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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je bil predstaviti čebelarski krožek v Varstveno delovnem centru 

Črnomelj, ki ga z odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju izvaja Čebelarsko društvo 

Črnomelj, in ugotoviti raven njihove samostojnosti pri izvajanju čebelarskih opravil.   

Čebelarjenje pomeni v življenju odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju zaposlitveno, 

učno in prostočasno dejavnost, zato smo v teoretičnem uvodu opisali, kakšno vlogo in pomen 

imajo zanje delo (zaposlitev), vseživljenjsko učenje in prosti čas. Ker je eden od namenov 

čebelarskega krožka izboljševanje kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, 

smo nekaj pozornosti namenili tudi tej  temi. V nadaljevanju smo opisali čebelarjenje: kako se 

je spreminjalo skozi zgodovino, njegov razvoj, pomembne mejnike in stanje v Sloveniji. 

Predstavili smo tudi dva primera dobre prakse, ki prinašata čebelarjenje med ranljive skupine 

oseb; med drugim osebe z motnjami v duševnem razvoju. 

V empiričnem delu smo opravili raziskavo med člani čebelarskega krožka. Vanjo je bil vključen 

tudi njihov mentor. Ugotovili smo, da se lahko, ob mentorjevi prisotnosti, vključijo v večino 

čebelarskih opravil. Štirje člani menijo, da so samostojni pri več kot polovici opravil,  trije pa, 

da so samostojni v nekaj manj kot polovici opravil. Mentor meni, da so pri čebelarskih opravilih 

bolj samostojni kot oni sami.  

 

Ključne besede 

Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, čebelarstvo, čebelarski krožek, prosti čas, 

kvaliteta življenja, vseživljenjsko učenje, zaposlitev 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the thesis was to present the Beekeeping Club in the Social welfare center 

Črnomelj and its members with mental disabilities under the supervision of the Beekeepers 

Association Črnomelj, with the intent to determine the level of independence of persons with 

mental disabilities in the performance of beekeeping tasks. 

Beekeeping in the life of adults with mental disabilities becomes an employment, a learning 

and leisure activity. Therefore, the role and importance of a work (job), lifelong learning and 

leisure to these individuals is described in the theoretical introduction. Since one of the purposes 

of the Beekeeping Club is to raise the quality of life of people with mental disabilities, some 

attention to this topic has been included in the paper. A section about beekeeping is also 

included: how it changed through history, its development milestones and the situation in 

Slovenia today. It also contains two examples of good practice, which bring beekeeping among 

vulnerable groups of people; like persons with mental disabilities. 

The empirical part consists of a survey among members of the Beekeeping Club and their 

mentors. The results showed that at the presence of the mentor they can carry out the majority 

of beekeeping tasks. Four members feel that they can independently do more than half of the 

work, and three feel they are independent in little less than half of the beekeeping tasks. The 

mentor believes they are more independent in the performing of the beekeeping tasks as they 

are. 

 

Key words 

Adults with mental disabilities, beekeeping, beekeeping club, leisure, quality of life, lifelong 

learning, employment 
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UVOD 

 

Pred leti je znani belokranjski čebelar, sicer zagnan podpornik šole, na kateri sem zaposlena, in 

njenih učencev, nekega januarskega popoldneva prišel do mene s prošnjo za pomoč. Čez nekaj 

mesecev je imel namen na svetovnem čebelarskem kongresu v Indiji predstaviti projekt 

čebelarjenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju. »Kje pa čebelarijo osebe z  motnjami v 

duševnem razvoju?« sem ga začudeno vprašala. »Ja, tukaj, v Črnomlju, kaj ne veš,« je odvrnil. 

Bila sem skeptična. Čebelarjenje je zahtevno, pa še nevarno je, sem si mislila. In še to, da gre 

za spreten poskus čebelarjenja, ki izkorišča ta del družbe za samopromocijo. Eni opravijo vse 

delo, drugi, oblečeni v čebelarsko obleko, pa le pozirajo za nekaj fotografij. 

Da to ni tako, me je prepričeval. In po dolgi in čustveni razlagi sem izvedela vse. Kako so 

skupaj s čebelarji, donatorji in belokranjskimi občinami postavili čebelnjak, naselili čebelji 

družini in kupili potrebno opremo. Kako so z zaposlenimi v Varstveno delovnem centru 

Črnomelj našli prostor zanj, izbrali uporabnike ter jim omogočili čebelarjenje. Da so imeli že 

predavanje za zaposlene in uporabnike, točili prvi med ter da se vsi veselijo pomladi, ko se 

bodo čebele spet predramile. 

Projekt me je z vsakim stavkom bolj zanimal. Kaj in kako uporabniki delajo, koliko so pri tem 

samostojni? Kdo jih uči in vodi, kakšne izkušnje z osebami z motnjami v duševnem razvoju 

ima?  

Uporabnike spodbujajo, da so pri delu čim bolj samostojni. Zdaj, na začetku, je jasno, da še 

niso popolnoma samostojni, ampak dolgoročni cilj je, da bodo z vsako sezono bolj spretni in 

tudi samostojni pri opravilih, ki so jih zmožni izvesti. Mentor je dolgoletni čebelar, ki nima 

izkušenj z osebami z motnjami v duševnem razvoju, vendar ima izostren čut za ljudi in žilico 

za poučevanje. In izkušnje, iz katerih črpajo navdih, spoznanja? »Jih ni,« odvrne iskrivi mož, 

»orjemo ledino.«   

Naslednjo pomlad sem uporabnike, ki čebelarijo, obiskala tudi sama. »Zdaj se nimamo časa 

pogovarjati, gremo na čebelarski krožek,« so me zavrnili, ko sem jih zasula z vprašanji. Tisti 

dan sem jih le opazovala pri delu. Neverjetno, kako zbrani, pozorni in obzirni so bili pri delu. 

Pa radovedni, iskreni in nasmejani pri postavljanju  najrazličnejših vprašanj o čebelah. »Mi smo 

pravi čebelarji,« je rekel Franci ob vrnitvi na delo v varstveno delovni center. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Aupič Nina; diplomsko delo 

- 1 - 
 

I TEORETIČNI DEL 

 

1 ODRASLE OSEBE Z ZMERNIMI, S TEŽJIMI IN TEŽKIMI 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Med nami so tudi osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Našo 

pozornost ujamejo s svojo drugačnostjo: z videzom, govorom ali vedenjem. Večina ljudi to 

drugačnost dojema kot primanjkljaj − v intelektualnem, socialnem in adaptivnem 

(prilagoditvenem) smislu. Nekateri, ki te osebe bolje poznamo, pa vemo, da so hkrati z očitno 

drugačnostjo pri njih določeni elementi osebnosti enaki kot pri drugih ljudeh. To so njihove 

potrebe in želje, recimo potreba po razumevajočem okolju in varnosti v njem, želja po 

pripadnosti, samostojnosti in ljubezni.  

Mencelj (1973) meni, da so za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju pomembne enake 

stvari kot za vse nas: zdravje, delo, prijateljstva in partnerstvo.  

 

1.1 ODRASLOST IN SAMOSTOJNOST OSEB Z ZMERNIMI, S TEŽJIMI IN 

TEŽKIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Prehod iz obdobja otroštva v obdobje odraslosti navadno zaznamujejo konec šolanja, 

zaposlitev, odselitev od doma ter ustvarjanje partnerske zveze in družine. V tem smislu postane 

človek samostojen: finančno z zaslužkom od dela, čustveno z ustvarjanjem partnerske zveze in 

bivanjsko z odselitvijo v svoj dom. Starostne meje, ki bi strogo zaznamovala prehod v odraslost, 

ne moremo določiti zaradi več razlogov.  

»Za obdobje odraslosti pri osebah z motnjami v duševnem razvoju štejemo 21. leto njihove 

starosti, izjemoma tudi 23. oziroma 25. leto starosti« (Lačen, 2001: 35). 

Razlike v določitvi starostne meje, ki bi označevala prehod v obdobje odraslosti, izhajajo iz 

tega, da osebe z motnjami v duševnem razvoju vse dlje ostajajo v sistemu izobraževanja. Bolj 

kot to, kdaj postanejo odrasle, je pomembno, na katerih področjih in koliko so samostojne. 

In kdo je samostojen? Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je to oseba, »ki dela, ravna po 

lastni presoji, brez vpliva, spodbude drugega«. Z drugimi besedami, gre za osebo, ki je 

»sposobna skrbeti sama zase, se preživljati sama, brez pomoči drugega, zlasti staršev«, ali pa 

tudi za tistega, »ki pri svojem delu, dejavnosti odloča sam, ne da bi moral upoštevati voljo, 

zahteve drugega« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000). 
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Toda, ali so osebe z  motnjami v duševnem razvoju sposobne skrbeti same zase v vseh 

življenjskih obdobjih? 

»Temeljna značilnost obdobja odraslosti oseb z motnjami v duševnem razvoju je v tem, da te 

osebe nikoli v življenju ne bodo popolnoma samostojne. Če torej govorimo o zmernih, težjih 

in težkih motnjah v duševnem razvoju, govorimo o osebah, ki celotno svoje življenje, torej tudi 

v odraslosti, potrebujejo posebno skrb, vodenje in usmerjanje« (Lačen, 2001: 18). 

Čeprav težimo k temu, da bi osebe z motnjami v duševnem razvoju same odločale o čim več 

vprašanjih, povezanih z njimi, jih še vedno vodimo oziroma imamo nad njimi nadzor. V želji, 

da bi bilo njihovo življenje kakovostno, je to nujno, saj si brez pomoči te kakovosti same ne bi 

mogle zagotoviti. Pomoč je v tem primeru mišljena kot zagotavljanje možnosti, da sprejemajo 

odločitve o sebi, in ne sprejemanje odločitev namesto njih.  

»Čim večja samostojnost in neodvisnost sta za osebe z motnjami v duševnem razvoju odločilni 

za to, da bi bilo njihovo življenje kakovostno. Vemo, da so osebe z zmernimi in težjimi 

motnjami v duševnem razvoju odvisne od pomoči, vendar naj njihovi skrbniki spoštujejo 

njihovo osebnost in jih ne gledajo vedno kot otroke« (Mencelj, 1973: 32). 

V kolikšni meri in v katerih elementih življenja bo oseba z motnjami v duševnem razvoju 

samostojna, je odvisno od njenih sposobnosti. Posamezne osebe z motnjami v duševnem 

razvoju so si namreč »… zelo različne in kljub globalnemu znižanju intelektualnih sposobnosti 

v posameznih sposobnostih lahko bistveno odstopajo navzgor ali navzdol. Posledično lahko na 

nekaterih področjih dosegajo visoko stopnjo samostojnosti, na drugih pa so lahko zelo 

nesamostojne« (Lačen, 2001: 40). 

Čeprav pri nekaterih opravilih (denimo pri zapenjanju gumbov na srajci) potrebujejo pomoč, 

še ne pomeni, da jo potrebujejo pri vseh opravilih, povezanih s skrbjo zase. 

»Vsak človek ima meje svojih sposobnosti in s tem meje svoje samostojnosti; najti pravo mero 

za vsako osebo z motnjami v duševnem razvoju je ena najpomembnejših nalog v procesu 

oblikovanja njihovega življenja« (Lačen, 2001: 42). 

Stopnjo samostojnosti nam (med drugim) zagotavlja zaposlitev (če jo imamo, si lahko 

privoščimo recimo finančno in bivanjsko samostojnost), za osebe z motnjami v duševnem 

razvoju pa bi zelo na splošno lahko rekli, da njihova stopnja samostojnosti določa, kakšno 

zaposlitev lahko imajo. Višja kot je, odgovornejše delo lahko opravljajo. 
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»Pri njih gre torej za doseganje večje ali manjše stopnje samostojnosti in s tem višje ali nižje 

stopnje zaposlitve (oziroma profesionalne usposobljenosti). Pri tem pa, v želji, da bi dosegli 

njihovo čim višjo stopnjo samostojnosti, ne smemo pozabiti, da so za njihov zdrav, socialno-

emocionalni razvoj potrebne vsaj še tri komponente: 

1. konstruktivna aktivnost: ki jo vsak človek lahko doseže le, če dela stvari, ki jih zmore; 

konstruktivno aktiven si lahko samo v okolju, ki te primerno stimulira, ob vsebinah, ki jih 

dojemaš in ob komunikacijskih kanalih, ki ti omogočajo komunikacijo; 

2. emocionalna zadovoljenost: vsak človek naj bi pri delu doživljal več kot manj 

emocionalnega ugodja; brez večinskega emocionalnega zadovoljstva so vsa prizadevanja 

nesmiselna; graditi videnje brez barv, življenje brez sonca, verjetno ni v nikogaršnjem 

interesu; 

3. osebna potrjenost: vsak človek ima prvinsko potrebo, da se potrdi, če se to ne udejanji, 

življenje kaj kmalu postane precej zoprno« (Lačen, 2001: 18). 
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2 KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 

2.1   OPREDELITVE KONCEPTA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 

Za termin kakovost življenja obstajajo mnogi pristopi in modeli, ki ga skušajo opredeliti. Zaradi 

množice dejavnikov, ki določajo kakovost življenja, in različnih filozofskih izhodišč 

raziskovanja tega pojava je termin skoraj nemogoče opisati tako, da bi se vsi strinjali. 

Lindstrom (1992, po Bratković in Rozman, 2006) navaja štiri osnovne vidike, skozi katere se 

lahko opazuje kakovost življenja: 

1. osebni vidik (telesne, psihološke in duševne značilnosti), 

2. medosebni vidik (družinske, prijateljske in društvene mreže socialnih odnosov), 

3. okoljski ali zunanji vidik (možnosti bivanja in dela, dohodek ipd.), 

4. globalni vidik (kulturne specifičnosti, stanje človekovih pravic, družbena skrb za 

posameznika). 

Osnova empiričnega raziskovanja so dejavniki, ki naj bi vplivali na kakovost življenja. Že od 

vsega začetka je jasno, da nanjo vplivajo številni dejavniki. Poleg tega je pomembna tudi 

njihova prepletenost. Na primer okoljski dejavnik (višina dohodka) lahko vpliva na osebni 

dejavnik (stres).  

Na temelju sodobnih spoznanj o pojmu kakovost življenja lahko rečemo, da gre za 

multidimenzionalni in interakcijski koncept, ki zajema veliko število, različno med sabo 

povezanih dejavnikov (Chen idr., 1993; Emerson, 1985; Schalock in Genung, 1993; Hughes 

idr., 1995; Schalock, 1996; Schalock, 1997, po Bratković in Rozman, 2006). Skupna točka vseh 

pristopov je poudarjanje pomena opazovanja kakovosti življenja na stopnji posameznika. Prav 

tako se poudarja tudi to, da ta posameznik živi v okolju, zaznamovanem z različnimi fizičnimi, 

družbenimi, ekonomskimi, političnimi in kulturnimi značilnostmi. Vsak posamični okoljski 

vidik ima lastno kakovost, ki vpliva na kakovost življenja posameznika (Bratković in Rozman, 

2006). 

Ker posameznik ni pasivno bitje, tudi sam vpliva na svoje okolje in tako spreminja kakovost 

svojega življenja. 

Holistični koncept kakovosti življenja (Timmons, 1997, po Bratković in Rozman, 2006) 

predpostavlja, da so različne dimenzije posameznika (telesne, psihološke in duhovne) v stalnem 

dinamičnem soodnosu z različnimi dimenzijami okolja (fizičnimi, družbenimi, političnimi, 
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kulturnimi in ekonomskimi). Rezultat te interakcije je, da posamezniki in okolja,v katerih 

živijo, vplivajo eden na drugega oziroma sčasoma spreminjajo eden drugega. 

Na kakovost življenja posameznika torej vplivata okolje in tudi posameznik sam. Holistični 

pristop – pristop, osredotočen na posameznika − kakovost življenja definira kot »stopnjo, do 

katere ima posameznik vpliv na pomembne odločitve v svojem življenju« (Renwick idr., 1994, 

po Bratković in Rozman, 2006). Stopnja kakovosti, ki jo posameznik doživlja, je odvisna od 

tega, koliko pomembnosti posameznemu dejavniku življenja oseba daje in koliko zadovoljstva 

najde v njej (Bratković in Rozman, 2006). 

D. Bratković in B. Rozman (2006) za kakovost življenja na splošno izpostavita: 

– da ta ni nekaj, kar oseba enostavno ima ali dobi, ampak ustvari skupaj z drugimi; 

– da ta izhaja iz neskladja med uresničenimi ter neuresničenimi potrebami in željami 

posameznika (večje ko je neskladje, slabša je kakovost življenja); 

– da je ta dosežena, ko so zadovoljene osnovne potrebe osebe in ko ima ta možnost 

uresničevati lastne cilje in možnosti na pomembnih življenjskih področjih;  

– da pomeni stopnjo, na kateri ima posameznik nadzor nad lastnim življenjem ali da »živeti 

dobro življenje pomeni, da ima nekdo možnosti, da vodi svoje življenje in ustvarja svoj 

obstoj na osnovi lastnih želja, interesov in potreb« (Holm, Holst in Perlt, 1994). 

 

2.2 KAKOVOST ŽIVLJENJA ODRASLIH OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

Koncept kakovosti življenja postaja v zadnjih 20 letih središče raziskav in uporabe na področjih 

(specialne) pedagogike, zdravstvene oskrbe in socialnih storitev (Schalock, 2004).  

Schalock, eden ključnih raziskovalcev s področja kakovosti življenja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju, opredeljuje kakovost življenja kot »rezultat zadovoljitve posameznikovih 

osnovnih potreb in izpolnjevanja osnovnih dolžnosti v družbenem okolju (družina, šola, 

služba)« (Schalock in Siperstein, 1997). 

Kakovost življenja posameznika je težko opredeliti, ker se standardi in merila, ki jo določajo, 

razlikujejo od posameznika do posameznika. Vendar kljub vsemu obstajajo tudi skupne točke, 

ki veljajo za kakovost življenja (Schalock, 1990):  
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– kakovost življenja je v bistvu enaka za osebe z motnjami ali brez njih, saj imajo vse enake 

želje in potrebe in želijo izpolniti dolžnosti do družbe; 

– kakovost življenja je v osnovi socialni fenomen in predvsem rezultat interakcije z drugimi 

ljudmi;  

– kakovost življenja je rezultat posameznikovega zadovoljevanja osnovnih potreb in 

izpolnjevanja osnovnih dolžnosti v družbi (družina, šola, prosti čas, služba); posamezniki, 

sposobni zadovoljevati svoje potrebe in izpolnjevati dolžnosti na način, ki jih zadovoljuje 

in je hkrati sprejemljiv za družbo, dosežejo visoko raven kakovosti življenja. 

