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Začetek Dnevov medu sega v leto 1985. Pravzaprav se je začelo 
leta 1983, ko sem se zaposlila v Čebelarski zadrugi Ljubljana. Ne 
samo, da sem o medu vedela malo, čeprav sem bila študentka 
živilske tehnologije, tudi jedla ga nisem prav rada. Saj je bil doma 
vedno kakšen kozarec medu od strica, ampak tako grenak in pa še 
kristaliziran! 
In se je začelo. Spoznavanje medu in drugih čebeljih pridelkov. 
Takratni direktor zadruge, dr. Jože Rihar, je kot odgovor na moja 
številna vprašanja rad rekel: »Veste, to pa vse v knjigah piše.« Pa sem 
se zakopala v knjige, iskala in se učila. 
Čebelarska zadruga Ljubljana je bila majhen kolektiv. Izdelovali smo 
šest izdelkov iz medu, matičnega mlečka in cvetnega prahu. Največ 
smo jih prodali v republikah prejšnje Jugoslavije. Domačini pa za nas 
sploh niso vedeli. Prav tako sem kmalu spoznala, da tudi potrošniki 
o čebeljih pridelkih vedo zelo malo. To sem želela spremeniti. Leta 
1985 sem se dogovorila z novinarko Naše žene, da preko te revije 
povabimo obiskovalce v Polhov Gradec. Organizirali smo 1. Medeno 
nedeljo. V Domu čebelarjev smo pripravili razstavo in pokušino ter  
predavanje o uporabi čebeljih pridelkov. Obiskovalcev ni bilo veliko, 
bili pa so navdušeni nad videnim in slišanim. Zato smo naslednje 
leto prireditev ponovili. Potem so sledila tri leta, ko nisem sodelovala, 
ker sem bila na porodniškem dopustu. Te prireditve so dale večji 
poudarek čebelarski opremi in druženju čebelarjev. Na razstavah pa so 
obiskovalci lahko videli in okušali tudi izdelke Hmezadove mlekarne, 
kamor smo se morali vključiti. Tega sodelovanja je bilo leta 1990 konec.
Zato sva se v tem letu z možem Jankom na hitro odločila, da 
ustanoviva podjetje in prevzameva zaposlene v takratni Čebelarski 
zadrugi v Polhovem Gradcu. Mlada, naivna, brez znanja in 
podjetniških izkušenj, sva šla na zelo tanek led. Ampak zahvaljujoč 
pridnim sodelavkam ter dobaviteljem in kupcem, ki so nam zaupali, 
smo počasi speljali. Nadaljevali smo tudi z Medeno nedeljo. Ko je 
bila leta 1994 obnovljena Polhograjska graščina, sem dobila idejo, 
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da razstavo postavimo tja. Ne bo šlo, so rekli. O tem odločajo v 
Ljubljani in niso pripravljeni na sodelovanje. Pa smo vprašali in so 
nam z veseljem dali spodnje prostore v najem. In že smo bili pred 
novim problemom. Kako postaviti razstavo v graščini? Potrebovali 
smo pomoč strokovnjaka. In najbližji nam je bil Rafko Smuk. Aranžer, 
risar in seveda – sosed. Dal je idejo kako, Janko pa je izdelal panoje. 
Razstavili smo akvarele slovenskih čebelnjakov slikarja Branka Čušina 
in fotografije Franca Šivica. Medena nedelja je prerasla v Dneve 
medu. Bilo je čudovito. Prišlo je veliko obiskovalcev, razstavo je 
posnela tudi televizija in o dogodku poročala v Dnevniku. Naslednji 
dve razstavi smo ponovno pripravili v Domu čebelarjev, od leta 1997 
naprej pa so bile vse prireditve v Polhograjski graščini. 
Naslednja prelomnica je bilo leto 2000. Obiskovalcem smo želeli 
pokazati, kako vse lahko med uporabimo v kuhinji. Za uresničitev te 
ideje smo potrebovali nove sodelavce. Pridružili sta se nam Darinka 
Orel in Mimi Plestenjak. Naši izdelki so v Darinkinih postavitvah 
dobili vsako leto novo dimenzijo. Njene roke so v teh letih izdelale 
čebele na sto in en način. Mimine medene dobrote pa so obiskovalci 
lahko okušali na vseh naslednjih prireditvah. Vse razstave po letu 
1994 so imele določeno temo. Vedno smo želeli biti aktualni, 
predstavljali smo nove izdelke, nove knjige, lotevali smo se tudi 
vsebin, ki so zahtevale ogromno dela. 
Vsa leta je tesno vpet v prireditev tudi naš oblikovalec Roman Peklaj. 
Vabila, plakati, spremljajoče knjižice, karte Črni Peter in številne 
fotografije so le del njegovega prispevka.
Lahko rečem, da je bila priprava Dnevov medu vedno tudi na poseben 
način vznemirljiva. Ampak bili smo ekipa in nam je uspelo. Dogajalo 
se je, da so prvi obiskovalci že prihajali, ko smo mi še zaključevali  
s postavljanjem. Pa še pomesti je bilo treba! Dnevov medu od leta 
1991 naprej ne bi bilo, če se ne bi Janko (Božnar) pozitivno odzval na 
vse naše ideje in jih znal mojstrsko udejanjiti v domiselne razstave.
Dnevi medu so v Polhov Gradec privabili številne obiskovalce. Šteli 
smo jih v tisočih. Lahko bi rekli, da je Polhov Gradec res postal 
medeno središče Slovenije! Upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. 
Zavedamo pa se, da je svoj prispevek k prireditvi dal tudi ambient 
Polhograjske graščine. 
Ob tej priliki se zahvaljujem Občini Dobrova - Polhov Gradec,  
JZ Polhograjska graščina in Tehniškemu muzeju Slovenije Muzeju 
pošte in telekomunikacij, ki so nam to omogočili. Imeli pa smo 
izredno srečo tudi s sodelavci. Kogarkoli smo prosili za pomoč, vsi so 
pomagali. Prav lepa hvala vsem!

