPANČIČ, MARTIN
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PREDST
čebelarjev

ČD PONIKVA
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TAVITEV
SEZNAM ČLANOV ČEBELARSKEGA
DRUŠTVA PONIKVA, MAREC 2021
BABNIK, ALBIN | CENTRIH, JURIJ | CENTRIH, MARJETA |
DOBRAJC, SLAVKO | DROBNAK, DAVORIN | FILIPŠEK-MLAKER,
MARTA | FILIPŠEK, STANISLAV | GROBOVŠEK, ALEŠ | JURENDIĆ,
MARKO | KADENŠEK, JOŽEF | KERŠ, BOGDAN | KERŠ, ZDENKA
| KOS, FRANC | KOVAČ, FRANC | LUBEJ, MARTIN | MATKO,
MATEJA | MATKO, PETER | MATKO, SILVO | PALČNIK, ANDREJ
| PALČNIK, JOŽE | PALČNIK, JOŽE ML. | PEPELNAK, ZVONKO
| PETAUER, JANEZ | PETEK, BOŠTJAN | PETEK, BOŽO | PETEK,
LEA | PETELINŠEK, SIMONA | PLEVČAK, MILAN | PODKRAJŠEK,
DEJAN | POGELŠEK, SLAVKO | REČNIK, ROMANCA | ŠIBAL,
JOŽE | ŠIBAL, LARISA | SKUTNIK, MATJAŽ | SLATINŠEK, ANTON
| ŠPUR, SLAVKO | STRAŠEK, JOŽE | ŠTRUKLEC, ANDREJ | ŠUC,
MATIC | ZDOLŠEK, TAMARA | ŽOGAN, JOŽE | ZUPANČIČ,
MARTIN

SEZNAM OBISKOVALCEV
ČEBELARSKEGA KROŽKA
PETEK, JAKA | ŠIBAL, TILEN | ŠPUR, RENE | ZUPANC, IZAK
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Čebelarstvo
BABNIK

Sem Albin Babnik, rojen leta 1970. Čebelariti
sem pričel leta 1999. Za čebelarstvo me je
navdušil predvsem dolgoletni čebelar Jože
Kadenšek iz Slovenske Bistrice, ki je vsako
leto pripeljal nekaj panjev na pašo v Bobovo.
Na šoli za Hortikulturo Celje in Hmeljarskem
inštitutu Žalec sem leta 2005 opravil
izobraževanje iz čebelarstva in si pridobil NPK
čebelar, nato pa sem začel bolje spoznavati
čebelarstvo pod mentorstvom veterinarja in
čebelarja g. Draga Goručana. Prvo čebeljo
družino (roj) mi je podaril g. Jože Kadenšek,
katero sem naselili v panj ”Darenblok“.
Sedaj čebelarim s tremi družinami v trietažnih
AŽ panjih in dvaindvajsetimi družinami
v nakladnih panjih na dveh lokacijah, in
sicer doma na Bobovem in v Rakovcu pri
Grobelnem. Svoje čebelarstvo vodim po
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smernicah dobrih higienskih navad (HASAP).
V ČD Ponikva sem se včlanil leta 2018, sem
pa še član ČD Vojnik in ČD Šmarje.
Pridobivam predvsem cvetlični in gozdni med.
Za zasluge v čebelarstvu sem od ČD Vojnik
leta 2010 prejel priznanje Antona Janše III.
stopnje in leta 2020 še priznanje Antona
Janše II. stopnje. Od leta 2020 sem tudi
predsednik ČD Šmarje.
In še moja misel: čebelar je bil že od nekdaj
spoštovan in cenjen človek v domačem kraju,
saj je s svojimi proizvodi zagotavljal med
kot zdravilo in sladilo, ter vosek za izdelavo
svetil. Moja želja je, da bi temu bilo tako
tudi v bodoče, čeprav se med in vosek sedaj
uporabljata tudi za druge stvari.

C
Čebelarstvo
CENTRIH

V letu 2020 poteka najino sedmo leto
čebelarjenja. Začelo se je v letu 2014, ko se
je Jure približeval upokojitvi. Večkrat smo se
doma pogovarjali o čebelah, čeprav nismo
veliko vedeli o čebelarstvu in smo poznali
čebele le zato, ker smo imeli radi med.
V marcu 2014 je Jure za rojstni dan prejel
dva panja z naseljenima gospodarnima
družinama. Potem se je začelo zares. Za
hišo v Grobelnem smo postavili čebelnjak, ki
smo ga pozneje še dogradili s prostorom za
točenje.
Izvedela sva, da imamo v sorodstvu odličnega
čebelarja Jožeta Straška, zato sva ga poiskala
in dogovorili smo se za mentorstvo. Jože
ima veliko znanja in izkušenj na področju
čebelarjenja, vedno nama rad priskoči na
pomoč z nasveti ali praktičnim prikazom in res
sva zadovoljna, da je najin mentor. Izkazalo
se je namreč, da je vsako leto drugačno, kar
se tiče čebelarstva, in je vedno potreben še
kakšen nasvet izkušenega čebelarja.
Na njegovo pobudo sva se včlanila v
Čebelarsko društvo Ponikva in v marcu 2015
opravila tečaj za čebelarje začetnike.
Začela sva čebelariti z dvema gospodarnima
družinama, letos imava v čebelnjaku ob
domači hiši 14 družin v AŽ panjih, poleg tega
imava ob čebelnjaku še 7 rezervnih družin
in dva nakladna panja. Zaradi izdelovanja

narejencev se je pokazala potreba po
postavitvi čebelnjaka tudi na drugi lokaciji,
zato sva kupila manjši čebelnjak s 3 panji,
ki sva ga postavila ob zidanici na Uršuli v
Dramljah. Tudi tam imava trenutno 4 panje
gospodarnih družin in 3 rezervne družine. V
najinih čebelnjakih pridobivava med, propolis
in vosek.
Na občnem zboru v januarju 2016 sem
sprejela vlogo blagajničarke in tako še bolj
spoznala delo in člane našega čebelarskega
društva. Društvo je zelo povezano in dejavno.
Biti član takega društva je res prijetno in
koristno.
Čebelarjenje je zelo zanimivo, zahteva
veliko znanja, nudi pa tudi dosti zadovoljstva
in užitkov. Čebela je simbol marljivosti,
odgovornosti, spretnosti in nam kaže, kako je
potrebno skrbeti za druge. Dela po motu –
vse za eno in ena za vse. Vsaka čebela točno
ve, kaj je njena naloga. Zakoni, ki veljajo v
čebeljih družinah, so nam lahko vsem zgled.
Pri čebelah bi se lahko učili pridnosti, delitve
dela, medsebojnega sodelovanja, čistoče
in še marsičesa, kar bi nam pomagalo pri
odgovornem odnosu do življenja, dela in
narave. Za prihodnost čebel bi moralo skrbeti
nas vse, saj so čebele zelo pomembne za naš
obstoj in se tega vsekakor premalo zavedamo.
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Čebelarstvo
DOBRAJC

Sem Slavko Dobrajc, rojen leta 1952. Čebelariti sem začel leta 1980.
Za čebelarjenje me je, kot mnoge druge, navdušil g. Jože Strašek, za
kar sem mu še danes zelo hvaležen. Začel sem s štirimi družinami, sedaj
že 20 let čebelarim z dvajsetimi družinami v dveh starih čebelnjakih v
Okrogu in Podgaju. Čebelarim z AŽ panji, poskušal pa sem tudi z
2/3 LR panji, vendar nisem bil preveč uspešen. Pridobivam cvetlični,
kostanjev in gozdni med. Zadnjih 6 let skrbim tudi za društven učni
čebelnjak, v katerem imamo naseljene štiri AŽ panje.
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Čebelarstvo
DROBNAK

Sem Davorin Drobnak, rojen leta 1980. Čebelariti sem pričel leta
2014 na pobudo svoje žene Nuše. Začetni tečaj iz čebelarstva sem
opravil leta 2014, nato pa sem začel bolje spoznavati čebelarstvo pod
mentorstvom g. Toneta Zupanca, najprej z dvema čebeljima družinama,
sedaj pa gospodarim z desetimi čebeljimi družinami v LR 2/3 nakladnih
panjih v Boletini pri Ponikvi. V ČD Ponikva sem se včlanil leta 2012.
Pridobivam predvsem cvetlični in gozdni med.
Vključen sem v shemo kakovosti: Slovenski med z zaščiteno geografsko
označbo.
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F
Čebelarstvo
FILIPŠEK

Sem Stanko Filipšek, rojen leta 1965. Čebelariti sem pričel leta 2015.
Za čebelarstvo sta me navdušila predvsem oče, ki je bil dolgoletni
čebelar, in čebelar Jože Kadenšek iz Slovenske Bistrice. Začetni
tečaj iz čebelarstva sem opravil leta 2019, nato pa sem začel bolje
spoznavati čebelarstvo pod mentorstvom g. Kadenška, najprej z eno
čebeljo družino, sedaj pa gospodarim z desetimi čebeljimi družinami
v AŽ panjih, v čebelnjaku, ki sem ga v Lutrju zgradil leta 2019. V ČD
Ponikva sem se včlanil leta 2018.
Pridobivam predvsem cvetlični in kostanjev med.

Pri čebelarjenju mi pomaga žena Marta, ki je tudi opravila začetni tečaj
leta 2019. Prav tako kot jaz, je tudi ona včlanjena v ČD Ponikva od
leta 2019.
Zgledujmo se po čebelah!
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Čebelarstvo

GROBOVŠEK
Sem Aleš Grobovšek, rojen leta 1978. Za čebelarstvo sta me
navdušila čebelarja oče in dedi. Čebelariti sem začel leta 2012 z eno
družino, trenutno jih imam deset. Čebelarim z nakladnimi in AŽ panji,
njihovo stojišče je na Ponikvi.
Zaenkrat pridobivam predvsem cvetlični med.
Takoj ko sem začel čebelariti, sem se včlanil v Čebelarsko društvo
Vojnik, član ČD Ponikva pa sem od leta 2020.
Čebelarjenje me veseli, zato si želim ustvariti več družin in poiskati
boljšo lokacijo.
Naj medi!
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K
Čebelarstvo
KADENŠEK

Sem Jože Kadenšek, rojen leta 1939 na
Bobovem pri Ponikvi. Ko sem bil star 14
let, mi je Slavko Filipšek podaril roj čebel.
S tem me je navdušil za čebelarstvo, kar pa
ni trajalo dolgo. Služenje vojaškega roka,
domovanje v Mariboru zaradi nadaljnjega
šolanja in kasnejša gradnja hiše, so mi vzeli
čas za možnost čebelarjenja.