– kakovost življenja se nanaša predvsem na posameznika in šele nato na strokovne definicije; 

vprašanja in probleme kakovosti življenja naj izpostavljajo potrošniki in državljani, ne 

strokovnjaki za določeno področje; pomembno je namreč, kako posameznik zaznava in 

ocenjuje svoje izkušnje, ne to, kako drugi vidijo njegove izkušnje in opredeljujejo njegovo 

kakovost življenja. 

Da bi koncept kakovosti življenja vplival tudi na oblikovanje nove in boljše javne politike in 

strategije dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju, Schalock (2004) navaja nekaj načel, 

ki naj bi vodila naša prizadevanja: 

– večja skrb za socialne in psihološke dejavnike zadovoljstva z življenjem oseb z motnjami v 

duševnem razvoju − dejavnike, povezane z medosebnim zaupanjem, socialno podporo in 

integracijo, notranjim nadzorom, samostojnostjo, samozavestjo, željami/pričakovanji in 

vrednotami, povezanimi z družino, delom in življenjem; 

– invalidnost in spremembe, ki nastanejo kot njena posledica, so stanja, ki vplivajo na 

človekovo sposobnost sprejemanja odločitev o samem sebi (self-determined choices) in na 

to, da človek živi življenje v polnosti; take osebe v vsakdanjem življenju potrebujejo več 

podpore, kot jo navadno potrebujejo drugi v podobnem obdobju življenja in podobni 

starosti; program podpore lahko vključuje urjenje specializiranih veščin, vodenje in 

usmerjanje, strukturirane možnosti (structured opportunities) ali individualizirane okoljske 

in socialne ureditve; zagotavljanje takšnih oblik podpore je (bila) glavna naloga 

izobraževalnih, zdravstvenih in socialnih programov; poleg tega, da koncept kakovosti 

življenja evalvira vplive dosedanjih programov podpore na življenjski slog njenih 

uporabnikov, postaja tudi ključen pri oblikovanju nove programske politike in prakse; 

– posamezniki z motnjami v duševnem razvoju imajo pogosto težave pri sodelovanju v 

družbi, to pomeni, da njim in njihovim družinam grozi, da bodo izključeni in jim bo 

manjkalo priložnosti, ki jih imajo navadno na voljo drugi; koncept kakovosti življenja 
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začenja vplivati na socialno politiko in služiti kot konceptualni temelj pri razvijanju okolij, 

ki dopuščajo dostop vsem do ljudi, krajev in sredstev/virov. 

V duhu časa, ko želimo za osebe z motnjami v duševnem razvoju ustvariti možnosti življenja 

čim bolj podobne tistim, ki jih imajo predstavniki tipične populacije, bi bilo preprosto 

domnevati, da imajo tudi enake dejavnike kakovosti življenja. Ker so zaupani v varstvo družbe 

in smo zanje soodgovorni, vidimo, da jih ne moremo enačiti. Ne le, da jih ne moremo enačiti, 

določeni dejavniki kakovosti življenja so zanje specifični.  

D. Bratković in B. Rozman (2006) pravita, da so specifični dejavniki kakovosti življenja teh 

oseb povezani s posebnimi značilnostmi njihovega razvoja, njihovega položaja v družbi in 

njihove interakcije z okoljem. Zanimivo je tudi, kako okolje doživlja te osebe. Avtorici menita, 

da je pozitiven odnos do njih osnova za aktiviranje potrebnih dejavnikov v družbi in ustvarjanje 

zunanjih možnosti za njihovo kakovostno življenje. 

 

2.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU IN 

NORMALIZACIJA 

»Zmerne, težje in težke motnje v duševnem razvoju so namreč drugačnost in bodo takšne vedno 

ostale, postale pa naj bi vsakdanjost; vsakdanjost namreč pomeni pravico do izbire, pravica do 

izbire pomeni svobodo, svoboda pa je praviloma osnovni pogoj kvalitetnega življenja. In za to 

si prizadevamo – za kvalitetno osmišljeno in zadovoljno življenje. Zdravi ljudje si takšno 

življenje po svoji predstavi skušamo oblikovati sami. Osebe z motnjami v duševnem razvoju 

tega same ne morejo zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti. Zato so jim zdrave osebe iz 

njihovega ožjega in širšega okolja dolžne oblikovati takšne življenjske pogoje, da je njihovo 

življenje vredno osnovnega človeškega dostojanstva« (Lačen, 2001: 15). 

»Dobeseden pomen principa normalizacije je: vsem osebam z motnjami v duševnem razvoju 

zagotoviti take pogoje življenja, ki so, kolikor je pač možno, podobni pogojem, v katerih živijo 

ostali ljudje« (Novljan, 2002: 55). 

Da bi odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju ob upoštevanju njihove drugačnosti, 

specifičnosti in individualnosti ustvarili življenjske razmere, ki bi zagotavljale optimalne 

možnosti za kakovost njihovega življenja (v vsakdanjem življenju in delovnem procesu), 

moramo upoštevati dve temeljni življenjski vrednoti: 
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1. pravica osebe z motnjami v duševnem razvoju in njene družine do izbire; 

S to pravico postavimo te osebe in njihove družine v aktiven ter s tem resničen in enakopraven 

odnos, ki pomeni aktivno oblikovanje življenja v danem okolju (Lačen, 2001). 

Pravica do izbire je temeljni vidik kakovosti življenja in tudi izraz želja posameznika in smeri, 

kamor želi, da bi šlo njegovo življenje. Možnost izbire mu omogoča nadzor nad lastnim 

življenjem. To lahko privede do razvoja pozitivne samopodobe in vedenja (Brown in Brown, 

2009). 

2. normalizacija v vseh bistvenih elementih življenja. 

»S to pravico osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinam zagotavljamo 

osnovne pogoje kvalitetnega življenja. Ta zahteva daje objektivne možnosti za realizacijo 

specifičnih potreb, izhajajoč iz drugačnosti, ob nedvoumnem spoznanju, da enaka zadovoljitev 

potreb še ne pomeni enakih pravic, temveč da šele zadovoljitev različnih potreb (torej različne 

pravice) pomeni enake pravice. Normalizacijo življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju 

moramo razumeti kot načelo splošne vrednosti in stalne uporabe in ne le kot modno, politično 

trenutno uporabo. Pri tem cilj normalizacije ni normalizirati ljudi, temveč le pogoje njihovega 

življenja, kar pomeni, da bodo motnje vedno ostale drugačnost, postale pa naj bi vsakdanjost. 

Pomembno je, da pri razumevanju normalizacije izhajamo iz spoznanja, da normalizacija ne 

pomeni enakih pravic za vse, ker bi to dejansko pomenilo največjo diskriminacijo« (Lačen, 

2001: 25). 

»Kakovost njihovega življenja bi se morala pokazati v dnevnih situacijah, v vsebinah in oblikah 

življenja, saj bi le tako vse bolj postajalo življenje po željah in predstavah osebe z motnjami v 

duševnem razvoju, ne pa življenje po meri neke tretje osebe. Neposreden odraz kakovosti 

življenja ni toliko v kakovosti udobnega bivanja, dobre hrane, lepe obleke (kadar govorimo o 

kakovosti življenja, na žalost vse prevečkrat mislimo na te stvari), temveč so pomembnejše 

druge kakovosti človekovega življenja, ki jih je treba postavljati v ospredje« (Lačen, 2001: 29). 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Aupič Nina; diplomsko delo 

- 9 - 
 

2.4 DELO OZIROMA ZAPOSLITEV KOT DEJAVNIK KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 

OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Zaposlitev, prosti čas in upokojitev so temeljni življenjski vidiki za vse ljudi (Cordes in 

Howard, 2005). 

»Zaposlitev je eden ključnih dejavnikov socialne varnosti posameznika in osnovni vir sredstev 

za zadovoljevanje njegovih potreb« (Vrabič Kek, 2012: 24). 

Zaposlitev je temelj socialne varnosti posameznika, delo pa omogoča sredstva za preživljanje, 

delovanje v družbi in možnosti samouresničitve. Brezposelnost ne povzroča le materialnih 

težav, temveč tudi socialne in čustvene pritiske na posameznika in skupnost, v kateri ta živi 

(Vertot, 2007). 

V današnji družbi velja, da imamo zaposlitev, ki je za nas vir dohodka, s katerim nato svobodno 

razpolagamo. Z njim si zagotavljamo dobrine, ki jih potrebujemo, in tudi tiste, ki si jih želimo. 

Dohodek nam zagotavlja ekonomsko neodvisnost in osebno izpolnitev. Socialno vključenost 

pa nam zagotavljajo dohodek in tudi sodelavci.   

Tudi osebam z motnjami v duševnem razvoju želimo zagotoviti zaposlitev, saj sta zaposlitev in 

koristno delo indikatorja statusa odraslosti (Novljan in Jelenc, 2000).  

Osebe z motnjami v duševnem razvoju pripravimo na zaposlitev z urjenjem spretnosti pri delu, 

zagotavljanjem in merjenjem zadovoljstva na delovnem mestu, proučevanjem zgodovine in 

modelov zaščitenih zaposlitev (Cordes in Howard, 2005). 

Zaposlovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju je zelo pomembno. Omogoča jim, da se 

vključujejo v širše okolje, imajo priložnost, da se dokažejo v delovnem okolju, imajo možnost 

izbire, izpolnjujejo svoje dolžnosti in izrabijo pravice, ki jih imajo (Bilić, Bratković in 

Dujmović, 2005). 

»V Sloveniji imamo dokaj rigiden sistem zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju, 

saj so programi, na primer zaposlitev pod posebnimi pogoji (varstveno delovni centri), zaščitna 

zaposlitev v zaposlitvenih centri ipd., oblikovani glede na status invalidnosti ter na raven motnje 

v duševnem razvoju, ne pa glede na delovne sposobnosti … Kot pravijo na Ministrstvu za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti (MD), želijo z novim zakonom o socialnem 

vključevanju, ki bo nadomestil Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, 
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urediti tudi možnost, da bi bile osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki prejemajo iz tega 

naslova socialno zaščito (nadomestilo za invalidnost in dodatek za tujo nego in pomoč), lahko 

določeno časovno obdobje tudi delovno aktivne, ne bi pa izgubile možnosti ohranitve socialnih 

pravic po prenehanju dela (t. i. omogočanje prehoda med statusi)« (Pavlin, 2015). 

V številnih raziskavah so ugotavljali, kako različne oblike bivanja vplivajo na kakovost 

življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju, toda malo je takih, ko so ugotavljali, kako na 

kakovost življenja vplivajo različne oblike zaposlovanja (Kober, 2010). 

In kako vpliva zaposlitev na kakovost njihovega življenja? 

Raziskovalca Kober in Eggleton sta ugotovila, da je osebam z veliko delovno zmožnostjo 

zaposlitev na odprtem trgu dela pomenila boljšo kakovost življenja kot zaposlitev v zaščitenih 

oblikah zaposlovanja, za osebe s slabo delovno zmožnostjo pa ne kaže, da bi vplivala na  

kakovost njihovega življenja (Kober, 2010). 

Njuni rezultati prav tako govorijo, da se, glede na rezultate v dimenziji socialna 

pripadnosti/integracija v skupnost, v obeh oblikah zaposlitve osebe z motnjami v duševnem 

razvoju ne integrirajo zadovoljivo v skupnost. Odpravljanje te težave najverjetneje presega 

sposobnosti osebe z motnjami v duševnem razvoju in zahteva ukrepe na politični ravni. Kljub 

temu rezultati raziskave govorijo, da obe obliki zaposlitve nista zadostni v tej dimenziji 

kakovosti življenja (Kober, 2010). 
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2.4.1 Zaposlovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju 

Drobnič (1997) navaja naslednje tipe posebnih organizacij za usposabljanje in delo v Sloveniji:  

Preglednica 1: Tipi posebnih organizacij za usposabljanje in delo 

 Namen Status vključenih Vrsta pravne osebe 

Invalidsko 

podjetje 

Zaposlovanje, 

usposabljanje 

Delavci, običajna 

delovna pogodba (plača 

po kolektivni pogodbi) 

Podjetje  

(omejena odgovornost) 

Varstveno-

delovni center 

Delovno varstvo, 

socialno usposabljanje 

Brez prave delovne 

pogodbe (zaslužek, 

žepnina) 

Javni zavodi 

(neprofitnost) 

Center  

za usposabljanje 

Ocenjevanje zmožnosti 

za delo, predpoklicni 

trening, usposabljanje 

V času ocenjevanja kot 

klienti, v času 

usposabljanja kot osebe 

v izobraževanju 

Javni zavod, podjetje s 

»koncesionirano 

pogodbo« (neprofitno 

za področje, ki je 

javnega značaja) 

Zavod  

za usposabljanje 

Izobraževanje, 

praktično usposabljanje 

Učenci in dijaki Javni zavodi 

(neprofitni) 

 

Invalidska podjetja 

Invalidska podjetja so bila na začetku enaka drugim proizvodnim podjetjem. Njihov razvoj se 

je začel na začetku 20. stoletja. Razlog za to je bila predvsem potreba po posebnih institucijah, 

ki bi zagotavljale usposabljanje in zaposlovanje osebam, ki jim to ni omogočeno v rednih 

oblikah šolanja in zaposlovanja (Drobnič, 1997).  

Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov status invalidskega podjetja 

gospodarski družbi z odločbo podeli minister, pristojen za invalidsko varstvo, po pridobitvi 

predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije. Invalidska podjetja morajo med celim 

poslovnim letom zaposlovati in usposabljati najmanj 40 % invalidov od vseh zaposlenih v 

družbi (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 2004).  
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Zavodi za usposabljanje 

Zavodi za usposabljanje so se razvili zlasti za namen usposabljanja populacije mladih, ki ima 

posebne potrebe. Temeljijo na Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in Zakonu o 

usmerjanju otrok s s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11). Večina zavodov se je v 

letih delovanja preoblikovala v centre (VDC – Varstveno delovni center), (CUDV – Center za 

usposabljanje, delo in varstvo), CIRIUS (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in 

usposabljanje), kjer so dodali v svoj program funkcijo usposabljanja (Zebec, 2013). 

Centri za rehabilitacijo invalidov 

Pravna podlaga centrov za rehabilitacijo invalidov je Zakon o usposabljanju in zaposlovanju 

invalidnih oseb (Uradni list RS, št. 18/76). Njihovo delovanje pa določa Pravilnik o minimalnih 

tehničnih in strokovnih pogojih za delo zavodov za zaposlovanje invalidnih oseb pod posebnimi 

pogoji (Uradni list RS, št. 15/86) (Zebec, 2013). 

Varstveno delovni centri 

Dejavnost varstveno delovnih centrov je namenjena odraslim osebam z motnjami v duševnem 

in telesnem razvoju po 18. letu starosti, za katere so značilni nižja raven inteligentnosti, nižja 

raven na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin. 

To se kaže v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo. V VDC-jih, kot se krajše 

imenujejo, se v okviru storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji izvajajo 

oblike dela, ki omogočajo delo oseb, ki so nezmožne za samostojno življenje in delo ter 

potrebujejo pomoč pri oskrbi. Omogočajo se jim ohranjanje pridobljenega znanja, pridobivanje 

novih spretnosti in krepitev socialnih navad. Cilj je spodbujati ustvarjalnost, občutek koristnosti 

in samopotrditve (Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, 2016).  

»Polega dela in zaposlitve mora biti program v ustanovah strukturiran tako, da zagotavlja čas, 

prostor in kadrovski potencial za vsakodnevne pedagoško-andragoške naloge:     

– vsakodnevna in rutinska opravila železnega programa: to so aktivnosti, ki na področju skrbi 

za samega sebe razvijajo samostojnost in socializacijo, zagotavljajo potreben in dosežen 

nivo samostojnosti in kompetentnosti osebe z motnjami v duševnem razvoju; 

– predvidene in programirane naloge (dnevne, tedenske, mesečne, letne) na področju znanj, 

orientacije v času in prostoru in na področju različnih vzgoj (likovna, glasbena, športna) z 

možnostjo ustvarjalnega in samoiniciativnega pristopa; 

– nepredvidljive naloge - ki jih pogojujejo trenutne dnevne situacije, zdravstvene in vzgojne 

težave, zunanji vplivi« (Lačen, 2001: 35). 
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»Iz navedenih vsebinskih izhodišč dokaj jasno izhaja, da to ni klasičen šolski program z 

utečenim kurikulumom, temveč so to dokaj odprte vsebine, ki temeljijo na andragoških načelih 

z naslednjimi temeljnimi značilnostmi: 

– osebe z motnjami v duševnem razvoju praviloma niso objekt procesa, temveč subjekt in 

partner, v maksimalno aktivnem odnosu, 

– metode dela temeljijo predvsem na metodah razgovora, opazovanja, situacijskega učenja, 

pobudnosti, tekmovanja, in projektnega dela, 

– časovna in prostorska opredelitev sta le občasno vnaprej opredeljena, praviloma sta 

določena s trenutnimi situacijami, aktualnostmi in dogajanji v skupini ali pri posamezniku, 

– aplicirane vsebine izhajajo iz potreb osebe z motnjami v duševnem razvoju, iz njenih 

motivov ter iz ugotovljenih njenih primanjkljajev in upadov v razvoju,  

– program se izvaja trajno (permanentno) in se zaključi, ko se oseba z motnjami v duševnem 

razvoju upokoji « (Lačen, 2001: 37). 

 

Ugotavljamo, da imajo trenutno osebe z motnjami v duševnem razvoju največ možnosti za 

usposabljanje in delo v varstveno delovnih centrih ter v centrih za usposabljanje. Njihove 

možnosti glede zaposlovanja so manjše, kakor za ostalo populacijo invalidnih oseb (Zebec, 

2013).  

