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8.4.2019 www.ekoglobal.net Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: V Betnavskem gozdu bomo posadili medovita drevesa
Vsebina: V sredo, 10. aprila 2019, bo v Betnavskem gozdu v Mariboru potekala akcija saditve medovitih dreves. 

Akcijo je omogočila družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki v imenu Republike Slovenije upravlja z 
Betnavskim gozdom. Akcija je tudi začetek širše izobraževalno – motivacijske kampanje SEM 

Avtor:

Gesla: SIDG, SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI

9.4.2019 www.vecer.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Vsako drevo in vsak cvet šteje
Vsebina: V Betnavskem gozdu v Mariboru so danes meščani, čebelarji in dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole 

Maribor zasadili 40 medovitih dreves, ki bodo dobra paša vedno bolj ogroženim čebelam. Akcijo je 
omogočila družba Slovenski državni gozdovi, ki z omenjenim gozdom upravlja, pridružila pa se ji je tudi 

Avtor: Jasmina Cehnar

Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI

10.4.2019 Radio City Stran/Termin: 13:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Čebelarji in dijaki v Betnavskem gozdu zasadili 40 mladih medovitih dreves
Vsebina: Čebelarji Čebelarske zveze društev Maribor in dijaki mariborske lesarske in biotehniške šole so danes v 

Betnavskem gozdu zasadili 40 mladih medovitih dreves. Akcija je del kampanje Sem sprememba, ki jo je 
omogočila družba Slovenski državni gozdovi, razlaga Peter Kolar z državnih gozdov.

Avtor: /

Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI

10.4.2019 www.maribor24.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: FOTO in VIDEO: Betnavski gozd je bogatejši za kar 40 medovitih dreves
Vsebina: V Betnavskem gozdu je danes potekala akcija sadnje medovitih dreves, ki so se je udeležili iz družbe 

Slovenski državni gozdovi, pa Čebelarska zveza društev Maribor, kot tudi dijaki Srednje lesarske in 
gozdarske šole Maribor ter drugi prostovoljci.

Avtor: Karin Kočevar

Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, SIDG

10.4.2019 Radio City Stran/Termin: 16:00:00 SLOVENIJA

Naslov: Betnavski gozd bogatejši za 40 medovitih dreves
Vsebina: Betnavski gozd je od danes dalje bogatejši za 40 medovitih dreves. Zahvala gre družbi Slovenski državni 

gozdovi in projektu Sem sprememba, v sklopu katerega so drevesa zasadili v želji urediti okolico 
Betnavskega gozda in hkrati pomagati ogroženim čebelam.

Avtor: /

Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI

10.4.2019 www.mariborinfo.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: FOTO: V Betnavskem gozdu za pašo čebel posadili 40 medovitih dreves
Vsebina: Akcijo je omogočila družba Slovenski državni gozdovi – SiGD, ki v imenu Republike Slovenije upravlja z 

Betnavskim gozdom. Akcija pa predstavlja tudi začetek širše izobraževalno-motivacijske kampanije Sem 
sprememba, katere namen je ozaveščati o izjemnem pomenu čebel za preživetje človeka.

Avtor:

Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, ZLATKO FICKO

10.4.2019 www.lokalec.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: V Betnavskem gozdu odslej medovita drevesa
Vsebina: Danes je v Betnavskem gozdu v Mariboru potekala akcija sadnje medovitih dreves, ki so se je udeležili 

številni prostovoljci. Akcijo je omogočila družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki v imenu Republike 
Slovenije upravlja z Betnavskim gozdom. Akcija pa predstavlja tudi začetek širše izobraževalno – 

Avtor: Objavil: BKREPORTER

Gesla: ZLATKO FICKO, SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, SIDG

10.4.2019 www.ekodezela.si Stran/Termin: 1 SLOVENIJA

Naslov: V Betnavskem gozdu sadili medovita drevesa
Vsebina: Danes je v Betnavskem gozdu v Mariboru potekala akcija sadnje medovitih dreves, ki so se je udeležili 

številni prostovoljci. Akcijo je omogočila družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki v imenu Republike 
Slovenije upravlja z Betnavskim gozdom. Akcija pa predstavlja tudi začetek širše izobraževalno- 

Avtor:

Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, SIDG

SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI
Pregled objav
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10.4.2019 www.mbreport.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: V Betnavskem gozdu odslej medovita drevesa
Vsebina: Danes je v Betnavskem gozdu v Mariboru potekala akcija sadnje medovitih dreves, ki so se je udeležili 

številni prostovoljci. Akcijo je omogočila družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki v imenu Republike 
Slovenije upravlja z Betnavskim gozdom. Akcija pa predstavlja tudi začetek širše izobraževalno – 

Avtor: Uredništvo

Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, SIDG, ZLATKO FICKO

10.4.2019 www.ekoglobal.net Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Sporočilo za medije: Vsak cvet šteje
Vsebina: V sredo, 10.4. 2019, je v Betnavskem gozdu v Mariboru potekala akcija saditve medovitih dreves, ki jo je 

omogočila Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG). Betnavski gozd je od danes dalje bogatejši za 
belo lipo, velikolistno lipo, navadno lipo, češnjo, pravi kostanj, ostrolisti javor in jerebiko, za kar štirideset 

Avtor:

Gesla: SIDG, SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI

11.4.2019 Večer Stran/Termin: 9 SLOVENIJA

Naslov: Vsako drevo in vsak cvet šteje
Vsebina: Prostovoljci so v Betnavskem gozdu posadili 40 medovitih dreves

Avtor: Jasmina Cehnar

Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI

11.4.2019 www.dostop.si Stran/Termin: 1 SLOVENIJA

Naslov: V Betnavskem gozdu posadili medovita drevesa
Vsebina: Posadili drevesa in opozorili na pomen čebel za preživetje človeka

Avtor:

Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, SIDG, ZLATKO FICKO
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8.4.2019 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: SIDG, SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI

V

V BETNAVSKEM GOZDU BOMO

POSADILI MEDOVITA DREVESA
Sem sprememba

sredo , 10. aprila 2019 , bo v Betnavskem gozdu v Mariboru potekala akcija saditve
medovitih dreves. Akcijo je omogočila družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) , ki v imenu

Republike Slovenije upravlja z Betnavskim gozdom. Akcija je tudi začetek širše izobraževalno –

motivacijske kampanje SEM SPREMEMBA, katere namen je osveščati o izjemnem pomenu čebel za

preživetje človeka.

