
                                                                                                                  CENJENI OBČANI! 

Prijetno urejena okolica je zelo pomembna za 
prijazno bivanje ljudi, hkrati pa nam ponuja pristen 
stik z naravo, ki je v današnjem času velikega 
pomena. Lahko se pohvalimo (še) z dokaj zdravim 
okoljem, s polji, z vrtovi, cvetličnimi nasadi, koriti, tudi 
drevoredi, za katere poskrbijo posamezniki in občina, 
da so le ti vedno urejeni. Prav je, da sadimo 
avtohtone medovite rastline, s tem poudarjamo svojo 
lokalno posebnost in hkrati poskrbimo za čebele. Eden 
od pomembnih dejavnikov velikih izgub čebel je prav 
pomanjkanje hrane za čebele v naravi, saj intenzivno 
kmetijstvo, sajenje tujerodnih in ne medovitih rastlin ter 
zmanjševanje kmetijskih zemljišč, zmanjšuje pašne vire 
za čebele. 

 

Želimo postati naravi in čebelam prijazna občina, 
zato smo se v tem hotenju združili  
Čebelarsko društvo Prevalje in Občina Prevalje v 
upanju, da bomo po svojih močeh nekaj storili za 
ohranitev narave in čebel.  

 
Čebela je ogrožena, skrajni čas je, da ukrepamo, kajti: čebela je glavna opraševalka, saj opraši več 
kot 80 % rastlin, brez čebel ne bo hrane, čebelji pridelki so odlična, varna in zdrava prehrana, propad 
čebel pomeni uničevanje naravnega okolja. Čebelam lahko pomagamo tudi s sajenjem in setvijo 
medovitih rastlin, v naši prvi akciji POSVOJIMO MEDOVITO DREVO smo se odločili za sajenje nekaj 
medovitih dreves! 
 
V sodelovanju s Čebelarskim društvom, Občino Prevalje in Drevesnico Omorika bomo dopolnili 
drevored na železniško postajo in še kje. Drevo lahko podarite oz. posvojite tudi VI cenjeni občani, 
posadili pa jih bomo skupaj v poznem jesenskem času pod strokovnim vodstvom Drevesnice Omorika, 
strošek drevesa bo vaš (posameznika ali skupine), vse ostalo pa bo prispeva občina! 
 
 

Če želite sodelovati v akciji POSVOJIMO MEDOVITO DREVO kot skupina ali posamezniki, se 
prijavite v tajništvu Občine Prevalje (O2 82 461 00), v Čebelarskem učnem centru Na Fari Prevalje 

in na stojnici čebelarjev na semanji dan na Jesenskih srečanjih 2012.  
Veseli bomo, če boste sodelovali. 

 
POSVOJIMO IN POSADIMO MEDOVITO DREVO, ČEBELAM IN NAM ZA PRIJAZNEJŠE OKOLJE. 

 
 
                    Župan Občine Prevalje                  Predsednik Čebelarskega društva Prevalje 
                         dr. Matic Tasič                                                 Rudi Vogel  
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

VEČ O AKTIVNOSTIH ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE LAHKO NAJDETE NA SPODNJI POVEZAVI: 
 http://www.ohranimo-cebele.si/default.asp?sif_co=7  
Nabor medovitih rastlin najdete na spletni strani www.ohranimo-cebele.si 


