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20. 05. 2019 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ob svetovnem dnevu čebel po državi več prireditev (dopolnjeno)
Vsebina: Po državi se vrstijo prireditve ob današnjem svetovnem dnevu čebel. Čebele in ostali opraševalci so 

zaradi dela, ki ga opravljajo, pomembni tudi za okolje in prehrano, so opozorili na okrogli mizi v DZ, kjer je 
na ogled tudi razstava z naslovom Pot do svetovnega dneva čebel. Ministrica za kmetijstvo je o čebelah 

Avtor: kk/bg
Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, VODOVOD

14. 05. 2019 www.mariborinfo.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Mariborski osnovnošolci in dijaki bodo zasadili medovite rastline
Vsebina: Med prvimi so medovite rastline posadili varovanci Doma Danice Vogrinec, s skrbjo za vse bolj ogrožene 

čebele pa nadaljujejo mariborski šolarji.
Sajenje medovitih rastlin pa se nadaljuje. V tednu pred svetovnim dnevom čebel bo zopet bolj dinamično, 

Avtor:
Gesla: VODOVOD, MARIBORSKI VODOVOD

20. 05. 2019 www.lokalec.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Na Vrbanskem platoju zasadili medovite grmovnice
Vsebina: Ob svetovnem dnevu čebel je za ohranjanje čebel in njihovega naravnega okolja poskrbel Mariborski 

vodovod. Skupaj z učenci Osnovne šole Kamnica in dijaki Biotehniške šole Maribor so namreč zasadili 30 
sadik medovitih grmovnic.

Avtor: Objavil: Uredništvo
Gesla: VODOVOD, MARIBORSKI VODOVOD

20. 05. 2019 www.maribor24.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: FOTO: Mariborski šolarji s sajenjem proti izumrtju čebel
Vsebina: Danes je potekala zaključna saditev medovitih grmovnic, ki se je odvijala na Svetovni dan čebel ob 10.45 

na Vrbanskem platoju, največjem črpališču pitne vode v SV Sloveniji.
Dogodek je del kampanje SEM SPREMEMBA, v okviru katere so aprila že zasadili medovita drevesa v 

Avtor: Tjaša Lešnik
Gesla: DANILO BURNAČ, DIREKTOR, VODOVOD, MARIBORSKI VODOVOD

20. 05. 2019 www.mbreport.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Na Vrbanskem platoju zasadili medovite grmovnice
Vsebina: Ob svetovnem dnevu čebel je za ohranjanje čebel in njihovega naravnega okolja poskrbel Mariborski 

vodovod. Skupaj z učenci Osnovne šole Kamnica in dijaki Biotehniške šole Maribor so namreč zasadili 30 
sadik medovitih grmovnic.

Avtor: Uredništvo
Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, VODOVOD

20. 05. 2019 www.net-tv.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Na vrbanskem platoju medovite grmovnice
Vsebina: Danes, 20.5, na svetovni dan čebel, so dijaki Biotehniške šole Maribor, učenci OŠ Kamnica in učenci OŠ 

Gustava Šiliha ter čebelarji Čebelarske zveze društev Maribor, skupaj z zaposlenimi Mariborskega 
vodovoda na Vrbanskem platoju - na najv...

Avtor:
Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, DANILO BURNAČ, DIREKTOR, VODOVOD

24. 05. 2019 www.si24.news Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Največje črpališče pitne vode tudi čebelji pašnik
Vsebina: Na svetovni dan čebel, 20.5, je tudi največje črpališče pitne vode v Sloveniji, Vrbanski plato v Mariboru, 

postal čebelji pašnik. Kako so dijaki Biotehniške šole Maribor, učenci OŠ Kamnica in učenci OŠ Gustava 
Šiliha, skupaj z zaposlenimi Mariborskega vodovoda na Vrbanskem platoju posadili medovite grmovnice 

Avtor:
Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, DANILO BURNAČ, DIREKTOR, VODOVOD

20. 05. 2019 Radio City Stran/Termin: 16:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Sajenje medovitih grmovnic
Vsebina: Mariborski vodovod, dijaki Biotehniške šole Maribor in osnovnošolci iz Kamnice so danes na Vrbanskem 

platoju sadili medovite grmovnice.

Avtor: /
Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, VODOVOD

MARIBORSKI VODOVOD
Pregled objav
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20. 05. 2019 Radio City Stran/Termin: 14:00:00 SLOVENIJA

Naslov: V Mariboru sadili medovite grmovnice
Vsebina: Ob današnjem svetovnem dnevu čebel so v Mariboru na Vrbanskem platoju sadili medovite grmovnice, 

skupaj 30 rastlin.

Avtor:
Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, DANILO BURNAČ, DIREKTOR, VODOVOD

20. 05. 2019 Radio Maribor MM1 Stran/Termin: 17:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Saditev medovitih rastlin
Vsebina: Po državi se vrstijo prireditve v čast čebel, katerih praznik zaznamujemo danes. Učenci mariborskih šol, 

čebelarji in predstavniki Mariborskega vodovoda so na Vrbanskem platoju posadili medovite grmovnice. 
Tovrstne rastline pomagajo preprečiti izumiranje čebel, od katerih je odvisna tretjina pridelave hrane na 

Avtor: Aleks Horvat
Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, DANILO BURNAČ, DIREKTOR, VODOVOD

20. 05. 2019 TV Maribor Stran/Termin: 18:10:00 SLOVENIJA

Naslov: Medovite grmovnice za dobrobit čebel
Vsebina: Danes je svetovni dan čebel. 20. maj je prav na pobudo Slovenije posvečen opraševalki, od katere je 

odvisna tretjina pridelane hrane na svetu. Slovenski čebelarji pridelajo okoli dva tisoč ton medu letno, a bo 
letošnja letina zaradi mokre in hladne pomladi precej manjša.