Krajani, čebelarji in dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor bodo skupaj posadili štirideset
medovitih dreves, ki bodo dobra paša vedno bolj ogroženim čebelam.

Kampanja SEM SPREMEMBA želi spodbuditi vsakega posameznika, podjetje in ustanovo, da v okviru
svojih možnosti zasadi vsaj eno seme za eno cvetico. Vsak cvet pomeni hrano za čebele , pa četudi je
to »zgolj « cvet v lončku na balkonski terasi. Temu pozivu Čebelarske zveze društev Maribor se
priključuje tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je častni pokrovitelj
kampanje SEM SPREMEMBA.

V mesecu maju se bo kampanja SEM SPREMEMBA nadaljevala s sajenjem medovitih cvetic in
medovitih grmovnic na izbranih osnovnih in srednjih šolah v Mariboru in okolici, v Celju in na Bledu.
Zakaj so pomembne tudi medovite grmovnice – ker s svojimi cvetovi nudijo čebelam medičino ali
cvetni prah, kar čebelam predstavlja vir energije za fizične aktivnosti, delno prebavljen pelod ( cvetni
prah) pa je glavni vir beljakovin za razvijajoče se ličinke. Tudi na majhnih vrtovih lahko od zgodnje
pomladi do pozne jeseni s primerno zasaditvijo medovitih trajnic , kjer ves čas nekaj cveti, čebelam
omogočimo nabiranje cvetnega prahu. Na sončnih legah čebele razveseljujejo ameriški slamniki,
nageljčki , rudbekije, lepe očke , astre, sivka, žajblji , hermelike, … na senčnih legah vrtov pa so čebelam
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V Betnavskem gozdu bomo posadili medovita drevesa

SPLETNI ČLANEK

https://ekoglobal.net/v-betnavskem-gozdu-bomo-posadili-medovita-drevesa/

www.ekoglobal.net
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8.4.2019 www.ekoglobal.net Stran/Termin:

SLOVENIJA
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EKOGLOBAL je portal, ki želi na poljuden način osveščati o
trajnostnem razvoju, s predstavljanjem različnih praks
Slovenije in tujine. Želimo prispevati k zavedanju, da je
trajnostni razvoj edina možnost , ki nam omogoča
preživetje in hkrati tudi poslovna priložnost, ki zagotavlja
trajni užitek in zadovoljstvo. Dejstvo je, da nas narava ne
potrebuje , ampak mi potrebujemo njo! Začnimo se tako
tudi obnašati , sicer nas hitro ne bo več.

Informacije

E-novičnik
Prijavite se za prejemanje aktualnih in zanimivih novic
neposredno v vaš e-poštni nabiralnik.

Vnesite vaš e-poštni naslov...

zanimivi še telohi , svetilke, plahtice , kresnice , ….

S sajenjem medovitih dreves bomo nadaljevali meseca oktobra in novembra na izbranih osnovnih in
srednjih šolah.

Kampanji lahko sledite tudi na družbenih omrežjih :

Facebook – https : //www.facebook.com/Sem-sprememba-632525973860834/

Instagram – https: //instagram.com/spremembasem

Pridružite se ji tako, da posejete vsaj eno seme medovitih rastlin ali posadite medovito
grmovnico in se ob tem fotografirate , fotografijo objavite na Instagramu z uporabo
značke #semsprememba.

Nagrajene bodo tri najbolj simpatične fotografije sejanja medovitih cvetic. Ko bodo iz semen
zacvetele cvetice pa se fotografirate še enkrat, a tokrat s cvetom ali cveticami. In tudi med temi
fotografijami bodo izbrane tri najbolj simpatične.

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Gmail

Preberite še

<< Prejšnji članek Čebele matematiki

Gnezdilnica za čebele v petih korakih

Deset stvari, ki jih lahko naredim za čebele

Mesta so zdrava za čebele

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!
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9.4.2019 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI

Vsako drevo in vsak cvet šteje

Zasadili so medovita drevesa, ki bodo dobra paša za čebele. IGOR NAPAST

Jasmina Cehnar

10.04.2019, 01.26

Prostovoljci so v Betnavskem gozdu posadili 40 medovitih dreves

V Betnavskem gozdu v Mariboru so danes meščani , čebelarji in dijaki Srednje lesarske in gozdarske
šole Maribor zasadili 40 medovitih dreves, ki bodo dobra paša vedno bolj ogroženim čebelam.

Akcijo je omogočila družba Slovenski državni gozdovi, ki z omenjenim gozdom upravlja, pridružila

ODPRI GALERIJO
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Vsako drevo in vsak cvet šteje

Jasmina Cehnar

SPLETNI ČLANEK

https://www.vecer.com/vsako-drevo-in-vsak-cvet-steje-6689898

www.vecer.com
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9.4.2019 www.vecer.com Stran/Termin:

SLOVENIJA

6

pa se ji je tudi Čebelarska zveza Maribor. Dogodek predstavlja začetek širše kampanje Sem

sprememba, katere namen je osveščati o pomenu čebel za preživetje človeka.

IGOR NAPAST Ekipa dijakov in učiteljice iz Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor.

Najbolj primanjkuje travniške paše

Prostovoljci so posadili sadike bele lipe, velikolistne lipe, navadne lipe, češnje, pravega kostanja,
ostrolistnega javorja in jerebike. "Že v okviru našega rednega dela v slovenskih gozdovih posadimo
preko 20.000 dreves , ki cvetijo in so medovite. Z veseljem se pridružimo tudi vsaki takšni akciji, saj
se zavedamo, da gozd predstavlja eno pomembnejših gozdnih paš za čebele ," je povedal Peter Kolar
iz Slovenskih državnih gozdov. "Vsako drevo, ki ga posadimo, je pomembno za nadaljnji razvoj ,
čeprav je treba dolgo čakati , da nudi bogato pašo," pa je povedal Jožef Bauman iz Čebelarske zveze

društev Maribor in dodal , da primanjkuje predvsem travniške paše, ki je bila nekdaj glavna paša

čebel, saj danes na travnikih praktično več ni cvetlic.

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!
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9.4.2019 www.vecer.com Stran/Termin:

SLOVENIJA
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IGOR NAPAST

Kaj imajo rade čebele

Postaja pa čebelarstvo vedno bolj priljubljeno, tudi med dijaki lesarske šole, kjer imajo celo
čebelarski tečaj. Za drobne opraševalke lahko sicer vsak kaj naredi že doma, tudi v blokih , saj šteje

vsak posajen cvet , tudi zelišča, ki cvetijo, denimo rožmarin, meta in melisa. Sicer pa imajo čebele
rade ameriški slamnik , nageljčke, rudbekije, lepe očke, astre, sivko, žajbelj, hermelike ...

