
SLOVENCI SPLOH NE VEMO, DA IMAMO ZLATO PRED NOSOM. 

»Svet je poln medu, vendar ga lahko nabere le skromna čebela.« - R. W. E. 

 

Svojega prvega dne na Fakulteti za turizem se spomnim, kot da je bil včeraj. Profesor nam je 

rekel: »da bi odkrivali in spoštovali tuje dežele, se najprej naučite spoštovati svojo«. Tako sem 

se z mislijo o trajnosti v turizmu odpravila raziskovat Slovenijo in se kmalu ustavila pri 

čebelarskih izdelkih ter čebelarskem turizmu (apiturizmu). Sama ideja o združevanju izročila, 

znanja in čebeljih izdelkov je pri meni vzbudila zanimanje o vključevanju le-tega v turizem. 

Ravno zaradi močne čebelarske tradicije in avtohtone vrste čebele (Kranjske sivke) je Slovenija 

kot prva v svetu oblikovala apiturizem. Gre za edinstveno potovalno izkušnjo, ki je del 

trajnostnega in odgovornega turizma, ki se neposredno povezuje s čebelarsko tradicijo. V 

ponudbo apiturizma so vključena čebelarska vodenja, delavnice (svečarstvo, peka 

medenjakov, poslikava panjskih končnic, točenje medu ipd.), medene masaže, prodaja 

čebeljih izdelkov in pridelkov (med, propolis, vosek, medica …) ter apiterapija.  

 

ZANIMIVOSTI: 

 Propolis je antiseptik (naravni izdelek z 

antibiotičnimi lastnostmi), ki ga lahko uporabljamo za 

zdravljenje odprtih ran ter razjed. Pomaga tudi, ko se 

zatreti herpes na ustnici, če ga pravočasno namažemo. 

 Cvetni prah vsebuje ravno pravšnje razmerje 

sestavin, ki jih potrebuje človeško telo za ohranjanje in 

izboljšanje zdravja. Vsebuje selen in cink, ki skrbita za 

pravilno delovanje imunskega sistema. Cink je 

pomemben za razvoj in pravilno delovanje celic, selen pa 

pomaga organizmu pri obnavljanju celic. 

 Matični mleček Izboljšuje počutje in delovanje 

možganov, zato je odlično prehransko dopolnilo. 

 Medico so znali pripravljati že Egipčani, medtem ko so Med velikokrat darovali faraonu 

tako za čas življenja, kot smrti (medene posode so namreč našli tudi v grobnici). 

 

Ravno zaradi zanimanja za apiturizem sem na to temo pisala tudi diplomsko nalogo. V Beli 

krajini je čebelarska dediščina še vedno močna in živa, med pa je po kakovosti na zelo visokem 

nivoju, kar potrjuje tudi ocenjevanje medu, ki se vsako leto odvija v Semiču. Belokranjski 

čebelarji so torej konkurenčni čebelarjem iz celega sveta- Pomembnosti izobraževanja o 

čebelah so se čebelarji zavedali že od nekdaj, z namenom, da bi o tem poučili tudi širšo javnost 

so leta 2008 v Žuničih odprli Belokranjsko čebelarsko učno pot. Ko sem opravljala raziskavo za 

diplomsko nalogo, sem intervjuvala številne belokranjske čebelarje.   

 Pretakanje medu v antičnem  Egiptu (freska) 



V Semiču sem opravila intervju z Bojanom 

Pavlinom, Jožico Pečavar, Stanetom Plutom 

ter Jožetom Severjem. Vsi trije so bili 

resnično dobri sogovorniki, medtem ko sta 

gospoda Plut in Sever tudi izkušena 

pripovedovalca zgodb, kar pa je v turizmu 

ključno. Dobro zgodbo pa lahko pelje tudi 

gospod Pavlin, ki lahko v pripoved vključi tudi 

panjske končnice, saj ima pred trgovino 

stensko poslikavo o čebelarjenju.  

 

V Črnomlju sem naredila intervju z Vesno Müller, Gregorjem 

Gromom ter Dušanom Milinkovićem. Gospa Müller je v letu 2020 

razvila kremo Bee queen, katere glavna sestavina je čebelji strup. 

Gospod Milinković je izpostavil pomembnost dobre zgodbe v 

apiturizmu tudi pri delu z otroki, saj se z njimi srečuje med 

vodenjem čebelarskega krožka na OŠ Loka. Gospod Grom pa ima 

z ženo Patricijo trgovino Belokranjski hram v starem mestnem 

jedru Črnomlja, katere izdelke toplo priporočam tako za zasebno 

rabo kot za darilo. V Metliki pa sem govorila z Vladom Auguštinom 

ter Jožefom Veseličem. Gospod Veselič ima na ogled tudi 

čebelnjak v drevesni votlini, ki je zanimiv za obiskovalce vseh 

starosti.  

 

Namig za premik ter sproščanje: 

 Desinec: apiterapija (in medene masaže) pri družini Šuklje*, 

 Bohinjska Bistrica: Medena masaža (Bee House)*, 

 Mozirje: Medena vas (nastanitve)*, 

 Radovljica: Čebelarski muzej in S čebelico po Radovljici (spoznavanje starega 

mestnega jedra z aplikacijo in knjižico – za mlade družine),  

 Rogašovci: Izdelovanje sveč iz voska (Čebelarska kmetija Čebelji gradič)*, 

 Šmarje-Sap: Muzej čebelarske kulturne dediščine (Čebelarstvo Koželj)*.  

*Potrebna predhodna najava. 

Stenska poslikava pri Čebelarstvu Pavlin 

 Čebelnjak v drevesnem duplu 
pri Čebelarstvu Veselič 


