
 
Kdor zna s čebelami ravnati, ni treba se mu pika bati …  

Že kot deklica si vzljubila brenčanje čebel, se s prsti sprehajala skozi satovje, okušala sladkosti 

medu, spoznavala zdravilnost čebeljih pridelkov  … Čudila si se kraljici matici, iz katere je zrasel 

cel zarod vojakov in delavk čebel … Občudovala si njihovo organiziranost in marljivost.  

Tudi sama pridna kot čebelica si ob čebelarskih zgodbah zrasla v zrelo dekle. Ljubezen do čebel 

in njihovih sadov pa je ostala in morda prav zdaj čutiš v srcu, da jo moraš deliti z drugimi. Tvoj 

plemeniti notranji glas bo najdlje ponesla krona Medene kraljice Slovenije … In morda je zanjo 

ustvarjena prav tvoja glava. … 

 
 Nosilec projekta Medena kraljica Slovenije Čebelarska zveza Slovenije in izvajalec projekta 

Društvo Medena kraljica Slovenije razpisujeta 

 

NATEČAJ ZA  

5. MEDENO KRALJICO SLOVENIJE 2022 

 

Slovenija, dežela z bogato tradicijo čebelarstva in pridelave medu ter vsega, kar je povezano s 

čebelami in njihovimi pridelki, izbira s poslanstvom promocije čebelarstva in čebeljih pridelkov  

5. medeno kraljico Slovenije. 
 

Naziv medena kraljica Slovenije lahko pridobijo mlada dekleta, ki so dopolnila  

18 let, so državljanke R Slovenije, ki imajo znanje o čebelah, o slovenskem čebelarstvu in izdelkih 

iz medu, znanje vsaj enega svetovnega jezika in vozniški izpit B kategorije. 
 

Prijavljene kandidatke, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo v mesecu maju 2022 

povabljene na predstavitev komisiji za izbor 5. medene kraljice Slovenije.   

Najprimernejše dekle, izbrano skladno s pravilnikom, bo okronano 21. 8. 2022 v času jubilejnega 

60. mednarodnega kmetijsko–živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni. 
 

Prijava kandidatke mora vsebovati: 

ime in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, kontaktne podatke (številka mobilnega 

telefona, elektronski naslov), podatke o izobrazbi, kratek življenjepis, motivacijsko pismo, 

dokazilo o vozniškem dovoljenju in fotografijo. 
 

Prijave pošljite do 30. aprila 2022 na naslov: Društvo Medena kraljica Slovenije, Cven 3 d,  

9240 Ljutomer, s pripisom »Ne odpiraj« 
 

Dodatne informacije: Branko Bratinščak, tel.: 041 494 190, vsak delavnik med 15.00 in 17.00 

e-pošta: medenakraljicaslovenije@gmail.com 
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