Avtor: Jasmina Gregorec
Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, VODOVOD

21. 05. 2019 Večer Stran/Termin: 10 SLOVENIJA

Naslov: Brez čebel ni ljudi
Vsebina: S vetovni dan čebel, ki so ga Združeni narodi razglasili na predlog Slovenije, drugič v zgodovini pa je 

potekal včeraj, se je, kot kaže, pri nas zelo dobro prijel. Zanimanje za čebelarstvo je v porastu, prav tako 
zavedanje o pomenu čebel, za ohranitev teh pomembnih opraševalk pa tečejo tudi različne akcije, med 

Avtor: Jasmina Cehnar
Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, DANILO BURNAČ, DIREKTOR, VODOVOD
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20. 05. 2019 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, VODOVOD

Po državi se vrstijo prireditve ob današnjem svetovnem dnevu čebel. Čebele in ostali
opraševalci so zaradi dela, ki ga opravljajo, pomembni tudi za okolje in prehrano, so opozorili
na okrogli mizi v DZ, kjer je na ogled tudi razstava z naslovom Pot do svetovnega dneva čebel.
Ministrica za kmetijstvo je o čebelah govorila v Rimu. Čebele so pomembna tema, saj so med
drugim pomembne za opraševanje rastlin, 80 odstotkov rastlin je namreč odvisnih od
opraševalcev, in ohranjanje biotske raznovrstnosti, proizvajajo pa tudi med, ki mu nekateri
pripisujejo tudi zdravilne lastnosti. Brez čebel ni rastlin, brez rastlin ni hrane, brez hrane ni
človeštva, je na okrogli mizi v DZ dejala predsednica švicarskega parlamenta Marina Carobbio
Guscetti, ki jo na uradnem obisku v Sloveniji gosti predsednik DZ Dejan Židan.Čebele so vse
bolj ogrožene zaradi onesnaževanja in pesticidov, je poudarila in spomnila na nedavno
poročilo ZN, ki ugotavlja, da milijonu živalskih in rastlinskih vrst grozi izumrtje. Žuželke, med
njimi tudi čebele, so zelo pomembne v boju proti podnebnim spremembam in ohranjanje
biotske raznovrstnosti. Ogrožajo jih tudi pesticidi, zato so razprave o tem pomembne, je še
dejala gostja iz Švice, ki se je Sloveniji zahvalila za pobudo za razglasitev svetovnega dne
čebel.Da je treba opozoriti na posledice uporabe pesticidov, je poudaril tudi Židan. Spomnil je
na evropsko državljansko pobudo z naslovom Rešimo čebele! Zaščita biotske raznovrstnosti in
izboljšanje habitatov za žuželke v Evropi, katere organizatorji Bruselj pozivajo, naj sprejme
zakonodajo za ohranitev in izboljšanje habitatov za žuželke.Židan je izpostavil tudi pomen
čebel in ostalih opraševalcev za pridelavo hrane, ob tem pa opozoril, da danes od 100
milijonov otrok v šolske klopi odrine 66 milijonov lačnih otrok. "Svetovna lakota je problem,
tega se premalo zavedamo," je dejal. Židan, ki je sicer kot uspeh države izpostavil prisotnost
zavedanja o pomenu čebel, je poudaril še, da je pred nami še velika naloga, ker če ne
ohranimo rastlin in živilskih vrst, potem ogrozimo tudi sebe oz. človeka.Državna sekretarka na
kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša na svetovni dan gleda kot na veliko priznanje za
Slovenijo in za njeno trajnostno držo, za njen odnos do narave na sploh. Hkrati pa svetovni
dan nosi veliko odgovornost, če je rezultat slovenske pobude okrepljena skrb za opraševalce,
je zdaj naša naloga, da ustvarimo oz. promoviramo to gibanje po vsem svetu. Pomen čebel in
ostalih opraševalcev na svetovne probleme okolja, revščine in lakote, je treba po njenem
izpostavljati še naprej in vsak dan.Pot do razglasitve dneva je bila po pojasnilih Marka Alaufa,
podpredsednika Čebelarske zveze Slovenije, katere pobudo za razglasitev je posvojila država,
sicer dolga, tudi naporna, a vendarle lepa. "Nismo želeli samo dneva, ampak iz tega narediti
projekt, gibanje, in mislim, da nam je to uspelo," je dejal.Prireditev v DZ je le ena od mnogih ob
tej priložnosti. Med drugim so dan čebel pripravili na razširjeni lokaciji Botaničnega vrta
Univerze v Ljubljani, v okviru katerega so predstavili čebelarjenje in medovite rastline ter
pomen čebel in drugih opraševalcev.Osrednji dogodek ob tem dnevu pa je potekal v
organizaciji Slovenije in Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo v Rimu. Udeležila se ga je tudi
ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ki je spomnila, da so čebele in drugi opraševalci
poleg zagotavljanja prehranske varnosti in vitalnega kmetijstva neprecenljivi tudi z okoljskega
in gospodarskega vidika. Pozvala je k ukrepanju na mednarodni ravni za zaščito čebel in
opraševalcev, saj bo to prispevalo k reševanju globalnih problemov - prehodu na trajnostno
kmetijstvo in odpravi revščine in lakote v državah v razvoju. Posebej je opozorila na prispevek,
ki ga čebelarstvo lahko ponudi pri opolnomočenju žensk na podeželju.Z zunanjega ministrstva
so sporočili, da so široko paleto aktivnosti ob svetovnem dnevu čebel danes na vseh koncih
sveta v sodelovanju z najrazličnejšimi partnerji organizirala tudi diplomatsko-konzularna
predstavništva. V Ljubljani pa so za zaposlene pripravili medeni zajtrk in tako začeli teden na
malo drugačen, prijeten način.V podjetju A1, ki na strehi svoje ljubljanske poslovne stavbe
nudi dom šestim čebeljim družinam, nadaljujejo s čebeljimi zgodbami, letos so oblikovali
čebeljo pentljo, s katero pozivajo posameznike, naj si jo v znak podpore čebelam pripnejo in
pripomorejo k osveščanju o pomenu čebel.Čebele so po novem doma tudi na strehi
ministrstva za okolje in prostor. Kot je v četrtek ob postavitvi panjev dejal minister Simon Zajc,
"so čebele izredno pomembne, ne samo kot indikator zdravega okolja, ampak so ključne pri
pridelavi hrane in ohranjanju biotske raznovrstnosti". Dva panja s približno 100.000 čebelami

