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Knjigi na pot 
ali beseda predsednika
^lani ^D Tacen smo lahko ponosni na na
še prednike, ki so 26. 12. 1919 v Tacnu na
doma~iji pri Ma~ku ustanovili podru`nico
~ebelarskega društva. Ob 90-letnici je prav,
da se vsaj delno spomnimo dose`kov, ki so
jih dosegli naši ~ebelarji tukaj pod obronki
Šmarne gore in ob bregovih Save.
Iz zapiskov je vidno, da so bili ~ebelarji, ki
so vodili ~ebelarsko dru`ino Tacen vedno na
predni in so znali ostale ~ebelarje spodbujati
ter jim predstaviti tako pomen ~ebelarstva v
poljedelstvu, pri opraševanju in vzreji, kakor
tudi delo s ~ebelami in skrb za zdravje njiho
vih ljubljenk.
Rodil sem se 1947 v kme~ki dru`ini v va
sici Dvor. Doma nismo imeli ~ebel in moje
prvo sre~anje s ~ebelami in ~ebeljimi pridelki je bilo leta 1974. To
leto sem imel te`ave z zdravjem in pri iskanju poti iz te`av sem
poleg zdravnikov sre~al tudi zeliš~arja, ki mi je svetoval upora
bo ~ebeljih pridelkov. Priporo~il mi je mešanico medu, cvetnega
prahu, propolisa in mati~nega mle~ka. Ko sem kupoval te pridel
ke sem se sre~al tudi s ~ebelarji, se z njimi pogovarjal in jih opa
zoval. ^ebelice so me o~arale. Tako sem leta 1977 kupil prvi panj
in se leta 1978 v~lanil v ^ebelarsko dru`ino Tacen. Mojo mladost
in zagnanost je opazil takratni predsednik g. Anton Novak in me
povabil v delo društva. Leta 1980 sem bil izvoljen za tajnika in
pozneje za predsednika.
Pri vodenju društva smo skupaj s tajnikom g. Strgulcem
in ~lani upravnega odbora skrbeli za vsakoletno izobra`evanje
~ebelarjev. Imeli smo predavanja in se sre~evali na prijetnih ek
skurzijah. Tako so nas poti vodile po celi Sloveniji pa tudi v Ita
lijo, Avstrijo in na Mad`arsko. V gasilskem domu v Tacnu smo
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gostili veliko priznanih predavateljev ~ebelarske stroke. Vsako
leto smo imeli vsaj po eno predavanje veterinarjev, ki skrbijo za
zdravje naših ~ebel.
Pri predavanjih smo si pomagali tudi s priznanimi ~ebelarji,
ki so nam predstavili svoj na~in ~ebelarjenja. Zadnja leta organi
ziramo okrogle mize, pri katerih ~ebelarji med seboj izmenjava
mo izkušnje.
@e vrsto let predavanja in strokovne ekskurzije organiziramo
skupaj s ^D Skaru~na in ^D Preska Medvode. Sodelujemo pa
tudi s ^D Ljubljana Center in ^D Barje. S predavanji skušamo
našim ~ebelarjem pribli`ati znanje in ga utrditi, da la`je in bolj
uspešno premagujemo te`ave s katerimi se sre~ujemo.
Skozi leta, ki sem jih pre`ivel s ~ebelami in delal z njimi, sem
prišel do spoznanja, da ne znamo ceniti in pravilno vrednotiti
~ebeljih pridelkov pomembnih za naše zdravje in vsakdanjo pre
hrano. Ko to spoznaš, ne mine dan brez medu in ~ebelica ti posta
ne prijateljica in vir energije, mo~i in sprostitve, ko ti je te`ko.
V zadnjih desetletjih strokovnjaki in zdravniki po svetu razi
skujejo blagodejne vplive ~ebeljih pridelkov na ~lovekovo zdravje.
Raziskave potrjujejo to, kar so naši predniki vedeli `e stoletja.
Uporabo ~ebeljih pridelkov danes imenujemo apiterapija. Sam
osebno sem prepri~an, da bomo o tem še veliko slišali in upam,
da tudi z veseljem koristili. Prisluhnimo torej našim ~ebelicam in
pomagale nam bodo.
Fizik Albert Einstein je neko~ zapisal: “Ko bodo ljudje zem
ljo tako zastrupili, da bodo za~ele umirati ~ebele, bodo kmalu
na vrsti tudi oni sami.” Mo~no `e slutimo ta ~as, zato strnimo
vrste ~ebelarji, kmetijci, vrtnarji in stroka ter skupaj pomagajmo
~ebelam in nadaljujmo delo, ki so ga naši predniki za~eli pred
90 leti.
Ta knjiga naj bo v spomin vsem ~ebelarjem, ki so vlagali svoj
trud v delo ^ebelarskega društva Tacen, pa tudi vsem, ki so kdaj
koli ~ebelarili pod obronki Šmarne gore.
~ebelarski mojster
Tone Tome
predsednik ^D Tacen
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Okus po medu
Da se odlo~iš postati ~ebelar, je
potrebno nekaj ve~, morda spomin
ali izkušnja iz mladosti, vsekakor
pa prirojen ~ut do narave, še posebej
do `ivali pa ~eprav so te “le `u`el
ke”. Zakaj sem se odlo~il za ~ebe
larstvo, bi te`ko z gotovostjo rekel.  
Po kon~anem izrednem študiju mi
je kar ~ez no~ ostalo veliko prostega
~asa, ki ga do tedaj kar nekaj let ni
bilo. Morda sem se takrat spomnil
otroških dni, ko sem se s ~ebelami
sre~al pri ~ebelnjaku gospoda @agarja. Njegov ~ebelnjak je bil postavljen
na travniku blizu sedanje Osnovne
šole Vi`marje Brod. Okoliški otroci,
ki smo prijateljevali z njegovimi tre
mi sinovi, smo se radi smukali okoli
~ebelnjaka. V bli`njih seno`etih smo
iskali osirje, ki jih je ~ebelar ve~ino
uni~il, saj so mu ose delale škodo pri ~ebelah. Še posebej je bil
zadovoljen, ~e smo mu pokazali domovanje sršenov, ki so jim
bili nato šteti dnevi. V zahvalo za naše odkrivanje osirjev, smo
bili nagrajeni s koš~ki medu v satju, ki nam ga je ponudil v ~asu
to~enja medu. Še danes se mi v~asih zazdi, da vonjam ta zna~ilni
vonj ~ebelnjaka, ki sem ga pred leti zaznal prav v ~ebelnjaku gos
poda @agarja. Otroci `eljni sladkobe si ~ebel seveda nismo mogli
privoš~iti, lahko pa smo si omislili ~mrlje, ki smo jih izkopali iz
odkritih gnezdiš~ in naselili ob hiši doma. Naj bo tako ali dru
ga~e, odlo~itev je padla in nabavil sem prve tri ~ebelje dru`ine
in jih naselil v paviljon~ek, ki sta mi ga izdelala o~e in njegov
prijatelj Maks. @e naslednje leto, to je leta 1977, sem se v~lanil v
^ebelarsko dru`ino Tacen, kjer sem se sre~al z izkušenimi, skriv
nostnimi ~ebelarskimi ma~ki. Komaj so ~akali, da se v društvo
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v~lani kašen nadebuden mlad ~ebelar, saj so se vsi otepali dela
v vodstvu društva. ^eprav neizkušen, samo malo na~itan, sem
leta 1980 sprejel funkcijo predsednika društva. Leto za menoj je
v ~ebelarske vrste vstopil tudi sodelavec in prijatelj Tone Tome,
ki je mojemu predsednikovanju obilo pomagal z delom tajnika.
Za~elo se je obdobje vodenja društva, ki v tem letu praznuje za
vidljivih 90 let.
Kmalu po prevzemu funkcij sva s Tonetom ugotovila, da ne
samo nama, temve~ tudi ve~ini ostalih ~lanov primanjkuje teo
reti~nega in tudi prakti~nega znanja. Pogosteje smo organizirali
izobra`evalna predavanja in spodbujali ostale ~ebelarje našega
obmo~ja, da se nam pridru`ijo v društvu. Imel sem ob~utek, da
je društveno `ivljenje dobilo nov zagon, saj so bila predavanja
vedno bolj obiskana. Izmenjava mnenj o izkušnjah pri delu v
~ebelnjakih je postala `ivahnejša. Boleznim ~ebel, ki so bile do
tega obdobja omejene na hudo gnilobo ~ebelje zalege, prši~avost
in nosemo, se je pridru`ila še varoza, napad pršice varoje (Var
roa), ki je dodobra spremenil na~in ~ebelarjenja za vse poznejše
obdobje. Varojo so na podro~ju Jugoslavije odkrili `e leta 1976
in to v ju`ni Srbiji. Pršica se je proti Sloveniji širila hitreje kot
so pri~akovali. K temu je precej prispevalo preva`anje ~ebel na
vzhodna jugoslovanska pasiš~a. V Sloveniji smo se resno soo~ili s
pršico v letu 1980. Njeno podcenjevanje se je slovenskim in tudi
tacenskim ~ebelarjem hitro maš~evalo. Velike izgube ~ebeljih
dru`in zaradi varoze so marsikaterega ljubiteljskega ~ebelarja
odvrnile od te dejavnosti. V društvu smo se pravo~asno zavedali
nevarnosti in organizirali prva skupna zatiranja pršice s pre
paratom Danikoroper, ki smo ga sami uvozili z Japonske.
^eprav nam je varoza v za~etku osemdesetih let povzro~ala
glavno skrb, smo v letu 1983 uspeli organizirati ~ebelarska kro`
ka. Kro`ka sta delovala na OŠ Staneta Kosca v Šmartnu in OŠ
Ivana Novaka-O~ka na Brodu. Delovanje je pomenilo dodatno
anga`iranje obeh mentorjev, Toneta Tometa in mene. S kro`
karji z Broda, kjer sem bil mentor, smo v ~asu delovanja prekri
`arili vso Slovenijo, ko smo se udele`evali republiških tekmovanj.
Z leti je zanimanje za ~ebelarjenje na obeh šolah za~elo upadati,
tako sta kro`ka `al prenehala delovati. Najprej v Šmartnu in leta
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1996 še na Brodu. Upam, da ve~letno delo ni bilo zaman in bo
kdo od kro`karjev zavonjal med, ki smo ga to~ili iz šolskih pa
njev, in tako kot jaz za~el svojo samostojno ~ebelarsko pot.
Prav je, da se dotaknem še ~ebelarjenja, ki ga poznamo da
nes in nujnosti ohranitve te dejavnosti tudi v bodo~e. Primerjava
dela s ~ebelami danes in pred nekaj desetletji, oziroma v obdobju,
ko ni bila prisotna varoza, je velika. Naseljenost in pozidava ob
mo~ja, ki ga pokriva ^D Tacen, je bistveno ve~ja kot pred leti, kar
vpliva na pašne danosti. K temu dejstvu moramo dodati še ved
no naraš~ajo~o uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki so vedno
bolj izpopolnjena in kot taka ob nepravilni uporabi tudi nevarna
za ~ebele in ljudi. Osveš~enost na tem podro~ju je v Sloveniji še
zelo majhna. Kme~ki lobi, ki obvladuje podro~je kmetijstva in
`ivinoreje, kamor sodi tudi ~ebelarstvo, nima posluha za ostale
dejavnosti in skrbi predvsem za ~im ve~ji hektarski donos in to se
bi~no, kot da se ne zaveda, da si `aga vejo na kateri sedi. V svetu
je `e dolgo znano dejstvo, da je 30 % pridelave hrane neposredno
odvisne od opraševanja ~ebel. Tu ne gre samo za sadjarstvo in
vrtnarstvo, kjer je vpliv opraševanja dokaj jasno prepoznaven,
temve~ tudi za podro~je `ivinoreje, kjer ~ebele skrbijo za opraši
tev velikega dela krmne hrane. Upajmo, da se bodo razmere v
EU premikale v pravi smeri in tako pomagale tudi nam do us
treznejšega odnosa do ~ebel. Naj ne bo odve~, ~e omenim, da je
~ebela ena izmed `ivalskih vrst, ki jo lahko opredelimo kot ~istega
donatorja v naravi. ^ebela za svoj obstoj ne mori ostalih `ival
skih vrst, temve~ ve~ji del svojega dela pri nabiranju medi~ine in
cvetnega prahu donira za obstoj ostalih vrst `ive narave v obliki
opraševanja. Razlogov, da se ~ebelarstvo ohrani, je tako kar ne
kaj in to pomembnih. Z ustreznim delovanjem v ~ebelarskih druš
tvih bomo spodbudili ljudi k vzreji ~ebel oziroma jih vsaj prepri
~ali, da jim zavestno ne bodo škodovali. V `elji, da bi slovensko
krajino še naprej lepšali li~ni ~ebelnjaki in bi okus po doma~em
medu postal stalnica našega `ivljenja, naj sklenem misli o mojem
prispevku pri delu v ^D Tacen.
Tomo Strgulc
tajnik ^D Tacen
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^ebelarstvo pod Šmarno goro
do I. svetovne vojne
^ebelarski okoliš, ki ga je neko~ pokrivala Podru`nica slovenskega ~ebelarskega društva in pozneje ^ebelarska dru`ina
Tacen, je ob ustanovitvi podru`nice leta 1919 obsegal obmo~je predvojnih ob~in Šmartno pod Šmarno goro (vklju~no s

