
  

 
 

  
 
  
 
 

PRIJAVA NA NATE ČAJ 
ZA IZBOR ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNE OB ČINE V LETU 2012 

 
 

 
 

Kranjska sivka (Apis mellifera carnica) 
 

Občina Črnomelj se pridružuje aktivnostim za ohranitev Kranjske sivke in s tem slovenskega 
čebelarstva. S tem namenom se tudi prijavljamo na natečaj za izbor čebelam najbolj prijazne občine v 
letu 2012. S prijavo želimo predvsem seznaniti širšo javnost z aktivnostmi čebelarjev združenih v 
lokalna društva in zvezo v občini Črnomelj ter  predstaviti sodelovanje Občine Črnomelj z njimi. Za 
pripravo prijave smo uporabili predvsem javno dostopne podatke, zato se na tem mestu zahvaljujemo 
čebelarjem, društvom in zvezam ter javnim medijem in drugim ustanovam, ki z objavo na spletnih 
straneh omogočajo, da se širša javnost seznani z aktivnostmi posameznih čebelarjev, društev in zvez 
ter s tem s čebelarstvom in njegovim pomenom. Ocenjujemo, da jim Občina Črnomelj pri tem nudi 
veliko oporo. Poskušali smo predstaviti čim več. Med številnimi aktivnosti smo verjetno nenamerno 
tudi kaj izpustili.   
 
 
PRIJAVITELJ   
Občina  OBČINA ČRNOMELJ 
Naslov  Trg svobode 3, 8340 Črnomelj   
Odgovorna oseba   

Županja, Mojca Čemas Stjepanovi č, univ. dipl. ekon.  

Kontakt  Kabinet županje  
 Tel:  07 30 61 110 
 Fax:  07 30 61 130 
 e-posta  obcina.crnomelj@siol.net  
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ODGOVORI NA OBJAVLJENA VPRAŠANJA V OKVIRU NATE ČAJA 
 
Podajamo naslednje odgovore na vprašanja, objavljena na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije v 
sklopu natečaja »Čebelam najbolj prijazna občina« 
 

1. Ali na javne površine kot so parki in zelenice s adite medovite rastline? Ali imate to 
urejeno z predpisom ali je to samo navodilu župana oz. ob činske uprave?  

 
Občina Črnomelj ima z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom priporočen izbor rastlin za zasaditve 
površin v javni rabi. Tako 67. člen OPN (Objava Ur.l. RS št. 82/2011)  med drugim priporoča izbor 
rastlin za zasaditev, med katerimi so tudi lipa, javor in druge.  
 
Občina Črnomelj je bila v zadnjih dveh letih vodilni partner projekta Viri življenja (Projekt se izvaja v 
okviru OP IPA Slovenija Hrvaška 2007-2013), v okviru katerega je veliko sredstev namenila za obnovo 
vodnih virov na projektnem območju. V sklopu te aktivnosti smo v okolici obnovljenih vodnih virov 
zasadili tudi posamezna drevesa in druge rastline, pri tem pa nam je bilo vodilo, da smo dali prednost 
medovitim rastlinam kot so češnje, lipe in druge. Nenazadnje so tudi obnovljeni vodni viri pomembni 
za čebele v sušnem obdobju. 
 
Opažamo tudi, da v sklopu različnih obnov ali ureditev ostalih vodnih virov in učnih poti, člani društev, 
ki te aktivnosti vodijo, pri zasaditvah dajejo poudarek medovitim rastlinam. 
 

 
 

Tako sta za zasaditev lipe poskrbela direktorica VDC Črnomelj  
in podžupan Občine Črnomelj ob dogodku, postavitvi učnega čebelnjaka, ki bo predstavljen v nadaljevanju. 

 
Vzorčni primer pa je delo Čebelarske zveze Bele krajine, ki je načrtno v okviru projekta Barvita 
pestrost (več o projektu in sodelovanju naše občine v njem, sledi v nadaljevanju) na območju 
Belokranjske učne poti, na parceli v lasti Občine Črnomelj, v neposredni bližini naselja Žuniči zasadila 
medovite rastline in le te predstavila z informativnimi tablicami, ki obiskovalce učne poti na enostaven 
način podučijo o medovitosti posameznih rastlin. Obiskovalci se lahko seznanijo s poznavanjem samih 
rastlin, kakor tudi njihovim pomenom za čebelarstvo. 
 
