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Društvene novice  

Za uvod 

Poletje je mimogrede minilo, čebelarske sezone je konec in sedaj imamo nekaj več časa za društvo. 

Naše društvo je bilo tudi poleti aktivno. O tem pišem z namenom, da si obudimo spomin, da bomo vsi 

dobro informirani in da se aktivnostim pridružijo tudi tisti člani, ki so se doslej »držali« bolj zadaj. 

Dan odprtih vrat slovenskih čebelnjakov 

Čeprav smo bili v maju sredi največjega 

dela pri čebelah, smo se aktivno udeležili 

vseslovenske akcije Dan odprtih vrat 

slovenskih čebelnjakov.  V Ihanu je Andrej 

Jus sprejel štiri skupine otrok iz vrtca 

Krtek. Predstavil jim je življenje v 

čebelnjaku in delo v njem. Otroke so 

pogostili z medom, medenjaki in 

osvežilno pijačo. Vsak je dobil zgibanko o 

čebelah, skupina pa je dobila plakat za v 

vrtec. Dogovorili so se za jesensko 

predstavitev v vrtcu. Predstavili smo se 

tudi na krajevnem prazniku – Tržnica v Ihanu. Obiskovalcem so bila na voljo gradiva Čebelarske zveze, 

videli so opazovalni panj in nazorna gradiva za čebelarski krožek, poskušali so izbrane sorte medu, ki 

jih je daroval Gregor Lužar. Na podoben način je na domžalski tržnici čebelarstvo predstavil Janez 

Mihelič s pomočjo dveh mladih članov čebelarskega krožka. V Arboretumu je čebelnjak odprl Ludvik 

Lap, pomagala pa sta mu zakonca Skok. 

 

Okrogla miza o čebelarjenju v osrednji Sloveniji v domžalski knjižnici  

Čebelarska zveza Slovenije in čebelarska društva 

vsako leto junija organizirajo Dan odprtih vrat. 

Čebelarski društvi Domžale in Krtina Dob sta 

odprli vrata nekaj čebelnjakov in se predstavili na 

občinski tržnici. Dne 16.6.2016 sta v domžalski 

knjižnici organizirali okroglo mizo o čebelarjenju 

v osrednji Sloveniji. Sodelovali so Matko Blejec, 

starosta med čebelarji v Mengšu in širši okolici, 

Anton Komat, slovenski svobodni raziskovalec, 

pisec, scenarist, publicist in naravovarstvenik, 

Mitja Nakrst, predsednik ČD Lukovica in 

vzrejevalec matic, mag. Saša Dragar Milanovič, 
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glavna republiška inšpektorica za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Marjan Koderman, 

predsednik ČD Krtina Dob, Štefan Virjent, predsednik ČD Kamnik in Stane Rener, ČD Domžale. Okroglo 

mizo je vodil Andrej Jus, predsednik ČD Domžale. 

Razgovor je tekel največ o varstvu okolja in napakah, ki jih družba dela pri tem, seveda v povezavi s 

čebelami in našim zdravjem. Udeleženci okrogle mize in poslušalci, ki so se odzvali z zelo zanimivimi in 

polemičnimi vprašanji, si želijo podobnih javnih diskusij in odprtih pogovorov med različnimi 

strokovnjaki tudi vnaprej. Na koncu so se obiskovalci posladkali ob degustaciji različnih vrst medu in 

svežega cvetnega prahu. Opomba: obsežnejši članek je bil objavljen v Slovenskem čebelarju in 

Slamniku. 

Markovci 2016 – 39. srečanje mladih čebelarjev 

Tako kot lani smo se tudi letos domžalski krožkarji udeležili 
srečanja mladih čebelarjev, ki je bilo tokrat v OŠ Markovcih 
pri Ptuju. Na srečanje smo se na vse zgodaj v soboto, 7. 
maja skupaj s krožkarji iz Doba z avtobusom odpeljali v 
Markovce.  Najprej smo opravili prijavo ter pozajtrkovali, 
nato pa smo odšli vsak po svojih dolžnostih. Učenci so se 
porazdelili po učilnicah, kjer so izpolnjevali pole z 
vprašanji, mentorji pa smo imeli posvet. Naša ekipa je štela 
5 članov: Luka Vujić, Jaka Strnišnik, Matevž Strnišnik, Jaka 
Lenček in mentor Stane Rener. 