Skaru~no in Vojskim) in Šentvid nad Ljubljano (vklju~no z
Dravljami). Leta 1966 je bil okoliš dolo~en z naslednjimi vasmi: Brod, Dolnice, Dravlje, Dvor, Gameljne, Glince, Gunclje,
Medno, Pirni~e, Podgora, Poljane, Pr`anj, Rašica, Stane`i~e,
Šentvid, Šmartno, Tacen, Vikr~e, Vi`marje, Verje in Zavrh,
kar velja še danes, v ~asu ^ebelarskega društva Tacen.
Da se je na tem obmo~ju ~ebelarilo `e v preteklosti nam
potrjujejo nekateri ohranjeni starejši zapisi. Sajenje ajde, ki se
omenja od prve polovice 15. stoletja, je v marsi~em pripomoglo, da se je ~ebelarstvo še bolj razširilo. S tem so se razvijali tudi panji, ki so postali, tako kot `ito in `ivinski prirastek,
podvr`eni desetini. V fevdni knjigi Jamskih iz leta 1453 beremo, da je pobiral ljubljanski meš~an Lenart Meminger desetino z vsem pripadajo~im od jagenj~kov, praši~kov in ~ebeljih panjev (peinstockh) v vaseh Vi`marje, Stane`i~e, Dvor in
Medno. Leta 1477 je Nikolaj Predjamski izdal listino, s katero
je podelil ljubljanski meš~anki Jeri ^rnovrh desetino od `ita,

Listina z najstarejšo
pisno omembo
čebeljih panjev v
Tacnu je bila izdana v Devinu 25.
januarja 1477.
(vir: Arhiv Republike Slovenija,
Zbirka listin, SI
AS/1063/6713)
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kozli~kov, jagenj~kov, ~ebeljih panjev (painstokh) in ostalega
v Tacnu. Iz vizitacijskega zapisnika ljubljanskega škofa Scar
lichija iz leta 1631 je razvidno, da je imela tudi cerkev sv. Jako
ba v Stane`i~ah dva ~ebelja panja (cistas apium), od katerih je
zaslu`ila 8 krajcarjev na letno.
Na pomembnost ~ebelarstva na obmo~ju pod Šmarno
goro ka`e tudi ime vasi Medno, ki se je sode~ po srednjeveških
zapis neko~ glasilo Medovno (Medow, Medawen). Torej je
tvorjeno neposredno iz besede “med” in pomeni “vas, v kateri
pridobivajo med”, povedano druga~e, vas kjer `ivijo ~ebelarji.
O pridobivanju medu je pisal tudi Valvazor v Slavi voj
vodine Kranjske leta 1689: “Razen ~ebel so tudi še druge muhe
in mušice, ki proizvajajo med; ampak samo po gozdovih in ne
prav veliko. Ta med se uporablja samo za zdravilo in ga ne de
lajo ~ebele, temve~ navadne ose ter velike lisaste ose, ki jim na
Kranjskem pravijo ~mrlji, v Nem~iji Hummeln in Bremen, prav
tako tudi sršeni in druge take pikajo~e pti~ice.”
V 18. stoletju je do`ivelo slovensko ~ebelarstvo silen raz
mah predvsem po zaslugi Antona Janše (1734–1773), Pe
tra Pavla Glavarja (1721–1784) in Janeza Antona Scopolija
(1723–1788). V tem obdobju je prihajalo do pomembnega
prehoda iz enega na~ina ~ebelarjenja v drugega in po naši de
`eli so za~eli nastajati bolj kakovostno grajeni ~ebelnjaki. Ta
se s slovenskim izrazom zhibelniak prvi~ omenja `e v drugi
polovici 17. stoletja.
V dvajsetih letih 19. stoletja je ~ebelaril tudi Matej Favst
Gradišek, v Zg. Gameljnah rojeni nekdanji prior samostana
usmiljenih bratov v Ljubljani. Konec leta 1824 se je naselil
v Šmartnu pod Šmarno goro, si tu zgradil hišo – “Faustula
num” in ob njej postavil ~ebelnjak. Tu je homeopatsko zdravil
številne bolnike, zlasti tiste obolele za kolero.
Ob koncu 19. stoletja se je med ~ebelarji pojavila tudi po
treba po skupnem in organiziranem delovanju. V Ljubljani,
v hotelu Slon, je bilo 30. julija 1873 ustanovljeno Kranjsko
društvo za umno ~ebelarstvo, ki se je po dveh letih delovanja
preimenovalo v Slovensko društvo za umno ~ebelarstvo. Pred
sedoval mu je Emil Rothschütz-Ravenegg. Namen društva pa
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je bil “vpeljati in pospeševati delovanje s premakljivimi satovniki
po navodu Dzierzonovem s podukom in dejanjem.” Društvo je
od julija 1873 do svojega konca, decembra 1882, v slovenš~ini
izdajalo dru`beni list za prijatelje ~ebelarstva po Kranjskem,
Štajerskem, Koroškem in Primorskem z naslovom Slovenska
~ebela in v nemš~ini z naslovom Die Krainer Biene, a slednji je
`e konec leta 1875 ugasnil.
Po zatonu prvega društva je bilo 1883 ustanovljeno
^ebelarsko in sadjarsko društvo
za Kranjsko s sede`em na Je
senicah. Oktobra istega leta je
izšla prva številka njihovega gla
sila Slovenski ~ebelar in sadjerejec,
ki je izhajalo do julija 1889, ko je
moralo društvo zaradi te`av za
preti svoja vrata.
Enajst let pozneje je sledil us
tanovni ob~ni zbor Slovenskega
osrednjega ~ebelarskega društva
za Kranjsko, Štajersko, Koroško
in Primorsko (krajše Slovenskega
~ebelarskega društva) s sede`em
v Ljubljani, ki je potekal 24. ja
nuarja 1898 v pisarni Kmetijske
dru`be v Ljubljani. Predsednik
društva je postal Fran~išek ^rna
goj, nekdanji u~itelj v Šmartnu
pod Šmarno goro.
Iz okoliša poznejše podru`nice Tacen so bili med us
tanovni ~lani: Egidij Kunovar iz Dolnic, Janez Florjan~i~, Mi
hael Kunovar, ki je 1900 postal tudi odbornik društva, Mihael
Prestenjak in Jo`ef Štrukelj iz Dravelj, Peter Ho~evar, ki je
tudi izdeloval in prodajal panje, Janez Ramovš, Franc Štru
kelj, Jo`ef Virk in Anton @ivali~ iz Gameljn, Lovrenc Kopa~
iz Medna, Franc Je`ek s Poljan, Andrej Mrhar iz Stane`i~,
Matev` Rozman iz Šentvida, u~itelj Fran~išek Rojina, `upnik
Mihael Tr~ek in Andrej @ivali~ iz Šmartna, Ivan Pangerc iz

Janez (Ivan) Pan
gerc st. (1866–
1948) iz Tacna
je bil 1898 med
ustanovnimi člani
Slovenskega osred
njega čebelarskega
društva za Kranjsko,
Štajersko, Koroško
in Primorsko. (oseb
na zbirka Marjana
Pangerca, Tacen)
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Tacna, Jernej Pipan in Janez Sever iz Vi`marij ter Anton Je`ek
iz Zavrha.
Ob ustanovitvi je za~elo društvo izdajati svoje glasilo Slo
venski ~ebelar, ki izhaja še danes. Uredništvo je prevzel Fran
~išek Rojina, u~itelj v Šmartnu pod Šmarno goro, ki je to delo
opravljal 21 let. Rojina pa ni bil samo urednik društvenega li
sta, temve~ tudi – zlasti prva leta – osrednja osebnost društva,
ki je tudi usmerjala društveno delovanje. Bil je namre~ edi
ni, ki je bil odli~no podkovan tako v teoriji kot tudi v praksi.
Društvo se je nekaj let spopadalo z razli~nimi krizami. Vselej
je bil Rojina tisti, “ki je vzel kri` na rame in tako dolgo pro
sil, pregovarjal, poravnaval nesoglasja in vzpodbujal omahljivce,

Bronasta medalja,
ki jo je Osrednje
avstrijsko čebe
larsko društvo ob
mednarodni čebe
larski razstavi na
Dunaju leta 1903
podelilo Ivanu Pan
gercu iz Tacna za
razstavljen značilni
slovenski panj “kra
njič”. (Arhiv ČD Ta
cen, darilo Marjana
Pangerca iz Tacna)

da je voz spravil spet na pravi tir.” Vse te nehvale`ne posle je
opravljal zgolj iz ljubezni do društva in ~ebelarstva.
Slovensko ~ebelarsko društvo je za~elo po letu 1905 us
tanavljati tudi svoje podru`nice. Na kranjskem so bile med
prvimi ustanovljene podru`nice na Bohinjski Beli, v Gorjah,
Grosupljem, Idriji, Ilirski Bistrici, Kamniku, Košani, Kranju,
Radovljici, Robu, na Vrhniki, v Vipavi in Zgornji Krki.
Omenimo naj, ker se nanaša na našo bli`njo okolico, da je
imel v Dravljah pred prvo svetovno vojno Ivan Babnik trgo
vino s ~ebelami, v Šentvidu je bila trgovina z medom, ki jo je
vodila Ivana Rozman, v Vi`marjah pa je imela Lucija Gutnik
medi~arstvo.
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Fran~išek ^rnagoj se je rodil 27. ja
nuarja 1865 v ^rni vasi na Barju. Leta
1885 je kon~al ljubljansko u~iteljiš~e in
istega leta nastopil svojo prvo u~itelj
sko slu`bo pri Sv. Gregorju nad Ort
nekom, kjer je pou~eval do konca leta
1887. S 1. decembrom so ga prestavili
v Šmartno pod Šmarno goro. Tu je bil
do velikono~nega potresa 1895, ki je
porušil tudi šolo. Kot je leto pozneje
zapisal v sestavku Potres, objavljenem
v U~iteljskem tovarišu, je s svojo dru
`ino drugi del potresne no~i pre`ivel v
~ebelnjaku Andreja @ivali~a v Šmart
nu, oz. kot je zapisal v “ulnjaku soseda
iz Pušave”. Nato je bil od 5. maja 1895
nadomestni u~itelj v Podšentjurju pri

Izlakah. Od za~etka leta 1896 do upo
kojitve 1924 je u~il v Ljubljani na Bar
ju. Bil je strokovnjak za sadjarstvo, vrt
narstvo in ~ebelarstvo in je skrbel za
napredek šolskih vrtov. Zadnja leta je
bil nadzornik šolskih vrtov v Sloveniji.
Za pospeševanje kmetijstva na Barju je
ustanovil na mestnem zemljiš~u blizu
šole kmetijsko preizkuševališ~e, ki ga
je vodil in nadziral sam. Predsedstvo
Slovenskega osrednjega ~ebelarskega
društva za Kranjsko, Štajersko, Koroš
ko in Primorsko, ustanovljenega 1898,
je prevzel 1899 v izredno te`avnih raz
merah. To funkcijo je opravljal do kon
ca leta 1904 in ponovno v letih od 1908
do 1912. Deloval je pri napredni u~itelj
ski organizaciji in U~iteljski tiskarni. Z
zabavnimi, metodi~no-didakti~nimi,
vzgojnimi in organizacijskimi ~lanki je
sodeloval do 1894 pri U~iteljskem to
varišu, z mladinskimi ~rticami pozneje
pri Zvon~ku. V dobi stare Jugoslavije je
bil nekaj ~asa nadzornik šolskih vrtov v
Sloveniji. Delo, ki ga je opravljal v svo
jem `ivljenju najraje, mu je izkopalo
prerani grob. Pri kopanju na vrtu se je
zastrupil in je zaradi te zastrupitve umrl
15. septembra 1926 v splošni bolnici v
Ljubljani.