Še v času gradnje hiše leta 1969 se je v okno
naselil pobegli roj. Zaradi predhodnega
amaterskega znanja čebelarstva sem roj
obvladal in se ponovno navdušil nad
čebelarjenjem. Od tega leta naprej sem
redno in vestno čebelaril. Moj prvi mentor
je bil Ernest Krajnc iz Pragerskega. V tem
času sem čebelaril z le eno družino in počasi
napredoval. Skozi leta sem povečal čebelarstvo
na štirideset gospodarnih in deset rezervnih
družin. Družine se nahajajo v Vodnikovi ulici
v Slovenski Bistrici. Gospodarim z AŽ 10
satnimi panji in nakladnimi panji AŽ mere.
Pridobivam samo cvetlični in gozdni med.
Začetni tečaj sem opravil v Slovenski Bistrici,
nato pa leta 2003 pridobil še certifikat o
nacionalni poklicni kvalifikaciji, leta 2006
sem opravil izobraževanje za čebelarskega
mojstra pri Čebelarski zvezi društev Maribor
in pri Steirische Imkerschule v Gradcu.
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Skozi leta sem pridobil kar nekaj priznanj
za svoj med, in sicer: leta 2002 v Kopru
šampion – zlato priznanje za gozdni med,
zlata priznanja za gozdni med leta 2007 v
Mariboru, leta 2009 in leta 2012 v Kopru;
srebrna priznanja za gozdni med leta 2002 in
leta 2009 v Mariboru in leta 2003 in 2004 v
Rakičanu; bronasto mednarodno priznanje za
gozdni med leta 2005 v Semiču in bronasto
priznanje za cvetlični med leta 2012 v Kopru.
Leta 2003 sem prejel priznanje Antona Janše
III. stopnje, leta 2007 pa priznanje Antona
Janše II. stopnje.

Od leta 1982 sem bil član ČD Slovenska
Bistrica, od leta 2018 pa sem član ČD
Ponikva. V shemo kakovosti medu sem bil
vključen mnoga leta, katero pa sem žal
prekinil zaradi poslabšanja zdravja leta 2017.
Ostal bom čebelar, dokler mi bo zdravje to
dopuščalo.
Čebelarstvo ni moj poklic, vendar predstavlja
moje življenjsko delo.
Naj medi!

K
Čebelarstvo
KERŠ

Sva Zdenka Kerš, rojena leta 1966 in Bogdan
Kerš, rojen 1969. Čebelariti sva začela leta
2016. Za čebelarstvo naju je navdušil Leo
Frelih iz Rakeka, ki je bil dolgoletni čebelar. O
čebelarjenju in čebelah sva izvedela več, ko
sva se prijavila na tečaj, ki sva ga obiskovala
leta 2017. Dokler se nisva začela ukvarjati s
čebelarstvom, sva vedela o čebelah le to, da
nosijo med in pikajo. Po opravljenem tečaju
in seveda s prakso sva se o čebelarstvu že
veliko naučila in se še vedno učiva. Vsako leto
nas čebele presenetijo z novo težavo in takrat
nam priskoči na pomoč sosed Božo Petek in
drugi člani iz čebelarskega društva Ponikva,
kamor sva tudi včlanjena od leta 2017.

Čebelariti sva začela z dvema družinama,
sedaj jih imava osem. Stojišče imava na
domači parceli na Kamenem, čebelariva v LR
panjih oziroma v tako imenovanih nakladnih
panjih. Ker še nisva izkušena čebelarja,
pridelujeva mešani cvetlični med, ki ga
imamo za domačo rabo.
Hvaležna sva za izkušnjo, ki nama je dana, da
se lahko ukvarjava s tako lepo dejavnostjo,
kot je čebelarstvo. Hvaležnost je gredica,
na kateri čebele nabirajo med, cvetlice pa
uživajo ljubezen.
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Čebelarstvo
KOVAČ

Sem Franc Kovač, rojen leta 1940. Začetek
mojega čebelarjenja sega v leto 1973, ko
sem od pokojnega znanega šentjurskega
čebelarja Meslaviča oziroma od njegove
vdove kupil celotno čebelarstvo (čebelnjak,
dvajset AŽ družin, orodje ...).
Za čebele me je že v 1. razredu OŠ navdušil
legendarni ravnatelj zreške osnovne šole g.
Podvršnik. Nobenega čebelarskega tečaja
nimam, prve nasvete sem dobil pri znanem
šentjurskem čebelarju Rudiju Ferležu. Začel
sem kar z dvajsetimi AŽ družinami in to
spodbudno uspešno. Zdaj na mojem dvorišču
v Unišah bolj ali manj životari še šest družin
v AŽ panjih. V skromnih količinah pridelujem
običajno mešani travniški med, v zadnjih letih
tu in tam tudi med oljne ogrščice.
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Ob 100-letnici organiziranega šentjurskega
čebelarstva sem prejel Janševo priznanje III.
stopnje, pred dvema letoma pa isto priznanje
še od ČD Ponikva.
Pred tremi desetletji sem se 3 leta kot uradni
veterinar ukvarjal z zdravstvenim varstvom
čebel za vso celjsko regijo. To so bili časi
začetkov boja z varojo, veliko sem delal tudi
na zatiranju hude gnilobe čebelje zalege.
Z nostalgijo se spominjam na moja prva
čebelarska leta, ko sta bila točenje in jesensko
dopolnjevanje zalog domala edini omembe
vredni čebelarski težavi.

L

Čebelarstvo
LJUBEJ

Sem Martin Lubej, rojen leta 1959. Čebelariti sem začel leta 2016 po
večletni želji, saj že od mladih nog spremljam dogajanje v naravi. Sem
namreč dolgoletni lovec, zato mi opazovanje živali, predvsem pa tudi
čebel, pomeni še posebno zadovoljstvo.
Leta 2017 sem se včlanil v ČD Ponikva, leta 2018 pa sem opravil
začetni tečaj iz čebelarjenja. Imel sem dva mentorja, in sicer Jožeta
Šibala in Jožeta Straška. Od g. Straška sem kupil prvo čebeljo družino,
nato pa sem svoje čebelarstvo razširil tako, da imam danes skupno
osemindvajset čebeljih družin. Osnovni čebelnjak imam doma
v Dobovcu, poleg tega pa še rezervno stojišče v Zbelovski Gori.
Gospodarim samo z 10 satnimi AŽ panji.
Pridobivam predvsem cvetlični, kostanjev in gozdni med.
Sem tudi praporščak ČD Ponikva.
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M
Čebelarstvo
MATKO

Sem Silvo Matko, rojen leta 1952. Čebelariti sem pričel leta 2017. Za
čebelarstvo me je navdušil sosed Filipšek, ki je bil dolgoletni čebelar.
Začetni tečaj iz čebelarstva sem opravil leta 2018, nato pa sem začel
bolje spoznavati čebelarstvo pod mentorstvom g. Jožeta Straška,
najprej z eno čebeljo družino, sedaj pa gospodarim z osmimi čebeljimi
družinami v AŽ panjih, v čebelnjaku, ki sem ga v Lutrju zgradil leta
2019. V ČD Ponikva sem se včlanil leta 2018.
Pridobivam predvsem cvetlični in kostanjev med.
Pri čebelarjenju mi pomagata sin Peter in snaha Mateja, ki sta tudi
opravila začetni tečaj leta 2019. Prav tako kot jaz, sta tudi oba
včlanjena v ČD Ponikva, Peter od leta 2015, Mateja pa od leta 2019.
Poudarek mora biti predvsem na ohranjanju čebel, ker so one
življenjskega pomena za vse nas.
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P
Čebelarstvo

ANDREJ PALČNIK

Ko sem leta 1953 obiskoval osnovno šolo v Menini pod Lisco, ki je
bila prvo osvobojeno ozemlje na Štajerskem, sem si skupaj s sošolci
bolj natančno ogledal te drobne živalice – čebele. V tej napredni
šoli smo imeli sadjarski in čebelarski krožek, katerih sem se tudi
sam redno udeleževal. Skupaj s par sošolci sem hodili 4 km peš k
čebelarju Francu Horjaku. Bil je napreden čebelar s približno 15 do
20 čebeljimi družinami. Čebelaril je s panji s premičnimi sati in je bil
odličen razlagalec čebelarske prakse, kar mi je zelo koristilo pri mojem
nadaljnjem čebelarjenju.

Doma je imel oče nekaj čebeljih družin, s katerimi je pozneje čebelaril
starejši brat Ivan. Skupaj sva zgradila manjši čebelnjak. Kmalu zatem
sem zapustil domači kraj in se leta 1973 ustalil na Ponikvi. Tu je že
nekaj časa živel brat Jože, ki je že imel nekaj čebeljih družin. Ljubezen
do čebel iz otroških let mi ni dala miru, zato sem si leta 1980 tudi jaz
nabavil prvi panj, nato drugega, petega itd., ter se včlanil v Čebelarsko
družino Ponikva. Trenutno čebelarim z dvajsetimi gospodarnimi
družinami v AŽ panjih. Pridobivam cvetlični in kostanjev med ter vosek,
ki ga uporabim za izdelavo satnic.
Leta 2018 sem prejel odlikovanje Antona Janše III. stopnje, ki mi ga je
podelilo ČD Ponikva.