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!

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=f2004bfe-48b2-4fe0-904b-d873e3f9ddf0655972964


10.4.2019 Stran/Termin: 13:00:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: NOVICE 13:00 Žanr:

Površina/Trajanje: 00:00:46

Naklada:

Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI

SARA ZMRZLAK: Čebelarji Čebelarske zveze društev Maribor in dijaki mariborske lesarske in
biotehniške šole so danes v Betnavskem gozdu zasadili 40 mladih medovitih dreves. Akcija je
del kampanje Sem sprememba, ki jo je omogočila družba Slovenski državni gozdovi, razlaga
Peter Kolar z državnih gozdov. 

PETER KOLAR (Slovenski državni gozdovi): Družba Slovenski državni gozdovi se zelo zaveda
pomena gozdov in vseh funkcij, ki jih gozd, tam kjer pač raste, opravlja. Funkcije razdelimo na
gospodarske, ekološke in socialne. In zagotovo čebele sodijo nekje med ekološke in socialne
funkcije, saj so zelo pomembne za vso življenje na tem planetu. 

SARA ZMRZLAK: Z akcijo se tako nadaljuje urejanje Betnavskega gozda in hkrati pomaga
čebelam, ki zaradi pomanjkanja hrane, torej medovitih rastlin, vse bolj izumirajo.

Ključne besede: Slovenski državni gozdovi
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Čebelarji in dijaki v Betnavskem gozdu zasadili 40 mladih 

/

DIALOGIZIRANO POROČILO

Radio City

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!



10.4.2019 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, SIDG

V Betnavskem gozdu je danes potekala akcija sadnje medovitih dreves, ki so se je udeležili iz
družbe Slovenski državni gozdovi, pa Čebelarska zveza društev Maribor, kot tudi dijaki
Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor ter drugi prostovoljci.
Ob 10. uri smo se zbrali pred Pustolovskim parkom Betnava, kjer je sicer že nekoliko pršilo, a
med prostovoljci so švigale pozitivne misli “to je dobro za drevesa, da je malo bolj mokro.” Vsi
smo bili zbrani v okviru akcije sadnje medovitih dreves, ki... V Betnavskem gozdu je danes
potekala akcija sadnje medovitih dreves, ki so se je udeležili iz družbe Slovenski državni
gozdovi, pa Čebelarska zveza društev Maribor, kot tudi dijaki Srednje lesarske in gozdarske
šole Maribor ter drugi prostovoljci.
Ob 10. uri smo se zbrali pred Pustolovskim parkom Betnava, kjer je sicer že nekoliko pršilo, a
med prostovoljci so švigale pozitivne misli “to je dobro za drevesa, da je malo bolj mokro.” Vsi
smo bili zbrani v okviru akcije sadnje medovitih dreves, ki jo je omogočila družba Slovenski
državni gozdovi, ki v imenu Republike Slovenije tudi upravlja z betnavskim gozdom.
“Družba Slovenski državni gozdovi gospodari z gozdovi, ki so v državni lasti, teh je v Sloveniji
okoli 20 odstotkov. Zelo se zavedamo pomena gozdov, tudi za ostale funkcije, ki jih gozd
opravlja in zaradi tega že v okviru našega rednega dela posadimo preko 20.000 dreves, ki
cvetijo in so medovite. Z veseljem pa se pridružimo vsaki taki akciji,” je povedal Peter Kolar
vodja poslovne enote Maribor SiDG ter dodal, da se v gozdovih v zadnjem času vse več
soočajo s problemom odhajanja določenih drevesnih vrst. “Kostanjev rak že desetletja
povzroča težave pri vzgoji kostanja. Pojavljajo pa se nove drevesne vrste, ki nudijo dobro pašo
čebelam.”
“Če ne bi bilo čebel v roku treh let ne bi bilo več človeka ali živali.”
Akcija sadnje medovitih dreves je nastala na pobudo družbe Slovenski državni gozdovi, ki pa
je bila zastavljena tudi širše izobraževalno, kampanja ‘SEM SPREMEMBA’, katere namen je
osveščati o izjemnem pomenu čebel za preživetje človeka. Kot je povedal Tomaž Samec,
svetovalec pri Čebelarski zvezi Slovenije so čebele zelo ogrožene in zadeva je resna. “Če ne
bi bilo čebel v roku treh let ne bi bilo več človeka ali živali.” V slovenskih gozdovih pa bodo še
letos posadili več kot 20.000 medovitih dreves, 40 od teh je bilo tako že zasajenih v
Betnavskem gozdu, ki je bogatejši za drevesa bele lipe, velikolistne lipe, navadne lipe, češnje,
pravega kostanja, ostrolistnega javorja ter jerebike.
Pri posaditvi dreves so sodelovali krajani, čebelarji, zaposleni v družbi Slovenski državni
gozdovi ter dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor, eno od dreves, kostanj, pa smo
posadili tudi mi, Maribor24. Nova drevesa tako predstavljajo dobro šao vedno bolj ogroženim
čebelam, ki so že v pogonu, a velika težava je nestanovitno vreme, ki drevesom sicer dopušča
cvetenje, a ne medenja. “Vreme nagaja, ni stabilno, čebele pa v dežju ali hladnejšem vremenu
ne odhajajo na pašo,” je bil jasen Jožef Bauman, podpredsednik Čebelarske zveze društev
Maribor.
Kampanji so se pridružili tudi dijaki in profesorji lesarske srednje šole
Veselo so za sekiro in kramp poprijeli dijaki in njihovi profesorji. “Sadit gremo drevje, izkopali
bomo jame in jih posadili, Vse za čebele, da bodo imele cvetni prah, mi pa med,” je povedal
Rok Jurič iz Srednje lesarske in gozdarske šole, kjer že vrsto let poteka krožek čebelarjev.
“Dijaki se zelo vdano in predano ukvarjajo s čebelami. Imamo pa tudi gozdarje, ki vzpodbujajo
ta način ohranjanja čebel, zato smo veseli, da smo tukaj in to akcijo podpiramo,” je dodala
profesorica strokovnih predmetov Darja Krecenbaher, ki ugotavlja, da se vedno več mladih,
kot tudi drugih, zanima za čebelarjenje. “Vedno več je takšnih, ki si postavljajo svoje panje, saj
se vsi zavedamo kaj čebele pomenijo za človeštvo.”
Pomagate lahko tudi vi!
Kampanja SEM SPREMEMBA želi spodbuditi vsakega posameznika, podjetje in ustanovo, da
v okviru svojih možnosti zasadi vsaj eno medovito seme za medovito eno cvetico. Vsak cvet
pomeni hrano za čebele, pa četudi je to ‘zgolj’ cvet v lončku na balkonski terasi. “Gre za vse
zdravilne rastline, ki jih načeloma uporabljamo v vsakem gospodinjstvu. Vse od sivke, žajblja,
rožmarina, bazilike in mete,” izpostavlja Jožef Bauman. K temu sajenju poziva Čebelarska
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FOTO in VIDEO: Betnavski gozd je bogatejši za kar 40 