 

2.5 PROSTI ČAS KOT DEJAVNIK KAKOVOSTI ŽIVLJENJA OSEB Z MOTNJAMI 

V DUŠEVNEM RAZVOJU 

»Eden izmed dejavnikov kakovosti življenja posameznika, je tudi prosti čas, saj lahko njegovo 

smiselno preživljanje omili marsikatere fizične in psihične težave. Zato ni vseeno, kako ga 

preživljamo« (Vrabič Kek, 2012: 41). 

To je čas, ko hoče posameznik na osnovi osebne izbire sam sebe izraziti in se razvijati, če ima 

za to možnosti in sredstva. Prosti čas se pojavlja v treh osnovnih oblikah: počitek-oddih, 

razvedrilo-zabava, razvijanje osebnosti-učenje za življenje. Vse te oblike preživljanja prostega 

časa so povezane, se prepletajo in dopolnjujejo (Kristančič, 2007).  

V času, ko se zdi, da smo se prepričali o pomenu dela za osebe z motnjami v duševnem razvoju 

in jim ga zagotavljamo, se poraja druga dilema, tj., ali smo jih usposobili, da bi kakovostno 

preživljale svoj prosti čas.  
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Prosti čas ni samo odsotnost dela, ampak pomeni v življenju vsake osebe mnogo več. Sodobna 

razmišljanja in raziskave avtorjev poudarjajo velik pomen priprav oseb z motnjami v duševnem 

razvoju na kakovostno preživljanje prostega časa, saj to izboljšuje dobro počutje in 

zadovoljstvo z življenjem. Zato moramo skrbeti tudi za to, da te osebe bolje pripravimo na 

družabne dejavnosti in dejavnosti v prostem času (Cordes in Howard, 2005).  

Kristančičeva meni, da naj bi bila vzgoja »načrtovana v luči prostega časa z namenom pripraviti 

mlade za preživljanje prostega časa, ki se ga bodo veselili« (Kristančič, 2007: 20). 

B. Jurišić se strinja in meni, da bi morali poleg izobraževanja nameniti več poudarka 

kakovostnemu preživljanju prostega časa. Mnoge osebe z motnjami v duševnem razvoju 

potrebujejo več spodbud  in vodenja, da se same zaposlijo z dejavnostjo, ki jih veseli in jim 

zapolni njihov prosti čas. Spodbujati jih moramo k telesnim dejavnostim, družabnim igram in 

dejavnostim, ki bodo prispevale k vključevanju v družbo (Jurišić, b. d.).  

»Osnovna značilnost prostega časa je dejavnik svobode, ki odseva v preživljanju prostega časa. 

To hkrati pomeni, da je treba prosti čas zaščititi pred odvečnimi normativnimi zahtevami, ki so 

v nasprotju s pomenom in smislom prostega časa … Uporaba in preživljanje prostega časa 

terjata usklajevanje organizacije prostega časa, ki naj sloni na določenih načelih, ki naj ne bi 

bila ovira ali zaviranje, še manj pa negiranje prostega časa. Načela prostega časa naj bi bila 

neke vrste smernice, navodila za odvijanje posameznih dejavnosti prostega časa. Predvsem so 

to načela  svobode, smiselnosti, kolektivnosti, kreativnosti, organiziranosti, raznovrstnosti, 

amaterizma – ljubiteljstva, primerne starosti in spola posameznika« (Kristančič, 2007: 75). 

Nadalje navaja, da se »načela svobode preživljanja prostega časa ne da nadomestiti z drugimi 

prej omenjenimi načeli. Prav zato je naloga družbe, da omogoča, ustvarja in zagotavlja vrsto 

dejavnikov, ki naj v največji možni meri omogočijo udejanjenje raznovrstnih oblik prostega 

časa tako za mlade kot za odrasle« (str. 78) in da so »za preživljanje prostega čas nujno potrebne 

civilne organizacije, ki s svojo raznovrstno ponudbo zagotavljajo, ustvarjajo in najdejo pogoje, 

ki omogočajo mladim, odraslim in starejšim kakovostno preživljanje prostega časa« (str. 102). 
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2.6 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE KOT DEJAVNIK KAKOVOSTI ŽIVLJENJA OSEB 

Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

»Vseživljenjsko učenje je proces, ki zajema vse oblike učenja, formalno in neformalno 

izobraževanje, naključno ali priložnostno učenje. Poteka v različnih učnih okoliščinah, od 

rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca življenja, s ciljem, da posameznik 

izboljša svoje znanje in spretnosti« (Vrabič Kek, 2012: 35). 

»Pridobljeno znanje in spretnosti tudi omogočata vključevanje v različne dejavnosti, s katerimi 

ljudje bogatijo svoje življenje in hkrati posegajo v družbene procese. Še posebej za 

marginalizirane skupine (upokojenci, gospodinje, brezposelni) vključevanje v izobraževalne 

dejavnosti pogosto pomeni tudi možnost socialnih stikov in s tem zmanjševanja občutka 

socialne izolacije« (Ivančič, 1996: 45). 

»Vsaki odrasli osebi z zmernimi, s težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju, ne glede 

na to, kam je vključena (bivanje doma, varstveno delovni center, domsko varstvo, bivalna 

skupnost idr.) mora biti zagotovljen vsaj takšen nivo učno vzgojnih vsebin, da ji pri normalnem 

zdravstvenem telesnem stanju zagotavlja ohranjanje pridobljenih znanj, spretnosti in navad. To 

pomeni, da morajo biti v vseh formalnih oblikah, v katere so te osebe vključene, zagotovljeni 

osnovni pogoji pedagoškega oziroma andragoškega dela in ne samo pogoji za delo oziroma 

storilnostno naravnanost« (Lačen, 2001: 36). 

»Stalno izobraževanje je potrebno vsem ljudem. Razlika med zdravimi ljudmi in osebami z 

motnjami v duševnem razvoju je v tem, da zdravi ljudje počnejo to sami, osebe z motnjo pa 

potrebujejo stalne zunanje stimulacije« (Lačen, 2001: 35). 
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3 ČEBELARSTVO 

 

3.1 OPREDELITEV ČEBELARSTVA 

»Čebelarstvo (apikultura) je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojitvijo čebel z namenom 

pridobivanja njihovih proizvodov: medu  (ki je bilo pri nas do srede 18. stoletja edino sladilo), 

voska in od druge polovici 20. stoletja tudi zadelavine (propolisa), cvetnega prahu (obnožine), 

matičnega mlečka in čebeljega strupa. Reja čebel je poleg pridobivanja čebeljih produktov 

pomembna tudi za opraševanje rastlin in posledično zviševanje pridelka (predvsem v 

sadjarstvu)« (Bavčar in Ledinek Lozej, 2012). 

 

3.2 ZGODOVINA ČEBELARSTVA 

Začetki čebelarjenja segajo v prazgodovino. Viri dokazujejo, da je človek začel pridobivati med 

že v kameni dobi. Odkril ga je pri iskanju hrane. Iz skalnih razpok in drevesnih dupel je pobiral 

zaloge medu, ki so jih čebele pripravile za svoje prezimovanje. Najstarejši dokaz »čebelarjenja« 

je risba na kamniti steni v vzhodni Španiji, za katero menijo, da je nastala pred okoli 9000 leti. 

Prikazuje primitivnega človeka, ki v navpični steni iz čebeljega gnezda trga satje z medom. 

Pračlovek čebel ni vzrejal, ampak jim je samo jemal med, ko je bila priložnost. Čebelarjenje je 

skoraj zanesljivo starejše od poljedelstva. Sledovi, ki opozarjajo na njegov obstoj, se pojavljajo 

povsod, kjer odkrivajo najzgodnejše naselbine človeka (Umeljić, 2012). 

Od popolnega ropanja čebeljih gnezd do gozdnega čebelarjenja pot ni bila dolga. Človek je 

kmalu spoznal, da je bolje čebele le delno oropati in jim pustiti ravno toliko hrane, da preživijo 

zimo. S tem naslednje leto odpade naporno iskanje novih čebeljih družin na težko dostopnih 

mestih. Sledil je naslednji korak – človek je čebeljim rojem pripravil urejene votline in jih tako 

privabil na še lažje dostopna mesta. To pa je bilo že pravo gozdno čebelarjenje. V 18. in 19. 

stoletju je gozdno čebelarstvo polagoma zamrlo, donosnejše je postalo čebelarjenje zraven 

doma. Čebelarji na domu so najprej čebelarili v duplih, ki so jih izsekali iz dreves. Pozneje so 

dupla že ročno izdolbli z orodjem in izdelovali korita, klade in polklade. Sprva so ta bivališča 

za čebele postavljali pokončno, kasneje pa so jih položili po dolgem in jih začeli nalagati v 

skladanice. Za čebelarstvo je bilo prelomno 19. stoletje. V tem času so se pojavili panj s 

premičnim satjem, satnice, točilo, matične rešetke, kadilnik in druga oprema, ki je precej 

olajšala oskrbo čebel in čebelarjenje. Nastala je tudi nova zvrst čebelarjenja - vzreja rojev in 
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čebeljih družin za prodajo. Trgovina s čebelami se je postopoma preoblikovala v trgovino z 

maticami (Poklukar, b. d.). 

 

3.3 ČEBELARSTVO NA SLOVENSKEM 

Skozi dolgo zgodovino čebelarjenja na Slovenskem se je do čebele razvil poseben odnos, ki ni 

povezan le z ekonomsko logiko, ampak je precej čustven. Kot lahko preberemo v Slovenskem 

etnološkem leksikonu, je bila čebela pri kmečkem prebivalstvu deležna posebne pozornosti in 

varstva. Ob gospodarjevi smrti so ponekod potrkali na panj, zbudili čebele, da bi sporočili ta 

družinski dogodek. Spoštovanje čebel se kaže tudi v trditvi, da čebela ne pogine, temveč umre. 

Ponekod jih niso smeli kupovati ali prodajati za denar, ampak so jih samo menjavali (Baš, 

2004). Vse to nakazuje na poseben odnos, ki se je v zgodovini oblikoval med čebelo in 

čebelarjem.  

Čebela je v slovenskem izročilu simbol pridnosti in vztrajnosti, zlasti kranjska čebela (tudi 

kranjska sivka), avtohtona čebelja pasma, nastala na območju Balkana. Iz zgodovinskih 

vzrokov je za njeno domovino priznana Gorenjska, zato je svojevrsten slovenski ponos. Apis 

mellifera carnica ni le pridna kot vse čebele, temveč tudi zelo skromna (prezimi že z majhno 

zalogo hrane) in miroljubna, čas njenega razvoja pa je zelo kratek (Kranjska čebela, 2016). 

Slovensko čebelarstvo je bilo zlasti ob koncu 17. in v začetku 18. stoletja najnaprednejše v 

Evropi. Anton Janša je ta spoznanja in izkušnje prenesel na Dunaj, kjer je bil na čebelarski šoli 

učitelj čebelarstva. Nesmrten je postal z dvema knjigama: Razprava o rojenju (izšla leta 1771) 

in Popolni nauk o čebelarstvu (izšla po njegovi smrti leta 1774). Obe knjigi sta prinesli v tedanje 

čebelarsko znanje veliko novosti in ovrgli precej krivih naukov. Prvo slovensko čebelarsko 

knjigo smo Slovenci dobili leta 1792 s prevodom druge Janševe knjige z naslovom Popolnoma 

podvuzhenje sa vsse zhebellarje, ki ga je pripravil Janez Goličnik. Leta 1781 je bilo na Rodinah 

pri Žirovnici ustanovljeno pri nas tudi prvo čebelarsko društvo s 397 člani (Poklukar, 1998). 

»Čebelarska zveza Slovenije je društvena, neprofitna strokovna organizacija, ki so jo leta 1873 

ustanovila čebelarska društva za uresničevanje skupnih interesov. V zvezo je v letu 2016 

vključenih 207 čebelarskih društev in 16 regijskih čebelarskih zvez« (Noč, b. d.). 

To pomeni skupaj skoraj 7800 čebelarjev. Njihovo število je seveda nekoliko višje in se giblje 

okoli številke 8000, saj so v statistiko zajeti le člani Čebelarske zveze Slovenije (Noč, b. d.).  

  

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Doma%C4%8Da_%C4%8Debela&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pasma
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3.4 ČEBELARSKI KROŽKI 

Čebelarski zvezi Slovenije je leta 2008 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

podelilo koncesijo za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu. Služba deluje po 

Programu  javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje 2010–2014, ki ga je pripravilo 

Ministrstvo.  

V čebelarstvu ne manjka izzivov oziroma težav. Starostna struktura čebelarjev je neugodna: 

dejavnost ni rentabilna, še vedno pretijo čebelje bolezni, zlasti varoza, čebele in čebelarstvo pa 

ogroža in omejuje uporaba kemičnih sredstev za varstvo rastlin. Da bi se s temi izzivi uspešno 

spopadali, se je oblikovana celovita ideja o uvedbi in delovanju svetovalne službe v čebelarstvu, 

ki se mora sistemsko lotiti osveščanja in informiranja splošne javnosti ter potrošnikov o pomenu 

in vlogi čebelarstva kot interdisciplinarne panoge, vlogi čebel pri opraševalnih funkcijah in 

pomenu zdravega in neoporečnega medu, ki je eno od redkih naravnih, zdravih živil. Poseben 

poudarek mora svetovalna služba posvetiti tudi izboljševanju strukture čebelarstva pri nas, 

usposobljenosti čebelarjev, da bi čim bolje čebelarili in si prizadevali za neoporečne in zdrave 

izdelke, hkrati pa s povečevanjem števila mlajših čebelarjev in večje dostopnosti do 

informiranosti starejših zagotavljali enakomerno poseljenost čebel po Sloveniji ter s tem 

ohranjali neprecenljivo vlogo čebele kot opraševalke rastlinskih vrst.  

Bistvene sestavine javne svetovalne službe v čebelarstvu in programu svetovanja v čebelarstvu 

so: usposabljanje čebelarjev, čebelarski krožki, strokovno in promocijsko gradivo, osebno 

svetovanje čebelarjem  (Javna svetovalna služba v čebelarstvu – JSSČ, b. d.).  

»Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in 

oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije 

in ohranjanja narave. Javna svetovalna služba v čebelarstvu ob pomoči mentorjev organizira 

čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja pomembne teme, jih seznanja z osnovami 

čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega 

varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in 

človekovih dejavnosti na njihovo zdravje. Čebelarski krožki delujejo na osnovnih in srednjih 

šolah po Sloveniji po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino« (Čebelarski krožki, b. d.). 
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4 ČEBELARJENJE V VARSTVENO DELOVNEM CENTRU 

ČRNOMELJ 

 

4.1 PREDSTAVITEV VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA ČRNOMELJ  

Varstveno delovni center Črnomelj (v nadaljevanju VDC Črnomelj) je javni socialnovarstveni 

zavod, ki izvaja varstvo, vodenje in zaposlovanje pod posebnimi pogoji ter institucionalno/ 

celodnevno varstvo odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju za območje Bele 

krajine. Samostojen zavod je postal 1. januarja 2002. Njegovo poslanstvo je zagotavljati 

prilagojeno okolje, prilagojene pristope, aktivno sodelovanje v delovnem procesu, 

vseživljenjsko učenje in kakovost življenja njegovih uporabnikov. 

V VDC Črnomelj je bilo v letu 2014 vključenih 48 uporabnikov z območja Bele krajine, torej 

iz občin Metlika (7 uporabnikov), Semič (11 uporabnikov) in Črnomelj (29 uporabnikov). 

Program varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji se izvaja v dveh enotah: v 

Črnomlju (38 uporabnikov) in na Vinici (10 uporabnikov). Program celodnevnega varstva pa v 

Bivalni enoti v Črnomlju (12 uporabnikov). 

Po stopnji motenj je struktura uporabnikov takšna: 42 z zmernimi, 3 s težkimi in 3 z več 

motnjami v duševnem razvoju.  

Program varstva, vodenja in  zaposlitve pod posebnimi pogoji poteka samo v dopoldanskem 

času (med 6. in 15. uro) od ponedeljka do petka. Vanj so vključeni uporabniki, ki prihajajo od 

doma, in tisti, ki so v celodnevnem varstvu v Bivalni enoti.  

Program varstva zajema spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti, pomoč pri 

vzdrževanju higiene in opravljanju fizioloških potreb, vstajanju, obuvanju, sezuvanju, slačenju, 

oblačenju, gibanju, hoji, komunikaciji, orientaciji ter varstvo pri prihodu in odhodu. Temelji na 

načelih ohranjanja in razvijanja skrbi za samega sebe, zdravje, mobilnost, varnost oziroma 

orientacijo v prostoru. 

Program vodenja – delo z uporabniki je osredotočeno na posameznika, aktivno vključevanje 

v proces dela, na čim večji samostojnosti, svobodi, ustvarjalnosti, aktivnem uresničevanju 

lastnih idej, izobraževanju in integraciji v širše in ožje okolje, spoznavanju samega sebe in 

izboljšanju samopodobe. Izhaja se predvsem iz uporabnikovih močnih področij in načel 
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postopnosti. Namen programa vodenja sta ohranjanje in razvijanje uporabnikovih sposobnosti 

na področjih: 

– komunikacija (sporazumevanje, razumevanje, upoštevanje dogovorov, pripovedovanje, 

pogovarjanje, poslušanje …), 

– samostojnost in vključevanje v okolje (opravila na pošti, banki, knjižnici, sodelovanje na 

kulturnih in športnih prireditvah), 

– spodbujanje uporabnikovih interesov (razvijanje, izražanje in uveljavljanje interesov, 

samozagovorništvo …), 

– socialno-emocionalne veščine (krepitev samopodobe, samozavedanja, razvijanje 

pozitivnega odnosa do ljudi in okolja, primerno vedenje do drugih in njihovo vrednotenje, 

spodbujanje dobrih medosebnih odnosov …), 

– opismenjenost (podpisovanje, pisanje, branje, uporaba komunikacijskih sredstev), 

– splošna poučenost (spremljanje aktualnih dogodkov in sprememb v naravi, poznavanje 

denarja, praznikov in njihovega pomena, pomembnejših institucij in ustanov …), 

– delovna zaposlitev (omogočiti vključitev v delovni proces, pridobiti, ohranjati in razvijati 

uporabnikove navade, razvijati odnos do dela, sodelavcev, delovnega orodja, materiala, 

znati poiskati delo, učenje različnih delovnih postopkov in metod …). 