3

Ob svetovnem dnevu čebel po državi več prireditev 

kk/bg
SPLETNI ČLANEK

https://www.sta.si/2638379
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20. 05. 2019 www.sta.si Stran/Termin:

SLOVENIJA
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bosta vsako leto dala približno 30 kilogramov medu.Za čebelnjak je bogatejša tudi Srednja
storitvena, ekonomska in gradbena šola Kranj. Botrstvo nad čebelnjakom je prevzel kranjski župan
Matjaž Rakovec, ki je med drugim izpostavil samoiniciativnost dijakov Šolskega centra Kranj, pod
okrilje katerega sodi omenjena srednja šola - ti so namreč pokazali, da so mladi še kako močno
ekološko ozaveščeni. Na šoli so danes podpisali tudi eko listino, s katero so se zavezali k ekološki
usmerjenosti.Že leta za čebelnjak skrbijo dijaki in mentorji Biotehniške šole Maribor, danes pa so
skupaj z osnovnošolci, čebelarji ter zaposlenimi Mariborskega vodovoda na Vrbanskem platoju -
največjem črpališču pitne vode v severovzhodni Sloveniji, posadili medovite grmovnice. Te bodo
omogočale boljšo pašo za čebele, še posebej pa za čebele čebelnjaka Biotehniške šole, so sporočili
iz Mariborskega vodovoda.Čebelarska zveza je v Celju v sodelovanju s hipermarketom Tuš Planet
pokazala, kakšno bi bilo življenje brez čebel. To so ponazorili z umikom vsega sadja in zelenjave, ki
so odvisni od opraševanja, s trgovskih polic. Prireditve se je udeležila tudi celjska podžupanja Breda
Arnšek, ki je med drugim omenila, da občina vsako leto na novo zasadi okoli 100 dreves, tudi
medovita, še naprej pa da bodo skrbeli, da bo Celje čebelam prijazno mesto.Turizem Ljubljana je
pripravil brezplačen vodeni ogled po Čebelji poti, obiskovalce so popeljali do osrednje ljubljanske
tržnice na ogled prodaje medu na stojnicah, nato do Hotela Park, ki ima na strehi čebelnjak, z
vzpenjačo na Ljubljanski grad, nato pa po Fleischmanovem drevoredu do Botaničnega vrta na ogled
učnega kranjskega čebelnjaka. Ogled se bo končal v Mestni hiši, kjer je postavljena razstava o
čebelah.Velik pomen tematiki čebel dajejo tudi na Slovenski turistični organizaciji (STO). Kot je ob
tem dejala direktorica STO Maja Pak, "svetovni dan čebel pripoveduje zgodbo o izjemnih naravnih
danostih Slovenije, njeni bogati biotski raznovrstnosti ter zavezi k trajnostnem razvoju". STO je sicer
pripravila tudi fotografski natečaj, s katerim želi spodbuditi uporabnike družbenih omrežij, povezanih
s čebelami.Glavni namen svetovnega dne čebel, ki ga danes po vsem svetu obeležujemo drugo leto
zapored, je ozaveščanje ljudi o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in
preprečevanje lakote v svetu ter za trajnostni razvoj in človeštvo nasploh. Današnji dan je tudi
pomemben za Slovenijo, saj smo s skupnimi močmi dokazali, da lahko dosežemo velike premike v
svetovnem merilu.
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14. 05. 2019 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: VODOVOD, MARIBORSKI VODOVOD

FOTO: Ekoglobal.net

Med prvimi so medovite rastline posadili varovanci Doma
Danice Vogrinec, s skrbjo za vse bolj ogrožene čebele pa
nadaljujejo mariborski šolarji.

Sajenje medovitih rastlin pa se nadaljuje. V tednu pred svetovnim
dnevom čebel bo zopet bolj dinamično, saj bodo učenci osnovne šole
Kamnica, Selnica , Gustava Šiliha Maribor, Janka Padežnika Maribor,

Frana Roša Celje ter dijaki Lesarske šole Maribor in Biotehniške šole
Maribor na svojih šolskih vrtovih posejali medovite cvetice, začimbe

Mariborski osnovnošolci in dijaki bodo
zasadili medovite rastline
Uredništvo — 14. Maj 2019 08:21 v Lokalno
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Mariborski osnovnošolci in dijaki bodo zasadili medovite 

SPLETNI ČLANEK

http://mariborinfo.com/novica/lokalno/mariborski-osnovnosolci-in-dijaki-bodo-zasadili-medovite-rastline/213401
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SLOVENIJA
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in grmovnice ter s tem zagotovili hrano čebelam v njihovih ali
okoliških čebelnjakih.

Med prvimi so pa že sadili varovanci Doma Danice Vogrinec,

za katere je bil to prav poseben dan.

20. maja, na svetovni dan čebel , pa bo organizirana saditev medovitih
grmovnic na Vrbanskem platoju – na največjem črpališču pitne vode
Severovzhodne Slovenije , s katerim že desetletja gospodari Mariborski
vodovod in s tem zagotavlja oskrbo z vodo prebivalcem Maribora in
velikega dela severovzhodne Slovenije.

Medovita drevesa v Betnavskem gozdu, ki so jih skupaj z gozdarji
družbe Slovenski državni gozdovi , čebelarji Čebelarske zveze društev
Maribor, krajani in dijaki Lesarke šole Maribor in Biotehniške šole
Maribor posadili aprila , pa se sedaj že »borijo za svoj prostor pod
soncem« in tako lahko upamo, da jim bo uspelo zrasti v lepa medovita
drevesa, ki bodo zagotavljajo hrano čebelam in ljudem »pašo« za oči.

