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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam svetniško pobudo oziroma 

vprašanje in prosim za pisni odgovor. 

Ljubljana je znana po tradiciji čebelarjenja. Na območju občine deluje več kot pet tisoč 

panjev. Izredno pozitivno je, da se v zadnjih letih ponovno razvija urbano čebelarjenje. 

Podobna meščanska navada postavljanja čebelnjakov na svojih vrtovih izhaja že iz časa 

Plečnika. 

Leta 2017 je Ljubljana prejela naziv Čebelam najbolj prijazna občina, ki ga podeljuje 

Čebelarska zveza Slovenije. 

Urbano čebelarjenje s panji na vrhovih oziroma terasah številnih ljubljanskih stavb začenši s 

Cankarjevim domom, ni le zanimivost in atrakcija ampak priča tudi o izrazito spoštljivem 

odnosu do okolja in narave. 

Poleg čebelarjev za čebele skrbi tudi občina, ki na javnih površinah sadi trajnice z mnogo 

medovitimi rastlinami in k temu spodbuja tudi občanke in občane. 

Številni čebelji panji se nahajajo na objektih v središču mesta kjer je zelenih površin manj. 

Ker je urbano čebelarjenje lepa tradicija in Ljubljana čebelam prijazno mesto, predlagam 

razmislek o nadgradnji urbanega čebelarjenja, po zgledu mesta Utrecht. To nizozemsko 

mesto je več kot 300 avtobusnih postaj spremenilo v zelene mestne oaze namenjene čebelam. 

Na strehe postaj so namreč zasadili medovito cvetje. 

V kolikor infrastruktura to dopušča, predlagam v razmislek, da enako ali podobno 

zeleno rešitev naredimo tudi v Ljubljani. 

S tem bi zavedanje o odnosu do okolja in hkrati tudi tradicijo čebelarjenja na vsakodnevni 

ravni približali Ljubljančankam in Ljubljančanom ter ostalim obiskovalcem. 

 



 

 

Glede na to, da so na vseh avtobusnih postajah postavljene oglasne vitrine oziroma monitorji, 

bi se lahko sredstva za stroške vzpostavitve in vzdrževanja zelenih streh zagotovila s tega 

naslova. 

 

Predlagam v razmislek in prosim za pisni odgovor. 

 

Hvala in lep pozdrav, 

 

mag. Marko Koprivc, 

vodja Svetniškega kluba SD 

 

 