Zelo rad imam čebele, saj mi nudijo neizmerno veselje in zadovoljstvo.
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Čebelarstvo

JOŽE PALČNIK ST.

in Čebelarstvo

JOŽE PALČNIK ML.
Palčnik Jože st.:
Že v rani mladosti sem spoznal svet čebel
in pod budnim očesom svojega očeta, ki je
čebelaril s kranjiči, ki jih je sam izdeloval,
pridobival čebelarsko znanje. Ko me je
službena pot leta 1959 zanesla na Ponikvo,
sem na vrtu ob objektu nadzorništva proge
postavil čebelnjak in vanj naselil osem
čebeljih družin v AŽ panjih. Kmalu sem se
aktivno vključil v delo čebelarskega društva,
kjer sem pridobival nova znanja, izkušnje pa
izmenjeval s kolegi čebelarji. Ob preselitvi v
družinsko hišo sem preselil tudi čebelnjak.
Še posebej sem se čebelam posvetil po
upokojitvi. Pred petnajstimi leti sem čebelnjak
nadomestil z novim, kjer gospodarim s
petnajstimi panji. Dolga leta sem se kot
tajnik in predsednik čebelarskega društva
ukvarjal tudi z organizacijskimi zadevami. Še
posebej me veseli, da smo uspeli pred leti
postaviti učni čebelnjak, kjer za čebelarjenje
navdušujemo najmlajše. Pa tudi sicer se je
članstvo v društvu pomladilo, društvo pa je
postalo prepoznavno v krajevni skupnosti
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in občini. Za svoje delo sem prejel priznanji
Antona Janše, in sicer III. stopnje leta 1989 in
II. stopnje leta 2016.
Palčnik Jože ml.:
Pravzaprav je moje življenje povezano s
čebelarstvom, kar pomnim. Eden mojih prvih
spominov je spomin na čebelnjak ob veliki
železniški hiši, kjer smo takrat stanovali.
Oče naju je s sestro že v ranem otroštvu
poučeval o pomenu čebelarjenja in nama
tako privzgojil posebno spoštljiv odnos do
te plemenite dejavnosti. Sicer sem spremljal
očetovo delo s čebelami, sam pa pri tem
nisem veliko sodeloval. Z veseljem sem
prisluhnil očetovim razgovorom s kolegi
čebelarji, z zadovoljstvom sem spremljal
tudi organizacijski razvoj čebelarjenja v
našem kraju. Zavedam se velikega pomena
slovenske čebelarske kulture in dediščine,
zato sem se tudi vključil v delo čebelarskega
društva.

P
Čebelarstvo
PEPELNJAK

Sem Zvonko Pepelnjak, rojen leta 1969.
Stanujem na Ponikvi.
Čebelarim že od leta 2009. Prijatelji so mi
v dar za štirideseti rojstni dan prinesli prvo
čebeljo družino. Kmalu sem si izdelal manjši
čebelnjak za dva AŽ panja.
V začetek čebelarstva me je vpeljal g.
Jože Šibal. Veliko sodelujeva z g. Jožetom
Palčnikom st. Nekaj izkušenj sem dobil pri
g. Antonu Božiču, zadnja leta sva čebelarila
skupaj. Bil sem mu v pomoč.

Večkrat sem ga opazoval pri delu kot otrok
in mu pomagal. Včasih so čebelarili drugače
kot sedaj. Pripomočke so imeli večinoma iz
lesa. Lažje je bilo čebelariti, ker ni bilo škropiv
in varoje.
Čebelarim z manjšim številom AŽ panjev in
z nakladnimi. Med točim do dvakrat letno za
lastne potrebe. Naredim tudi medeno žganje,
topim vosek in občasno nabiram propolis.
Mislim, da če bomo vsi bolj pazili na naravo,
bomo še dolgo živeli s čebelami.

Tudi moj stari oče je imel čebelje družine.
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P
Čebelarstvo
PETAUER

Sem Janez Petauer, rojen leta 1971. Čebelariti
sem začel leta 1984 skupaj s starejšim bratom
Brankom. Za čebelarstvo me je navdušil stric
Peter Vodopivec, ki je bil dolgoletni čebelar.
Začel sem tako, da sva z bratom ogrnila dva
roja, ki nama jih je podaril g. Teodor Ratej
iz Zgornjih Sevc, sedaj pa čebelarim s štirimi
čebeljimi družinami v čebelnjaku, ki sem ga
postavil leta 1988 blizu doma v Okrogu.
Čebelarim v 9 in 10 satnih AŽ panjih.
Ko sem začel čebelariti, še ni bilo organiziranih
začetnih tečajev iz čebelarstva, zato sem vsa
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teoretična in praktična znanja pridobil od
mojega mentorja g. Petra Vodopivca.
Pridobivam predvsem cvetlični in mešani
(kostanjev, gozdni) med.
V Čebelarsko društvo Ponikva sem se včlanil
leta 2000, leta 2018 sem od društva prejel
priznanje Antona Janše III. stopnje.
Brez čebel si ne znam predstavljati obstoja
človeštva, saj imajo one ključno vlogo pri
opraševanju, kar je pogoj za pridobivanje
zdrave naravne hrane.

Čebelarstvo
PETEK

Smo številčna družina in vsak ima svoj hobi,
med njimi je tudi čebelarstvo, apiterapija in
zeliščarstvo.
Naši začetki segajo v leto 2014, ko je sin
Boštjan za birmo prejel svoj prvi panj in nato
še čebeljo družino. Veselje in vznemirjenje je
bilo nepopisno za vse. Kljub prvim težavam
smo se nato počasi začeli v življenje in delo
s čebelami vključevati skoraj vsi družinski
člani. Veliko smo se izobraževali pri g. Jožetu
Strašku in drugih čebelarjih ČD Ponikva. Leta
2015 smo pridno hodili na predavanje za
čebelarje začetnike in ga uspešno zaključili.
Naše izobraževanje se tukaj ni končalo. Sedaj
se redno udeležujemo mnogih izobraževanj,
ki jih kot čebelarji moramo opraviti.
Udeležujemo se tudi dodatnih usposabljanj
na ČZS in NVI.
Čebelarstvo nam je dalo velik zagon za
opazovanje, spremljanje in sonaravno
kmetovanje na naši mali kmetiji. Tako smo v teh
nekaj letih iz ene družine svoje delo povečali
na kar oseminpetdeset družin. Čebelje družine
imamo na dveh lokacijah. Začeli smo doma
v vasi Kameno blizu Šentjurja in nato smo se,
zaradi potreb po dodatnem stojišču, razširili
še na lokacijo Božove domačije v Brezju ob
Slomu. Čebelarimo z različnimi vrstami AŽ

panjev in DBR panji, ki jih Božo izdeluje sam.
Stremimo k naravnemu načinu čebelarjenja.
Skozi leto jim na naših njivah zasadimo
medovite poljščine (buče, sončnice, facelijo,
ajdo …), zelišča ter skrbimo za ohranjanje
in pestrost cvetočih travnikov in sadovnjakov.
Vedno bolj se zavedamo, da čebele potrebuje
tudi posebno pozornost pri zatiranju varoje.
Zato smo se odločili, da uporabljamo sredstva,
namenjena ekološkemu čebelarjenju. Ta
način dela in življenja s čebelami zahteva
veliko odrekanja, družinskega sodelovanja,
usklajevanja, vztrajnosti. Posledično pa nam
nudi tudi ekološko in zdravo pridelavo domače
hrane in čajev, pripomore k ohranjanju
naravnega okolja, daje nam veliko veselja ob
pobiranju pridelkov in užitkov pri delu v naravi.
Preprosto, bolj smo zdravi, bolj spoštljivi drug
do drugega in imamo več energije.
V našem čebelarstvu imamo tako cvetlični kot
tudi gozdni med. Od leta 2018 smo vključeni
v sistem višje kakovosti z geografskim
poreklom – SMGO.
Bodimo skromni, marljivi in naredimo nekaj
koristnega za našo naravo – naše čebelice so
nam dober zgled.
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BOŠTJAN PETEK,
rojen leta 1999. Po poklicu sem kuhar in
začetnik čebelarstva na naši domačiji od
leta 2014. Čebelarjenje me je zanimalo že
v osnovni šoli, ko sem obiskoval čebelarski
krožek pod vodstvom g. Jerneja Andreja. Leta
2015 sem se pod vodstvom mentorja Jožeta
Straška kot najmlajši čebelar vključil v ČD
Ponikva.
BOŽO PETEK,
rojen leta 1971. Po poklicu trgovski in živilski
poslovodja, sem se sinu in ČD Ponikva
pridružil leta 2016. Ob sinovem navdušenju
sem se nato odločil za izdelovanje panjev
in iskanje novih praktičnih rešitev pri delu s
čebelami v čebelnjaku. Tudi moj dedek, oča
iz Ormoža, je bil čebelar in mizarski mojster v
izdelavi panjev.
LEA PETEK,
rojena leta 1973. Sem profesorica razrednega
pouka in mentorica čebelarskega krožka na
OŠ Blaža Kocena Ponikva. Licenco za vodenje
krožka sem pridobila leta 2017 s strani ČZS.
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Zanimanje za čebelarjenje izhaja že iz otroških
let, ko sem kot učenka pod vodstvom g. Ota
Pungartnika obiskovala čebelarski krožek na
OŠ Franja Malgaja v Šentjurju. Doma sva z
očetom že sadila sadna drevesa, vendar me
je pot odpeljala v Maribor na študij. Moja
tiha otroška želja se je prenesla na sina. Že
od našega začetka spremljam čebelarjenje,
aktivno se vključujem v delo in vodim vso
potrebno dokumentacijo. ČD Ponikva sem se
pridružila leta 2016. Poleg čebelarjenja sem
zajadrala tudi v svet apiterapije (pridobitev
certifikata leta 2016) in zeliščarstva (potrdilo
o vzgajanju in pripravi zelišč v letu 2019).
Čebele so moje velike vzornice. So tiste, ki
me umirijo, napolnijo z energijo in predvsem
ustavijo ta hitri čas.
JAKA PETEK,
rojen leta 2008. Osnovnošolec, ki budno
spremlja naše delo, pomaga in obiskuje
čebelarski krožek na OŠ Blaža Kocena
Ponikva. Čebelarskemu društvu Ponikva se je
pridružil leta 2019 kot mladi krožkar.