Karin Kočevar
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zveza društev Maribor, kateremu se je priključilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki je tako častni pokrovitelj kampanje SEM SPREMEMBA. Pozitivne spremembe pa opaža
tudi Jožef Bauman iz Čebelarske zveze društev Maribor, ki sicer pravi, da kmetijstvo ne dela veliko
za čebeljo pašo, a da se je pred časom ponovno pričela saditi ajda. “Je ena od rastlin, ki čebelam
omogoča prezimitev.”
Sajenje medovitih dreves se nadaljuje v mesecu maju, oktobru in novembru
Čebelarska zveza društev Maribor posebej pozdravlja takšne akcije, daj so prav gozdovi največja
neizkoriščena priložnost za povečanje pridelave medu. V zvezi vidijo možnost tudi v razvoju
urbanega čebelarjenja, ki ga prav tako spodbujajo in promovirano s to akcijo, v okviru tega pa bodo
kmalu ustanovili tudi sekcijo za Urbano čebelarstvo, kamor vabijo vse, ki bi jih to utegnilo zanimati. K
sajenju medovitih dreves pa pristopajo tudi pri Čebelarski zvezi Slovenije s projektom ‘Kar sejemo to
žanjemo’. “V letošnjem letu bomo vlogo namenili sajenju hokaido buč, ki je tudi ena medovitih rastlin.
Ciljamo na gospodinjstva, da bi si na vrtovih posadili to bučo, s tem bi zagotovili medičino in cvetni
prah čebelam, jeseni pa bi jo lahko nato človek uporabil v kulinarične namene,” je dodal Tomaž
Samec.
A akcije še ni konec, v mesecu maju bodo v okviru iste kampanje nadaljevali s sajenjem medovitih
cvetic in medovitih grmovnic na izbranih osnovnih in srednjih šolah v Mariboru in okolici. S sadnjo
medovitih dreves pa bodo nato nadaljevali meseca oktobra in novembra, prav tako na osnovnih in
srednjih šolah.
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Gesla: SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI

SARA ZMRZLAK: Betnavski gozd je od danes dalje bogatejši za 40 medovitih dreves. Zahvala
gre družbi Slovenski državni gozdovi in projektu Sem sprememba, v sklopu katerega so
drevesa zasadili v želji urediti okolico Betnavskega gozda in hkrati pomagati ogroženim
čebelam. V akcijo so bili vključeni tudi čebelarji ter dijaki lesarske in biotehniške fakultete. 

DIJAK: Mi smo se odločili tukaj biti zato, ker želimo pomagati čebelam, predvsem pa tudi
naravi. 

DIJAKINJA: Zaradi tega, da prispevamo k ohranitvi gozdov, ker je gozd za nas zelo
pomemben, daje dom živalim, proizvaja kisik in tudi za lesno proizvodnjo, pa tudi za rekreacijo,
sprostitev. 

Ključne besede: Slovenski državni gozdovi
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Betnavski gozd bogatejši za 40 medovitih dreves

/

DIALOGIZIRANO POROČILO

Radio City
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V Betnavsekm gozdu je danes potekala akcija sadnje
medovitih dreves, ki so se jih udeležili številni prostovoljci.

Akcijo je omogočila družba Slovenski državni gozdovi – SiGD, ki v

imenu Republike Slovenije upravlja z Betnavskim gozdom. Akcija pa
predstavlja tudi začetek širše izobraževalno-motivacijske kampanije
Sem sprememba, katere namen je ozaveščati o izjemnem pomenu
čebel za preživetje človeka.

Medovita drevesa bodo dobra paša vedno bolj ogroženim

FOTO: V Betnavskem gozdu za pašo
čebel posadili 40 medovitih dreves
Uredništvo — 10. April 2019 12:28 v Lokalno
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FOTO: V Betnavskem gozdu za pašo čebel posadili 40 

SPLETNI ČLANEK
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čebelam

Pobudo za izvedbo sadnje medovitih dreves v Betnavskem gozdu je
dala družba SiGD, ki je lani v tem gozdu na pobudo tukajšnjih krajanov
postavila več parkovih klopi. Betnavski ki gozd je z današnjim
dnem bogatejši še za drevesa bele lipe, velikolistne lipe, navadne lipe,
češnje, pravega kostanja, ostrolistnega javorja in jerebike. Krajani ,
čebelarji in dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor so
posadili štirideset medovitih dreves, ki bodo dobra paša vedno bolj
ogroženim čebelam.

»Ena izmed vlog gozda je tudi, da nudi pašo čebelam, kar lahko
izboljšamo z drevesnimi vrstam, ki cvetijo. SiGD se tega zaveda, zato
smo se tudi pridružili kampanji Semsprememba. Sicer pa že ves čas
spodbujamo vnašanje medovitih drevesnih vrst v gozdne sestoje. V
letošnjem letu imamo tako v načrtu v državnih gozdovih posaditi več
kot 20.000 medovitih dreves,« je ob akciji v Betnavskem gozdu
izpostavil ZlatkoFicko, direktor SiGD.

Vsak cvet pomeni hrano za čebele

Kampanja Sem sprememba želi spodbuditi vsakega posameznika,
podjetje in ustanovo, da v okviru svojih možnosti zasadi vsaj eno
medovito seme za medovito eno cvetic. Vsak cvet pomeni hrano za

čebele, pa četudi je to »zgolj« cvet v lončku na balkonski terasi. Temu
pozivu Čebelarske zveze društev Maribor se priključuje tudi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je častni
pokrovitelj kampanje Sem sprememba.
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Slovenski gozdovi neizkoriščena priložnost za povečanje
pridelave medu

Čebelarska zveza društev Maribor posebej pozdravlja saditev
medovitih dreves v gozdovih in ob tej akciji poudarjajo, da so prav naši
gozdovi največja neizkoriščena priložnost za povečanje pridelave
medu. V Čebelarski zvezi društev Maribor vidijo možnost tudi v razvoju
urbanegačebelarjenja , ki gaprav tako želijo spodbuditi in in
promovirati s to kampanjo. Ker v Mariboru na te področju še veliko
neizkoriščenega potenciala , bodo ustanovili akcijo za Urbano
čebelarstvo.

