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Vencinova hiša
(hiša medenjakov)

Milina rečice, ki nežno se steka pod pregrado starega dvorca, izdaja 
skrivnosti življenja, ki so na dnu, med drobnim kamenjem skrite.
Kot, da bi čutila roko stvaritelja, ki zarisal je pročelje zidov, oddal jo v 
varstvo dreves in zelenja.

Počiva zgradba že stoletje, čaka na trenutek, da ponovno oživi!
Vabljivo razpira vrata, okna proti soncu, ponuja zatočišče človeku, da jo 
ogreje, oživi notranjost zidov, tal in stropov, povrne njen čar.
Čas teče, sled pušča……..vendar še strumno stoji.

V oporo so ji bili rečica, drevesa in močan steber na katerem stoji.
Z veseljem z vetrom razglaša, z petjem ptic in vseh lepotic narave, da vrača 
se upanje na lepše dni, ko bode zopet zaživela v vsej svoji lepoti kraškega 
kamenja, kljub svoji starosti.

Vanjo vstopa človek, prisluhne njej želji, da jo obnovi, povrne njen čar, 
mogočnost ponosa, toplo ognjišče in ponudi streho čebeljim pastirjem, ki 
ohranjajo modrosti očetov, pradedov in matere zemlje.
Z njimi bo varovala tisočera življenja lepotic narave, njih zaklade medenosti 
in sladkosti.

Pravi ponos za vse čebelje pastirje te doline, gričev in planin.
Z veseljem jih sprejme, z prijaznim pogledom, z hvaležnostjo svojih let,
podari svojo dušo, preteklost in vrednost, v povračilo ponuja zatočišče, mir, 
podarja sebe, pogum, vztrajnost, ljubezen v dar…….čebelji raj!

Maribor 25. 11 . 2006 
Lidija Steineker

OB 100 LETNICI ČEBELARSKEGA DRUŠTVA
Založilo Čebelersko društvo Anton Žnideršič 
Ilirska Bistrica
Za založnika Zorko Šabec
Ilirska Bistrica, december 2007

Publikacijo je delno sofinancirala občina Ilirska Bistrica

Čebelarsko društvo se za pomoč pri oblikovanju publikacije 
zahvaljuje:
- Lidiji Steineker za himno
- Vojku Čeligoju in Rudiju Šuštarju za prispevek o zgodovini 
društva 

Fotografije so prispevali: Fotografsko društvo Sušec, 
Jugoslav Logar, Zorko Šabec, Vojko Čeligoj, Rude Šuštar, 
arhiv društva

Tisk: GA COMMERCE d.o.o.
Naklada: 1.000 izvodov

Čebelja matica
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Sam sem predsednik v društvu že, ali bolje rečeno še-le tri leta, 
vendar sem počaščen in tudi ponosen, da sem prav jaz tisti, ki vodim 
to društvo v tem zgodovinskem mandatu - to je v času, ko praznujemo 
stoto obletnico delovanja društva. 

V zadnjih letih si prizadevamo in poskušamo čebelarsko društvo 
ponovno približati javnosti, ter društvu vrniti mesto, ki ga je že imelo v 
svoji zgodovini. Poskušamo sodelovati na vseh prireditvah, ki so po-
vezane z delovanjem društva, vse aktivnosti pa tudi objavljamo v javnih 
občilih. Sami smo tudi organizirali kar nekaj dogodkov in prireditev z 
istim namenom. Domači kraj je bil vedno povezan z čebelarstvom in 
to tradicijo je potrebno ohraniti. 

V društvu smo organizirali tretji praznik vseh slovenskih čebelarjev, 
društvo pa je tudi organizator vsakoletnega ocenjevanja medu. Pričeli 
smo z obnovo Vencinove hiše, ki bo v kratkem postala čebelarski dom. 
Dela hitro napredujejo, večinoma kot posledica prostovoljnega dela, 
prostovoljne finančne pomoči in pomoči lokalne skupnosti. 

V letu 2007 smo pripravili slovesno proslavo ob stoti obletnici 
društva. K pomembnosti proslave je s svojo prisotnostjo prispeval 
Lojze Peterle evropski poslanec, Boštjan Noč predsednik Čebelar-
ske zbornice Slovenije, predstavnik kmetijsko gozdarske zbornice, 
Marija Drofenik- vnukinja Antona Žnideršiča ter predstavniki občine 
in mnogi ostali.

Na prireditvah »Kmetijska tržnica« redno sodelujejo mnogi naši 
člani, v letu 2007, pa smo pripravili za predstavitev društva še po-
sebno zgibanko.

Vseslovenska akcija »Med za zajtrk v vseh šolah in vrtcih« je tudi 
v našem kraju lepo uspela, saj smo čebelarji skoraj po vseh šolah še 
dodatno predstavili čebele in čebelarjeva opravila. 

Čebelarjem tudi organiziramo različna izobraževanja in delavnice 
ter pomagamo, tako pri izgubah čebel, kot tudi pomoč pri delu z 
družinami v primerih, ko tega sami zaradi bolezni ali drugih razlogov 
niso zmožni.

V letu 2007, smo za opravljeno delo prejeli tudi najvišje občinsko 
kakor tudi zvezno odlikovanje. Dobitniki smo Zlate plakete občine 
Ilirska Bistrica in Plakete Antona Janše I. stopnje.

Seveda je ostalo še kar nekaj nezaključenih stvari, predvsem bi 
radi izdali zbornik, pa tudi projekt blagovna znamka Med izpod 
Snežnika moramo dokončati…

Rad bi se zahvalil upravnemu in nadzornemu odboru, pa tudi 
vsem prizadevnim članom za pomoč pri opravljenih delih, za vloženo 
delo, voljo in tudi denar.

Čebele v mojem življenju...
Čeprav to danes pišem jaz, 

gredo zasluge in pohvale prav 
vsem članom.

Naj zaključim tako:
Upam, da bomo s svojim 

delom in trudom prepričali naše 
zanamce, da smo za obstoj 
tega društva, pa tudi za obstoj 
tradicije čebelarstva v našem 
kraju nekaj naredili in poskrbeli, 
da bomo naslednjim rodovom 
prenesli vsaj takšno dediščino, kakor smo jo mi prejeli, ter da se nas 
bodo spomnili čez mnogo let, na kakšni podobni slovesnosti in o nas 
govorili s spoštovanjem, tako kot mi to počnemo danes, ko se oziramo 
na sam začetek delovanja in obstoja društva.

Cilj, ki nam še ostaja pa je promocija, predstavitev in zbujanje 
pozitivnega odnosa do potencialnih kupcev naših izdelkov. Tega ni 
moč narediti »z danes na jutri«, prepričan pa sem, da je prav začeti 
kar takoj:

Vsak med je dober, če je pravi. Zakaj sem izbral besedo pravi 
- zato, ker se je v evropski skupnosti pred leti pojavil tako rekoč sintetični 
med-med, ki ni imel s čebelami nič.

Ne bom reklamiral svojega ali kakšen drugi med, vendar pred 
nakupom si vzemite nekaj sekund časa in poglejte etiketo, poglejte 
od kje med prihaja -če je to na njej sploh vpisano. 

Če se boste odločili za ceneni med, potem to verjetno ne bo, 
ne domač Slovenski, verjetno tudi ne evropski, prav gotovo pa ne 
kvaliteten in posledično zato neučinkovit.

Z gotovostjo pa lahko zatrdim, da se je kvaliteta pridelave v do-
mačem kraju in v Sloveniji v zadnjih letih zelo dvignila. Vsi čebelarji že 
večinoma uporabljamo posode iz nerjavečega jekla ali ABC plastike, 
tudi pri pakiranju se uporabljajo le čisti in novi kozarci isto velja tudi 
za pokrovčke. Smernice dobre čebelarske prakse se uvajajo že v 
vsakem čebelnjaku. V domačem društvu pričenjamo s postopkom 
zaščite znamke Med izpod Snežnika, kjer bodo kriteriji še bolj ostri. 
Kako je to drugje po svetu presodite sami. 

Moje priporočilo je, kupujte med pri čebelarju tem ali onem, to 
sploh ni važno, dobili boste kvaliteto za ne veliko razliko v ceni.

Zorko Šabec
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Čebelarstvo ima na ilirskobistriškem bogato tradicijo. Dokumenti-
rano sega čebelarjenje v teh krajih globoko v srednji vek, ko so kmetje 
morali fevdalni gospodi poleg desetine kmečkih pridelkov dostavljati 
tudi med, vosek in celo čebelje družine. Z domačinom Antonom 
Žnideršičem Košomatom (1874-1974), posestnikom, tovarnarjem in 
vele čebelarjem pa se na Bistriškem začne organizirano čebelarstvo 
na visoki strokovni ravni.

Anton Žnideršič je umno zbral vse dosegljivo čebelarsko znanje 
in ga obogatil s svojimi izkušnjami in dognanji. Na svojem posestvu 
in v vzornem čebelnjaku je prirejal tudi večdnevne tečaje za celo 
Kranjsko, objavljal članke o svojih odkritjih, napisal knjigo Naš panj, 
se udeleževal številnih čebelarskih razstav po Evropi in prejemal visoka 
priznanja. V letu 1910 je predstavil svoj »Alberti-Žnideršičev panj« 
s katerim je uspel čebelarje prepričati, da se da s takšnim panjem 
gospodarno čebelariti, pri tem pa ohranjati čebelne družine in doseči 
izjemno kvaliteto medu.

