
 
 
 
 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 12. 3. 2014, in na predlog Janeza Cimpermana, 

župana Občine Ig zlato plaketo Občine Ig za leto 2014 prejme 
 

Čebelarsko društvo Ig 
Ob 80-letnici delovanja  

 
Čebelarstvo ima na Ižanskem dolgo zgodovino. To potrjuje Valvasorjeva Slava vojvodine Kranjske iz 
leta 1689, v kateri je objavljena grafika, ki predstavlja upodobitev čebelnjaka s kladami na gradu 
ižanskega gospostva Sonneg. To naj bi bila tudi prva upodobitev čebelnjaka na Slovenskem. 
Med leti 1870 in 1900 se je na Igu razvil čebelarski sejem: 10. avgusta, na dan sv. Lovrenca, so 
čebelarji iz Iga in okolice na sejem pripeljali čebele za prodajo. To je bil eden od dveh največjih 
slovenskih čebelarskih sejmov v tistem času. Krim so z njegovim gozdnim bogastvom ter ajdo in otavo 
izkoriščali tako številni domači čebelarji kot tudi prevozniki in ta del še danes sodi med pomembnejša 
čebelarska območja v Sloveniji. Zaradi zagotovitve stojišč za pasišče na hoji krimskih gozdov je bil leta 
1923 zgrajen velik podružnični čebelnjak v Podkraju pri Tomišlju (za 350 panjev). Njegov oskrbnik je 
bil Anton Verbič, ki je otvoritev opisal v Slovenskem čebelarju, leta 1927 pa je bila tam objavljena tudi 
fotografija čebelnjaka.  
Čebelarji so kmalu spoznali, da je zelo pomembno tudi stanovsko združevanje. Ižanski čebelarji so se 
najprej pridružili Čebelarskem društvu za Slovenijo, kasneje pa so se dogovorili za ustanovitev lastne 
podružnice. Leta 1934 je bila ustanovljena prva samostojna čebelarska organizacija na Igu, nato pa so 
se menjavale njene oblike in nazivi. Danes Čebelarsko društvo Ig deluje na celotnem območju občine 
Ig in združuje 85 članov, od katerih jih dve tretjini prebiva v občini Ig. Na tem območju je registriranih 
82 čebelnjakov z 889 čebeljimi družinami. V zadnjih letih je opaziti povečanje članov in čebelnjakov. 
Čebelarsko društvo Ig je tudi upravljavec pašnega reda za območje katastrskih občin Dobravica, Golo, 
Ig, Iška loka, Iška vas, Tomišelj, Vrbljene in Zapotok. Čebelarjem nudi 42 stojišč predvsem za gozdno 
in hojevo pašo ter ob dobrem medenju lahko sprejme več kot 2000 pripeljanih čebeljih družin. 
Društvo skrbi za izobraževanje svojih članov, omogoča izmenjavo izkušenj, pomaga pri ukrepih 
zdravstvenega varstva, skrbi za širjenje medovitih rastlin, nakupu sladkorja, matic in čebelarske 
opreme. Dobro sodeluje z okoliškimi društvi Barje, Grosuplje, Krim, Moste-Polje, France Žagar 
Notranje Gorice in Škofljica. Sodeluje na občinskih prireditvah, med katerimi je treba omeniti 
tradicionalni Ižanski sejem, ki ima vedno močno čebelarsko noto – predstavijo se z društvenim 
praporom, čebelarskimi uniformami in ob melodiji čebelarske himne. 
Društvo posebno skrb posveča sodelovanju z osnovno šolo in vsemi enotami vrtcev in tako skrbi, da 
so tudi najmlajši že zgodaj seznanjeni s čebelarstvom. V akciji »En dan med slovenskih čebelarjev za 
zajtrk v naših vrtcih«, kasneje preimenovani v »Tradicionalni slovenski zajtrk«, od lani pa tudi v akciji 
»Dan slovenske hrane« otrokom predstavijo čebelarstvo, jim pokažejo opremo ter omogočijo 
pokušino različnih vrst medu. 
Društvo je za svoje delo prejelo več priznanj, med njimi odlikovanje Antona Janše II. stopnje, med 
ižanskimi čebelarji pa so trije prejeli najvišje čebelarsko priznanje – odlikovanje Antona Janše I. 
stopnje. 
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

Janez Cimperman 
                            župan 
Ig, 21 .marec 2014         


