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Predstavitev 

Čebelarska zveza Krško je krovna regijska organizacija, ki združuje čebelarska društva v občini Krško. S 

svojim delom in programi povezuje čebelarje in druge organizacije, ki želijo tvorno sodelovati pri 

ohranjanju tradicije čebelarstva in ohranjanja biodiverzitete narave, ter družbene odgovornosti do 

narave. 

Med pomembne cije spada tako skrb za mlade čebelarje, ki se na pot čebelarjenja šele podajajo, 

kakor tudi nudenja podpore aktivnim čebelarjem pri njihovem delu. V ta nemen aktivno sodelujemo s 

čebelarskimi krožki, organiziramo različna predavanja s področja tehnologije čebelarstva, kakor tudi 

ostalih področij, ki posredno ali neposredno vplivajo na čebelarsko dejavnost. 

V zvezo je trenutno vklučenoh preko 120 čebelarjev.  

Medomat 

V sodelovanju z Občino Krško, smo v letu 2019 postavili prvi avtomat za prodajo medu, na tržnici 

Videm. Ta inovativni pristop je edini take vrste v Sloveniji, saj nudimo možnost prodaje medu 

izključno našim členom, ki predelujejo med v domačem okolju. Skozi notranje kontrole zagotavljemo 

nadzor kvalitete in porekla medu. To je izredno pomembno saj se na trgu pojavlja vedno več 

ponaredkov medu ali pa medu neznanega porekla.  Dokazano ima med pridelan v okloju v katerem 

živimo, največji in najugodneši vpliv na naš organizem, saj čebele nabirajo nektar, cvetni prah, mano, 

propolis v okolju, ki je našemu organizmu domač.  To seveda ni edina prednost, je pa neposredna 

korist za naše telo.  

Z nakupom v medomatu na tržnici Videm, podpiramo domače čebelarje, skrajšamo dobavne poti na 

minimum, uživamo preverjeno vrhunsko kvaliteto medu in vspodbujamo čebelarje, da nadaljujejo s 

čebelarjenjem ter vsemi aktivnostmi, ki ohranjajo naše okolje primerno za zdravo življenje. 

Zardi omejenih resursov, nepredvidenih vremenskih razmer in dogodkov v naravi, je pridelava medu 

vedno omejena z naravnimi danostmi. Naše okolje je še vedno pestro in nudi možnosti za pridelavo 

medu več vrst in okusov.  

Cvetlični med 

Akacijev med 

Lipov med 

Kostanjev med 

Gozdni med (izjemoma)  

To so seveda možnosti, od narave je pa odvisno ali ga je v določenem letu možno tudi pridelati, saj 

donose krojijo predvsem vremenske razmere (mraz, deževje, suša,..), zato ni samoumevno, da lahko 

vsako leto pridelato te vrste medu, kakor tudi niso medovi enake vrste enaki po okusu ali barvi. Vse 

to kroji narava s sodelovanju s čebelami. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

Zato v medomatu lahko izbirate samo med medovi, ki so v čebelarski sezoni na voljo za točenje in v 

količinah, ki so na voljo za prodajo. Tako se lahko zgodi, da polica z določeno vrsto medu ostane 

prazna ali pa poidejo količine, ki so jih čebelarji pridelali.  

Vsem kupcem, se zahvaljujemo za zaupanje in nakupe v medomatu, hkrati pa prosimo za 

razumevanje, če v medomatu ni izbire kot bi si jo želeli, saj ne trgujemo z medom, ampak nudimo 

prostor za prodajo domačim čebelarjem. Izbira in količine so odvisne od vsakoletne čebelarske 

sezone. 

 

            Predsednik ČZ Krško 

        Anton Urek  l.r. 

  

  

 


