SREČANJE ČEBELARJEV V VIŠNJI GORI

Drage čebelarke, dragi čebelarji!
Občina Ivančna Gorica, Čebelarska zveza Slovenije in Petra Peunik Okorn s.p. so pridobili
finančna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na javnem razpisu
so bili uspešni s projektom Štartaj kot čebelar, katerega namen je med drugim prenos znanja
o čebelah in čebelarstvu med generacijami in ohranjanje, ter oživljanje starih poklicev in
obrti.

S projektom želimo na območju občin Ivančna Gorica, Trebnje, Žužemberk in Dolenjske
Toplice ozaveščati o vlogi in pomenu čebel, predstaviti poklic čebelarja ter vzpodbujati mlade
k čebelarstvu. To bomo poskusili doseči s pomočjo izobraževalnih delavnic Čebelar na
obisku, ki jih bomo izvajali v vrtcih in šolah ter s pomočjo 10 prispevkov o čebelarstvu z
naslovom Štartaj kot čebelar, ki bodo izhajali v lokalnih glasilih.

V prihodnjem šolskem letu se bo na območju vaših čebelarskih društev veliko dogajalo, zato
vas želimo aktivno vključiti v dogajanje. Predstaviti vam želimo projekt, vas povabiti k
sodelovanju ter vam dati nekaj novih znanj o tem, kako pomagati mlajšim generacijam, ki bi
se želel ukvarjati s čebelarstvom. Zavedamo se, kako dragoceno je vaše znanje in dolgoletne
izkušnje in veseli bi bili, če bi jih bili pripravljeni deliti z mlajšimi.

Prav zato za vas pripravljamo Srečanje čebelarjev, ki bo potekalo 29. avgusta 2019, ob 16.00
v Mestni hiši v Višnji Gori.

Dnevni red srečanja:
1. Predstavitev projekta Štartaj kot čebelar in udeleženih
partnerjev v projektu (Maja Lampret, Občina Ivančna
Gorica)
2. Predstavitev pedagoških delavnic Čebelar na obisku in vloga
čebelarskih društev pri delavnicah (Tina Pleško in Petra
Peunik Okorn)
3. Predstavitev sklopa člankov Štartaj kot čebelar (Tina Pleško in Petra Peunik Okorn)
4. Aktivnosti in usmeritve ČZS pri delu s čebelarji začetniki ter z mladimi (Marko Borko,
ČZS)
5. Razno
6. Pogostitev
7. Sprehod skozi mestno jedro Višnje Gore do spominskega obeležja kranjske čebele
8. Ogled Čebelnjaka kranjske čebele in zasaditve medovitih rastlin

Zaradi lažje priprave dogodka vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka,
23. avgusta 2019 (Petra Peunik Okorn: petra.peunik@gmail.com; 041 967 964 ali
Tina Pleško: tinaplesko@yahoo.co.uk; 031 677 223)

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

Naj medi!

