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novinarska konferenca:  
Brez čebel ni življenja – podpora slovenskih evropskih poslancev 

slovenskim čebelarjem  
 

- 100 čebelarjev s slovenskimi evropskimi poslanci v EP 16. aprila predstavi 
projekt  ČZS Evropski medeni zajtrk;  

 
- zasaditev lipovega drevoreda evropskih poslank in poslancev  

kot podpora akciji ČZS Človek posadi – čebela opraši;  
 

- na pobudo slovenskih evropskih poslancev so projekte ČZS podprli tudi 
nekateri slovenski vrhunski športniki, kulturniki in umetniki.  

 

Turistična kmetija pri Lazarju, Podgrajska cesta 9 c, 1000 Ljubljana  
petek, 27. marec 2015 

 
Na novinarski konferenci bodo ob sodelovanju vodstva Čebelarske zveze Slovenije, 
predstavnikov Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, slovenskih 
evropskih poslancev in  drugih podpornikov slovenskih čebelarjev slovenske 
evropske poslanke in poslanci predstavili prizadevanja Čebelarske zveze 
Slovenije za promocijo Slovenije, ki teče pod sloganom Brez čebel ni življenja/ 
No bees, no life.  
 

Program 

9.00–9.30 Prihod na Turistično kmetijo pri Lazarju 

 Na kmetiji bo priložnostno v organizaciji Čebelarske zveze 
Slovenije pripravljena razstava.   

 V neposredni bližini kmečkega dvorišča, na poti k razgledni 
točki, bo zasajen lipov drevored evropskih poslank in 
poslancev in pripravljen prostor za pritrditev označevalne 
table. 

9.30–10.00 Predstavitev podpore slovenskih evropskih poslancev projektom 
slovenskih čebelarjev  

 Postrežen bo tradicionalen slovenski zajtrk. 

 Priložnost za pogovor z evropskimi poslanci in podrobna 
predstavitev projektov ČZS: Evropski medeni zajtrk, Človek 
posadi – čebela opraši in 20. maj – svetovni dan čebel. 

10.00–10.15 Izjave medijem: 

 Predstavitev namena projekta ČZS in slovenskih evropskih 
poslancev Evropski medeni zajtrk, Bruselj, 16. april 2015. 

 Izročitev sadik lip predsednika ČZS Boštjana Noča 
slovenskim evropskim poslancem. 

10.15–11.00 Saditev sadik lip in pritrditev označevalne table lipovega drevoreda 
evropskih poslank in poslancev. 

 Fototermin 

  



Povezava na zemljevid Turistične kmetije pri Lazarju: 
https://plus.google.com/113073589253415508461/about?gl=si&hl=sl; in njihove 
spletne strani: http://www.pri-lazarju.si/; 
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