Malči Božnar 
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15. september 1985

1.  MEDENA NEDELJA

1985

V Čebelarski zadrugi Ljubljana, 
ki je imela sedež v Polhovem 
Gradcu, smo se odločili, da 
pripravimo »dan odprtih vrat«, 
ki smo ga poimenovali Medena 
nedelja. Našo akcijo so podprli 
v reviji Naša žena, kjer so 
povabili svoje bralke v Polhov 
Gradec. Bralcem Naše žene smo 
ponudili popust pri nakupu medu 
in medenih izdelkov. 

Akcija je bila namenjena 
promociji čebeljih pridelkov in 
ozaveščanju potrošnikov glede 
njihove uporabe. 

Malči Božnar je imela predavanje 
o uporabi čebeljih pridelkov.

Razstavo v Domu čebelarjev si 
je ogledalo precej obiskovalcev, 
zato smo se odločili, da prireditev 
naslednje leto ponovimo.
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 14. september 1986

2.  MEDENA NEDELJA
 Čebelarstvo nekoč in danes 

1986

Razstava je bila v Domu 
čebelarjev. O čebelarstvu je 
govoril Ivan Esenko, o čebeljih 
pridelkih pa Malči Božnar. 
Obiskovalce smo povabili tudi 
prek radijskih oglasov:

Radio Ljubljana I. 
“Danes vas vabijo v Polhov 
Gradec. Po ugodnih cenah  
boste lahko kupili med in 
izdelke iz meda. V Čebelarstvu v 
Polhovem Gradcu vas pričakujejo 
od 9. do 17. ure. Posodo za med 
prinesite s seboj.”
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 13. september 1987

3. MEDENA NEDELJA
 Kjer se cedita med in mleko

1987

Glede na to, da se je Čebelarska 
zadruga Ljubljana vključila v 
Hmezadovo mlekarno, so si 
obiskovalci 3. Medene nedelje 
lahko ogledali tudi mlečne 
izdelke Mlekarne Celeia.

Razstavo z naslovom  
Kjer se cedita med in mleko sta 
v prostorih Doma čebelarjev 
pripravila Slavica Smrtnik  
in Ivan Esenko.

V parku pred Polhograjsko 
graščino je bila čebelarska 
veselica. Udeleženci so 
tekmovali v čebelarskih opravilih. 
Strokovna žirija pa je ocenila tudi 
medeno pecivo in medene torte.
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Razstavo medenih in mlečnih 
izdelkov so si obiskovalci lahko 
ogledali v Domu čebelarjev. 
Poleg medenih izdelkov so 
lahko pokusili tudi razno 
medeno pecivo, ki so ga napekle 
zaposlene v Čebelarski zadrugi 
Ljubljana.

