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V naši družini Šolar že več kot 35 let čebele predstavljajo 
osrednjo vlogo, zato z njimi ravnamo skrbno in preudar-
no, saj nam le tako lahko zagotavljajo kakovostne pridel-
ke in inovativne storitve. Smo eno redkih čebelarstev v 
Sloveniji, ki ohranja lectarstvo. Spomnimo naj, da je bil 
nekoč lect dodana vrednost čebelarjev in cenjeno ter dra-
goceno ljubezensko darilo, ki so ga fantje podarjali dekle-
tom. Danes pa se lect uporablja predvsem kot poslovna in 
spominska darila ali okras na novoletnih jelkah. 
Od samega začetka čebelarjenja, v naši pekarni nasta-
jajo iz kakovostnega medu, tudi dišeče medene dobrote 
različnih oblik.  Prepričani smo, da se zavest o naravnih 
proizvodih dviguje in s tem tudi skrb za zdravje in zdrav 
način življenja, zato smo na domačem dvorišču, obstoječi 
čebelnjak s 20 panjskimi enotami preuredili tako, da ne 
služi samo kot varen dom družinam kranjske čebele, am-
pak omogoča tudi posamezniku vzpostavitev dobrega psi-
hofizičnega počutja kot priložnost za počitek, sprostitev 
in oddih od vsakodnevnih obremenitev in stresnih stanj v 
življenju. 

Sem Darja Šolar, mlada prevzemnica čebelarske kmetije, 
poročena, mamica štirih deklic, po izobrazbi diplomirana 
ekonomistka, smer računovodstvo. Z družino že trinajsto 
leto živimo na Strmci v občini Laško, ob neposredni bli-
žini čebelnjaka na domačem dvorišču z 20 AŽ panji, kjer 
se lahko dodobra opazuje čebele, ki so me s svojo delav-
nostjo, vztrajnostjo in mogočnostjo popolnoma osvojile. 
Vesela sem, da imam mentorja z več kot 35-letnimi izku-
šnjami v čebelarstvu. To je moj tast-čebelarski mojster in 
z njegovo pomočjo sem pridobljeno znanje iz knjig začela 
pred leti uporabljati v praksi. Svoje poznavanje čebelarje-
nja sem nadgradila tako, da sem junija 2016 pridobila cer-
tifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji - čebelarka. Leto 
prej sem obiskovala tečaj apiterapije, kjer sem si pridobila 
znanja na področju pridobivanja, shranjevanja in pravilne 
uporabe čebeljih pridelkov. Z zagovorom zaključne na-

loge na temo imunskega sistema sem uspešno zaključila 
izobraževanje in postala apiterapevtka. Ker so me čebele 
s svojo mogočnostjo tako osvojile, sem po dvanajstih letih 
dela v računovodstvu dala odpoved in se odločila, da se 
podam na novo življenjsko pot.  Sedaj sem že drugo leto 
nosilka in usmerjevalka razvoja čebelarstva, lectarstva in 
apiturizma Šolar z več kot 35 letno tradicijo, kar mi je v 
veliko zadovoljstvo.
Avgusta 2016 sem uspešno oddala vlogo za dodelitev 
nepovratnih sredstev za sofinanciranje iz podukrepa 6.1 
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Sama vloga 
je morala biti do predpisanega roka vsebinsko popolna z 
obveznim dodatkom, to je poslovnim načrtom za obdobje 
treh let. Iz  poslovnega načrta sem obvezne mejnike že iz-
polnila in si zadala obvezne in neobvezne cilje, katere mo-
ram realizirati v treh letih od datuma prejete pozitivne od-
ločbe. Izbrala sem predvsem obvezne cilje, ki prispevajo h 
gospodarskemu razvoju kmetije in prispevajo k doseganju 
horizontalnega cilja. Med neobvezne cilje v poslovnem 
načrtu sem si zadala ohranitev obsega proizvodov, trženje 
kmetijskih proizvodov, sodelovanje in dvig kakovosti pro-
izvodov, ter vključitev v izobraževanje.

Veliko ciljev iz poslovnega načrta je že udejanjenih. In 
sicer, ob oddaji vloge je imela kmetija Šolar 62 čebeljih 
družin na treh različnih lokacijah; danes imamo preko 120 
gospodarskih čebeljih družin na sedmin različnih lokaci-
jah. Z nakupom novih panjev in čebeljih družin smo tako 
povečali pridelavo medu. Posodobili smo tudi prostor za 
točenje medu in polnjenje v kozarce, sam prostor pa je 
namenjen tudi izdelavi in pakiranju različnih medenih iz-
delkov. Ne manjkata tudi skladiščna prostora za različno 
embalažo, pokrove in nalepke. Najnovejšo naložbo pred-
stavlja nakup hladilnice za hrambo čebeljih pridelkov in 
satja. Posodobili smo tudi sanitarni prostor. Ciljev in idej 
ne zmanjka. Obenem skušamo slediti tudi trendom na trgu 
in predvsem zadovoljstvu strank. Eden izmed teh večjih 
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zastavljenih in doseženih ciljev je, da smo v naših novih 
prostorih na domačem dvorišču odprli vrata prijetnega  
prostora, kjer bodo našim strankam še naprej dostopni 
medeni izdelki. V preteklem letu sem se udeležila tečaja 
angleškega jezika, predvsem zaradi lažjega sporazumeva-
nja s tujimi gosti na našem čebelarskem turizmu. Letos pa 
sem se izobraževala za preskuševalca medu, kjer sem si 
razširila znanje o sortah medu.

Pri nas doma so gostje vedno dobrodošli, lahko se pre-
pustijo vonju svežih medenjakov in degustaciji čebeljih 
pridelkov. Z veseljem bomo prikazali tudi izdelavo in kra-
šenje lecta. V čebelnjaku na domačem dvorišču si gostje 
lahko izboljšajo svoje psihofizično počutje. Predstavljamo 
se na sejmih in raznih kulturnih prireditvah po Sloveniji. 
Tokrat sem se z veseljem in ponosom odzvala povabilu k 
sodelovanju s predstavitvijo na Poklukarjevih dnevih. 