Čebelarstvo
PETELINŠEK

Sem čebelarka Simona Petelinšek, rojena leta
1976. V čebelarstvu sem še začetnica.
Vedno sem sanjala in govorila, da bi
rada imela čebele, vendar se nikoli nisem
opogumila, da bi se resno odločila za to ...
Na moj 39. rojstni dan pa so me družina
in prijatelji presenetili ter mi podarili panj,
čebelarsko obleko, panjsko končnico in bon
za mojo prvo čebeljo družino. Dolgoletne
sanje so se uresničile. Spomladi leta 2016
sem tako postala ponosna lastnica moje prve
čebelje družine.
Od kod pravzaprav takšno veselje do čebel ne
vem, ampak vedno se mi je čebelarjenje zdelo
pogumno, zanimivo in čarobno. Moja mami
pravi, da je to v genih, saj je bil čebelar tudi
moj pradedek. Prijatelj Davorin me je povabil
v Čebelarsko društvo Ponikva, kjer sem dobila
tudi odličnega mentorja, gospoda Dobrajca,
ki me je naučil veliko praktičnih stvari in mi
v prvem letu, ko so začetki najtežji, odlično
strokovno svetoval. Teoretično znanje sem si
pridobila na čebelarskem tečaju, ki sem se ga
udeležila v Mariboru in ga v letu 2017 tudi
uspešno zaključila. Trudim se, da se vsako
leto udeležim čebelarskega občnega zbora,
čebelarskih izletov in v kolikor mi čas dopušča,
tudi ostalih organiziranih čebelarskih druženj
in izobraževanj.
Iz moje prve čebelje družine, ki izvira iz
Šmarja pri Jelšah, sem v začetku tega leta
prišla na devet gospodarnih družin. V teh
nekaj letih mojega čebelarjenja se nenehno
učim, izpopolnjujem, kakor vsi, pa delam tudi

napake in se na njih učim.
Vsekakor mi uspešno delo ne bi uspelo brez
podpore družine in posebej moža Boštjana,
ki mi pomaga sploh po tehnični strani. Ker
ga veselijo ročno ustvarjalne spretnosti, mi je
izdelal že marsikateri čebelarski pripomoček
in tudi kar nekaj panjev. Imam dva čebelnjaka,
enega v neposredni bližini doma, v Ločah,
enega pa na vikendu, na Lipoglavu (blizu
Loč). Čebelnjaka sta domače izdelave, enega
mi je naredil oče, enega pa mož. Krasijo ga
doma narejene panjske končnice, ki jih je
poslikala moja mama. Čebelarim izključno z
AŽ panji.
Čebelarji smo vsako leto močno odvisni od
naklonjenosti vremena. Od narave je odvisno,
koliko bodo čebele nabrale in posledično,
koliko bomo lahko čebelarji pridobili medu.
Navadno v sezoni pridobim cvetlični in gozdni
med. Izdelujem tudi propolis, lotila pa sem se
že izdelave mazila za ustnice. Da ne gredo
pokrovčki od odpiranja medenega satja v
nič, pa z očetovo pomočjo pridobivam tudi
medene pijače.
V prihodnje si želim, da bi bile moje čebelice
še naprej pridne in da bom lahko s svojim
znanjem skrbela za njihov obstoj. V kolikor
bo nekoč možnost in čas, me zanima tudi
apiterapija in izdelava kremnih medov
različnih okusov. Morda nekoč. Močno upam
in si želim, da me strast do čebelarstva nikoli
ne mine. Res so čudovita in neverjetna bitja.
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Čebelarstvo
PLEVČAK

Sem Milan Plevčak iz Okroga na Ponikvi, rojen leta 1947.
Čebelariti sem začel leta 2001. Za čebelarjenje me je navdušil g.
Peter Vodopivec iz Okroga, ki je upravljal čebelnjak družine Zdolšek
– Šučevih iz Okroga. Začel me je uvajati in leta 2001 sem postal član
Čebelarskega društva Ponikva.
Moj mentor je bil g. Jože Palčnik starejši iz Hotunja. Začel sem s tremi
družinami v AŽ panju, nato sem imel dvanajst čebeljih družin. Zaradi
bolezni sem leta 2019 opustil čebelarjenje, ostal pa sem član ČD
Ponikva. V glavnem sem pridobival cvetlični in gozdni med.
Leta 2018 sem od Čebelarske zveze Slovenije prejel priznanje Antona
Janše III. Stopnje.
V dveh mandatih sem bil član nadzornega oz. upravnega odbora ČD
Ponikva.
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P
Čebelarstvo

PODKRAJŠEK

Sem Dejan Podkrajšek, rojen leta 1981. Čebelariti sem začel leta 2003,
ko sem od brata dobil matico in s tem tudi veselje do čebelarjenja.
Tečajev v takšni obliki, kakršni so danes, še ni bilo. V pomoč mi je bila
literatura in mentorja g. Slavko Dobrajc in g. Jože Strašek. Začel sem
z dvema čebeljima družinama, danes pa čebelarim s šestintridesetimi
družinami. Imam dva čebelnjaka, enega na Ponikvi, drugega pa v
Lutrju. Gospodarim z AŽ panji.
Pridobivam cvetlični in gozdni med, cvetni prah in vosek. Leta 2018
sem dobil priznanje Antona Janše III. stopnje.
Moje mnenje je, da smo ljudje še premalo ozaveščeni o pomenu čebel.
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S

Čebelarstvo
SKUTNIK

Sem Matjaž Skutnik, rojen leta 1971, iz Dolge
Gore – Ponikva.
Čeprav sem življenje čebel začel spoznavati
dokaj pozno, pri svojem 46. letu starosti,
sem vedno živel z naravo. Vseskozi je bila v
meni tiha želja, imeti svojo čebeljo družino,
jo opazovati in z njo živeti. Nikoli ni bilo
časa, pa vseeno sem se v letu 2017 odločil in
vpisal v čebelarski tečaj – tečaj za začetnike.
Po uspešno končanem tečaju sem si kupil
dve družini v AŽ panjih. Pri prvih korakih,
nasvetih, predlogih in idejah mi je bil in mi
je pripravljen deliti svojo dobro prakso, moj
mentor/kakor tudi sodelavec Jože Šibal. V
letu 2017 sem si na domu – na Dolgi Gori
uredil manjši čebelnjak za šest AŽ panjev.
Ja, za prve korake sem imel velik čebelnjak,
kljub temu da so mi vsi, s katerimi sem se
pogovarjal, povedali, da bom že videl, prej
kot slej bom svoj čebelnjak povečal. Pa glej
ga zlomka, prav so imeli. Ob koncu leta 2019
so se začela prva dela na novem čebelnjaku
za štiriindvajset družin in v marcu leta 2020
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so bile družine že preseljene v svoj novi dom.
Vse AŽ panje, s katerimi razpolagam, mi je
izdelal čebelar Irfan iz Zidanega Mosta.

Danes čebelarim z dvajsetimi družinami,
od tega imam štiri rezervne družine. Kaj
je lepšega, kot imeti svoj med (cvetlični,
kostanjev, občasno pa tudi gozdni), propolis
… iz neokrnjene narave. V prihodnje bi želel
dodati še kakšno čebelarsko dobrino.
Sem član Čebelarske zveze Slovenije in član
Čebelarskega društva Ponikva, kjer sodelujem
tudi kot član upravnega odbora.
Vsi čebelarji dobro veste, da čebelarstvo
ni hobi za eno uro ali dve, ampak hobi, ki
zahteva celotnega človeka – “NAJ MEDI”.

Zavedati se moramo izjemnega pomena
čebel, saj je od njega odvisno preživetje
človeka. Pridnost bogati, pogum krepi,
enotnost nas napravi močne. Vse to se lahko
naučimo pri čebelah.

S

Čebelarstvo
SLATINŠEK

Sem Anton Slatinšek, rojen leta 1956. Čebelariti sem začel leta 2018.
Za čebelarjenje so me navdušili sosedje čebelarji, ko sem bil še otrok,
vendar sem kmalu odšel od doma, zato nisem imel možnosti postati
čebelar. Vrnil sem se nazaj v Slatino in tako uresničil otroške sanje.
Tečaj sem opravil leta 2019, mentorja nisem imel določenega, pri vseh
težavah sta mi pomagala in svetovala Martin Lubej in Jože Strašek.
Hvala za pomoč.
Leta 2019 sem končal tudi usposabljanje za apiterapevta in medeno
masažo. Čebelariti sem začel s sedmimi družinami, sedaj imam
osemindvajset gospodarnih družin. Stojišče je v Slatini pri Ponikvi.
Gospodarim s štiriindvajsetimi AŽ panji in štirimi nakladnimi panji. Za
svoje potrebe vzgajam tudi matice.
Pridobivam cvetlični, gozdni in kostanjev med, poleg tega pa
pridobivam še propolis, cvetni prah, vosek in čebelji strup.
Veliko je modrosti o čebelah. So organizirane, imajo eno vodjo, jo
upoštevajo, vedo pa tudi, kdaj pride trenutek za zamenjavo. Njihove
navade bi nam lahko bile za vzor marsikje; lažje in lepše bi živeli.
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S
Čebelarstvo
STRAŠEK

Sem Jože Strašek, rojen leta 1954. Čebelariti
sem začel ob koncu šestega razreda osnovne
šole. Na podstrešju mamine domačije sem
našel knjigo Vozarji, napisal jo je Janez Jalen.
Prvi del knjige Ovčar Marko opisuje dogajanje
na planini, kjer sta ovčar Marko in Anton
Janša pasla ovce ter lovila pobegle roje po
planini. Takrat so čebelarili v majhnih panjih
kranjičih, ki so pogosto rojili. Anton Janša je
Marku tudi poslikal panjske končnice.

V moji mladosti čebelarjenje med mlajšimi ni
bilo popularno, tečajev pa nismo poznali. Za
znanje in nasvete sem se obrnil na starega
možička, ki je živel preko hriba. Ime mu je
bilo Jože Vodopivec, klicali smo ga Šošter,
saj je bil čevljar. Otroci smo radi zahajali k
njemu, bil je poln znanja in je znal dobro in
zanimivo pripovedovati. K čebelarjenju sem
pritegnil brata Marjana, in ko sva skupaj
začela s to aktivnostjo, sva imela dve čebelji
družini. V čebelarsko društvo sem se včlanil
januarja 1976 po odsluženem vojaškem
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roku. Leta 1977 sva z bratom opravila tečaj
za čebelarskega preglednika, kasneje je brat
od čebelarstva odstopil, ker ga je bolj zanimal
lov.