Charles Darwin je namreč pred več kot 200 leti, ko situacija
na našem planetu še sicer ni bila tako kritična, kot je danes,

zapisal: »Naše življenje bi bilo ekstremno težje , če čebele
izginejo.«
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20. 05. 2019 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: VODOVOD, MARIBORSKI VODOVOD

PRENOS V ŽIVO

VIDEO: Rušane navdušile mišice
Skoraj gola in zelo mišičasta telesa. Po dvajsetih letih premora

REKTORSKE VOLITVE MARIBOR

LOKALNE VOLITVE 2018

NA VRTU Z METKO IN TINO

MENI

Išči

Na Vrbanskem platoju
zasadili medovite
grmovnice

Objavil: Uredništvo
Dne: 20.05.2019 16:29
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Na Vrbanskem platoju zasadili medovite grmovnice

Objavil: Uredništvo
SPLETNI ČLANEK
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Ob svetovnem dnevu čebel je za ohranjanje čebel in njihovega
naravnega okolja poskrbel Mariborski vodovod. Skupaj z učenci
Osnovne šole Kamnica in dijaki Biotehniške šole Maribor so namreč
zasadili 30 sadik medovitih grmovnic.

Dečka sadita medovito grmovnico na Vrbanskem platoju. Vir: Facebook : Mariborski vodovod.

Mariborski vodovod je namreč letos pristopil h kampanji SEM

SPREMEMBA. Z današnjo akcijo saditve medovitih grmovnic pa bodo
omogočili , da bodo čebele , ki so izjemno pomembne za celotno naravo
in tudi človeštvo, dobile hrano. Zasadili so jih prav na Vrbanskem okolju ,

kjer sicer že vsa leta v sodelovanju z lokalno skupnostjo skrbijo za

ohranjanje narave in vode.
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Dečka sadita
medovito

grmovnico na
Vrbanskem
platoju. Vir:

Facebook :

Mariborski
vodovod.

Mariborski
vodovod je

skupaj z

osnovnošolci
poskrbel za

zasaditev
medovitih

grmovnic. Vir:

Facebook :

Mariborski
vodovod

Mariborski vodovod je skupaj z osnovnošolci poskrbel za zasaditev medovitih grmovnic. Vir: Facebook : Mariborski

vodovod

Sem sprememba za boljše pogoje življenja čebel in njihovo
ohranjanje
Kampanja SEM SPREMEMBA je izobraževalno, motivacijska in
komunikacijska kampanja, plod sodelovanja Zveze čebelarskih društev
Maribor in Čebelarske zveze Slovenije ter portalom EkoGLOBAL. Njen
častni pokrovitelj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z

ministrico Aleksandro Pivec. S to kampanjo spodbujajo ljudi, da lahko
vsak posameznik ali organizacija poskrbi za ohranjanje čebel.

Galerija
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Danes je potekala zaključna saditev medovitih grmovnic, ki se je odvijala na Svetovni dan
čebel ob 10.45 na Vrbanskem platoju, največjem črpališču pitne vode v SV Sloveniji.
Dogodek je del kampanje SEM SPREMEMBA, v okviru katere so aprila že zasadili medovita
drevesa v Betnavskem gozdu. V mesecu maju pa učenci, dijaki, učitelji in mentorji čebelarskih
krožkov medovite rastline sadijo na vrtovih OŠ Gustava Šiliha, OŠ Kamnica, OŠ Selnica ob
Dravi, OŠ Janka Padežnika ter Lesarske šole Maribor in Bi... Danes je potekala zaključna
saditev medovitih grmovnic, ki se je odvijala na Svetovni dan čebel ob 10.45 na Vrbanskem
platoju, največjem črpališču pitne vode v SV Sloveniji.
Dogodek je del kampanje SEM SPREMEMBA, v okviru katere so aprila že zasadili medovita
drevesa v Betnavskem gozdu. V mesecu maju pa učenci, dijaki, učitelji in mentorji čebelarskih
krožkov medovite rastline sadijo na vrtovih OŠ Gustava Šiliha, OŠ Kamnica, OŠ Selnica ob
Dravi, OŠ Janka Padežnika ter Lesarske šole Maribor in Biotehniške šole Maribor. Prav tako
so tudi varovanci Doma Danice Vogrinec v svoj zeliščni vrt posadili medovite začimbe,
dišavnice in cvetice.
Tokratno sajenje je omogočil Mariborski vodovod
Vse sadnje medovitih rastlin je omogočil Mariborski vodovod, ki je danes, skupaj z dijaki
Biotehniške šole Maribor, na Vrbanskem platoju posadil medovite grmovnice, s čimer bo tudi
čebelam čebelnjaka Biotehniške šole omogočena raznovrstnejša paša in hrana za njihovo
preživetje.
Danilo Burnač iz Mariborskega vodovoda je dejal, da so bili že lani razglašeni za družbeno
najbolj odgovorno podjetje in del tega predstavlja tudi sodelovanje z različnimi izobraževalnimi
ustanovami: »V Mariboru so začeli s to zelo lepo akcijo SPREMEMBA SEM, kjer želijo, da bi
zaradi čebel posadili čim večje število medovitih dreves in grmovnic. V Mariborskem vodovodu
smo rekli, ker na tem območju črpamo nekje 65 odstotkov vse vode za naš sistem, da tukaj
posadimo ta drevesa, saj zdrava voda in zdravo okolje pripomoreta k primernemu okolju za
čebele, da opravljajo svoje poslanstvo za nadaljnje življenje in delo ljudi. Namreč, če čebel ne
bi imeli 3 leta, človeštvo več ne bi obstajalo. Zato se mi zdijo takšni dogodki pomemben del
našega trajnostnega razvoja h kateremu vsako leto stremimo.«
Pomembnosti čebel se zavedajo tudi otroci
Na zaključni sadnji medovitih grmovnic na Vrbanskem platoju so prisotni izmenjali izkušnje in
skupaj zasadili še trideset medovitih grmovnic. Na dogodku so bili predstavniki Čebelarske
zveze društev Maribor, Mariborskega vodovoda, predstavniki Doma Danice Vogrinec, šolarji,
dijaki in mentorji.
»Čebele rabijo hrano, ker naredijo hrano in to je tudi hrana za nas. Če bi čebele izumrle, bi čez
štiri leta tudi mi izumrli. Imela sem se zelo fajn in posadila sem dosti dreves.«
Brez čebel ni človeštva
Aktivnosti projekta SPREMEMBA SEM so se začele že 22. marca, ko je Svetovni dan voda,
22. aprila na Svetovni dan Zemlje in danes, 20. maja, ko je Svetovni dan čebel. Čebele so
pomembna tema, saj so med drugim pomembne za opraševanje rastlin, 80 odstotkov rastlin je
namreč odvisnih od opraševalcev, in ohranjanje biotske raznovrstnosti, proizvajajo pa tudi
med, ki mu nekateri pripisujejo tudi zdravilne lastnosti. Brez čebel ni rastlin, brez rastlin ni
hrane, brez hrane ni človeštva.
Kristina Dolinar Pavlič, učiteljica na Biotehniški šoli je dejala, da je ozaveščanje na njihovi šoli
velikega pomena, sploh to, da glavni namen čebel ni, da nam nosijo med, ampak da
oprašujejo: »Tudi mi imamo čebelnjak v učne namene, da se dijaki naučijo čebelarjenja. Vsaka
rastlina v bližini šole služi tudi našim čebelam, saj jih je sedaj zmotil ta mraz in je vsaka rastlina
dobrodošla.«
Svetovni dan čebel
Čebele so vse bolj ogrožene zaradi onesnaževanja in pesticidov, kar kaže tudi nedavno
poročilo Združenih narodov, ki ugotavlja, da milijonu živalskih in rastlinskih vrst grozi izumrtje.
Žuželke, med njimi tudi čebele, so zelo pomembne v boju proti podnebnim spremembam in
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ogrožajo jih tudi pesticidi, zato so razprave o tem
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FOTO: Mariborski šolarji s sajenjem proti izumrtju čebel