Tekmuje se v treh starostnih skupinah. Mi smo sodelovali 
z dvema ekipama na srednji stopnji in dosegli odličen 
uspeh. Obe ekipi sta prejeli srebrno priznanje za prikazano 
znanje o čebelah in čebelarstvu. 

Gostitelji so nas lepo sprejeli. Učenci in učitelji osnovne 
šole so nam v športni dvorani pripravili predstavitev kraja, 

saj so Markovci znani po svojih korantih in pustnih običajih. Imeli smo bogat kulturni program 
v katerem so nam predstavili veliko etnoloških zanimivosti in običaje. Sledil je ogled krajevnih 
zanimivosti in kosilo. Po razglasitvi rezultatov smo se zadovoljni zbrali pred avtobusom. Na 
poti domov smo se za nagrado ustavili še v piceriji in tako zaključili prijetno druženje. Napisal: 
Stane Rener 

 

Še nekateri drugi dogodki zadnjih nekaj mesecev 

- Naslov junijske čebelarske debate je bil Priprava čebeljih družin na zimovanje. Naš izkušen čebelar    

Grega Lužar je uvodoma predstavil vsa najpomembnejša opravila za dobro prezimitev čebeljih družin. 

Po uvodu so se udeleženci pogovorili o svojih izkušnjah in problemih.  

- Na avgustovski debati je naš član in ugledni veterinar mag. dr. Zoran Klinkon udeležence seznanil s 

preparati in postopki pri zatiranju varoje, predvsem pa je dal tudi veliko koristnih napotkov.  

- V sklopu društva smo nabavili približno 8 ton sladkorja in 51 matic. 

- V Kamniški Bistrici so 17.9.2016 odkrili doprsni kip profesorju Josipu Verbiču, ustanovitelju plemenilne 

postaje na Kopiščih. Slovesnosti se je udeležilo 7 naših članov.  
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Strokovna ekskurzija v Prekmurje in na Madžarsko 

  

Letošnja strokovna ekskurzija nas je 10. septembra vodila v Prekmurje in na Madžarsko. Ogledali smo 

si OCEAN ORCHIDS v Dobrovniku, kjer so ustvarili zelo zanimiv tropski vrt in kjer vzgajajo orhideje. V 

Gornji Bistrici smo obiskali mlinarstvo Kolenko. Strokovno najpomembnejši je bil ogled Čebelarstva 

Milene Kavaš v Odrancih. Gospa Milena nas je navdušila s svojo strokovnostjo, energijo in humorjem. 

Po ogledu in izmenjavi izkušenj je sledilo kosilo nato pa smo se odpeljali na Madžarsko.  Ogledali smo 

si muzej na prostem - vas, ki prikazuje,  kako so nekoč živeli predniki v hišah kritih s slamo in kakšna 

orodja so uporabljali.  

 

Nato smo se odpeljali do mesta Zalaegerseg, v vas Šöjtör, k čebelarju Attili Nátrán, ki nam je predstavil 

čebelarjenje na Madžarskem z njihovimi panjskimi sistemi, vzrejo matic, pridobivanjem cvetnega prahu 

in propolisa.  

Bila je odlično organizirana in zanimiva ekskurzija. Družabni in strokovni vidik sta bila lepo 

uravnotežena, pa še veliko lepih vtisov in nekaj prekmurskih dobrot smo prinesli domov. 
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Zanimiv obisk čebelarja iz Irana 

Poslovnež iz Irana je v prostem času tudi čebelar. V sklopu službenega obiska v Sloveniji je želel obiskati 

nekaj čebelarjev. Njegov slovenski poslovni kolega je prosil Čebelarsko zvezo za pomoč. Žal so ga 

zavrnili. Prošnja, da bi Irancu predstavil naše čebelarstvo, je po drugih poteh prišla do Dušana Skoka.  