Zgodovina
Ob čebelarskem tečaju za Kranjsko v Ilirski Bistrici, 21. julija 1907 

je vzpodbudil domače čebelarje, da so ob tej priliki ustanovili Čebe-
larsko podružnico v Ilirski Bistrici in ji določili delovanje od Kvarnera 
do Postojne. Prvi predsednik podružnice je postal Radovan Strnad, 
podpredsednik pa Miha Urbančič. Podružnica je živahno delovala 
vse do prve vojne. Pomagala je opremljati domače čebelarje, jih 
strokovno izpopolnjevala, širila čebelarsko dejavnost tudi na Pivko 
in v Košani celo pomagala oblikovati novo Čebelarsko podružnico 
s predsednikom nadučiteljem Jankom Gradom. Že naslednje leto je 
podružnica ustanovila Čebelarsko zadrugo v Ilirski Bistrici, edino na 
Kranjskem kjer so čebelarji lahko nabavljali čebelarsko opremo. Za 
promocijo čebelarstva na Kranjskem je podružnica izdala tudi prvo 
kolorirano razglednico s štirimi najlepšimi čebelnjaki na Kranjskem 
in Štajerskem.

Svetovna vojna je najprej omejila delovanje podružnice, po 
vojni pa je fašistična Italija prepovedala vsa slovenska društva, tudi 
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bistriško čebelarsko društvo. Duša domačega čebelarstva Anton 
Žnideršič se je zaradi fašističnih pritiskov izselil v Ljubljano, kar je 
dodatno utesnilo organizirano čebelarstvo. Domači čebelarji so se 
trudili še naprej in razvijali čebelarstvo v okviru družinske dejavnosti 
Bili so uspešni in prejemali visoke nagrade na italijanskih čebelarskih 
državnih razstavah.

Verjetno je prav nesrečna smrt svojega velikega vzornika Antona 
Žnideršiča vzpodbudila ilirskobistriške čebelarje, da so po Drugi vojni v 
letu 1947 v novih pogojih na novo ustanovili Čebelarsko društvo Ilirska 
Bistrica. Prvi predsednik je bil čebelar Anton Možina. Od tedaj društvo 
deluje nepretrgoma in vključuje okrog sto članov. Skrbi za članstvo, za 
izobraževanje, za čebelarsko opremo, seznanja z novimi pristopi pri 
ohranjanju zdravja čebel in z delovanjem v Čebelarski zvezi Slovenije 
povezuje domače čebelarje z vsemi slovenskimi čebelarji. Preko nje je 
članstvo vključeno tudi v mednarodne čebelarske organizacije.

Leta 1974 je v Ilirski Bistrici domače društvo odkrilo doprsni kip svo-
jemu vzorniku Antonu Žnideršiču, delo kiparja Zdenka kalina. Deset let 
pozneje je društvo razvilo svoj društveni prapor. Na pobudo društva je 
po Antonu Žnideršiču dobila ime največja osnovna šola v Ilirski Bistrici. 
Društvo je ob 120- letnici rojstva Antona Žnideršiča na njegovi rojstni 

Prvi predsednik društva - Radovan Strnad

Čebelarsko društvo Anton Žnideršič iz Ilirske Bistrice so v pretekli 
letih vodili v letih od :
1974-1977 Šajn Ivan 
1975-1982 Tomšič Ivan
1983-1986 Penko Peter
1987-1988 Baša Alojz
1989-1994 Skrt Ivan
1995-2005 Šuštar Ivan
od 2005 Šabec Zorko

Dobitniki priznanj od 90. letnici društva

hiši odkrilo spominsko ploščo in uspelo s predlogom, da se nagrada 
za inovacije, ki jih podeljuje Čebelarska zveza, imenuje po Antonu 
Žnideršiču. Leta 2003 je Žnideršičeva vnukinja ga. Marija Drofenik 
odkrila doprsni kip Antonu Žnideršiču delo kiparja Mihe Kača, pred 
osnovno šolo, ki nosi njegovo ime. Leta 2005 je Čebelarsko društvo 
Ilirska Bistrica bilo organizator tretjega slovenskega praznika in gostilo 
vsaj dva tisoč čebelarjev iz vse Slovenije.

Člani Čebelarskega društva Ilirska Bistrica so tudi prejemniki 
številnih čebelarskih priznanj, ki jih podeljuje Čebelarska zveza 

Slovenije. Pod vodstvom sedanjega predsednika Zorka Šabca si 
društvo ureja svoj Čebelarski dom v slikoviti Domladišovi stavbi nad 
rečico Bistrico. Ob sto letnici v letu 2007 je domače društvo za svoje 
sto letno delo prejelo zlato plaketo občine, najvišje priznanje občine 
Ilirska Bistrica. 

Vojko Čeligoj
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Naš prapor
V decembru leta 1983 smo bistriški čebelarji na svojem Občnem 

zboru, na pobudo predsednika društva Penko Petra sklenili, da bomo 
v letu 1984 razvili svoj društveni prapor. Prispevali smo tudi določeni 
znesek za začetek akcije. Takratni predsednik društva Penko Peter, 
podpredsednik Skrt Ivan in tajnik Šuštar Rude so bili glavni izvajalci 
pobude za nabavo praporja. Že takoj januarja 1984 smo naročili 
pri privatni firmi Ercigoj v Ljubljani čebelarski prapor, drog s čebelar-
skim znakom in ostalimi elementi pa smo naročili pri firmi Strgulec v 
Ljubljani. 

Da bi lažje premagali denarne težave smo zaprosili razna pod-
jetja in ustanove, da bi nam finančno pomagali pri našem načrtu in 
odzvali so se naslednji: Skupščina občine Ilirska Bistrica, Kmetijska 
zadruga HMEZAD Il. Bistrica, Medex Ljubljana, Transport Il. Bistrica, 
TOK Il. Bistrica, Plutal – Grafika Il. Bistrica, Plama Podgrad, Javor Bač 
in Lesonit Il. Bistrica. S Kmetijsko zadrugo Hmezad smo imeli takrat 
zelo dobre odnose, direktor zadruge je bil zobozdravnik Sakeljšek 

ravno majhni in tudi takratna inflacija 
nam je močno nagajala. 

Celo leto 1984 so se vrstila delo-
vanja okrog nabave našega praporja. 
Ko nam je kakšno podjetje sporočilo, 
da bodo dali svoj prispevek, smo 
takoj naročili v Ljubljano spominski 
trak za tega darovalca. Tako se je 
dogajalo od spomladi do jeseni. V 
oktobru smo šli v akcijo za izdelavo 
spominskih žebljičkov in jo uspešno 
izpeljali. Dober teden pred razvitjem 
smo imeli prapor z vsemi spominskimi 
trakovi v Ilirski Bistrici. Bili smo zelo 
ponosni in zadovoljni saj je bil prapor 
res prekrasen.

I n  t a ko  j e  p r i š e l  t ud i  dan 
23.12.1984, ko smo bistriški čebelarji 
slovesno razvili svoj društveni prapor. 
Pokroviteljstvo te slovesnosti je prevzela Kmetijska zadruga Hmezad 
Il. Bistrica. Razvitje smo organizirali v takratnem domu JLA na Vidmu 
v Il. Bistrici. Udeležba čebelarjev je bila številna, saj smo za tako 
priložnost hoteli biti vsi prisotni. Povabili smo predstavnike Občinske 
skupščine Il. Bistrica, predstavnike vseh podjetij darovalcev, predstav-

Karel. Za vsa ta podjetja in organizacije smo naročili pri firmi Ercigoj 
lepe spominske trakove z napisanimi naslovi vseh darovalcev. Člani 
društva smo se odločili, da bomo naročili tako imenovane žebljičke 
– lipice na katerih je vgravirano ime darovalca – čebelarja – člana 
društva. Ti žebljički so pribiti na drogu praporja in so kot lep okras, pa 
tudi spomin in dokaz o pripadnosti društvu. Žebljičke je naročilo 46 
članov društva. S temi akcijami smo pridobili nekaj denarja, tako da 
smo lažje pokrili vse stroške za plačilo praporja. Stroški pa niso bili 

Praporščak Cveto Prosen

Prva izobraževanja

Razvitje društvenega praporja - Peter Penko, Ivan Skrt in Gril Jože
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nike Čebelarske zveze Slovenije, zastopnike Čebelarskega društva 
iz Postojne, ki so prišli s svojim praporjem in sodelovali pri razvitju kot 
»botri« našemu praporju. Predsednik društva Penko Peter je pozdravil 
vse prisotne in imel slavnostni govor. Najsvečanejši trenutek je bil ko 
je predsednik občine Ivan Bergoč izročil prapor našemu takratnemu 
podpredsedniku društva Ivanu Skrtu, nato pa so vsi predstavniki 
podjetij – darovalcev svečano pripenjali svoje spominske trakove na 
drog našega praporja. Bilo je zares slovesno in prapor je bil čudovit. 
Kot praporščak je prisegel čebelar Prosen Cvetko, ki je praporščak 
še danes. Tajnik društva se je zahvalil v imenu vseh čebelarjev vsem 
darovalcem spominskih trakov, predsedniku Občine za pomoč pri 
razvitju, pokrovitelju prireditve KZ Hmezad, še posebej zato, ker 
so pokrili vse stroške tistega dne. Zahvalil se je tudi vsem bistriškim 
čebelarjem, ki so dali prispevek za prapor. 