Tjaša Lešnik
SPLETNI ČLANEK

https://maribor24.si/lokalno/foto-mariborski-solarji-s-sajenjem-proti-izumrtju-cebel

www.maribor24.si
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pomembne.
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Domov Obč ine Maribor Na Vrbanskem platoju zasadili medovite grmovnice

Obč ine Maribor Novice okolje

Na Vrbanskem platoju zasadili
medovite grmovnice

Ob svetovnem dnevu čebel je za ohranjanje čebel in njihovega
naravnega okolja poskrbel Mariborski vodovod. Skupaj z učenci
Osnovne šole Kamnica in dijaki Biotehniške šole Maribor so

namreč zasadili 30 sadik medovitih grmovnic.

Like 0 Share

20.05.2019 16:02

Direktor Mariborskega vodovoda Danilo Burnač med akcijo zasaditve medovitih
grmovnic , vir : Facebook stran Mariborski vodovod

Advertisement TOP

NOVICE
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dobička
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Kmetija Š tern pri
Kovačniku ima pravo
slovensko potico

20. 5. 2019

NE SPREGLEJTE

DOMOV ODKRITO ZABAVA POLITIKA KULTURA ŠPORT TURIZEM KRONIKA POMAGAJMO

GOSPODARSTVO
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Na Vrbanskem platoju zasadili medovite grmovnice

Uredništvo
SPLETNI ČLANEK
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Dečka sadita medovito grmovnico na Vrbanskem platoju , vir : Facebook stran
Mariborski vodovod

Mariborski vodovod je namreč letos pristopil h kampanji SEM

SPREMEMBA. Z današnjo akcijo saditve medovitih grmovnic pa

bodo omogočili, da bodo čebele , ki so izjemno pomembne za
celotno naravo in tudi človeštvo, dobile hrano. Zasadili so jih
prav na Vrbanskem okolju , kjer sicer že vsa leta v sodelovanju z
lokalno skupnostjo skrbijo za ohranjanje narave in vode.

Mariborski vodovod je skupaj z osnovnošolci poskrbel za zasaditev medovitih
grmovnic , vir : Facebook stran Mariborski vodovod

Sem sprememba za boljše pogoje življenja čebel in
njihovo ohranjanje
Kampanja SEM SPREMEMBA je izobraževalno, motivacijska in

komunikacijska kampanja, plod sodelovanja Zveze čebelarskih
društev Maribor in Čebelarske zveze Slovenije ter portalom
EkoGLOBAL. Njen častni pokrovitelj je Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano z ministrico Aleksandro Pivec. S to
kampanjo spodbujajo ljudi , da lahko vsak posameznik ali
organizacija poskrbi za ohranjanje čebel.

Medovite grmovnice bodo privabljale čebele na Vrbanskem platoju, vir: Facebook
stran Mariborski vodovod

Več ...

