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GLAVNA NAČELA
Mest s čebeljo potjo

KLJUČNO JE SODELOVANJE
Mesta, ki osnujejo čebeljo pot, si prizadevajo 
vsestransko vključiti posameznike, organizacije 
in vladne službe ter tako zagotoviti bolj 
raznolike in trajnostne ukrepe.

Mesta s čebeljo potjo lahko črpajo navdih iz 
pobude URBACT in premislijo o oblikovanju 
posebne lokalne skupine. 
(www.urbact.eu/urbact-local-groups)

Ključni lokalni deležniki so med drugim: 
čebelarji in njihova društva, šole, lastniki lokalnih 
podjetij, zdravstvene organizacije, druge lokalne 
nevladne organizacije in združenja, strokovnjaki 
s specifičnim znanjem in veščinami ter drugi 
zainteresirani posamezniki.

PODPIRANJE DELOVANJA 
SKUPNOSTI
Mesta naj se posvetujejo z lokalnimi deležniki, 
jim pomagajo ustanoviti lokalno skupino in jih 
opolnomočijo za aktivno delovanje.

Mesta bi morala lokalnim skupinam zagotoviti 
vsaj operativno podporo in jim nuditi primerne 
prostore za redna srečanja.

Za določene aktivnosti je koristno imeti 
namenska proračunska sredstva. Že majhna 
finančna pomoč daje lokalnim skupinam 
zaupanje in motivacijo.

V idealnem primeru bodo mesta ukrepe in 
zamisli, ki jih predlagajo lokalne skupine, 
vključila tudi v svoje mestne politike.

PODPORNI PRAVNI IN  
ADMINISTRATIVNI OKVIR
Mesta morajo ustvariti podporno okolje za lokalno delovanje, naklonjeno 
čebelam in drugim opraševalcem. 

Zlasti morajo spodbujati in negovati medsektorsko sodelovanje ter 
vključevanje različnih oddelkov v mestni upravi in prenos njihovega 
strokovnega znanja in izkušenj v dejanja.

Oblikovanje podpornega okvira lahko pomeni vključevanje urbanega 
čebelarstva in skrbi za vse opraševalce v upravljanje ter načrtovanje 
urbanega prostora.

Mesta lahko tudi sprejmejo posebne predpise, na primer za spodbujanje 
ekoloških praks in zmanjšanje onesnaženja.

https://urbact.eu/urbact-local-groups


NAŠA VIZIJA
Mesta s čebeljo potjo (angl. Bee Path Cities) je mreža, v katero so se združila 
mesta v skupni viziji ustvarjati okolje, prijazno za opraševalce in s tem dobro 
za ljudi.

Verjamemo, da lahko izmenjava izkušenj in znanja med mesti, ki si želijo 
stopati po čebelji poti proti bolj trajnostnim in zdravim urbanim območjem za 
vsa živa bitja, obrodi veliko sadov.

NAŠI CILJI
 Prenos znanja 

Izmenjava informacij, zamisli in pobud za izboljšanje urbane trajnosti.

 Skupni ukrepi 
Iskanje virov financiranja za skupne dejavnosti, kot so lokalni ukrepi, 
izmenjava informacij, ozaveščanje, in krepitev našega gibanja po svetu.

 Ozaveščanje 
Boljše razumevanje javnosti o povezavi med dobrobitjo opraševalcev in 
trajnostjo v urbanem okolju.

NAŠE DEJAVNOSTI
 Redna spletna srečanja, poimenovana »jutranje kave«, 

namenjena izmenjavi informacij, zamisli in praks.

 Letna srečanja, 
namenjena pregledu dosežkov partnerjev, razpravam o izzivih, izmenjavi znanj 
in dobrih praks ter načrtovanju skupnih dejavnosti.

 Tematske konference, 
namenjene razpravi o posebnostih urbanega čebelarstva in spoznavanju novih 
pristopov.

 Izobraževanje za nove partnerje
zajema osnovna izobraževanja za nova mesta na temo ključnih modulov 
trajnostnega urbanega čebelarstva, ki potekajo vsako drugo leto.