Po uradnem delu naše slovesnosti smo nadaljevali naše druženje 
ob prijetnem kosilu. 

Člani, ki so prispevali za žebljičke so: Abram Jožica, Bajc Ivan, 
Baša Alojz, Boštjančič Ivan, Bukovšek Alojz, Dujmovič Rudi, Fatur An-
ton, Grlj Vojko, Iskra Jože, Iskra Franc, Butinar Franc, Kancler Vika, Keš 
Jože, Kovačič Alojz, g. Kovačič Jožko – Korajžnik, Kirn Đani, Nadoh 
Ervin, Nadoh Emil, Nuncija Franc, Oblak Milenko, Polak Alojz, Penko 
Peter, Prosen Cvetko, Rojc Stane, Rolih Viko, Rutar Matevž, Sedmak 
Izidor, Slavec Franc, Skrt Ivan, Šestan Anton, Širca Vladimir, Šuštar 
Rude, Šajn Valentin, Šnajder Franjo, Tomšič Ivan, Udovič Davor, Udovič 
Franko, Vičič Darko, Vrh Jožica, Vičič Anton, Zidar Dušan, Zorza Franc, 
Žele Lado, Čekada Anton, Kastelic Branko in Udovič Miran.

NAŠ PRAPOR OB PROSLAVI 90-LETNICE DRUŠTVA 
DECEMBRA 1997

Kjer je prapor, tam smo mi čebelarji našega društva. Ta naš, 
lep čebelarski prapor smo razvili 23. decembra 1984. Takrat je bil 
predsednik društva pokojni Penko Peter, društvo je štelo 100 članov. 
Zanimivost pri tem praporju je ta, da smo popravili letnico ustanovitve 
društva iz leta 1947 na 1907. Ob razvitju praporja leta 1984 smo imeli 

podatke, da je društvo ustanovljeno 1947. Letos pa smo s pomočjo 
profesorja Vojkota Čeligoja ugotovili, da je bilo društvo osnovano 21. 
julija 1907 prav na pobudo Antona Žnideršiča, ki predstavlja enega 
najznamenitejših mož našega kraja. 

Naše društvo se je letos (1997) na pobudo predsednika Ivana 
Šuštarja poimenovalo: Čebelarsko društvo »Anton Žnideršič« Ilirska 
Bistrica. Letos smo tudi dodali k šestinštiridesetim iz leta 1984 še osem-
najst novih žebljičkov na drog praporja. Člani, ki so letos prispevali za 
žebljičke so: Šuštar Ivan, Čeligoj Ladislav, Tomažič Stojan, Potepan 
Ivan, Šorc Jožef, Vičič Ivana, Vatovec Stanko, Renko Stanko, Vičič 
Emil, Turk Jože, Dodič Vojko, Jagodnik Vlado, Kresevic Drago, Frank 
Jože, Renko Jože, Zadnik Franc, Perkan Angel in Čeligoj Gregor. Na 
drogu praporja je še dovolj prostora za morebitne nove darovalce 
žebljičkov… Ob tej priložnosti moramo omeniti in pohvaliti našega 
vrlega praporščaka Prosen Cvetkota, ki je praporščak od razvitja 
praporja pa vse do danes, ko je datum 16.01.2008.

Ilirska Bistrica, 16.01.2008 

Zapisal: Šuštar Rude

Zaprisega praporščaka
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Govor predsednika ob 
razvitju prapora



SESTAVA VODSTVA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA 

UPRAVNI ODBOR
funkcija ime in priimek
predsednik Zorko Šabec
podpredsednik Vladimir Širca
podpredsednik Frane Zadnik
tajnik Rudolf Šuštar
pomočnik tajnika Marjan Vatovec
blagajnik Ladislav Čeligoj
gospodar Viktor Slavec
član  Danilo Kalister
član  Jože Turk
član  Robert Kovačič
član  Rajko Kaluža

NADZORNI ODBOR
predsednik Vlado Jagodnik
Član  Emil Vičič
član  Jože Keš

SEZNAM PAŠNIH RAZPOREJEVALCEV 

AKACIJEVA PAŠA
razporeja Frane Zadnik

GOZDNA PAŠA
razporeja Vladimir Širca
član UP Robert Kovačič

SEZNAM PREGLEDNIKOV MEDU V SISTEMU KBZ 
preglednik Gregor Čeligoj
preglednik Jugoslav Logar
preglednik Alojz Boštjančič
preglednik Zorko Šabec

SEZNAM PREGLEDNIKOV  PRI ODBIRI MATIC-
SUBVENCIJE 

preglednik Rudolf Šuštar
preglednik Zorko Šabec
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3. Praznik slovenskih čebelarjev
Osrednja proslava

Vseslovenskega praznika čebelarjev sta se udeležila tudi Lojze 
Peterle-takratni predsednik Čebelarske zveze Slovenje in mag. Franci 
But - sekretar na ministrstvu za kmetijstvo. 

Z nami so bili tudi pevci iz pevskega zbora iz Majšprek, skupina 
Vaslovalec, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko Denis 
Novato in še mnogi drugi.

Zaslužnim čebelarjem so bila ob tej priložnosti podeljena posebna 
društvena priznanja, žene čebelarjev pa so poskrbele za medena 
peciva, ki so bila zagotovo najboljši del praznovanja.
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Praznik so dopolnili tudi mnogi praporji iz vseh krajev Slovenije.

Pripravljena je bila tudi posebna razstava na temo panja, kot naj-
večjega doprinosa Antona Žnideršiča čebelarstvu doma in po svetu. 
Na razstavi je bil tudi poseben panj-z okroglim premičnim satovjem, 
ki ga je izdelal naš čebelar Kastelic Branko, ideja je bila povzeta 
po načinu čebelarjenja na Madžarskem in je pravcata revolucija v 
razvoju panjev. 

Za potrebe osnovne šole ki nosi ime po Antonu Žnideršiču 
smo v društvu izdelali in postavili maketo slovenskega čebelnjak 
z manjšo razstavo. Maketo je izdelal čebelar Slavec Viktor in je 
šoli podarjena v trajno last. Med razstavo je potekala tudi multime-
dijska predstavitev društva z odlomki življenja Antona Žnideršiča, 
oblikovali smo tudi internetno stran, slovesnost pa je spremljala tudi 
nacionalna televizija in mnogi novinarji.
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Razglednica, priložnostni poštni žig in ponatis 
knjige Košomatovi

Moj oče, znani čebelar An-
ton Žnideršič je za našim vrtom 
imel čebelnjake in medarno. 
Potke so bile speljane in en del 
etažnega vrta se je imenoval “pri 
mizici in klopci”. Spodaj je tekla 
voda, najlepši spomin iz mojega 
življenja.

Rodila sem se v Ljubljani leta 
1908. in sicer v bolnišnici, ker je 
bila moja mama operirana na 
ušesu (vnetje srednjega ušesa). 
Med potjo domov jo je sprem-
ljala njena sestra Poldi. V kupeju 
vlaka je bilo tudi neko mlado dekle, ki se je odpravljala kot dojilja na 
Reko. Mama in teta Poldi sta jo pregovorili, naj gre z njima v Ilirsko 
Bistrico. Tako je postala moja dojilja. Pozneje se je zaposlila v naši 
tovarni tovarni kot delavka, vendar je še vedno prihajala v našo hišo 
za kakšno pomoč. Ko sem zelo zbolela, mi je ob bolezni stregla in 
oslabljeno me je celo nosila po vrtu.

Žnideršičeva obeležja v 
mestu

Odlomek iz knjige Košomatovi
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Marija Drofenik - Vnukinja Antona Žnideršiča

Naša hčerka Marija Mita 
je po osnovni šoli v Splitu, 
končala gimnazijo v Ljubljani in 
nadaljevala študij na Ekonom-
ski fakulteti v Ljubljani.

Med študijem se je poro-
čila s Cirilom Drofenikom in leta 
1962 se jima je rodil sin Ciril. 
Ob nadaljevanju študija se je 
zaposlila v Centralnem za-
vodu za napredek gospodinj-
stva, kjer je bila vodja raznih 
razstav in vodila raziskovalne 
projekte. Medtem je končala 
prvo stopnjo Ekonomske fakul-
tete, se zaposlila v Leku in med 
tem časom dokončala drugo 
stopnjo Ekonomske fakultete. 
Postala je vodja oddelka za 
tržne raziskave in razvoj v to-
varni Lek. Bila je predsednica 

delavskega sveta delovne organizacije Lek in delegatka za Zbor 
združenega dela republiške skupščine. Izvoljena je bila tudi za pod-
predsednico Zbora združenega dela občine LjubljanaŠiška. Medtem 
se je zaposlila v Delu, kjer je bila direktorica sektorja za plan, analize 
in organizacije. Med tem časom je magistrirala na Ekonomski fakulteti 
v Ljubljani. Razen gimnazije je vse svoje študije končala ob delu. V 
tem času smo bolj težko živeli in ko je postala polnoletna, je morala 
poskrbeti zase. Prav ponosni smo bili na njo, da je kljub službi in 
družini to zmogla. Bila je tudi skrbna žena in mati, pri vsem tem pa 
tudi dobra gospodinja.