Trenutno čebelarim s štiridesetimi družinami v
AŽ panjih, moje stojišče je doma, v Srževici.
Pridobivam predvsem med, propolis in
včasih medeni liker. Za cvetlični med sem
leta 2005 dobil zlato priznanje na regijskem
ocenjevanju v Slovenskih Konjicah. Bronasto
priznanje za akacijev in kostanjev med sem
prejel leta 2010 v Murski Soboti. Leta 2018
sem dobil odličje Antona Janše III. stopnje. V
shemo kakovosti nisem vključen.

Čebelarjenje, kot je bilo nekoč, je dandanes
praktično nemogoče. Nekoč so bili travniki
polni rož, ob kmetijah je bilo polno travniških
sadovnjakov, ki so bili spomladi kot neveste.
Cvetovi teh so dajali obilico sladkega
nektarja.

Čebelarstvo
ŠIBAL

S čebelarstvom sem se pričel ukvarjati leta
1994, ko me je moj prijatelj in nekdanji
sosed Jože Strašek vprašal, če bi imel tri panje
čebel, ki so se prejšnje leto nahajale na ajdovi
paši ob naši njivi. Da sem pričel spoznavati
svet čebel in čebelarstva, mi je bil prav tako
bil v pomoč Jože.
Za začetek sem imel tri panje, naslednje
leto štiri in v naslednjih letih sem čebelaril z
največ dvanajstimi čebeljimi družinami v AŽ
panjih. Sedaj čebelarim s sedmimi čebeljimi
družinami v čebelnjaku, ki sem si ga sam
zgradil leta 1995.
Kmalu sem spoznal, da dve ali tri vrste medu
ne bosta zadovoljila moje želje po sortnem
medu, zato sem pričel s saditvijo medovitih
dreves, kot so javor, akacija in kostanj.
Kmalu po letu 2000 sem za akacijev med na
ocenjevanju medu v Murski Soboti dobil zlato

priznanje, ki mi še danes veliko pomeni.
Leta 1996 sem bil na volilnem občnem zboru
imenovan za tajnika ČD Ponikva in ta dela
opravljam še danes.
S čebelarstvom sem najprej zasvojil ženo
Zvonko, ki mi zelo veliko pomaga pri točenju
medu. Nato pa sta se moja otroka Larisa in
Tilen, kmalu potem, ko sta prestopila prag
osnovne šole, vključila v čebelarski krožek in
pričela spoznavati svet čebel.
Hči Larisa je z letom 2020 postala članica ČD
Ponikva, Tilen pa se bo vključil v čebelarski
krožek na osnovni šoli Blaža Kocena na
Ponikvi.
Ponosen sem, da sem slovenski čebelar in da
sem član Čebelarske zveze Slovenije, ki ima v
svetu ugled in spoštovanje.
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Š
Čebelarstvo
ŠPUR

Sem Slavko Špur, rojen leta 1951 v
Slovenski Bistrici, stanujem pa na Hotunju. S
čebelarjenjem sem se začel ukvarjati povsem
naključno. Tik pred upokojitvijo me je
prijateljica vprašala, kaj bom počel, ko bom
odšel v penzijo. Takrat sem ji povsem brez
razmisleka odgovoril, da če ne bom imel kaj
drugega početi, bom pa postal čebelar. Tako so
mi meseca maja leta 2011 prijatelji s Ponikve
ob okroglem jubileju na pobudo že omenjene
prijateljice podarili majhen čebelnjak, v
njem pa AŽ panj z eno gospodarno družino.
Še isto leto sem razširil čebelnjak še za eno
družino, naslednje leto pa sem si postavil prvi
čebelnjak na Hotunju za petnajst čebeljih
panjev. Ker sem potreboval za svoje rezervne
družine in roje bolj oddaljeno lokacijo, sem si
najprej napravil majhno stojišče za čebele na
svoji parceli v Slatini pri Ponikvi, kasneje pa še
čebelnjak za osemnajst gospodarnih panjev
in osem rezervnih družin. Trenutno čebelarim
s triintridesetimi gospodarnimi družinami in s
sedmimi rezervnimi družinami.
Jeseni leta 2011 sem obiskoval tečaj za
čebelarje začetnike v Taboru pri Preboldu,
hkrati pa sem opravil tudi usposabljanje iz
smernic dobrih higienskih navad v čebelarstvu
po načelih sistema HACCP in iz zdravstvenega
varstva čebel. Pri usposabljanju mi je
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nesebično pomagal mentor g. Jože Strašek,
ki mi je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in
praktičnim znanjem podal ogromno znanja,
ki ga uspešno uporabljam pri svojem delu s
čebelami.
Pridobivam cvetlični, kostanjev in gozdni
med. Prav tako pridobivam vosek, ki ga
uporabim za izdelavo satnic, ter propolis za
lastno uporabo.
V Čebelarsko društvo Ponikva sem se včlanil
v začetku leta 2012. Leta 2016 sem bil
izvoljen za predsednika Čebelarskega društva
Ponikva. Sedaj to delo opravljam že drugi
mandat.
Slovenski čebelarji, ki smo povečini združeni
v Čebelarsko zvezo Slovenije, s ponosom
nadaljujemo tradicijo svojih prednikov.
Skrbimo za ohranjanje naše avtohtone kranjske
sivke, varovanje njenega življenjskega okolja
in za pridelavo najkakovostnejših čebeljih
pridelkov. Najpomembnejše področje naših
prizadevanj naj bo tudi v bodoče ozaveščanje
širše javnosti o pomenu čebel pri opraševanju
sadnega drevja in drugih rastlin in s tem
posledično pridobivanju zdrave slovenske
hrane.

Z
Čebelarstvo
ZDOLŠEK

Sem Tamara Zdolšek, rojena leta 1990.
Čebelariti sem začela junija 2017, ko sem
opravila tudi tečaj za čebelarje začetnike. Za
čebelarstvo sem se navdušila sama, doma
pa smo tudi imeli vse pogoje za čebelarsko
dejavnost, saj je pred hišo že vrsto let
postavljen čebelnjak.

panjih in vsako leto prinesejo obilico dobrega
medu, ki je glede na lokacijo čebelnjaka v
večini gozdni, spomladi, ko prevladuje cvetje,
pa cvetlični.

Z nasveti in usmeritvami mi velikokrat pomaga
moj mentor g. Dejan Podkrajšek, ki je prava
zakladnica znanja na področju čebelarstva.
Vedno poln inovativnih in praktičnih idej
ter nasvetov mi je na voljo, kadarkoli ga
potrebujem v čebelnjaku.

Narava je bogastvo, ki ga moramo ceniti in
večkrat uživati v njenih zvokih. Ponuja nam
brezpogojno razprostranost in življenje v vseh
barvah. Vse, kar moramo narediti, je, da se
ustavimo za korak in prisluhnemo.

Naš čebelnjak stoji na Ponikvi, v vasi Okrog,
v neposredni bližini naše hiše.

Začela sem čebelariti s tremi družinami, danes
jih imam že šest. Družine so razporejene v AŽ
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Z
Čebelarstvo
ZUPANČIČ

Sem Martin Zupančič, rojen leta 1951. Za
čebelarjenje sem se sam navdušil, ko sem
opazoval bližnje čebelarje. Čebelariti sem
začel leta 2014 z dvema čebeljima družinama
na domačiji v Dolgi Gori. Istega leta sem
opravil začetni tečaj iz čebelarstva. Pod
mentorstvom čebelarja Aleksandra Vrečka
sem začel spoznavati praktična opravila in
zakonitosti, ki jih mora vsak upoštevati pri
delu s čebelami. Sedaj čebelarim z enajstimi
čebeljimi družinami v AŽ panjih. Pridobivam
predvsem cvetlični in kostanjev med.
Res je treba veliko vedeti, da spoznaš, kako
malo veš o čebelah.
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Ž
Čebelarstvo
ŽOGAN

Sem Jože Žogan, rojen leta 1961. Za
čebelarjenje sem se odločil, ker sem že
od malega sladkosned. Med na kruhu je
najpogosteje moj najljubši zajtrk.

Prvi roj sem dobil od sodelavca okrog leta
1988. Domov sem ga pripeljal v kartonski
škatli in ga naselil v panj. V naslednjih letih sem
zgradil čebelnjak za 20 družin. Čebelarjenja
sem se učil na lastnih napakah, ker takrat še
ni bilo organiziranih izobraževanj. Tudi ”strica
Googla“ ni bilo, da bi ga kaj vprašal. Nabavil
pa sem si knjige in strokovno literaturo in
marsikaj našel tudi v njih.
Ves čas in še vedno je čebelarjenje moj hobi,
ki pa mi sedaj, ko že nekaj znam, za vloženo
delo in trud tudi nekaj povrne.