Akcija »Čebelam prijazna občina«

Predsednik Čebelarske zveze društev Maribor , Vlado Vogrinec, je ob tej
priložnosti apeliral tudi na Mestno občino Maribor, da sprejme odlok,
da se naša krajina zasaja z avtohtonimi in medovitimi rastlinami, ki so
v našem okolju naravno prisotne že stoletja in so prilagojena na naše
klimatske razmere ter so kot take zelo koristne za čebele.

S tem bomo veliko prispevali k zmanjšanju umiranja čebel. Da bi
podobne odloke sprejele vse občine, si že nekaj časa prizadeva
Skupnost občin Slovenije , ki je že pred leti pričela z akcijo Čebelam
prijazna občina. Do danes os si ta naziv prislužile občine : Črnomelj,
Šentjur, Rečica ob Savinji, Idrija , Mežica, Ljubljana in lansko leto tudi
Ivančna gorica.
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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

V Betnavskem gozdu odslej
medovita drevesa

Objavil: BKREPORTER
Dne: 10.04.2019 16:49
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V Betnavskem gozdu odslej medovita drevesa

Objavil: BKREPORTER
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Danes je v Betnavskem gozdu v Mariboru potekala akcija
sadnje medovitih dreves , ki so se je udeležili številni prostovoljci. Akcijo
je omogočila družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki v imenu
Republike Slovenije upravlja z Betnavskim gozdom. Akcija pa predstavlja
tudi začetek širše izobraževalno – motivacijske kampanje SEM
SPREMEMBA, katere namen je osveščati o izjemnem pomenu čebel za
preživetje človeka.

Pobudo za izvedbo sadnje medovitih dreves v Betnavskem gozdu je dala
družba SiDG, ki je lani v tem gozdu na pobudo tukajšnjih krajanov
postavila več parkovnih klopi. Betnavski gozd je od danes dalje bogatejši
še za drevesa bele lipe, velikolistne lipe, navadne lipe,

češnje , pravega kostanja, ostrolistega javorja in jerebike. Krajani ,
čebelarji in dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor so posadili
štirideset medovitih dreves, ki bodo dobrapaša vedno bolj ogroženim
čebelam. “Ena izmed vlog gozda je tudi, da nudi pašo čebelam, kar lahko
izboljšamoz drevesnimi vrstami, ki cvetijo. SiDGse tega zaveda, zato
smo se tudi pridružili kampanji SEMSPREMEMBA. Sicer paže ves čas
spodbujamo vnašanjemedovitih drevesnihvrst v gozdne sestoje. V
letošnjemletu imamo takov načrtu vdržavnih gozdovihposaditi več kot
20.000medovitihdreves,” je ob akciji v Betnavskem gozdu izpostavil
Zlatko Ficko, direktor SiDG.
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Kampanja SEM SPREMEMBA želi spodbuditi vsakega posameznika,

podjetje in ustanovo, da v okviru svojih možnosti zasadi vsaj eno
medovito seme za medovito eno cvetico. Vsak cvet pomeni hrano za

čebele , pa četudi je to »zgolj« cvet v lončku na balkonski terasi.
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Temu pozivu Čebelarske zveze društev Maribor se priključuje tudi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je častni pokrovitelj
kampanje SEM SPREMEMBA. Čebelarska zveza društev Maribor posebej
pozdravlja saditev medovitih dreves v gozdovih in ob tej akciji
poudarjajo, da so prav naši gozdovi največja neizkoriščena priložnost za
povečanje pridelave medu. V Čebelarski zvezi društev Maribor vidijo
možnosti tudi v razvoju urbanega čebelarjenja , ki ga prav tako želijo
spodbujati in promovirati s to kampanjo. Ker je v Mariboru tudi na tem
področju veliko še neizkoriščenega potenciala, bodo ustanovili sekcijo za
Urbano čebelarstvo. K sodelovanju vabijo vse, ki jih to zanima.
Predsednik Čebelarske zveze društev Maribor , Vlado Vogrinec, je ob tej
priložnosti apeliral tudi na Mestno občino Maribor , da sprejme odlok, da
se naša krajina zasaja z avtohtonimi in medovitimi rastlinami , ki so v

našem okolju naravno prisotne že stoletja in so prilagojena na naše
klimatske razmere ter so kot take zelo koristne za čebele. S tem bomo
veliko prispevali k zmanjševanju umiranja čebel. Da bi podobne odloke
sprejele vse občine, si že nekaj časa prizadeva Skupnost občin Slovenije,
ki je že pred leti pričela z akcijo Čebelam prijazna občina. Do danes so si

ta naziv prislužile občine : Črnomelj, Šentjur, Rečica ob Savinji, Idrija ,

Mežica , Ljubljana in lani Ivančna gorica. V mesecu maju se bo kampanja
SEM SPREMEMBA nadaljevala s sajenjem medovitih cvetic in medovitih
grmovnic na izbranih osnovnih in srednjih šolah v Mariboru in okolici, v
Celju in na Bledu. Zakaj so pomembne tudi medovite grmovnice – ker s
svojimi cvetovi nudijo čebelam medičino ali cvetni prah, kar čebelam
predstavlja vir energije za fizične aktivnosti, delno prebavljen pelod
(cvetni prah) pa je glavni vir beljakovin za razvijajoče se ličinke. Tudi na
majhnih vrtovih lahko od zgodnje pomladi do pozne jeseni s primerno
zasaditvijo medovitih trajnic , kjer ves čas nekaj cveti, čebelam
omogočimo nabiranje cvetnega prahu.
Na sončnih legah čebele razveseljujejo ameriški slamniki , nageljčki ,
rudbekije, lepe očke, astre, sivka , žajblji, hermelike, … na senčnih legah
vrtov pa so čebelam zanimivi še telohi , svetilke, plahtice , kresnice , …. S

sadnjo medovitih dreves bomo nadaljevali meseca oktobra in novembra
na izbranih osnovnih in srednjih šolah.