VIDEO: Otroci vedo, da je
voda pomembna za ž ivljenje
22.03.2019 16: 33

V Bike parku na Mariborskem
Pohorju odslej tekmovalna
proga
20.09.2017 17: 23

Kmalu spomladanski Teden
restavracij
18.03.2019 09: 20
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Danes, 20.5, na svetovni dan čebel, so dijaki Biotehniške šole Maribor, učenci OŠ Kamnica in
učenci OŠ Gustava Šiliha ter čebelarji Čebelarske zveze društev Maribor, skupaj z
zaposlenimi Mariborskega vodovoda na Vrbanskem platoju - na najv... Danes, 20.5, na
svetovni dan čebel, so dijaki Biotehniške šole Maribor, učenci OŠ Kamnica in učenci OŠ
Gustava Šiliha ter čebelarji Čebelarske zveze društev Maribor, skupaj z zaposlenimi
Mariborskega vodovoda na Vrbanskem platoju - na največjem črpališču pitne vode v SV
Sloveniji, posadili medovite grmovnice. S tem želijo zmanjšati izumiranje čebel, ki nam
zagotavljajo vsako tretjo žlico hrane. Medovite grmovnice bodo omogočale boljšo pašo za
čebele še posebej pa za čebele bližnjega čebelnjaka Biotehniške šole, za katerega dijaki in
mentorji že leta lepo skrbijo. Današnja sadnja medovitih grmovnic je samo ena v vrsti sadenj
medovitih rastlin, ki jih je tekom maja omogočil Mariborski vodovod. Učenci OŠ Kamnica, OŠ
Gustava Šiliha, OŠ Selnice ob Dravi, OŠ Janka Padežnika in dijaki Biotehniške šole Maribor
ter Lesarske šole Maribor so že ali pa še bodo medovite rastline zasadil na svojih vrtovih. S
posebnim veseljem pa so varovanci Doma Danice Vogrinec svoje medovite začimbe in
dišavnice že zasadili. Prav vsi pa so bili navdušeni nad tem, da so v dar prejeli darilo
Mariborskega vodovoda, s katerim so svoje vrtove polepšali in obenem poskrbeli tudi za
preživetje čebel in človeka. Tako so se danes na Vrbanskem platoju - na sadnji medovitih
grmovnic - srečali predstavniki tistih, ki so sadnje omogočili s tistmi, ki so jih izvedli ter
izmenjali »sejalske« izkušnje. Poleg tega pa so se pogovarjali, kako akcijo zastaviti v
prihodnje, da bi lahko pomagali preživeti čim več čebelam. Predstavnik Čebelarske zveze
društev Maribor, Jože Bauman je ob tem povedal: »Možnosti za pomoč čebelam je veliko in
prav vsak od nas lahko zaseje ali posadi medovito rastlino, cvet ali drevo. S tem ne bomo
pomagali samo čebelam, ampak predvsem nam, da preživimo. Slovenski med je odličen, a
lahko je še boljši, kar zagotavljamo tudi s čimvečjo raznovrstnjo medovitih rastlin.« Danilo
Burnač, direktor Mariborskega vodovoda pa dodaja: »Veseli smo, da lahko na tak način
prispevamo k preživetju čebel in obenem omogočamo učencem in dijakom, da svoje
prostočasne dejavnosti nadgrajujejo z aktivnostmi, ki so v dobro ljudi.« Današnja sadnja
medovitih rastlin je potekala v okviru izobraževalno – motivacijske – komunkacijske kampanje
SEM SPREMEMBA, katere častni pokrovitelj je Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in
gozdarstvo in v okviru katere so krajani, dijaki in gozdarji aprila posadili medovita drevesa v
Betnavskem gozdu.
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Na vrbanskem platoju medovite grmovnice
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Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!



24. 05. 2019 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, DANILO BURNAČ, DIREKTOR, VODOVOD

Na svetovni dan čebel, 20.5, je tudi največje črpališče pitne vode v Sloveniji, Vrbanski plato v
Mariboru, postal čebelji pašnik. Kako so dijaki Biotehniške šole Maribor, učenci OŠ Kamnica in
učenci OŠ Gustava Šiliha, skupaj z zaposlenimi Mariborskega vodovoda na Vrbanskem
platoju posadili medovite grmovnice si lahko pogledate na v galerijah na spletni strani Sem
sprememba.
Ta sadnja je ena v vrsti sadenj medovitih rastlin, ki so jih, poleg Mariborskega vodovoda,
omogočil partnerji in pokrovitel... Na svetovni dan čebel, 20.5, je tudi največje črpališče pitne
vode v Sloveniji, Vrbanski plato v Mariboru, postal čebelji pašnik. Kako so dijaki Biotehniške
šole Maribor, učenci OŠ Kamnica in učenci OŠ Gustava Šiliha, skupaj z zaposlenimi
Mariborskega vodovoda na Vrbanskem platoju posadili medovite grmovnice si lahko pogledate
na v galerijah na spletni strani Sem sprememba.
Ta sadnja je ena v vrsti sadenj medovitih rastlin, ki so jih, poleg Mariborskega vodovoda,
omogočil partnerji in pokrovitelji kampanje SEM SPREMEMBA. Kako so sadili učenci OŠ
Kamnica, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Selnice ob Dravi, OŠ Janka Padežnika, OŠ Frana Roša,
dijaki Biotehniške šole Maribor in Lesarske šole Maribor ter varovanci Doma Danice Vogrinec
si lahko pogledate na https://ekoglobal.net/sem-sprememba.
Sadnjo medovitih dreves v Betnavskem gozdu, ko so skupaj sadili zaposleni družbe Slovenski
državni gozdovi, krajani in dijaki Lesarske šole pa si oglejte tukaj.
Sadnja na Vrbanskem platoju pa je bila tudi priložnost, da so »sejalci« spoznali, izmenjali
»sejalske« izkušnje ter skupaj razmišljali, kako akcijo nadaljevati, da bi lahko pomagali
preživeti čim več čebelam, ki omogočajo naša življenja.
Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda je ob sadnji povedal: » Veseli smo, da lahko
na tak način prispevamo k preživetju čebel in obenem omogočamo učencem in dijakom, da
svoje prostočasne dejavnosti nadgrajujejo z aktivnostmi, ki so v dobro vseh nas.«
Copyright © 2019 PR PLUS d.o.o., Vse pravice pridržane.
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Največje črpališče pitne vode tudi čebelji pašnik
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SARA ZMRZLAK: Mariborski vodovod, dijaki Biotehniške šole Maribor in osnovnošolci iz
Kamnice so danes na Vrbanskem platoju sadili medovite grmovnice. Akcija je del kampanje
Sem sprememba, v sklopu katere številni sodelujoči že nekaj mesecev sadijo medovite rastline
in tako opozarjajo na pomen skrbi za vse bolj ogrožene čebele. Vodja projekta Sabina
Hobacher upa, da se bo projekt nadaljeval tudi jeseni. 