 

2. Ali vaša ob čina spodbuja čebelarski turizem oz. skrbi za ohranjanje čebelarske kulturne 
dediš čine? Kako? 
 

Dokaz, da občina spodbuja čebelarski turizem oz. skrbi za ohranjanje čebelarske kulturne dediščine,  
je dejstvo, da smo ureditev Belokranjske čebelarske učne poti omogočili na zemljišču, ki je last Občine  
Črnomelj. Belokranjska čebelarska učna pot je vključena v turistično ponudbo občine. Na čebelarski 
učni poti pa je predstavljena tudi čebelarska kulturna dediščina. Postavljen je tipični slovenski 
čebelnjak in prikaz čebeljih panjev, v katerih se je čebelarilo v preteklosti. Na učnih tablah je 
predstavljena tudi zgodovina čebelarstva. Vse to so seveda uredili čebelarji vključeni v Čebelarsko 
zvezo Bele krajine in v Čebelarsko društvo Črnomelj. Vloga Občine Črnomelj pri tem pa je bila ta, da 
smo kot partner v projektu Vallis Colapis, ki se je izvajal v okviru programa INTERREG III A Slovenija-
Hrvaška-Madžarska 2007-2009, podali pobudo, da se v sklopu navedenega projekta, katerega nosilec 
je bil Javni zavod RIC Bela krajina, uredi Belokranjska čebelarska učna pot. Kot partner v projektu 
smo nato pri izvajanju projekta poiskali ustrezno parcelo in uredili upravljanje z zemljiščem. Zemljišče 
in s tem čebelarska učna pot se nahaja v zavarovanem območju narave, na območju Krajinskega 
parka Kolpa, ki je park državnega pomena. Upravljavec le-tega je Javni zavod Krajinski park Kolpa. 
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Tako smo lahko s pomočjo upravljavca parka pridobili vsa potrebna soglasja za ureditev učne poti in 
postavitev opreme na poti. V okviru navedenega projekta je bilo izvedeno tudi oblikovanje in izdelava 
ter postavitev učnih tabel s prej omenjeno vsebino, vse vsebine pa so prostovoljno prispevali 
posamezni čebelarji člani Čebelarske zveze Bele krajine.   
 
Občina Črnomelj je prisluhnila tudi pobudi Čebelarske zveze Slovenije, da v svojih občinskih odlokih 
ustrezno uredi možnost postavitve čebelnjakov v kmetijskem prostoru in s tem prispeva k ohranjanju 
med drugimi tudi čebelarske kulturne dediščine. Tako smo upoštevali naslednja priporočila, v katerih 
je navedeno:  

»Da se  morebitne predvidene možnosti za  gradnjo čebelnjakov ne bodo izrabljale za gradnjo počitniških hišic predlagamo, da 
v svoje prostorske izvedbene akte vpišete predpogoj, da je gradnja ali postavitev čebelnjaka možna le pod pogojem, da se 
predhodno pridobi pozitivno mnenje čebelarske svetovalne službe, iz katerega izhaja: 

• da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo,  
• da je  zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni red,  
• da je investitor, vpisan  v Priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo.« 

Nov Občinski prostorski načrt imamo že sprejet (Objava Ur.l.RS, št. 82/2011) in za postavitev 
čebelnjakov so bile že izdane lokacijske informacije v skladu z novimi določili OPN Občine Črnomelj, 
ki dovoljuje postavitev čebelnjakov tudi na kmetijskih zemljiščih zunaj območij kmetij v skladu z določili 
odloka, ki so pripravljena na osnovi priporočili Čebelarske zveze Slovenije. V OPN smo opredelili 
postavitev čebelnjaka tudi na drugih enotah rabe, kot je npr. na območju gozdov.  

Glede na to, da po posameznih osnovnih šolah čebelarske krožke vodijo člani čebelarskih društev, 
Občina Črnomelj pa podpira delovanje le teh, tudi s tem posredno vpliva tudi na ohranjanje čebelarske 
kulturne dediščine. Zelo pomembno je, da se o pomenu čebelarstva in njegovi vlogi čez zgodovino 
pouči mlade, saj je le o teh odvisen nadaljnji odnos do pomembne kulturne dediščine, kamor 
čebelarstvo kot nesnovna kulturna dediščina tudi sodi. Kot osnovna kulturna dediščina pa so 
pomembni tudi tipični slovenski čebelnjaki in ostala oprema, s katero se lahko tudi mlajša generacija 
seznani na Belokranjski čebelarski poti. 
 
Občina Črnomelj je tudi pokrovitelj dveh osrednjih prireditev v občini Črnomelj, in sicer prireditve 
Jurjevanje in Martinovanje. K sodelovanju so vedno povabljena lokalna društva in med njimi tudi 
čebelarska društva oziroma zveza. Prireditve so priložnost, da se obiskovalcem predstavi tudi 
čebelarstvo in dejavnost čebelarskih društev. V  stalni praksi je, da za ustrezno promocijo čebelarstva 
in čebeljih pridelkov poskrbijo lokalni čebelarji.  
 

 
 

 Primer  predstavitve čebelarskih izdelkov na eni izmed prireditev  
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3. Imate v vašem lokalnem okolju ponudbo čebelarskega turizma? Ali vaša ob čina 
namenja kakšna sredstva za spodbujanje dejavnosti n a tem podro čju (na primer razpis 
za dopolnilno dejavnost)?  