Galerija
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V Betnavskem gozdu sadili medovita drevesa
april 10, 2019

Danes je v Betnavskem gozdu v Mariboru potekala akcija sadnje medovitih dreves, ki so se je
udeležili številni prostovoljci. Akcijo je omogočila družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki v
imenu Republike Slovenije upravlja z Betnavskim gozdom. Akcija pa predstavlja tudi začetek širše
izobraževalno - motivacijske kampanje SEM SPREMEMBA, katere namen je osveščati o izjemnem
pomenu čebel za preživetje človeka.
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V Betnavskem gozdu sadili medovita drevesa
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Pobudo za izvedbo sadnje medovitih dreves v Betnavskem gozdu je dala družba SiDG, kije lani vtem
gozdu na pobudo tukajšnjih krajanov postavila več parkovnih klopi. Betnavski gozd je od danes dalje
bogatejši še za drevesa bele lipe, veli kolistne lipe, navadne lipe, češnje, pravega kostanja, ostrol istega
javorja in jerebike. Krajani, čebelarji in dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor so posadili
štirideset medovitih dreves, ki bodo dobra paša vedno bolj ogroženim čebelam,

Letos bodo posadili prek 20. 000 medovitih dreves

»Ena izmed vlog gozda je tudi, da nudi pašo čebelam, kar lahko izboljšamo z drevesnimi vrstami, ki

cvetijo. SiDG se tega zaveda, zato smo se tudi pridružili kampanji SEM SPREMEMBA, Sicer pa že ves
čas spodbujamo vnašanje medovitih drevesnih vrst v gozdne sestoje. V letošnjem letu imamo tako v
načrtu v državnih gozdovih posaditi več kot 20. 000 medovitih dreves, je ob akciji v Betnavskem
gozdu izpostavil Zlatko Fic ko, direktor SiDG.

Kampanja SEM SPREMEMBA želi spodbuditi vsakega posameznika, podjetje in ustanovo, da v okviru
svojih možnosti zasadi vsaj eno medovito seme za medovito eno cvetico. Vsak cvet pomeni hrano za

čebele, pa četudi je to »zgolj« cvet v lončku na balkonski terasi. Temu pozivu Čebelarske zveze društev
Maribor se priključuje tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kije častni pokrovitelj
kampanje.

Urbano čebelarstvo v Mariboru

Čebelarska zveza društev Maribor posebej pozdravlja saditev medovitih dreves v gozdovih in ob tej
akciji poudarjajo, da so prav naši gozdovi največja neizkoriščena priložnost za povečanje pridelave
medu. V Čebelarski zvezi društev Maribor vidijo možnosti tudi v razvoju urbanega čebelarjenja, ki ga

prav tako želijo spodbujati in promovirati s to kampanjo. Ker je v Mariboru tudi na tem področju veliko
še neizkoriščnega potenciala, bodo ustanovili sekcijo za Urbano čebelarstvo. K sodelovanju vabijo vse,

kijih to zanima.
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Predsednik Čebelarske zveze društev Maribor, Vlado Vogrinec, je ob tej priložnosti apeliral tudi na
Mestno občino Maribor, da sprejme odlok, da se naša krajina zasaja z avtohtonimi in medovitimi
rastlinami, ki so v našem okolju naravno prisotne že stoletja in so prilagojena na naše klimatske
razmere ter so kot take zelo koristne za čebele. S tem bomo veliko prispevali k zmanjševanju umiranja
čebel. Da bi podobne odloke sprejele vse občine, si že nekaj časa prizadeva Skupnost občin Slovenije,
ki je že pred leti pričela z akcijo Čebelam prijazna občina. Do danes so si ta naziv prislužile občine
Črnomelj, Šentjur, Rečica ob Savinji, Idrija. Mežica. Ljubljana in lani Ivančna gorica.

V maju nadaljujejo v Mariboru, Celju in na Bledu

V mesecu maju se bo kampanja SEM SPREMEMBA nadaljevala s sajenjem medovitih cvetic in
medovitih grmovnic na izbranih osnovnih in srednjih šolah v Mariboru in okolici, v Celju in na Bledu.

Zakaj so pomembne tudi medovitegrmovnice - ker s svojimi cvetovi nudijo čebelam medičino ali

cvetri prah, kar čebelam predstavlja vir energije za fizične aktivnosti, delno prebavljen pelod (cvetni
prah) pa je glavni vir beljakovin za razvijajoče se ličinke, Tudi na majhnih vrtovih lahko od zgodnje
pomladi do pozne jeseni s primerno zasaditvijo medovitih trajnic, kjer ves čas nekaj cveti, čebelam
omogočimo nabiranje cvetnega prahu.

Na sončnih legah čebele razveseljujejo ameriški slamniki, nageljčki, rudbekije, lepe očke, astre, sivka,

žajblji, hermelike, na senčnih legah vrtov pa so čebelam zanimivi še telohi, svetilke, plahtice, kresnice,

Kampanji lahko sledite na https://ekoglobal. net/semsprememba. na Facebook strani in na

Instagramu
Pridružite seji tako, da posejetevsaj eno seme medovitih cvetic ali posadite medovito drevo,

grmovnico in se ob tem fotografirate, fotografijo pošljete na zgornje naslove. Nagrajene bodo tri
najbolj simpatične fotografije sejanja medovitih rastlin, Ko bodo iz semen zacvetele cvetice pa se

fotografirate še enkrat, a tokrat s cvetom ali cveticami. In tudi med temi fotografijami bodo izbrane tri
najbolj simpatične.
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Domov IZPOSTAVLJENO V Betnavskem gozdu odslej medovita drevesa

IZPOSTAVLJENO Občine Maribor Novice

V Betnavskem gozdu odslej
medovita drevesa

Danes je v Betnavskem gozdu v Mariboru potekala akcija
sadnje medovitih dreves , ki so se je udeležili številni prostovoljci.
Akcijo je omogočila družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki
v imenu Republike Slovenije upravlja z Betnavskim gozdom.

Akcija pa predstavlja tudi začetek širše izobraževalno –

motivacijske kampanje SEM SPREMEMBA , katere namen je

osveščati o izjemnem pomenu čebel za preživetje človeka.