  

V soboto, 17.9. je Dušan Hamida sprejel, ga peljal k Gregorju Lužarju, ki mu je predstavil njegovo veliko 

čebelarstvo, kasneje, po kosilu pa mu je Dušan predstavil tudi svoje ljubiteljsko čebelarstvo. Hamid je 

povedal, da je imel leto nazaj komaj dva panja na balkonu v svojem stanovanju v Teheranu, letos 

spomladi pa mu je slovenski prijatelj kar v žepu jakne prinesel več matic naše kranjice. Tako ima sedaj 

eno uro vožnje iz velemesta deset panjev, želi pa svoje čebelarstvo še širiti. S prejetimi informacijami 

in gostoljubjem slovenskih čebelarjev je bil obiskovalec iz Irana več kot zadovoljen.  

Predstavljam vam … 

V naše Novice uvajam novo rubriko, kjer bom vsakokrat predstavila enega naših članov. Prav je, da 

začnemo pri glavi. Torej je tokrat na vrsti naš predsednik Andrej Jus. 

Kako in zakaj si postal čebelar? 

 Dve leti pred upokojitvijo sem začel razmišljati, kaj bom 

počel po upokojitvi. Takrat narediš inventuro: kaj si delal, 

kaj delaš sedaj in kaj bi rad delal v prihodnjih letih. Najprej 

sem hotel imeti konja, potem sem razmišljal o psu, vendar 

sem iskal še nekaj več. Želel sem biti produktiven, da bi 

ustvarjal nekaj za sebe pa tudi za druge. Stari oče je bil 

čebelar, imel je nekaj več kot 20 panjev. Po vojni si je s 

tem opomogel in ponovno zgradil porušeno hišo. Tudi v 

poklicnem življenju sem bil »blizu« čebelarstvu – med 

drugim sem pri Zvezi za tehnično kulturo skrbel za šolske 

zadruge, znotraj teh pa so bili čebelarski krožki. Ko sem 

svojo namero, da bi postal čebelar zaupal prijatelju, me je 

ta podprl. Rekel je: to delaj, boš videl, da te čebelarstvo 

povsem zasvoji. Tako sem po upokojitvi vse prihranke 

vložil v čebelnjak. Prva leta mi je po končani sezoni kar nekaj manjkalo, ker ni bilo dela pri čebelah, 

sedaj pa sem tega časa kar vesel, saj je vedno toliko za postoriti in načrtovati naslednjo sezono. 
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Si predsednik Čebelarskega društva Domžale in član Upravnega odbora ČZS. Vodiš tudi komisijo za 

izobraževanje pri ČZS. Kako »nosiš« te funkcije? 

Na kratko: težko. Še najraje delam v društvu, ker so tu hitro vidni rezultati, drugje pa ni tako - vse gre 

bolj počasi. Prizadevam si, da bi naša krovna organizacija, torej Čebelarska zveza Slovenije resnično 

služila nam, čebelarjem. Zato tudi na lastno pobudo povezujem predsednike društev na našem 

področju. Skupaj iščemo predloge za boljše delo ČZS. Nekaj nas je razočaranih nad njihovo 

nekritičnostjo in neustvarjalnostjo. Žal pogosto tudi že sprejeti sklepi čez nekaj časa »razvodenijo«, 

želim pa tudi več spoštovanja pravil in postopkov. Čeprav s kritiko želim dobro in vedno kritiziram 

dejanja in ne človeka, žal marsikdo jemlje to osebno.  

Pri vodenju komisije za izobraževanje sem ugotovil, da so člani komisije kompetentni in da je to ena 

najpomembnejših komisij. Ključna so dobra izobraževanja, dobra praksa in to, da smo na tekočem z 

najnovejšimi dosežki znanosti. Pogrešamo program za usposabljanje mentorjev, kar bo ena naših nalog 

za naprej. Med drugim - tudi naši debatni večeri so ena izmed oblik izobraževanj.  

