
NA DAN ME PIČI TUDI DO STO ČEBEL 

 
Gospod Jože Vidovič je čebelar, ki se ukvarja s tem delom že vrsto let, zato smo ga povabili na našo šolo, 
kjer nam je predaval o svoji strasti do čebel. 

 

 
 
Ste čebelar po poklicu ali je to zgolj le vaš hobi?  
Najprej je bil to hobi, danes pa to delo opravljam kot poklic. 
 
Kje ste se pa izobraževali? 
Ko sem začenjal, izobraževanja za poklic čebelarja v uradnem šolstvu ni bilo in tudi zdaj ga ni. Pri čebelarjih se 
priučiš, naučiš dela s čebelami in znanje črpaš od starejših. Obstaja pa šola oz. tečaj za pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije. Ampak za njo moraš pridobiti res veliko znanja. Najboljše je, da poiščeš čebelarja in znanje 
črpaš od njega. 
 
Kdo vas je navdušil za to delo? 
Gospod Pislak, saj sem bil njegov sosed in sem v počitnicah delal pri njem ter ugotovil, da me to delo veseli. 
 
Kje ste dobili čebelarsko opremo? Si jo lahko kupimo tudi mi, da se poleti zaščitimo pred piki čebal? 
V Sloveniji imamo kar nekaj proizvajalcev s čebelarsko opremo, tako da je za to kar dobro poskrbljeno, 
čebelnjake pa smo si izdelali kar sami. Vsekakor, opremo se da dobiti v posebnih trgovinah s čebelarskimi izdelki, 
najbližja je v Mariboru, imajo pa tudi čebelarji vsako leto v marcu sejem v Celju. 
 
Kateri je Vaš najljubši čebelarski izdelek? 
Med, še posebej hojev. 
 

Kaj je po vašem mnenju nejvečji sovražnik čebel? 
Eden od sovražnikov je zagotovo pršica varoja, ki je tujerodna vrsta, drugače pa tudi kmetijstvo s škropljenjem. 
 
Je čebelji pik nevaren za človek?  
Zame ni, saj sem pikov že navajen. Za ljudi z alergijo pa je lahko smrtno nevaren, saj čebelji strup učinkuje v 
minutah. 
 

Kakšne vrste čebel poznate? 
V Sloveniji čebelarimo samo s kranjsko čebelo, potem pa tudi s križanci čebel, ki se ločijo po obročkih na zadkih, 
poznam pa tudi azijske čebele, vendar sam nisem imel nikoli stika z njimi. 
 
Kakšne tipe čebel poznamo?  
Matico, ki je tako rekoč mama vsem v panju, potem tudi trote, seveda pa tudi navadne čebele. 
 



Predstavljajte si, da čez noč s celega sveta izginejo vse čebele. Kaj sledi? 
Najverjetneje bi nam slej kot prej zmanjkalo hrane, saj je vsaj 30 % hrane povsem odvisne od čebel ali pa 
mogoče še celo malo več. Gledal sem, da so na Kitajskem čebele povsem izumrle zaradi industrije in ta problem 
rešujejo zdaj tako, da rastline oprašujejo ročno. Stanje v Sloveniji je tako, da mislim da ne bo prišlo do tega, saj je 
čebelarstvo res zelo razvito, če bo pa prišlo do kakšne kemijske okužbe, pa se bojim, da se zna to na določenih 
področjih res zgoditi. 
 
Koliko panjev imate?  
Imam 156 panjev in nekaj rezervnih naseljenih družin, vendar je moj cilj povečati število panjev tudi na od 200 do 
250 panjev. 
 

Imate na panjih panjske končnice?  
Ne, nimam, saj ne znam lepo risati. Panji so samo pobarvani, da jih čebele ločijo. 
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