Pobudo za izvedbo sadnje medovitih dreves v Betnavskem

gozdu je dala družba SiDG, ki je
lani v tem gozdu na pobudo tukajšnjih krajanov postavila več

parkovnih klopi. Betnavski
gozd je od danes dalje bogatejši še za drevesa bele lipe,

velikolistne lipe, navadne lipe,

češnje , pravega kostanja , ostrolistega javorja in jerebike.
Krajani , čebelarji in dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole
Maribor so posadili štirideset medovitih dreves, ki bodo

dobrapaša vedno bolj ogroženim čebelam. “Ena izmed vlog
gozda je tudi , da nudi pašo čebelam, kar lahko izboljšamo z
drevesnimi vrstami, ki cvetijo. SiDG se tega zaveda, zato smo
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se tudi pridružili kampanji SEM SPREMEMBA. Sicer pa že ves čas

spodbujamo vnašanje medovitih drevesnih vrst v
gozdne sestoje. V letošnjem letu imamo tako v načrtu v

državnih gozdovih posaditi več kot 20.000 medovitih dreves,” je
ob akciji v Betnavskem gozdu izpostavil Zlatko Ficko, direktor
SiDG.

Kampanja SEM SPREMEMBA želi spodbuditi vsakega
posameznika , podjetje in ustanovo , da
v okviru svojih možnosti zasadi vsaj eno medovito seme za
medovito eno cvetico. Vsak cvet pomeni hrano za čebele , pa
četudi je to » zgolj« cvet v lončku na balkonski terasi.

Temu pozivu Čebelarske zveze društev Maribor se priključuje
tudi Ministrstvo za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano, ki je

častni pokrovitelj kampanje SEM SPREMEMBA.

Čebelarska zveza društev Maribor posebej pozdravlja saditev
medovitih dreves v gozdovih
in ob tej akciji poudarjajo , da so prav naši gozdovi največja
neizkoriščena priložnost za
povečanje pridelave medu. V Čebelarski zvezi društev Maribor
vidijo možnosti tudi v
razvoju urbanega čebelarjenja , ki ga prav tako želijo spodbujati
in promovirati s to
kampanjo. Ker je v Mariboru tudi na tem področju veliko še

neizkoriščenega potenciala, bodo ustanovili sekcijo za Urbano
čebelarstvo. K sodelovanju vabijo vse , ki jih to zanima.
Predsednik Čebelarske zveze društev Maribor, Vlado Vogrinec , je
ob tej priložnosti apeliral
tudi na Mestno občino Maribor, da sprejme odlok, da se naša
krajina zasaja z avtohtonimi in medovitimi rastlinami, ki so v

našem okolju naravno prisotne že stoletja in so prilagojena na
naše klimatske razmere ter so kot take zelo koristne za čebele.
S tem bomo veliko prispevali k zmanjševanju umiranja čebel. Da

Več ...

VIDEO: Žilavec prešteva stole
v gostujočem sektorju
Ljudskega vrta
05.02.2019 09: 54
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bi podobne odloke sprejele vse občine , si že nekaj časa
prizadeva Skupnost občin Slovenije, ki je že pred leti pričela z

akcijo Čebelam prijazna občina. Do danes so si ta naziv prislužile
občine : Črnomelj , Šentjur, Rečica ob Savinji, Idrija , Mežica,
Ljubljana in lani Ivančna gorica.
V mesecu maju se bo kampanja SEM SPREMEMBA nadaljevala s

sajenjem medovitih cvetic

in medovitih grmovnic na izbranih osnovnih in srednjih šolah v
Mariboru in okolici, v Celju in na Bledu. Zakaj so pomembne tudi
medovite grmovnice – ker s svojimi cvetovi nudijo
čebelam medičino ali cvetni prah, kar čebelam predstavlja vir
energije za fizične aktivnosti,
delno prebavljen pelod (cvetni prah) pa je glavni vir beljakovin za

razvijajoče se ličinke. Tudi na majhnih vrtovih lahko od zgodnje
pomladi do pozne jeseni s primerno zasaditvijo
medovitih trajnic, kjer ves čas nekaj cveti, čebelam omogočimo
nabiranje cvetnega prahu.

Na sončnih legah čebele razveseljujejo ameriški slamniki ,
nageljčki , rudbekije, lepe očke ,
astre , sivka , žajblji , hermelike, … na senčnih legah vrtov pa so

čebelam zanimivi še telohi,
svetilke , plahtice , kresnice , …. S sadnjo medovitih dreves bomo
nadaljevali meseca oktobra in novembra na izbranih osnovnih in

srednjih šolah.
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SPOROČILO ZA MEDIJE: VSAK CVET

ŠTEJE
Sem sprememba

sredo, 10.4. 2019 , je v Betnavskem gozdu v Mariboru potekala akcija saditve medovitih dreves,
ki jo je omogočila Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. ( SiDG) . Betnavski gozd je od danes

dalje bogatejši za belo lipo, velikolistno lipo , navadno lipo , češnjo , pravi kostanj, ostrolisti javor in

jerebiko , za kar štirideset mladih medovitih dreves , ki bodo dobra paša vedno bolj ogroženim
čebelam.

Akcija je začetek izobraževalno – motivacijske kampanje SEM SPREMEMBA, katere namen je
osveščati o izjemnem pomenu čebel za preživetje človeka. Vsaka tretja žlica naše hrane je namreč
odvisna od čebel. Kampanja želi spodbuditi vsakega posameznika, podjetje , ustanovo… , da v okviru
svojih možnosti zasadi vsaj eno seme za eno cvetico. Vsak cvet pomeni hrano za čebele , pa četudi je
to »zgolj « cvet v lončku na balkonski terasi.

Vsak cvet šteje! Temu pozivu Zveze čebelarskih društev Maribor se priključuje tudi Ministrstvo za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano , ki je častni pokrovitelj kampanje SEM SPREMEMBA.

Predsednik in zastopnik Čebelarske zveze društev Maribor, gospod Vlado Vogrinec ob tej priložnosti
apelira tudi na mestno občino Maribor , da sprejme odlok , da se naša krajina bogati in zasaja z

avtohtonimi rastlinami, predvsem tistimi, ki so medovite in da se pri sajenjih upoštevajo rastline, ki so
v našem okolju naravno prisotne že stoletja in so prilagojene na naše klimatske razmere ter so kot
take zelo koristne za čebele , s čimer se bo veliko prispevalo k zmanjševanju umiranja čebel. Zato, da
bi tak odlok sprejele vse občine si že nekaj časa prizadeva Skupnost občin Slovenije in tako je že pred
leti pričela z akcijo Čebelam prijazna občina. Do danes so si ta naziv prislužile občine : Črnomelj ,

Šentjur, Rečica ob Savinji , Idrija, Mežica , Ljubljana in lani Ivančna gorica.
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Čebelarska zveza društev Maribor posebej pozdravlja saditev medovitih dreves v gozdovih in ob tej
akciji poudarjajo, da so prav naši gozdovi največja neizkoriščena priložnost za povečanje pridelave
medu. V Čebelarski zvezi društev Maribor vidijo možnosti tudi v razvoju urbanega čebelarjenja, ki
ga prav tako želji spodbujati in promovirati s to kampanjo. Ker je v Mariboru tudi na tem področju
veliko še neizkoriščnega potenciala bodo ustanovili sekcijo za Urbano čebelarstvo in vabijo k
sodelovanju vse , ki jih to zanima.