Največ aktivnosti je namenjeno samozagovorništvu, vseživljenjskemu učenju in terapevtskemu 

delu. Uporabnike se skuša čim bolj motivirati, izrabiti njihov potencial in veščine ter z 

različnimi metodami in oblikami dela pripeljati do pozitivnega razmišljanja in izboljšanja 

samopodobe, pa tudi do spoznanja lastne odgovornosti.  

Cilj samozagovorništva, ki ga izvajajo v VDC Črnomelj, je, da bi se uporabniki čim bolj aktivno 

vključevali v proces dela in življenja v zavodu ter okolju, v katerem živijo. Osnovni cilj je 

uporabnika toliko usposobiti, da deluje v korist lastnih potreb, pravic, interesov in si tako 

pridobi samozaupanje, ob katerem spozna lastne vrednote (sprejeti odgovornost, biti 

enakovreden državljan, pomen in namen volilne pravice …). 

Vseživljenjsko učenje je načelo, ki VDC Črnomelj vodi v iskanje zaposlitvenih vsebin in vsebin 

v prostem času, ki bi uporabnike spodbujale, da usvajajo novo znanje in spretnosti oziroma 

ohranjajo že pridobljeno na čim višji ravni. 
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Program zaposlitve pod posebnimi pogoji 

Delo v zavodu je prilagojeno vsakemu posamezniku in njegovim sposobnostim ter zapisano v 

Individualiziranem programu. Zaposlitveni programi so organizirani v skladu z možnostmi v 

okolju in glede na sposobnosti uporabnikov. 

VDC Črnomelj izvaja te zaposlitvene programe: 

– delavnica z lastnim (darilnim) programom, 

– kooperacijsko delo in papirna embalaža, 

– šiviljska delavnica, 

– tiskarska delavnica. 

Zaposleni v VDC Črnomelj se vsak dan trudijo obogatiti življenja svojih uporabnikov. Poleg 

organizacije dela je zelo pomembna tudi organizacija njihovega prostega časa. Ponuditi jim 

želijo različne oblike dejavnosti, ki jih bodo sprostile, razbremenile, da bi lahko sproščeno 

uživali.  

Prostočasne aktivnosti 

Poleg vseh na kratko omenjenih delovnih aktivnosti se izvaja še paleta stalnih (tedenskih) 

prostočasnih aktivnosti: 

– dramsko-lutkovna skupina,  

– projekt Drugačne pravljice (zunanji izvajalec), 

– računalniško opismenjevanje (zunanji izvajalec), 

– učenje angleščine (zunanji izvajalec), 

– folklorna skupina (zunanji izvajalec), 

– novinarsko-debatni krožek, 

– hortikulturni krožek, 

– prostovoljstvo, 

– samozagovorniške skupine, 

– čebelarski krožek (zunanji izvajalec). 

(Poslovno poročilo za leto 2014, 2015 in Z. Vrlinič, intervju, september 2015) 
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4.2 PREDSTAVITEV PROJEKTA »ČEBELARJENJE V VARSTVENO DELOVNEM 

CENTRU ČRNOMELJ« 

Idejo za projekt Čebelarskega krožka je dalo Čebelarsko društvo Črnomelj (v nadaljevanju 

ČDČ) v marcu leta 2012. Namen projekta je bil predstaviti čebelarjenje čim širšemu krogu ljudi. 

Delo je steklo po dogovoru med predsednikom ČDČ Dušanom Milinkovičem in direktorico 

VDC Črnomelj Zdenko Vrlinič. 

Kdo se je vključil v čebelarski krožek 

V čebelarski krožek so se (lahko) vključili tisti, ki so pokazali željo po čebelarstvu, tisti, ki so 

sposobni razumeti, kaj so čebele in kakšna je njihova vloga v naravi, tisti, ki so zdravstveno 

sposobni oziroma niso alergični na pik čebel, in tisti, ki so motorično toliko sposobni, da lahko 

sodelujejo pri oskrbi čebel in čebelnjaka. VDC Črnomelj je najprej izbral primerne kandidate 

in jim ponudil možnost sodelovanja. Za članstvo se je na začetku odločilo sedem uporabnikov. 

V VDC Črnomelj sta bili to dva uporabnika, ki stanujeta v Bivalni enoti (moški in ženska), ter 

štiri uporabniki (vsi moški), ki v center prihajajo samo v dopoldanskem času. Kasneje sta se 

krožku pridružila še 2 uporabnika. 

Predstavitev čebel in čebelarjenja uporabnikom in zaposlenim 

Marca 2012 se je izvedlo uvodno − splošno predavanje za uporabnike in zaposlene v centru. 

Predaval je Vlado Avguštin, zaposlen pri Svetovalni službi za čebelarstvo Čebelarske zveze 

Slovenije. Predavanje je bilo prilagojeno sposobnostim uporabnikov. Na njem so se poučili: 

– o tem, kako postaneš čebelar in kaj vse za to potrebuješ; 

– o življenju čebel in njihovi telesni zgradbi; 

– o čebelji družini in bivališču čebel; 

– o hrani čebel; 

– o pridelkih iz panja (med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček, čebelji strup); 

– o ogroženosti čebel (bolezni, škodljivci in sovražniki); 

– o tem, kako pomembne so čebele za opraševanje. 

Predavanju je sledil ogled kratkih filmov Čebela, moja prijateljica, Prijatelj čebelar, Kranjska 

sivka, da so si uporabniki lažje predstavljali v predavanju razložene osnovne informacije. 
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Postavitev čebelnjaka 

V aprilu leta 2012 so belokranjski čebelarji prostovoljci skupaj s člani Čebelarskega krožka 

VDC Črnomelj in pod vodstvom njihovega mentorja postavili čebelnjak s štirimi panji. Še prej 

so uporabniki VDC Črnomelj čebelnjak in panje prebarvali in poslikali. Aprila so člani krožka 

v okolico čebelnjaka posadili lipe. Čebelnjak so uradno odprli in predali namenu 26. aprila 

2012.  

Kako potekajo tedenska srečanja 

Od takrat poučevanje poteka nepretrgano: predvsem praktično, v času krožka enkrat na teden, 

ko je mogoče in potrebno ob čebelnjaku, in teoretično, navadno pozimi, v prostorih VDC 

Črnomelj. Znanje jim podaja mentor Dušan Milinkovič. Februarja 2015 je bilo v krožek 

vključenih 8 oseb. Prvo leto (2012) je bilo pridelanih 30 litrov medu, naslednje, ko je bila 

sezona slabša, pa le 18 litrov. Nekaj medu porabijo v Bivalni enoti, preostalega pa razdelijo kot 

manjša darila. 

 

4.3 POGOJI ZA ČEBELARJENJE 

Vsak začetek je težak in tudi pri čebelarjenju je tako. V nadaljevanju so navedeni nekateri 

pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, če želimo začeti čebelariti v socialno varstvenem zavodu ali 

drugje. Sledi jim predstavitev, kako je to storil VDC Črnomelj.  

Kadrovski pogoji  

Najpomembnejša oseba pri zagonu čebelarjenja je mentor − čebelar. To je lahko zaposleni iz 

zavoda ali zunanji sodelavec. Mora biti zagnan in potrpežljiv. Priporočljivo je, da je (če gre za 

zunanjega mentorja) tudi eden od zaposlenih naklonjen čebelarjenju ali celo sam čebelar, da 

ima dnevni pregled nad dogajanjem v panju, če za to ne more skrbeti zunanji mentor.  

V VDC Črnomelj je vlogo mentorja čebelarskega krožka prevzel Dušan Milinkovič, pomaga 

pa mu delovni inštruktor, zaposlen v VDC Črnomelj, Miran Šujica.  

Finančni pogoji 

Začetni stroški so razmeroma visoki. Potrebni so čebelnjak, panji, čebelja družina in oprema: 

osnovno orodje, zaščitna sredstva, posode in točila (Kozmus, Smodiš Škerl in Nakrst, 2011). 
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V VDC Črnomelj so na pomoč priskočili belokranjski čebelarji. Darovali so svoj čas, material 

za izdelavo čebelnjaka, panje ter, najpomembnejše, dve čebelji družini. Finančno so projekt 

podprle tudi vse tri belokranjske občine: Črnomelj, Metlika in Semič. 

Prostorski pogoji 

Osnova za uspešno čebelarjenje na izbranem območju je izbira primerne lokacije za stalno 

namestitev čebelnjaka. Zagotoviti je treba sončno lego z jutranjim soncem, hkrati zaščiteno 

pred popoldansko sončno pripeko. Čebelnjak mora biti zaščiten tudi pred vetrom in ne sme biti 

izpostavljen hrupu. Izbrati je treba lokacijo z raznovrstnim pašnim okolišem in z vsaj eno 

glavno pašo. Pozorni moramo biti tudi na bližino urbanih naselij in pridobiti dovoljenja za 

postavitev čebelnjaka (Kozmus, Smodiš Škerl in Nakrst, 2011). 

V VDC Črnomelj je čebelnjak postavljen za Bivalno enoto, saj ustreza večini prej navedenih 

pogojev. Bivalna enota je oddaljena 100 metrov od dnevnega centra oziroma delavnic VDC-ja. 

Člani krožka imajo stik s čebelami vsak dan in jih opazujejo ter skrbijo zanje.  

Materialni pogoji (oprema, pripomočki) 

Oprema in pripomočki, ki jih potrebuje čebelar pri svojem delu: 

– panji, 

– satni okvirji, 

– zaščitna obleka, 

– kadilnik, 

– panjsko dleto, 

– transportna matičnica, 

– omelo, 

– čebelarske klešče, 

– matična rešetka, 

– topilnik voska (Kozmus, Smodiš Škerl in Nakrst, 2011). 

V VDC Črnomelj so osnovno opremo in pripomočke pridobili z donacijami.  

Časovni pogoji 

Čebelarjenje ni sezonsko delo. Čebele ne morejo na dopust kot uporabniki ali zaposleni, zato 

je nujno, da zanje skrbimo vsak dan, skozi vse leto.  
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Čebelarski krožek v VDC Črnomelj pozimi, tako kot čebele, počiva. To je idealen čas za 

ponovitev teoretičnega znanja o čebelah, izdelovanje izdelkov iz voska, poslikavo panjskih 

končnic ali ustvarjalno podoživljanje dela med sezono.  

Varnostni pogoji 

Tisti, ki prihajajo v stik s čebelami (odvisno od lokacije čebelnjaka), ne smejo biti alergični na 

pik čebele. 

 

4.4 VPLIV IN POMEN ČEBELARJENJA ZA ZAVOD IN UPORABNIKE 

Čebelarjenje v VDC Črnomelj se izvaja kot prostočasna aktivnost. Ko taka naj bi bila 

neobremenjena z izobraževalnimi ali zaposlitvenimi obveznostmi. Vendar se vsak dan izkaže, 

da je ukvarjanje s čebelami učenje in tudi delo. Tako jo dojemajo tudi uporabniki. Krožek sicer 

jemljejo resno, vendar jim pomeni tudi umik od vsakodnevnega dela v delavnicah, saj so se 

zanj odločili samostojno (imajo pravico, da se ga ne udeležujejo) in zanje ni obremenitev. 

Ker se čebelarska opravila vsako leto več ali manj ponavljajo, se na novo pridobljeno znanje o 

čebelarjenju utrjuje in ohranja. Po besedah mentorja je bil upad znanja in spretnosti na začetku 

druge sezone razmeroma velik, vendar se iz leta v leto manjša.  

Ukvarjanje s čebelami je za člane krožka navdih za iskanje člankov, novic ali multimedijskih 

vsebin na spletu. Tako se ohranja tudi raven njihovih računalniških spretnosti. Radovedni so 

glede vsega, kar se nanaša na čebele in čebelarjenje: berejo novice, iščejo informacije ali slike 

na medmrežju. Skratka, tem temam aktivno sledijo in imajo veliko vprašanj za mentorja.   

Čebelarska opravila ob čebelnjaku in v njem so za uporabnike novost. Na novo so pridobili 

nekatere finomotorične spretnosti: zabijanje, lepljenje in žičenje satnih osnov, točenje medu, 

mešanje (kuhanje), vlivanje voska. Naučili so se ravnati tudi s čebelarskim orodjem. Zaradi 

izboljšanja samopodobe so člani krožka bolj radovedni in motivirani za učenje tudi na drugih 

področjih. Krožek krepi socialne navade: v samem krožku z mentorjem, zunaj njega pa z 

nečlani krožka in zaposlenimi. 

Navade, pri katerih je opaziti napredek, vključujejo medvrstniško pomoč, izražanje mnenja, 

poslušanje sogovornika, upoštevanje mnenja drugega, spoštovanje starejših, skupinsko 

reševanje težav, postavljanje dolgoročnih ciljev, vztrajnost, pozitivno razmišljanje o sebi, 

komunikacijske spretnosti, oblikovanje stališč, sklepanje kompromisov, delitev, odgovornost, 
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kulturno reševanje sporov, odgovornost do obveznosti, odločitev, osveščanje potreb in 

interesov, pomen pravil ter pravilnega ravnanja in obnašanja,  spoštovanje različnosti ter 

sprejemanje sprememb in novosti. 

Osnovno načelo čebelarjenja je samostojnost, zato morajo biti člani krožka čim bolj samostojni. 

Glede na ta cilj čebelarstvo vključuje še tri komponente, potrebne za socio- emocialni razvoj: 

1. konstruktivna aktivnost: uporabnik v sklopu krožka dela to, kar zmore; ne smemo ga siliti 

v zanj prezahtevna opravila; predizbor članov zagotovlja, da bodo to, kar bodo opravljali, 

razumeli; njihove komunikacijske sposobnosti so na visoki ravni; mentor kot dolgoletni 

čebelar na njihova vprašanja odgovarja kratko, jedrnato in razumljivo; osebe z motnjami v 

duševnem razvoju v tem procesu niso le opazovalec, temveč subjekt in partner v razmerju, 

ki mora biti čim bolj aktivno; 

2. emocionalna zadovoljenost: vzdušje v krožku, ki zdaj deluje že nekaj let, je dobro; do 

mentorja in drugih članov krožka so razvili pozitiven odnos, enako do čebel, medovitih 

rastlin, dreves in narave; primerno se vedejo tudi ob čebelnjaku in v njem;   

3. osebna potrjenost: čebelarstvo je postalo del njihove identitete; ko obiskujejo čebelarska 

tekmovanja, druge čebelarske družine in tudi sicer, se z veseljem predstavijo, da so tudi oni 

čebelarji; zaposleni opažajo, da je vpliv na njihovo samopodobo precejšen.  

Pomemben vidik uvedbe čebelarjenja je tudi povezovanje z okoljem. VDC Črnomelj je zaradi 

lokacije v mestu (lahko bi rekli, da je skoraj v industrijski coni) nekoliko izoliran in s tem tudi 

njegovi uporabniki, zato je toliko pomembnejše, da se z različnimi dejavnostmi povezuje s 

širšim okoljem.  

Čebelarjenje ima povezovalen vpliv tudi v ožjem okolju, tj. okolju v okviru VDC-ja. 

Dejavnosti, povezane s čebelami in čebelarjenjem, niso omejene le na čebelarski krožek, ampak 

segajo tudi v zaposlitvene in druge prostočasne programe ter tudi v življenje v Bivalni enoti.  

V delavnici z lastnim programom nastajajo likovna dela, navdahnjena s čebelami (panjske 

končnice). V fazi razvoja so tudi nekateri novi prodajni izdelki. S pridelanim medom člani 

gospodinjskega krožka ustvarjajo jedi in slaščice z medom. Člani hortikulturnega krožka pa se 

pri zasaditvah rož in grmičevja trudijo posaditi čim več medonosnih rastlin. 

Člani krožka so ponosni na svoj pridelek ter odgovorni do obveznosti in dela okrog čebelnjaka.  

»Čebelarstvo in druge naštete aktivnosti vplivajo na razvoj psihofizičnih sposobnosti naših 

uporabnikov, njihovo samopodobo, dobro počutje, razvijanje ustvarjalnosti, spoznavanje novih 
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vsebin, aktivno preživljanje prostega časa in, kar je najpomembnejše, s tem postajajo tudi na 

tem področju enakovredni člani družbe. Ker smo med prvimi zavodi, ki smo se začeli ukvarjati 

s to dejavnostjo, pomeni to za zavod tudi večjo prepoznavnost. Za zaposlene pa večjo 

odgovornost, spoznavanje in učenje novih vsebin, še kako potrebnih za kvalitetno karierno rast. 

To je seveda nujno potrebno za prenašanje znanja na uporabnike« (Z. Vrlinič, intervju, 

september 2015). 

Čebelarjenje torej ne sme postati delo oziroma bolje rečeno obremenitev, ampak mora ostati 

dejavnost, ki sprošča in s katero se bodo odrasli z motnjami v duševnem razvoju ukvarjali po 

lastni izbiri in v njej uživali, se kaj novega naučili, sklepali nova poznanstva ter tako ohranjali 

socialne in komunikacijske veščine. S tem se strinja tudi direktorica VDC-ja, ki meni, da bi » 

… pridelovanje medu in izdelkov iz njega s širitvijo sedanjega čebelnjaka lahko postalo tržna 

niša zavoda, a se temu za zdaj odrekamo, saj menimo, da bi tako (intenzivno) čebelarjenje 

postalo delo in ne bi bilo več sprostitev, čemur je bilo prvotno namenjeno« (Z. Vrlinič, intervju, 

september 2015). 

 

4.5 ČEBELARJEVA OPRAVILA 

V nadaljevanju sledijo čebelarska opravila (razdeljena na poletni in zimski čas), ki so del 

vsakdana čebelarjev krožkarjev v VDC Črnomelj. Nekatera se ponavljajo vsak teden (čiščenje 

podnic panja), druga pa so odvisna od letnega časa (pred zimo se recimo panji toplotno 

zaščitijo). Nekatera opravila so potrebna le enkrat na leto (priprava novih okvirjev). Večina jih 

je nujnih, nekatera pa so prepuščena mentorjevi izbiri in niso neposredno povezana s skrbjo za 

čebele (vlivanje sveč). Delimo jih lahko tudi na teoretična (opazovanje čebel med izletom, da 

bi ugotovili, ali v panj prinašajo cvetni prah) in praktična (čiščenje in skrb za panje ter 

čebelnjak, hranjenje in zdravljenje čebel). 