 
Da, v občini Črnomelj imamo ponudbo čebelarskega turizma. Zelo prepoznavna je že prej omenjena  
Belokranjska čebelarska učna pot, v turistično ponudbo pa se vse pogosteje vključujejo tudi 
posamezni čebelarji (npr. predstavitve ob osrednjih turističnih prireditvah, ob strokovnih ekskurzijah, 
izletih, ponudba v čebelarskem butiku,…). Prav tako ponudbo belokranjske čebelarske poti in 
posameznih čebelarjev vključujeta v svojo turistično ponudbo Javni zavod Krajinski park Kolpa in 
Javni zavod RIC Bela krajina, katerega ustanoviteljica je Občina Črnomelj. Občina Črnomelj 
zagotavlja sredstva za delovanje javnega zavoda in s tem posredno vpliva tudi na promocijo 
čebelarskega turizma, ki se izvaja preko javnega zavoda. Zagotavljamo tud sredstva za izdajo 
promocijskih publikacij. Ena od teh je predstavljena v nadaljevanju.   
 
 

 
 

Ponudba čebelarskega turizma je predstavljena tudi v katalogu Turistične destinacije Bele krajine  
 

 
Občina Črnomelj sodeluje v projektih čezmejnega sodelovanja z državami članicami EU v okviru 
programa Evropa za državljane. V okviru izmenjav izkušenj znotraj tovrstnih projektov smo imeli v 
občini Črnomelj tudi že skupine iz Makedonije, Italije, Bolgarije in še nekaterih drugih držav. V okviru 
programa obiska naše občine poteka tudi ogled primerov dobre prakse posameznih lokacijah. V te 
programe vedno vključimo tudi ogled Belokranjske čebelarske učne poti, kjer se lahko naši 
predstavniki naših projektnih partnerjev seznanijo z zgodovino slovenskega čebelarstva, z delom 
čebelarjev v Beli krajini in občini. K sodelovanju povabimo vedno tudi predstavnike Čebelarske zveze 
Bele krajine in Čebelarskega društva Črnomelj, ki gostom predstavijo svoje delo in z degustacijo tudi 
med in druge čebelje pridelke ter ostale medene dobrote.  
 
 

 
 

Taka pa z  ličnim predstavitvenim letakom spodbujajo obisk čebelarske učne poti tudi čebelarji sami.  
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Prej smo omenili sofinanciranje promocijskih dejavnosti. Občina Črnomelj namenja namenska 
sredstva  za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja vsako leto z javnim 
razpisom na osnovi Pravilnika za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja. V okviru ukrepov po pravilniku in nato po razpisu namenjamo  sredstva tudi  
za spodbujanje čebelarske dejavnosti,  saj imamo to dejavnost posebej opredeljeno v pravilniku. Tako 
fizičnim osebam med drugim namenjamo tudi sredstva za investicije v dopolnilne dejavnosti.  
 
V sklopu javnega razpisa po navedenem pravilniku pa namenjamo sredstva tudi za aktivnosti  
čebelarskih  društev in zvez,  ki se lahko prijavijo na različne ukrepe. Z ukrepom podpora društvom in 
njihovim zvezam namenjamo sredstva samo za osnovno delovanje društev in zvez. Preko ukrepov 
nova znanja dopolnilne dejavnosti in tehnična podpora v primarnem kmetijstvu pa financiramo izvedbo 
različnih aktivnosti posameznih prijaviteljev (npr. stroške izvedbe strokovnih ekskurzij, predavanj in 
tečajev, nakup opreme za učne namene, nakup stojnic,  udeležbo na razstavah in posvetih,…). Tudi v 
letošnjem letu so se na razpis prijavila društva in zveze, ki delujejo na področju čebelarstva v naši 
občini. V okviru razpisa so jim bila dodeljena sredstva za delovanje, za izvedbo posameznih 
izobraževalnih programov (npr. strokovne ekskurzije) in za nakup opreme, ki jo bodo uporabljali za 
namene izobraževanja v okviru čebelarskih krožkov. Podprli smo tudi druge aktivnosti, kot je izdelava 
spletnih strani, izdelava promocijskega filma o belokranjskem čebelarstvu, nakup stojnice za 
promocijo medu na čebelarski učni poti in drugo.    
 
 

4. Imate v ob čini urejeno medovito, u čno pot ali park z medovitimi rastlinami?  
 

Da, na območju občine Črnomelj je, kot smo že večkrat omenili, urejena Belokranjska čebelarska 
učna pot. Učna pot se nahaja na območju Krajinskega parka Kolpa ob vasi Žuniči nasproti Šokčevega 
dvora, ki je zavarovan kot kulturni spomenik. Odprta je bila poleti leta 2008 z namenom, da mladim in 
starejšim pokažemo zanimivosti in pomen čebel in čebelarstva ter s tem pripomoremo k ohranjanju in 
razvoju te dejavnosti v Sloveniji in širše. Učna pot je dolga slabih 300 m in vijuga od ene do druge 
učne table po značilno razgibanem belokranjskem svetu med medovitim drevjem in grmičevjem. 
Razprostira se na površini dobrega hektarja, kjer nas učne table in vodič čebelar popeljejo v 
skrivnostni svet čebel. 
 