••
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Fran~išek Rojina se je rodil 3. oktobra
1867 v Zgornji Šiški. V šolo je hodil v
u~iteljiš~u v Ljubljani. Slu`boval je v
Kolovratu, Dobravi pri Kropi, na Va
~ah in od avgusta 1897 v Šmartnu pod
Šmarno goro. Kot navdušen pevec in
godbenik je hodil vsako nedeljo orglat
k maši na Šmarno goro. Junija 1899 je
postal šolski upravitelj v Šmartinu pri
Kranju, kjer je ostal kar dvajset let. Tam

je preskušal razne sisteme panjev, med
njimi Dzierzonove, kranji~e, dunaj
~ane, Gerstungove, Langstrothove in
nazadnje še Alberti-@niderši~eve (A@)
panje. Spoznal je prednost A@ panja
in ~ebelarjenja v njem. Pisal je ~lanke
o tem panju in s tem pripomogel, da
je ta pridobil polno veljavo v sloven
skem ~ebelarstvu. Obiskoval je dunaj
sko ^ebelarsko šolo in jo kon~al leta
1895. Leta 1898 je ustanovil glasilo
Slovenskega osrednjega ~ebelarskega
društva za Kranjsko, Štajersko, Ko
roško in Primorsko Slovenski ~ebelar.
Uspešno ga je urejal do leta 1919. Pre
vedel je Janševo knjigo Popolni nauk o
~ebelarstvu in jo izdal leta 1906. Leta
1907 pa je dopolnil knjigo Franca Lak
mayerja Umno ~ebelarstvo. Na prelo
mu stoletja in nato še dve desetletji je
bil vodilni in najpopularnejši slovenski
~ebelar. Znan je bil tudi med ~ebelarji
v de`eli avstro-ogrske monarhije in ~ez
njene meje. Udele`eval se je evropskih
~ebelarskih kongresov in dose`ke ne
sebi~no prenašal slovenskim in ostalim
tujim ~ebelarjem. Umrl je v Ljubljani 1.
februarja 1944.

••
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Podru`nica Slovenskega 
~ebelarskega društva Tacen
Po prvi svetovni vojni se je zanimanje za ~ebelarstvo mo~no
pove~alo, število ~lanov se je podvojilo. Leto pozneje so se
vsa de`elna društva zdru`ila v ^ebelarsko društvo za Slovenijo
in de`elna vlada je ustanovila mesto potovalnega u~itelja za
~ebelarstvo.

Na domu župana
Alojza Tršana, pri
Mačku v Tacnu, je
bila 26. decembra
1919 ustanovljena
Podružnica Sloven
skega čebelarskega
društva Tacen pod
Šmarno goro. Foto
grafija je iz okrog
leta 1912. (zasebna
zbirka Japeca Ja
kopina, Tacen)

Trije tacenski ~ebelarji, Alojzij Tršan, posestnik in `upan
ob~ine Šmartno pod Šmarno goro, `elezniški uslu`benec Ivan
Snoj in ~evljarski mojster Ivan Pangerc, so leta 1919 ustanovili
Podru`nico Slovenskega ~ebelarskega društva Tacen pod Šmar
no goro. Na štefanovo, 26. decembra 1919, so na domu `upa
na Tršana, pri Ma~ku v Tacnu, sklicali ustanovni ob~ni zbor.
Udele`ilo se ga je 13 ~ebelarjev iz Sr. Gameljn, Šmartna pod
Šmarno goro, Tacna, Trate, Vikr~ in Zapu`, torej z obmo~
ja takratnih ob~in Šmartno pod Šmarno goro in Šentvid nad
Ljubljano. Izvolili so odbor podru`nice v sestavi: Alojzij Tršan
kot predsednik, Ivan Snoj kot tajnik, Ivan Pangerc st. kot bla
gajnik in Jo`e Virk ter Janez @agar kot odbornika.

16
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@e 11. aprila 1920 je bil drugi ob~ni zbor, ki “ga je otvo
ril predsednik Tršan Alojzij s kratkim nagovorom, v katerem je
poudarjal pomen ~ebelarstva v gospodarskem in zdravstvenem
oziru. Priporo~al je, da bi si ~ebelarji napravili po mo`nosti mo
derne panje.” Tajnik Ivan Snoj je omenil, da je podru`nica v
letu 1919 nabavila 420 kg sladkorja in priporo~il zboru, “da bi
se povabilo kakega ~ebelarskega strokovnjaka, da bi predaval o
pomenu in gojenju ~ebel.”

Vabilo na 5. občni
zbor (26. decembra
1922). (Slovenski
čebelar, letn. 25,
štev. 10–12, 20.
december 1922,
str. 154)
Poročilo o 5. obč
nem zboru (26.
decembra 1922).
(Slovenski čebelar,
letn. 26, štev. 1,
31. januar 1923,
str. 14)

Žig Podružnice 
Slovenskega
čebelarskega 
društva Tacen pod
Šmarno goro iz 
leta 1934.

V prvem letu se je skupaj vpisalo 20 ~lanov, a je njihovo
število `e do naslednjega ob~nega zbora (23. januarja 1921)
padlo na vsega 10 ~lanov. Razlog za upad ~lanstva je bil, da
~ebelarji niso dobili obljub
ljenega sladkorja, pa tudi
~asopis Slovenski ~ebelar je
prihajal neredno. V nasled
njih letih se je ~lanstvo po
novno za~elo krepiti: leta
1924 je bilo `e 16 ~lanov, pet
let pozneje 17 in leta 1930 so
spet imeli, tako kot v za~et
ku, 21 ~lanov. V tridesetih le
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tih se je ~lanstvo še naprej krepilo in v letu 1938 doseglo 29
~lanov.
Pomembna dejavnost podru`nice je bila organizacija
strokovnih predavanj. V letih 1922 do 1925 je imel letna pre
davanja za ~lane podru`nice potujo~i ~ebelarski u~itelj Jo`e
Okorn iz Ljubljane. Predaval je o prakti~nem ~ebelarstvu, o
preva`anju ~ebel, prestavljanju, rojenju, odvzemanju medu in
o maticah. V majski številki Slovenskega ~ebelarja leta 1925
so tacenski ~ebelarji zapisali: “^ebelarska podru`nica v Tacnu
pod Šmarno goro je priredila dne 28. decembra 1924 predavanje
in ob~ni zbor pri Ivanu Snoju v Tacnu. Predaval nam je tajnik
osrednjega društva g. J. Okorn o prestavljanju in o preva`anju
~ebel v pašo. Ob povoljni udele`bi nam je nad dve uri razlagal in

Prepis zapisnika 
ustanovnega 
občnega zbora
iz 26. decembra
1919, ki ga je 
1. februarja 1936
napisal takratni 
tajnik Viktor 
Cedilnik. (arhiv
ČD Tacen)
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Prezimovanje v mediš~u. Z veseljem
sem ~ital ~lanek v 9. štev. »Slov. ^ebelarja« l. 1923., v katerem se priporo~a
~ebelarjem prezimovati ~ebele v mediš~ih. Odlo~il sem se tudi jaz tako
prezimiti svoje ~ebele v A.-@. panjih, a
kon~no sem jih v ta namen pripravil le
7. ^ez 11 dni sem posamezne pregledal,
ter dognal, da se nahaja v enemu panju
mati z dru`ino v plodiš~u. Zelo ~udno
se mi je to zdelo, kajti dobro sem vedel,
da sem jo prelo`il iz plodiš~a v mediš~e. Nato sem zopet spravil vse ~ebele z
matico vred v mediš~e, in sem mislil, da
sem naredil vse potrebno za zimo. Bilo
je `e v za~etku novembra, do dobra
sem zadelal vse ~ebele ter polo`il slamnice zadaj v panje. Mislil sem si: Sedaj,
ko sem prestavil ~ebele v mediš~e, sem
ušel zopet gotovim stroškom, ker mi ne
bo treba kupovati omare za shranjeva-

nje satja ~ez zimo. V tem oziru se mi je
zdela ta misel zelo prakti~na.
Lepega soln~nega dne 3. sve~ana
1924. stojim pred ~ebelnjakom ter opazujem ~ebelice kako veselo izletavajo iz
vseh panjev, le iz enega se nobena ne
prika`e. Zdelo se mi je to sumljivo. V
skrbeh grem pogledat v notranjost panja in na `alost opazim v plodiš~u vse
mrtvo, cela dru`ina z matico vred mi
je padla. Takoj nato sem pobral prazno satovje iz plodiš~a in ga o~istil mrtvih ~ebel. Pri tem sem zapazil, da je v
mediš~u zapustila dru`ina 10 do 12 kg
medu. Ob`aloval sem svoje dejanje, `ival se mi je smilila. Prosil bi ~ebelarje, ki
prezimujejo v mediš~ih, in imajo izkušnje v tem, da bi pojasnili, kako je treba
ravnati s takim panjem, kjer ~ebele no~ejo ostati v mediš~u. Ivan Snoj, Tacen.
Slovenski ~ebelar, letn. 27, štev. 5,
1924, str. 78–79.

Ivan Snoj razmišlja o prezimovanju čebel. (osebna zbirka Janeza Snoja, Tacen)
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nas pou~eval o naprednem in prakti~nem ~ebelarstvu. ^lani so z
veseljem poslušali njegov pouk. Predsednik se mu je lepo zahvalil
ter ga prosil, naj priredi spomladanski te~aj na prvo majevo ne
deljo popoldne v Srednjih Gameljnah pri tovarišu Virku.” Leta
1923 so organizirali predavanje prof. Josipa Verbi~a z Brezo
vice, ki je znan po tem, da je 1932 na Kopiš~ih v dolini Kam
niške Bistrice ustanovil prvo plemenilno postajo za plemeni
tev in vzrejo ~ebel matic kranjske sivke (apis mellifica carnica).
Prof. Verbi~ je predaval tudi leta 1930 o vzreji in izbiri matic, v
maju pri ~ebelnjaku Ivana Snoja v Tacnu, v juliju pa še v Šen
tvidu pri ~ebelnjaku Ivana Šmajdka. Leta 1932 so organizirali
troje predavanj: prvo nedeljo v aprilu pri Ivanu Kralju v Zgor
njih Gameljnah, prvo nedeljo v maju pri Ivanu Snoju v Tacnu
in prvo nedeljo v juniju pri Ivanu Šmajdku, šolskemu upra
vitelju v Šentvidu. Predavanje o vzreji in prestavljanju matic
in o rojih je imel 23. aprila 1939 tudi Julij Mayer iz Doba pri
~ebelnjaku Martina Medveda v Tacnu. Jo`e Okorn, takrat re
ferent za ~ebelarstvo pri kraljevi banski upravi, je predaval o
~istokrvnih ~ebelah 11. februarja 1940 v gostilni Košir v Tac
nu; predavanja se je udele`ilo 19 ~lanov.

Čebelarji tacen
ske podružnice ok.
1929. Ob levi strani
malega čebelnja
ka sedi predsednik
Ivan Snoj, ob njem
Ivan Pangerc ml. in
Ivan Pangerc st.; 
na skrajni desni sedi
Martin Medved, za
njim stoji njegov sin
France Medved, ob
njem pa predsedni
kova hči Olga Snoj.
(osebna zbirka
Marjana Pangerca,
Tacen)
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Člani ob 15-letnici
(1935) pred čebel
njakom predsednika
podružnice Ivana
Snoja. Spredaj: 
prvi z leve Ivan
Medved, v sredini
je predsednik Ivan
Snoj, desno ob
njem Ivan Inglič;
zadaj: prvi z leve
Viktor Cedilnik, peti
Ivan Pangerc ml.,
ob njem skrajno
desno Franc Med
ved. (osebna zbirka
Marjana Pangerca,
Tacen)