SABINA HOBACHER (vodja projekta): Res je. danes nismo rekli zadnje. Upamo, da bomo
jeseni akcijo nadaljevali. Seveda je pa to odvisno od tega, ali nam bo uspelo zbrati dovolj
sredstev in prepričati dovolj podjetij, da pristopijo k akciji, s čimer bodo omogočili nakup
medovitih rastlin, dreves, cvetic, zelišč in začimb.
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Sajenje medovitih grmovnic
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MATEJ ŠOBA: Ob današnjem svetovnem dnevu čebel so v Mariboru na Vrbanskem platoju
sadili medovite grmovnice, skupaj 30 rastlin. Projekt, ki se je začel že marca, je omogočil tudi
Mariborski vodovod, ki bo projekt podprl tudi jeseni. Direktor Danilo Burnač:

DANILO BURNAČ: Tako, mi smo se domenili, da bomo jeseni potem nadaljevali z drugim
delom in še v naslednjem letu in da bomo potem ta projekt zasaditve območja, kjer seveda
izvajamo oskrbo s pitno vodo, potem tudi v celoti uredili.

MATEJ ŠOBA: Gre sicer za dogodek, ki je del kampanje Sem sprememba, v okviru katere so
med drugim aprila zasadili tudi medovita drevesa v Mariboru v Betnavskem gozdu.
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20. 05. 2019 Stran/Termin: 17:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: AKTUALNO REGIONALNO Žanr:

Površina/Trajanje: 00:01:54

Naklada:

Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, DANILO BURNAČ, DIREKTOR, VODOVOD

BLAŽ PERNAT: Po državi se vrstijo prireditve v čast čebel, katerih praznik zaznamujemo
danes. Učenci mariborskih šol, čebelarji in predstavniki Mariborskega vodovoda so na
Vrbanskem platoju posadili medovite grmovnice. Tovrstne rastline pomagajo preprečiti
izumiranje čebel, od katerih je odvisna tretjina pridelave hrane na svetu. Aleks Horvat.      

ALEKS HORVAT: Otroci so danes posadili 25 medovitih grmovnic, ki bodo bližnjim čebelam
zagotovile nove pašne površine. Ob tem pa so Mark, Maša in Jernej iz Osnovne šole Kamnica
povedali, da je skrb za čebele zelo pomembna.  

MARK: Oplodi rastlino in zaradi tega potem nastanejo cvetovi pa tudi hrana. 

MAŠA: Vsaka žlička medu je pomembna za nas. 

JERNEJ: Zato, ker nabirajo med. Če ne bi bilo čebel ne bi tudi nas bilo. 

ALEKS HORVAT: Žal pa imajo čebele letos zaradi slabega vremena veliko težav, zato je
trajnostna skrb zanje še toliko pomembnejša. Veterinarka in učiteljica na Biotehniški šoli
Maribor, Kristina Dolinar Pavlič. 

KRISTINA DOLINAR PAVLIČ (veterinarka in učiteljica na Biotehniški šoli Maribor): Ker je v
bistvu konec aprila ne so imele polne medu, zdaj pa ko je ta mraz stisnil so ves med pojedle,
tako da nekih pridelkov ne moramo reč. Tako da potem tudi pride do težav, malo od krmljenja
čebel kaj boš ne, tudi čebele so lačne v tem času. 

ALEKS HORVAT: Pri projektu je sodeloval tudi Mariborski vodovod, ki je zagotovil potrebne
rastline in predvsem zaradi vzajemne koristi ponudil prostor za posaditev. Direktor Danilo
Burnač. 

DANILO BURNAČ (direktor Mariborskega vodovoda): Menim, da je to nek primer dobre prakse
kako lahko nekaj tudi sami naredimo zato, da bodo čebele lahko opravljale bi rekel svoje
poslanstvo v zdravem okolju. 

ALEKS HORVAT: Sicer pa akcija sajenja medovitih rastlin na Vrbanskem platoju še ni
končana, jeseni bodo posadili še 25 grmovnic. Tudi prihodnje leto pa bodo ta projekt
nadaljevali.
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20. 05. 2019 Stran/Termin: 18:10:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: TELE M Žanr:

Površina/Trajanje: 00:02:10

Naklada:

Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, VODOVOD

MATEJ KOROŠEC: Danes je svetovni dan čebel. 20. maj je prav na pobudo Slovenije
posvečen opraševalki, od katere je odvisna tretjina pridelane hrane na svetu. Slovenski
čebelarji pridelajo okoli dva tisoč ton medu letno, a bo letošnja letina zaradi mokre in hladne
pomladi precej manjša. Sicer pa lahko za čebele veliko naredimo vsi, tako da na balkone in
vrtove posadimo medovite rastline. Te so danes sadili tudi mariborski učenci in dijaki in z njimi
je bila tudi Jasmina Gregorec. 

JASMINA GREGOREC: Učenci in dijaki treh mariborskih šol so danes odložili zvezke in
namesto tega opravili koristno delo v naravi.

MARK (OŠ Kamnica): Šli smo sadit medovite grmovnice.

JERNEJ (OŠ Kamnica): Za čebele, ker imajo te grmičke najrajše. 

JASMINA GREGOREC: Ker vedo, da je to pomembno.

MARK (OŠ Kamnica): Zato, ker nabirajo med.

JASMINA GREGOREC: Nekoliko starejši pa vedo že tudi, da prav s sajenjem medovitih rastlin
najbolj pomagamo ohranjati to žuželko.

MAŠA (OŠ Kamnica): Zelo pomembna, ker če ne bi bilo čebel, ne bi tudi nas bilo ljudi.

JASMINA GREGOREC: 25 grmovnic so posadili na Vrbanskem platoju, na največjem
črpališču pitne vode v Severovzhodni Sloveniji. Sem bodo na pašo letele čebele iz bližnjega
čebelnjaka Biotehniške šole.

KRISTINA DOLINAR PAVLIČ (Biotehniška šola Maribor): Vsaka rastlina tu v bližini, tudi ta
nasad kostanjev vsaj bo služil čebelam, da v bistvu lahko preživijo, ker zdaj te podnebne
spremembe jih tudi malo zmotijo, tako kot je bil ta mraz. Tak da vsaka rastlina bo dobrodošla.

JASMINA GREGOREC: V teh dneh bi sicer morali biti čebelnjaki polni medu, a je v mnogih le
polovica običajne količine.

