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Gaber Viktor

• S čebelami se je prvič srečal, ko je bil star

6 let. Njegov stric je imel čebelnjak v

neposredni bližini, zato je bil zadolžen, da

pazi na roje. Ko je bil čas točenja medu

pa je z veseljem priskočil na pomoč. Za

nagrado mu je stric dal nekaj kozarcev

medu. Takrat je bil tako navdušen nad

čebelami, da se je odločil, da jih bo nekoč

tudi sam imel.



Po petdesetih letih si je željo tudi uresničil. Ko

je odšel v pokoj, je leta 1996 naredil

čebelnjak z AŽ panji na Ljubečni, leta 2003

pa še selekcijski čebelnjak za vzrejo matic v

Gabrovcu. Leta 2004 je pridobil nacionalno

poklicno kvalifikacijo za čebelarja in pričel z

vzrejo matic. Vzreja matic poteka po

preizkušeni vzrejni metodi v sodelovanju s

Kmetijskim inštitutom Slovenije in Čebelarsko

zvezo Slovenije. Vsako leto se izvaja v

selekcijskem čebelnjaku direktni test glede

čistilne sposobnosti, mirnosti, rojivosti in

medonosnosti.



Viktor Gaber



MATEJA GABER ŽVEPLAN

Njegova hči Mateja je končala šolanje na

Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smer Živilska

tehnologija. Naslov diplomske naloge je

Antioksidativna učinkovitost slovenskega

medu v povezavi z nekaterimi fizikalno-

kemijskimi parametri.

V diplomskem delu je praktično znanje o

čebelah nadgradila še z analitičnim delom v

laboratoriju.



Ga. Mateja se že več kot 10 let aktivno

ukvarja s čebelarstvom. To ji je v veselje

in sprostitev.

Sedaj čebelarijo z okoli 80 panji čebel.

Ker se ukvarjajo pretežno z vzrejo

čebeljih matic in pridelavo matičnega

mlečka je posledično manj pridelanega

medu. Pri točenju medu in pridelavi

mlečka sodeluje vsa družina in sicer

vsak po svojih najboljših močeh.



Razvoj čebele

Jajčece, ličinka, buba, čebela



Kranjska čebela

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kranjska_%C4%8Debela

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kranjska_%C4%8Debela


Matica in ostale čebele
https://www.google.com/search?q=kranjska+%C4%8Debela+matica&tbm=isch&ved=2ahUKEwj__rvo0ZzvAh

VEhqQKHSByDl0Q2-

cCegQIABAA&oq=kranjska+%C4%8Debela+matica&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoCCAA6BAgAEEM6

BwgjEOoCECc6BAgAEB46BggAEAgQHlDR-

ARYn7oFYPvNBWgBcAB4AIAB4wKIAbcfkgEJMTcuMTUuMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrA

AQE&sclient=img&ei=4PdDYP-OJcSMkgWg5LnoBQ&bih=720&biw=1525&client=firefox-b-

d#imgrc=iPUxLUEMn8BmFM 



Matični mleček
https://www.google.com/search?q=kranjska+%C4%8Debela+mati%C4%8Dni+mle%C4%8Dek&tbm=isch&v

ed=2ahUKEwi48fKU0pzvAhUIrKQKHbplDHUQ2-

cCegQIABAA&oq=kranjska+%C4%8Debela+mati%C4%8Dni+mle%C4%8Dek&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECC

MQJzoECAAQHjoGCAAQCBAeUMi6MVjU-

jFgooYyaARwAHgAgAGKAogB0A6SAQYxMC40LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img

&ei=PfhDYPjeL4jYkgW6y7GoBw&bih=720&biw=1525&client=firefox-b-d#imgrc=pip095cBpsziEM 



Med na leseni žlički
https://www.google.com/search?q=med&tbm=isch&ved=2ahUKEwjzi8uc1ZzvAhUquaQKHeNJC9AQ2-

cCegQIABAA&oq=med&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA

yAggAMgIIADoHCCMQ6gIQJ1Ct9ixYh5QtYOamLWgBcAB4A4AB6wKIAdkakgEJMTcuMTQuMC4xmAEAo

AEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=c_tDYLOGDarykgXjk62ADQ&bih=720&biw=1525

&client=firefox-b-d#imgrc=YEcDAoAvbYuP4M



Propolis (trdna oblika)



Cvetni prah osmukanec



Izkopanec



POMEN ČEBELE ZA OKOLJE 

IN LJUDI
Čebele nam ne zagotavljajo le odličnih

čebeljih pridelkov, temveč je njihova

najpomembnejša vloga opraševanje rastlin.

Ta nam zagotavlja tretjino hrane.

Opraševanje omogoča tudi ohranjanje

rastlinske pestrosti in tako vpliva na

ekosisteme, ki nam zagotavljajo kisik,

goriva, čisto vodo, zrak, uravnavajo vreme,

podnebje…



LOKALNA PRIDELAVA ŽIVIL

S predstavitvijo čebelarske dejavnosti

družine Gaber sem želela opozoriti na to

dejavnost v neposredni bližini naše šole.

Dostikrat se ne zavedamo, da imamo zdravo

prehrano oziroma lokalne pridelovalce na

dosegu roke. Pomembno je, da se tudi

učenci in njihove družine zavedajo te

prednosti in se tudi pri prehranjevanju še

bolj povežejo z naravo. S tem bodo največ

pripomogli k zdravemu življenju.
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