
 
ČEBELARSTVO POD ŠTAJERSKIM TRIGLAVOM ( Donačko goro ) – Rogatec z  
      okolico. Naša ČD Rogatec deluje že skoraj 110 let 
 
Že od daleč ne morete zgrešiti pogleda na Donačko 
goro, ki se dviga nad dolinami in grički posejanimi z  
vinogradi in gozdovi. 
Livade dajejo naši  Kranjski čebeli odlično zgodnjo  
pašo. V  gozdovih  akacije, lipe in kostanja naberejo  
čebele okusne medove, v katerih ni nevarnih primesi, 
saj v okolici ni večje industrije 
Pod Donačko goro leži staro mestece Rogatec 
kjer je tudi sedeš naše občine. V Bližini sta tudi znani 
 termalni zdravilišči Rogaška in Podčetrtek.  
 
 
Pokrajina je zelo razgibana, čebelnjaki postavljeni 
v to okolje dajejo le temu še večji čar. Res smo lahko 
ponosni na svoje  prednike - čebelarje, ki so v teh 
krajih začeli čebelariti v teh tipih čebelnjakov z 
AŽ panji. Naša občina Rogatec se lahko pohvali z 
edinim muzejem na prostem v Sloveniji, ko ga boste 
obiskali boste zanj, gotovo, povedali svojim 
prijateljem. 
Tudi morebitni odhod na Donačko goro ne boste 
nikoli pozabili. 
Nikakor si ne smete pozabiti ogledati okoliških 
čebelnjakov in podoživeti čebelarjevih občutkov. 
 
 
ČEBELE IN ČEBELNJAKI   
Vam bodo nudili vir odličnega počutja. 
Poslušanje šumenja čebel in gibanje v 
okolici čebelnjaka zelo blagodejno vpliva 
na počutje človeka – deluje pomirjevalno. 
Če boste obiskali katerega izmed čebelarjev,                                 
boste lahko poskusili odlične medove in  
ostale dobrote iz čebeljega panja, kot so:  
propolis, cvetni prah, medeni liker, medico  
- medeno vino in še marsikaj. 
Naše gospodinje Vam bodo ponudile odlične 
medenjake in še kakšno pecivo iz medu. 
DOBROTE IZ ČEBELJEGA PANJA SO 
TUKAJ RES ODLIČNE !                          
                 
 
    ČEBELARSKE ZANIMIVOSTI                                    NE POZABITE SI OGLEDATI   
- Star čebelnjak z AŽ panji Muzeja na prostem                                - Muzeja na prostem, edinstven muzej na prostem                              
   čebelnjak je narejen v starem stilu, krit s slamo                               v Sloveniji, kjer si lahko ogedate staro hišo, štalo  
- Čebelarstvo Pavlovič z dvema lepima čebelnjakoma.                      (hlev), kozolec,  lodn (trgovino) kjer  lahko.  
- Čebelnjak enega izmed največjih Slovenskih                                   nabavite  čebelje dobrote in še marsikaj. 
  čebelarjev .                                                                                       - Donačke gore, na vrh se boste  povzpeli po zelo  
- Možnost ogleda še katerega čebelarstva                                           lepo urejeni planinski poti. 
   v dogovoru s čebelarji                                                                    - Studenca ob izviru reke Sotle 
- V dogovoru s čebelarji, pokušina čebeljih dobrot                          - Obnovljenega gradu Strmol z vinoteko. 
                                                                                                           - Konjušnico kjer Vam ponujajo jahanja  
                                                                                                              na njihovih lepih konjih. 
                                                                                                           - Staro trško jedro nad katerim se dvigata 
                                                                                                             dve lepi cerkvi (Sv Jerneja in Sv. Hiacinta). 

- Poskusite pa lahko tudi odlična vina, ki jih  
    pridelujejo okoliški vinogradniki. 
 

 
 
                     