čebeljimi družinami, od tega četrtino
nakladnih panjih, ki jih lažje postavim
sadovnjak, blizu cvetočih jablan. To
število čebeljih družin, ki jih ob službi
drugih opravilih še lahko ustrezno oskrbim
pregledujem.

v
v
je
in
in

Leta 2018 sem prejel priznanje Antona
Janše III. stopnje, V ČD Ponikva pa sem član
upravnega odbora že drugi mandat.
Ko sem začel čebelariti, je teta rekla: „Muha
ne da kruha, če te v coklah najde, te v njih tudi
pusti.” Ne morem se pohvaliti z rekordnimi
letinami, pa tudi ne potarnati, da kakšno leto
ni bilo nič za točiti. Prav tako pa tudi večjih
izgub čebeljih družin zaradi bolezni nisem
imel, kar pa v primeru

Že več let gospodarim z okrog dvajsetimi
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Uspešnost zatiranja
hude gnilobe čebelje zalege

NA OBMOČJU ŠENTJURJA
V OBDOBJU MED LETI 2002 IN 2020
Alenka Jurić, dr. vet. med.,
UL VF, Nacionalni veterinarski inštitut, enota Celje
alenka.juric@vf.uni-lj.si

Huda gniloba čebelje zalege je kužna bolezen
čebelje družine, je neozdravljiva, in povzroča
v čebelarstvu veliko škodo. Razširjena je po
vsem svetu, v Sloveniji jo redno ugotavljamo
in jo zatiramo po pravilniku
(Pravilnik
za
ugotavljanje,
zatiranje,
obveščanje
in
preprečevanje hude gnilobe
čebelje zalege (Uradni list RS,
št. 10/20, 61/20)).
Povzročitelj bolezni je bakterija
Paenibacillus larvae, ki jo
najdemo v vegetativni obliki v
živih čebeljih ličinkah, v katerih
se razmnožuje in povzroči
odmrtje čebelje zalege (slika
69 levo). V mrtvi zalegi bakterija sporulira,
v obliki spore je zaščitena pred neugodnimi
zunanjimi vplivi in lahko preživi več kot
štirideset let. Spore bakterij prenašajo čebele,
matice in troti ter ljudje in druga živa bitja,
tudi škodljivci (slika 69 desno), ki prihajajo v
stik s čebelami. Za prenos bolezni so nevarni
tudi vsi okuženi čebelarski proizvodi (med,
cvetni prah, matični mleček, propolis, vosek,
satje, satnice), okužena čebelarska oprema
in okuženi pripomočki (obleka in obutev,
čebelnjaki, panji, točila, grebljice, orodja,
osipalniki, posode za hrano in pitno vodo,
omela, pripomočki za ugotavljanje varoje
in zdravljenje čebel itd.). Posebej nevarni
za širjenje bolezni na velike razdalje so
nekontrolirani roji okuženih čebel in čebele
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roparice, premiki okuženih čebel (zaradi paše
ali prodaje čebel) in okuženih čebelarskih
proizvodov ter opreme tudi iz slabo saniranih
čebelarstev. Težje obvladljiva je bolezen
na območjih, kjer je veliko
čebelnjakov in je več premikov
čebel.
Čebelar mora poznati znake
hude gnilobe čebelje zalege
(odmrle čebelje ličinke so rjave
barve in se vlečejo v 2 do 3
cm dolgi niti ali so v obliki
kraste posušene na dnu stene
satne celice) in mora ravnati
skladno s predpisanimi ukrepi
za preprečevanje pojava in
širjenja bolezni. Sum na bolezen pri čebelah
je čebelar dolžan takoj prijaviti pristojnemu
veterinarju Nacionalnega veterinarskega
inštituta (NVI) in dosledno upoštevati njegovo
strokovno navodilo. Ko je laboratorijsko
potrjena bakterija v odmrli čebelji zalegi,
bolezen tudi uradno prijavimo v sistem Uprave
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP UVHVVR). Sledi neškodljivo
uničenje bolnih čebeljih družin in dezinfekcija
pod uradnim veterinarskim nadzorom ter
kontrolni veterinarski pregled čebeljih družin
v okuženem čebelarstvu in vseh čebeljih
družin v kužnem krogu na območju 3 km
od okuženega čebelnjaka. Do zaključka
sanacije bolezni je, z izjemo premikov čebel

na pašo po pridobitvi dovoljenja UVHVVR
skladno s pravilnikom, prepovedan promet s
čebeljimi družinami, čebelami in maticami s
spremljevalkami v okuženem čebelnjaku in v
kužnem krogu.
Strokovno veterinarsko dejavnost na področju
zdravstvenega varstva čebel na območju NVI
enote Celje pokrivam od decembra 2001.
Terensko delo veterinarja, klinični pregledi in
preiskave za ugotavljanje in zatiranje bolezni
čebel, izobraževanje čebelarjev ter veterinarsko
svetovanje pri preprečevanju in zatiranju
bolezni so bistvenega pomena za zaščito
zdravja čebel in ljudi, ki uporabljajo čebelje
pridelke. Učinkovitost naših ukrepov je možno
meriti s primerjavo podatkov, ki jih pridobimo
pri našem strokovnem delu. Rezultati so plod
strokovnega dela ob sodelovanju čebelarjev
na območju in nam služijo za oceno dela v
preteklosti ter odpravljanje pomanjkljivosti

Graf 1: Huda gniloba čebelje zalege na območju NVI Celje
od leta 2002 do leta 2020; število pojavov, žarišč (okuženih
čebelnjakov) in okuženih čebeljih družin v obdobjih od leta 2002
do leta 2010, od leta 2011 do leta 2020 in
v celotnem obdobju od leta 2002 do leta 2020.

Graf 3: Število žarišč (okuženih čebelnjakov) s hudo gnilobo čebelje
zalege v posameznih občinah celjske regije v letih 2002–2010 in
2011–2020.

s ciljem, zagotoviti dobro zdravje čebel ob
pridobivanju kakovostne in zdravstveno
ustrezne hrane ter uspešno ekonomiko vseh
deležnikov na tem področju.
Na območju 36 občin Savinjske in Zasavske
regije je trenutno registriranih okrog 2.200
čebelnjakov, skupno okrog 24.000 čebeljih
družin (podatki pridobljeni iz registra
čebelnjakov), kar pomeni, da sodi območje
NVI enote Celje, v primerjavi z ostalimi regijami
v državi, med območja z največ čebelnjaki.
Največ čebelnjakov in čebeljih družin, glede
na celjsko regijo, je v občini Šentjur (več kot
200 čebelnjakov in okrog 3.000 čebeljih
družin) in v občinah Celje, Laško ter Zagorje
ob Savi (več kot 150 čebelnjakov in okrog
1.500 čebeljih družin).
V obdobju od leta 2002 do leta 2020 smo na
območjih kužnih krogov NVI enote Celje ob

Graf 2: Število pojavov hude gnilobe čebelje zalege v posameznih
občinah celjske regije v letih 2002–2010 in 2011–2020.

Graf 4: Število okuženih čebeljih družin s hudo gnilobo čebelje
zalege v posameznih občinah celjske regije v letih 2002–2010 in
2011–2020.
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pojavih hude gnilobe čebelje zalege klinično
pregledali okrog 30.000 čebeljih družin na
hudo gnilobo čebelje zalege, pri čemer smo
potrdili bolezen pri 1.366 čebeljih družinah.
Ugotavljamo, da je bilo več zdravstvenih težav
pri čebelah na območjih, kjer je večja možnost
neposrednega prenosa bolezni med čebelami
(območja z večjim številom čebelnjakov in
čebeljih družin, območja pasišč in obmejna
območja). Rezultati veterinarskih pregledov
in preiskav na hudo gnilobo čebelje zalege
v kužnih krogih na območju NVI enote
Celje, s poudarkom na pojavu bolezni v
najbolj ogroženi občini Šentjur, so navedeni
v nadaljevanju tega prispevka tudi s pomočjo
grafov.
V zadnjih dvajsetih letih je huda gniloba
čebelje zalege prizadela številna čebelarstva
na območju NVI Celje (Savinjska in Zasavska
regija). V obdobju od leta 2002 do leta 2020
je bilo ugotovljenih 367 pojavov bolezni,

Graf 5: Pojav hude gnilobe čebelje zalege na območju občine
Šentjur v posameznih letih, v obdobju 2002–2020.

Graf 7: Odstotek (%) pojavov, žarišč in okuženih čebeljih družin s
hudo gnilobo čebelje zalege na območju občine Šentjur, primerjava
med obdobjema 2002–2010 in 2011–2020 glede na celotno
obdobje 2002–2020.
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od tega 234 pojavov v letih 2002–2010 in
133 pojavov v letih 2011–2020. Bolezen je
bila ugotovljena skupno v 311 čebelnjakih
pri 1.366 čebeljih družinah, od tega v 197
čebelnjakih in 776 čebeljih družinah v
obdobju 2002–2010 ter v 114 čebelnjakih in
590 čebeljih družinah v obdobju 2011–2020
(graf 1).
Huda gniloba čebelje zalege je neposredno
prizadela čebelarstva v 29 občinah celjske
regije (Savinjska in Zasavska regija), še
posebej na območju občine Šentjur, Laško,
Šmarje pri Jelšah, Zagorje ob Savi in Rogatec.
Na območju Šentjurja je bilo v obdobju od
leta 2002 do 2020 skupno 75 uradno
registriranih pojavov hude gnilobe čebelje
zalege, 61 žarišč (okuženih čebelnjakov) in
261 okuženih čebeljih družin. Od tega je bilo
ugotovljenih 52 pojavov, 40 žarišč in 192
okuženih čebeljih družin v obdobju 2002–
2010 in 23 pojavov, 21 žarišč in 69 okuženih

Graf 6: Odstotek (%) pojavov, žarišč in okuženih čebeljih družin
s hudo gnilobo čebelje zalege na območju NVI Celje, primerjava
med obdobjema 2002–2010 in 2011–2020 glede na celotno
obdobje 2002–2020.

Graf 8: Huda gniloba čebelje zalege, odstotek (%) pojavov, žarišč
in okuženih čebeljih družin v občini Šentjur glede na območje NVI
Celje v obdobjih 2002–2010, 2011–2020 in 2002–2020.