Vsa leta svojega zakona, ki se je po petindvajsetih letih, ob 
nastopu sinove bolezni razdrl, je lepo skrbela za svoja ¨fanta¨, ju 
negovala in jima kuhala. Ne morem pozabiti, kako sem jo vedno 
občudovala.

Po petih letih dela v Časopisnem in grafičnem podjetju Delo je 
bila imenovana za sekretarko Zbora združenega dela republiške 
skupščine, kjer je bila imenovana za dva mandata zapovrstjo.

Odlomek iz knjige Košomatovi
Po uveljavitvi nove slovenske ustave je bila znova dva mandata 

imenovana za sekretarko Državnega sveta Republike Slovenije. V tej 
funkciji jo je evropski parlament povabil v evropske parlamente raznih 
evropskih držav.

Ob zaključku drugega mandata je 17.12.2002 prejela priznanje 
Državnega sveta Republike Slovenije za izjemne dosežke pri uveljav-
ljanju Državnega sveta.

Panjske končnice in kranjiči
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AŽ-panj je trdno in natančno izdelan iz najmanj tri leta sušenih 
smrekovih desk ali vsaj umetno v komori pravilno osušenega in raztez-
nostno nevtraliziranega lesa ter nekaj kovinskega okovja in mreže. Les 
za panje mora biti brez grč, ki lahko pozneje izpadajo, in predvsem 
za vsak del panja po rasti pravilno izbran in obrnjen. 

Obod je narejen iz ozkih desk, ki so v strojno izdelanih utorih 
trdno zlepljene v ploskve oboda, te so na stičnih stranicah nazobčane 
(rogljič-ene, scinkane) in torej zelo trdno sestavljene. V obodu so 
izrezane zareze za šest prečnih železnih nosilnih palic s premerom 
8 mm, ki jih lahko odstranimo, in za dve letvi z vijačnimi zaporkami, 
s katerima pritrdimo notranja okna. Na ustrezni razdalji od stropa je 
pri sredini znotraj pokončnih sten oboda pritrjen po en dolg nosilec 
matične rešetke ali več točkovnih nosilcev, kar je odvisno od izvedbe 
same rešetke. V stičiščih oboda zadaj so v vogalih strojno izdolbeni 
utori za štiri pločevinaste vogalnike, ki so izdelani in priviti tako, da 
ostane rob oboda raven. V desno pokončno stranico oboda sta z 
zadnje strani uvita moška dela tečajev vrat in enako v sredino leve 
stranice močan škrnjak. Vse ploskve oboda pa tudi druge ploskve 
delov panja so gladke.

Sprednja notranja stena je izdelana iz dveh ožjih pokončnih 
desk in več ozkih, vodoravno vstavljenih desk, ki so na stičišču z utori 
spojene in zlepljene v trdno pravokotno ploskev brez razpok, točno 
v merah notranje višine in širine panja. Tako namestitev in utrditev 
notranje stene ter pločevinastih vogalnikov zadaj drži obod točno v 
pravem kotu, kar je zelo pomembno za ustrezno lego in odpiranje 
notranjih oken v panju.

Na notranji strani sprednje stene so pribita iz pocinkane pločevine 
strojno izsekana razstojišča. Sredi stene je izrez zgornjega žrela, pri 

dnu pa izrez za žrelno letev, ki 
je praviloma iz boljšega lesa. 
Med zunanjo sprednjo steno, 
ki je pribita na rob oboda v 
širini panja z moškimi deli uto-
rov navzgor in notranjo steno, 
je 22 mm izolacijskega pros-
tora. Okoli izreza zgornjega 
žrela so pribite male letvice, 
ena prečna letvica pa spodaj 
oblikuje strop verande. Ves 
vmesni prostor je praviloma 
zapolnjen z dobro izolacijo, 
ki je ne naselijo mravlje in ne 

vpija vlage. Vodoravno je takoj pod izrezom zgornjega žrela na-
meščena zgornja brada iz trdega lesa, ki je obenem ročaj. Spodaj 
je enako kot ostale deske sprednje stene z njimi z utorom tesno po-
vezana, ob straneh pa močno privijačena v obod.

Naletna deska je z dvema šarnirjema z vijaki pritrjena na spre-
dnji rob dna panja. Spodnja brada ima okrogel zračnik z mrežico 
na notranji strani, na zunanji pa iz žice izdelano zabito sedalo za 
škrnjak. Ko spodnjo brado zapremo, se uleže v verando in nasloni 
na letvice, ki jo razmejujejo od izolacijskega prostora. Obe žreli za-
piramo z lesenimi vložki, ki jih držita škrnjaka, enako je pritrjena žrelna 
letev. Vrata panja so z globokimi utori sestavljena kot okvir in tesno 
zlepljena. Sredina vrat ima tanjše, proti robovom prirezano polnilo, 
prezračevalne lopute pa so pritrjene s po dvema šarnirjema. V desni 
rob vrat sta uvita ženska dela tečajev, na sredini leve stranice okvirja 
blizu roba pa je zabito sedalo glavnega škarnjaka. Na spodnjem 
robu zgornje deske okvirja vrat je prilepljen in privit oprimek iz trdega 
lesa. Notranji rob vrat je izrezan tako, da se zaprta vrata vtisnejo za 
do 1 cm v notranjost panja, s preostalim robom pa se naslonijo in 
pokrijejo polovico zadnje površine oz. debeline sten oboda. Lopute 
se preklopijo navznoter in omogočijo zračnost. Okence v plodišču je 
narejeno iz okvirja, pitalnika, letvice in naslonk za zaporke.

Na notranji strani okvirja sta pribiti dve vrsti razstojišč. Na notra-
njem robu okvirja je ustrezen utor, tako da vstavimo pitalnik ali mrežnat 
notranji okvir mediščnega okenca in pritrdimo s škrnjakom. 

AŽ panj
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Spodnja letvica ima zareze, kjer škrnjaki stojijo uvijačeni v okvir 
okenca in tako pri premeščanju ostane letvica pritrjena. Naslonke za 
zaporke rabijo tudi kot oprimki za odpiranje okenc, zato so prilepljene 
in še privite. Mreža ima zakrivljene robove in je pribita. V pitalniku je do 
dna speljana ob notranji steni tako, da imajo čebele le 1 cm prostora 
po vsej širini do klaje. Tako ni ostra, ni mrtvic in lahko vstavimo pogačo. 
Mediščno okence je enako, le brez nožic in letvice ter ima notranji 
okvir z mrežico. Vanj lahko vstavimo spodnji pitalnik ali obrnemo okvir 

Vzdrževanje AŽ-panja
Zgornja brada rada napoka ali postane prhka, tudi spodnja brada 

ali naletna deska bi bila lahko nekaj debelejša in iz najboljšega meh-
kega lesa. Šarnirji ne bi smeli biti navadni pocinkani, ampak vsaj iz 
medenine ali še boljše iz nerjaveče pločevine. Vsi železni deli naj bi 
bili obvezno pocinkani. Zaradi uporabe kislinskih hlapov pri zatiranju 
bolezni čebel naj bi bila mreža na okencih iz močne plastike. Prostor 
med obema sprednjima stenama bi moral biti zapolnjen z boljšo izo-
lacijo. Panj bi moral izdelovalec v celoti impregnirati s sredstvom, ki 
ne zapre lesa, zunanjo sprednjo stranico pa tudi namočiti v temeljno 
barvo, ki bi ji dodal sredstvo proti lesnemu črvu. Tako bi kupec panj 
samo dokončno pobarval z barvami, prepoznavnimi čebelam. Za 
prisojne in tople lege čebelnjakov bi izbral svetlejše barvne odtenke, 
za hladnejše lege pa lahko temnejše.

AŽ-panj najbolje pobarvamo ročno s čopičem. Najprej obru-
simo preostre robove, nato obvezno z redkejšo temeljno barvo brez 
varčevanja močno premažemo zunanjo prvo stran in za robom še 5 
cm proti sredini po celem obodu panja. Enako posebno dobro pre-
mažemo z notranje strani pri žrelu prvo steno do višine spodnjega 
razstojišča in enako visoko spodaj v kotih obod ter dno ob žrelu. Tam 
je panj najbolj izpostavljen trohnenju. Na posušeno podlago še dva-
krat nanesemo izbrane barve. Uporabimo najbolj kakovostne barve, 
odporne na vremenske vplive. Najbolj zahtevni čebelarji pobarvajo 
panj tudi zadaj, da ga lažje čistijo. Pobarvamo samo rob in notranjost 
oboda do globine okenc.

Zelo primerno pa je v presojen lak ali lanen firnež dvakrat pomočiti 
pitalnik, ker potem trajno tesni in ne vpija vlage, še zlasti če je zadnja 
stena pitalnika iz lesonita. Pobarvamo lahko tudi vrata, vendar potem 
rada močijo. Ves obod lahko zunaj prebarvamo z lazuro, ki ščiti in 
oplemeniti les. Nikakor pa oboda ne smemo prebarvati z barvo ali 
lakom, ki zapre les; tako pobarvan panj ne diha in zelo moči; čebele 
v njem trpijo in slabo prezimujejo. Prav tako se nam lak ne sme zasušiti 
v mrežnih odprtinicah, zato jih pred sušenjem izpihamo. Znotraj panja 
ne uporabimo strupenih snovi in premazov. Lahko pa pobarvan panj 
enkrat (satniki morajo ostati nepobarvani) znotraj in zunaj prepojimo 
z navadnim kurilnim oljem (nafto) in ga pred naselitvijo prezračujemo 
vsaj en mesec.