V letu 1940 se je
podru`nica v~lanila v
Zvezo gorenjski ~ebe
larskih
podru`nic
Anton Janša v Kranju
in njihov predstavnik
Ravnik se je tudi ude
le`il ob~nega zbora
podru`nice 29. de
cembra 1940. Zvezo
so v Kranju ustanovili
1938 in je vklju~evala
poleg okoliških po
dru`nic tudi podru`
nice s celotne Gorenjske, to je od Tacna do Bohinjske Bistrice.
Poleg ~lanarine, ta je znašala v za~etku 50 kron, so bile
za podru`nico pomemben vir dohodkov tudi medene vese
lice s sre~elovi in to~enjem medenih pija~. V dvajsetih letih
preteklega stoletja so jih obi~ajno prirejali na vrtu gostilne pri
@ibertu na Brodu. Ena takšnih je bila tudi 1925. Predsednik
Snoj je o njej poro~al v decembrski številki Slovenskega ~ebe
larja leta 1925: “^ebelarska podru`nica v Tacnu je priredila dne
19. septembra t. l. ~ebelarsko veselico pri @ibertu na Brodu. Vsi
obiskovalci so se vra~ali domov z dobre gostije prav zadovoljnih
in veselih obrazov. Tudi mi ~ebelarski bratje smo bili hvale`ni
ter uverjeni, da nas ima Bog še rad, ker smo imeli jako lep soln
~en, gorak dan ter lepo udele`bo. Ves ve~er sta nam prepevala
dva zbora: pevsko društvo »Zarja« v Tacnu in zbor prosvetnega
društva v Šmartnem pod Šmarno goro. Obema izrekamo iskreno
zahvalo za poset naše medene veselice. – ^isti dobi~ek veselice je
bil namenjen za nabavo dere na peresih za preva`anje ~ebel. Ker
pomeni ta nabava va`en korak naprej, prosimo vse ~lane, da se
letošnjega ob~nega zbora gotovo udele`e, da lahko sklenemo, ali
napravimo voz ali ne. Treba bo precejšnjo vsotico denarja doda
ti, da bo zadostovalo. Vpoštevali bomo seveda tudi tiste ~ebelarje,
ki dere br`kone ne bodo rabili. Take naše ~lane seveda ta zadeva
ne bo toliko zanimala, vendar pri~akujemo, da nam bodo poma
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gali, ~e imajo res kaj smisla za skupno in dobro delo ter za razvoj
~ebelarstva. – Ob`alujem samo ~lane, ki se veselice niso udele`ili.
Vzrok nam ni znan. Vsaj po mojem mnenju upam, da nimajo
nobenega vzroka nagajati in nam veselje podirati, saj smo ven
dar imeli najboljši namen kljub slabi letini. Torej, prosim, poz
dravite se! Pozabili bomo vse slabo. Podajmo si roke za smotreno
delo! Zahvaljujem se vsem tistim ~ebelarjem, ki so pridno delali
za veselico. ^ebelarji! V slogi je mo~. Pridite vsi na ob~ni zbor in
na predavanje! Tam povejte svoje mnenje, ~e smo mogo~e kaj
zakrivili. Rade volje vse poravnamo, ~e bo le v naši mo~i. Torej
pridite, da si podamo roke in ustvarimo smernice za bodo~e leto.
Na svidenje!”
Slovesno so po~astili 15-letnico podru`nice. V decembr
ski številki Slovenskega ~ebelarja so o tem zapisali: “Podru`
nica je letos slavila 15letnico svojega obstoja. Ob tej priliki smo
priredili 20. oktobra medeno veselico, ki je razmeroma dobro us
pela. Na `eljo tukajš
njih ~ebelarjev smo
se po 15 letih skup
nega dela dali slika
ti pred ~ebelnjakom,
ki je last predsedni
ka podru`nice Ivana
Snoja. Le `al, da za
radi slabega vremena
manjka skoraj polo
vica ~lanov.” Tudi
ob
praznovanju
20-letnice podru`
nice poleti 1939, so
priredili tombolo
in veselico. O tem
beremo v junijski številki Slovenskega ~ebelarja: “Podru`nica
~ebelarskega društva v Tacnu vabi na proslavo 20letnice, zdru
`eno z veliko javno tombolo, ki do dne 2. julija ob 3. popoldne.
Tombola bo v restavraciji »Sava« v Tacnu pod Šmarno goro.
Glavni dobitki: 1 moško kolo, 2 dozi medu po 25 kg, 1 doza medu

Pintarjev čebelnjak,
kot ga je upodobila
Lojzka Medved leta
1936. (osebna zbir
ka Frančiške Artelj,
Tacen)
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Franc Medved pred
domačim čebel
njakom pri Pintarju
ok. 1932. (osebna
zbirka Frančiške
Artelj, Tacen)

po 10 kg ter še nad 150 drugih lepih dobit
kov. Po tomboli bo velika vrtna veselica.
Tablice za tombolo so v predprodaji pri
~lanih podru`nice po 2 din. ^isti dobi
~ek je namenjen za zboljšanje ~ebelarstva.
K obilni udele`bi vabi odbor, uredništvo
Slov. ~ebelarja pa prosi okoliške podru`ni
ce, da prireditev po svojih mo~eh podprejo.
Danes meni, jutri tebi!”
Leto 1928 je prineslo dober pridelek
“… takrat je bilo medu, da so voz ma
zali z njim. Medila je jelka prav izborno
pod Krimom ...”, zato so se dogovori
li z vodiško ~ebelarsko podru`nico in
organizirali izlet na Šmarno goro, kjer
so se udele`ili maše “v znak hvale`nosti
katere dobrote so prejeli ~ebelarji od sv.
Ambro`a”. Na Šmarno goro so obi~ajno
hodili na novega leta dan, tako so 1. ja
nuarja 1928 na izlet na Šmarno goro po
vabili tudi pevsko društvo Zarja (za honorar so jim pla~ali 100
dinarjev). Podobno je bilo na novega leta 1936: “Na novega
leta dan gremo vsi na Šmarno goro k deseti sv. maši, pri kateri
bo pel doma~i moški zbor »Zarja«. Po maši pa na veselo svidenje
z vsemi bli`njimi in daljnimi ~ebelarji v prijazni gostilni Franca
Gorjanca na Šmarni gori. Tam se bomo ponovno slikali v širšem
krogu. Izlet bo ob vsakem vremenu.” Seveda pa so dobrim le
tinam, kakršna je bila 1928, sledile tudi slabe. V letu 1939 je
bila ~ebelarska letina “… slaba tako, da ne pomnijo najstarejši
~ebelarji”. ^ebelarji so morali ~ebele krmiti s sladkorjem in
zdru`evati panje. Zanimivo, da je v mar~evski številki Sloven
skega ~ebelarja tacenska podru`nica priporo~ila ~lanom, “da
se za pomladno pitanje preskrbe z medom, ki je za razvoj ~ebel
nih dru`in neprecenljive vrednosti. Pojasnila, kje se dobi zanes
ljiv in ~ist pitanec, dobite pri predsedniku Medvedu.”
Na ob~nem zboru 6. januarja 1934 so se spomnili tudi
200-letnice rojstva “prvega slovenskega ~ebelarskega u~itelja”

Naj medi!          23

Antona Janše. Tajnik Viktor Cedilnik pa se je 20. maja 1934
v imenu tacenske podru`nice udele`il Janševe proslave v Za
breznici.
^lani podru`nice so imele tudi skupno ~ebelarsko orodje.
@e 1919 so na predlog Antona Štruklja s Trate kupili to~ilo za
med (“med-metalnico”). V letu 1922 so kupili za 7520 kron

Janez Mrhar pred
domačim čebelnja
kom pri Andreju v
Stanežičah, 
12. september
1937. (osebna
zbirka Mimi Kožuh,
Šujica)

Vinko Štirn in 
žena Marija pred
domačim čebelnja
kom pri Rahlinu v
Stanežičah na 
veliko noč, 
24. marca 1940.
(osebna zbirka
Joška Štirna,
Stanežiče)

24

Naj medi!

Miklavžkov 
čebelnjak v 
Tacnu, kjer je v letih
1924–1939 Ivan
Snoj opravljal 
opazovalno služ
bo; slikano 1942.
(osebna zbirka
Andreja Cedilnika,
Tacen)

orodja kar je omogo~ila dobro obiskana veselica, ki je navrgla
kar 8888 kron ~istega dobi~ka. V letu 1926 so kupili voz – pe
resnik za preva`anje ~ebel na pašo (za 40 A@ panjev). Zanj
jim je naklonil veliki `upan 300 dinarjev podpore. Za upo
rabo voza so dolo~ili naslednjo tarifo: 15 dinarjev poldnevna
uporaba in 30 dinarjev celodnevna uporaba. Konec tridesetih
let so kupili za prevoz ~ebel vzmeteno dero, ki so jo proti pla
~ilu posojali tudi ne~lanom. Inventar se je obi~ajno hranil kar
pri predsedniku podru`nice. V letu 1934 so kupili to~ilnico za
med, leta 1940 pa še ~istilnik za med in sipalnik.
Podru`nica je skrbela tudi za pašo ~ebel, zato je na veliko
no~ni ponedeljek, 29. marca 1937, organizirala sajenje akacije
in rese. V za~etku januarja 1941 so nameravali nabaviti 200
sadik belega javorja, 100 sadik akacije in 100 sadik ive, a teh
medonosnih rastlin verjetno niso uspeli zasaditi.
Podru`nica je organizirala v Tacnu tudi svojo opazovalno
slu`bo, ki je poro~ala o medenju in jo je vodil Ivan Snoj. De
lovati je za~ela junija 1924. Ta slu`ba je bila na predlog odbora
leta 1939 ukinjena z obrazlo`itvijo, da “ne odgovarja ~lanom
tukajšnje podru`nice”.
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U s t a n o v n i ~ l a n i Podru`nice slovenskega ~ebelarskega društva Tacen 1919
Lovrenc Brecelj, Vikr~e

Nikolaj Novak, Tacen

Alojzij Tršan, Tacen

Jo`e ^i`man, Tacen

Ivan Pangerc, Tacen

Jo`e Virk, Sr. Gameljne

Janez Knapi~, Tacen

Ivan Snoj, Tacen

Viktor Vodnik, Zapu`e

Miha Lavri~, Sr. Gameljne

Anton Štrukelj, Trata

Janez @agar, Šmartno

Franc Medved, Tacen
P r e d s e d n i k i Podru`nice slovenskega ~ebelarskega društva Tacen 1919–41
Alojzij Tršan, Tacen

1919–20

Martin Medved, Tacen

1937–39

Ivan Snoj, Tacen

1921–36

Ivan Snoj, Tacen

1940–41

P o d p r e d s e d n i k i Podru`nice slovenskega ~ebelarskega društva Tacen 1919–41
Janez Knapi~, Tacen

1921–22

Franc Florjan~i~, Dravlje   

1937–39

Ivan Kralj, Zg. Gameljne

1923–32

Janko Erjavec, Vi`marje

1940–41

Martin Medved, Tacen

1933–36

T a j n i k i Podru`nice slovenskega ~ebelarskega društva Tacen 1919–41
Ivan Snoj, Tacen

1919–20

Viktor Cedilnik, Šentvid    

1936–39

Martin Medved, Tacen

1921–32

Anton Novak, Tacen

1940–41

Jo`e Zupan, Vi`marje

1933–35

B l a g a j n i k i Podru`nice slovenskega ~ebelarskega društva Tacen 1919–41
Ivan Pangerc st., Tacen

1919–20

Ivan Snoj, Tacen

1924–26

Jo`e ^i`man, Tacen

1920–22

Lovro Ba~nik, Vikr~e

1927–32

Ignacij Koderman,   
Zg. Gameljne  

1923

Ivan Pangerc ml., Tacen

1932–41

O d b o r n i k i Podru`nice slovenskega ~ebelarskega društva Tacen 1919–41
Janez @agar, Šmartno

1919–20

Janko Erjavec , Vi`marje

1927, 33–36

Jo`e Virk, Sr. Gameljne

1919–20

Ivan Ingli~, Šmartno

1933–39

Ivan Pangerc st., Tacen

1920

Viktor Cedilnik, Šentvid  

1934–35, 40

Franc Dolni~ar, Sr. Gameljne  

1921–24

Vinko Štirn, Stane`i~e

1936

Janez Knapi~, Tacen

1923–26

Jo`e Zupan, Vi`marje  

1936–40

Ivan Medved, Tacen  

1925–32

Vinko Isteni~, Stane`i~e

1937

Franc Florjan~i~, Dravlje

1926–35

Martin Medved, Tacen

1940

Albin Magister, Vi`marje

1927–32
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Alojzij Tršan se je rodil v Hrašah 18.
junija 1866 kot sedmi od devetih otrok
v kaj`arski dru`ini Lovrenca in Marije
roj. Jerala. Po poklicu je bil zidarski de
lovodja. Leta 1897 se je poro~il z mli
narjevo h~erjo Ne`o Malenšek, Ma~
kovo iz Tacna in se tam tudi naselil.
Poleg mlinarstva se je ukvarjal tudi s
prodajo lesa in zemljemerstvom (raz
kosavanjem zemljiš~). Leta 1899 je bil
prvi~ izvoljen za `upan ob~ine Šmartno
pod Šmarno goro in ostal na tem mestu

vse do dvajsetih let 20. stoletja. Oprav
ljal je številne funkcije: bil je prvi na~el
nik leta 1906 ustanovljene Hranilnice
in posojilnice v Šmartnu pod Šmarno
goro in od 1909 ustanovni ~lan Kme
tijskega društva v Šmartnu pod Šmarno
goro. Leta 1919 je postal tudi pobudnik
in prvi predsednik Podru`nice ~ebelar
skega društva za Slovenijo s sede`em
v Tacnu. Umrl je v visoki starosti 20.
aprila 1956 pri Ma~ku v Tacnu.

••
Ivan Snoj se je rodil 7. avgusta 1892
pri Klincu v Šmartnu kot prvorojenec
v dru`ini Janeza in Marije roj. Ov~ak iz
Šmartna. Leta 1918 se je poro~il z Ma

rijo Tomši~, Miklav`kovo iz Tacna, kjer
si je tudi ustvaril dom. Po poklicu je bil
pletar. Bil je tudi ustanovitelj pevskega
društva “Zarja”, ki je delovalo v Tac
nu od leta 1919 (uradno registrirano
1920). Umrl je 30. aprila 1946 pri Mi
klav`ku v Tacnu. Tacenski ~ebelarji so
mu v nekrologu, objavljenem v junijski
številki Slovenskega ~ebelarja leta 1946,
med drugim zapisali: “Vsi, ki so te poz
nali, se te bodo s hvale`nostjo spominja
li. Zelo bodo pogrešali pevci tvoj krasni
tenor, ~ebelarji in sadjarji pa tvoje zna
nje, s katerim si bil ljubeznivo vsem na
razpolago. Tvoja gostoljubna hiša je bila
odprta vsakomur, kdor je iskal nasveta,
bodisi v ~ebelarstvu, bodisi v sadjarstvu
ali v petju.”

