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PODROBNEJŠI OPIS OPERACIJE 

ŠOLSKI ČEBELNJAK 
Z navedeno operacijo želimo prispevati k prepoznavnosti in trajnosti čebelarske dejavnosti in etnološko-

čebelarske aktivnosti na območju občine Sv. Andraž v Slov. goricah in celotnem območju LAS OVTAR 

Slovenskih goric. Operacija bo sledila trem glavnim aktivnostim: 

1.  Omogočiti želimo kvalitetno izvajanje čebelarskega krožka v osnovni šoli, saj bomo čebelnjak postavili 

v neposredni bližini šole in vzpostaviti med društvom in učenci Osnovne šole trajnostno obliko 

sodelovanja skozi skupne aktivnosti za potrebe vzpostavitve čebelarskega krožka in promocije ter 

osveščanja trajnostnega čebelarstva. V navezavi s kmetijstvom, bomo vzpostavili in uredili v čebelnjaku 

še etnično-čebelarsko zbirko. 

         2.  Že zbrane etnološko - čebelarske eksponate bomo postavili v prostorih šolskega čebelnjaka ter 

tako uredili etnološko-čebelarsko zbirko. S postavitvijo te zbirke bomo ohranjali kulturno-tehnično 

dediščino in omogočili zanamcem vpogled v zgodovino čebelarjenja naših prednikov tudi naših velikih 

čebelarjev, kot sta Ivan Jurančič in Ivan Strelec ter hkrati obeležili 110 letnico delovanja ČD Vitomarci. 

          3. Z najemom oz. nakupom zemljišča in izgradnjo čebelnjaka bomo omogočili vsem ljubiteljem 

čebelarjenja tudi neorganiziranim, da bodo lahko čebelarili v društveno-šolskem čebelnjaku - panjih, kjer 

bodo pod mentorstvom izvajali api-tehnične in druge zdravstvene ukrepe. Tako bomo na celotnem 

pašnem okolišu izboljšali zdravstveno stanje čebel. Istočasno pa bomo z zasaditvijo medonosnih rastlin 

(lipa, kostanj) obogatili celotni pašni okoliš. Okoliškemu kmetijstvu - sadjarjem in pridelovalcem 

zelenjave pa omogočili kvalitetnejšo opraševanje rastlin.  

Operacija je v celoti pripravljena za izvedbo, saj smo si člani ČD Vitomarci v celoti zagotovili finančna 

sredstva za izvedbo. Prav tako imamo že podpisano pogodbo o dolgoročnem najemu zemljišča z 

možnostjo odkupa, kar bomo izvedli v teku operacije. Gradbena dokumentacija ni potrebna, ker gre za 

premični čebelnjak (Priloga: Sklep UE Ptuj, z dne 22.2.2017). 

Operacijo bomo izvedli v eni fazi. 

Operacija predstavlja dva nova programa (za šolsko mladino in za čebelarje) na območju občine ter še 

dodatno rešitev za odpravljanje neorganiziranega čebelarjenja. Projekt ima ugoden vpliv na okolje, saj 

podpira sonaravno rabo virov- zdravljenje čebel s sonaravnimi izdelki in apitehničnimi ukrepi 

(zmanjšanje uporabo insekticidov). 

Projekt vključuje ranljive skupine: šolsko mladino, starejše, brezposelne. 

V projektu bodo sodelovali trije partnerji in sicer iz javnega sektorja, ekonomskega in zasebnega. 

Operacija ima posredni učinek v LAS Ovtar Slovenskih goric prenosom izkušenj, znanj, promocije LAS-a 

itd. 

Vodja operacije ima izkušnje, saj je izvedel že dve podobni operaciji v LAS. 

Finančna intenzivnost podpore je 74% od upravičenih stroškov; 

Prijavitelj ima sedež v LAS Ovtar Slovenskih goric. 

AKTIVNOSTI 

Faza 1: 
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- najem oz. nakup zemljišča v izmeri cca 10 arov 

- izgradnja šolskega čebelnjaka v izmeri 32 m2 v stilu starega slovenskega čebelnjaka  

- nakup in postavitev 6 kos AŽ trietažnih panjev (1 kos OŠ, 2 kos Občina, 3 kos Druzovič d.o.o.) 

- zbiranje in postavitvev etnološko čebelarske zbirke  200 kosov. 

- za izvedbo čebelarskega krožka bo šola  v okvirju interesnih dejavnosti  dala brezplačni najem  

računalniško učilnico, knjižnico,  mentorja, kupila panj AŽ trietažni v vrednosti 145,00 eur in druge 

didaktične pripomočke ter organizirala zdrav medeni zajtrk v šoli in druge delavnice; 

- občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah bo brezplačno dala v najem prostore večnamenske dvorane za 

izvajanje aktivnosti promocije - delavnice, srečanja, sestanki itd. Kupila bo dva AŽ panja v vrednosti 

290,00 eur in zasadila 20 sadik medonosnih rastlin (lipa, kostanj) na zemljišču ČD Vitomarci v vrednosti 

123,51 eur; 

- podjetje Druzovič d.o.o. bo kupilo 3 AŽ panje v vrednosti 435,00 eur za izvajanje čebelarskega krožka; 

OPERACIJA ZAJEMA NASLEDNJE CILJNE SKUPINE: 

Operacija zajema naslednje ciljne skupine: 

-  osnovno šolsko mladino v čebelarskem krožku in sicer 15 udeležencev; 