 Dogodki v mestih s čebeljo potjo
so zlasti svetovni dan čebel, 20. maj, in drugi dogodki, katerih namen je 
spodbuditi meščane, nevladne organizacije, podjetja in ustanove, da se 
pridružijo našemu poslanstvu. 

 Promocija
načel mreže in inovativnih pristopov mest na različnih dogodkih in družbenih 
omrežjih. Vse informacije bodo objavljene na spletni strani mreže.



LOKALNI UKREPI
Mest s čebeljo potjo

Sodelujoči deležniki v mestih lahko v podporo skupni viziji sprejmejo vrsto 
lokalnih ukrepov. Mestom ni treba storiti vsega – pomembno je, da nekje 

začnejo in si prizadevajo za nenehne izboljšave.

SPODBUJANJE IN 
PODPIRANJE BIOTSKE 

RAZNOVRSTNOSTI 
V MESTIH 

Z učinkovitim upravljanjem 
mestnih zelenih površin.

ZAŠČITA VSEH 
OPRAŠEVALCEV

Z ohranjanjem in 
izboljševanjem določenih 
mestnih habitatov, ki jih 

opraševalci potrebujejo za 
obstoj.

PODPORA 
URBANEMU 

ČEBELARSTVU
Na primer s povezovanjem 

v mreže, poslovnim 
razvojem in finančno 

podporo.
PROMOCIJA 
IZDELKOV, 

POVEZANIH 
S ČEBELAMI 

Mreža deluje kot inkubator 
novih poslovnih idej za 

čebelarstvo, čebelje 
pridelke in povezane 

storitve.

VZPOSTAVITEV 
LOKALNE 

ČEBELJE POTI
S povezovanjem lokacij, 

znanih po pridelavi in 
prodaji čebeljih pridelkov 

ter kulturni in naravni 
dediščini, na zemljevidu 

mesta.

OBVEŠČANJE 
JAVNOSTI

Izboljšati razumevanje 
pomena opraševalcev za 

naše zdravje, dobro počutje 
in prehrano med lokalnimi 
prebivalci od najmlajših do 

najstarejših.

VKLJUČITEV 
JAVNOSTI

Navdihniti lokalne 
prebivalce, da v svojem 
mestu ravnajo tako, da 
podpirajo opraševalce.



POSTANITE
mesto s čebeljo potjo!

NAŠA ZGODOVINA
Mreža Mest s čebeljo potjo je nastala iz dveh 
mrež, BeePathNet1 in BeePathNet-Reloaded2, 
ob podpori evropskega programa sodelovanja 
URBACT. Mreži sta delovali od leta 2018 do 2021 
in od leta 2021 do 2022, vključevali pa sta devet 
mest v EU, ki so skušala razumeti navdihujočo 
prakso »Čebelje poti« v Ljubljani, jo prilagoditi in 
ponovno uporabiti.

Mreža Mest s čebeljo potjo3 je bila ustanovljena 
oktobra 2022 z namenom, da se omogočita 
izmenjava in učenje tudi mestom, ki niso deležna 
podpore URBACT. Odprta je za vsa mesta v 
Evropi in po svetu.

NAŠI ČLANI
Ustanovitelj mreže je Mestna občina Ljubljana.

Mesta, ki so prva prevzela dobro prakso »Čebelje 
poti« v Ljubljani, so: Amarante (Portugalska), 
Bansko (Bolgarija), Bergamo in Cesena (Italija), 
Bydgoszcz in Sosnowiec (Poljska), Hegyvidék 
(Budimpešta, Madžarska), Nea Propontida 
(Grčija) in Osijek (Hrvaška).

Najnovejši seznam in zemljevid mest s čebeljo 
potjo je na voljo na spletni strani:  
www.urbact.eu/bees. 

Ali vaše mesto podpira filozofijo, opisano v 
tem dokumentu? Pridružite se nam!

