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ČD Straža – Dolenjske Toplice zajema območje 
Občine Dolenjske Toplice, Občino Stražo in del 
Občine Novo mesto. Leži na skrajnem zahodnem 
delu Novomeške pokrajine, ob vzhodnem delu 
kraškega Kočevskega roga in ob dolini reke Krke s 
pritoki. Po dolini in gričevju so številna naselja, ki 
jih obdajajo polja, travniki, sadovnjaki in vinogradi. 
Sredi območja ležijo Dolenjske Toplice, že od nekdaj 
poznane po termalnih vrelcih z 380 C. Kočevski 
rog označujejo strnjeni bukov – jelovi gozdovi, ob 
njegovem vznožju pa so posebnost nižinska rastišča 
jelke med Dobravo, Rumanjo vasjo in Ljubnom. 

Konec 19. st. je gozdarski upravitelj Lepold 
Hufnagel v Auerspergovih roških gozdovih prvi v 
Evropi uvedel sonaravno prebiralno gozdarjenje, s 
tem je izboljšal kvaliteto gozdnega sestoja, ki nudijo 
odlične pogoje tudi za čebelarstvo, še posebej za 
hojev med. 

Čebelja paša v neokrnjeni, pretežno 
gozdnati krajini, s pestro floristično 
sestavo omogoča pridelavo kakovostnega 
medu, ki so ga kočevski čebelarji med 
zaščitili z geografskim poreklom kot 
Kočevski gozdni med.

Zanimanje za čebelje pridelke sega že v davno 
preteklost, kjer je imel med vedno posebno vlogo. 
Sčasoma so ljudje zbirali dupla in roje v bližini doma 
in zanj zgradili ulnjak, danes imenovani čebelnjak. 
S časoma so izdelali čebelje koše in kranjiče. Za 
lepši videz so ga okrasili s slikovitimi panjskimi 
končnicami. Čebelnjaki so tako postali sestavni 
del doma, kulturne krajine in narodne dediščine, 
čebelarstvo pa dodatni vir preživetja. 

Društveno življenje je 
pestro in aktivno. 

Poleg izobraževanja, dnevov odprtih vrat, 
tradicionalnih zajtrkov, ekskurzij, srečanj in 
pohodov, skrbimo tudi za nabavo sladkorja 
ter sodelujemo s čebelarskim krožkom na OŠ 
Dolenjske Toplice. Od leta 2000 vlaga društvo 
veliko časa in sredstev v Čebelarski dom na 
Podstenicah, kjer je bilo opravljeno okoli 
15000 prostovoljnih delovnih ur. 

V čebelarskem domu, v tlorisni izmeri 19 x 
10 m z nadstropjem, je dvorana za 70 ljudi, 
čebelarski muzej z maketo nekdanje vasi 
Podstenice, apartmaji  z 9 ležišči, kuhinja, 
prostor za polnilnico, sanitarije, solarni sistem, 
zraven doma so še drvarnica, kozolček za 80 
ljudi za družabna srečanja, društveni čebelnjak, 
balinišče in dva vodnjaka. Poseben ponos 
društva sta 2 tradicionalna čebelarska vozova. 

V teh krajih je k razvoju čebelarstva veliko prispeval 
črmošnjiški župnik Jurij Jonke, ki je že leta 1836 
izdal prvi slovenski učbenik Zhebelarzhik za 
poučevanje mladine na ljudski šolah in s tem 
izboljšal življenje kmetov. V njegov spomin smo 
leta 2014 v Dolenjskih Toplicah izvedel simpozij, v 
Občicah pa odkrili spominsko ploščo. 

Ob koncu 19. stol. so čebelarji Dolenjskih 
Toplic prirejali čebelarske sejme in med 
drugim so prodajali čebele v kranjičih 
preko Emila Rotschütza tudi na tuje. 

Vsesplošni pomen čebelarstva v začetku 20. 
stoletja je vplival na združevanje čebelarjev. Na 
pobudo ravnatelja topliške šole, Martina Matka, 
je 29. aprila 1906 30 čebelarjev ustanovilo 
čebelarsko Podružnico Toplice in takoj izvajali 
različna predavanje, ob šoli pa je že 1907 nastala 
prva čebelarska opazovalna postaja. Najbolj 
cvetoča so bila prva leta, pred 2. svetovno vojno 
in po njej, prav tako v 60-ih in 70-ih letih, ko so 
se jim pridružili še straški čebelarji. Leta 1988 
so čebelarji združili moči pod sedanjim imenom 
ČD Straža – Dolenjske Toplice. Društvo je od 30 
članov okrepilo članstvo in danes šteje 74 članov. 
Številčnost je v porastu v zadnjih letih, saj številni 
mladi vidijo v tej dejavnosti dodatni vir zaslužka. 
Čebelarstvo v okolici Kočevskega roga daje redno 
eno največjih in kvalitetnejših donosov medu v 
Sloveniji. Njegovo kvaliteto potrjujejo ocenjevanja 
medu, na katerih redno prejemamo zlata priznanja, 
ki krasijo številne čebelnjake. 