Pozimi: 

– preverimo, ali so zapirala, ki preprečujejo vdor miši v panje, zaprta; 

– toplotno zaščitimo panje; 

– preverimo, ali so panji poškodovani zaradi žolne ali črvov;  

– ulivamo sveče; 

– preverjamo zalogo hrane v panjih; 

– dodajamo hrano čebelam; 

– s čebelarskim dletom čistimo naklade; 
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– čistimo podnice v panju; 

– pripravljamo okvirje: sestavimo jih tako, da  jih zbijamo in zlepimo ter vstavimo nosilno 

žico; 

– opazujemo izlete čebel in vnos cvetnega prahu; vnos nam pove, da je v panju vse v redu; 

– zaščita pred varojo z razprševanjem oksalne kisline po čebelah. 

 

Poleti: 

– odstranimo zapirala, ki so preprečevala vdor miši; 

– v panj vstavimo kontrolni vložek, ki »beleži« odpad varoj; 

– preverimo število odpadlih varoj (preštejemo) in se, glede na rezultat, odločimo, kako 

ravnati (zdraviti ali ne); 

– na okvirje utiramo satne osnove; 

– v panje dodajamo satne osnove (okvirje); 

– v panje vstavimo mediščno satje; 

– v panje vstavimo gradilne satnike;  

– pripravimo (odstranimo iz panja, očistimo, razkužimo) matično rešetko in jo vrnemo v panj; 

– izrezujemo trotovino: iz panja vzamemo okvir s trotovino, s čebelarskimi vilicami odpremo 

voščeni pokrov in jo stresemo ven; okvir očistimo in vstavimo nazaj v panj; 

– kuhamo izločeno satje; 

– točimo med. 

(Kozmus, Smodiš Škerl in Nakrst, 2011).  
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5 PROGRAMA ČEBELARJENJA ZA RANLJIVE SKUPINE OSEB 

 

Čebelarjenje oziroma programi, ki širijo čebelarjenje med ranljivimi skupinami, so uspešni po 

vsem svetu. Za invalide, neizobražene, revne ali osebe z motnjami v duševnem razvoju je, poleg 

dodatka k prehrani, to uspeh na osebni in širši ravni. Za posameznika, ki se priuči čebelarjenja 

in je pri tem uspešen, osebni uspeh pomeni samopotrditev, večjo samozavest, finančno 

neodvisnost,  samostojnost. Na širši ravni pa od zaslužka s prodajo medu lahko šola otroke, 

pomaga ostarelim staršem, torej tudi drugim okoli sebe s svojim delom spremeni življenje.   

V nadaljevanju so navedeni in na kratko opisani primeri dobre prakse, ki vključujejo 

čebelarjenje z osebami z motnjami v duševnem razvoju.  

Med raziskovanjem po svetovnem spletu nismo odkrili drugih primerov vključevanja oseb z 

motnjami v duševnem razvoju v čebelarjenje, razen omenjenih. To je dokaz, da gre za 

svojevrstno novost pri zagotavljanju dejavnosti v prostem času tem osebam. 

 

5.1 LUCENARIUM 

Lucenarium je britansko socialno in neprofitno podjetje, ki se trudi spremeniti življenje 

marginaliziranih skupin. Njegov namen je dvojen: zagotoviti osebam z učnimi težavami delo, 

veščine, izobraževanje in pomenljivo zaposlitev ter skrb za okolje na podlagi čebelarjenja s 

promocijo izobraževanja o čebelah in čebelarjenju in izdelavo ekološko trajnostnih izdelkov. 

Trenutno v dnevnih centrih, v katerih so te osebe nastanjene, izvajajo delavnice izdelovanja iz 

voska, na katerih se te seznanijo s potrebnimi veščinami. Postopke razdelijo v posamezne faze, 

prilagojene posamezniku, da se jih uči v lastnem tempu in po lastnih sposobnostih. Vodi jih 

načelo, da lahko vsak posameznik pripomore k postopku izdelave. Spodbujajo ga s pohvalo in 

podporo. Želijo, da je pri izdelavi sveč čim bolj samostojen, saj so prepričani, da mu to vzbuja 

zadovoljstvo in občutek uspeha. 

Njihov cilj je zaposliti osebe z učnimi težavami, ki izdelujejo izdelke iz voska. Hkrati pa najti, 

izučiti in financirati pedagoga, ki bi vodil program usposabljanja (Lucenarium, b. d.). 
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5.2 CRAFT AID MAURITIUS 

Kot mnogi izolirani kraji po svetu ima otok Rodrigues (560 km vzhodno od Mauritiusa) v 

Indijskem oceanu mnogo revnih invalidnih oseb (people with disabilities). Prebivalstvo na 

otoku hitro narašča, priložnosti za delo pa skoraj ni. Pri 90-odstotni brezposelnosti invalidne 

osebe nimajo upanja, da bi dobile delo. Toda otok s površino 108 km2 ima milo podnebje, 

raznoliko floro/vegetacijo in delovno čebelo Apis mellifera. Nekoč je bilo čebelarjenje zelo 

razširjeno, v 90. letih 20. stoletja pa je skoraj zamrlo.  

Craft Aid je neprofitna organizacija, predana skrbi za invalidne osebe, ustanovljena leta 1982. 

Njena glavna cilja sta zagotavljanje plačane zaposlitve invalidom in njihova integracija v 

družbo. Craft Aid zaposluje osebe z duševno motnjo in gibalno oviranostjo, gluhe in naglušne 

ter slepe in slabovidne. Delo zagotavljajo tudi deprivilegiranim, revnim in pomoči potrebnim.  

Leta 1989 je odprla podružnico tudi na otoku Rodrigues. Začeli so z različnimi izdelki (recimo 

razglednicami). Kmalu se je pokazala potreba po izobraževanju za gluhe in naglušne otroke, ki 

bi jih sicer čakalo životarjenje doma. Ustanovili so šolo in začeli vpisovati tudi slabovidne 

otroke. Njihove delavnice so se širile in s tem možnosti za zaposlitev invalidov. Kljub temu so 

bile potrebne nove ideje za pridobivanje sredstev, da bi lahko otroke, ko zapustijo šolo, tudi 

zaposlili.  

Odločili so se za predelavo in stekleničenje medu ter začeli iskati sredstva in strokovno 

podporo. Leto kasneje je na otok prišel čebelar, ki je pomagal pri izdelovanju orodja in 

pripomočkov za čebelarjenje invalidov. Na podlagi njegovih izkušenj je bil ustanovljena 

predelovalnica medu, ki je hkrati postala tudi informacijsko središče za otoške čebelarje in 

trgovina s pripomočki zanje. 

Zaradi očitkov, da ne pomagajo invalidnim z oddaljenih delov otoka, so v centru postavili učni 

čebelnjak in izdelali program, po katerem se te osebe in drugi izobražujejo v osnovah 

čebelarjenja. Če se invalidna oseba ne more udeležiti tečaja, se ga v njenem imenu udeleži član 

njene družine, vendar mora invalidno osebo potem vključiti v čebelarjenje doma.  

Invalidna oseba ob koncu tečaja in izpolnitvi določenih pogojev dobi v dar panj s kolonijo 

čebel. Prejme tudi kredit za nabavo čebelarske opreme, ki ga odplačuje s prodajo medu.  

Tečaja se je doslej udeležilo približno 45 oseb in skoraj vse že čebelarijo. Zaslužek od prodaje 

medu jim zelo koristi. Spodbuja jih, da del denarja porabijo za nadgradnjo čebelnjakov in 

menjavo opreme. Tudi potovati jim ni treba, saj zaposleni v centru pridejo po med na njihov 

dom. 
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S čebelarjenjem se lahko ukvarjajo osebe z različnimi sposobnostmi. Da bi bile produktivne in 

konkurenčne, pri organizaciji Craft Aid delajo v heterogenih skupinah oseb z invalidnostjo in 

brez nje. To se je izkazalo za učinkovito, saj se učijo ena od druge. Vsaka skupina ali družina 

najde svoj način, da v delo vključi osebo z invalidnostjo.  

Trenutno je v predelovalnici in polnilnici medu za polni delovni čas zaposlenih 9 oseb. Med 

odkupujejo od 25 otoških čebelarjev, od katerih jih ima 20 v svoji družini osebo z invalidnostjo.  

Projekt je zelo uspešen. Spodbuja visoke standarde čebelarjenja, boljšo produktivnost zelo 

kakovostnega medu, krepi samozavest invalidnih oseb, spodbuja revne družine, ki živijo v 

slabih razmerah, in predvsem ustvarja dobiček (Duggan in Draper, 2001). 
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6 UGOTOVITVE TEORETIČNEGA UVODA 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so heterogena skupina, ki zahteva v izobraževalnem, 

vzgojnem, zdravstvenem, socialnem, zaposlitvenem smislu posebno pozornost. Predvideva se, 

da tega niso sposobne same, zato je naloga družbe, da jim zagotovi takšne možnosti za življenje, 

kot jih imajo drugi. Gre za tako imenovano normalizacijo, s katero se izboljšuje kakovost 

življenja. Slednjo je težko opredeliti, ker se standardi in merila, ki jo določajo, razlikujejo od 

posameznika do posameznika. Čeprav gre za subjektiven pojem, lahko rečemo, da so ustrezne 

možnosti za življenje (izobraževanje, bivanje in zaposlitev) in upoštevanje pravic oseb z motnjo 

v duševnem razvoju osnova zanj. Pri zagotavljanju teh možnosti tvegamo, da bomo odločali 

namesto njih, ne z njimi. S tem pa postajajo vse manj samostojne, zato je ena najpomembnejših 

dolžnosti njihovih svojcev, da razvijajo in ohranjajo samostojnost na vseh področjih njihovega 

življenja (skrb za samega sebe, zaposlitev, prosti čas itd.). 

Čebelarjenje je kompleksna dejavnost, ki zahteva teoretično znanje in tudi praktične spretnosti. 

Pomeni dolgotrajno odgovornost, dnevno obveznost in navzočnost pri čebelnjaku vse leto. 

Odločitev, da se začnemo ukvarjati s čebelami, mora biti premišljena in natančno izpeljana, če 

želimo biti pri pridelavi medu uspešni. Zato so se delavci VDC Črnomelj v sodelovanju s 

Čebelarskim društvom Črnomelj pred postavitvijo čebelnjaka dobro poučili o čebelah in 

pridelavi medu. Z odločitvijo za čebelarjenje so sprejeli tudi odgovornost, da članom krožka 

zagotovijo takšne možnosti za delo, da bodo pri delu s čebelami čim bolj samostojni.  

Čebelarjenje za osebe z motnjami v duševnem razvoju je neke vrste novost, saj je primer iz 

VDC Črnomelj eden redkih, ki jih poznam oziroma sem jih zasledila v literaturi. Zato se mi zdi 

pomembno, da ga predstavim širši javnosti. Zajema vse tri osnovne oblike, v katerih se pojavlja 

prosti čas: počitek-oddih (poteka dopoldne in pomeni odmik od rednih delovnih obveznosti), 

razvedrilo-zabava (vlivanje sveč, poslikava panjskih končnic, čebelarska tekmovanja …) in 

razvijanje osebnosti-učenje za življenje (v čebelarskem krožku člani pridobivajo teoretično in 

praktično znanje o čebelah). S tem pridobivajo nova in ohranjajo pridobljena kognitivna znanja,  

motorične spretnosti in socialne veščine, kar je pomemben vidik skrbi za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju.   
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II   EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Skrb za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju ima dolgo zgodovino. Trenutno sta 

vodilna pojma pri načrtovanju skrbi zanje koncept kakovosti življenja in princip normalizacije. 

Koncept kakovosti življenja postaja v zadnjem dvajsetletju središče raziskav in uporabe na 

področjih (specialne) pedagogike, zdravstvene oskrbe in socialnih storitev (Schalock, 2004). 

Princip normalizacije pa pomeni, da je potrebno »vsem osebam z motnjami v duševnem razvoju 

zagotoviti take pogoje življenja, ki so, kolikor je pač možno, podobni pogojem, v katerih živijo 

ostali ljudje« (Novljan in Jelenc, 2002: 55). 

Skrb za kakovostno življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju torej pomeni zagotavljanje 

primernega bivanja, zaposlitve in ustvarjanje spodbudnega okolja, v katerem te osebe ohranjajo 

pridobljeno znanje, spretnosti in navade ter se še naprej razvijajo na vseh področjih. 

»Ko govorimo o zmernih, težjih in težkih motnjah v duševnem razvoju, govorimo o osebah, ki 

celotno svoje življenje, torej tudi v obdobju odraslosti, potrebujejo posebno skrb, vodenje in 

usmerjanje« (Lačen, 2001: 18). Če upoštevamo načelo normalizacije, naj bi torej osebi z 

motnjami v duševnem razvoju pomagali pri iskanju primerne oblike bivanja (varstva) in 

zaposlitve ter ustvarili možnosti ali našli takšno življenjsko okolje, da se bo razvijala tudi v 

socialnem smislu. Hkrati ji moramo zagotoviti tudi pravice, tudi pravico do izbire. »S to pravico 

postavimo te osebe in njihove družine v aktiven in s tem resničen in enakopraven odnos, odnos, 

ki pomeni aktivno oblikovanje svojega življenja v danem okolju« (Lačen, 2001: 21). 

Eden pomembnih dejavnikov kakovosti življenja posameznika je način izrabe prostega časa, 

saj lahko njegovo smiselno preživljanje omili marsikatero fizično in psihično težavo (Vrabič 

Kek, 2012). 

Varstveno delovni center Črnomelj (v nadaljevanju VDC Črnomelj) je, v sodelovanju s 

Čebelarskim društvom Črnomelj, svojim uporabnikom omogočil kot prostočasno aktivnost 

čebelarjenje. S skrbnim načrtovanjem dela in tedenskim izvajanjem, ki traja vse leto, so skupini 

odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju skušali dati vse, kar naj bi čebelar vedel: od 

teoretičnega znanja o čebelah in njihovem življenju do praktičnih spretnosti (npr. izdelava 

okvirjev). 
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2 CILJI 

Cilj raziskave je ugotoviti raven samostojnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju pri 

opravljanju čebelarskih opravil.  

2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. V katere faze čebelarjenja se osebe z motnjami v duševnem razvoju lahko aktivno vključijo? 

2. V kolikšni meri so osebe z motnjami v duševnem razvoju pri posameznem čebelarskem 

opravilu samostojne? 

3. Kako osebe z motnjami v duševnem razvoju svojo samostojnost dojemajo same in kako jo 

vidi mentor čebelar? 

4. Kaj osebam z motnjami v duševnem razvoju čebelarjenje pomeni? 

 

3 RAZISKOVALNA METODA 

3.1 METODE DELA 

Raziskavo smo izvedli z uporabo destruktivne in kavzalno neeksperimentalne metode. 

Raziskovalna metoda je bila multipla študija primera.  

 

3.2 VZOREC 

Raziskovalni vzorec predstavlja: 

- 7 odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, uporabniki VDC Črnomelj in 

člani prostočasne aktivnosti čebelarjenje ter  

- mentor - čebelar, član Čebelarskega društva Črnomelj. 

 

3.3 OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA 

Za zbiranje podatkov smo uporabili strukturirani intervju. Sestavljen je bil iz 7 poglavij: skrb 

za panje in čebelnjak (9 opravil), hranjenje čebel (4 opravila), zdravljenje in skrb za čebele (4 

opravila), točenje medu (4 opravila), uporaba čebeljih produktov (1 opravilo), skrb za 

čebelarjevo opremo (5 opravil). Zadnje poglavje je bilo namenjeno vprašanju, kaj čebelarjenje 

članu prostočasne aktivnosti pomeni. 

Določena opravila so bila razdeljena na posamezne korake bodisi zaradi svoje kompleksnosti 

(recimo prvo točenje medu) bodisi zaradi želje po vedenju, v katero fazo se člani prostočasne 
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aktivnosti lahko aktivno vključijo (denimo priprava okvirjev). Čebelarska opravila, ki smo jih 

izbrali za raziskavo, smo povzeli po ustnih in pisnih virih. Čeprav se morajo nekatera izvajati 

večkrat na leto (recimo čiščenje podnic), smo jih v raziskavi navedli le enkrat. 

Odgovore smo zapisovali s 5-stopenjsko lestvico od 0 do 4, pri čemer: 0 pomeni, da član 

opravila ne opravlja/ga opravlja nekdo drug (zaradi kateregakoli razloga) ali ga ne pozna, 1 

pomeni, da opravilo opravi samostojno, 2 pomeni, da opravilo opravi z nekaj pomoči, 3 pomeni, 

da opravilo opravi z veliko pomoči in 4, da opravilo opravi mentor. 

 

3.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Pred izvedbo raziskave smo se na vodstvo VDC Črnomelj obrnili z ustno prošnjo, ali lahko 

raziskava poteka v njihovih prostorih. Intervjuji so bili izvedeni v aprilu in maju 2016 in sicer 

individualno – z vsakim članom posebej. Za multiplo študijo primera so bili podatki zbrani s 

strukturiranim intervjujem. Pogovor je potekal v prijetnem in sproščenem vzdušju, najprej s 

predstavitvijo eden drugemu in nato s pogovorom o čebelah in čebelarjenju na splošno. 

Intervjuvanci so bili seznanjeni z namenom in ciljem raziskave. Pri razumevanju vprašanj so 

bili, po potrebi, deležni podvprašanj in razlage. Zaradi lažje obdelave podatkov so bili intervjuji 

snemani, za kar smo pridobili ustrezna dovoljenja. Intervju z mentorjem je potekal na njegovem 

domu.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1 REZULTATI 

Rezultati, zbrani s strukturiranimi intervjuji, so predstavljeni v dveh preglednicah. 