Tudi tokrat je bila prireditev 
namenjena predvsem čebelarjem 
in njihovemu druženju. Veselica 
je bila to leto pri Pograjskem 
domu.

 11. september 1988

4.  MEDENA NEDELJA
 Kjer se cedita med in mleko

1988
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Ker leži Dom čebelarjev pod 
vznožjem Polhograjske 
Gore ali Sv. Lovrenca, je 
bila prireditev prestavljena 
iz septembra na nedeljo sv. 
Lovrenca. Na to nedeljo je 
namreč vsako leto maša v 
cerkvici na Polhograjski Gori in 
veliko obiskovalcev se odpravi 
gor po pešpoti mimo Doma 
čebelarjev. 

Razstavo čebeljih pridelkov in 
izdelkov smo pripravili v Domu 
čebelarjev, čebelarsko opremo  
pa razstavili kar pred domom.

 13. avgust 1989

5.  MEDENA NEDELJA
 Kjer se cedita med in mleko

1989
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V letu 1990 so v Hmezadu ukinili 
čebelarsko dejavnost, zato je bila 
to leto zadnja Medena nedelja, 
ki smo jo pripravili pod okriljem 
podjetja Hmezad.

Razstavo medenih in mlečnih 
izdelkov smo pripravili v Domu 
čebelarjev. 

V Polhov Gradec je prihajalo 
vedno več obiskovalcev, ki so 
bili navdušeni nad kvalitetnimi 
izdelki. V takratni Čebelarski 
zadrugi Ljubljana s sedežem v 
Polhovem Gradcu smo izdelovali 
šest izdelkov iz medu, matičnega 
mlečka in cvetnega prahu.

 12. avgust 1990

6.  MEDENA NEDELJA
 Kjer se cedita med in mleko

1990
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7. Medeno nedeljo smo leta 
1991 prvič pripravili v okviru 
novoustanovljenega podjetja 
Božnar čebelarstvo d. o. o..

Prireditev smo ponovno 
usmerili k izobraževanju 
potrošnikov. Malči Božnar 
je imela predavanje o uporabi 
čebeljih pridelkov. Pripravili 
smo pokušino in obiskovalcem 
svetovali o uporabi medenih 
izdelkov.

 10.–11. avgust 1991

7.  MEDENA NEDELJA 

1991
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Razstavo smo pripravili v Domu 
čebelarjev. Obiskovalci so lahko 
pokusili različne vrste medu 
in druge čebelje pridelke ter 
medeno pecivo.

Obiskovalcem smo prvič 
predstavili kolekcijo kozmetičnih 
izdelkov ZALA, ki smo jih izdelali 
na osnovi čebeljih pridelkov.

 8.–9. avgust 1992

8.  MEDENA NEDELJA 

1992
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V Slovenskih novicah je bil obsežen članek Janeza Zrneca o prireditvi.

Povabilo v časopisu  
Naša komuna.

Na razstavi smo predstavili 
eksponate Čebelarskega 
muzeja iz Radovljice, panjske 
končnice iz privatne zbirke 
Matevža Čarfa iz Slovenj Gradca 
in lectarske izdelke Andreje 
Krvina iz Brezja. Obiskovalcem 
smo svetovali ob nakupu.

7.–8. avgust 1993

9.  MEDENA NEDELJA

1993



12

10. Medeno nedeljo smo preimenovali v DNEVE MEDU. 

13.–19. avgust 1994

10.  DNEVI MEDU
 Slovenski čebelnjaki in čebelarstvo

1994

Na razstavi Slovenski čebelnjaki 
in čebelarstvo smo prikazali 
fotografije Franca Šivica in 
akvarele slovenskih čebelnjakov, 
slikarja Branka Čušina z Jesenic.

Razstavo smo postavili v spodnjih 
prostorih na novo obnovljene 
Polhograjske graščine. Franc Šivic 
je imel v Domu Čebelarjev tudi 
predstavitev svojih diapozitivov na 
temo Čebelarstvo doma in v tujini.

Odprtje razstave so popestrili 
Cilka Škof, Katarina Škof, 
Barbara Koritnik, Anamarija 
Pangršič in Primož Božnar.