Idejo, zasnovo in realizacijo čebelarske učne poti je pripravila Čebelarska zveza Bele krajine ob 
pomoči Občine Črnomelj in Javnega zavoda RIC Bela krajna.  S tablami je bila opremljena v okviru 
projekta Vallis Colapis iz Programa EU Interreg III A Slovenija - Madžarska - Hrvaška. Pri izgradnji in 
opremi poti je s pridobivanjem soglasij pomagal tudi Javni zavod Krajinski park Kolpa.  
 
Belokranjska čebelarska učna pot se nahaja v osrčju  Krajinskega parka Kolpa, ki je park državnega 
pomena. Del območja parka je zajet tudi v posebno varovano območje nacionalnega pomena - 
območje Natura 2000.  
 
Da sta čebelarstvo in sadjarstvo panogi, ki sta medsebojno odvisni, se zavedamo sadjarji in čebelarji v 
Beli krajini. V želji, da bi sodelovanje še poglobili, smo prijavili in v letu 2009 začeli izvajati projekt z 
naslovom: »Čebele kot nosilec biotske raznovrstnosti«, financiranega s strani programa Finančnega 
mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma ter Sklada za nevladne in neprofitne 
organizacije v Sloveniji.  
 
Belokranjska čebelarska učna pot je lepo predstavljena tudi na spletnih straneh Čebelarske zveze 
Slovenije:    
 
»Vsebina projekta je ureditev Belokranjske čebelarske učne poti, na kateri je postavljen čebelnjak. S tablicami so 
označene  medovite rastline in na panojih je opisana zgodovina in biologija čebel ter pomen čebelarstva. 
Sadjarstvo zastopa  40 dreves različnih sadnih plemen, ki so posajene kot travniški sadovnjak, drevored in sadni 
vrt. Namen sodelovanja in povezovanja dveh panog je prikazati pomen sožitja čebelarstva s sadjarstvom in naravi 
prijazno pridelavo. Učna pot ima v prvi vrsti učno izobraževalno vlogo in je namenjena šolam, vrtcem, sadjarjem 
in čebelarjem organiziranih v društvih in krajanom. Zelo pomembno je njeno poslanstvo v turističnem smislu. 
Urejena učna pot je zanimiva tudi za širšo populacijo izletnikov, še posebej  za društva, ki se ukvarjajo z zdravim 
načinom življenja, ljubiteljev neokrnjene narave in doživljajskega turizma. Ob tem je potrebno izpostaviti 
dopolnjevane vsebine z vlogo in poslanstvom Krajinskega parka Kolpa. 
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Pri delovanju Belokranjske čebelarske učne poti je zelo pomembno sodelovanje čebelarjev, sadjarjev in krajanov, 
ki se srečujejo na delovnih akcijah in izobraževalnih srečanjih. Šele s skupnim delom spoznavamo drug drugega, 
razvijamo odnos spoštovanja, timsko delo in smo s tem učinkovitejši pri osveščanju o pomenu čebelarstva in 
sadjarstva. Vse prepogosto so društva zaprta v lastne okvirje in svoje poslanstvo govorijo le sama sebi. Zgled 
sodelovanja na Belokranjski čebelarski učni poti spodbuja k še večjemu povezovanju tudi z drugimi društvi in 
obiskovalci iz celotne Slovenije. 
 
Skupna točka povezovanja z različnimi ciljnimi skupinami je tudi zdrava hrana. Tu lahko čebelarji in sadjarji 
ponudimo pridelke in izdelke, ki so nepogrešljivi v zdravi prehrani in pri naravnem zdravljenju  številnih bolezni. 
Predvsem je pomembno, da medene in sadne pridelke uživamo redno skozi celo leto in izkoristimo bogastvo, ki 
nam ga narava ponuja v lastnem okolju. Naloga čebelarjev in sadjarjev je tudi, da kulturo uživanja medu in  sadja 
prenesemo na mlajše rodove.« 
 
Vir: http://www.czs.si/novice_podrobno.php?sif_no=1269 
 
Več informacij o učni poti  je dosegljivih na spletni povezavi:  http://www.ucna-pot.si.  
 

 
 

Podoba spletne strani http://www.ucna-pot.si. 

Spletna stran  je bila izdelana v okviru aktivnosti pri projektu Barvita pestrost. Nosilec tega projekta je 
bila Čebelarska zveza Bele krajine ob sodelovanju partnerjev (vsa čebelarska društva, ki delujejo na 
območju Bele krajine, Sadjarsko društvo Bele krajine in pridruženi organizaciji Občina Črnomelj in 
Krajinski park Kolpa). V okviru tega projekta so bile urejene že omenjene ureditve označitve 
medovitosti posameznih rastlin. Na obravnavani lokaciji je bil zasajen tudi učni sadovnjak. Projekt je 
bil podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in 
Norveškega finančnega mehanizma. 

V nadaljevanju sledi predstavitev projekta, ki ga je za tiskovno konferenco ob zaključku projekta 
pripravila Čebelarska zveza Bele krajine in na kratko predstavlja pomen in rezultate projekta, ki so 
velika pridobitev v prostoru občine Črnomelj. Zato smo toliko bolj ponosni, da smo kot pridružena 
organizacija sodelovali pri projektu.    