Preglednica 2: Seštevki odgovorov članov o ravni samostojnosti pri opravljanju čebelarskih opravil  

Osebe/ odgovori 0 1 2 3 4 

Oseba 1 12 32 2 0 6 

Oseba 2 18 21 4 0 9 

Oseba 3 30 10 4 2 6 

Oseba 4 8 31 6 2 5 

Oseba 5 19 30 1 0 2 

Oseba 6 17 21 6 1 7 

Oseba 7 21 27 1 0 3 

 

Preglednica 3: Seštevki odgovorov mentorja glede ravni samostojnosti članov pri opravljanju čebelarskih opravil 

Mentor/ odgovori 0 1 2 3 4 

Mentor o osebi 1 8 41 0 0 3 

Mentor o osebi 2 16 28 3 1 4 

Mentor o osebi 3 20 28 0 0 4 

Mentor o osebi 4 10 28 10 0 4 

Mentor o osebi 5 18 30 0 0 4 

Mentor o osebi 6 18 29 1 0 4 

Mentor o osebi 7 19 29 0 0 4 

 

Legenda: 

Odgovor 0 pomeni, da član opravila ne opravlja/ga opravlja nekdo drug (zaradi kateregakoli 

razloga) ali ga ne pozna, odgovor 1 pomeni, da opravilo opravi samostojno, odgovor 2 pomeni, 

da opravilo opravi z nekaj pomoči, odgovor 3 pomeni, da opravilo opravi z veliko pomoči in 

odgovor 4, da opravilo opravi mentor. 
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4.1.1 Prvo raziskovalno vprašanje: v katere faze čebelarjenja se osebe z motnjami v 

duševnem razvoju lahko aktivno vključijo? 

Mentor meni, da se lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju, ob njegovi navzočnosti, 

vključijo v večino faz čebelarjenja. Faze zajete v raziskavo, so skrb za panje in čebelnjak, 

hranjenje čebel, zdravljenje in skrb za čebele, točenje medu, uporaba čebeljih produktov in skrb 

za čebelarjevo opremo. Koliko so pri posameznem opravilu iz določene faze aktivni, je odvisno 

od njihovih kognitivnih in motoričnih sposobnosti, usposobljenosti (izkušenj),  interesa, 

časovnih pogojev in narave (nevarnosti) dela. 

V sledeča opravila oziroma korake opravil - našteli smo jih 25 - se, po mnenju mentorja, lahko 

vključijo vsi člani. 

V fazi skrbi za panje in čebelnjak, so ta opravila: 

– toplotna zaščita panjev (oblaganje stranic panja s časopisnim papirjem); 

– zbijanje pripravljenih deščic za okvir s kladivom in žeblji; 

– vstavljanje nosilne žice v okvir; skozi luknjice v okvirju se spelje tanka žica; 

– utiranje satne osnove;  

– čiščenje podnic v panju (podnica se izvleče iz panja in očisti s čebelarskim dletom). 

V fazi hranjenja čebel je to samo opravilo opazovanja izletov čebel in beleženja vnosa cvetnega 

prahu. Beleženje poteka s preprostima odgovoroma da ali ne na vprašanje, ali čebela nosi cvetni 

prah v panj.  

V fazi zdravljenja in skrbi za čebele so ta opravila: 

– vstavljanje kontrolnega vložka, ki »beleži« odpad varoj, v panj; 

– preverjanje števila odpadlih varoj (štetje) in odločanje o zdravljenju glede na rezultat; 

– stresanje trotovine iz okvirja; 

– vstavljanje očiščenega okvirja v panj. 

V fazi točenja medu so opravila, v katera so lahko vključeni vsi člani: 

– čiščenje pripomočkov, potrebnih za točenje medu (s tem da en član potrebuje nekaj 

pomoči); 

– vstavljanje satnega okvirja v točilo; 

– vrtenje točila, da med izteče iz satnega okvirja; 

– pranje uporabljenih posod in pripomočkov. 
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Mentor meni, da so, v edino raziskano opravilo faze uporabe čebeljih produktov, t.j. ulivanje 

sveč (6 korakov) lahko vključeni vsi člani. Enako meni tudi za vseh pet opravil (oblačenje in 

slačenje čebelarske zaščitne opreme – kape in rokavic ter pravilno shranjevanje čebelarske 

zaščitne opreme) iz faze skrb za čebelarjevo opremo. 

Zaradi narave in delitve dela lahko navedena opravila, po mnenju mentorja, opravita le člana, 

uporabnika Bivalne enote VDC Črnomelj: 

– dodajanje hrane – sladkorne pogače in sladkorne raztopine čebelam; to je treba opraviti 

zvečer, ko se čebele vrnejo v panj; uporabnika Bivalne enote sta edina, ki lahko izvedeta to 

opravilo pod nadzorom delavca VDC Črnomelj; za prvo osebo mentor meni, da je pri 

opravilu samostojna, za drugo pa, da potrebuje nekaj pomoči; 

– pobiranje ostankov voščenega pokrova, ki se naberejo na vrhu posode z medom; ko se 

iztočeni med ustali, se na njegovem vrhu lahko pojavijo ostaline, ki jih je treba pred 

točenjem v steklene kozarce odstraniti; ker je med shranjen v Bivalni enoti, se v to delo 

lahko vključita le njena uporabnika; mentor to opravilo za zdaj zaupa le enemu članu;  

– točenje medu v steklene kozarce; iztočeni med se hrani v Bivalni enoti; tam ga člana, po 

potrebi, točita v steklene kozarce; za prvo osebo mentor meni, da je pri opravilu samostojna, 

za drugo pa, da potrebuje nekaj pomoči. 

Opravila, iz faze skrbi za panje in čebelnjak, v katera mentor članov ni aktivno vključeval, 

zajemajo:  

– preverjanje, ali so zapirala za preprečitev vdora miši v panje zaprta, in njihovo 

odstranjevanje; pri omenjenih opravilih so bili člani le navzoči;  

– preverjanje, ali so panji poškodovani zaradi žolne ali črvov; to za zdaj še ni potrebno, 

saj so panji novi in ne kažejo poškodb; ko se bodo pojavile, jih bo nanje opozoril;  

– vstavljanje mediščnega satja in gradilnih satnikov; omenjena opravila so člani le 

opazovali in spremljali;  

– priprava matične rešetke; to je delo, ki ga čebelar opravlja v odsotnosti članov. 

 

Opravila, iz faze zdravljenje in skrb za čebele, v katera jih mentor ni aktivno vključeval, 

zajemajo:  

– tretiranje proti varoji z razprševanjem oksalne kisline po čebelah; opravilo vključuje 

delo z nevarnimi snovmi, pri katerem mentor nosi zaščitna oblačila in masko; opravilo so 

člani opazovali iz oddaljenosti. 
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Opravila, iz faze točenje medu, v katera mentor članov ni aktivno vključeval, zajemajo:  

– ometanje čebel z okvirja; pri posegu v panj čebele postanejo razdražljive; čeprav jih mentor 

pred tem pomiri z dimom, obstaja nevarnost, da bi ob ometanju z okvirja napadle navzoče; 

mentor zato to opravilo izvaja samostojno, člani pa ga le opazujejo; 

– jemanje satnega okvirja iz panja; pri jemanju okvirjev iz panja so nekateri že samostojni, 

toda to ne velja za jemanje satnega okvirja pri točenju medu; to delo opravlja samo mentor, 

saj so pri tem čebele posebej razdražljive, za zdaj to delo zaupa le enemu članu; 

– kuhanje izločenega satja; tega še niso delali, saj imajo premalo izločenega satja; članom je 

mentor razložil delovanje sončnega topilnika, ki nadomesti kuhanje satja; za vlivanje sveč 

zagotovi vosek od drugod. 

V opravilo prenašanja satnih okvirjev v drug prostor je vključenih pet članov - vsi so pri tem 

samostojni. Dva člana nista vključena, ker ravno ta čas opravljata neko drugo čebelarsko 

opravilo.  

V opravilo odpiranja voščenega pokrova s čebelarskimi vilicami so vključeni trije člani – dva 

sta pri tem samostojna, eden pa potrebuje nekaj pomoči. Štiri člani v opravilo niso vključeni, 

ker so se izkazali za nenatančne oziroma pregrobe za tako občutljivo delo.  

V opravilo vstavljanja satne osnove v panj in jemanja okvirja s trotovino iz panja ni vključen 

en član, saj zaenkrat kaže določen strah pred poseganjem v panj. Ker je med zadnjim, ki se je 

pridružil prostočasni aktivnosti (pred letom dni), je to razumljivo. Mentor predvideva, da bo 

strah sčasoma splahnel. Drugače je pri omenjenih opravilih samostojnih članov v prvem 

primeru pet (eden potrebuje nekaj pomoči) in v drugem šest.  

V opravilo preverjanja zaloge hrane v panjih je vključenih pet članov – dva sta pri tem 

samostojna, dva potrebujeta nekaj in eden veliko pomoči. Dva člana nista vključena – eden 

zaradi strahu pred delom preblizu panja, drugi pa ni navedel razloga. 
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4.1.2 Drugo raziskovalno vprašanje: v kolikšni meri so osebe z motnjami v duševnem 

razvoju pri posameznem čebelarskem opravilu samostojne? 

Oseba 1 

 

Oseba 1 meni, da je samostojna pri 32 od 52 opravil. Za 12 opravil navede, da jih ne pozna 

oziroma ne opravlja. Pri 2 potrebuje nekaj pomoči. Za 6 opravil meni, da jih izvede mentor. 

 

Slika 1: Odgovori osebe 1 

 

Mentor meni, da je oseba 1 samostojna pri 41 od 52 opravil. Za 8 opravil navaja, da jih oseba 

ne opravlja ali ne pozna. Za 3 opravila pove, da jih izvede sam. V 31 primerih se oseba 1 in 

mentor strinjata, da je oseba pri opravilu samostojna. 

 

Slika 2: Primerjava odgovorov osebe 1 in mentorja 

Oseba 1 je, hkrati z najvišjim številom opravil, za katera mentor meni, da jih lahko opravi 

samostojno, tudi edina, ki ji zaupa opravila, če je odsoten: priprava sladkorne raztopine in 

hranjenje čebel.  
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Oseba 2 

 

Oseba 2 meni, da je samostojna pri 21 od 52 opravil. Za 18 opravil navaja, da jih ne pozna 

oziroma ne opravlja. Pri 4 potrebuje nekaj pomoči. Za 9 opravil meni, da jih izvede mentor. 

 

Slika 3: Odgovori osebe 2 

 

Mentor meni, da je oseba 2 samostojna pri 28 od 52 opravil. Za 16 opravil navaja, da jih oseba 

ne opravlja ali ne pozna. Meni, da pri 3 opravilih potrebuje nekaj pomoči in pri 1 veliko. Za 4 

opravila pove, da jih izvede sam. V 17 primerih se oseba 2 in mentor strinjata, da je oseba pri 

opravilu samostojna. 

 

Slika 4: Primerjava odgovorov osebe 2 in mentorja 
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Oseba 3 

 

Oseba 3 meni, da je samostojna pri 10 od 52 opravil. Za 30 opravil navaja, da jih ne pozna 

oziroma ne opravlja. Pri 4 potrebuje nekaj pomoči in pri 2 veliko. Za 6 opravil meni, da jih 

izvede mentor. 

 

Slika 5: Odgovori osebe 3 

 

Mentor meni, da je oseba 3 samostojna pri 28 od 52 opravil. Za 20 opravil navede, da jih oseba 

ne opravlja ali ne pozna. Za 4 opravila pove, da jih izvede sam. V 9 primerih se oseba 3 in 

mentor strinjata, da je oseba pri opravilu samostojna. 

   

Slika 6: Primerjava odgovorov osebe 3 in mentorja 
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Oseba 4 

 

Oseba 4 meni, da je samostojna pri 31 od 52 opravil. Za 8 opravil navede, da jih ne pozna 

oziroma ne opravlja. Pri 6 potrebuje nekaj pomoči in pri 2 veliko. Za 5 opravil meni, da jih 

izvede mentor. 

 

Slika 7: Odgovori osebe 4 

 

Mentor meni, da je oseba 4 samostojna pri 28 od 52 opravil. Za 10 opravil navaja, da jih oseba 

ne opravlja ali ne pozna. Meni, da pri 10 opravilih potrebuje nekaj pomoči. Za 4 opravila pove, 

da jih izvede sam. V 21 primerih se oseba 4 in mentor strinjata, da je oseba pri opravilu 

samostojna. 

 

Slika 8: Primerjava odgovorov osebe 4 in mentorja 
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Oseba 5 

 

Oseba 5 meni, da je samostojna pri 30 od 52 opravil. Za 19 opravil navaja, da jih ne pozna 

oziroma ne opravlja. Pri 1 opravilu potrebuje nekaj pomoči. Za 2 opravili meni, da jih izvede 

mentor. 

 

Slika 9: Odgovori osebe 5 

 

Mentor meni, da je oseba 5 samostojna pri 30 od 52 opravil. Za 18 opravil navaja, da jih oseba 

ne opravlja ali ne pozna. Za 4 opravila pove, da jih izvede sam. V 27 primerih se oseba 5 in 

mentor strinjata, da je oseba pri opravilu samostojna. 

 

Slika 10: Primerjava odgovorov osebe 5 in mentorja 
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Oseba 6 

 

Oseba 6 meni, da je samostojna pri 21 od 52 opravil. Za 17 opravil navaja, da jih ne pozna 

oziroma ne opravlja. Pri 6 potrebuje nekaj pomoči in pri 1 veliko. Za 7 opravil meni, da jih 

izvede mentor. 

 

Slika 11: Odgovori osebe 6 

 

Mentor meni, da je oseba 6 samostojna pri 29 od 52 opravil. Za 18 opravil navaja, da jih oseba 

ne opravlja ali ne pozna. Meni, da pri 1 opravilu potrebuje nekaj pomoči. Za 4 opravila pove, 

da jih izvede sam. V 21 primerih se oseba 6 in mentor strinjata, da je oseba pri opravilu 

samostojna. 

 

Slika 12: Primerjava odgovorov osebe 6 in mentorja 
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Oseba 7 

 

Oseba 7 meni, da je samostojna pri 27 od 52 opravil. Za 21 opravil navaja, da jih ne pozna 

oziroma ne opravlja. Pri 1 potrebuje nekaj pomoči. Za 3 opravila meni, da jih izvede mentor. 

 

Slika 13: Odgovori osebe 7 

 

Mentor meni, da je oseba 7 samostojna pri 29 od 52 opravil. Za 19 opravil navaja, da jih oseba 

ne opravlja ali ne pozna. Za 4 opravila pove, da jih izvede sam. V 24 primerih se oseba 7 in 

mentor strinjata, da je oseba pri opravilu samostojna. 

 

Slika 14: Primerjava odgovorov osebe 7 in mentorja 
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4.1.3 Tretje raziskovalno vprašanje: kako osebe z motnjami v duševnem razvoju svojo 

samostojnost dojemajo sami in kako jo vidi mentor čebelar? 

V nadaljevanju sledijo odgovori članov prostočasne aktivnosti o tem, ali sploh in koliko so pri 

posameznem čebelarskem opravilu samostojni; kako torej dojemajo svojo samostojnost. 

 

1. faza: skrb za panje in čebelnjak 

1. opravilo: preverimo, če so zapirala za preprečitev vdora miši v panje zaprta. En član 

samostojno preveri, če so zapirala za preprečitev vdora miši v panje zaprta. Šest članov ne 

ve, kje ta zapirala so. 

 

Slika 15: Preveri, če so zapirala za preprečitev vdora miši v panje zaprta 

 

2. opravilo: odstranimo zapirala, ki so preprečevala vdor miši v panj. 

En član samostojno odstrani zapirala, ki so preprečevala vdor miši v panj. Šest članov ne 

ve, kje ta zapirala so. 

 

Slika 16: Odstrani zapirala, ki so preprečevala vdor miši v panj 
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3. opravilo: toplotno zaščitimo panje. Štirje člani samostojno toplotno zaščitijo panje, eden 

pri tem potrebuje nekaj pomoči. En član še ni imel priložnosti sodelovati pri tem opravilu 

(je pa opazoval druge, kako to počnejo). En član se ne spomni, da bi to že počel. 

 

Slika 17: Toplotno zaščiti panje 

 

4. opravilo: preverimo, če so panji poškodovani zaradi žolne ali črvov. 

En član samostojno preveri, če so panji poškodovani zaradi žolne ali črvov. Šest članov 

odgovori, da tega opravila še niso počeli (štirje so rekli, da teh poškodb ni, eden odgovori, 

da to opravilo opravi mentor in eden, da takrat še ni bil pri krožku). 

 

Slika 18: Preveri, če so panji poškodovani zaradi žolne ali črvov 

 

5. opravilo: pripravljanje okvirjev  

1. korak: s kladivom in žeblji zbijemo predpripravljene deščice za okvir. 

Štirje člani samostojno zbijajo in lepijo okvirje, dva pri tem potrebujeta nekaj pomoči. 

Eden član navede, da tega dela še ni opravljal.  

 

Slika 19: S kladivom in žeblji zbije predpripravljene deščice za okvir 
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2. korak: v okvir vstavimo nosilno žico. 

Trije člani samostojno vstavljajo nosilne žice v okvir, trije pri tem potrebujejo nekaj 

pomoči. Eden član navede, da tega dela še ni opravljal.  

 

Slika 20: V okvir vstavi nosilno žico 

 

3. korak: na okvir položimo/ utiramo satno osnovo. 

Štirje člani samostojno utirajo satno osnovo na okvir. Trije člani tega dela še niso 

opravljali (eden navede, da tega še ni počel, eden navede, da to naredi mentor, eden 

navede, da ga takrat še ni bilo pri krožku). 

 

Slika 21: Na okvir položi/ utira satno osnovo 

 

4. korak: satne osnove (okvirje) damo v panj. 

Šest članov samostojno vstavi satne osnove (okvirje) v panj. Eden navede, da ga takrat še 

ni bilo pri krožku. 

 

Slika 22: Satne osnove (okvirje) vstavi v panj 
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3. opravilo: čistimo podnice v panju. 

Pet članov samostojno čisti podnice v panju. Eden se opravljanja tega dela ne spomni, 

eden pa odgovori, da tega dela še ni opravljal. 

 

Slika 23: Čisti podnice v panju 

 

4. opravilo: v panje vstavimo mediščno satje. 

En član samostojno v panj vstavi mediščno satje. Pet članov tega opravila ne pozna. En 

član tega dela še ni opravljal.    

