
Domoznanski mozaik – Dogodki 

SVETOVNI DAN ČEBEL 2020 

SVETOVNI DAN ČEBEL, ki ga letos praznujemo tretje leto zapored, je posvečen 
čebelam in drugim opraševalcem, ki igrajo pomembno vlogo pri varnosti s prehransko 

preskrbo. 

Obeležujemo ga 20. maja, na rojstni dan začetnika sodobnega čebelarstva Antona 
Janše. Eden največjih strokovnjakov za čebele, ki je bil rojen leta 1734, je bil prvi 
učitelj čebelarstva. Avstrijska cesarica Marija Terezija ga je imenovala za stalnega 
učitelja čebelarstva na novi Čebelarski šoli na Dunaju. 

Razglasitev praznika je v okviru Organizacije Združenih narodov predlagala Slovenija, 
predlog pa je bil potrjen 20. decembra 2017.  

Čebelarstvo je s stoletno tradicijo ena najstarejših panog tudi v Posavju. Čebelnjak je 
bil nekoč sestavni del kmečkega gospodarstva. Po zgledu naprednejših slovenskih 
čebelarjev so tudi tu nastajale čebelarske družine. Med prvimi je bila ustanovljena 
Čebelarska družina Dobova-Kapele. Iz čebelarskih družin so kasneje nastala čebelarska 
društva,  v katera je danes vključenih več kot 450 posavskih čebelarjev. Čebelarstvo je 

tako ena najbolj razširjenih kmetijskih panog, hkrati pa priljubljena prostočasna 
dejavnost.  

O ljubezni do čebel in čebelarstva pričajo tudi naši domoznanski viri. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Franc Vadnal ob svojem čebelnjaku 

 



Ljudski učitelj Franc Vadnal, ki ga je službena pot pripeljala v Dobovo, je bil velik 

ljubitelj čebel, ustanovitelj Čebelarskega društva Dobova-Kapele (1910) in avtor 

številnih člankov v reviji Slovenski čebelar. Slovensko čebelarsko društvo za Spodnjo 
Štajersko ga je leta 1912 odlikovalo z društveno kolajno.  

Od okrajnega odbora je leta 1962 prejel diplomo za polstoletno delo s čebelarji, istega 
leta mu je Zveza čebelarskih društev Slovenije podelila odlikovanje za čebelarske 
usluge I. stopnje. 

 

V knjigi Rudija Mlinarja z naslovom Dobovska simfonija Franca Vadnala preberemo:  

»Vedno, kadar ni našel pravega odgovora na vprašanje, ki se mu je postavilo na 
miselno pot, se je umaknil k svojemu čebelnjaku. Sedel je na klopco in opazoval, kako 
čebelice zapuščajo panje in se nato oborožene s cvetnim prahom vračajo vanje.« 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Prenovljen čebelnjak, ki ga je postavil Maksov oče Franc Pleteršnik, stoji na 

Pleteršnikovi domačiji v Pišecah. 

 

 

 



 

V brežiški knjižnici so vam na voljo številne knjige o čebelarstvu. 

 

 

Svet čebel lahko spoznajo tudi naši najmlajši bralci. 

 

 