Čebela kot nosilec biotske raznovrstnosti  je čebelarjem, sadjarjem in ostali zainteresirani javnosti 
ponudil možnosti, da so se vključili v usposabljanja iz teh dveh kmetijskih dejavnosti ter tako izboljšali 
svoje znanje iz čebelarstva in sadjarstva. Tako se je v letu izvajanja projekta v delo lokalne čebelarke 
organizacije vključilo preko 15 novih večinoma mladih čebelarjev. 
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Doseženi rezultati projekta:  

- razširjena Belokranjska čebelarska učna pot z vsebinami iz sadjarstva - zasaditev več kot 30 
različnih sadnih vrst; pot je tudi dodatno opremljena z ostalo infrastrukturo; 

- z informacijskimi tablicami označene medovite in sadne vrste - postavitev več kot 30 
informacijskih tablic;  

- naseljenih šest novih čebelje družine v obstoječi čebelnjak na čebelarski učni poti, ki je tudi 
dodatno opremljen; 

- izvedeno 6 usposabljanj iz področja čebelarstva in j 6 iz področja sadjarstva; 
- izvedene 3 promocijske predstavitve čebelarstva in pomena čebelarstva za biotsko 

raznovrstnost v osnovnih šolah;  
- usposobljen in opremljen šolski čebelarski krožek v OŠ Vinica;  
- v na novo napravljeni šolski čebelnjak so naseljene štiri čebelje družine;  
- izdelana promocijska zgibanka v 2000 izvodih (v slovenskem in v angleškem jeziku);  
- izdelan letak o pravilni uporabi FFS za sadjarje v 1000 izvodih;  
- izdelana spletna stran o Belokranjski čebelarski učna pot, s poudarkom na promociji 

čebelarstva, sadjarstva in biotske raznovrstnosti; 
- izdelani učni listi o čebelarstvu in sadjarstvu v nakladi 1500 izvodih ki jih prejmejo obiskovalci 

poti.  
 

5. Ali v vaši ob čini na šolah delujejo čebelarski krožki? Ali kako medsebojno sodelujete?  
 

V občini Črnomelj delujejo trije čebelarski krožki.  
 
Učenci si čebelarsko znanje pridobivajo v okviru čebelarskega krožka OŠ Dragatuš. Rezultat že 
omenjenega projekta z akronimom »Barvita pestrost« je bila zagotovitev delovanja čebelarskega 
krožka na  OŠ Vinica. Občina Črnomelj je kot pridružena organizacija sodelovala tudi pri dogodku ob 
otvoritvi in potrdila pomembnost tovrstnih dogodkov z zagotovitvijo prisotnosti takratnega podžupana 
občine.  
 

                      
 

Foto: Čebelnjak in oprema  čebelarskega krožka OŠ Vinica pridobljena v okviru projekta Barvita pestrost 
(Slikovno gradivo iz arhiva Čebelarske zveze Bele krajine) 

 
Več o dogodku ob otvoritvi čebelnjaka pri OŠ Vinica:  
http://www.dolenjskilist.si/2009/05/23/15356/novice/bela_krajina/Tudi_solarji_bodo_cebelarili/ 
 
V letošnjem letu pa je začel delovati čebelarski krožek pri Varstveno delovnem centru Črnomelj (VDC 
Črnomelj). Prav na slednjega smo še posebej ponosni, saj v krožku sodelujejo osebe z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju. Te osebe se z veliko navdušenostjo in skrbjo vključujejo v vsa opravila 
in osvajajo znanje o čebelarjenju. Sodelovanje s čebelarskimi krožki poteka v okviru sofinanciranja 
dejavnosti čebelarskih društev in zvez ter sofinanciranja nakupa potreben opreme za delovanje 
čebelarskih krožkov. Občina Črnomelj je aktivnosti Čebelarskega društva Črnomelj, Čebelarske zveze 
Bele krajine in Varstveno delovnega centa Črnomelj podprla s sofinanciranjem  nakupa čebeljih 
panjev za čebelnjak in tudi čebelarske opreme za izobraževalne namene navedenega krožka. 
Otvoritvene slovesnosti se je udeležil tudi podžupan gospod Štefan Misija.  
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Več v novci, objavljeni na:  
http://www.vdc-crnomelj.si/kategorije.asp?nmpro_tbl_cate.id=15&nmpro_tbl_news.id=132 
 

     
Objavljene fotografije iz otvoritve 

 
V okviru čebelarskih krožkov se osnovnošolci seznanjajo o pomenu zdrave prehrane, ekološkem 
pridelovanju hrane,  predvsem pa spoznavajo in se osveščajo o pomenu čebel in njihovem vplivu na 
naravo, pomenu čebeljih izdelkov za prehrano in zdravje ljudi,… Vse to pa lahko seveda najbolje 
osvojijo ravno skozi aktivnosti čebelarskega krožka, kjer povsem praktično spoznavajo čebelo in delo 
čebelarja. Predvsem iz teh razlogov je podpora čebelarskim krožkom zelo upravičena in si jih v našem 
prostoru želimo še več.  
 