 

Slika 24: V panje vstavi mediščno satje 

 

5. opravilo: v panj vstavimo gradilne satnike.  

Pet članov opravila ne pozna. Dva člana tega dela še nista opravljala. 

 

Slika 25: V panj vstavi gradilne satnike 
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6. opravilo: pripravimo (odstranimo iz panja, očistimo, razkužimo) matično rešetko in jo 

vrnemo v panj. Dva člana pri pripravljanju matične rešetke potrebujeta nekaj pomoči. Trije 

tega dela ne poznajo, dva navedeta, da ga še nista opravljala. 

 

Slika 26: Pripravi matično rešetko in jo vrne v panj 

 

2. faza: hranjenje čebel 

1. opravilo: preverjamo zalogo hrane v panjih. Štirje člani samostojno preverijo zalogo hrane 

v panjih, eden pri tem potrebuje nekaj pomoči. Dva navedeta, da to delo opravlja mentor.   

 

Slika 27: Preverja zalogo hrane v panjih 

 

2. opravilo: dodajanje hrane čebelam. 

- dodajanje sladkorne pogače: en član samostojno dodaja sladkorno pogačo v panj, eden pri 

tem potrebuje nekaj pomoči. Štirje navedejo, da to delo opravlja mentor in eden, da ga nekdo 

drugi.  

 

Slika 28: Dodaja sladkorne pogačo 
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- vlivanje sladkorne raztopine: dva člana samostojno vlivata sladkorno raztopino v panj. Pet 

jih navede, da to delo opravlja nekdo drug.  

 

Slika 29: Vliva sladkorno raztopino 

 

3. opravilo: pripravljanje sladkorne raztopine - hrane za čebele. Dva člana samostojno 

pripravljata sladkorno raztopino. Trije navedejo, da to delo opravljata druga dva člana 

krožka – uporabnika Bivalne enote in dva, da ga ne opravljata.  

 

Slika 30: Pripravlja sladkorno raztopino 

 

4. opravilo: opazujemo izlete čebel in beležimo vnos cvetnega prahu. Šest članov 

samostojno opazuje izlete čebel in beleži vnos cvetnega prahu, eden pri tem potrebuje 

veliko pomoči. 

 

Slika 31: Opazuje izlete čebel in beleži vnos cvetnega prahu 
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3. faza: zdravljenje in skrb za čebele 

1. opravilo: v panj vstavimo kontrolni vložek, ki beleži odpad varoj. Štirje člani samostojno 

vstavijo kontrolni vložek, ki beleži odpad varoj, eden delo opravi z nekaj pomoči. Dva 

navedeta, da tega dela še nista opravljala. 

 

Slika 32: V panj vstavi kontrolni vložek, ki beleži odpad varoj 

 

2. opravilo: preverimo število odpadlih varoj (jih preštejemo) in se, glede na rezultat, 

odločimo, kako ravnati (zdraviti ali ne). 

En član samostojno preveri število odpadlih varoj (jih prešteje) in se, glede na rezultat, 

odloči ali je zdravljenje potrebno, eden pri tem potrebujeta nekaj pomoči. Štirje navedejo, 

da to delo opravi mentor in eden, da ga opravlja nekdo drug.  

 

Slika 33: Preveri število odpadlih varoj (jih prešteje) in se odloča o zdravljenju 

 

3. opravilo: tretiramo proti varoji z razprševanjem oksalne kisline po čebelah. Vseh sedem 

članov navede, da to delo opravlja izključno mentor.  

 

Slika 34: Tretira proti varoji z razprševanjem oksalne kisline po čebelah 
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4. opravilo: izrezovanje trotovine. 

1. korak: iz panja vzamemo okvir s trotovino. Štirje člani samostojno vzamejo okvir s 

trotovino iz panja. Dva navedeta, da tega opravila ne opravljata, eden pa, da to delo 

opravlja mentor. 

 

Slika 35: Iz panja vzame okvir s trotovino 

 

2. korak: ometemo čebele z okvirja. En član samostojno omete čebele z okvirja. Trije 

navedejo, da tega opravila ne počnejo, dva pa, da to delo opravlja mentor. Eden član reče, 

da opravila ni potrebno izvajati, ker čebel na okvirju ni.  

 

Slika 36: Omete čebele z okvirja 

 

3. korak: odpremo voščeni pokrov. En član samostojno odpre voščeni pokrov, eden pri tem 

potrebuje nekaj in dva veliko pomoči. Dva navedeta, da tega dela ne opravljata in eden, 

da ga opravlja mentor. 

 

Slika 37: Odpre voščeni pokrov 
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4. korak: stresemo trotovino iz okvirja. Štirje člani samostojno stresejo trotovino iz okvirja. 

Dva navedeta, da tega dela ne opravljata in eden, da ga opravlja mentor. 

 

Slika 38: Strese trotovino iz okvirja 

 

5. korak: okvir očistimo s čebelarskim dletom. Pet članov samostojno očisti okvir s 

čebelarskim dletom. Dva navedeta, da tega dela ne opravljata. 

 

 Slika 39: Okvir očisti s čebelarskim dletom 

 

6. korak: okvir vstavimo nazaj v panj. Štirje člani okvir samostojno vrnejo v panj, eden pri 

tem potrebuje nekaj pomoči. Dva navedeta, da tega dela ne opravljata.  

 

Slika 40: Okvir vstavi nazaj v panj 
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4. faza: točenje medu 

1. opravilo: prvo točenje medu. 

1. korak: očistimo vse potrebščine potrebne za točenje medu. Dva člana samostojno čistita 

pripomočke potrebne za točenje medu, dva potrebujeta pri tem nekaj pomoči. Trije 

navedejo, da to delo opravlja nekdo drug.  

 

Slika 41: Očisti vse potrebščine potrebne za točenje medu  

 

2. korak: iz panja vzamemo satni okvir. Dva člana samostojno vzameta satni okvir iz panja, 

ena pri tem potrebuje nekaj pomoči. Štirje navedejo, da to delo opravlja mentor. 

 

Slika 42: Iz panja vzame satni okvir 

 

3. korak: ometemo čebele s satnega okvirja. Vseh sedem članov navede, da čebele s satnega 

okvirja omete izključno čebelar. 

 

Slika 43: Omete čebele s satnega okvirja 
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4. korak: satne okvirje prenesemo v drug prostor. Pet članov samostojno prenese satne 

okvirje v drug prostor, ena pri tem potrebuje nekaj pomoči. Eden navede, da tega dela ne 

opravlja. 

 

Slika 44: Satne okvirje prenese v drug prostor 

 

5. korak: s čebelarskimi vilicami odpremo voščeni pokrov. En član samostojno odpre 

voščeni pokrov s čebelarskimi vilicami, dva potrebuje pri tem nekaj in eden veliko 

pomoči. Trije navedejo, da to delo opravlja nekdo drug. 

 

Slika 45: S čebelarskimi vilicami odpre voščeni pokrov 

 

6. korak: satni okvir vstavimo v vrtečo se posodo – točilo. Štirje člani samostojno vstavijo 

satni okvir v posodo – točilo, eden pri tem potrebuje nekaj pomoči. Eden navede, da to 

delo opravlja nekdo drug in eden, da to delo opravlja mentor. 

 

Slika 46: Satni okvir vstavi v točilo 
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7. korak: vrtimo posodo – točilo, da se med izteče iz satnega okvirja. Sedem članov 

samostojno vrti posodo - točilo.  

 

Slika 47: Vrti točilo 

 

8. korak: operemo uporabljeno posode in pripomočke Pet članov samostojno opere 

uporabljeno posode in pripomočke, dva pri tem potrebujeta nekaj pomoči.  

 

Slika 48: Opere uporabljeno posode in pripomočke 

 

2. opravilo: pobiramo ostanke voščenega pokrova, ki so se nabrali na vrhu posode z medom. 

Trije člani samostojno pobirajo ostanke voščenega pokrova, ki so splavali na vrh medu, 

eden pri tem potrebuje veliko pomoči. Trije navedejo, da tega dela ne opravljajo. 

 

Slika 49: Pobira ostanke voščenega pokrova, ki so se nabrali na vrhu posode z medom 
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3. opravilo: točenje medu v steklene kozarce  

1. korak: očistimo steklene kozarce in pokrovčke za med. Dva člana samostojno očistita 

steklene kozarce in pokrovčke za med. Pet jih navede, da to delo opravita druga dva člana 

– uporabnika Bivalne enote. 

 

Slika 50: Očisti steklene kozarce in pokrovčke za med 

 

2. korak: med točimo v steklene kozarce. Štirje člani samostojno točijo med v steklene 

kozarce. Trije navedejo, da tega dela še niso opravljali, ker to storita druga dva člana – 

uporabnika Bivalne enote. 

 

Slika 51: Med toči v steklene kozarce 

 

3. korak: kozarce zapremo s pokrovčkom. Dve osebi samostojno zapreta pokrovčke na 

kozarcih. Trije navedejo, da tega dela še niso opravljali, ker to storita druga dva člana – 

uporabnika Bivalne enote. Dva navedeta, da to delo opravlja nekdo drug. 

 

Slika 52: Kozarce zapre s pokrovčkom 
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4. opravilo: kuhamo izločeno satje. Tega dela člani ne poznajo, ker ga še niso izvajali. 

 

Slika 53: Kuha izločeno satje 

 

5. faza: uporaba čebeljih produktov  

1. opravilo: ulivanje sveč. 

1. korak: natočimo vodo v posodo. Trije člani samostojno natočijo vodo v posodo, dva pri 

tem potrebujeta nekaj pomoči. Dva navedeta, da to delo opravlja nekdo drug. 

 

Slika 54: Natoči vodo v posodo 

 

2. korak: posodo  z vodo damo na štedilnik in jo segrejemo. Trije člani samostojno postavijo 

posodo z vodo na električni štedilnik, dva pri tem potrebujeta nekaj pomoči. Dva 

navedeta, da to delo opravlja nekdo drug. 

 

Slika 55: Posodo z vodo postavi na štedilnik 
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3. korak: vosek damo v drugo posodo. Pet članov samostojno vstavi vosek v drugo posodo, 

eden pri tem potrebuje nekaj pomoči. Eden navede, da to delo opravlja nekdo drug. 

 

Slika 56: Vosek vstavi v drugo posodo 

 

4. korak: posodo z voskom damo v posodo z vodo. Štirje člani samostojno postavijo posodo 

z voskom v posodo z vodo, eden pri tem potrebuje nekaj pomoči. Dva navedeta, da to 

delo opravlja nekdo drug. 

 

Slika 57: Posodo z voskom da v posodo z vodo 

 

5. korak: v kalup vstavimo stenj. Šest članov samostojno vstavi stenj v kalup, eden pri tem 

potrebuje veliko pomoči.  

 

Slika 58: Vstavi stenj v kalup 

14%

72%

14%

0% 0%

Ne opravlja/ ne pozna

Je samostojen

Z nekaj pomoči

Z veliko pomoči

Samo mentor

29%

57%

14%

0% 0%

Ne opravlja/ ne pozna

Je samostojen

Z nekaj pomoči

Z veliko pomoči

Samo mentor

0%

86%

0%
14%

0%

Ne opravlja/ ne pozna

Je samostojen

Z nekaj pomoči

Z veliko pomoči

Samo mentor



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Aupič Nina; diplomsko delo 

- 62 - 
 

6. korak: stopljeni vosek vplivamo v kalupe. Šest članov samostojno vliva stopljeni vosek 

kalupe, eden pri tem potrebuje nekaj pomoči. 

 

Slika 59: Stopljeni vosek vpliva v kalupe 

 

6. faza: skrb za čebelarjevo opremo 

1. opravilo: obleče čebelarsko zaščitno opremo – kapo. Vseh sedem članov samostojno 

obleče čebelarsko zaščitno kapo. 

 

Slika 60: Obleče čebelarsko zaščitno opremo – kapo 

 

2. opravilo: obleče čebelarsko zaščitno opremo – rokavice. Vseh sedem članov samostojno 

obleče zaščitne rokavice. 

 

Slika 61: Obleče čebelarsko zaščitno opremo – rokavice 
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3. opravilo: sname čebelarsko zaščitno opremo – kapo. Vseh sedem članov samostojno sname 

čebelarsko zaščitno kapo. 

 

Slika 62: Sname čebelarsko zaščitno opremo – kapo 

 

4. opravilo: sleče čebelarsko zaščitno opremo – rokavice. Vseh sedem članov samostojno 

sleče zaščitne rokavice. 

 

Slika 63: Sleče čebelarsko zaščitno opremo – rokavice 

 

5. opravilo: pravilno shrani čebelarsko zaščitno opremo. Trije člani samostojno shranijo svojo 

čebelarsko opremo. Štirje navedejo, da to stori drug član – uporabnik Bivalne enote, saj je 

tam oprema shranjena. 

 

Slika 64: Pravilno shrani čebelarsko zaščitno opremo 
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Kot vidimo iz odgovorov članov prostočasne aktivnosti je opravil, za katera menijo, da so pri 

njih vsi samostojni, šest: vrtenje posode - točila, da se med izteče iz satnega okvirja, vlivanje 

stopljenega voska v kalupe ter oblačenje in slačenje čebelarske kape in rokavic.  

Tudi mentor je mnenja, da so pri zgoraj zapisanih opravilih vsi člani samostojni. Sam doda še 

19 opravil: toplotno zaščito panjev, zbijanje predpripravljenih deščic za okvir, vstavljanje 

nosilne žice,  utiranje satne osnove, čiščenje podnic v panju, opazovanje izletov čebel in 

beleženje vnosa cvetnega prahu, vstavljanje kontrolnega vložka, ki beleži odpad varoj, v panj, 

preverjanje (štetje) število odpadlih varoj odločanje o zdravljenju, stresanje trotovine iz okvirja, 

čiščenje okvirja s čebelarskim dletom, vstavljanje očiščenega okvirja nazaj v panj, vstavljanje 

satnega okvirja v točilo, pranje uporabljenih posod in pripomočkov, preostalih pet korakov 

opravila vlivanja sveč in pravilno shranjevanje čebelarske zaščitne opreme. Mentor je torej 

mnenja, da je opravil pri katerih so člani samostojni 25, kar je za 19 več kot menijo člani sami.  

Opravila, za katera vsi člani navedejo, da jih ne opravljajo, jih ne poznajo ali jih opravlja samo 

mentor, so 4. To so: kuhanje izločenega satja in vstavljanje gradilnih satnikov v panj (vsi 

navedejo, da teh opravil ne poznajo) ter ometanje čebel s satnega okvirja in tretiranje proti 

varoji z razprševanjem oksalne kisline (vsi navedejo, da ti opravili izvede izključno mentor). Iz 

odgovorov mentorja vidimo, da članov v ta opravila res ni vključeval oziroma jih je opravljal 

sam. 

Mentor k zgoraj omenjenim doda še pet opravil: preverjanje, če so zapirala za preprečitev vdora 

miši v panje zaprta, odstranjevanje zapiral, ki so preprečevala vdor miši v panj, preverjanje, če 

so panji poškodovani zaradi žolne ali črvov, vstavljanje mediščnega satja v panj, pripravljanje 

(odstranjevanje iz panja, čiščenje, razkuževanje) matične rešetke in njeno vračanje v panj. Za 

devet opravil je torej mnenja, da pri njih člani ne morejo biti samostojni, kar je za pet več kot 

menijo člani sami.  
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Slika 65: Primerjava mnenj oseb in mentorja glede števila opravil pri katerih so ali niso samostojni 

 

Opravil, za katera šest od sedmih članov navede, da so pri njih samostojni, je 4. To so: 

vstavljanje satne osnove (okvirja) v panj, opazovanje izleta čebel in beleženje vnosa cvetnega 

prahu, vstavljanje voska v posod in vstavljanje stenja v kalup. 

Opravil, za katera pet od sedmih članov navede, da so pri njih samostojni, je 6. To so: toplotna 

zaščita panjev, čiščenje podnic v panju, čiščenje okvirjev s čebelarskim dletom, prenašanje 

satnih okvirjev v drug prostor, pranje uporabljene posode in pripomočkov za točenje in 

postavljanje posode z vodo na štedilnik (pri opravilu vlivanja sveč). 

Opravil, za katera štirje od sedmih članov navedejo, da so pri njih samostojni, je 11. To so: 

zbijanje  predpripravljenih deščic za okvir s kladivom in žeblji, utiranje  satne osnove na okvir, 

vstavljanje kontrolnega vložka, ki beleži odpad varoj, v panj,  jemanje okvirja s trotovino iz 

panja, stresanje trotovine iz okvirja, vstavljanje očiščenega okvirja brez trotovine nazaj v panj, 

vstavljanje satnega okvirja v vrtečo se posodo – točilo, točenje medu  v steklene kozarce, 

točenje vode v posodo (pri opravilu vlivanja sveč), vstavljanje posode z voskom v posodo z 

vodo, pravilno shranjevanje čebelarske zaščitne opreme. 

Opravila, za katera trije od sedmih članov navedejo, da so pri njih samostojni, so 3. To so: 

vstavljanje nosilne žice v okvir, preverjanje zaloge hrane v panjih in pobiranje ostankov 

voščenega pokrova, ki so se nabrali na vrhu posode z medom. 

Opravil, za katera dva od sedmih članov navedeta, da sta pri njih samostojna, je 6. To so: 

čiščenje vseh potrebščin potrebnih za točenje medu, čiščenje steklenih kozarcev in pokrovčkov 
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za med, zapiranje kozarcev s pokrovčkom, pripravljanje sladkorne raztopine, vlivanje le-te v za 

to namenjen prostor, jemanje satnega okvirja iz panja. 

Opravil, za katera eden od sedmih članov navede, da je pri njih samostojen, je 7. To so: 

preverjanje zapiral za preprečitev vdora miši v panje in njihovem odstranjevanju, preverjanje, 

če so panji poškodovani zaradi žolne ali črvov, vstavljanje mediščnega satje v panj, preverjanje 

števila odpadlih varoj in odločanje o zdravljenje, ometanje čebel s satnega okvirja in odpiranje 

voščenega pokrova s čebelarskimi vilicami. 
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4.1.4 Četrto raziskovalno vprašanje: kaj osebam z motnjami v duševnem razvoju 

čebelarjenje pomeni? 

