
 

 

SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

Datum: 5. 3. 2021 

 

#PRVAčebela: NOVI UČNI ČEBELNJAKI ZA MLADE ČEBELARJE PO SLOVENIJI  
 

Družbeno odgovorni projekt #PRVAčebela, v sklopu katerega se drugo leto zapored uspešno 

povezujeta Čebelarska zveza Slovenije in PRVA osebna zavarovalnica, približuje čebelarstvo 

mlajšim generacijam. Za spodbudo osnovnošolcem pri učenju o čebelah bodo spomladi štirim 

čebelarskim društvom, ki s čebelarskimi krožki delujejo na osnovnih šolah, podarili in postavili 

tipizirane učne čebelnjake s čebeljimi panji in čebeljimi družinami.  

 

Na podlagi javnega razpisa in javnega glasovanja sta partnerja projekta #PRVAčebela, tj. Čebelarska 

zveza Slovenije in PRVA osebna zavarovalnica, izbrala prejemnike učnih čebelnjakov. To so 

čebelarska društva, ki s čebelarskimi krožki delujejo na osnovnih šolah po vsej Sloveniji: čebelarsko 

društvo Kočevje, čebelarsko društvo Laško, čebelarsko društvo Trebelno-Mokronog in čebelarsko 

društvo Kobilje-Dobrovnik. Čebelnjake bodo uradno javnosti predstavili s predstavniki lokalnih 

skupnosti, občin, kjer so te osnovne šole, in čebelarskih krožkov ter mladimi čebelarji. Projekt 

#PRVAčebela se bo tudi letos simbolično končal na svetovni dan čebel 20. maja. 

 

Janez Kranjc, predsednik uprave PRVE osebne zavarovalnice, je povedal: »Družbena odgovornost 
je ena izmed ključnih vrednot našega podjetja, zato smo veseli, da nam je s Čebelarsko zvezo 
Slovenije uspelo razširiti glas o akciji, ki je ustvarjena za širše dobro vseh nas in prihodnjih generacij. 
Zaščita čebel je naša naložba v trajnostno prenovo in ustvarjanje varnejšega okolja za prihodnje 
generacije ‒ k temu smo v PRVI zavezani. Da smo se odločili prav, dokazuje vsaj dvakrat toliko prejetih 
glasov kot leto prej. Zmagovalcem čestitamo, vsem sodelujočim čebelarskim društvom pa se 
zahvaljujemo za sodelovanje in podporo #PRVIčebeli. Zahvaljujemo se tudi posameznikom, ki so 
oddali glas in pomagali izkazati podporo učenju mladih čebelarjev. Glede na zanimanje in pozitivne 
odzive javnosti smo prepričani, da bomo imeli v prihodnosti še nove ideje.«  

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, ob tem izpostavlja: »Razpis za postavitev 
učnih čebelnjakov za delovanje čebelarskih krožkov je bil po mojem mnenju uspešen, saj je v izbor 
prišlo šest čebelarskih društev, ki potrebujejo učni čebelnjak s čebeljimi panji in čebeljimi družinami. 
Vsi kandidati so se v drugem krogu glasovanja maksimalno potrudili in po svojih kanalih obveščali 
javnost, da glasujejo zanje. Glede na precejšnje število glasov, ki jih je oddala javnost, lahko 
sklepamo, da tudi tovrstne akcije pripomorejo k promociji čebelarstva, predvsem pa k zavedanju, da 
je čebelarstvo pomembna kmetijska panoga zlasti z vidika opraševanja rastlin in s tem tudi 
zagotavljanja hrane. Vse podobne akcije podpirajo bistvo svetovnega dneva čebel, ki je posvečen 
vlogi čebel in opraševalcev. Vsem štirim čebelarskim društvom, ki bodo prejela učne čebelnjake, 
čestitam za doseženo število točk. Upam, da bomo s podobnimi akcijami v prihodnje opremili čim več 
čebelarskih društev, pri katerih delujejo čebelarski krožki, in da bodo priložnost dobila tudi društva, 
ki so se za učne čebelnjake že potegovala, a jim sreča ni bila naklonjena, in tista društva, ki se do 
zdaj še niso potegovala zanje. PRVI osebni zavarovalnici se v imenu Čebelarske zveze Slovenije 
zahvaljujem za drugo leto sodelovanja pri opremljanju čebelarskih društev z učnimi čebelnjaki.« 
 

Projekt, ki deluje v okviru pobude PRVE za dan prihodnosti, ki posameznike spodbuja k današnjemu 

odgovornemu ravnanju za boljši jutri, je lani z novimi učnimi čebelnjaki razveselil učence osnovnih 

šol v Lovrencu na Pohorju, Pivki, Vojniku in Stični. Predsednik Čebelarskega društva Stična Anton 

Kastelic je poudaril: »Pobuda Čebelarske zveze Slovenija in PRVE nam je omogočila postavitev učnega 



 

čebelnjaka. Zemljišče za čebelnjak na lepi sončni lokaciji pri osnovni šoli Stična smo dobili v 

brezplačni najem od Občine Ivančna Gorica. Čebelnjak se uporablja za praktično izobraževanje 

učencev, ki zdaj s še večjim veseljem obiskujejo čebelarski krožek, za čebelnjak in čebele v njem ter 

medoviti vrt skrbimo člani ČD Stična. Opažam, da so domačini čebelnjak vzeli za svojega, saj ga radi 

obiskujejo in se o njem veliko pogovarjajo.« 

 

»Da bodo slovenske čebele laže izpolnjevale svoje poslanstvo in bo naša prihodnost lepša, bo 

#PRVAčebela do 20. maja živela na družbenih omrežjih PRVE, kjer se bo ozaveščalo o pomembni vlogi 

čebel za okolje ter spodbujalo k sajenju medovitih rastlin. Najbolj marljive posameznike na družbenih 

omrežjih Facebook in Instagram bomo tudi nagradili.«, dodajajo v PRVI. 

 

 

  

Boštjan Noč, predsednik,      Janez Kranjc, predsednik uprave, 

Čebelarska zveza Slovenije      PRVA osebna zavarovalnica 
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