Naj medi

Martin Medved se je rodil 11. novembra 1881 pri Matiju v Tacnu kot prvo-
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rojenec o~eta Matije in matere Špele
roj. Plevel, ki je na njegovem porodu
umrla. Bil je sodarski mojster. Leta
1908 se je poro~il s Fran~iško Knific iz
Valburge in si ustvaril veliko dru`ino.
Bil je eden od ustanoviteljev Sodarske
zadruge v Tacnu leta 1909. Aktiven je
bil tudi v gasilstvu, od 1907 do 1912 je
bil tajnik in od 1913 do 1916 na~elnik
Prostovoljnega gasilskega društva Tacen. Bil je tudi ~ebelar; od 1921 do 1932
je bil tajnik in od 1937 do 1939 predsednik Podru`nice ~ebelarskega društva za
Slovenijo s sede`em v Tacnu. Umrl je 4.
oktobra 1965 pri Pintarju v Tacnu.


Franc Cedilnik (načelnik PGD Tacen 1927–33) in Ivan Snoj (predsednik ČD Tacen
1921–36, 1940–46) pri pogovoru o gasilstvu in čebelarstvu. (osebna zbirka
Janeza Snoja, Tacen)

Naj medi!
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^ebelarska dru`ina
Tacen
Po koncu II. svetovne vojne je bila v Ljubljani ustanovljena
^ebelarska zadruga za Slovenijo, ki je do leta 1948 vklju~evala
7611 ~lanov. ^ebelarstvo na širšem obmo~ju Ljubljane se je
reorganiziralo v ^ebelarsko podru`nico za Ljubljano in okolico.
Tudi predvojna podru`nica Slovenskega ~ebelarskega društva
Tacen pod Šmarno goro se je preimenovala v ^ebelarsko dru`ino Tacen in se vklju~ila v ^ebelarsko podru`nico za Ljubljano in okolico.

Del zapisnika
ustanovnega
občnega zbora
Čebelarske družine
Tacen. (6. januar
1946) (arhiv
ČD Tacen)
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Anton Novak, 
predsednik 
Čebelarske družine
Tacen, je 1946 
postal čebelarski
bolezenski 
izvedenec. (osebna
zbirka Eda Novaka,
Tacen)

V nedeljo, 21. oktobra 1945, so ~ebelarji organizirali v
gostilni pri Vajdi~u v Tacnu pripravljalni ob~ni zbor ^ebe
larske dru`ine v Tacnu. Od 22 ~lanov se jih je zbora udele`ilo
15. Zbrane je uvodoma pozdravil Ivan Snoj, predvojni pred
sednik Podru`nice in najstarejši ~ebelar v Tacnu. Dolo~ili so
~lane, ki so bili zadol`eni za posamezna obmo~ja, in sicer Pe
tra Premka za Šmartno, Gameljne in Rašico, Franca Pipana
za Skaru~no, Viktorja Cedilnika za Šentvid, Leona Šušterši~a
za Tacen in Milana Jerasa za Zavrh in Pirni~e. “Ob 12. uri tov.
Cedilnik zaklju~i zborovanje in se zahvali za udele`bo s pozdra
vom: Smrt fašizmu. – Svobodo narodu!” Naslednji teden so
ustanovili tudi za~asni odbor: Ivan Snoj, predsednik, Franc
Pipan, podpredsednik, Leon Šušterši~, tajnik in Peter Premk,
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blagajnik ter se dogovorili, da bo ustanovni ob~ni zbor ^ebe
larske dru`ine Tacen 6. januarja 1946 pri Martinu Medvedu
v Tacnu št. 12.
Ustanovnega ob~nega zbora se je udele`il tudi predstavnik
^ebelarske podru`nice za Ljubljano in okolico, ki je med dru
gim seznanil ~lane, da bo organiziran te~aj za “~ebelarske bo
lezenske izvedence”. Povedal je tudi, da je Zadruga dobila Luk
manovo posestvo na Vikr~ah, kjer bo zgrajeno vzorno ~ebe
larstvo, od katerega bo imelo korist vse ~ebelarstvo Slovenije.
Ob~ni zbor je izvolil tudi novo vodstvo. Predsednik je
postal Anton Novak iz Tacna, tajnik Leon Šušterši~ iz Tacna,
blagajnik Peter Premk iz Šmartna, gospodar Ivan Pangerc ml.
iz Tacna, odbornika sta postala Ciril Kopitar iz Šentvida in
Ivan Pipan iz Skaru~ne, njun namestnik pa Anton Sadar iz
Gameljn. Za pregledovalca ra~unov je bil izvoljen Ivan Šte
fan~i~ iz Vi`marij, za delegata pa Viktor Cedilnik iz Šentvida.

Viktor Cedilnik 
pred svojim 
čebelnjakom 
v Šentvidu leta 
1948. (osebna
zbirka Elizabete
Kodelja, Podgora)

Kljub delni podpori kmetijskim zadrugam je bila ^ebe
larska zadruga za Slovenijo prepuš~ena propadu in leta 1951
je bila ukinjena, ustanovljena pa je bila Zveza ~ebelarskih dru
štev za Slovenijo, ki se je pozneje preimenovala v ^ebelarsko
zvezo Slovenije.
Po ob~nem zboru leta 1951 je ^ebelarska dru`ina Ta
cen “pristopila k organizaciji zbiranja ~lanov”. Dolo~ili so tri
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Povojna žiga 
Čebelarske družine
Tacen.

Pred Cedilnikovim
čebelnjakom v
Šentvidu v začet
ku petdesetih let
prejšnjega stoletja
(sedaj poteka na
tem mestu Celovš
ka cesta); Viktor
Cedilnik je skrajno
desno. (osebna
zbirka Elizabete
Kodelja, Podgora)

skupine s po dvema ~lanoma odbora, ki so prevzeli odgovor
nost za posamezna obmo~ja dru`ine. Predsednik Anton No
vak in gospodar Ivan Pangerc sta prevzela Tacen, Pirni~e in
Zavrh; blagajnik Rafael Šuštar in Alojz @agar Šmartno, Ga
meljne in Skaru~no z okolico; Ciril Kopitar in tajnik Franc
Farazin pa Vi`marje, Šentvid, Gunclje in Stane`i~e. Dosegli so
lep rezultat, saj “so se v~lanili skoraj vsi ~lani tega okoliša, ki so
`e bili ~lani ~eb. dru`ine Tacen, pristopilo pa je tudi precej no
vih”. Tako je bilo leta 1952 v dru`ini 27 ~lanov.
Na ob~nem zboru 8. februarja 1953 v gostilni Grad v Tac
nu, je Ciril Kopitar predlagal, da se odbor razširi z novimi ~la
ni, ki naj “prineso ve~ `ivljenja v dru`ino”. V odbor so takoj

Naj medi!          33

izvolili Staneta Smrajca iz Ljubljane, ki je postal zadol`en za
organizacijo pri preva`anju ~ebel na oddaljeno pašo. Urednik
Slovenskega ~ebelarja Vlado Rojec, ki je na ob~nem zboru za
stopal ^ebelarsko društvo za Ljubljano, je predlagal, da naj si
dru`ina ustvari sklad za preva`anje, v katerega bi ~lani pla~e
vali mese~ni prispevek. V tistem ~asu so ~lani tacenske dru`i
ne, predvsem Anton Novak in Ciril Kopitar, za~eli voziti ~ebe
le na pašo v Liko in na jadranske otoke, npr. na otok Š}edro
ob ju`ni obali Hvara. Prevoz je potekal po `eleznici in ~ebele
so morali med dolgo vo`njo tudi raztovoriti z vlaka in spusti
ti iz panjev. O paši je na ob~nem zboru 19. februarja 1956 v
gostilni pri Koširju v Tacnu govoril predsednik Anton Novak:
“Naše ~ebelice spe svoje zimsko spanje. V preteklem letu se je vsak
po svoje trudil in iskal sre~o po raznih pasiš~ih. Eni so peljali svo
je ~ebele na `ajbelj, drugi na akacijo, tretji na kostanj, na hojo,
na ajdo in celo na Hvar na ro`marin. Stikali smo vsepovsod za
medi~ino.” ^ebelarji so se seznanili tudi z razvojem A@ panja
in ob predavanju Vladimirja Rojca spoznali, da je devetsatnik
primeren za ~ebelarjenje na mestu, medtem ko sta deset in
enajstsatnik primerna za preva`anje na daljše razdalje. Sklenili

Pri čebelarju 
Viktorju Cedilniku 
v Šentvidu v 
začetku petdesetih
let prejšnjega 
stoletja; Viktor 
Cedilnik je skrajno
desno. (osebna
zbirka Elizabete
Kodelja, Podgora)
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Ivan Pangerc ml.
pred svojim 
čebelnjakom pri
Kiklarju v Tacnu
spomladi 1955.
(osebna zbirka
Marjana Pangerca,
Tacen)

Pred Kramarje
vim čebelnjakom
v Šmartnu kmalu
po II. svetovni
vojni. (osebna
zbirka Lojzke Šu
štar, Šmartno pod
Šmarno goro)

so, da bodo v bodo~e uporabljali le
slednje, saj je bila ve~ina ~ebelarjev
vozila ~ebele na pašo.
V za~etku leta 1957 so se
po sklepu ob~nega zbora dru`i
ni pridru`ili tudi ~ebelarji iz Pir
ni~, Preske in Stane`i~, saj sta bili
~ebelarski dru`ini Pirni~e in Med
no “v razsulu”. V odbor sta bila iz
voljena Alojzij Mila~ zadol`en za
obmo~je Pirni~ in Julij Brodnik
za Presko. Prvi je leta 1960 postal
tajnik, drugi pa leta 1966 predsed
nik ^ebelarske dru`ine Tacen.
Na ob~nem zboru 28. februar
ja 1960 so se ~ebelarji spomni
li tudi 40-letnice svojega društva.
Na predlog predsednika Antona
Novaka so sprejeli naslednji sklep:
“Veselica naj se vrši dne 10. VII. 60
v prostorih gostilne Košir v Tacnu.” Imenovan je bil tudi pri
pravljalni odbor v sestavi: Anton Novak, Alojz Mila~, Rafael
Šuštar, Stane Smrajc, Feliks Rozman, Stane Mrak, Janez Mr
har, Alojz Kunstelj, Ciril Kopitar in Julij Brodnik.
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Janez Mrhar iz 
Stanežič je vstopil 
v ČD Tacen leta
1958.  (arhiv
ČD Tacen)

Dru`ina je ves ~as skrbela za izobra`evanje svojih ~lanov.
^ebelarska predavanja so bila pogosta, tako je imel npr. 19.
marca 1966 predavanje prof. Edi Senega~nik. Na predavanje
so bili vabljeni tudi ~ebelarji iz dru`in Medvode in Skaru~
na, tako da se jih je zbralo kar 40. V skoraj dve uri trajajo
~em predavanju je predavatelj, z njemu lastno duhovitostjo
in ~udovitimi barvnimi diapozitivi, seznanil ~ebelarje s spom
ladanskim krmljenjem na zalogo. ^ebelarji so bili s predava
njem nadvse zadovoljni.
V letih 1977 in 1978 se je na obmo~ju dru`ine, in sicer naj
prej v Vikr~ah, pojavila prši~avost oz. akaroza. Gre za kroni~
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Pred Mežanovim
ćebelnjakom v
Tacnu ok. 1970.
(osebna zbirka Eda
Novaka, Tacen)

Alojz Milač, tajnik
ČD Tacen v letih
1960–65, pred
svojim čebelnjakom
v Zgornjih Pirničah
ok. 1955. (osebna
zbirka Petra Milača,
Zg. Pirniče)

no zajedavsko bolezen odraslih ~ebel, ki jo povzro~a hemato
fagna pršica Acarapis woodi. Ta se zarije v prvi par zra~nic
mlade odrasle ~ebele in ji poškoduje krilni sklep ter ostane
tam tudi po njenem odmrtju. Obolele ~ebele ne morejo ve~
leteti, ob izletnih dnevih prilezejo na brado, popadajo na tla in
tam odmrejo. Pri prvem spomladanskem pregledu ~ebel naj
de ~ebelar prazen panj in nedotaknjene zimske zaloge hrane.
Na ob~nem zboru 25. februarja 1978 je ~ebelar Alojz Kastelic
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Alojz Kunstelj pred
svojim čebelnja
kom na Glincah leta
1970. (osebna zbir
ka Alojza Kunstlja,
Glince)

Janez Mrhar 
(skrajno levo), tajnik
ČD Tacen v letih
1966–68, pri to
čenju medu doma
v Stanežičah ok.
1965. Točilo je bilo
v lasti Čebelarske
družine Tacen.
(osebna zbirka
Mimi Kožuh, Šujica)

iz Vikr~ opozoril, “da
dru`ina ni bila budna,
ker je Medex ravno v ~a
su pršice v lanskem letu
pripeljal ~ebele na nji
hovo obmo~je in to na
Rocen.” V aprilu 1978
so obvestili vse ~lane,
da morajo na ukaz ve
terinarskega zavoda ta
koj za~eti z dimljenjem
s Folbexom.
Jubilejni 60. ob~ni
zbor ^ebelarske dru`i
ne Tacen je bil 6. marca
1980 v Domu krajanov
v Tacnu. Takrat je svo
je zadnje predsedniško poro~ilo podal Anton Novak in med
drugim zapisal: “Ko mimo grede sre~ujem in opazujem obisko
valce Šmarne gore in drugih okoliških hribov kako neusmiljeno
trgajo cele šope prvih spomladanskih cvetlic in lomijo naro~ja
cvetnega grmi~evja, se sprašujem, kje tem ljudem odnos do na
rave in do lepšega okolja, ko pa potem vse povsod najdemo raz
metano in pohojeno cvetje in grmi~evje. Pravi ~ebelarji to po~no
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Alojz Kastelic ob
stojiščih nakladnih
panjev v Zavrhu
ok. 1970; tu je imel
vzrejo matic in 
pridobivanje ma
tičnega mlečka.
(osebna zbirka
Alojza Kastelica,
Vikrče)

ravno nasprotno: zasa
jajo in negujejo cveto~e
in medovite rastline ter
š~itijo naravo. […] No
vemu odboru `elim ve~
uspeha v prihodnje. Jaz
pa se vam lepo zahva
ljujem za zaupanje, ki
ste mi ga izkazovali za
~as mojega predseds
tva.”

