
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Okrogla miza »20. maj, svetovni dan čebel – priložnost za vse« 
12. marec 2016 

 

Končni komunike 
 

Na povabilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, so se ministri, 
pristojni za kmetijstvo, oziroma njihovi predstavniki, Republike Avstrije, Češke republike, Francoske 
republike, Madžarske, Črne gore, Republike Slovenije in Republike Srbije, sestali 12. marca 2016 v 
Celju, da bi razpravljali o možnostih za nadaljnji razvoj čebelarskega sektorja ter promocijo in 
trajnostni razvoj drugih dejavnosti, kot so kmetijstvo, industrija, turizem, ki jih lahko prinese pobuda za 
svetovni dan čebel1. 

Kmetijski ministri, zbrani v Celju:  

Poudarjajo pomen čebel in drugih opraševalcev za trajnostno kmetijsko proizvodnjo in zagotavljanje 

varnosti preskrbe s hrano in hranilne varnosti prebivalstva ter za okolje v smislu ohranjanja 

ekološkega ravnotežja in zagotavljanja ohranjanja biotske raznovrstnosti v naravi; 

Želijo opozoriti na dejstvo, da so čebele v zadnjem obdobju vse bolj ogrožene zaradi človekovih 

dejavnosti in njegovega vpliva na okolje, pa tudi drugih dejavnikov, kot so nove čebelje bolezni in 

škodljivci, podnebne spremembe; 

Ponovno potrjujejo, da je treba spodbujati dejavnosti, namenjene ozaveščanju vlad in javnosti o 

pomenu čebel in čebelarstva, ter vidijo pobudo za razglasitev svetovnega dneva čebel kot eno ključnih 

orodij v zvezi s tem; 

Pozivajo k mednarodnemu sodelovanju, zlasti h krepitvi naše skupne skrbi za čebele, da bi dosegli 

boljše rezultate pri zaščiti čebel in njihovega habitata kot tudi glede spodbujanja trajnostnega razvoja 

čebelarstva; 

Menijo, da lahko skupna prizadevanja v zvezi s tem pomembno prispevajo k doseganju trajnostnih 

razvojnih ciljev, in sicer odpraviti lakoto, doseči prehransko varnost in izboljšano prehrano kakor tudi 

spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva, zaščititi omejene naravne vire in preprečiti izgubo biotske 

raznovrstnosti. 

 
Celje, 12. maj 2016 

                                                           
1
 V prizadevanju, da se nadgradijo dejavnosti na področju ozaveščanja vlad in javnosti o pomenu čebel in 
čebelarstva, bo Republika Slovenija, na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, predlagala Združenim narodom 
(ZN), da 20. maj postane svetovni dan čebel 