Kako so se že letos veselili člani čebelarskega krožka pri VDC Črnomelj, se lahko prepričate preko 
spletnih strani VDC Črnomelj, od koder smo povzeli tudi spodnjo fotografijo:  

http://www.vdc-crnomelj.si/kategorije.asp?nmpro_tbl_cate.id=15&nmpro_tbl_news.id=138 
 
 

 
 

Tako je zgledalo prvo poskusno točenje medu v točilu,  
katega nabavo je z sofinaciranjem omogočila Občina Črnomelj  

 
 
 

 
6. Ali sodelujete z lokalnim čebelarskim društvom? Kako?  

 
Občina Črnomelj aktivno sodeluje  tako s Čebelarskim društvom Črnomelj in čebelarsko zvezo Bele 
krajine, v manjši meri pa tudi z novo ustavljenim Čebelarskim društvom ob Kolpi in Lahinji, ki je bilo 
ustanovljeno v letu 2011. Sodelovanje Občine Črnomelj je bilo možno razbrati že pri odgovorih na 
prejšnja vprašanja. Še posebej pa želimo izpostaviti naslednja sodelovanja:  
 
S Čebelarskim društvom Črnomelj smo sodelovali pri nakupu panjev za čebelnjak pri VDC Črnomelj. 
Občina Črnomelj pomaga društvu tudi pri prenosu lastnine prostorov doma na Otovcu v last 
Čebelarskega društva Črnomelj.  Prav tako Občina Črnomelj namenja društvu preko javnega razpisa 
sredstva za različne namene glede na podane vloge za posamezne ukrepe. Čebelarsko društvo 
Črnomelj sodeluje na vseh odmevnejših prireditvah, ki so v organizaciji ali pod pokroviteljstvom 
Občine Črnomelj kot sta Martinovanje in  Jurjevanje, sodelovali smo tudi pri postavitvi čmrljaka in 
stojnice na učni poti. 
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V letih ob načrtovanju in ureditvi učne poti se je občina skupaj s Čebelarsko zvezo Bele krajine aktivno 
vključila v iskanje in določitev primerne lokacije in ureditev prenosa za upravljanje, takrat zaradi 
potrebnih naravovarstvenih soglasij, in  sicer na Javni zavod KP Kolpa – formalno, za ureditev poti pa 
skrbi Čebelarska zveze Bele krajine in skrbnik poti, čebelar iz Občine Črnomelj, ki tudi zagotavljajo 
strokovno vodenje in degustacijo medu na čebelarski učni poti. Prav tako Občina Črnomelj namenja 
preko javnega razpisa sredstva Čebelarski zvezi Bele krajine, in sicer finančno podporo za različne 
namene, glede na podane vloge na posamezne ukrepe. Čebelarsko društvo ob Kolpi in Lahinji je bilo 
ustanovljeno v letu 2011, njegovi člani vodijo čebelarski krožek na OŠ Vinica, Občina Črnomelj pa jim 
je v letošnjem letu preko javnega razpisa dodelila sredstva za izvedbo ene od aktivnosti.  
 
V nadaljevanju smo pod točko 10 še posebej predstavili Pilotni projekt testiranja čistosti avtohtone 
pasme kranjske sivke (Apis mellifera carnica), ki se izvaja v okviru programa LEADER LAS Dolenjska 
in Bela krajina. Nosilec tega projekta je bila Čebelarska zveza Bele krajine, Občina Črnomelj pa ena 
izmed ključnih partneric v projektu. Bili smo naročnik storitev in potrebne opreme za izvedbo projekta 
in s tem omogočili zalaganje sredstev. Projekt je bil 100 % sofinanciran s strani EU sredstev in 
sredstev LAS Dolenjska in Bela krajina (sredstva vseh občin partneric vključenih v LAS DBK). Strošek 
za nosilca projekta in druge partnerice projekta je predstavljal le neupravičen strošek, to je strošek 
DDV-ja. Več o projektu pa v nadaljevanju.  
 
Z veseljem se z udeležbo županje ali enega izmed podžupanov odzovemo tudi povabilom na razne 
dogodke, npr. na že omenjen dogodek otvoritve čebelnjaka pri VDC Črnomelj.  
 

 
 

Podžupan g. Štefan Misja med  čebelarji na dogodku ob otvoritvi učnega čebelnjaka pri VDC Črnomelj 

 
Tudi dogodek ob otvoritvi čebelarskega doma na Otovcu, ki ga je za namene izobraževanja in 
izvajanja društvenih aktivnosti uredilo Čebelarsko društvo Črnomelj nismo zamudili. Dogodka se je 
udeležil podžupan Občine Črnomelj gospod Brane Adlešič, ki pa žal takrat čebelarjem ni mogel 
zagotoviti finančne podpore za kritje stroškov obnove. Je pa zagotovil, da bo Občina Črnomelj 
Čebelarskemu društvu Črnomelj  pomagala pri pridobivanju prenosa lastništva na ČD Črnomelj, saj 
imajo čebelarji trenutno objekt samo v najemu od Rdečega križa Slovenije.   
 