V mesecu maju se bo kampanja SEM SPREMEMBA nadaljevala s sejanjem medovitih cvetic na
izbranih osnovnih in srednjih šolah v Mariboru in okolici , v Celju in na Bledu. Kampanji lahko sledite na :
spletni strani Sem sprememba
Facebook strani
Instagram profilu

Pridružite se tako, da posejete vsaj eno seme medovitih rastlin in se ob tem fotografirate , fotografijo
pošljete na info@ekoglobal.net.

Fotografijo lahko objavite tudi na Instagram omrežju z uporabo značke
#spremembasem.

Nagrajene bodo tri najbolj simpatične fotografije sejanja medovitih cvetic. Ko bodo iz semen
zacvetele cvetice pa se fotografirate še enkrat, a tokrat s cvetom ali cveticami. In tudi med temi
fotografijami bodo izbrane tri najbolj simpatične.
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V Betnavskem gozdu v Mariboru

so včeraj meščani ,
čebelarji in dijaki Srednje

lesarske in gozdarske šole Maribor
zasadili 40 medovitih dreves, ki
bodo dobra paša vedno bolj ogroženim

čebelam. Akcijo je omogočila
družba Slovenski državni gozdovi,
ki z omenjenim gozdom upravlja ,
pridružila pa se ji je tudi Čebelarska

zveza Maribor. Dogodek predstavlja

začetek širše kampanje Sem
sprememba, katere namen je ozaveščati

o pomenu čebel za preživetje
človeka.
Prostovoljci so posadili sadike

bele lipe , velikolistne lipe , navadne

lipe, češnje, pravega kostanja ,
ostrolistnega javorja in jerebike. " Že
v okviru našega rednega dela v slovenskih

gozdovih posadimo preko
20.000 dreves, ki cvetijo in so medovite.

Z veseljem se pridružimo
tudi vsaki takšni akciji , saj se zavedamo

, da gozd predstavlja eno pomembnejših

gozdnih paš za čebele ,"
je povedal Peter Kolar iz Slovenskih

državnih gozdov. "Vsako
drevo, ki ga posadimo, je pomembno

za nadaljnji razvoj, čeprav je
treba dolgo čakati, da nudi bogato
pašo," pa je povedal Jožef Bauman
iz Čebelarske zveze društev Maribor

in še dodal , da sicer primanjkuje
predvsem travniške paše, ki

je bila nekdaj glavna paša čebel, saj
danes na travnikih praktično več
ni cvetlic. Postaja pa čebelarstvo
vedno bolj priljubljeno , tudi med

dijaki lesarske šole, kjer imajo celo
čebelarski tečaj. Za drobne opraševalke

lahko sicer vsak kaj naredi že
doma, tudi v blokih, saj šteje vsak
posajen cvet, tudi zelišča, ki cvetijo ,

denimo rožmarin , meta in melisa.
Sicer pa imajo čebele rade ameriški
slamnik , nageljne, rudbekije, lepe
očke, astre , sivko, žajbelj, hermelike

...

Prostovoljci so v Betnavskem gozdu posadili
40 medovitih dreves

Jasmina Cehnar

Meščani , čebelarji in dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor sozasadili
40 medovitih dreves. Foto: Igor NAPAST

Vsako drevo in vsak
cvet šteje

BETNAVSKI GOZD
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Vsako drevo in vsak cvet šteje

Jasmina Cehnar

POROČILO

Večer
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V Betnavskem gozdu posadili
medovita drevesa
Posadili drevesa in opozorili na pomen čebel za preživetje človeka

Uredništvo DOSTOP. si 11/04/2019 77

10, aprila 2019, je v Betnavskem gozdu v Mariboru potekala akcija sadnje medovitih dreves, ki so seje
udeležili številni prostovoljci. Akcijo je omogočila družba Slovenski državni gozdovi (SiDG}, ki v imenu

Republike Slovenije upravlja z Betnavskim gozdom.
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Akcija predstavlja začetek širše izobraževalno - motivacijske kampanje
SEM SPREMEMBA, katere namen je osveščati o izjemnem pomenu čebel
za preživetje človeka.

Pobudo za izvedbo sadnje medovitih dreves v Betnavskem gozdu je dala družba SiDG, kije lani vtem

gozdu na pobudo tukajšnjih krajanov postavila več parkovnih klopi. Betnavski gozd je od danes dalje

bogatejši še za drevesa bele lipe, velikolistne lipe, navadne lipe, češnje, pravega kostanja, ostrolistega

javorja in jerebike, Krajani, čebelarji in dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor so posadili
štirideset medovitih dreves, ki bodo dobra paša vedno bolj ogroženim čebelam.
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»Ena izmed vlog gozda je tudi, da nudi pašo čebelam, kar lahko izboljšamo z drevesnimi vrstami, ki cvetijo,

SiDG se tega zaveda. zato smo se tudi pridružili kampanji SEM SPREMEMBA. Sicer pa že ves čas

spodbujamo vnašanje medovitih drevesnih vrst v gozdne sestoje. V letošnjem letu imamo tako v načrtu v

državnih gozdovih posaditi več kot 20. 000 medovitih dreves, je ob akciji v Betnavskem gozdu izpostavil
Zlatko Ficko, direktor SiDG.

Kampanja SEM SPREMEMBA želi spodbuditi vsakega posameznika, podjetje in ustanovo, da v okviru svojih

možnosti zasadi vsaj eno medovito seme za medovito eno cvetico. Vsak cvet pomeni hrano za čebele, pa

četudi je to »zgolj« cvet v lončku na balkonski terasi. Temu pozivu Čebelarske zveze društev Maribor se

priključuje tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kije častni pokrovitelj kampanje SEM

SPREMEMBA.
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