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ČEBELARSTVO

 je čebelar, čebelarski 
strokovnjak, raziskovalec, predavatelj, predsed-
nik Sveta za čebelarstvo na MKGP in podpred-
sednik Svetovne čebelarske organizacije.
Svetovna čebelarska javnost ga je spoznala leta 
2003, ko je bil generalni sekretar največjega čebe-
larskega kongresa APIMONDIA, ki je potekal v 
Sloveniji. Od takrat dalje sodeluje v številnih 
čebelarskih združenjih in se udeležuje različnih 
mednarodnih dogodkov (Argentina, Avstrija, 
Bangladeš, Belgija, Bolgarija, Francija, Hrvaška, 
Indija, Irska, Italija, Južna Koreja, Kazahstan, 
Malta, Poljska, Srbija, Turčija,  Ukrajina, ZDA, 
Združeni arabski emirati ...).
Zaposlen je na Čebelarski zvezi Slovenije, kjer je 
strokovni vodja Rejskega programa za kranjsko 
čebelo. Je soavtor več kot 200 znanstvenih, 
strokovnih in poljubnih prispevkov s področja 
čebel, čmrljev in opraševanja. Poleg tega je 
soavtor knjig: Čebelarjenje za vsakogar, Čmrlji v 
Sloveniji in Brez čebel ne bo življenja.

Peter Kozmus

Celotna turistična in gostinska ponudba v oko-
lici, kakor tudi možnost enodnevnega izleta na 
Kozjansko je objavljena na spletni strani TD 

Pilštanj: www.td-pilstanj.si

Na sončni strani Pilštan-
ja, v neokrnjeni naravi, 
med travniki, vinogradi 
in sadovnjaki, se nahaja 
čebelarstvo KOZMUS, ki 
ga vodi priznan čebelarski 

strokovnjak dr. Peter 
Kozmus. 

Celje

Novo Mesto

Krško

Maribor

Podčetrtek

Rogaška
Slatina

Čebelarstvo KOZMUS
Pilštanj 62

3261 Lesično
E-mail: peter.kozmus@gmail.com

GSM: 041 352 997
www.kozmus.net

Vabljeni na ogled in predstavitev čebelarstva

 KOZMUS!

Občina Kozje

Kozjanski
park

Pilštanj
Buče

ČEBELARSTVO



Ob obisku boste od blizu spoznali:

Poleg tega vam bo dr. Peter Kozmus predstavil 
razlike med čebelarstvom v Sloveniji in drugod. 
Med drugim vam bo razložil tudi, kako smo 
Slovenci dosegli razglasitev SVETOVNEGA 
DNE ČEBEL in kaj moramo vsi skupaj  narediti 
v prihodnje, za boljše preživetja čebel. 

medonosne in samotarske čebele, 

številne čebelje pridelke in njihove 
blagodejne učinke in 

izvedeli o širokem pomenu čebel za obstoj 
ljudi.

To so le nekateri razlogi za obisk čebelarstva.

Ogled čebelarstva
Čebelarstvo Kozmus smo od leta 2016 certifici-
rani ponudnik čebelarskega turizma. Za obis-
kovalce imamo zanimivo ponudbo. Ogledali si 
boste čebelnjak, različne panje, hotel za 
samotarske čebele, opazovalni panj, medovite 
rastline ... in ob tem spoznali slovensko 
tehnologijo čebelarjenja, ki se v mnogočem 
razlikuje od tehnologije drugod po svetu.

Degustacija medu
Na čebelarstvu Kozmus imamo čebelnjake na 
štirih stojiščih, kar nam omogoča pridelavo 
različnih vrst medu. Ob obisku boste preizkusi-
li različne vrste medu s pirinim kruhom in ob 
tem izvedeli za njihove blagodejne učinke. 
Seznanili se boste tudi, kako je mogoče pridela-
ti različne vrste medu in zakaj v tujini medove 
ločijo le na svetle in temne. Po degustaciji boste 
lahko med, ki vas bo najbolj navdušil, tudi 
kupili.

Svetovni dan čebel
20. maj je SVETOVNI DAN ČEBEL (SDČ), ki je 
bil na pobudo Slovenije razglašen 20. decembra 
2017 v New York-u. Dr. Peter Kozmus je aktiv-
no sodeloval v celotni proceduri, do razglas-
itve, zato vam bo ob ogledu čebelarstva o SDČ 
povedal veliko zanimivosti in tudi, zakaj je 
pomembno, da imajo čebele svoj dan.

Slovenski med
Čebelarstvo KOZMUS je vključeno v kolektiv-
no blagovno znamko »Slovenski med kontroli-
rane kakovosti«. Med pridelujejo zelo skrbno 
in ga polnimo v le novo embalažo. Prizadeva-
mo si, da je pot od panja do mize čim krajša in 
da kupci dobijo tak med, kakršnega proizvede-
jo čebele. 

Dr. Peter Kozmus je v letu 2017, skupaj z Bošt-
janom Nočem in Karolino Vrtačnik izdal knjigo 
Brez čebel ne bo življenja. V knjigi skupno 69 
avtorjev iz 32 držav opisuje širši pomen čebe-
larstva za okolje in ljudi. Kot avtor in urednik 
vam bo predstavil knjigo in povedal, kako je 
prišlo do njene-
ga nastanka in 
kako je skoraj 
eno leto zbiral in 
urejeval vsebino 
knjige. Več infor-
macij o knjigi je 
dosegljivih na: 
www.beebooks.si

Predstavitev svetovne knjige
Brez čebel ne bo življenja