 
 

Slavnostni dogodek Čebelarskega društva Črnomelj ob otvoritvi čebelarskega doma na Otovcu pri Črnomlju  
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Več o dogodku na spletnih straneh Čebelarskega društva Črnomelj, kjer je objavljena tudi gornja 
fotografija: http://www.cd-crnomelj.eu.pn/Novice/Otvoritev_DOM.html. 
 
 
 

7. Ali sodeluje župan ali drugi ob činski predstavnik na vseslovenski dobrodelni akciji  
Tradicionalni slovenski zajtrk in se pridruži otrok om v vrtcu pri zajtrku? Ali se to 
sodelovanje kaže še v kakšni drugi obliki?  

 
Občina Črnomelj se že od vsega začetka  vključuje v vseslovensko akcijo »Tradicionalni slovenski 
zajtrk«. Z veseljem se odzovemo povabilu k sodelovanju s strani lokalnih čebelarskih društev. Tako se 
vsako leto županja ali podžupani udeležijo akcije. Tudi letos smo se udeležili vseslovenske akcije in s 
tem izrazili podporo organizatorjem in pobudnikom akcije, to je Čebelarski zvezi Slovenije, ki jo 
seveda podpirajo tudi naša lokalna čebelarska društva oziroma zveza. Veseli nas, da je akcija dobila 
tudi podporo ministrstev in tako pridobila na svoji odmevnosti in razsežnosti. Upamo, da bodo tovrstne 
aktivnosti obrodile sadove in se bo slovenski zajtrk pojavil na jedilnikih naših otrok ne samo na ta dan, 
ampak prav vsak dan v letu.  Zavedamo se kako pomembno je usmerjanje že najmlajših otrok k 
zdravemu načinu prehranjevanja in uporabi lokalno pridelane hrane, zato bomo še naprej sodelovali 
pri tovrstnih akcijah.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Udeležba županje občine Črnomelj gospe Mojce Čemas Stjepanovič na letošnjem »Tradicionalnem slovenskem zajtrku«. 

 
Občina Črnomelj pa kot pridružena organizacija sodeluje tudi pri projektu »Lokalna oskrba v Beli 
krajini«, ki se izvaja v okviru projekta LEADER LAS Dolenjska in Bela krajina. Eden od namenov 
projekta je zagotoviti večjo prodajo lokalno pridelanih pridelkov v javnih ustanovah kot so šole, vrtci in 
domovi starejših občanov. O aktivnostih in rezultatih projekta sproti seznanjamo tudi člane 
Občinskega sveta občine Črnomelj na sejah občinskih svetov z namenom, da skupaj z njimi preverimo 
možnosti večje porabe lokalno pridelane hrane vsaj v ustanovah katerih ustanovitelj je občina.  
Nosilec projekta je Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, zato se podrobneje o projektu lahko 
seznanite na spletnih straneh zavoda: http://www.kmetijskizavod-nm.si/page/lokalna-oskrba-v-beli-krajini. 
 
Občina ima organizirano tudi tržnico v starem mestnem jedru v Črnomlju, ki deluje vsako soboto. Tudi 
to je podpora prodaji lokalno pridelanih proizvodov, med drugimi tudi čebeljim pridelkom in izdelkom. 
Črnomaljci pa imajo tako možnost nakupa čebeljih pridelkov in izdelkov, ki jih ima na tržnici vsako 
soboto na voljo eden od lokalnih belokranjskih čebelarjev.   
 
 
 

8. Ali objavljate v lokalnem glasilu in na spletu o bčine članke in obvestila na temo 
čebelarskih dogodkov in aktivnosti na vašem obmo čju?  

 
Občina Črnomelj vse, kar nam je posredovano za objavo, z veseljem objavi. Preko lokalnega časopisa 
Belokranjec, ki ga sofinancira tudi Občina, so objavljeni številni dogodki in napovedniki aktivnosti 
društev. Seveda pa je vse bolj uporabna objava preko spleta.  
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Ena zadnjih objav je novica o dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev na spletnih straneh 
Občine (http://www.crnomelj.si/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=44&Itemid=103).  
 

 
 

Objava o dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev na spletnih straneh Občine. 
 
 

 
9. Ali ob čina kot svoja protokolarna darila uporablja čebelje pridelke in izdelke ? Če je 

odgovor pozitiven, prosimo če jih navedete katere?  
 
Da, občina kot svoja protokolarna darila uporablja čebelje pridelke in izdelke, in sicer med in druge 
proizvode iz čebeljih pridelkov (medico, medeno žganje, sveče iz voska). Prav tako Javni zavod RIC 
Bela krajina v okviru projekta EDEN - evropska destinacija odličnosti, uporablja kot darilo med, in sicer 
kot eden od značilnejših produktov destinacije. 
 
 

10. Se v vaši ob čini na podro čju ohranjanja čebel in okolja ukvarjate še s kakšno 
aktivnostjo, ki je niste izpostavili v zgoraj našte tih vprašanjih? 