Rado Cedilnik, 
tajnik ČD Tacen v
letih 1974–79, 
pred svojim 
čebelnjakom 
v Tacnu leta 1975.
(osebna zbirka
Andreja Cedilnika,
Tacen)

Anton Magister
pred svojim 
čebelnjakom, ki
je še iz leta 1947
v Šmartnu pod
Šmarno goro.
(foto: Marjeta
Derling, 2009)
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Sestavek v Sloven
skem čebelarju, let.
82, štev. 5, 1. maj
1980, str. 232.

Anton Marenče,
blagajnik ČD Tacen
v letih 1974–79,
pred svojim če
belnjakom v Vikr
čah. (osebna zbirka
Štefana Marenčeta,
Vikrče)

Stane Mrak 
(z ženo in hčerjo)
pred svojim čebel
njakom v Vikrčah
ok. 1960. (osebna
zbirka Mojce Mrak,
Vikrče)
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“U s t a n o v n i ~ l a n i” ^ebelarske dru`ine Tacen 1945–46
Viktor Cedilnik, Šentvid

Janko Luke`i~, Sr. Gameljne

Jo`e Pustovrh, Skaru~na

Jo`e ^i`man, Tacen

Anton Magister, Šmartno

Anton Sadar, Zg. Gameljne

Alojz Drešar, Skaru~na

Martin Medved, Tacen

Marjan Sever, Sr. Gameljne

Janko Erjavec, Vi`marje

Alojz Mila~, Zg. Pirni~e

Ivan Snoj, Tacen

Franc Farazin, Vi`marje

Anton Mrak, Stane`i~e

Ivan Stare, Zavrh

Ivan Ingli~, Šmartno

Filip Mrhar, Savlje

Franc Šenk, Trata

Vinko Isteni~, Stane`i~e

Anton Novak, Tacen

Ivan Štefan~i~, Vi`marje

Martin Jeras, Zavrh

Franc Omejec, Medno

Vinko Štirn, Stane`i~e

Marija Je`ek, Poljane

Ivan Pangerc ml., Tacen

Jakob Štraus, Zg. Pirni~e

Pavle Je`ek, Vikr~e

Ivan Pangerc st., Tacen

Rafael Šuštar, Šmartno

Ciril Kopitar, Vi`marje

Jo`e Peta~, Zg. Pirni~e

Leon Šušterši~, Tacen

Ivan Košir, Stane`i~e

Alfred Petri~, Vi`marje

Jakob Vehovec, Skaru~na

Ivan Kralj, Zg. Gameljne

Franc Pipan, Skaru~na

Janez Verli~, Skaru~na

Marjan Lavri~, Sr. Gameljne

Feliks Podgoršek, Skaru~na

Jo`e Zupan, Vi`marje

Alojz Lavrih, Šmartno

Janez Poga~ar, Šmartno

Alojzij @agar, Vi`marje

Slavica Lo`ar, Sr. Gameljne

Peter Premk, Šmartno

Anton @ivali~, Gunclje

P r e d s e d n i k i ^ebelarske dru`ine Tacen 1945–80
Ivan Snoj, Tacen  

1945

Anton Novak, Tacen  

1973–80

Anton Novak, Tacen

1946–65

Tomo Strgulc, Vi`marje  

1980–

Julij Brodnik, Medno, Vi`marje

1966–73

P o d p r e d s e d n i k i ^ebelarske dru`ine Tacen 1945–80
Franc Pipan, Skaru~na

1945

Franc Dobnikar, Medno  

1977

T a j n i k i ^ebelarske dru`ine Tacen 1945–80
Leon Šušterši~, Tacen  

1945–47

Alojzij Mila~, Zg. Pirni~e  

1960–65

Franc Farazin, Vi`marje

1948–51

Janez Mrhar, Stane`i~e

1966–68

Janez Babnik, Šentvid  

1951–54

Rado Cedilnik, Tacen

1974–80

Franc Pipan, Skaru~na  

1955–59

Tone Tome, Tacen   

1980–

B l a g a j n i k i ^ebelarske dru`ine Tacen 1945–80
Peter Premk, Šmartno

1945–46

Anton Maren~e, Vikr~e  

1974–79

Leon Šušterši~, Tacen     

1947

Stanislav Jerin, Stane`i~e

1980–

Rafael Šuštar, Šmartno  

1951–68

G o s p o d a r j i ^ebelarske dru`ine Tacen 1945–80
Ivan Pangerc ml., Tacen

1946–57

Ljubo Dani~i~, Šentvid   

1966–74

Stane Smrajc st., Ljubljana

1958–65

Ivan Bahovec, Brod  

1977–
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Anton Novak se
je rodil 23. ja
nuarja 1910 pri
Me`anu v Tacnu
o~etu
Alojzu
in materi Urši
roj. Rebolj. Leta
1938 se je po
ro~il z Alojzijo Jesih. Ves ~as je bil zelo
dejaven v gasilstvu, saj je bil predsednik
PGD Tacen v obdobjih 1955–58, 1962–
64 in 1971–79. Njegova velika ljubezen
pa je bilo sadjarstvo in ~ebelarstvo. @e
v rani mladosti, star komaj 20 let, si
je omislil prvo ~ebeljo dru`ino. Po II.
svetovni vojni je stalno ~ebelaril z ve~
kot 50 panji. Bil je med najaktivnejšimi
~ebelarji, ki so ~ebele selili na oddalje
na pasiš~a zunaj Slovenije. Zveza ~ebe

larskih društev za Slovenijo v Ljubljani
ga je odlikovala z redom Antona Janša
3. stopnje, 1973; 2. stopnje, 1982 in 1.
stopnje, 1988. Ob njegovi smrti 1994 so
~lani ^ebelarskega društva Tacen zapi
sali v Slovenskem ~ebelarju: “Nam ~ebe
larjem je bil vedno nekoliko skrivnosten,
saj je ponavadi hodil korak pred drugimi.
Prvi z našega obmo~ja je dokaj redno pre
va`al ~ebele na oddaljena pasiš~a. Prvi si
je omislil prevozni ~ebelnjak, in to še v
~asu, ko je marsikdo iz naše srenje imel
to za kaprico. Bil je pa~ napreden mo`,
zato mu ni bilo `al ~asa za organiziranje
društva in društvenega `ivljenja. Zavedal
se je, da bo le organizirano ~ebelarstvo
izpolnilo svoj namen in kljubovalo te`a
vam, ki se na tem podro~ju nenehno po
javljajo.”

Julij Brodnik se
je rodil 29. ja
nuarja 1930 v
Mednu, kot naj
starejši od treh
otrok na Ma~ko
vi kmetiji, kjer je
bilo ~ebelarjenje
pravzaprav `e v rodu. Svoje prve ~ebele
je podedoval od o~eta Janeza, od kate
rega je podedoval tudi pravo ~ebelarsko
ljubezen, ki ga je spremljala celo `iv
ljenje. Kljub naporni slu`bi v podjetju
IBE d. d., kjer je delal v in`eniringu –

na terenu, je pravzaprav ves svoj prosti
~as poleg dru`ine namenjal ~ebelicam
in vsemu, kar se je okrog njih dogaja
lo. Vedno je rad s ~ebelarji razpravljal
o svojih opa`anjih. Tudi kriti~en je znal
biti, kjer je bilo treba. Tacenski ~ebe
larji so mu ob njegovi tragi~ni smrti 3.
maja 1981, v nekrologu, objavljenem v
Slovenskem ~ebelarju, med drugim za
pisali: “Lahko re~emo, da smo izgubili
~ebelarja, bivšega predsednika dru`ine,
katerega se bomo spominjali vedno tedaj,
ko ne bomo imeli opore, ki nam jo je da
jal, kadar je bilo najbolj potrebno.”

••
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^ebelarsko društvo Tacen
Dne, 29. aprila 1980 je Uprava za notranje zadeve pri Skupš
~ini mesta Ljubljana pod številko 10/11-024-25 registrirala
^ebelarsko društvo Tacen.
V za~etku osemdesetih let se je poglobilo sodelovanja s
^D Skaru~na in ^D Medvode, ki se je ohranilo vse do da
nes. Z `eljo po boljšem delovanju in uspešnejšem pridobiva
nju denarja za delovanje društev, so društva, ki so delovala
na podro~ju ob~ine Ljubljana Šiška, leta 1982 ustanovila Ob
~insko zvezo ~ebelarskih društev Ljubljana Šiška. Ta je uspešno
delovala do ukinitve ljubljanskih ob~in in ustanovitve Mestne
ob~ine Ljubljana konec leta 1994.
V letu 1983 so ustanovili ~ebelarska kro`ka na osnovni šo
li Šmartno pod Šmarno goro in osnovni šoli Vi`marje Brod.
Kro`ek v Šmartnu je vodil Tone Tome, na Brodu pa Tomo
Strgulc. V bli`ini obeh šol so postavili manjša paviljon~ka za

Praktični prikaz
vzreje matic pri
Alojzu Bukovšku 
na Golem Brdu, 
na binkoštno nede
ljo, 30. maja 1982.
(osebna zbirka
Toneta Tometa,
Tacen)
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Člani Občinske zve
ze čebelarskih dru
štev Ljubljana Šiška
so se 1987 udeležili
predavanja o selek
ciji matic pri Ivanu
Esenku pod Toškim
Čelom. (osebna
zbirka Toneta To
meta, Tacen)

Tomo Strgulc in
Tone Tome na
kostanjevi paši na
Tujem Grmu ok.
1990. (osebna zbir
ka Toma Strgulca,
Vižmarje)

tri panje. ^ebelnjaka, ki so ju postavili v naslednjem letu, jim
je delno sponzoriralo Tesarstvo Cedilnik, panje pa podjetje
Medex iz Ljubljane.
Za delovanje društva so na voljo ~lanarine in sredstva, ki
jim jih nameni Mestna ob~ina Ljubljana. Ta sredstva se dode
lijo na osnovi organizacije predavanj
in strokovnih ekskurzij, ki jih orga
nizirajo vsako leto. Obi~ajno je ta
znesek med 400 in 500 €.
Ko `e govorimo o strokovnih ek
skurzijah, naj omenimo, da ^D Ta
cen vsako leto organizira vsaj dve.
Prvo obi~ajno v maju z društvoma
^D Center in ^D Barje, s kateri
ma so zdru`eni v ^ebelarsko zvezo
Ljubljana. Drugo pa v septembru,
ko stopijo skupaj ~ebelarji ^D Ska
ru~na in ^D Tacen. Ekskurziji sta
vedno dobro obiskani, saj ni te`av
napolniti avtobus s 65 sede`i. S ^ebelarsko zvezo Ljubljano so
obiskali ~ebelarstvo Sara`in na Rakeku in ~ebelarje v Cerknici
(11. 6. 2005), ~ebelarstvo Posel na Podplatu in staro lekarno
v Olimju (27. 5. 2006), ~ebelji gradi~ na Gori~kem (17. 5.
2007), ~ebelarje v Šempasu in g. Šivica (7. 6. 2008) in ekološko
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Čebelarski krožek
OŠ Vižmarje Brod
leta 1984: levo
Simon Mohorič, ki
se je smrtno pone
srečil na Planjavi.
(osebna zbirka
Toma Strgulca,
Vižmarje)

