
Kočevski rog v Občini 
Dolenjske Toplice in straški 

gozdovi Občine Straža je eno 
n a j b o l j  m e d o v i t i h  o b m o č i j 

Slovenije, kamor pripeljejo številni 
prevozni čebelarji iz Vse Slovenije. To 

dokazujejo nadpovprečni donosi medu in 
številna priznanja na raznih tekmovanjih. 

Nekateri so vključeni tudi v zaščiteno znamko 
Kočevski med. Na svojem obisku lahko obiščete 

Čebelarstvo Kapš v Rumanji vasi, Destilarno in 
čokoladnico Berryshka v Obrhu, Hudičevem 

turnu v Soteski, Muzej Kočevarjev 
staroselcev v občicah ali si skupinsko 

ogledate naš Čebelarski dom 
Podstenice ali pa zanimivosti 

n a j m a n j  o k r n j e n e g a 
Kočevskega roga.  

Dolenjske Toplice  

Predviden pričetek proslave je ob 11. uri za Kulturno-
kongresnem centrom v središču kraja. Na srečanju 
slovenskih čebelarjev s svečanimi govorniki in 
kulturnim programom pod pokrovitel jstvom 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Prisluhnili boste tudi različnim glasbenim izvajalcem. 
Ob koncu sledi predaja prehodnega prapora 20. 
prireditelju čebelarskega praznika ČD Henrika 
Peternela Celje. 
Vabljeni ste na čebelarsko razstavo v Kongresno-
kulturnem centru, razstavo slik čebelnjakov Franca 
Kapša, ki krasijo številna veleposlaništva ustanove 
po svetu in doma. V osrednjem delu bo predstavljena 
velika 3D čebela, ki so jo predstavili tudi v Dubaju. 
Pred kulturnim centrom bo eden izmed treh 
čebelarskih vozov v našem območju in čebelarski 
park, v okolici pa številne stojnice z različno tematiko. 

Prireditev ob 5. obeležitvi svetovnega dne čebel 
organizirajo Čebelarsko društvo Straža – Dolenjske 
Toplice v sodelovanju s Čebelarsko zvezo 
Slovenije, Občino Dolenjske Toplice, Občino Stražo 
in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

»V deželi odličnega medenja«

Vse ogledne točke bodo za vas odprte 
21. 5. od 9. – 16. ure.

Nagovor eminentnih 
govornikov: 

Tone Andrejčič – Predsednik 
ČD Straža – Dolenjske Toplice, 

župan Občine Dolenjske Toplice, g. 
Franc Vovk in župan Občine Straža, g. 
Dušan Krštinc, predsednik Čebelarske 

zveze Slovenije, g. Boštjan Noč, ministrica 
za kmetijstvo Republike Hrvaške, ga. 

Marija Vučković ali predsednik 
Hrvaške čebelarske zveze, g. 

Željko Vrbos, minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano Republike 
Slovenije. 

IN 5. PRAZNOVANJE

19. ČEBELARSKI PRAZNIK

Dobrodošli v Dolenjskih Toplicah na 
slovesnem praznovanju 19. čebelarskega 

praznika in 5. praznovanju svetovnega dne 
čebel in opraševalcev, kjer se bomo družili 

slovenski čebelarji 21. 5. 2022.
Dobrodošli v 
Dolenjskih 
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praznovanju
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praznovanju
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slovenski čebelarji

21. 5. 2022

SVETOVNEGA

DNE ČEBEL

Dodatne informacije
ČD Straža – Dolenjske Toplice, Novomeška cesta 85, 8351 Straža

ź 051/ 258 283 (Tone)         tone.andrejcic@guest.arnes.si
ź 041/ 880 727 (tajnik Dušan) cdstrazatoplice@gmail.com
ź 041/ 554 117 (Matej)                 matej.ivanko@gmail.com



ZEMLJEVID PRIREDITVE

Zgibanka prireditve 19. srečanje čebelarjev
Izdajatelj: ČD Straža – Dolenjske Toplice
Besedilo: Tone Andrejčič
Oblikoval: Damjanovič Z. 
Tisk Bucik d. o. o. 2022
Fotografija: arhiv društva

 8. Destilarna in čokoladnica Berryshka 
9. Hudičev turn in razstava vozil  
10. Podstenice 3 Kočevski rog 
11. Kapšev čebelnjak Rumanja vas 
12. Muzej Kočevarjev staroselcev Opčice 

Destilarna in čokoladnica Berryshka

Hudičev turn

Podstenice 3 

Kapšev čebelnjak

Muzej Kočevarjev staroselcev
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