
Vabilo 
 

 

 

EU mesta – 

dobro za ČEBELE 
je dobro za LJUDI 
PREOBLIKOVANJE V 
ZELENA TRAJNOSTNA 
MESTA 

 

 
Ljubljana, 
25. oktober 2022 
MEDNARODNA 
KONFERENCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani, 

Vabimo vas, da se nam pridružite na konferenci: EU mesta – dobro za ČEBELE je dobro 
za LJUDI, preoblikovanje v zelena trajnostna mesta, ki bo potekala 25. oktobra 2022 
v Ljubljani in preko spleta.  

Pridružite se nam in prisluhnite spoznanjem in rezultatom projekta BeePathNet 
Reloaded, URBACT prenosno omrežje. Z nami proslavite uradno ustanovitev mreže 
»Mest s čebeljo potjo«, nove neformalne mreže mest, ki bo nadaljevala izmenjavo in 
učenje med urbanimi območji in ustvarjanje mest, ki so dobra za čebele in dobra za 
ljudi. 

V dopoldanskem delu bodo trije ugledni mednarodni govorniki predstavili ključne 
vidike trajnostnega urbanega razvoja za opraševalce in meščane. Temu bo sledil oris 
ljubljanske dobre prakse urbanega čebelarstva in trajnostnega razvoja, katerega cilj je 
izboljšati življenjske pogoje opraševalcev kot tudi meščanov. Njegovo prenosljivost v 
zelo različna urbana okolja in kulture bodo najboljše predstavila mesta s svojimi 
zgodbami. S pomočjo programa URBACT, Ljubljanski model čebelje poti danes izvajajo 
v devetih mestih Bansko (Bolgarija), Osijek (Hrvaška), Nea Propontida (Grčija), 
Hegyvidék - XII. okrožje Budimpešte (Madžarska), Bergamo in Cesena (Italija), 
Bydgoszcz in Sosnowiec (Poljska) in tudi Amarante (Portugalska).  

V osredju popoldanskega dela bo uradna ustanovitev mednarodne mreže Mest s 
čebeljo potjo. 

Predstavili bomo našo skupno »Filozofijo Mest s čebeljo potjo«. Filozofija predstavlja 
okvir za delovanje mreže urbanih območij, ki jih združuje skupna vizija ustvarjanja bolj 
okoljsko trajnostnih in zdravih območij za vsa živa bitja.  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ure v programu so navedene po srednjeevropskem času 
(CET). 

 

Konferenca bo potekala v angleškem in 

slovenskem jeziku s konsekutivnim 

tolmačenjem. 

 

Za dodatne informacije pošljite 

elektronsko sporočilo na naslov 

beepathnet@ljubljana.si. 

 
 
 
Sledite nam na družbenih omrežjih: 

BeePathNet 

 
E-naslov: 
beepathnet@ljubljana.si   

 
Pridružite se mednarodni mreži Mest s čebeljo potjo: 
www.urbact.eu/bees  

 

Seznanite se z našo filozofijo, preberite strokovna gradiva, 

vključujoč priročnik za prenos dobre prakse in raziščite 

knjižnico tematskih časopisov. 

V nadaljevanju bodo na okrogli mizi »Opraševalci in meščani – vključujoči razvoj EU 
mest«. predstavniki mest delili svoje poglede, hkrati pa bomo novim mestom 
predstavili kako se lahko pridružijo izmenjavi znanj in učenju v mreži Mest s čebeljo 
potjo in naredijo prve korake po čebelji poti.  

Konferenca bo potekala na hibriden način. Preko spleta se je lahko udeležite vsi 
zainteresirani, fizična udeležba pa le z osebnim vabilom. Registracija je obvezna za 
vse udeležence. Za udeležbo na konferenci preko e-platforme, se prosim 
registrirajte do 20. 10. 2022, preko te povezave:https://tinyurl.com/BEE-good. 

 

Pridružite se nam in postanite mesto, ki je 

            dobro za ČEBELE in  
            dobro za LJUDI! 
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