~ebelarstvo pri g. Fabjanu v Ko~evju in g. Jurkovi~u v Kostelu
(30. 5. 2009). Jeseni pa so v zadnjih letih organizirali ekskurzijo
v Belo Krajino (2002), obisk ~ebelarja Švaglja v Štanjelu (14. 2.
2003), izlet na Idrijsko in v Poso~je ter obisk ~ebelarstva Sivec
in @unko v Su`idu pri Kobari
du (25. 9. 2004), izlet v Ko~evje
(17. 9. 2005), ogled ekološkega
~ebelarjenja pri ~ebelarju Pavli
nu v Semi~u in obisk pri ~lanu
^D Tacen Tonetu Starihi (23.
9. 2006), obisk ~ebelarskega
društva Prevalje in dru`ine @vi
kart, ki se ukvarja s ~ebelarskim
turizmom, obiskali so Povhov
mlin na Dolgi Brdi pri Šenta
nelu in rudnika Me`ica (29. 9.
2007), obisk ~ebelarjev v Dor
navi na Ptujskem polju in ogled
dvorca Dornava ter Puhovega muzeja v Sakušaku pri Juršin
cih (27. 9. 2008) ter izlet v Bre`ice in na Bizeljsko z obiskom
~ebelarjev ^D Tacen  Karla Kova~i~a in Jo`eta Petrica, ki tu
~ebelarita (26. 9. 2009).
^lani ^D Tacen  so s prostovoljnim delom sodelovali tudi
pri gradnji ^ebelarskega centra Slovenije na Brdu pri Luko

Alojz Kunstelj
navdušuje mlade
za čebelarstvo pri
svojem čebelnjaku
na Glincah ok.
2005. (osebna
zbirka Alojza
Kunstlja, Glince)
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Ogled poskusnega
čebelnjaka Kme
tijskega inštituta
Slovenije v Senič
nem 9. septembra
2002, kjer izvajajo
selekcijo matic in
proučujejo vpliv
okolja in zdravil na
čebele. (foto: Franci
Marolt, 2002)

Člani ČD Tacen in
ČD Skaručna na ek
skurziji pri čebelarju
Švaglju v Štanjelu
na Krasu (14. 2.
2003). (osebna
zbirka Franca Go
sarja, Selo pri Vo
dicah)

vici, kjer je med drugim tudi sede`
^ebelarske zveze Slovenije in ~ebe
larska knji`nica Janeza Goli~nika.
Med 24. in 29. avgustom 2003
je potekal v Ljubljani 38. Svetovni
~ebelarski kongres Apimondia. Slo
gan prireditve je bil “^ebelarjenje –
na~in `ivljenja”. Na njem se je zbralo
ve~ kot 1100 znanstvenikov in stro
kovnjakov ~ebelarstva z namenom
predstaviti najnovejše dose`ke s tega
podro~ja. So~asno je potekala tudi
najve~ja ~ebelarska razstavi na svetu Api Expo, na kateri se je
predstavilo okrog 130 razstavljavcev z vseh petih kontinentov.
^D Tacen je skupaj s ^D Skaru~na gostila španske udele`ence
kongresa. Ogledali so si Tacen, vzrejo matic pri Bukovšku na
Golem Brdu in kontejner za prevoz ~ebel pri Gosarju na Selu
pri Vodicah. O tem ogledu je bil v španski ~ebelarski reviji
Vida Apícola objavljen tudi daljši ~lanek. Predsednik ^D Ta
cen Tone Tome je imel na kongresu predavanje o apiterapiji,
nastopil pa je tudi v filmu “Prijatelj ~ebelar”, ki je prejel drugo
nagrado.
Kar nekaj te`av tare ^D Tacen, in slovensko ~ebelarstvo
nasploh, med katerimi velja po besedah tajnika društva izpo
staviti vsaj tri.
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Člani ČD Tacen pri
gradnji Čebelarske
ga centra Slovenije
na Brdu pri Lukovici
(z leve): Jane Novak,
Janez Klun, Jernej
Cedilnik, Janez Roz
man in Tone Tome.
(osebna zbirka
Toneta Tometa,
Tacen)

Prva je visoka povpre~na starost ~lanstva, ki `e dosega
55 let in ve~. ^ebelarji v tej starosti niso ve~ tako dovzetni za
strokovno izpopolnjevanje
in jim ~ebelarjenje, glede
na spremenjene razmere v
zadnjem desetletju, pome
ni vedno ve~je te`ave. Ni
pri~akovati, da se bo sta
rostna struktura kaj kma
lu spremenila, zato bo tre
ba v ~ebelarstvu sprejeti
bolj spodbudne ukrepe, ~e
bomo hoteli ohraniti tako
pomembno kmetijsko vejo
v ustrezni kondiciji. Pere
~a te`ava je biotska razno
likost, ki jo ogro`ajo tako monokulture, kot nezadr`no pro
diranje gensko spremenjenih rastlin. To bo mogo~e ohraniti
samo z zadostnim opraševanjem `u`kocvetnih rastlin, kjer pa
~ebele opravijo ve~ji del dela. V ^D Tacen si s strokovnimi
predavanji vsako leto prizadevajo za rast strokovnega znanja.
Obisk predavanj je manjši, kot bi moral biti in vedno ve~ je
razo~aranj ob prvih pomladnih dneh, ko iz panjev ni ~ebel,
ker so pozimi pomrle predvsem zaradi nestrokovnega ravna
nja. To ima za posledico osip ~lanstva in s tem tudi manjšo
pokritost podro~ja s ~ebelami. Pred leti so imeli na podro~ju

Člani ČD Tacen in
Skaručna s španski
mi udeleženci Api
mondie 2003 pri
ogledu kontejnerja
za prevoz čebel pri
Gosarju na Selu pri
Vodicah (28. avgust
2003). (osebna
zbirka Franca
Gosarja, Selo pri
Vodicah)
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Detajl čebelnjaka
Jožeta Petrica, člana
ČD Tacen, ki čebe
lari v vasi Bojsno na
Bizeljskem gričevju.
(foto: Martin Artelj,
2009)

^D Tacen dva uspešno delu
jo~a šolska ~ebelarska kro`ka,
a sta oba prenehala delovati.
Vzrok je bilo manjše zanima
nje, pa tudi vse ve~ja odgo
vornost mentorjev za posle
dice pika ~ebel, ki se mu ni
mogo~e izogniti in ima lahko
za posledico zdravstvene te`a
ve otrok ali celo to`bo staršev.
Morda tudi sedanja recesija, ki
kr~i ustaljena delovna mesta,
daje mo`nost, da bodo nekate
ri mlajši, ki jim je narava bli
zu, videli prilo`nost dodatnega
ali osnovnega vira zaslu`ka na
podro~ju ~ebelarstva. Te mo`
nosti vsekakor so, bodisi na os
novni pridelavi ~ebeljih pridel
kov kot so: med, cvetni prah,
propolis in mati~ni mle~ek, kot tudi v apiterapiji in izdelavi
raznoterih pripravkov.
Naslednji vzrok za te`ave je zmanjšanje števila panjev na
podro~ju ^D Tacen, ki je posledica zdravstvenega stanje ~e
bel. Usodna je bila varoza, zajedalska bolezen ~ebelje dru`ine,
v kateri zboleva ~ebelja zalega, posredno pa tudi ~ebele. Pov
zro~itelj te bolezni je pršica varoja (Varroa jacobsoni Oude
mans), ki se prehranjuje s hemolimfo ~ebelje zalege ali ~ebel.
Na medonosni ~ebeli (Apis mellifera) so varojo prvi~ opazili
leta 1958 v Aziji, leta 1979 pa je bila prvi~ potrjena tudi v Slo
veniji. Ko je bila 1983 varoja zanešena na obmo~je ^D Tacen,
si niso niti pribli`no predstavljali, kakšne probleme jim bo to
povzro~ilo. Lahko re~emo, da je za~ela romantika ~ebelarjenja
s tem letom izginjati in danes jo je le še malo. Oku`ena ~ebe
lja dru`ina postane mnogo manj odporna za razna obolenja,
predvsem virusna, za~ne po~asi hirati in na koncu odmre. O
nepoznanih virusnih obolenjih je v zadnjih dveh letih veliko
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govora in raziskav, predvsem v ZDA, a rezultati so še neo
tipljivi. Virusno obolenje, ki ga imenujejo CCD (Colony Col
laps Disorder) obolevnost ~ebel, povzro~i izginjanje ~ebel iz
panjev iz neznanih razlogov. Upajmo, da se ta bolezen, ki je
`e zajela nekatere zahodnoevropske dr`ave (Belgijo, Francijo,
Nizozemsko, Gr~ijo, Italijo, Portugalsko, Španijo, pa tudi `e
Švico in Nem~ijo), ne bo razširila še na naše ozemlje, saj bi to
pri današnji strokovni usposobljenosti, predvsem ljubiteljskih
~ebelarjev, pomenilo dodatno te`avo.
Tretji vzrok te`av so vse bolj izpopolnjena fitofarmacevt
ska sredstva, ki jih uporabljamo tako v kmetijstvu, sadjarstvu
in, kar je najbolj zaskrbljujo~e, v ljubiteljski pridelavi vrtnin
in sadja. Ta ~as nas najbolj pestijo neonikotinoidni pesticidi,
predvsem imidakloprid, ki so kemi~no podobni nikotinu –
toksinu – in delujejo na imunski sistem ~ebel. Pri nas sta glav
na predstavnika tovrstnih pesticidov Gaucho in Poncho, ki
ju proizvaja Bayer CropScience. V letu 2009 je Ministrstvo za
kmetijstvo Republike Slovenije dovolilo uporabo teh sredstev
pri setvi koruze in ogrš~i
ce, ~eprav so jih Nem~ija,
Italija in Francija ponovno
prepovedale. Po besedah
tajnika Toma Strgulca “je
kmetijski lobi, gledano dol
goro~no, sam sebi najve~ja
nadloga.”
Svetla stran slovenske
ga ~ebelarstva je dokajšna
aktivnost ^ebelarske zve
ze Slovenije, ki je v zadnjih
dveh letih uspela pridobiti
veliko evropskih sredstev.
V letu 2005 je bila na voljo subvencija za ohranitev pasemske
~istosti kranjske sivke, in to v višini 1500 tolarjev na panj. Za
uresni~evanje tega projekta so morali popisati vsa ~ebelarstva
na podro~ju ^D Tacen in izpolniti kar nekaj obrazcev, kar je
pomenilo za ~ebelarje tudi prvo sre~anje z evropsko birokra

Na gozdni paši pri
Motniku v Tuhinj
ski dolini ok. 2005.
(osebna zbirka
Toneta Tometa,
Tacen)
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Člani ČD Skaručna
in ČD Tacen na 
obisku pri Karlu 
Kovačiču, članu 
ČD Tacen, ki 
čebelari v vasi 
Župelevec pri 
Brežicah 26. 9.
2009. (foto: Martin
Artelj, Tacen)