Praksa kaže, da tako pripravljeni panji zdržijo 40 let prevažanj, 
na stalnem mestu pa kar celo življenje čebelarja in dlje. Tako ne-
redko vidimo v čebelnjakih naših najstarejših čebelarjev naseljene in 
popolnoma uporabne panje, ki so jih dobili od svojih očetov. Naj 
smo panj še tako skrbno in lepo pobarvali, ga nato dobro in dolgo 
zračili, pred naselitvijo še dobro natrli z meliso, bomo ugotovili, da 
novih in prebarvanih panjev čebele ne marajo, zato je prvo leto 
uspeh nekaj manjši.

z mrežico in dobimo prostor z gradilnikom trotovine. Matična rešetka 
sega sama ali s podaljškom do roba okenc. Najboljša je velika samo-
nosilna, toplejša pa je manjša in vgrajena v lesen okvir.

Največ čebelarjev ima danes 10-satne AŽpanje, ki so bili več-
inoma izdelani v mizarskih delavnicah vrhniških mizarjev in čebelarjev 
Groma, Japlja in Kržeta. Mnogo čebelarstev ima 9-satarje, prevozna 
čebelarstva pa tudi 11-satne AZ-panje.

Izdelava AŽ-panja je precej zahtevna in najbolje je imeti vse panje 
v določenem čebelarstvu od istega izdelovalca. Tako se nam vsi deli 
točno prilegajo in lahko delamo brez težav. Veliki izdelovalci imajo 
desetletja iste mere, zato lahko izrabljene dele zamenjamo. Kakovosti 
izdelave panjev pri nas ni kaj dosti pridati, saj je standardno dobra.
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Proslava 100. obletnice društva
Dobitniki zlate plakete Antona Janše i. stopnje

100 let čebelarsta na bistriškem
V petek, 26. oktobra je bilo v dvorani Doma na Vidmu izredno 

slavnostno, kakor že dolgo ne. Častitljiv jubilej – 100 letnico, so na-
mreč praznovali bistriški čebelarji. 100 let je zavidljiva doba, zasluge 
pa so jim ob tem dogodku izrekli številni največji funkcionarji v naši 
državi. Programa so se udeležili Lojze Peterle, predsednik ČZS Boštja 
Noč ter Marija Drofenik – vnukinja našega največjega čebelarja 
Antona Žnideršiča.

Program so popestrili, Vasovalci in Brštulin banda ni šlo pa brez 
Nika Polesa – svetovnega prvak v igranju na diatonično harmoniko, 
Matica Štavarja – evropski prvak ter letošnjega dobitnika svetovnega 
zlatega priznanja ter Martin Šabca in Jana Mikuletiča.

Lojze Prterle se je odzval povabilu v Ilirsko Bistrico na osrednjo 
proslavo ob obeležju tako visoke obletnice obstoja društva in v spo-
min velikemu čebelarju Antonu Žnideršiču, ki je svetu dal izum – panj. 
»K slovenski odličnosti je prispeval na več načinov: kot čebelar, pod-
jetnik in narodnjak s čvrsto narodno zavestjo. V času globalizacije 
je pomembno, da se zavedamo, kdo smo, od kod prihajamo, kaj 
hočemo. Danes preživijo le kvalitetni, tisti, ki zdržijo konkurenco in 
ki imajo jasno zavest o sebi in svoji identiteti. O njej govorijo veliki, 
Kitajci, Nemci, Francozi, Argentinci, Japonci; zavedajo se, kdo so. 
Na to bi morali biti še bolj pozorni mi, ki nas je malo manj. Vedeti 
moramo, kakšna je naša istovetnost in kaj skupaj hočemo,« je poudaril 
Lojze Peterle, nekdanji predsednik Čebelarske zveze Slovenije. 

V nadaljevanju je 
povedal, da se zdaj bolj 
malo ukvarja s čebelar-
stvom: »Še vedno imam 
čebele, one pa, žal, 
nimajo mene. Obiskujem 
jih, a zanje zdaj bolj skrbi 
pomočnik. Pri čebelah ni-
sem še nikoli srečal refe-
renduma ali obstrukcije; 
čebele delajo skupaj kot 
izredno urejena družina. 
Politikom svetujem, naj vsaj malo počebelarijo ali obiščejo nekoga, ki 
se s tem ukvarjajo. Pri čebelah se lahko naučimo solidarnosti, reda, 

vzgoje, vse življenj-
skega učenja, de-
litve dela.« 

Na koncu je de-
jal, da je prepričan, 
da zgled Antona 
Žnideršiča pomeni 
veliko tudi mladim. 
»Želim si, da bi, pa 
ne samo pri vas, 
njegovo ime veliko 
pomenilo. Da bi 
njegov vzor bila 

trajna vrednota. Želel bi si, da bi to, kar je naredil na čebelarskem 
področju, prenašalo tudi 
na druga. Mislim na 
razvojne potenciale, ki 
jih Ilirska Bistrica s širšo 
okolico še ni izkoristila. 
Razvoj prinesejo tisti, ki 
mislijo na prihodnost; 
ljudje, ki znajo povezati 
druge. Ne vidim veliko 
boljših vzorov, kot je bil 
Žnideršič.« 
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Lojze Peterle je svoj slavnostni govor zaključil z opozorilom na 
varovanje okolja in besedami Alberta Einsteina: »Štiri leta po izumrtju 
čebel bi izumrl tudi človek. Čebelarji imajo čedalje bolj pomembno 
družbeno vlogo, saj pomagajo razumeti svet skozi čebele. Skozi njo 
se vidi veliko več kot med, propolis in druge prijetne stvari, ki pridejo 
iz panja. Vesel sem, da novi predsednik Čebelarske zveze Slovenije 
s svojo ekipo skrbi, da bi potrošniki vedeli in razlikovali, kaj lahko 
dobijo na policah v prodajalnah – da bi bilo jasno, kje in kako je bil 

pridelan med. Zdravje bo čedalje večja tema in takrat bodo čebelarje 
še bolj iskani kot danes.« 

O tem je spregovoril tudi sedanji predsednik Čebelarske zveze 
Slovenije Boštjan Noč, ki je povedal, da bo v kratkem sprejeta geo-
grafska označba slovenskega medu, čebelarji pa bodo tudi dobili 
posebej oblikovan kozarec za med. Tako bodo poskušali kontrolirati 
kakovost čebeljih pridelkov na našem trgu. »Potruditi se moramo za 
ohranjanje kranjske čebele, ki je ogrožena. Želimo si, da bi nam v 
novem zakonu o čebelarstvu čim prej uspelo opredeliti čebelarstvo 
kot javni interes.« 

Ena izmed fotografij objavljenih na natečaju Foto kluba Sušec
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Ilirska Bistrica, 18.3.2007

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250 ILIRSKA BISTRICA

PREDLOG ZA ZLATO PRIZNANJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2007

Spoštovani, 
v zvezi z določili Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Ilirska Bistrica za leto 2007, ki je bil objavljen na spletnih straneh Občine 
Ilirska Bistrica dne 07.03.2007, v nadaljevanju podajam predlog za podelitev Zlate plakete Občine Ilirska Bistrica.

Predlagam, da se podeli Zlata plaketa Občine Ilirska Bistrica Čebelarskemu društvu Anton Žnideršič Ilirska Bistrica.

Obrazložitev:
Kot vnukinja Antona Žnideršiča se čutim dolžno predlagati čebelarsko društvo, ki nosi njegovo ime za največje priznanje vaše občine. Tako 
častitljiv jubilej kakor je 100-ta obletnica delovanja je vsekakor izjemen razlog za dodelitev plakete.
Čebelarsko društvo Anton Žnideršič Ilirska Bistrica v katerem je deloval moj ded je imelo velik vpliv na razvoj slovenskega čabelarstva. Za 
čebele se je moj ded zanimal že v dijaških letih. Že zgodaj je spoznal, da more biti čebelarstvo ekonomsko aktivno le, če se ga lotiš s prave 
strani, upoštevajoč, vsa strokovna dognanja panoge. Predvsem se je zavedal, da je vsako večje čebelarstvo na stalnem mestu že v naprej 
obsojeno na neuspeh. Doma si je postavil vzoren in obsežen čebelnjak, a je poleg tega imel še drugod, daleč izven domačega kraja po 
več manjših čebelnjakov, kamor je prepeljeval čebelje družine na določene paše. Kmalu je bil prevoznik velikega stila. Čebele je prevažal 
po vsej Notranjski pa tudi v Dalmacijo in Furlanijo. Prvi opis svojega panja in način čebelarjenja v njem je objavil leta 1910 v XIII. Letniku 
Slovenskega čebelarja, ko je čebelaril že v 222 panjih svojega izuma. Leta 1925 je izdal knjigo “Naš Panj. Opis in praktičen navod, kako 
naj čebelarimo v njem”.
Leta 1909 je ustanovil Kranjsko čebelarsko zadrugo s sedežem v Ilirski Bistrici. Bil je med ustanovitelji Slovenskega osrednjega čebelarskega 
društva in Slovenskega čebelarja (1897). Njegove članke najdemo domala v vsakem letniku slovenskega čebelarja. Odbornik Slovenskega 
osrednjega čebelarskega društva je bil od ustanovitve, predsednik pa od tedaj, ko se je preselil v Ljubljano. Po drugi svetovni vojni je postal 
predsednik Čebelarske zadruge za Slovenijo. Moj ded je s svojim panjem usmeril način naprednega čebelarjenja v Sloveniji za celo stoletje. 
Čebelarstvo je z usvojitvijo tega tipa panja doseglo popoln razmah v naprednem čebelarjenju.
Čebelarsko društvo vsa leta skrbno skrbi za tradicijo čebelarjenja in ohranjanja tega tipičnega panja, je tudi dobitnik največjega državnega 
priznanja v čebelarstu – zlatega Janševega priznanje za dosežke na področju čebelarstva, kar je sigurno izjemen uspeh.
Glede na vse omenjeno, mislim, da si Čebelarsko društvo Anton Žnideršič Ilirska Bistrica, omenjeno priznanje zagotovo zasluži.
 
