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POROČILO ČEBELARSKEGA DRUŠTVA ČRENŠOVCI v letu 2022 

 

Ob koncu koledarskega leta radi naredimo inventuro opravljenega dela. V knjigo življenja 

smo zapisali vsebino; ta se ne da več spremeniti, ampak ostane kot trajen spomin na 

pozitivne in negativne dogodke, ki so nas spremljali in smo jih soustvarjali. In prav to je čar 

življenja. In kje smo v tej knjigi čebelarji? 

Prvega decembra 2022 smo pristali v UNESCO-vi družini. 

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je ob tem dogodku zapisal: 

» Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja ... Pod tem naslovom smo vpisani v nesnovno kulturno 

dediščino UNESCA. Ta način življenja je za svojega prevzelo dvanajst tisoč Slovenk in 

Slovencev ter njihove družine; vsi skupaj smo danes lahko ponosni, da je našo bogato 

čebelarsko tradicijo prepoznal ves svet. Po svetovnem dnevu čebel, ki ga je pred nekaj manj 

kot petimi leti razglasil OZN (UNESCO je del OZN), je to novo veliko priznanje Sloveniji in naši 

bogati tradiciji čebelarstva. Z današnjim dnem slovensko čebelarstvo še uradno dobiva status 

in priznanje kot pomemben del "kulture" v Sloveniji in svetu.« 

Hvala vsem, ki ste pripomogli, da smo prepoznavni daleč zunaj meja naše domovine Slovenije. 

Naj ob tem omenim še eno pridobitev: v Višnji Gori je v obnovljeni stari šoli zaživela Hiša 

Krajnske čebele. V nje se lahko vsak obiskovalec vživi v življenje čebele in jo s pomočjo 

napredne digitalne 3D tehnologije do potankosti spozna. 

Tudi v pomurskem delu čebelarska društva, združena v Čebelarsko zvezo društev Pomurja 

(ČZDP), ne počivajo. V to zvezo je včlanjeno 24 društev, ki izvajajo aktivnosti na lokalnem 

področju. Ena od njihovih nalog je ohranjanje čebel in čebelarske tradicije ter promocija zdrave 

hrane, med katero prištevamo vse čebelje izdelke: od medu, cvetnega prahu in matičnega 

mlečka do propolisa.  

 

  



 In kaj smo počeli v Čebelarskem društvu Črenšovci? 

Marca smo izpeljali občni zbor društva.  
V maju, ob praznovanju 700. obletnice prve omembe kraja Črenšovci, smo pripravili 
predavanje na temo apiterapije. Predaval je Štefan Šemen, predsednik ČZDP.  
Na ta dan je bila za šolsko mladino izvedena tudi čebelarska delavnica, ki jo je vodil 
Bojan Ternar. 
Skupaj z Občino Črenšovci smo sodelovali na razpisu za nakup cvetočih medenih 
drevnin. Pridobili smo 200 sadik divje češnje ter 100 sadik divje jablane. Del sadik 
smo razdelili med zainteresirane čebelarje, drugi del sadik pa je občina posadila ob 
kolesarski stezi proti Veliki Polani. 
Praporščak Dragan Balažek je z društvenim praporom sodeloval na prireditvi ob 5. 
obletnici Svetovnega dneva čebel v Dolenjskih Toplicah. 
Ob prazniku Občine Črenšovci so pohodniki obiskali čebelarja iz našega društva, ki 
jim je pripravil zanimivo predavanje. 
S stojnico, bogato obloženo s čebeljimi pridelki, smo sodelovali na prireditvi Jena 
mena v Črenšovcih. 
Društvo bolnikov po kapi je izrazilo željo, da bi jim predstavili čebelarstvo. Čebelar 
Dušan Čahuk jim je na to temo v vaškem domu v Žižkih pripravil zanimivo 
predavanje. 
V vlogi predsednika društva sem se skupaj s praporščakom udeležil slovesnosti ob 
20. obletnici odprtja Slovenskega čebelarskega doma v Lukovici. 
V nedeljo, 21. 8. 2022, je Dragan Balažek s praporom sodeloval na AGRI, in sicer na  
slavnostnem srečanju slovenskih čebelarskih praporov.   
24. 8. 2022 je bila sklicana 2. seja Upravnega odbora  Čebelarskega društva 
Črenšovci.    
Srečanje čebelarjev, ki je bilo načrtovano v Kantini na Srednji Bistrici, je zaradi 
slabega vremena odpadlo.  
10. 11. 2022 je bila 3. seja Upravnega in Nadzornega obora Čebelarskega društva 
Črenšovci.  
Udeležili smo se tudi regijskega posveta v Murski Soboti, na katerem so bili navzoči 
predsednik ČZDP g. Štefan Šemen ter predsednik in podpredsednik ČZS g. Boštjan 
Noč in g. Janez Vencelj.  
Na 16. dnevu tradicionalnega slovenskega zajtrka smo sodelovali v Osnovni šoli 
Turnišče ter v Vrtcu Črenšovci. 
V decembru (11. 12.) je bila v odranski farni cerkvi tradicionalna Ambroževa maša na 
čast svetega Ambroža, zavetnika čebel in čebelarjev.  
 

S čebelarskim pozdravom v prihajajočem letu 2023. 

Naj medi! 

                                              Predsednik Čebelarskega društva Črenšovci    

                                                       Jožef Tratnjek   

 


