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Mladi ustvarjalci, lepo pozdravljeni!

Pred devetimi leti smo v natečaju Ustvarimo nov dom 
za čebele POŠ Socka podarili učni čebelnjak. Učenci v 

čebelarskem krožku odgovorno skrbijo zanj in pridelujejo med, 
ki ga pomalicajo, z njim pečejo piškote, včasih jim ga ostane 

toliko, da ga odnesejo poskusit staršem.

Zaradi opraševanja čebel imamo ljudje hrano, zato smo se 
letos odločili marljivim delavkam pomagati, da bodo čim lažje 

opravljale svoje delo. Z vašo pomočjo bomo po vsej regiji 
posejali na stotine medovitih rastlin in izdelali hotele, kjer 

bodo te žuželke našle zatočišče.

Tako bodo čebele še naprej lahko počele tisto, kar najbolje 
znajo, mi pa bomo okušali njihove dobrote.

Veselimo se vaših pridelkov in izdelkov!

Aleš Skok
Predsednik uprave

Nikolaja Podgoršek Selič
Članica uprave - tehnična direktorica



Živjo. V Cinkarni Celje izdelujemo rastne substrate Humovit 
različnih vrst, odvisno od namena, za katerega jih uporablja-
mo (npr. Humovit tratni, univerzalni, kisli, … ). Izdelujemo tudi 
zaščitna sredstva Cuprablau, namenjena ekološki pridelavi. In 
zakaj je tako pomembna vzgoja rastlin?

• No, zelene rastline omogočajo proces fotosinteze, ki skrbi za 
čist zrak. 

• Vzgoja sadja in zelenjave doma pomeni, da smo neodvisni 
od dobave v trgovinah,  jemo bolj zdravo in svežo hrano, 
hkrati pa manjšamo CO2 emisije, ker se izognemo  
dolgim transportnim potem. 

• Čebele jih nujno potrebujejo za opraševanje in nabiranje 
medu.



Vabljeni, da izberete izziv,  
ki vam je najbolj pisan na kožo: 

* Vzgojite medovite rastline, s katerih čebele lahko naberejo največ medičine 
in cvetnega prahu. Seme trajnic lahko posejete na šolskem vrtu, v okrasnih 
gredicah ali v korita na okenskih policah. 

Do 22. 9. 2021 nam sporočite, koliko mladih boste vključili v sejanje. Na 
podlagi števila mladih vrtnarjev bomo na šole poslali semena mete, drobnjaka, 
dobre misli in drugih medovitih rastlin in pripadajoče število rastnega substrata 
Humovit, ki ga izdelujemo v Cinkarni. Ta bo poskrbel za ustrezno hrano, ki jo 
potrebujejo rastline za rast in razvoj, vaš del pa bo pridno zalivanje in skrb 
zanje. 

Strokovna komisija bo med prispelimi fotografijami rastlin ocenjevala uspešno 
vzgojo, umestitev rastlin v okolico, celostni izgled in izvirnost pri zasaditvi 
(tablice z napisi, zasaditev v posebne oblike korit ipd.). 

* Izdelajte gnezdilnico za čebele samotarke (tudi t. i. hotel za žuželke, 
žuželnjak), saj imamo v Sloveniji več kot 500 vrst divjih čebel, ki imajo 
nepogrešljivo vlogo pri opraševanju. Izdelava je preprosta in primerna za mlade, 
ki radi tehnično ustvarjate. Strokovna komisija bo ocenjevala izvirnost pri 
izdelavi in umestitev v prostor. Velikost ni predpisana.

* Izdelajte filmček o procesu vzgoje medovitih rastlin ali procesu 
izdelave gnezdilnice (od izbora lokacije, priprave zemlje, zasaditve, zalivanja, 
sprememb v letnih časih, do cvetenja, opazovanja otrok med pašo čebel). 
Video naj bo posnet v ležečem formatu in je lahko dolg do 1 minute. Strokovna 
komisija bo ocenjevala izvirnost videa glede na starost učencev/dijakov, ki ga 
bodo izdelali.



Fotografije zasaditve medovitih rastlin, 
gnezdilnic in filme pričakujemo do 9. 5. 
2022 na vodstvo.tajnistvo@cinkarna.si. V 
vsaki kategoriji bomo nagradili najizvirnejši 
izdelek. O zaključku natečaja vas bomo 
obvestili v pomladnih mesecih. 

Želimo vam prijetno ustvarjanje v naravi!