Prireditev je bila medijsko 
zelo odmevna, obiskovalci pa 
navdušeni. 
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V Domu čebelarjev je Janko 
Božnar pripravil prikaz 
čebelarskih opravil.

Med obiskovalci je bilo tudi 
veliko čebelarjev. Tega smo 
bili zelo veseli, saj smo si 
počasi širili mrežo zanesljivih 
dobaviteljev medu in drugih 

čebeljih pridelkov. Malči Božnar 
je pripravila za čebelarje tudi 
predavanje z naslovom Kako 
ravnati z medom od sata do 
police.

12.–13. avgust 1995

11.  DNEVI MEDU
  Čebele nam, mi vam in 
 vašim najdražjim 

1995



14

Obiskovalcem smo prikazali, 
kako čebelarji dobimo 
vosek iz panja in kako ga 
uporabimo.  Vosek je med 
drugim tudi osnova naših 
kozmetičnih izdelkov ZALA. 

Na stojnicah pred Domom 
čebelarjev je potekala prodaja 
medenih izdelkov.

10.–11. avgust 1996

12.  DNEVI MEDU
 Čebelji vosek

1996
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V drugem nadstropju 
Polhograjske graščine smo 
pripravili predstavitev stenskega 
koledarja za leto 1998 z akvareli 
Branka Čušina: SLOVENSKI 
ČEBELNJAKI. 

Odprtje je popestril pevski  
zbor Pograjski slavčki.

Za čebelarje smo pripravili 
razpravo o nakladnem panju, ki 
jo je vodil dr. Janez Poklukar, 
Franc Šivic pa je imel 
predavanje Slovenski čebelnjaki 
nekoč in danes.

7.–17. avgust 1997

13.  DNEVI MEDU
 Tudi med je lahko darilo 

1997
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Na razstavi ČEBELE LJUDEM 
smo predstavili novo knjigo 
dr. Petra Kapša MED IN 
ZDRAVJE. 

Na razstavi smo pokazali tudi 
panjske končnice ter modele 
za medene kruhke Janka 
Baumkircherja in medene 
kruhke Cirile Šmid.

Razstavo je odprl Lojze 
Peterle, predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije.

Predavanje o matičnem mlečku 
je imel dr. Janez Poklukar,  
o Medu in zdravju pa prim. dr. 
Peter Kapš. Prikazali smo tudi 
čebelarska opravila ter pripravili 
razpravo o večji porabi cvetnega 
prahu.

Kolekcija izdelkov v poslikani keramiki in kartonu je prejela zlato medaljo na 
svetovnem čebelarskem kongresu v Belgiji – Apimondija 1997 in slovenski Oskar 
za embalažo 1998.

1998
31. julij–9. avgust 1998

14.  DNEVI MEDU
 Čebele ljudem



17

Odprtje razstave DEŽELA 
ČEBEL s predstavitvijo dela 
prof. dr. Jožeta Riharja 
ob njegovi 85-letnici je bila 
združena z začetkom prireditve 
Srečanje v moji deželi.

S svojo prisotnostjo so nas 
počastili številni visoki gostje. 
Razstavo je odprl dr. Janez 
Podobnik.

Na razstavi smo predstavili 
tudi novo knjigo prof. Dušice 
Kunaver MED IN MEDENI 
KRUHKI, Pavle Zdešar pa je 
imel predavanje z naslovom 
Slovenija-dežela čebel.

Poleg naših izdelkov so si 
obiskovalci lahko ogledali 
makete čebelnjakov iz Belinke, 
čebelnjak paviljon in risbe 
čebelnjakov iz Čebelarskega 
muzeja Radovljica.

2. julij–8. avgust 1999

15.  DNEVI MEDU
 Dežela čebel 

1999
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9.–13. avgust 2000

16.  DNEVI MEDU
 Okus po medu

2000

Na razstavi smo poleg čebeljih 
pridelkov in jedi predstavili tudi 
Male kruhke Cirile Šmid in 
lesene modele za male kruhke 
Petre Plestenjak Podlogar.

Obiskovalce smo želeli opozoriti, 
da z medom lahko pripravimo 
zajtrk, kosilo ali celo svečano 
večerjo. V ta namen smo izdali 
knjižico Okus po medu.

