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Uvod
Čebelarstvo je razširjena kmetijska dejavnost, ki ima v Sloveniji dolgo in bogato tradicijo. Več kot 10 tisoč 

čebelarjev, ki čebelarijo s približno 200 tisoč čebeljimi družinami, v povprečju pridelajo dva tisoč ton medu 

na leto. Med slovenskimi čebelarji prevladujejo ljubiteljski čebelarji, ki čebelarijo z manjšim številom čebeljih 

družin. Nekateri čebelarji pa se s čebelarjenjem ukvarjajo profesionalno in je to za njih pridobitna ekonomska 

dejavnost. Posebnost čebelarjenja pri nas je, da je zakonsko dovoljeno čebelariti le z avtohtono domačo če-

belo kranjsko sivko (lat. Apis mellifera carnica). Čebelarji imajo do čebel spoštljiv odnos, saj jih   imajo na neki 

način za “najmanjše domače živali” oz. za ožje člane svoje družine. Za njih ni osrednjega pomena pridelava 

medu in drugih čebeljih proizvodov, temveč opraševanje rastlin, poljščin in sadnega drevja v neposredni okolici. 

Čebelarji so v Sloveniji organizirani v lokalna čebelarska društva oz. v območne zveze. Krovna organizacija 

slovenskih čebelarjev je Čebelarska zveza Slovenije (ČZS), ki ima sedež na Brdu pri Lukovici. V okviru zveze 

deluje Javna svetovalna služba v čebelarstvu, ki z različnimi aktivnostmi skrbi za napredek in nadaljnji obstoj 

čebelarstva v Sloveniji ter Opazovalno napovedovalna služba medenja. Pod okriljem zveze izhaja mesečna 

revija Slovenski čebelar.  



Če se želi posameznik ukvarjati s čebelarstvom in pos-

tati čebelar, je najbolje, da se obrne na lokalno čebelar-

sko društvo in postane njegov član. Dobro je, da opravi 

tudi tečaj za čebelarje začetnike, ki ga vsako leto or-

ganizira Čebelarska zveza Slovenije. Prihodnji čebelar 

se mora odločiti, kje bo postavil svoj čebelnjak in pre-

veriti lastništvo zemljišča oz. pridobiti soglasje lastnika. 

V čebelarskem društvu se mora z upravljavcem paš oz. 

pašnega reda dogovoriti o možnosti postavitve panja 

na izbrani lokaciji. Čebelnjak je treba registrirati in si 

priskrbeti čebeljo družino, pri čemer mora poskrbeti za 

veterinarsko spričevalo, ki dovoljuje premik družin. Prav 

tako je treba kupiti potrebno opremo, orodje in zašči-

tna sredstva, ki jih bo potreboval pri svojem delu.1 Naj 

omenimo, da Javna svetovalna služba v čebelarstvu pri 

Čebelarski zvezi Slovenije na slovenskih osnovnih in sre-

dnjih šolah organizira t. i. čebelarske krožke, ki mlade 

seznanjajo z osnovami čebelarstva in jih motivirajo, da 

se s čebelarstvom začnejo tudi sami aktivno ukvarjati. 

Kaj dela čebelar?
Čebelar je varuh čebel. Čebelam nudi domovanje, v za-

meno pa vzame višek njihovega pridelka. Skrbi tudi za 

naravno okolje, saj čebele z opraševanjem skrbijo za ohra-

njanje ravnovesja v naravi. Čebele pelje na pašo v gozd, 

na travnik, v sadovnjak, na polje … Torej, povsod tja, kjer 

nekaj medi. Čebelar prideluje med in številne druge pri-

delke (cvetni prah, vosek, propolis in matični mleček), skrbi 

za čebele, jih po potrebi hrani in jim zagotavlja nemoten 

razvoj. Poleg številnih opravil v letu se nekateri čebelarji 

ukvarjajo tudi z vzrejo matic in prodajo čebeljih družin. 

Katera so čebelarjeva
opravila ?
Čebelarjeva opravila se ločijo glede na mesec v letu, tre-

ba pa jih je prilagajati tudi glede na vremenske razme-

re. Pozimi mora čebelar čebelam zagotoviti predvsem 

mir v čebelnjaku in ob njem. Že stara ljudska modrost, 

pravi: “Čebelar se mora čim manj motati okoli čebel, 

jih obiskovati in nadlegovati”. To je čas, ki ga čebelar 

lahko izkoristi za nabiranje novega znanja o čebelah in 

čebelarstvu. Pripravi pa tudi seznam potrebnih pripo-

močkov in potrebščin ter načrt dela za novo čebelarsko 

leto. Pred panji je treba tudi odmetati sneg. Marca se 

počasi izteka zima, kmalu bo nastopila pomlad in čas 

bo za številna čebelarjeva opravila. Čebelar opravi prvi 

pregled čebeljih družin in ugotovi, v kakšnem stanju so 

družine. Čebele po potrebi nakrmi in jim v primeru, da 

v bližini ni vode, v okolici čebelnjaka uredi vodni napa-

jalnik, saj čebele med zaleganjem potrebujejo veliko 

vode.2 S prebujanjem narave se začnejo številna čebe-

larska opravila. Aprila in maja se odprejo številni cveto-

vi, ki nudijo čebelam obilo cvetnega prahu in medičine. 