-  starejše nad 50+ - upokojence, organizirani v DU Vitomarci, ki bodo zbirali etnološke eksponate in sicer 

cca. 20 udležencev; 

-  ljubiteljske čebelarje, ki niso vključeni v društvo to bo vsaj 5 novih čebelarjev;  

- turisti – ogled zbirke 

 

INOVATIVNOST  

Inovativnost operacije v občini se kaže v sodobnem hkrati praktičnem izvajanju čebelarskega krožka v 

šolskem čebelnjaku z ohranjanjem etnološke dediščine in omogočenje čebelarjenje ljubitelejem 

čebelarstva - neregistriranim čebelarjem, saj čebeleraska stroka opozarja, da nedovolj strokovno in 

učinkovito zatiranje varoje vpliva na večje okuženost varoje v celotnem pašnem okolišu oz. preletnem 

radijusu čebel, ker se preostanek varoje ponovno šire na druge, že ozdravljenje,sosednje čebele. 

CILJI 

Razvoj osnovnih storitev: 

 postavitev šolskega čebelnjaka z etnološko čebelarsko zbirko 

 nova ponudba na turističnem zemljevidu Slovenskih goric - ogled etnološko-čebelarske zbirke 

 2 nova programa (za šolarje in stareješe); 

2. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin:  

 vključevanje mladih - osnovno šolsko mladina v čebelarskem krožku in sicer 15 udeležencev 

starejših, brezposelnih 

 vključevanje starejših nad 50 let - upokojencev, ki soorganizirani v DU Vitomarci in bodo zbirali 

etnološke eksponate in sicer cca. 20 udležencev; 
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3. Varstvo okolja in ohranjanje narave: 

 varovanje okolja z zasaditvijo medonosnih rastlin (povečanje biodiverzitete območja) 

 usposabljanje čebelarjev za zdravljenje čebel 

 osveščanje neregistriranih čebelarjev in vključevanje v aktivnosti organiziranega čebelarstva 

 ohranjanje kulturne in etnološke dediščine 

 spodbujanje zdravega življenjskega sloga (zdrav – medeni zajtrk). 

 

TRAJNOST 

Trajnost operacije je zagotovoljena predvsem z vključitvijo mladih v čebelarstvo in interes partnerjev - 

o.š., občine in zasebnikov ter predvsem čebelarjev po organiziranem delovanju, saj je ta projekt temelj 

nadaljevanja 110 letne tradicije čebelarjenja v Vitomarcih. Za šolski čebelnjak bo skrbelo ČD Vitomarci. 

Operacija s celo svojo vsebino pozitivno vpliva na rabo lokalnih virov in varovanju okolja, saj bo z 

apitehničnimi ukrepi in osveščanjem ljubiteljskih čebelarjev ter vključitvijo v organizirano čebelarjenje 

doprineslo k izboljšanju zdravja čebel z naravnimi zdravili in api-tehničnimi ukrepi. Z etnološko - 

čebelarsko zbirko varujemo in ohranjanjamo kulturno-tehnološko dediščino. 

Brez čebel ni življenja, ogromnega pomena so za opraševanje rastlin (70-80 % sadnih rastlin oprašijo 

čebele). S tem se ohranja naravna krajina in biotska pestrost območja. Prav tako pa so čebelji pridelki 

vir zdravja za ljudi. 

VLOGA PARTNERJEV V OPERACIJI 

Vlagatelj/nosilec operacije: ČD Vitomarci je glavni pobudnik in izvajalec aktivnosti postavitve šolskega 

čebelnjaka s 6 panji AŽ in postavitvijo etnološko-čebelarske zbirke in organiziranega čebelarstva. Glavne 

aktivnosti v operaciji: 

- najem oz.nakup zemljišča v izmeri cca 10 arov 

- izgradnja šolskega čebelnjaka v izmeri 32 m2 v stilu starega slovenskega čebelnjaka 

- izvedba delavnic za čebelarje 

- zbiranje in postavitvev etnološko čebelarske zbirke 200 kosov. 

 

Partner 1: Osnovna šola Cerkvenjak-Vitomarci je v okviru interesnih dejavnosti šole izvajalec 

čebelarskega krožka v teoretičnem delu z mentorjem v praksi pa Č.D. Vitomarci. Kupila bo 1 kos panj AŽ 

3 et za ceno 145,00 eur ter brezplačno dala v najem učilnico in druga didaktična pomagala. Organizirala 

zdrav- medeni zajtrk v šoli in naravoslovni dan s spoznavanjem čebelarstva. 

Partner 2: Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah, kot vzpodbujevalec čebelarjenja v kraju bo kupila 20 

sadik medonosnih rastlin (lipa, kostanj), v vrednosti 123,51 eur, ki jih bodo zasadili člani Č.D. Vitomarci.  

Prav tako bo kupila 2 kosa AŽ 3 et  panja  v vrednosti 290,00 eur za izvajanje programa čebelarskega 

krožka. Brezplačno bo dala v uporabo večnamensko dvorano za izvajanje promocij in delavnic.  

Partner 3: Lastnik gospodarske družbe  Druzovič d.o.o., Vlado Druzovič, kot stari čebelar tudi nekdanji 

predsednik ČD Vitomarci  zelo podpira dejavnost čebelarjenja v kraju tudi zaradi opraševanja rastlin - 

vrtnin, ki jih prideluje v svojem podjetju zato bo financiral nakup 3 panjev AŽ 3 et v vrednosti 435,00 eur; 
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