Odprtje sta popestrila plesalca  
Anamarija Pangršič in 
Sebastijan Vodlan. Prireditev 
je vodil Jože Logar, zapela pa 
nam je Mia Žnidarič. Prireditev 
sta obiskala tudi župan Janez 
Oven in predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije, Lojze Peterle.

Imeli smo razpravo na temo, 
kako povečati porabo medu 
v Sloveniji. Prof. Dušica 
Kunaver je govorila o Medu 
in medenih kruhkih v ljudskem 
izročilu.
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V sodelovanju s Čebelarsko 
zvezo Slovenije smo 
predstavili novo blagovno 
znamko SLOVENSKI MED.

Razstavo smo popestrili z 
ilustracijami Marjana Mančka 
iz knjižice IZ DNEVNIKA 
ČEBELICE MEDKE, ki nam 
jih je posodil Čebelarski muzej 
Radovljica.

8.–12. avgust 2001

17.  DNEVI MEDU
Slovenski med kontrolirane kakovosti

2001

Ob odprtju nam je zapela Vita 
Mavrič, razstavo pa je odprl 
Lojze Peterle, predsednik ČZS.

Pripravili smo tri predavanja:
–  Milan Meglič: Slovenski 

med kontrolirane kakovosti
–  Prof. dr. Anamarija 

Plestenjak: Kvaliteta 
slovenskega medu

–  inž. Uroš Vidmar: 
Čebelarjenje v nakladnem 
panju.
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Na razstavi so bili na ogled 
eksponati iz Čebelarskega 
muzeja Radovljica in 
fotografije Franca Šivica. 
Predstavili smo tudi nov izdelek 
SEKIRA V MEDU. 

Razstavo je odprl Lojze 
Peterle, predsednik ČZS, 
poprestril pa igralec Janez 
Škof.

Pavle Zaletel je imel 
predavanje Kako so ljudje začeli 
čebelariti, Pavle Zdešar o 
gozdnem medenju, Milan 
Meglič pa je predstavil življenje 
in delo prof. dr. Jožeta Riharja.

10. avgusta smo skupaj s  
Čebelarskim društvom 
Dolomiti pripravili Riharjev 
čebelarski dan in odprli 
Riharjev čebelnjak ter Riharjev 
drevored.

7.–11. avgust 2002

18. DNEVI MEDU
 Ko je sekira padla v med  

2002
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Odprtje razstave je bilo v 
grajskem parku. Nastopala sta 
Alen in Denis Mujkić (kitara), 
prireditev pa je vodil Robert 
Bogataj. Razstavo je odprl  
dr. Dimitrij Mancevič.

Poleg razstave medenih 
izdelkov smo pripravili še 
razstavi poročnih oblek Lady in 
poročnih šopkov cvetličarne Eli.

Dr. Jože Šnajder je imel 
predavanje o stari slovenski 
medici, dr. Peter Kapš pa 
predavanje z naslovom Moč 
medu.

Pripravili pa smo tudi razpravo o 
pomenu dela Dušana Kresala 
v slovenskem čebelarstvu.

5.–8. avgust 2004

19.  DNEVI MEDU
 Z medom na medene tedne

2004
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9.–13. avgust 2006

20. DNEVI MEDU
 Čebela v umetnosti   

2006

Razstavo medu in medenih 
izdelkov so spremljale razstave: 
Čebela v ljudski umetnosti, na 
kateri smo med drugim prikazali 
novo slikarsko tehniko  slikarja 
Branka Čušina, ART PROPOLIS, 
slikanje s propolisom; Čebela 
in slovenski ilustratorji; Čebela 
v mladinski literaturi ter Sekira v 
medu – stripi po motivih panjskih 
končnic.

Razstavo je odprl evropski 
poslanec Lojze Peterle, nastopila 
pa je baletna plesalka Kjara 
Starič.

V okviru prireditve je bilo 
predavanje Ljudmile Bokal 
Slovensko čebelarsko izrazje 
in priprava Čebelarskega 
terminološkega slovarja in 
predavanje ddr. Marije 
Stanonik Čebela, žlahtna 
spremljevalka slovenske kulture.

Razstava je bila tako posebna, da 
so nas povabili, da jo postavimo 
tudi v Slovenski hiši v Bruslju, 
kar smo storili še istega leta.