V času paše čebelar čebelje družine redno pregleduje in 

preprečuje rojenje. To je naraven način razmnoževanja 

čebeljih družin, ko del čebel zapusti panj in si ustvari 

novo gnezdo. Čebelar mora v panju zagotoviti, da ima-

jo čebele na voljo dovolj satja za odlaganje, predelavo 

in shranjevanje medu. To je tudi čas, ko čebele inten-

zivno gradijo satje. Čebelar lahko čebelje družine na 

prevoznih čebelnjakih odpelje na različne paše in tako 

Kako postanem čebelar?

1 Vlado Pušnik, Čebelarski priročnik za začetnike, Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 2015, str. 16-17. 
2 Marjan Debelak, Čebelarjeva opravila, ČZP Kmečki glas, Ljubljana 1991, str. 18-22.



pridela raznovrsten med. Vrste medu so dobile imena 

po rastlinah, na katerih čebele nabirajo medičino oz. 

sladke sokove. Te so pri nas akacija, lipa, smreka, hrast, 

kostanj, hoja, oljna ogrščica, žajbelj, ajda … Od tod 

tudi toliko različnih vrst medu. Poznamo akacijev, lipov, 

smrekov, kostanjev, hojev, pa tudi ajdov in regratov 

med ter med oljne ogrščice. Čebele ne nabirajo su-

rovine samo na eni rastlini, zato se velikokrat zgodi, 

da med nima tipičnih značilnosti določene vrste. V 

tem primeru ga lahko označimo kot cvetlični med oz. 

gozdni med. To je tudi čas pridelave cvetnega prahu 

in matičnega mlečka. Pozno poleti čebelar pridobiva 

tudi propolis in družine počasi pripravi na zimo. Nah-

rani jih in zatira varoje. Počasi se njegova opravila 

v družinah približujejo h koncu. V pozno jesenskem 

obdobju poskrbi, da čebel med zimo ne bodo motile 

rovke, miši ... Čebelar se zdaj lahko loti drugih opravil. 

Kuha satje, pripravlja se na novo sezono, se izobra-

žuje in poskrbi za prodajo čebeljih pridelkov. Pozno 

jeseni matica preneha z zaleganjem, čebele so v pa-

nju strnjene v zimsko gručo. Na dosegu morajo imeti 

zadostno količino medu, da lahko prezimijo. Če jih je 

čebelar dobro nakrmil in zatiral varojo, potrebujejo za 

uspešno prezimovanje le še mir.  

Kakšno opremo potrebuje čebelar?
Pri delu s čebelami potrebuje čebelar ustrezno opremo in orodje, zaščitna sredstva in pribor. Pomembna je tudi 

osebna oprema, ki ga pri delu s čebelami zaščiti pred piki. Sem sodi zaščitna svetla obleka, izdelana iz goste 

tkanine, ki mora biti hladna in zračna, da se čebelar pri delu v njej ne poti. Potrebuje tudi rokavice ter naglavno 

pokrivalo s širokimi krajcarji in mrežo preko obraza. Običajno je črne barve, skozi mrežo pa mora dobro videti.

Panj, prebivališče čebel, je za vsakega čebelarja najpo-

membnejši. Poznamo različne vrste panjev. Postavimo 

jih lahko na travnik, v sadovnjak, pod drevo, na vrt … 

Pomembno je, da je v bližini panja dovolj paše in vode 

ter da čebel v njihovem domovanju nihče ne moti.  Pri 

svojem delu čebelar pogosto uporablja panjsko dleto, 

s katerim odpira dele panja, zalepljene s propolisom. 