ZAKAJ POSTATI ČLAN?
• Postanite del podporne mreže mest.
• Izvedite več o tem, kako opraševalci 

pripomorejo k večji trajnosti mest.
• Izmenjajte izkušnje svojega mesta z drugimi.
• Izkoristite znanje in izkušnje članov mreže.
• Ustvarite svojo čebeljo pot ali pa nadgradite 

izvirni primer dobre prakse iz Ljubljane.
• Črpajte navdih v dejavnostih v podporo 

opraševalcem.

Članstvo ne prinaša finančnih ali formalnih 
obveznosti. Temelji na skupni želji po izmenjavi 
znanja z drugimi mesti v Evropi in po svetu.

KAKO SE PRIDRUŽITE?
Želite izvedeti več? Udeležite se naše naslednje 
jutranje kave. 

Želite potrditi svojo zavezo? Izpolnite spletno 
prijavnico in postanite uradni član.

Za več informacij o tem, kako vključiti svoje 
mesto in začeti svojo čebeljo pot, se obrnite na 
nas.

E: beepathnet@ljubljana.si 
W: www.urbact.eu/bees 

  
 

1 www.urbact.eu/beepathnet
2 www.urbact.eu/beepathnet-reloaded
3 www.urbact.eu/bees
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IZJAVE USTANOVNIH ČLANOV MREŽE MEST S ČEBELJO POTJO

Meščani in ustanove 
SI DRUŽNO PRIZADEVAMO, 

da bi postali čebelam in 
opraševalcem prijazno mesto. 

— Giorgio Gori
župan Bergama

V mestu Bydgoszcz ne 
upoštevamo le civilizacijskih 

teženj, temveč tudi pomen mesta 
kot varnega zatočišča za 

DIVJO NARAVO.
— Rafał Bruski

župan mesta Bydgoszcz

Vzpostavil smo KOLEKTIVNO 
RAZUMEVANJE pomena 

“zeleno in čebelam prijazno” in 
to se bomo trudili zasledovali 

tudi v prihodnosti.
— Cesena

Okrožje Hegyvidék se z globalnimi 
in lokalnimi okoljskimi izzivi sooča 

z drugega zornega kota, v ta 
proces pa želimo VKLJUČITI tudi 
PREBIVALCE in z njimi sodelovati.

— Zoltán Pokorni
župan okrožja Hegyvidék, XII. okrožja Budimpešte

Ustvarili smo ALTERNATIVNI 
TURIZEM in močno orodje 
za izobraževanje o biotski 
raznovrstnosti, trajnosti in 

prehranski ustreznosti, ki jo v 
mestih zagotavljajo opraševalci.

— Emmanouil Karras
župan občine Nea Propontida

Želimo se učiti od Ljubljane in 
seveda spodbuditi pristojne 
na Hrvaškem k spremembi 

pravnih predpisov glede 
URBANEGA ČEBELARSTVA.

— Vladimir Ham
predsednik mestnega sveta v Osijeku

Naš cilj je zeleno, prijazno in 
TRAJNOSTNO MESTO z veliko 

parki in rekreativnimi površinami. 
Potrebe naših prebivalcev se 

spreminjajo in z njimi tudi naše 
delovanje.

— Arkadiusz Chęciński
župan mesta Sosnowiec

Čebele in VSI OPRAŠEVALCI 
so naši prijatelji in nujno potrebni 

sopotniki skozi življenje. 
Poskrbimo za to, da bomo lahko 

živeli skupaj v zdravem in zelenem 
okolju!

— Zoran Janković
župan Mestne občine Ljubljana

Razvijamo različne načine 
podpore za čebelarstvo in 

vso ekonomijo, ki temelji na 
ČEBELJIH PRIDELKIH, skupnosti 

pa tudi dvigamo zavest o pomenu 
čebel in njihovih pridelkov.

— José Luís Gaspar
župan občine Amarante

Pri projektu ne gre le za zaščito 
čebel, temveč tudi za prenos 

ZNANJA TER REŠITEV za težave 
in izzive, s katerimi se soočajo 

čebelarji.
— Ivan Kadev

župan občine Bansko