Branko Čušin, ArtPropolis

20.
DNEVI MEDU v 
Polhovem Gradcu
Polhograjska gra∏≠ina,
10.–13. avgust 2006

∞ebela v umetnosti
Ko se sre≠ajo marljivost, pamet in lepota …
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Odprtja razstave se je udeležil 
tudi predsednik Kmetijsko 
gozdarske zbornice, Ciril 
Smrkolj. Prireditev pa je 
popestril Janez Škof. 

V takrat katastrofalnem letu za 
slovensko čebelarstvo smo želeli 
ponovno opozoriti na pomen 
čebel in čebeljih pridelkov. 

Ob tej priliki smo izdali kolekcijo 
razglednic o čebelji družini, ki 
smo jo podarili obiskovalcem. 
Ilustracije so delo Romana 
Peklaja.

2008

Na predavanjih je dr. Janko 
Božič spregovoril o tem Kaj  
nam sporočajo čebele, Marjetka 
Kralj Kunčič je predstavila 
Uporabo medu v medicini, 
Maurizio de Vonderweid iz 
Italije pa je govoril o lastnostih 
in uporabi Aloje arborescens z 
medom.

7.–10. avgust 2008

21.  DNEVI MEDU
 Dajmo priložnost čebelam
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5.–8. avgust 2010

22.  DNEVI MEDU
 Dotik medu

2010

Odprtje razstave je 
popestrila Jerneja 
Podbevšek Zhembrovskyy, 
ki je zaplesala čutni 
portugalski fado v 
koreografiji Kjare Starič.

Na 22. Dnevih medu smo 
predstavili zdravilne učinke  
medu na koži. Ob tej priliki  
smo izdali knjižico Dotik  
medu, ki je bila tematsko 
povezana z razstavo. 

Odprtja so se udeležili Ciril 
Smrkolj, predsednik Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije, 
Boštjan Noč, predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije in 
Janko Prebil, predsednik 
Čebelarskega društva Dolomiti.

Obiskovalci so lahko prisluhnili 
predavanju zdravnika in 
apiterapevta, dr. Franca 
Grošlja. Predstavniki podjetja 
Tosama, d. o. o. iz Domžal pa 

so predstavili slovenske medene 
obloge za rane. 

Prvič smo v Sloveniji predstavili 
medeno masažo. Povabljeni 
apiterapevt in maser Miljen 
Bobić, član Nemške zveze za 
apiterapijo, je imel predavanje in 
praktični prikaz medene masaže.  

Na dogodku smo predstavili 
igralne karte Črni Peter v, 
kompletu s knjižico Spoznajmo 
čebeljo družino z ilustracijami 
Romana Peklaja. 
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 9.–12. avgust 2012

23.  DNEVI MEDU
 Medene pravljice

2012

Razstavo smo posvetili predvsem 
otrokom, babicam in dedkom, 
pravljicam in seveda čebelam. 
Čebelje pridelke smo predstavili 
v pravljičnih postavitvah.

Na odprtju je zapela Janja 
Janša ob spremljavi Katarine 
Tominec. Prisotna sta bila tudi 
Matjaž Kočar z Ministrstva 
za kmetijstvo ter župan občine 
Dobrova - Polhov Gradec, 
Franci Setnikar.

V sodelovanju z OŠ Polhov 
Gradec in Mestno knjižnico 
Ljubljana, Pionirsko smo 
pripravili predstavitev knjižne 
zbirke Čebelica, številne 
slovenske založbe pa so nam dale 

na ogled svoje knjige na temo 
medu in čebel, s poudarkom na 
medenih pravljicah.

Mitja Zupančič nam je 
predaval o ekološkem kmetijstvu 
in ekološkem čebelarstvu, Meta 
Vrhunc pa o pridelavi semen 
rastlin, ki nas prehranjujejo. 
Mag. Darja Lavrenčič 
Vrabec iz Mestne knjižnice nam 
je predstavila Kristino Brenkovo 
in knjižno zbirko Čebelica,  
dr. Peter Kapš pa je govoril o 
uporabi cvetnega prahu. Dušica 
Kunaver je predstavila čebelo v 
slovenski ljudski dediščini, Ivan 
Esenko pa je govoril o vrtu kot 
učilnici življenja.



