
 

 

SPOROČILO  
Datum: 21.05.2020 
 
Zadeva: Obeležitev 3. svetovnega dneva čebel 
 
Čebelarska zveza Slovenije je v okviru praznovanja 3. svetovnega dne čebel pripravila 
slavnostno sejo, ki je potekala 20. maja  ob 17.00 uri. na Brdu pri Lukovici. 
 
Žal nam trenutne razmere v Sloveniji niso dopuščale, da bi praznovanje izpeljali tako, 
kot pretekli leti, pa vendarle se nam je uspelo zbrati v okrnjeni, a  visoki in prijetni 
družbi, s katero smo obeležili 20. maj, svetovni dan čebel, ki je istočasno rojstni dan 
našega največjega čebelarja, Antona Janše. 
V nagovoru so nas pozdravili:  

- Ga. dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

- G. Mag. Dejan Židan, vodja projekta SDČ do razglasitve; 

- G. dr. Peter Kozmus, podpredsednika Apimondie; 

- G. Roman Mavec, vodja poskusnega sadovnjaka KIS na  Brdu pri Lukovici; 

- G. Boštjan Noč, predsednik ČZS. 

Slavnostni govorec prireditve je bil predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Boštjan 
Noč. Vse zbrane je opomnil, da »delo s čebelami ni samo delo, je namreč posebno 
poslanstvo. Zadnje dni smo doma in po svetu poslušali številne lepe besede o pomenu 
čebel in drugih opraševalcev. Svet se vsak dan bolj zaveda, da je vsaka tretja žlica 
hrane odvisna od opraševanj čebel. Veseli ga dejstvo, da je ta dan v javnosti zaživel 
in da to niso samo še en svetovni dan na koledarju, ampak je postal svetovno gibanje 
o pomenu čebel«. 
Podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondie Peter Kozmus je govoril 
o pomenu čebel: »Potrebna je akcija in preiti je treba od besed k dejanjem. Samo 
skupaj lahko izboljšamo okolje. Pomagajmo preživeti čebelam in skupaj bomo živeli v 
bolj zdravem in lepšem okolju.  Tudi situacija, v kateri se je znašel celoten svet                  
( COVID-19) je dobro za globalno gibanje« 
 Na slovesnosti je spregovoril tudi vodja projekta svetovni dan čebel do razglasitve 
mag. Dejan Židan, ki nas je spomnil na prehojeno pot od začetka projekta in veseli ga 
dejstvo, da »se projekt nadaljuje, čeprav so se med tem zamenjali že številni ljudje« 
Vodja poskusnega sadovnjaka Brdo pri Lukovici Roman Mavec je opomnil, da »so za 
kmetijstvo nujno potrebne čebele, a je treba biti pri kmetovanju, predvsem pri uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev zelo pazljiv, prav zaradi čebel« 
Ministrica dr. Aleksandra Pivec je v svojem nagovoru najprej opozorila, »naj bo 
svetovni dan čebel dan ozaveščanja o pogojih za delo čebelarjev in reševanju 
problematike preživetja čebel,  za kar se Čebelarska zveza Slovenije zelo trudi pri 
ozaveščanju čebelarjev doma in po svetu« 
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