Lepo pozdravljeni   

mag. Marija Drofenik

Dobitniki zlatega priznanja 
Občine Ilirska Bistrica

mag. Marija Drofenik
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Sam sem bil v trenutku, ko sem izvedel, da je čebelarsko društvo 
Anton Žnideršič prejelo zlato občinsko priznanje presrečen in počaš-
čen. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste si prizadevali in pripomogli k temu, 
da smo letos ravno mi prejeli zlato priznanje. Hvala županu, občinski 
upravi in svetnikom, ki ste se odločili in izbrali čebelarsko društvo, saj 
z dvigom roke niste samo potrdili pravilno usmeritev društva, ampak 
ste oddali tudi čast ljudem-čebelarjem, ki so to društvo ohranjali celo 
stoletje in s svojim delom ponesli po čebelarstvu prepoznavnem ime 
Ilirske Bistrice v svet. 

Povedali so...

Marija Drofenik
Spoštovani čebelarji, dragi potomci čebelarja Antona Žnider-

šiča. 
V veliko veselje mi je, da vam lahko čestitam ob vašem visokem 

jubileju, to je 100 letnici ustanovitve čebelarskega društva, ki ste ga po-
imenovali po vašem pobudniku in mojem dedku Antonu Žnideršiču. 

Uvodoma mi dovolite, da posvetim nekaj besed slavni kranjski 
čebeli, ki je je postala v 19 in 20 stoletju druga najbolj razširjena 
čebelja pasma na svetu, v Evropi celo vodilna. S pojavom trgovine s 
čebelami, se je v Evropi in tudi v Ameriki pojavilo veliko povpraševanje 
po kranjski sivki. Podatki o skupnem številu izvoženih čebeljih družin in 
matic niso znani, iz dosegljivih virov lahko ocenimo, da je v obdobju 
1857-1920 preseglo število 150.000. Trgovina s čebelami pa je imela 
za nas še eno zelo ugodno posledico. V številnih deželah so domače 
avtohtone čebele z vnašanjem novih pasem izginile, pri nas pa se je 
vse do današnjih dni ohranila čista avtohtona kranjska čebela. 

Če si dovolim primerjavo, tako kot smo Slovenci skozi tisočletja 
znali ohraniti svoj jezik in si s tem zagotavljali svojo suverenost in ne-
odvisnost, kljub oviram do današnjih dni, smo znali ohraniti tudi svojo 
marljivo avtohtono pasmo čebel. In ko govorimo o zaščiti avtohtonih 
pasem, ali smo dovolj storili, da bi bila naša kranjska sivka zaščitena, in 
nadalje tudi plasirana na svetovnem trgu, kot odlična blagovna znamka, 
ki nosi svoj zgodovinski spomin iz daleke preteklosti? 

Pa še kakšna pomisel o slovenskem grbu in zastavi? Kaj naj najbolje 
označuje kot narod: smo samostojni, delovni ljudje, ki ljubimo svojo 
zemljo, ljudi in pokrajino, sledimo svojim zamislim in svojim odločitvam 
in se ne pokoravamo mislim drugih, spoštujemo odličnost pri drugih , 
cenimo družino in otroke, živimo v sožitju med seboj, verujemo, da le 
zemlja in delo dajeta tisto kar je potrebno, če hočeš v življenju uspeti in 
sprejeti nalogo ustvarjalnega človeka in dobrega soseda, ki se zna učiti 
in prilagajati resnici. Ali je boljša primerjava s čebelo še potrebna?

Anton Žnideršič Košomatov je bil začetnik organiziranega čebe-
larstva pri nas, hkrati uspešen posestnik in tovarnar. 

Ko je Anton Žnideršič leta 1907 v Ilirski Bistrici priredil čebelarski 
tečaj, je domače čebelarje spodbudil, da so ustanovili čebelarsko pod-
ružnico, ki je delovala od Voloskega in Brkinov do Postojne.

Doma je uredil čebelarski vrt z medonosnimi rastlinami, velikim pavi-
ljonskim čebelnjakom, v katerem je bilo v času največjega vzpona pod-
jetja tudi preko petsto naseljenih panjev. V okolici je zgradil še manjše, 
“zunanje” čebelnjake. Uredil je tudi poseben objekt za čebelarsko 
skladišče in trgovanje z imenom “Medarna”. Vozil je čebele na cvetlično 
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in gozdno pašo daleč naokrog. Postal je na Kranjskem eden največjih 
proizvajalcev medu, voska in trgovec s čebelarskimi potrebščinami in 
našimi odličnimi čebelami, kot ga ni bilo podobnega daleč naokrog. 
Čebelje družine kranjskih sivk je razvažal širom po domači deželi in 
svetu. Znašle so se celo v daljni Rusiji. Bil je eden najbolj svetovno raz-
gledanih in uglednih slovenskih čebelarjev tedanje dobe.

Sam je zbral je vse tedaj dosegljivo čebelarsko znanje, ga bogatil 
s svojimi izkušnjami in dognanji, na svojem posestvu je ob vzornem če-
belnjaku prirejal večdnevne tečaje, objavljal je članke o svojih odkritjih, 
napisal knjigo Naš panj, se udeleževal številnih čebelarskih razstav po 
Evropi in prejemal visoka priznanja. Leta 1910 je predstavil svoj Alberti-
Žnideršičev panj ali na kratko AŽ panj. Čebelarje je prepričal, da je z 
njim mogoče gospodarno čebelariti, dosegati visoko kakovost medu, 
hkrati pa ohranjati čebelje družine. Uporaba tega panja se je hitro raz-
širila in ga slovenski čebelarji uporabljajo še danes. Umno čebelarstvo 
je Žnideršiču prinašalo znatne dohodke. Bilo je to pravo veliko podjetje, 
dobro vodeno in smotrno organizirano. Denar od čebelarjenja, žag in 
mlina je vložil v novo podjetje: v tovarno testenin Pekatete

Leta 1909 je ustanovil Žnideršič Kranjsko čebelarsko zadrugo s 
sedežem v Ilirski Bistrici. 

Po osvoboditvi je bil izbran za predsednika Čebelarske zadruge 
za Slovenijo in je bil na tem mestu do svoje smrti. 

S svojim delovanjem v vodstvu čebelarske organizacije je Anton 
Žnideršič v času razcveta trgovine s čebelami smelo začrtal osrednjo 
usmeritev razvoja v bolj ekonomsko pridelavo medu in čebeljih pridel-
kov. K temu cilju je tudi vodil Slovensko čebelarsko organizacijo, kateri 
so že pred drugo svetovno vojno postavili solidne ekonomske temelje 
za neodvisno materialno stanje in nemoteno delovanje. Današnja po-
doba slovenskega čebelarstva je v precejšnji meri osnovana z izumom 
AŽ panja in življenjskimi prizadevanji avtorja in prejšnjih in sedanjih 
generacij čebelarjev za napredek čebelarstva.

Ob 100 letnici so prejeli ...

ABRAM JOŽEFA
BATISTA SREČKO
ČEKADA ANTON
ČELIGOJ LADO
DUJMOVIČ RUDI
ISKRA JOŽE
KEŠ JOŽE
KOTARAŠ ĐURO
KOVAČIČ ROBERT
MIKAČIČ ALENKA 
POLAK ALOJZ

POTEPAN IVAN
RATEK FRANC
RENKO STANKO
SLAVEC VIKTOR
SKRT IVAN
ŠAJN IVAN
ŠABEC ZORKO
ŠIRCA VLADIMIR
ŠUŠTAR RUDOLF
TOMŠIČ IVAN
TURK JOŽE
VIČIČ DARKO
VRH JOŽA
ZADNIK FRANC
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Odzivi v medijih



22

Dragica Jaksetič
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Kmetijska tržnica

Predsednik domačega drutva Zorko Šabec v družbi s 
predsednikom države dr. Danilom Türkom, njegovo ženo ter 
državnim svetnikom Zlatkom Jenkom.

Kmetijska tržnica je prireditev, ki jo vsako leto orga-nizi-
rajo kmetijska društva našega kraja. 

V lanskem letu smo čebelerji ilirskobistriškega društva bili 
najštevilčnejše predstavljeno kmetijsko društvo, s kar osmimi 
stojnicami ter strokovnimi predavanji. 