čebeljih družin v obdobju 2011–2020 (graf
2, 3, 4).
V občini Šentjur smo v obdobju od leta 2002
do leta 2020 uradno registrirali hudo gnilobo
čebelje zalege skoraj vsako leto. Največ (33
pojavov, 22 žarišč in 129 okuženih čebeljih
družin) je bilo ugotovljenih leta 2003 (graf 5).
Vzrokov za tako razširjeno bolezen je bilo več,
zlasti pa nepoznavanje nevarnosti bolezni in
uporaba starega okuženega satja in satnic,
izdelanih iz okuženega voska ter uporabe
antibiotikov v preteklosti in posledičnega
prikrivanja in širjenja bolezni med čebeljimi
družinami tudi na velike razdalje. Čebelarji
niso prijavljali suma bolezni veterinarjem,
bolne čebelje družine so sami sežigali,
kupovali so čebele neznanega izvora, iz
epizootiološko nepreverjenih čebelarstev,
premalo pozornosti so posvečali zamenjavi
satja in splošni higieni v čebelnjakih. Tej
problematiki smo posvetili zelo veliko
pozornosti, poskrbeli smo, da je potekala
sanacija pod veterinarskim nadzorom, uničili
smo okužene čebelje družine, stare panje
s satjem vred, opravili smo razkužitev tudi
v starih opuščenih čebelnjakih ter izvedli
številna izobraževanja. Po letu 2003 smo
imeli opravka v glavnem z novimi okužbami
pri manj kot 20 čebeljih družinah letno, ki
smo jih odkrili pri kliničnih pregledih v kužnih
krogih, zahvaljujoč tudi čebelarjem, ki so sum
bolezni pri svojih čebelah pravočasno prijavili.
V obdobju 2011–2020 smo zabeležili padec
okužbe s hudo gnilobo čebelje zalege na
območju NVI enote Celje, kakor tudi na
območju občine Šentjur. V obdobju 2011–

Huda gniloba čebelje zalege

2020 se je v primerjavi z obdobjem 2002–
2010 zmanjšalo število pojavov hude gnilobe
čebelje zalege za 27,52 % v regiji in za 38,67
% v Šentjurju, število žarišč za 26,69 % v regiji
in za 31,5 % v Šentjurju ter število okuženih
čebeljih družin za 13,62 % v regiji in za
47,13 % v Šentjurju (graf 6 in 7). Še vedno pa
predstavlja huda gniloba čebelje zalege na
območju Šentjurja večji delež vseh pojavov,
žarišč in okuženih čebeljih družin v Savinjski
in Zasavski regiji; v celotnem obdobju od leta
2002 do leta 2020 je pripadlo Šentjurju 20,44
% vseh pojavov, 19,61 % žarišč in 19,11 %
vseh okuženih čebeljih družin, v obdobju od
leta 2002 do leta 2010 je bil delež nekoliko
večji (22,22 % vseh pojavov, 20,30 % žarišč
in 24,74 % vseh okuženih čebeljih družin),
medtem ko se je v zadnjem obdobju, od leta
2011 do leta 2020, delež zmanjšal (17,29
% vseh pojavov, 18,42 % žarišč in 11,69 %
vseh okuženih čebeljih družin). Podatki so v
grafu 8.
Nemoteno
zagotavljanje
veterinarskih
storitev in vse večja osveščenost čebelarjev,
ki pridobivajo potrebno znanje na
veterinarskih izobraževanjih in dobro skrbijo
tudi za higienske in biovarnostne ukrepe za
preprečevanje pojava in širjenja bolezni ter v
primeru suma in ugotovljene bolezni ravnajo
skladno z veterinarskim navodilom, prispevajo
k boljšemu zdravju čebel.
Zahvala vsem čebelarjem na območju
Šentjurja, kakor tudi širše v regiji, za njihov
trud in sodelovanje pri sanaciji hude gnilobe
čebelje zalege.

Voskov molj, nevaren prenašalec bolezni čebeč
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Medovite
RASTLINE

Vir: Jure Justinek, ČZS

ZAGOTAVLJANJE ČEBELJIH PAŠ IN
SAJENJE MEDOVITIH RASTLIN
Povečevanje števila prebivalstva in zaradi tega
tudi vse večja poraba hrane postaja vse hujši
svetovni problem. Pridelovalci hrane se na to
odzivajo z intenzivnejšim kmetijstvom in večjo
pridelavo hrane na enaki površini. Posledica
tega je, da izgubljamo travnike, gozdove in
druga območja, ki so bila nekdaj vir hrane
za opraševalce in druge živalske vrste. Pri
nas je to opaziti na poljih, ki so posejana z
monokulturami, in na travnikih, ki so redno
pokošeni, tako da na njih ni več cvetja. Prav
tako je to tudi posledica intenzivne zaščite
kultur z najrazličnejšimi škropivi, gojenja
novih, neznanih in nepreizkušenih sort rastlin,
tudi gensko spremenjenih ali vsaj ozko
selekcioniranih, ter zmanjševanja površin, na
katerih čebele najdejo hrano. Posledica tega
je, da so čebele vse bolj ogrožene, saj jim
narava, ki smo jo spremenili, ne zagotavlja
več hrane vse leto.
KAKO LAHKO VSI SKUPAJ
POMAGAMO?
Čebelam je treba pomagati s sajenjem
medovitih rastlin, predvsem avtohtonih. K
temu lahko pripomore vsak od nas in tako
čebelam pomaga preživeti. Na svoj cvetlični
in zelenjavni vrt, na balkone in v cvetlične
lončke posadimo medovite rastline, lokalne
oblasti pa jih lahko sadijo na javnih površinah.
Te rastline dajejo čebelam medičino in cvetni
prah, nas pa bodo razveseljevale s cvetjem in
svojo lepoto. Treba je le izbrati prave sorte,
tako da bomo prijetno združili s koristnim,
da bo torej lepo za naše oko in koristno za
čebele.
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KATERE MEDOVITE RASTLINE, KI
PRIVABLJAJO ČEBELE, LAHKO
POSADIMO NA DOMAČEM VRTU IN
NA JAVNIH POVRŠINAH?
Pomembnejše rastline za čebele so: leska,
zvonček, trobentica, žafran, vrba, teloh, resa,
divja češnja, vse začimbnice in dišavnice, vse
sadno drevje, oljna ogrščica, akacija, lipa,
javor, kostanj, sončnica, ajda, facelija in
druge. Precej je tudi rastlin, ki jih gojimo kot
okrasne in so prav tako koristne za čebele.
S sajenjem avtohtonih in okrasnih cvetočih
rastlin lahko precej pripomoremo k ohranitvi
čebel. Na svoje vrtove sadimo medovite
trajnice, kot so: skalni grobeljnik, avbrecija,
zvončnica, nageljčki, plamenka, grenik,
teloh, jesenska astra, rudbekija, orlica,
srčki, potonika, plahtica, ivanjščica, lilija,
maslenica, ostrožnik, ameriški slamnik, rman,
jetičnik, jesenska anemona, kamnokreč,
šmarnica, krvomočnica, hosta, hermelika,
homuljica, jeglič, netresk in številne druge.
S primerno zasaditvijo bo naš vrt zažarel v
prelepih barvnih odtenkih, čebele pa bodo
na njem pridno nabirale medičino in cvetni
prah. Poleg okrasnih rastlin so zelo medovite
vse začimbnice in dišavnice, ki jih je prav
tako koristno imeti na vrtu. To so predvsem
žajbelj, origano, bazilika, vse vrste met,
hermelika, timijan, pelin, melisa in številne
druge. Če imamo na vrtu veliko prostora,
lahko zasadimo večje medovito grmičevje
in drevesa, ki nam ne bodo samo popestrila
okolice doma, ampak bodo privlačna tudi
za čebele. Od grmov lahko sadimo dišeče
vrtnice, lešnike, ribez in kosmulje, vse vrste
vrb oziroma mačic, liguster, hibiskus, vse
vrste drenov in kovačnikov ter druge. Od

dreves pa lipo, divjo češnjo, pravi in divji
kostanj, evodijo, japonsko soforo, cigarovec,
tulipanovec, amorfo, gledičijo ter seveda
številne druge. Z avtohtonimi rastlinami je
mogoče urediti vrt, ki bo prijazen do čebel,
saj bodo v njem vedno našle nekaj paše,
hkrati pa nam bo v lep okras in ponos.
KATERE MEDOVITE RASTLINE LAHKO
POSADIMO NA VEČJIH KMETIJSKIH
POVRŠINAH, DENIMO NA NJIVAH?
Na večjih površinah je še precej neizrabljenih
možnosti. Rastlin, ki jih lahko zasadimo na
njih, je precej, vse pa so poleg tega, da
čebelam omogočajo pašo, koristne tudi za
tla, saj izboljšujejo rodovitnost. Navadno
je v poletnem obdobju precej njiv praznih,
vendar jih lahko zasejemo. Tako lahko kadar
koli v letu sejemo facelijo, katere cvetovi so
modre barve, saj je njena vegetacijska doba
kratka. Čebelam ponuja veliko medičine
in cvetnega prahu. Po cvetenju rastlino
preprosto podorjemo in s tem obogatimo
tla s humusom. Prav tako lahko sejemo vse
vrste detelj, ki so zelo medovite rastline. Tudi
te lahko po cvetenju podorjemo in na ta
način obogatimo prst predvsem z dušikom,
lahko pa jih pokosimo in uporabimo za krmo
živalim. Zelo koristne so buče, ki dajejo veliko
cvetnega prahu zlasti jeseni, ko ga čebele
najbolj potrebujejo. Semena buč lahko
pozneje uporabimo za izdelavo olja. Koristne
so tudi sončnice, saj čebelam ponujajo cvetni
prah in nektar, po cvetenju pa precej izboljšajo
strukturo tal in jih obogatijo s humusom.
Sejemo lahko še oljno ogrščico ali mak, kajti
obe rastlini dajeta čebelam hrano. Največje
možnosti vsekakor ponuja ajda, ki smo jo v
zadnjem obdobju kar nekoliko zapostavili,
vendar se v zadnjih letih to spreminja. Ajdo
sejemo poleti, in ko zacveti, čebele na njej

nabirajo nektar in cvetni prah. Ko dozori, jo
lahko požanjemo in zmeljemo v moko. Njive
morajo biti vedno zelene, saj za vse letne čase
obstajajo rastline, ki so koristne za tla, čebelo
in ne nazadnje tudi za kmeta.
KAJ PA LAHKO NAREDIJO TISTI, KI
IMAJO ZGOLJ KAKO CVETLIČNO
KORITO?
V cvetlična korita in lončke lahko sadimo vse
vrste začimbnic in dišavnic ter najrazličnejše
cvetje. Naj jih navedemo le nekaj: nizka
sončnica, limonski ožep, poletna astra,
okrasna facelija, ameriški slamnik, dišeči
grah, kapucinka, limonska monarda,
mehiška cinija, boreč, zlati šeboj, dalija,
kana, verbena, ognjič, kozmeja in seveda še
številne druge.
Po mnenju Čebelarske zveze Slovenije je nujno
razglasiti čebelo za ogroženo živalsko vrsto ter
sprejeti vse potrebne ukrepe za njeno zaščito.
Glede na to je treba sprejeti zakonodajo, ki
bo spodbujala sajenje avtohtonih medovitih
rastlin, saj bodo te čebelam omogočale
pašo, hkrati pa bomo na ta način ohranjali
avtohtono rastlinje in s tem tudi biotsko
pestrost. Ne nazadnje se moramo vsi zavedati
vsestranskega pomena čebel, še posebej
njihove vloge pri opraševanju, saj brez čebel
ne bo hrane, pa tudi vloge čebeljih pridelkov
kot zdrave in varne hrane. Podrobnejši seznam
medovitih rastlin je na voljo na ČZS.
Zakoni, ki veljajo v čebelji družini, so lahko
zgled za vse nas. Spoštovanje, pripadnost,
odgovornost do svojih in skupnih nalog so
temelji za njihovo preživetje, pa tudi temelji
za preživetje narave. Prej ko bomo to spoznali
tudi ljudje, večja je možnost, da rešimo ta naš
svet.
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Medovita DREVESA V SLOVENIJI
Sestavil: Slavko Špur