Ob povzemanju odgovorov članov ugotovimo, da so pri vprašanju pomena čebelarjenja trije 

člani poudarili učenje. Menili so, da je čebelarjenje »priložnost za učenje«, obveznost – »ker se 

moraš skos učiti« in možnost, »da se kaj novega naučiš o čebelah«. Trije so navedli tudi pomoč: 

da »radi pomagajo« in da je »lepo pomagati« - tudi zato, ker je »Dušan vesel, da mu 

pomagamo«. Domači med kot pomemben dejavnik čebelarjenja so navedli štirje člani. 

Poudarili so vrednost domačega medu v primerjavi s kupljenim – »se ni spreminjal kakor tisti 

v trgovini« in njegovo uporabnost – »damo ga v čaj«. Enemu članu je pomembno tudi to, da en 

kozarec dobi za domov. Dva člana sta  omenila, da je čebelarjenje sprostitev, eden pa, da imajo 

od njega korist.  

Preglednica 4: Odgovori članov na vprašanje o pomenu čebelarjenja 

OSEBA 1 Skos se moraš učit, opravila niso težka, imamo domači med, ki si ga pridelal s svojimi 

rokami in se ni spreminjal kakor tisti v trgovini. 

OSEBA 2 Rad hodim k čebelarjem. Najlepše je, ko točimo med. Damo ga v čaj. En kozarec 

dobimo za domov. 

OSEBA 3 Najlepše mi je, ko letijo in ko priletijo v panj. Če so razdražene, gledam od daleč. 

Lepo je, ko sodelujem in pomagam. Čebelarjenje je sprostitev in priložnost za učenje. 

OSEBA 4 Čebelarjenje je druženje, veselje.  Rad hodim na krožek in imam voljo. Dušan je vesel, 

da mu pomagamo in mi, da pomagamo njemu. Lepo je, da imamo korist od tega 

(čebelarjenja) in da lahko pokažemo, kaj zmoremo.  

OSEBA 5 Rad gledam, kaj se dogaja v panju. Čebelarjenje je sprostitev. Če bi imel prostor, bi 

jih imel doma. Rad pomagam. Če Dušana ni, se sprašujem, kje je in ali ne bomo nič 

delali.   

OSEBA 6 Da imaš dober domači med in da se kaj novega naučiš o čebelah. Najbolj sem si 

zapomnil, da se vosek hitreje strdi, ko ga daš v sneg.  

OSEBA 7 Čebelarjenje je zanimivo. Moji starši imajo radi med. Očetov kolega je znan čebelar. 

Prepričujejo me, da bi mu pomagal pri njegovih čebelah v zameno za plačilo – jedačo 

(hrano).  
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5 ZAKLJUČEK 

Čebelarjenje kot prostočasna aktivnost prispeva tudi h kakovosti življenja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju, saj so aktivno vključene v večino opravil, ki jih zahteva ta dejavnost. Na ta 

način usvajajo novo in ohranjajo pridobljeno znanja o čebelarjenju. K temu še posebej 

pripomore sama narava čebelarjenja, ki je sezonska, opravila se torej vsako leto ponavljajo. 

Kljub pomislekom, ali je čebelarjenje primerna prostočasna aktivnost za osebe z motnjami v 

duševnem razvoju, so se odgovorni odločili za ta korak, kar je popolnoma v skladu s principom 

normalizacije. Z vpeljavo čebelarjenja v življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju so 

ustvarili možnosti za njihov nadaljnji in celostni razvoj. Postopki čebelarjenja so, zaradi 

vključenosti oseb z motnjami v duševnem razvoju, nekoliko drugačni. Dodani so določeni 

varnostni elementi: umirjanje čebel z dimom ob poseganju v panj (tega vsi čebelarji ne delajo) 

in preverjanje glede alergijo na pike čebel pred začetkom dela z njimi.  

Opozoriti moramo na še eno pomembno dejstvo: ko se omenja samostojnost pri opravilih, je 

vedno navedena opomba »ob navzočnosti mentorja«. Ampak – ali je to narobe? Ali ne bi 

odsotnost mentorja in torej resnična samostojnost osebe z motnjami v duševnem razvoju 

pravzaprav pomenila njeno ogrožanje?  

V povezavi s čebelarjenjem se udejanja tudi posameznikova pravica do izbire. Člani 

prostočasne aktivnosti lahko svobodno izbirajo, ali se bodo udeleževali srečanj. Od začetka 

delovanja krožka sta se jima pridružila dva nova člana.. V opravila sta bila vpeljana postopno 

in v skladu z njunimi občutki.  

Čebelarjenje v Varstveno delovnem centru Črnomelj je primer dobre prakse zagotavljanja višje 

ravni kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju v varstveno delovnih centrih. 

Prav tako je eden redkih primerov na svetu, ki osebe z motnjami v duševnem razvoju uvaja v 

delo s čebelami. 

Pri vrednotenju odgovorov oseb iz vzorca smo imeli nekaj težav. Zaradi slabega poznavanja 

čebelarjenja morda včasih nismo postavili čisto jasnih vprašanj. 

To, kakšne so mentorjeve učne metode in kako mentor prilagaja učno vsebino osebam z 

motnjami v duševnem razvoju, bi bilo morda koristno za tiste, ki želijo vpeljati čebelarjenje 

tudi v njihovem zavodu. Pri tem bi lahko raziskali raven samostojnosti pri opravilih, ki niso 

neposredno povezana z delom s čebelami in v čebelnjaku, saj tudi ta pripomorejo k 
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izboljševanju kakovosti življenja uporabnikov – članov in nečlanov prostočasne aktivnosti, na 

primer raven samostojnosti pri uporabi čebeljih produktov ali raven samostojnosti pri skrbi za 

primerno okolje za čebele (zasaditev medonosnih rastlin, košnja trave okoli čebelnjaka) in 

raven samostojnosti pri vključevanje v poustvarjalne dejavnosti, povezane s čebelarjenjem 

(poslikava panjskih končnic, priprava nastopov ali učenje pesmi o čebelarjenju …). Tovrstna 

raziskava bi lahko zajela tudi osebe, ki niso vključene v čebelarjenje. Spoznali bi lahko še 

stališča uporabnikov in zaposlenih o čebelarjenju za osebe z motnjami v duševnem razvoju.  

 

Menimo, da je uvedba čebelarskega krožka v Varstveno delovni center Črnomelj uspela. 

Zadovoljni so njegovi člani, mentor in zaposleni v zavodu. Slednjim zagotovo velja čestitati za 

pogum, da so se za uvedbo razmeroma nevarne dejavnosti sploh odločili. Članom in mentorju 

pa, da se še danes petka ob pol devetih veselijo enako kot prvi dan. Levji delež zaslug za to gre 

pripisati mentorju Dušanu Milinkoviču, ki živi in čebelari z velikim žarom. Ravno ta predanost 

do čebel in čebelarjenja motivira krožkarje bolj kot katerakoli zunanja spodbuda. Prostočasna 

aktivnost je izkazala povezovalen značaj tako v ožjemu kot v širšem okolju. Zaradi skupne 

točke – čebel uporabniki odkrivajo nove interese, bogatijo nabor tem za pogovor in izdelkov v 

vitrinah. Povezujejo in družijo se s čebelarji krožkarji in drugimi čebelarji iz vse Slovenije. 

Prepričani smo, da bo vpliv čebelarjenja dolgoročno pozitiven. Ob tako spodbudnem vodstvu 

in sproščenem pristopom bi bilo presenečenje, če temu ne bi bilo tako.  

Upamo, da bo predstavljena prostočasna aktivnost navdih pri zagotavljanju večje kakovosti 

življenja osebam z motnjami v duševnem razvoju in da bodo rezultati raziskave o samostojnosti 

oseb pri čebelarjenju spodbuda za uvedbo novih (in drznih) aktivnosti v njihova življenja. Z 

veliko željo, da bi uspeli osebe z motnjami v duševnem razvoju pri tovrstnih aktivnostih 

usposobiti, da bi bili pri večini opravil povsem samostojni.  
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7 PRILOGE 

 

7.1 PRILOGA 1: VPRAŠALNIK 

 

 

ČEBELARJENJE V VARSTVENO  

DELOVNEM CENTRU ČRNOMELJ 

IME: 

_______________________________ 

DATUM: 

_______________________________ 

 

0- Opravila ne pozna, ne opravlja ali ga opravlja nekdo drug 

1- Opravilo opravi samostojno 

2- Opravilo opravi z nekaj pomoči* 

3- Opravilo opravi z veliko pomoči* 

4- Opravilo opravlja mentor 

* Pomoč – verbalna navodila ali fizična opora 

 

 
Skrb za panje in čebelnjak 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
OPOMBE 

Preverimo, če so zapirala za preprečitev vdora miši v panje 
zaprta. 

      

Odstranimo zapirala, ki so preprečevala vdor miši.       

Toplotno zaščitimo panje.       

Preverimo, če so panji poškodovani zaradi žolne ali črvov.        

Pripravljanje okvirjev 

1. S kladivom in žeblji zbijemo predpripravljene deščice 
za okvir. 

      

2. V okvir vstavimo nosilno žico.       

3. Na okvir položimo/ utiramo satno osnovo.        

4. Satne osnove (okvirje) damo v panj.       

Čistimo podnice v panju.       

V panje vstavimo mediščni satje.       

V panje vstavimo gradilne satnike.       

Pripravimo (odstranimo iz panja, očistimo, razkužimo) 
matično rešetko in jo vrnemo v panj. 

      

 
Hranjenje čebel 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
OPOMBE 

Preverjamo zalogo hrane v panjih.       

Dodajanje hrane čebelam. 

1. V panj dodajamo sladkorno pogačo.       

2. V panj dodajamo sladkorno raztopino.       

Pripravljanje sladkorne raztopine (hrane za čebele).       

1. Natočimo dva litra vode v posodo.       

2. Posodo damo na štedilnik in prižgemo plin.       

3. V vodo stresemo en kilogram sladkorja in mešamo, da 
se stopi. 

      

Opazujemo izlete čebel in beležimo vnos cvetnega prahu.       

 
Zdravljenje in skrb za čebele 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
OPOMBE 

V panj vstavimo kontrolni vložek, ki beleži odpad varoj.       

Preverimo število odpadlih varoj (preštejemo) in se, glede 
na rezultat, odločimo, kako ravnati (zdraviti ali ne). 
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Tretiramo proti varoji z razprševanjem oksalne kisline po 
čebelah. 

      

Izrezovanje trotovine 

      

1. Iz panja vzamemo okvir s trotovino.       

2. Ometemo čebele z okvirja.       

3. Odpremo voščeni pokrov.       

4. Stresemo trotovino iz okvirja.       

5. Okvir očistimo s čebelarskim dletom.       

6. Okvir vstavimo nazaj v panj.       

 
Točenje medu 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
OPOMBE 

Prvo točenje medu 

1. Očistimo vse potrebščine potrebne za točenje 
medu. 

      

2. Iz panja vzamemo satni okvir.       

3. Ometemo čebele z okvirja.       

4. Satne okvirje prenesemo v drug prostor.       

5. S čebelarskimi vilicami odpremo voščeni pokrov.       

6. Satni okvir vstavimo v posodo.       

7. Zapremo posodo.       

8. Vrtimo posodo, da se med izteče iz satnega okvirja.       

9. Operemo uporabljeno posode in pripomočke.        

Pobiramo usedline, ki so se nabrale na vrhu posode z 
medom.  

      

Drugo točenje medu (v steklene kozarce) 

1. Očistimo steklene kozarce za med in pokrovcke.       

2. Med točimo v steklene kozarce: odpiramo in 
zapiramo pipico na posodi, iz katere teče med. 

      

3. Kozarce zapremo s pokrovckom.       

Kuhamo izločeno satje.        

 
Uporaba čebeljih produktov 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
OPOMBE 

Vlivanje sveč 

1. Natočimo vodo v posodo.       

2. Posodo  z vodo damo na štedilnik in jo segrejemo.       

3. Vosek damo v drugo posodo.       

4. Posodo z voskom damo v posodo z vodo.       

5. V kalup vstavimo stenj.       

6. Stopljeni vosek vplivamo v kalupe.        

 
Skrb za čebelarjevo opremo 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
OPOMBE 

Samostojno obleče čebelarsko zaščitno opremo - kapo.       

Samostojno obleče čebelarsko zaščitno opremo – rokavice.       

Samostojno sleče čebelarsko zaščitno opremo - kapo.       

Samostojno sleče čebelarsko zaščitno opremo - rokavice.       

Pravilno shrani čebelarsko zaščitno opremo.       

 

POMEN ČEBELARJENJA 
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7.2 PRILOGA 2: PREGLEDNICA Z REZULTATI 

 
Opravilo/ osebe 1- 7, mentor Oseba 1 M Oseba 2 M Oseba 3 M Oseba 4 M Oseba 5 M Oseba 6 M Oseba 7 M 

Skrb za panje in čebelnjak 

1. opravilo: preverimo, če so zapirala za preprečitev 

vdora miši v panje zaprta. 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. opravilo: odstranimo zapirala, ki so preprečevala 

vdor miši v panj. 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. opravilo: toplotno zaščitimo panje. 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

4. opravilo: preverimo, če so panji poškodovani zaradi 

žolne ali črvov. 

1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

opravilo: pripravljanje okvirjev: 

1. korak: s kladivom in žeblji zbijemo 

predpripravljene deščice za okvir.  

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

2. korak: v okvir vstavimo nosilno žico. 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

3. korak:  na okvir položimo/ utiramo satno 

osnovo. 

0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1 

4. korak: satne osnove (okvirje) damo v panj. 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. opravilo: čistimo podnice v panju. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

6. opravilo: v panje vstavimo mediščno satje. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

7. opravilo: v panj vstavimo gradilne satnike. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. opravilo: pripravimo (odstranimo iz panja, očistimo, 

razkužimo) matično rešetko in jo vrnemo v panj. 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

Hranjenje čebel 

1. opravilo: preverjamo zalogo hrane v panjih. 4 1 1 3 4 0 1 2 1 1 0 2 2 0 

2.   opravilo: dodajanje hrane čebelam  

- dodajanje sladkorne pogače, 4 1 4 0 4 0 4 2 0 0 4 0 0 0 

- vlivanje sladkorne raztopine. 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0 

3.   opravilo: pripravljanje sladkorne raztopine - hrane za čebele: 

1. korak: natočimo dva litra vode v posodo,  1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

2. korak: posodo damo na štedilnik in prižgemo 

plin in 

1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

3. korak: ko voda zavreje vanjo stresemo en 

kilogram sladkorja in mešamo, da se stopi. 

1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

4. opravilo: opazujemo izlete čebel in beležimo vnos 

cvetnega prahu. 

1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zdravljenje in skrb za čebele 

1. opravilo: v panj vstavimo kontrolni vložek, ki beleži 

odpad varoj. 

1 1 1 1* 1 

 

 

1 0 1 1 1 3 1 0 1 
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2. opravilo: preverimo število odpadlih varoj (jih 

preštejemo) in se, glede na rezultat, odločimo, kako 

ravnati (zdraviti ali ne). 

4 1 2 1 4 1 4 1 1 1 4 1 0 1 

3. opravilo: tretiramo proti varoji z razprševanjem 

oksalne kisline po čebelah. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4. opravilo: izrezovanje trotovine: 

1. korak: iz panja vzamemo okvir s trotovino. 0 1 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. korak: ometemo čebele z okvirja.  0 4 4 4 0 4 1 4 0 4 0 4 4 4 

3. korak: odpremo voščeni pokrov. 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 

4. korak: stresemo trotovino iz okvirja. 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

5. korak: okvir očistimo s čebelarskim dletom . 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. korak: okvir vstavimo nazaj v panj. 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Točenje medu 

1. opravilo: prvo točenje medu: 

1. korak: očistimo vse potrebščine potrebne za 

točenje medu.  

1 1 2 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 

2. korak: iz panja vzamemo satni okvir. 4 1 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 1 4 

3. korak: ometemo čebele s satnega okvirja. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4. korak: satne okvirje prenesemo v drug prostor. 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 

5. korak: s čebelarskimi vilicami odpremo voščeni 

pokrov.  

1 1 0 2 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 

6. korak: satni okvir vstavimo v vrtečo se posodo 

– točilo. 

1 1 4 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

7. korak: vrtimo posodo - točilo, da se med izteče 

iz satnega okvirja. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. korak: operemo uporabljeno posode in 

pripomočke. 

1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. opravilo: pobiramo ostanke voščenega pokrova, ki 

so se nabrali na vrhu posode z medom. 

1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3. opravilo: točenje medu v steklene kozarce: 

1. korak: očistimo steklene kozarce in 

pokrovčke za med. 

1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

2. korak: med  točimo v steklene kozarce. 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 

3. korak: kozarce zapremo s pokrovčkom.  1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 

4. opravilo: kuhamo izločeno satje. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uporaba čebeljih produktov  

1. opravilo: ulivanje sveč: 

              

1. korak: natočimo vodo v posodo. 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

2. korak: posodo  z vodo damo na štedilnik in jo 

segrejemo. 

1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
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3. korak: vosek damo v drugo posodo. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. korak: posodo z voskom damo v posodo z 

vodo. 

1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

5. korak: v kalup vstavimo stenj. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

6. korak: stopljeni vosek vplivamo v kalupe. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Skrb za čebelarjevo opremo 

1. opravilo: samostojno obleče čebelarsko zaščitno 

opremo - kapo. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. opravilo: samostojno obleče čebelarsko zaščitno 

opremo- rokavice. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. opravilo: samostojno sleče čebelarsko zaščitno 

opremo - kapo. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. opravilo: samostojno sleče čebelarsko zaščitno 

opremo - rokavice. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. opravilo: pravilno shrani čebelarsko zaščitno 

opremo. 

1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

 

Legenda 

0 pomeni, da član opravila ne opravlja/ga opravlja nekdo drug (zaradi kateregakoli razloga) ali ga ne pozna, 1 pomeni, da opravilo opravi 

samostojno, 2 pomeni, da opravilo opravi z nekaj pomoči, 3 pomeni, da opravilo opravi z veliko pomoči in 4, da opravilo opravi mentor. 

M je krajšava za besedo mentor. 

 