cijo. Sicer pa so bila evropska sredstva ve~inoma namenjena
razširjanju strokovne literature, ki jo je ~lanstvo prejelo brez
pla~no. Samo v letu 2009 so prejeli sedem knjig oziroma bro
šur. Upati je, da bo vsaj polovica prejemnikov uspela najti ~as
in kaj od tega prebrati ter kasneje uporabiti v praksi. Evropska
sredstva so namenjena tudi kot spodbuda za za~etek ~ebelar
jenja in to v višini 500 €. Nadalje je mogo~e pridobiti 14 €
na panj za posodobitev ~ebelarske opreme. @al pa moramo
ugotoviti, da so ~ebelarji v letu 2008 od razpolo`ljivih 750.000 €
porabili le 80.000 €. Upajmo, da bo v letu 2009, ko je na voljo
75.000 €, bolje. Kot pravi tajnik ^D Tacen “smo ~ebelarji res
svojevrstni patroni”.
Po podatkih iz leta 2008 je bilo na obmo~ju ^D Tacen 53
~ebelarjev, 36 v mestni ob~ini Ljubljana in 20 v ob~ini Med
vode. Skupaj so imeli 59 ~ebelnjakov (39 v ob~ini Ljubljana in
20 v ob~ini Medvode) in 918 ~ebeljih dru`in (684 na obmo~ju
ob~ine Ljubljana in 234 na obmo~ju ob~ine Medvode).
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^ l a n i ^ebelarskega društva Tacen od 1980 dalje
Stane Ajnik, Trzin
Bojan Kastelic, Vikr~e
Slavko Andolšek, Brod
Igor Kastelic, Vikr~e
Pavle Andrejaši~, Dom`ale Franc Kerin, Šentvid
Martin Artelj, Tacen
Alojz Klemen~i~, Vikr~e
Ivan Babnik, Šentvid
Janez Klun, Brod
Ivan Bahovec, Brod
Janez Kopa~, Medno
Silvo Beseni~ar, Šentvid
Vilko Kosec, Rašica
Rudi Boh, Vi`marje
Adolf Kova~i~, Šentvid
Brane Bokal, Vi`marje
Karel Kova~i~, Tacen
Olga Bokal, Vi`marje
Miha Kova~i~, Tacen
Rudi Bokal, Vi`marje
Viktorija Kova~i~, Tacen
Miloš Boltar, Ljubljana
Elizabeta Krajšek, Šentvid
Marjan Bo`nar, Šiška
Matja` Kramar, Vi`marje
Ivanka Brodnik, Šentvid
Vojko Kramar, Vi`marje
Janez Brodnik, Šentvid
Franc Kristan, Šentvid
Julij Brodnik, Šentvid
Alojz Kunstelj, Glince
Boris Brvar, Brod
Anton Kuzele, Sp. Pirni~e
Andrej Cedilnik, Tacen
Vinko Likar, Zavrh
Janez Cedilnik, Vi`marje
Jo`e Lukman, Tacen
Jernej Cedilnik, Tacen
Andrej Luštrik, Verje
Rado Cedilnik, Tacen
Milan Malovrh, Tacen
Janez Celhar, Vi`marje
Anton Maren~e, Vikr~e
Anton Cergolj, Ljubljana
Andrej Matja`, Šentvid
Janez ^arman, Tacen
Leopold Miklav~i~, Šentvid
Dušan ^esenj, Tacen
Dane Mikša, Vi`marje
Ljubo Dani~i~, Šentvid
Alojz Mila~, Zg. Pirni~e
Andrej Debeljak, Brod
Peter Mila~, Zg. Pirni~e
Franci Debeljak, Brod
Ludvik Mohori~, Vi`marje
Jo`e Dekleva, Šentvid
Simon Mohori~, Vi`marje
Franc Dobnikar, Medno
Franc Mrak, Stane`i~e
Boris Dolami~, Šentvid
Stane Mrak, Sp. Pirni~e
Ivan Dove~er, Šiška
Janez Muši~, Vi`marje
Urban Erjavec, Brod
Stane Nagli~, Gunclje
Valentin Erjavec, Brod
Ana Novak, Tacen
Eli Esenko, Šiška
Anton Novak, Tacen
Ivan Esenko, Šentvid
Ciril Novak, Vi`marje
Jo`e Gajšek, Ljubljana
Daniel Novak, Brod
Branko Gorše, Sp. Pirni~e
Jani Novak, Tacen

Vinko Pleško, Vi`marje
Martin Poga~ar, Šmartno
Vlado Pohar, Šentvid
Jo`e Premk, Tacen
Peter Premk, Vi`marje
Vinko Rakef, Preska
Franc Rogelj, Šentvid
Ivan Romani~, Brod
Janez Rozman, Zg. Pirni~e
Anton Setnikar, Vi`marje
Jo`e Sever, Šentvid pri Sti~ni
Franc Sitar, Šentvid
Stane Slavec, Tacen
Dušan Smerajc, Ljubljana
Stane Smerajc, Ljubljana
Kristina Smolej, Tacen
Franc Stare, Zavrh
Tone Stariha, Zg. Pirni~e
Lado Stopar, Šentvid
Tomo Strgulc, Vi`marje
Tone Stupar, Šentvid
Luka Stupnikar, Ljubljana
Ivanka Šenk, Šentvid
Igor Toma`i~, Dom`ale
Stane Toma`i~, Brod
Tone Tome, Tacen
Matija Tome, Ljubljana
Simona Tome, Tacen
Alojz Tomši~, Tacen
Karel Trnovec, Tacen
Metka Trőklich, Šiška
Drago Turha, Vi`marje
Tone Udov~, Tacen
Valentin Upelj, Ljubljana
Franc Ušeni~nik, Gunclje
Anton Velkavrh, Ljubljana
Andrej Vidmar, Tacen
Stjepan Vukovi~, Vi`marje
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^ l a n i ^ebelarskega društva Tacen od 1980 dalje
Vili Grobeljšek, Šentvid
Jo`e Novak, Sr. Gameljne
Vinko Isteni~, Stane`i~e
Pavle Oman, Šentvid
Miro Jablanov, Brod
Milan Ora`en Adami~, Lj.
Jo`e Jakof~i~, Šiška
Anton Ostanek, Medvode
Alojz Jakopi~, Šiška
Ivan Pavli~, Šentvid
Nace Japelj, Šentvid
Aleš Pe~ek, Rakitna
Tone Jare, Ljubljana
Mirko Peklaj, Gunclje
Jo`e Jegli~, Šentvid
Vinko Per~i~, Stane`i~e
Nataša Jerin, Ljubljana
Marjan Periši~, Šentvid
Stanislav Jerin, Stane`i~e
Jo`e Petric, Stane`i~e
Alojz Kastelic, Mirna Pe~
Andrej Petrov~i~, Stane`i~e
Andrej Kastelic, Ljubljana Ladislav Plaskan, Šiška
Barbara Kastelic, Vikr~e
Franc Plešec, Šmartno

Rok Weber, Šentvid
Jo`e Zalo`nik, @lebe
Janez Zavolovšek, Tacen
Stane Zemljari~, Vi`marje
Bruno Zupan~i~, Šentvid
Stane Zupan~i~, Ljubljana
Rok @abjak, Šiška
Boris @agar, Cerklje
Janez @agar, Cerklje
Roman @akelj, Tacen
Robert @lindra, Ljubljana
Miša @ontar, Sp. Pirni~e

P r e d s e d n i k i ^ebelarskega društva Tacen od 1980 dalje
Tomo Strgulc, Vi`marje  
1980–87
Tone Tome, Tacen   
T a j n i k i ^ebelarskega društva Tacen od 1980 dalje
Tone Tome, Tacen
1980–87
Tomo Strgulc, Vi`marje  
B l a g a j n i k i ^ebelarskega društva Tacen od 1980 dalje
Stanislav Jerin, Stane`i~e
1980–95
Anton Cergoj, Dravlje
G o s p o d a r j i ^ebelarskega društva Tacen od 1980 dalje
Ivan Bahovec, Brod  
1980–87

Lepa udeležba na
občnem zboru 
ČD Tacen, ki je bil 
17. januarja 2009.
(Arhiv ČD Tacen)

1987–
1987–
1995–
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Zapisnik ob~nega zbora ^D Tacen za leto 2008
Ob~ni zbor ^D Tacen smo imeli 17. 1. 2009 v prostorih Gasilskega doma v Tacnu.
Zbora se je udele`ilo 28 ~lanic in ~lanov, kar je zadostovalo za sklep~nost. Za
vodenje zbora je bil soglasno izvoljen Tone Tome, za vodenje zapisnika Tomo
Strgulc in za overovatelja zapisnika Vinko Per~i~ in Janez Rozman.
Zbor je potekal skladno s predlaganim dnevnim redom, ki so ga ~lani prejeli
z vabilom.
V to~ki 2 sta poro~ili o delu društva podala tajnik in blagajnik društva.
Poro~ili sta v prilogi zapisnika. V zvezi s strokovno ekskurzijo, ki jo je organizirala
^ebelarska zveza Ljubljana je bil izglasovan sklep o delnem financiranju ekskurzije
v višini 200 €, ki jih bo društvo nakazalo ^Z Ljubljana.
V razpravi na poro~ili pri to~ki 3, se je v glavnem razpravljalo o uspešnosti
zatiranja zajedalca varoje z bayvarolom. Splošno mnenje je bilo, da je akcija
^ebelarska zveze pohvalna, da pa jo bo nujno nadgraditi, kar bo prispevalo k
ve~ji u~inkovitosti. Ve~ina prisotnih je poleg zdravljenja z bayvarolom opravila
še dodatno zdravljenje bodisi z mravljin~no ali oksalno kislino, kar je vodstvo
društva tudi svetovalo.
To~ka 4 je bila namenjena oblikovanju na~rta dela društva za leto 2009. Sprejet
je bil naslednji na~rt:
1. 	 Februar: Predavanja 11. 2. 2009. Pridelava in uporaba propolisa. Predavanje g.
Pušnika in g. Jeblo~nika o pridelavi, uporabi in pravilnih postopkih za izdelavo
izdelkov, ki vsebujejo propolis. 18. 2. 2009. Zdravstveno varstvo ~ebel. Dr.
Preinfalk bo predaval o zdravljenju varoze in rezultatih lanskega zdravljenja
z bayvarolom. Prakti~ni del v mesecu maju. 25. 2. 2009 Vzreja matic za lastne
potrebe. Predaval bo g. Franc Gosar. Izvršen bo teoreti~ni in v mesecu juniju
še prakti~ni pregled na~inov vzreje matic za lastne potrebe.
2. 	 Organizacija strokovne ekskurzije k ~ebelarju Fabjanu v Predstruge pri
Ko~evju. ^ebelar se bavi z ekološko pridelavo ~ebeljih pridelkov. Ekskurzija
bo organizirana v sodelovanju s ^ebelarsko zvezo Ljubljana. Realizacija v
mesecu maju.
3. 	 Julij: Aktivnosti v zvezi z zatiranjem ku`nih bolezni in varoj, drugi del. Nadaljevanje predavanja dr. Preinfalka.
4. 	 Prakti~ni del predavanja g. Gosarja o vzreji matic za lastne potrebe.
5. 	 Aktivnosti ob praznovanju 90 letnice ^D Tacen bo osnovna naloga društva.
- Izdelava osnutka in kasnejša izvedba izdelave prapora ^D Tacen
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- Priprava gradiva za izdajo zbornika o delovanju ^D Tacen ob 90 letnici
njegove ustanovitve, ki jo bomo slavili v tem letu. Predvidena naklada
zbornika 500 do 1000 izvodov.
6. 	 September: Ekskurzija k ~ebelarju ^D Tacen, ki ~ebelari na Bizeljskem in
~ebelarju iz Šmarjeških Toplic, ki se ukvarja s prodajo daril v katere vklju~uje
~ebelje pridelke.
7. 	 Oktober: Sodelovanje na razstavi »Ob ~ebele do medu«, ki jo organiziramo v
sodelovanju s Turisti~nim društvom Tacen `e deseto leto. Razstava je vedno
dobro obiskana tako s strani krajanov in okoliških osnovnih šol in vrtca.
8. 	 V jesenskem delu leta `e tretji~ zapored organiziramo akcijo razdelitve medu
v okoliške vrtce. Naše društvo pokriva 5 vrtcev v katere hodi cca 800 otrok. Za
to akcijo zberemo 45 kg medu, ki ga prispevajo naši ~ebelarji. Akcija je zelo
odmevna in koristna za promociji slovenskega medu.
Predvsem zaradi izpeljave po~astitve 90 letnice delovanja društva je bil sprejet
sklep o razširitvi upravnega odbora društva. V upravni odbor so dodatno izvoljeni
Franc Ušeni~nik, Martin Artelj, Tone Stariha, in Andrej Vidmar. Razširjeni
upravni odbor bo imel prvo sejo v sredini meseca februarja.
Predsednik društva je predlagal, da bi ob priliki praznovanja razvili društveni
prapor. Gospod Vidmar, ~lan našega društva je priznan izdelovalec praporov.
Obljubil je, da bo prapor za društvo izdelal ceneje in pripravil nekaj oblikovnih
osnutkov, ki jih bomo pregledali na upravnem odboru. V primeru, da bomo
lahko pokrili stroškovnik izdelave prapora, bomo ta projekt vsekakor uresni~ili.
V nadaljevanju razprave o delu v letu 2009 je gospod Artelj predlagal izdelavo
zgibanke oziroma manjše brošure, v kateri bi krajane seznanili z delom ^D
Tacen v minulih 90. letih. Organizacijo proslave naj se organizira v sodelovanju s
Turisti~nim društvom Tacen in KUD Tacen.
Pred pri~etkom zadnje to~ke, pobiranje ~lanarine, so prisotni izglasovali
Antona Tometa za našega delegata na skupš~ini ^ebelarske zveze Slovenije.
Zbor se je zaklju~il ob 20 uri.
Brod, 17. 1. 2009

						
zapisal: Tomo Strgulc
                                                    overovatelja zapisnika: Vinko Per~i~, Janez Rozman
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Upravni odbor ČD Tacen v jubilejnem letu 2009 (z leve): Andrej Vidmar (član), Anton Setnikar (član),
Franc Ušeničnik (član), Tomo Strgulc (tajnik), Tone Tome (predsednik društva), Jernej Cedilnik (član),
Janez Klun (član), Anton Cergoj (blagajnik) in Martin Artelj (član). Fotografija je nastala pred hišo, kjer
je bila pred 90 leti ustanovljena Podružnica Slovenskega čebelarskega društva Tacen pod Šmarno
goro. (foto: Simona Tome Trček, Tacen)
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