Z namenom boljše 
prepoznavnosti društva 
smo ob tej priložnosti izdali 
posebno zgibanko s krajšo 
predstavitvijo društva, in 
medenih izdelkov.
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Vencinova hiša

Vencinova hiša Lado iz mizarja v zidarja

Danes sva dva - jutri nas bo več

Lepše je brez ometa

Gnilo okno - gnil zid

Freske niso bile po našem okusu in smo jih ometali

24
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Čebelarski dom
Čebelarstvo sodi poleg mlinov in žag med največje značilnosti 

našega kraja. Od tu je doma eden največjih slovenskih čebelarjev 
Anton Žnideršič. Kot čebelar si je z svojim delom pridobil sloves enega 
največjih inovatorjev in strokovnjakov v svetovnem merilu. Čebelarsko 
društvo, ki ponosno nosi njegovo ime praznuje v letošnjem letu častitljiv 
jubilej – 100. letnico društva. 

ČD je na javnem razpisu v letu 2006 pridobilo v večletni najem 
hišo, ki jo vsi j poznamo pod imenom »Vencinova hiša«. Hiša se 
nahaja v starem delu Ilirske Bistrice in je v veliki meri povezana s 
čebelarstvom, saj je to rojstna hiša matere Antona Žnideršiča. V tem 
trenutku ne smem pozabiti na vse, ki so nam pomagali pri uresničitvi 
tega projekta, po pravici povedano se moram zahvaliti tudi občini, 
ki gre v korak z nami. 

 Seveda je potrebno takoj povedati, da je hiša v zelo slabem 
stanju, in se nam je porajalo kar nekaj dvomov, kako hišo obnoviti in 

Polaganje keramike je 
sponzoriralo podjetje 
Đedo Marmi

Mize je delno plačalo društvo, velik prispevek pa je od čebelarja 
Branka Urbančiča

Obnova in izdelava novih oken je prispevek Branka Kastelica in Lada Čeligoja
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ali smo zmožni ta projekt tudi uresničiti. Vendar, hiša je povezana z 
čebelarstvom, sami smo mišelenja, da je pozicija zelo primerna. Spod-
obilo bi se, da se tradicija čebelarstva, bogata zgodovina društva, 
ter imena sokrajanov, ki so ime našehga kraja in z nim povezanega 
čebelarstav ponesli v sam svetovni vrh tudi končno spravi na en karj, 
pod eno streho. 

 
V prenovljenih prostorih bomo čebelarjem omogočili izvedbo izob-

raževan ter medsebojnih srečanj, naša želja pa je tudi, da bi bila hiša 

Vencinova hiša

Delovnih akcij so se udeleževali tako starejši kot tudi mlajši

Lesene stare stopnice

Prava trava na balkonu

Pa nam je le uspelo!

Razbita šipa - naravna klima

26
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odprta vsem, saj bo del namenjem čebelarski zbirki s predstavitvijo 
Antona Žnideršiča in njegovega delu na področju čebelarstva. 

Po naši oceni bo obnova verjetno trajala kar nekaj let, saj naše 
društvo razen čalanarine nima drugega rednega denarnega priliva. 
Ne glede na vse, pa ne bupujemo. Društvo šteje 100 članov in večina 
njih niso samo čebelarji, ampak znajo še kaj drugega in tu vidim naš 
največji adut. Po domače povedano volji imamo znanja tudi nekaj 
in z prostovoljnim delom , pa če bo potrebno tudi z prostovoljnimi 
prisveki sem prepričan, da nam bo uspelo. 

Projekt, ki smo si ga zadali v letošnjem letu je moram priznati zelo 
obsežen. Naša pobožna želja je, da bi ob jubileju društva vsaj delno 

obnovili hišo( v misih imam obnovo zgornjega nadstropja) in pripravili 
zbornik on 100. obletnici društva.

Sama obnova do sedaj poteka dokaj tekoče in hitro. V decembru 
prejšnjega leta in letošnujem letu(odkar imamo hišo v najemu) smo 
uspeli kar nekaj postoriti. Tako smo obnovli stopnišče, balkon,okna, 
in betonirali ploščo v pomožnem objektu. Postavljene so nove insta-
licije, tako elektrika,voda in kanalizacija, zgornji prostor v hiši je na 
novo ometan, v spodnih prostorih smo zemljene tlake zamenjali z 
primernejšim in tako naprej. 

Dela potekajo v tem času kar pospešeno, saj čebelje družine v 
spomladanskih mesecih zahtevajo precej dela in časa, ki pa ga ni 
moč odložiti. 

Čebelarski dom

Prvi test...

To pa že bolje izgleda



Odzivi v medijih
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Podarili so nam...
Lidija Steineker

Umetnica iz Maribora, ki se ukvarja z abstraktno umetnostjo - velika 
občudovalka narave in katere črpa motive. Za njena umetniška dela 
so značilne žive barve ter temperamentna figuralika. 

Društvu je podarila dve svoji deli z motivom čebele, ki danes 
krasijo predavalnico v obnovljeni Vencinovi hiši, za kar smo ji iskreno 
zahvalni.

Detalj slike

29

Sliki na steni: Trnova pot, Apologija bela
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Ocenjevanje medov
Kdo so najboljši

V mesecu novembru 2007 je domačem kraju potekalo regijsko 
ocenjevanje medov. Ocenjevanje je potekalo v skladu z pravilnikom 
ČZS. Naj predstavim v par stavkih kako to poteka. Vzorce medu je 
potrebno oddati en teden pred ocenjevanjem in to dva polkilogramska 
kozarčka pravilno označena. V prvi fazi se vzorci evidentirajo, nato je 
v vsakem vzorcu izmerjen % vode. Največja dovoljena meja je 18,6% 
vode. Za tem, pa se vzorcu izmeri še elektroprevodnost, na podlagi 
tega rezultat lahko natančno definiramo izvor medu.

Ocenjevanje poteka tako, da ocenjevalna komisija dobi vzorec 
z ocenjevalnim lističem, brez podatkov o lastniku. Na ocenjevalnem 
lističu so vpisani podatki o vsebnosti vode, elekotroprevodnosti in de-
klarirana vrsta medu. Komisija ocenjuje čistost, barvo,bistrost, sortno 
značilnost, vonj in okus. Točke ocenjevalcev se na koncu seštejejo. 

Poudariti je potrebno, da se medalje podeljujejo na doseženo 
št. točk, kar pomeni, da vsakdo ki je dobil več kot 28.5 točke ima 
zlata medaljo …

Na dosedanjih ocenjevanjih je v povprečju prispelo od 60 do 
80 vzorcev medu, iz celotne Slovenje.

Ocenjevalna komisija 
v sestavi: predsednik 
Čeligoj Gregor, član 
Jugoslav Logar in 
Boštjančič Alojz

Čebelarji našega društva uporabljamo prelepko Med izpod 
Snežnika, ki kupcem zagotavlja kvaliteto in poreklo medu

Prelepko je uporabljal naš domač čebelar Milan Ličan še v času 
“pod Italijo”
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Nekateri čebeljaki v našem kraju

Viktor Slavec - KosezeIgor Batista - Mala Bukovica

Ernest Primc - Podgrad Vladimir Jagodnik - Podgrad

Stano Vatovec - Male Loče Anton Šestan - Vrbica
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Kaluža Rajko - Ratečevo brdo

Iskra Jože - Zabiče Lado Čeligoj - Globovnik

Jože Turk- Globovnik

Jugoslav Logar - Jelšane

Iskra- Zabiče
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Stanko Čandek - Prem Vladimir Širca - Knežak

Abram Jože - KnežakRude Šuštar - Mašun

Vinko Prosen - Trpčane Franc Butinar - Bač
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Jožica Vrh  - PodtaborAlojz Polak - Koritnice

Franc Zadnik - Kilovče Andrej Bergoč - Trpčane

Andrej Štemberger - VrbovoAlojz Boštjančič - Harije
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Matevž Rutar - Bač

Anton Logar - Vrbovo

Ivan Boštjančič - Jablanica

Niko Dodič - Jasen

Kranjčev čebelnjak

Ljubo Zadkovič - Jelšane
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Člani društva v lanskem letu
zap ime
1 BAŠA Ivan
2 BATISTA Igor
3 BATISTA Mirko
4 BATISTA Srečko
5 BERGOČ Andrej
6 BOŠTJANČIČ Alojz
7 BOŠTJANČIČ Ivan
8 BOŠTJANČIČ Jože
9 BOŠTJANČIČ Marko
10 BUTINAR Franc
11 ČANDEK Stanko
12 ČEKADA Anton
13 ČEKADA Marko
14 ČEKADA Silvester
15 ČELIGOJ Gregor
16 ČELIGOJ Ladislav
17 ČELIGOJ Vlado
18 ČELIGOJ VOJKO
19 DEKLEVA Branko
20 DODIČ Jožef
21 DODIČ Vojko
22 DRAGOLIČ Janez
23 DROŽINA Franc
24 DUJMOVIČ Rudi
25 FATUR Rudi
26 FRANK Lina
27 FRLEŽ Janko
28 HRVATIN Norman
29 ISKRA Anton
30 ISKRA Franc
31 ISKRA Jože
32 JAGODNIK Vlado
33 KALISTER Danilo
34 KALUŽA Rajko
35 KEŠ Jože
36 KIRN Đani
37 KITIČ Milena
38 KOTARAŠ Đuro
39 KOVAČIČ Alojz
40 KOVAČIČ Robert