 
Občina Črnomelj podpira ohranjanje čebel in okolja tudi preko različnih projektov. 
Tako je projekt »Čebele kot nosilec biotske raznovrstnost« nastal kot nadgradnja projekta 
"Belokranjska čebelarska učna pot", ki ga je Čebelarska zveza Bele krajine v sodelovanju z Javnim 
zavodom Krajinski park Kolpa uspešno zaključila  v letu 2008. Del območja parka je zajet tudi v 
posebno varovano območje nacionalnega pomena - območje Natura 2000.  
 
Kot partner v projektu pa je Občina Črnomelj sodelovala pri projektu LEADER – LIN 2008  Pilotni 
projekt testiranja čistosti avtohtone pasme kranjske sivke (Apis mellifera carnica); Podprojekt 1: 
Vzpostavitev pilotnega projekta testiranja na območju Bele krajine.  
Projekt je v celoti predstavljen na spletnih straneh Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele 
krajine(LAS DBK),  objavljen v okviru Letnega izvedbenega načrta LAS DBK za 2008. Iz projekta je 
razvidna tudi vloga Občine Črnomelj in namen, cilji in rezultati projekta.  
 
http://www.semic.si/Upload/LIN2008%20projekt.pdf 
 
 
 

                            
 
Kot pomemben rezultat projekta je bilo izvedeno testiranje, ki so ga strokovno spremljali in vodili 
strokovnjaki  Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) po naročilu Občine Črnomelj kot partnerice projekta 
in strokovnim spremljanjem ter sodelovanjem pri projektu s strani predstavnikov Čebelarske zveze 
Bele krajine.  
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Povzemamo delček obsežnega poročila KIS:   
  
»Izvedba navedenega projekta je v veliki meri vplivala na ohranjanje avtohtone pasme čebel, 
zagotavljanje zadostnega števila vzrejenih gospodarskih in rodovniških matic kranjske čebele kakor 
tudi na spremljanje in razvoj ocenjevanja kakovosti vzrejenega plemenskega materiala kot pogoja za 
izvajanje programov izboljševanja tehnologije in ekonomičnosti vzreje ter interne kontrole. Preko 
projekta so se tudi ovrednotile in izmerile lastnosti čebel na področju Bele krajine. Na območju 
testiranja se je s pridobitvijo pasemsko čistih matic trajno izboljšalo stanje čistosti pasme in zmanjšala 
moţnost mešanja pasme z izločitvijo družin z neustrezno pasemsko čistostjo. Vzpostavljeno je bilo 
izvajanje neposrednih testiranj za lokalno vzrejališče matic , usposobljeni so bili  čebelarji za testiranje 
in vzdrževanje pasemske čistosti kranjske čebele tudi po preteku predvidenega obdobja trajanja 
projekta. 
 
KIS je v  skladu s programom v letih 2009 in 2010 izvedel naslednje naloge: 

- Priprava programa in koordiniranje dela 
- Strokovna pomoč pri izvedbi raziskovalne naloge 
- Vzorčenje na terenu in razdelitev rodovniških matic 
- Osemenjevanje matic in usposabljanje 
- Obdelava rezultatov morfoloških in genetskih raziskav 
- Obdelava rezultatov ocenjevanja lastnosti čebeljih družin pri 12. čebelarjih in pri 4. 
- vzrejevalcih 
- Spremljanje in pomoč pri odbiri v pogodbenih čebelarstvih in opravljanje strokovnega nadzora 

nad izvajanjem testiranja 
- Priprav zaključkov naloge« 

 

 
 

Predstavitev območja testiranja v okviru projekta 
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In nenazadnje naj omenimo še naslednjo aktivnost občine na področju ohranjanja čebel in okolja:  
 
Občina Črnomelj se je pridružila skupini prvih občin, ki so na pobudo med drugimi tudi Čebelarske 
zveze Slovenije, sprejele sklep o občini kot območju brez gensko spremenjenih organizmov (GSO). 
Sicer se zavedamo, da občina trenutno nima pooblastil za prepoved gojenja GSO na svojem območju 
(razen na zemljiščih, ki so v njeni lasti), in temu ustrezno je oblikovan tudi sklep. S tem smo kot občina 
naredili pomemben korak, ki izraža našo osveščenost o problematiki GSO ter s tem sprejeli zavezo, 
da bomo skrbeli za izobraževanje in osveščanje kmetov iz območja občine ter prebivalcev občine.  
 
 
NAMESTO ZAKLJUČKA:  
 
Občina Črnomelj je leta 2008 sodelovala pri ustanovitvi Čebelarske zveze Bele krajine in takrat tudi 
pisno potrdila sodelovanje pri aktivnosti za ohranitev čebel in čebelarstva v Beli krajini. Kot je iz 
navedenih aktivnostih v prijavi na natečaj ČZS razvidno, zaveza Občine Črnomelj ni bila le prazna 
obljuba napisana na papir, saj je iz prijave razvidno kaj vse smo naredili v tem obdobju.  
 
Naj medi! 
 
 
 


