
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) v sodelovanjus Pediatrično kliniko, Kliničnim  
oddelkom za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove ter Društvom za pomoč 
otrokom s presnovnimi motnjami aprila vabi na vseslovensko dobrodelno prireditev  
v pomoč otokom s sladkorno boleznijo ~ sladkorčkom.

Vse slovenske čebelarje in podpornike zato vabimo na dobrodelni pohod na Lukovico. 
Na sedež ČZS se lahko odpravite vsak od svojega doma ali z nami prehodite le zadnji del 
poti. Predsednik ČZS Boštjan Noč se bo iz domače Žirovnice na 58 km dolgo pot odpravil 
17. aprila ob 2. uri zjutraj. Ob prihodu na Lukovico se bomo poveselili na dobrodelnem 
koncertu.

Kje vse bodo potekale poti, kdo vse se nam bo pridružil in kako lahko donirate  
za obolele otroke, vas bomo dnevno obveščali na www.czs.si

Dobrodelni pohod
za sladkorčke, 
otroke s sladkorno boleznijo

17. aprila 2020 
vse naše poti vodijo  

na ČZS!

Častni pokrovitelj prireditve:
predsednik RS Borut Pahor.

Do sedaj so projekt podprli 
in napovedujejo aktivno udeležbo: 

g  predsednik državnega zbora RS  
Dejan Židan,

g  ministrica MKGP Aleksandra Pivec,
g  Vzgojno izobraževalni zavod Frana 

Milčinskega Smlednik,
g  Čebelarsko društvo Antona Janše  

Breznica,
g  Čebelarska zveza Gorenjske,
g  Gostišče Pri čebelici,
g  Celjski sejem,
g  Nacionalni inštitut za javno zdravje,
g  Zveza paraplegikov Slovenije,
g  Zveza društev upokojencev Slovenije , 
g  Zveza tabornikov Slovenije, 
g  Osnovna šola Žirovnica.
g  Občine: 

Žirovnica, Lukovica, Apače, Ptuj, Divača, 
Radovljica, Ljubljana,  Dobrna,  Šentilj, 
Komenda, Sv. Jurij v Slovenskih goricah,  
Bohinj ...

Medijska pokrovitelja:
g  Radio Aktual,
g Radio Veseljak.

Sladkorčkom in 
ostalim diabetikom 
bomo pripravili   
smernice za uporabo 
čebeljih pridelkov  
v njihovi prehrani. 

... vsak po svojih 
zmožnostih, meter   
ali kilometer, a vsak 
z dobrim namenom!

ČZS bo ob zaključku pohoda, 17. aprila ob 17.00
 v šotoru pred čebelarskim centrom Slovenije organizirala  dobrodelni koncert.
Povezoval ga bo Klemen Bunderla, poleg drugih pa bodo nastopili:
g  Marko Vozelj g  Ana Dežman g  Rok Ferenga g  ansambel Šani Šeni g  Danijel Popović   
g  Kamniške mažoretke g  Humorist Denis Kregar - Tone Serpentinšek  g  Miran Rudan 
g  Policijski orkester g  Ansambel Poljanšek g  Werner g  Orleki g  Riya - Patricija Štifter 
g  Manca Izmajlova g  Godba Lukovica g  Ribič Pepe
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