41 LOGAR Jugoslav
42 LUKAČ Žarko
43 MOČILNIKAR Franc
44 NADOH Emil
45 NOVAK Bojan
46 PENKO Joško
47 POLAK Alojz
48 POTEPAN Ivan
49 PRIMC Ernest
50 PROSEN Cvetko
51 PROSEN Vinko
52 RATEK Franc
53 RENKO Stanko
54 SIMČIČ Dominik
55 SIMČIČ Robert
56 SKRT Branko
57 SKRT Ivan
58 SLAVEC Franc
59 SLAVEC Viktor
60 STEGU Ljubo
61 ŠABEC Darko
62 ŠABEC Zorko
63 ŠAJINA Ivan
64 ŠAJN Alojz
65 ŠAJN Ivan
66 ŠAJN Iztok
67 ŠAJN Robert
68 ŠESTAN Anton
69 ŠIRCA Vladimir
70 ŠTEMBERGAR Andrej
71 ŠTEMBERGAR Franko
72 ŠTURM Stanislav
73 ŠUŠTAR Ivan
74 ŠUŠTAR Rudi
75 TOMAŽIČ Stojan
76 TURK Jože
77 URBANČIČ Branko
78 VALENČIČ Jože
79 VALENČIČ Tomaž
80 VATOVEC Marijan

81 VATOVEC Stanko
82 VIČIČ Darko
83 VIČIČ Emil
84 VIČIČ Marjan
85 VIČIČ Vladimir
86 VRH Joža
87 VRH Jože
88 ZADKOVIČ Ljubomir
89 ZADNIK Franc
90 ZIDAR Dušan
91 ZORZA Franc
92 ŽIVEC Edvin



37

Ob jubileju Ivana Skrta
Zavidanja vreden jubilej je lani praznoval član čebelarskega 

društva Ilirska Bistrica g. Ivan Skrt. 28.03.2007 je namreč praznoval 
svoj 90. rojstni dan. Ivan je rojen v kraju Levpa na Goriškem, svoje 
prve čebelarske korake je opravil ob starem očetu Matiji že v rani 
mladosti. 

Frane Zadnik 
Ko se pogovarjaš z našimi čebelarji, nekako ne moreš mimo imena 

Zadnik Frane. To ime je prisotno v vsakem pogovoru čebelarjev, to 
je verjetno čebelar z največjim izkušnjami in znanjem , definitivno pa 
čebelar z največ panji v domačem kraju.

Frane je rojen na Premu, čebele so mu dobesedno življenske so-
potnice, saj čebelari že skoraj 50 let. Vse skupaj se je začelo spletom 
okoliščin, ko je kot mizarski vajenec dobil naročilo za izdelavo panjev. 
Ker pa sam o tem ni vedel nič, so mu prinesli vzorec, po katerem je 
potem izdeloval panje, ob tem pa panj poliže spoznaval. Na spomlad 
pa od g. Možina Toneta iz Topolca kupil svoj prvi panj.

Število panjev se z leti povečevalo, vendar je kmalu prišel do za-
ključka, da brez znanja ne bo nič. Svoje izkušnje je tako v naslednjih 
letih bogatil tudi z teoretičnim znanjem, ki ga je v bivši državi pridobival 
v Ljubljani,Zagrebu pa tudi na Reki.

Pa zakaj čebele, saj pikajo sem ga vprašal? Pikov se ne bojim 
je dejal, kasneje pa med ostalimi podatki povedal tudi, da je število 
prejetih pikov verjetno kar krepko čez 1000.

Število čebeljih družin se je z leti gibalo do nekakšne magične 
meje -200. Magične zato, ker je prišlo prenaseljenosti in je bilo pre-
malo paše za vse družine. Rešitev je zato našel v prevoznem čebe-
larstvu. V svojem življenju je poizkušal z raznimi izvedbami panja, na 
koncu pa se je odločil za AŽ panj. Oblika panja je najprimernejša 
za čebelarjenje ne samo v domačem kraju, ampak ga z pridom 
uporabljajo čebelarji širom po svetu.

G. Zadnik Frane je prejel vsa najvišja čebelarska priznanja, v 
svoji zbirki ima tako bronasto, srebrno in tudi zlato priznane Antona 
Janše. Njegova največja odlika pa je odnos do ostalih čebelarjev, 
saj svoje znanje in bogate izkušnje z veseljem prenaša na druge. 
Pripravljen je vsem, ki so voljni znanja to teoretično povedati in tudi 
praktično pokazati v panju.

Ampak leta prinesejo svoje in tudi sam priznava, da v zadnjih letih 
brez pomoči zeta Rajka takšnega števila panjev ne bi mogel obvlado-
vati. Pravzaprav čebelaril bi desetimi panji na vrtu-se popravi. Realnost 
pa je popolnoma drugačna. Z zetom je Frane v domačo hišo dobil 
človeka, podobnega sebi in Rajko je število čebeljih družin še enkrat 
povečal, tako da sedaj doma čebelarijo z skoraj 400 družinami-ne-
verjeten občudovanja in vseh pohval vreden podatek.

Naši najstarejši člani

Služboval v raznih krajih po Primorskem in Beli Krajini, ampak svoje 
korenine posadil v Ilirski Bistrici. Leta1968 se je upokojil , in za svoj stari 
konjiček iz časa mladih nog je bilo kar naenkrat spet dovolj časa. 

Čebelaril je v 30 AŽ panjih, in bil eden od najaktivenejših članov 
društva do pred kratkim, ko je čebelarstvo prepustil sinu, še vedno pa 
gre z veseljem k čebelam. Svoje dolgoletne izkušnje in znanje pa tudi 
rad podaja mlajšim. V letu 1980 je bil izvoljen za predsednika čebe-
larskega društva ter to funkcijo opravljal 10 let. Za svoje aktivno delo 
v čebelarski organizaciji je prejel Priznanje Antona Janše 1.reda.

G. Ivana Skrta smo med mnogimi društvi, organizacijami in prijatelji 
obiskali tudi čebelarji, ter mu zaželeli še mnogo zdravja ter da bi se 
še srečevali. Kot priznanemu čebelarju in društvenemu delavcu smo s 
seboj ponesli tudi prapor ter ovekovečili srečanje z jubilantom. Novo 
snidenje bo predvidoma v mesecu septembru, ko bomo praznovali 
vsi domači čebelarji pa tudi naš g.Ivan Skrt. 
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Letos bomo sezono začeli kot ponavadi z prevozom čebel na 
Goriško(na akacijevo pašo), nato pa se ob povratku ustavijo za ne-
kaj dni na Vipavsem nato pa domov. Čaka jih še kostanjeva paša 
na Litijskem in lipova na Tolminskem. Sezona se ponavadi konča na 
gozdni oziroma hojevi paši v Snežniških gozdovih. Po vsaki paši je 
med potrebno iztočiti, saj le tako lahko pridobimo sortni med. Tega 

Rudi Dujmovič
Rudi nam pove, da so čebele njegove spremljevalke že celo 

življenje. Začel je že pri petih letih, ko je očetu pomagal pri stiskanju 
medu. Takrat še niso poznali točil, kot jih uporabljamo sedaj, ampak 
so satovje z medom stiskali in tako ločevali vosek in med. Med so po-
tem seveda prodali v Trstu, vosek , ki pa je šel kot za med, so prodali 
svečarjem in zobozdravnikom. Na Velikem Brdu je oče čebelaril do 
leta 1945, ko je čebelnjak zadela granata. Po vojni se je družina pre-
selila v Ilirsko Bistrico, brez čebel pa ni šlo in postopoma se je število 
čebeljih družin povečevalo. G. Rudi še dandanes čebelari, vendar 
je svoj čebelnjak ponovno postavil na Velikem Brdu. Je eden starejših 
članov čebelarskega društva, tako po letih, kot tudi po čebelarskem 
staležu. Služba, ki jo opravljal, ga je peljala v Koper in kot sam pove, 
je bil zato prikrajšan za zadovoljstvo ob delu z čebelami in ljudmi v 
domačem kraju. Kljub vsemu, pa čebelarstva ni nikoli opustil in ni je bilo 

spomladi, da ne bi opazoval pred čebelnjakom čebelic, ki se vračajo 
v panj z velikimi kepicami cvetnega prahu na zadnjih nogah.

Zakaj se je pravzaprav odločil za finančni prispevek (za naše 
razmere zelo velik)?. 

Rudi po premisleku odgovori: “V ponos mi je, da lahko sodelu-
jem, sam ne morem več fizično delati in pomagati, lahko pa projekt 
finančno podprem, pomagam po svojih močeh in verjetno ne zadnjič. 
Spomnim se, ko smo po vojni začeli in smo se sestajali v gasilskih 
domovih, šolah, in vse mogočih krajih. Čas je že, da pridemo do 
svojih prostorov in mislim ,da je izbrana lokacija zelo primerna. Kot 
eden najstarejših članov društva pa sem prepričan , da je to tudi 
moja dolžnost.”

imajo pri Zadnikovih vedno dovolj na zalogi, izbira pa je kar pestra 
(akacijev,lipov,hojev,cvetlični,gozdni,kostanjev). Večji del medu pro-
dajo v medex, nekaj pa tudi na domu.

Ko sem tako poslušal spomine g. Zadnika, sem si pomislil kako 
točno je napisno besedilo v Slakovi uspešnici ČEBELAR. 
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Delovne akcijeDelovne akcije

Karjolca

Betonski bloki

Ta je moj...

Lepi smo ko slika...Zaslužena malica Hiša ne bo brez cekinov, v beton smo umešali 1 €
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Čebelarski pozdrav
Naj medi