26

7. – 10. avgust 2014

24.  DNEVI MEDU
 Evropski med na obisku

2014

24. Dneve medu smo posvetili 
10 letnici priključitve Slovenije 
Evropski uniji. Na razstavi smo 
predstavili 40 različnih vzorcev 
medu iz 10 evropskih držav. 
Ob odprtju je nastopil pevec 
Matija Puž. 

Obiskovalci razstave so se lahko 
udeležili predavanj Barvitost 
medenih okusov, ki ga je imela 
doc. dr. Mojca Korošec, in 
Bolezni dihal in čebelji pridelki, 
ki ga je imel dr. Peter Kapš. 
Izvedeli pa so lahko tudi nove 

rezultate celjenja ran z oblogami 
Vivamel pri diabetikih, ki jih je 
predstavila dr. Tijana Ristič iz 
podjetja Tosama, d. o. o.

Poleg tega smo v Polhograjski 
graščini pripravili razstavo 
Čebele in čebelji pridelki 
od blizu in daleč. Oblikovalec 
in ilustrator Roman Peklaj, ki 
je svoj grafični pečat pustil na 
številnih tiskovinah in izdelkih 
našega podjetja, se je tokrat 
predstavil kot fotograf.
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4.-7. avgust 2016

25.  DNEVI MEDU
 Več kot med

2016

Jubilejne 25. Dneve medu 
smo naslovili Več kot med. 
To ni naključje, saj vsa leta 
obiskovalcem in kupcem 
ponujamo več kot le med.  
Z izdelki in tudi z dosedanjimi 
razstavami opozarjamo, da: 
–  Med ni samo eden. Obstaja več 

različnih vrst in okusov medu.
–  Med ni le sladilo, je zdravilo, 

hranilo in lepotilo.
–  Med ni naravna začimba, med 

je živilo, ki ima svojo kulturo.
–  Med ni nikoli osamljen, med 

ima veliko sorodnikov, brez 
katerih si več ne predstavljamo 
življenja sodobnega človeka.

Poleg tega smo pripravili tudi 
razstavo 30 LET DNEVOV 
MEDU V POLHOVEM 
GRADCU. To je prva razstava, 
ki je postavljena v prostorih 
Pristave, nasproti graščine. 

Da pa iz Polhovega Gradca ne 
boste odšli žejni in lačni, bodo 
poskrbeli mojstri iz gostilne 
Dobnikar s Katarine. Medeno ni 
samo pivo. Tudi sladice, burgerji, 
koktejli in druge dobrote dišijo 
po medu.

V Knjižnici pod krošnjami si 
lahko med drugim preberete tudi 
kakšno medeno pravljico ali pa 
si brezplačno ogledate Muzej 
pošte in telekomunikacij.
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Vse čebelice
in nekaj trotov od včeraj do danes

Panj
Jana Račič

Janko Božnar
Malči Božnar

Marinka Raztresen
Marjanca Buh
Mija Koritnik

Milka Buh
Primož Božnar
Stanka Kržišnik
Štefka Skopec
Tadeja Božnar 

 
Zunanji sodelavci:

Darinka Orel
Mimi Plestenjak

Rafko Smuk
Roman Peklaj



Založnik: Božnar, d. o. o.
Zasnova: Malči Božnar in Roman Peklaj
Jezikovni pregled: Milka Bokal
Oblikovanje: Roman Peklaj
Fotografije: arhiv Božnar d. o. o., Roman Peklaj, 
Janko Božnar, Ivan Esenko, Peter Stariha
Tisk: Tiskarna Roboplast
Naklada: 500 izvodov
Polhov Gradec 2016



Knjižica 30 let Dnevov medu v 
Polhovem Gradcu je bila izdana v 
letu 2016, ko v Polhovem Gradcu 
pripravljamo 25. Dneve medu, ko 
je od 1. Medene nedelje minilo  
že več kot 30 let in od prve 
postavitve razstave v Polhograjski 
graščini več kot 20 let. In ne 
nazadnje, podjetje Božnar 
čebelarstvo, d. o. o. je na trgu že 
več kot 25 let.

Knjižico posvečamo vsem, 
 ki ste nam v teh letih kakor 
koli pomagali pri pripravi,  
in vsem, ki ste nas podpirali  
s svojim obiskom.