Z njim odmika tudi satje ob pregledu čebeljih družin 

in odstranjuje voščene prizidke. Omelo je namenjeno 

odstranjevanju čebel s satja pri točenju medu in za či-

ščenje čebel ob pregledu družin. Grebljica na ročaju se 

uporablja za čiščenje dna panja. Nekateri uporabljajo 

tudi klešče, da lahko izvlečejo satje iz panja. Stojalo 

za satje (kozica) se uporablja za skladanje medenega 

satja pred ometanjem, ob pregledu družin in iskanju 

matic. S kadilnikom, v katerega čebelar namesti kadilni 

material (suho drevesno gobo, posušeno skorjo dreves, 

karton, suho travo, oblance …), zadimi čebele, da se 

umaknejo v panj, in ga ne motijo med delom. Vilice 

se uporabljajo za odstranjevanje pokrovcev medenega 

satja pred točenjem medu. Točilo je posebna naprava 
3 Vlado Pušnik, Čebelarski priročnik za začetnike, Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 2015, str. 16-17.  
Peter Kozmus, Maja Ivana Smodiš Škerl, Mitja Nakrst, Čebelarjenje za vsakogar, Založba Kmečki glas, Ljubljana 2011, str. 55-58.; Vlado 
Pušnik, Čebelarski priročnik za začetnike, Čebelarska zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 2015, str. 17-25.; http://www.czs.si/content/D3 (5. 5. 2019) 



s centrifugiranjem za točenje medu. Nepogrešljiv je 

tudi topilnik voska, s pomočjo katerega iz medenih po-

krovcev in starega satja dobimo vosek. Pribor za ozna-

čevanje matic je sestavljen iz petih barv in mreže za 

priprtje matice med označevanjem. Matična rešetka v 

panju onemogoča matici prehod iz plodišča v medišče 

ter prehod trotov. Cvetni prah se odvzame s čebeljih 

zadnjih nog pred vstopom v panj s smukalnikom. Vsi 

pripomočki in orodja, ki jih čebelar uporablja pri svo-

jem delu, morajo biti razkuženi.3

Kako postanem dober
čebelar? 
Dober čebelar skrbi za dobrobit čebel, saj natančno 

ve, kako pristopiti k čebelam, v skladu z dobro čebe-

larsko prakso čebelari z avtohtono slovensko čebelo 

kranjsko sivko in opravlja dosledno predpisana če-

belarjeva opravila v letu. Skrbi za čistočo, promovira 

lokalno pridelan med in druge čebelje proizvode, va-

ruje čebele pred boleznimi, škodljivci in zastrupitvami. 

Dober čebelar se vključuje v stanovska združenja, kot 

so čebelarska društva in Čebelarska zveza Slovenije, 

pridobiva nova znanja, se izobražuje, prenaša znanje 

na mlajše generacije in ozavešča ljudi o pomenu če-

bel za pridelavo hrane ter obstoj in preživetje človeka 

v prihodnosti.    

Zaključek 

“Čebelarstvo je v Sloveniji del naše identitete. Slovenci 

se radi poistovetimo s 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 …”4 Poklic čebelarja je vezan na ljubezen 

do čebel. Poglavitni namen projekta Štartaj kot čebelar 

je prenos znanja med generacijami (povprečna starost 

čebelarjev v Sloveniji je 58 let) in ohranjanje ter oživljanje 

starih poklicev in obrti. 

Projekt bo ozaveščal mlade o vlogi čebel za ohranjanje 

narave in pridelavo lokalno proizvedene hrane ter jih 

nagovarjal, naj se čim bolj spoznajo s poklicem čebe-

larja in se z njim začnejo ukvarjati tudi sami. Opozarjal 

bo na pomen čebelarjenja in spodbujal obisk domačih 

čebelarjev ter nakup lokalno pridelanega medu in dru-

gih čebeljih pridelkov. Ustvariti namerava most med 

čebelarji in prebivalstvom iz lokalnega okolja tako, da 

bodo zainteresirani posamezniki, ki bi se želeli ukvarjati 

s čebelarstvom, lažje stopili v stik z domačimi čebelarji iz 

lokalnih čebelarskih društev. 

4 Peter Kozmus, Boštjan Noč, Karolina Vrtačnik et al., Brez čebel ne bo življenja, Beeboooks, Žirovnica 2017, str. 258.



Zanimivosti …

• V Sloveniji je več kot 10 tisoč čebelarjev. Čebelarijo s približno 200 

tisoč čebeljimi družinami. 

• Čebelarska zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1873. 

• V Sloveniji deluje 204 čebelarskih društev in 16 zvez. 

• V Sloveniji je zakonsko dovoljeno čebelariti le z avtohtono čebelo 

kranjsko sivko.

• Čebelarjeva opravila so povezana z letnimi časi. 

• Čebelarji dobijo praktično znanje na tečajih za čebelarje. 

• Čebelarski krožki potekajo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. 

• Čebelarjem so v pomoč pri njihovem delu Javna služba v čebelar-

stvu, Rejska organizacija za kranjsko čebelo in Opazovalno-napo-

vedovalna služba za medenje. 

• “Slovensko je biti čebelar!” 

• Pregovori in reki: “Čebelarstvo je poezija kmetijstva.” 
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