 

Kako ocenjuješ aktivnosti našega društva in njegovo vpetost v okolje? 

V društvu imamo tri cilje. Najprej mora društvo čim bolj skrbeti za svoje člane. Vendar gre tu za  

vzajemnost, saj morajo tudi člani čim bolj skrbeti za društvo. Za društvo si je treba vzeti čas. Vsi moramo 

imeti koristi – tako strokovno kot družabno. Spodbujati moramo sodelovanje med čebelarji. Za 

program in kvalitetno pripravo akcij mora skrbeti vodstvo.  

Kot drugi cilj vidim vpetost društva v lokalno okolje. To je sicer težavno, saj pokrivamo veliko krajevnih 

skupnosti. Čebelarji moramo čim več dati svojemu kraju, torej se moramo udeleževati krajevnih 
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dogodkov, pokazati svoje delo in uspehe ter biti zanimivi za sokrajane. Tudi občina mora čutiti koristi, 

ki jih nudimo čebelarji. 

Tretji cilj pa je sodelovanje v regiji, med društvi ob Kamniški Bistrici, pa tudi malo širše v osrednji 

Sloveniji. Moja vizija je, da bi nekoč imeli svojo blagovno znamko medu – med iz osrednje Slovenije.  

Kam nameravaš vložiti še več energije sedaj v jesensko zimskem času? 

 Osredotočil se bom na čebelarstvo in opustil 

druge funkcije, ki se me še »držijo« iz službenega 

obdobja. Poleg čebelarstva bi rad več časa 

posvetil družini, med drugim bi rad s sinom šel na 

večje potovanje.  

Bolj konkretno pa se bom znotraj čebelarstva 

posvetil še bolj kot doslej odnosu do starejših in 

do njihovega znanja. Tudi z mladimi bom več 

delal, saj bom skupaj s Stanetom vodil krožek v 

Domžalah, prihodnje leto pa že načrtujemo 

krožek v Ihanu. Kmalu bo čas za slovenski zajtrk. 

Do konca leta bomo imeli še dve debati. Skupaj s 

ČD Lukovica in Dob Krtina bomo organizirali vsaj eno predavanje še letos in eno v januarju, saj s tem 

krepimo sodelovanje, pa tudi bolj racionalno je. Novoletno srečanje s plesom bomo prav tako 

organizirali skupaj s ČD Lukovica, Dob Krtina in Dolsko. Ne smem pozabiti tudi na spletno stran, ki mora 

zaživeti še letos. 

Kaj je tisto, kar bi rad »položil na srce« našim članom? 

Rad bi, da bi se člani poznali med seboj, da bi sodelovali in si pomagali. Za društvo pa si želim, da bi bilo 

čim bogatejše tako strokovno kot finančno, da bo lahko uspešno izpolnjevalo svoje poslanstvo. 

Hvala tvoje odgovore. Na koncu in pod črto pa še tole: vemo, da je čebelar »glavni« v čebelnjaku, vendar 

pa mora »poslušati« matico. Kaj pa tvoja matica pravi o tvojem čebelarstvu? 

No, včasih, ko me cele dneve ni doma zaradi čebel in drugih čebelarskih obveznosti, se tudi jezi, vendar 

me podpira, z veseljem pomaga in sodeluje pri društvenih akcijah. Pomembno se mi zdi, da se v društvo 

vključijo tudi družinski člani naših čebelarjev, saj se tako stkejo še močnejše vezi med nami. 

 

Pa še to: Izmenjava medovitih rastlin 

Marsikdo lahko pogreša kakšno sadiko ali ima seme 

medovite rastline, kolega čebelar pa bi jo z veseljem 

posadil ali posejal pa ne ve, kako naj pride do nje.  

Člane vabim, da ponudijo drugim rastlino, na katero so 

ponosni in ki jo imajo čebele rade. Za začetek tega 

večnega kroga izmenjav vam ponujam seme in sadike 

evodije (čebeljega drevesa), potaknjence šipka brez 

trnja, sadike jesenskih aster in seme sončnic. Pišite mi na 

naslov skok.elena@gmail.com 


