
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za 
varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja

City of Ljubljana, Department for Environmental 
Protection, Section for Rural Development

 
vas vabi na | invites you to

 

MEDENI DAN  
HONNEY DAY

18. julija 2015 | 18 July 2015
Stritarjeva ulica | Stritarjeva Street

9.00 – 15.00

Sodelujoči | Participants:
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

– izdelava figuric iz sladkorne mase
Društvo Urbani čebelar – prikaz urbanega 
čebelarjenja, degustacija in prodaja medu

medex – degustacija in predstavitev prehranskih dopolnil 
in izdelkov na osnovi čebeljih pridelkov, otroške delavnice 

– izdelava čebelic, naredimo si čebelja krila in tipalke, 
druženje z maskoto čebelica Sivka

Botanični vrt Univerze v Ljubljani – predstavitev 
medovitih rastlin, semena travnika

 
Prodaja medu in čebeljih pridelkov 

ter predstavitev dejavnosti:
apiprodukt, Čebelarstvo Žerjal |

Grega Brenko | Čebelarstvo Brenča | Čebelarstvo Jere |
Čebelarstvo Petek | Medeni kotiček | Čebelarsko društvo 

Tacen | Čebelarsko društvo Barje | Čebelarsko 
društvo Ljubljana Center



Tradicija čebelarjenja v Ljubljani in njeni okolici sega že v 
čas prvih prazgodovinskih naselbin. Ime vasi Medno je celo 
izpeljanka iz besede medovit. Čebelo in panj najdemo na 
najstarejšem mestnem izvesku Mestne hranilnice na Čopovi 
ulici. Plečnik in številne meščanske družine so imeli na svo-
jih vrtovih čebelnjake. Na območju mestne občine Ljubljana 
deluje kar 3 % vseh slovenskih čebelarjev, ki imajo več kot 
4.500 panjev, delujejo pa v štirih čebelarskih društvih (Barje, 
Ljubljana Moste-Polje, Tacen in Ljubljana Center). Danes v 
Ljubljani spremljamo tudi razcvet urbanega čebelarjenja s 
pionirjem na tem področju – Cankarjevim domom Ljubljana, 
na čelu. Med, pridelan na območju Mestne občine Ljubljana, 
je izredno kakovosten. Poleg čebelarjev za čebele skrbi tudi 
Mestna občina Ljubljana, tako da na javnih površinah sadi 
trajnice z mnogo medovitimi rastlinami.
Zaradi vsega naštetega smo se odločili, da zasnujemo 
Čebeljo pot. Speljana je po Ljubljani od točke do točke, vanjo 
pa so vključeni tudi ponudniki medu in čebeljih pridelkov. 
Čebelja pot so: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, MGML 
Plečnikova hiša, Cankarjev dom Ljubljana, Lekarna Ljublja-
na, Medex, Slovenski etnografski muzej, Ljubljanski grad, 
Biotehnični izobraževalni center, Čebelarstvo Brenča, čebelar 
Milan Ovca, Medeni kotiček, Čebelarstvo Jere, Društvo Urba-
ni čebelar, Fermedica David Ferle s. p., Čebelarstvo Petek, 
apiprodukt – Čebelarstvo Žerjal, čebelar Iztok Holz in 
čebelar Gregor Brenko. Medeni dan predstavlja prvo skupno 
predstavitev vseh sodelujočih pri Čebelji poti. Pot s svojim 
inovativnim pristopom predstavlja velik turistični potencial, 
omogoča aktivnosti za dvig prepoznavnosti lokalnih ponud-
nikov in izdelkov na področju čebelarjenja ter vpeljuje Lju-
bljanski med kot prepoznaven in samostojen proizvod.
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