Poraba medu se v Sloveniji iz leta v leto povečuje. Tako je bila poraba medu v letu
2006 manj kot 1 kg na prebivalca, leta 2016 pa že nekaj nad 2 kg na prebivalca. Tudi
cena 720 ml kozarca medu se iz leta v leto povečuje, saj je leta 2006 znašala približno
3,00 EUR, leta 2016 pa od 8,00 do 12,00 EUR.
Od vsega v Sloveniji pridelanega medu je približno 80 % pridobljenega iz gozda, ki
je lahko nektarnega ali maninega izvora. V nadaljevanju so opisane vrste medovitih
dreves in izvor medu, ki ga pridobivajo čebele iz njih. Na nekaterih drevesih pa lahko
nabirajo čebele cvetni prah, nektar, pa tudi mano.

IME DREVESA

NEKTAR

MANA

Navadna leska
Vrba iva
Divja češnja
Jesen
Javor
Lipa, lipovec
Kostanj

•
•
•
•
•

Smreka
Jelka
Maklen
Hrast
Akacija

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bukev

•

Črna jelša

•

Gaber

Srobot
Rumeni dren
Navadni glog
Navadni bršljan

•
•
•
•
•

Rdeči bor

Jerebika
Goli brest
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•
•
•
•
•

Navadni macesen

Črni trn

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Breza

Japonska kutina

CVETNI PRAH

•
•
•

SAJENJE LIPE V ENOTI VRTCA NA
PONIKVI
Dan pred slovenskim državnim praznikom
– dnevom upora proti okupatorju, smo se v
enoti Ponikva lotili sajenja lipe.
Lipa že od nekdaj velja za simbol slovenstva
in ker izročilo pripoveduje, da so lipe že od
nekdaj sadili ob posebnih priložnostih, je bil
ta dan kot nalašč za to.
Otroci so dobili lipo v dar od čebelarjev,
ko so prepevali pesem Čebelar, ter jim tudi
povedali, da je lipa zelo medonosna vrsta.
Vsi otroci in zaposleni vrtca so se zbrali na
vrtčevskem igrišču, kjer so opazovali hišnika
Maksa pri kopanju sadilne jame. Otroke je
navdušilo orodje, ki ga je uporabil. S skupnimi
močmi so otroci posadili drevo ter zasuli in
poteptali zemljo. Starejši otroci pa so se ob
tej priložnosti naučili pesem Lipa zelenela je.
Včasih je lipa veljala za središče družabnega
življenja, zato verjamemo, da bo sčasoma
pod njeno mogočno krošnjo hladilo svoje
razgrete glavice veliko otrok.

Pomagal sem
posaditi lipo,
najbolj mi je bilo
všeč, ko sem držal
Maksu kladivo.
Jakob, 6 let

Vesela sem, da
smo posadili
lipo, mi jo
imamo doma
in imajo male
cvetke, daje
nam senco.
Nina, 5 let

Iz lipe dobimo
čaj in je okusen
ta lipin čaj.
Tajda, 4 leta

Lipa ima lepe
liste in veje, cela
je lepa.
Taja, 5 let
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Medena kraljica
z našimi čebelarji

Občni

ZBORI

Pozdrav župana

Občni zbor

Pomerjanje
OBLEK

Pomerjanje obleke

Pomerjanje klobuka
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Strokovne

EKSKURZIJE

Grad Elberstein
v Globasnici (Avstrija),
oktober 2019

ČD Šmihel
pri Pliberku,
oktober 2019

Goriška Brda,
oktober 2018

Izdelava svečk
v medenem vrtu,
izlet Lendava in Madžarska,
2016
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Skupinska slika

Izlet Lendava in Madžarska,
september 2016

Gorenjska,
oktober 2015

Goričko,
september 2014

Repnica,
september 2020
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Dnevi ODPRTIH VRAT
Čebelarstvo Strašek,
junij 2016

Čebelarstvo Podkrajšek,
junij 2017

Čebelarstvo Podkrajšek,
2019

Čebelarstvo Podkrajšek
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Predstavitve

NA STOJNICAH

Stojnica v Celju

Stojnica na Ponikvi

Stojnica v Šentjurju

Stojnica v Šentjurju

Stojnica na Ponikvi, Martinovi dnevi

Stojnica v Šentjurju, Jurjevanje
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Tradicionalni
slovenski zajtrk

V OSNOVNI ŠOLI
IN VRTCU

Svetovni dan
ČEBEL

Čebelarski
praznik,
Rače,
maj 2016

Svetovni dan
čebel,
Žirovnica,
maj 2018

Žirovnica,
maj 2018
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Čebelarski krožek

NA OŠ BLAŽA KOCENA PONIKVA
IN PREDAVANJA

Izdelovanje panjskih končnic

Poučevanje čebelarjev na OŠ Ponikva

Udeležba na tekmovanju

Čebelar Jože v razredu

Slavko Špur v razredu
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Blagajniški dnevnik, 1954

T

E

U
N

Zapisnik
občnega zbora
iz leta 1986

Seznam članov
ČD Ponikva iz let
1983 in 1985

Zapisnik
izvršnega odbora
ČD Šentjur pri Celju
iz leta 1985
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Medenjaki,

OBLITI Z GLAZURO

TESTO
Mešaj, da lepo naraste:
36 DAG SLADKORJA V PRAHU
6 JAJC
Dodaj posamezne sestavine
in vmes zopet mešaj
40 DAG KOSTANJEVEGA MEDU
(malo ga segrej, da je mlačen in lepo tekoč)
2 ŽLIČKI SODE BIKARBONE
1 ŽLIČKO CIMETA
1 KG BELE MOKE
Ko postane testo gosto, menjaj metlice
(vzemi tiste za testo) in dobro mešaj. Testo
je mehko, tako kot gosto testo za biskvit. V
hladilniku naj počiva 2 uri.
Dobro pomokaj podlago. S kuhalnico vzemi
del testa in s pomokanimi rokami naredi
večji svaljek, iz katerega nareži kroglice v
velikosti debelega lešnika (manjše kot oreh).
Polagaj jih na namaščen pekač ali na peki
papir, malo narazen, ker se razlezejo in
dvignejo. Nadaljuj, dokler ne porabiš vsega
testa.

Peci na 180 °C približno 7 do 9 minut, da so
rahlo obarvani, spodaj pa svetlo rjavi.
GLAZURA
2 BELJAKA – SNEG
25 DAG SLADKORJA V PRAHU
2 ŽLICI LIMONINEGA SOKA
Dobro zmešaj, mora biti gosto. V večjo
skledo daj 3 žlice glazure, jo pomaži po
dnu, daj vanjo prgišče medenjakov in jih s
kuhalnico pomešaj, da se lepo premažejo.
Ponavljaj, da vse obliješ z glazuro.
Polagaj jih, da stojijo, naslonjeni kot streha.
Ko so delno suhi, jih malo preloži, da se ves
preliv enako posuši.
Sušijo se približno 3 ure. Dobiš dve večji
škatli medenjakov (približno 350 komadov).
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Medenjaki
Z OREHI

SESTAVINE
½ KG MEHKE MOKE
½ KG OSTRE MOKE
40 DAG SLADKORJA
16 DAG MARGARINE
2 CELI JAJCI
3 RUMENJAKI
1 ŽLICA KISLE SMETANE
6 ŽLIC MEDU
5 ŽLIC MLEKA
2 KAVNI ŽLIČKI SODE BIKARBONE
CIMET
MLETI KLINČKI
LIMONINA LUPINA
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Med in margarino raztopi v mikrovalovni
pečici, da je mlačno, dodaj mleko, sladkor,
jajca, nazadnje pa še moko s sodo bikarbono.
Zgneti testo, če je premehko, lahko dodaš še
malo moke.
Testo naj počiva čez noč ali ves dan. Zatem
testo razvaljaj na 1 cm debelo. Z nazobčanim
modelom izreži kroge, premaži jih s stepenim
jajcem, nanje položi oreh ali lešnik ali mandelj.
Če se pri peki razlezejo, dodaj še malo moke.
Polagaj jih na namaščen pekač in peci na
180 °C približno 10 do 12 minut.
Pri peki se malo razlezejo, zato jih ne dajaj
preveč skupaj, da obdržijo obliko.

Mehki

MEDENJAKI

TESTO
1 KG MOKE TIP 850
40 DAG RŽENE MOKE
40 DAG MARGARINE
60 DAG SLADKORJA V PRAHU
8 JAJC
4 ŽLIČKE SODE BIKARBONE
2 ŽLIČKI CIMETA
MALO MLETIH KLINČKOV
8 ŽLIC TOPLEGA MEDU

GLAZURA ZA OKRASITEV
25 DAG SLADKORJA V PRAHU
2 BELJAKA
1 ŽLICA LIMONINEGA SOKA
Zmešaj, da dobiš gosto maso

Jajca in sladkor mešaj, da lepo naraste,
postopoma dodajaj zmehčano margarino,
med, sodo bikarbono, cimet in klinčke.
Dobiš precej mehko maso, ki naj počiva vsaj
3 ure, lahko tudi čez noč.
Testo razvaljaj (debelina slab centimeter),
izreži večje medenjake in jih speci na 180 °C
pribl. 10 minut, da lepo porjavijo.
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Čebelarsko društvo Ponikva
Hotunje 25 c
3232 Ponikva
cd.ponikva@gmail.com
www.cd-ponikva.si
041 351 788
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