KRISTINA DOLINAR PAVLIČ (Biotehniška šola Maribor): Tudi letos bo verjetno težava vsaj z
našimi čebelami, ker v bistvu konec aprila so imele polno medu. Zdaj pa ker je ta mraz stisnil,
so ves med pojedle. Tako da nekih pridelkov ne moremo reči.

JASMINA GREGOREC: Po nekaterih ocenah morajo čebele za kilogram medu obiskati štiri
milijone cvetov in narediti milijone kilometrov. Bodo pa v Mariboru imele odslej nekoliko lažje
delo. Že pred kratkim so namreč v Betnavskem gozdu posadili 40 medovitih dreves. S
sajenjem pa bodo nadaljevali tudi jeseni. Rastline v okviru kampanje Sem sprememba podarja
Mariborski vodovod.
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21. 05. 2019 Stran/Termin: 10

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: MARIBOR Žanr:

Površina/Trajanje: 711,69

Naklada: 25.010,00

Gesla: MARIBORSKI VODOVOD, DANILO BURNAČ, DIREKTOR, VODOVOD

S vetovni dan čebel , ki so ga
Združeni narodi razglasili
na predlog Slovenije, drugič

v zgodovini pa je potekal včeraj , se
je , kot kaže, pri nas zelo dobro prijel.
Zanimanje za čebelarstvo je v porastu

, prav tako zavedanje o pomenu
čebel , za ohranitev teh pomembnih
opraševalk pa tečejo tudi različne
akcije, med njimi saditev medovitih

rastlin. Že aprila so dijaki , krajani
in gozdarji v Betnavskem gozdu

v okviru akcije Sem sprememba zasadili

medovita drevesa , ves maj pa
so in še bodo medovite začimbe in
dišavnice na svojih vrtovih sadili
učenci osnovnih šol Kamnica , Gustava

Šiliha, Selnica ob Dravi, Janka
Padežnika in dijaki Biotehniške
šole Maribor in Lesarske šole Maribor

, prav tako pa varovanci Doma
Danice Vogrinec.

Včeraj pa so na Vrbanskem platoju
v Mariboru , največjem črpališču

pitne vode v severovzhodni Sloveniji
, mladi skupaj s predstavniki Mariborskega

vodovoda , ki so sajenje
omogočili , zasadili še medovite grmovnice

, ki bodo omogočile boljšo
pašo čebel.

"Vsako tretjo žlico naše hrane zagotavljajo

čebele. Če jih ne bi bilo, ne
bi bilo ne nas ne zdravja na svetu ,"
je povedala Ivana Borovšak , učenka
OŠ Kamnica , ki je pomagala pri sajenju.

Danilo Burnač , direktor Mariborskega

vodovoda , pa je dejal , da

bodo s partnerji Čebelarsko zvezo
Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije

, projekt zasajevanja nadaljevali
še jeseni in prihodnje leto.

Nove grmovnice na Vrbanskem
platoju bodo sicer najbolj koristile
čebelam iz bližnjega čebelnjaka Biotehniške

šole, s katerim se čebelarskih

veščin učijo dijaki v okviru
čebelarskega krožka in izbirnega
predmeta čebelarstvo. Trenutno
imajo 17 panjev in svoj medoviti

vrt, vključeni pa so v čebelarska

Jasmina Cehnar

tekmovanja in projekte. " Večine dijakov

na začetku čebele ne zanimajo ,

na koncu četrtega leta pa se jih kar
nekaj pohvali , da ima svoj čebelnjak ,

ker smo jih navdušili," je razlagala
Kristina Dolinar Paulič , učiteljica
na Biotehniški šoli , ki pove še , da

ima svoj čebelnjak tudi Srednja šola
za prehrano in živilstvo Maribor.

Tega so postavili tudi na terasi
GT22 v središču Maribora. Zavod
Razvoj Maribor, ki se ukvarja z razvojem

podjetniških idej invalidov ,
je lani začel z dvema čebeljima družinama

, zdaj imajo štiri. Cilj pa je
deset panjev, je povedal Mišo Petrovič

, direktor zavoda , ki je pripravil
tudi fotografsko razstavo o aktivnostih

zavoda , povezanih s čebelami.
Zavod, ki zaposluje invalide , namreč
na temo čebel pripravlja še lutkovno
predstavo in različne delavnice.

Na Vrbanskem platoju so medovite
grmovnice sadili tudi učenci
OŠ Kamnica. Foto: Sašo BIZJAK

"Vsako tretjo žlico
naše hrane
zagotavljajo čebele"

Ob tokratnem dnevu čebel čebelarji nimajo posebnega razloga za slavje.
Letošnje leto je eno najtežjih , saj čebele nimajo paše, posledično pa, ne le,
da ni medu, ampak je treba izdatno hraniti čebele. " Cvetje ne tvori nektarja

, ker je prehladno , takšno vreme pa nas čaka še nekaj tednov ," je zaskrbljen

Jože Bauman , predstavnik Čebelarske zveze društev Maribor.
Do junija zagotovo ne bodo mogli točiti medu , ali ga bodo sploh kaj , bo
odvisno od cvetenja akacije , s katero za zdaj kaže slabo, nato pa še cvetenja

lipe in kostanja. " Tako slabega leta ne pomnim. Glavna skrb je, da
obdržimo družine , jih dobro pripravimo na prezimovanje in počakamo
na drugo leto ," pravi Bauman.

Težko leto za čebele in čebelarje

Na terasi večstanovanjske hiše
na Glavnem trgu 22 je mestni čebelnjak
z za zdaj štirimi čebeljimi družinami.
Foto: Sašo BIZJAK

Praznik čebel resno jemljejo tudi Mariboru,
tu potekajo zasaditve medovitih rastlin in rastejo

mestni čebelnjaki

Brez čebel ni ljudi
SVETOVNI DAN ČEBEL
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Brez čebel ni ljudi
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21. 05. 2019 Večer Stran/Termin: 10

SLOVENIJA
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