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Ljubljana, 2. 7. 2021 
 
Z donacijo SID banke na Ljubljanskem gradu zaživela replika 
Plečnikovega čebelnjaka z dvorca v Lanem na Češkem 

Nov čebelnjak, ki je dobil tudi status kulturnega spomenika in je pomemben 
del Čebelje poti v Ljubljani, je rezultat skupnih prizadevanj SID banke, 
Čebelarskega društva Barje, Čebelarske zveze Slovenije in Mestne občine 
Ljubljana  
 
SID banka je z donacijo v višini 10 tisoč evrov Čebelarski zvezi Slovenije financirala postavitev 
Plečnikovega čebelnjaka na južnem pobočju Grajskega hriba v Ljubljani, ki je poleg 
protokolarnega čebelnjaka v Višnji Gori in čebelnjaka pri Osnovni Šoli Sostro že njena tretja 
donacija izgradnje slovenskega čebelnjaka. Za Plečnikov čebelnjak bo skrbelo Čebelarsko društvo 
Barje in je postavljen tako, da se bo njegovim obiskovalcem pogled razprostiral proti 
Ljubljanskemu Barju, čebelam pa omogoča širna prostranstva za njihovo opraševanje in nabiranje 
cvetnega prahu. Mestna občina Ljubljana je poskrbela tudi za ureditev dostopa s čimer 
obiskovalcem nudi prijetno okolico na grajskem hribu.  
 
Nov čebelnjak je replika Plečnikovega čebelnjaka z dvorca v Lanem blizu Prage na Češkem, ki ga 
je arhitekt Jože Plečnik zasnoval ob ureditvi rezidence prvega češkega predsednika Tomáša 
Garriguea Masaryka v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Objekt, ki je zasnovan v obliki 
preprostega paviljona in sestavljen iz montažnih elementov, je že z arhitekturnega vidika velika 
pridobitev in je zato tudi pridobil status kulturnega spomenika, hkrati pa bo kot čebelnjak 
doprinesel k že sicer izredno razvitemu čebelarstvu na območju Mestne občine Ljubljana katerega 
pomemben del je tudi Čebelja pot, ki vse bolj postaja pomemben del predstavitve naravne in 
kulturne dediščine v prestolnici. Dobre prakse in številne aktivnosti v okviru Čebelje poti so 
Ljubljani kar dvakrat prinesle naziv čebelam najbolj prijazne občine v Sloveniji, in sicer  leta 2017 
in 2019. Še več, Ljubljana je danes vodilni partner v evropski mreži čebeljih poti (Bee Path Net) 
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in verjetno tudi svetovna prestolnica čebel. Samo znotraj avtocestnega obroča je 125 čebelnjakov 
ali stojišč na terasah, s skoraj 800 panji. V tem zgodnjem poletnem času, ko je v enem panju do 
50 tisoč čebel, je v Ljubljani trenutno blizu 40 milijonov čebel. Tradicija urbanega čebelarjenja v 
Ljubljani ima bogato zgodovino, saj so meščani že v začetku prejšnjega stoletja pričeli čebelariti 
na svojih vrtovih. Enega je postavil za svojega nečaka na svojem vrtu v Trnovem tudi Plečnik 
okrog leta 1930. Med s Cankarjevega doma pa je deloma tudi pripomogel k nazivu Zelene 
prestolnice Evrope, leta 2016, saj je Ljubljana poleg ostalih dokumentov predložila tudi 
laboratorijski izvid popolnoma neoporečnega medu s Cankarjevega doma, brez vsakršnih 
ostankov težkih kovin ali pesticidov. 
 
Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan je ob tem pojasnil: »SID banka s 
postavitvijo že tretjega čebelnjaka, poleg protokolarnega čebelnjaka v Višnji Gori in čebelnjaka 
pri OŠ Sostro namenjenega nadobudnim čebelarjem, utrjuje svoje poslanstvo spodbujanja 
zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije ter prispeva k družbeni in 
okoljski odgovornosti. Čebelarstvo kot pomembna kmetijska panoga ter čebele kot opraševalke 
imajo namreč pri tem izredno pomembno vlogo, saj spodbujajo biotsko raznovrstnost, prispevajo 
v boju proti lakoti ter zagotavljajo trajnostni razvoj in delovna mesta tako v kmetijstvu kot tudi v 
drugih sektorjih. Čebelnjak na Ljubljanskem gradu ima ob tem še dodaten pomen, saj bo s 
statusom kulturnega spomenika in vključitvijo v Čebeljo pot zagotovo postal pomemben del 
turistične ponudbe v glavnem mestu s čimer bo prispeval k še večji prepoznavnosti in mednarodni 
konkurenčnosti Slovenije ter uveljavitvi Ljubljane kot svetovne prestolnice čebel. 

Predsednik Čebelarskega društva Barje, Aleš Süssinger pravi: »Ob snovanju Čebelje poti 
leta 2015 se je porodila ideja o repliki te Plečnikove mojstrovine v Ljubljani. To svoje delo je 
visoko cenil tudi mojster sam, saj ga je uvrstil kot celostransko fotografijo v svojo knjigo iz leta 
1941, z naslovom Architektura perennis - Večnostna arhitektura. Nov zagon je ideja dobila pred 
dvema letoma. Ker sprva ni bilo moč najti originalnega načrta v Ljubljani, je bil potreben obisk na 
dvorcu Lány in podroben ogled ter meritve čebelnjaka na Češkem. To je bilo storjeno v začetku 
oktobra 2019 s pomočjo čeških prijateljev, čebelarjev in apiterapevtov. Ko se je v Ljubljani oktobra 
lani našel še originalni načrt, in se je v  projekt vključil  arhitekt  Rok Žnidaršič ter  -  kot pravi v 
svojem nagovoru za bližnje svečano odprtje replike  čebelnjaka velik poznavalec Plečnikovih del, 
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dr. Krečič -   "ki je  znal blizu 100  let stare mojstrove načrte prenesti v živ umetniški organizem, 
prenesti pravega češkega Plečnika med nas". Poleg predsednika ČZS Boštjana Noča, ki je takoj 
podprl idejo ter SID banke, ki je zagotovila  sredstva, brez katerih tega objekta ne bi bilo, so 
projekt na različne načine podprli še mnogi drugi. V prvi vrsti župan Zoran Janković in podžupan 
prof. Janez Koželj. Slednji je skupaj z arhitektom tudi predlagal lokacijo na planoti pri dvestoletni 
platani. To planoto s katere se odpira lep pogled na Barje, vse tja do Krima, smo čebelarji našega 
društva poimenovali "Balkon na Barje". In naša velika obveza je, da bomo z njim tudi vzorno 
upravljali. Da to znamo dobro, že vrsto let  dokazujemo tudi z društvenim čebelnjakom na 
Livadi. » 

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Boštjan Noč pove: »Čebelarstvo je del slovenske 
identitete, je del naše kulture.  ČD Barje na čelu z predsednikom g. Alešom Sussingerjem je pred 
leti predstavilo predlog postavitve replike Plečnikovega čebelnjaka, ki sem jo takoj podprl. Projekt 
sem nemudoma predstavil SID Banki, ki se je takoj pozitivno odzvala in ponovno dokazala, da 
ceni slovensko čebelarstvo in čebelarje in pristopila k donatorstvu. Replika Plečnikovega 
čebelnjaka bo v ponos mestu Ljubljana in Sloveniji, predvsem pa slovenskim čebelarjem. Tudi ta 
čebelnjak dokazuje tesno povezanost Slovencev s čebelarstvom, tudi takega vrhunskega 
umetnika kot je bil Plečnik. SID Banki se v svojem imenu in imenu ČZS zahvaljujem za podporo, 
prav tako pa gre zahvala vsem članom ČD Barje, ki ste dokazali, da vam je mar za našo preteklost 
in za ohranjanje naše kulturne dediščine, kar ta edinstven čebelnjak nedvomno je.« 

Podžupan Mestne občine Ljubljane, prof. Janez Koželj je rekel: »Ljubljana je zeleno 
mesto. Da bi postalo še trajnostno, moramo mesto še bolj povezati z naravo v skupni in 
soodvisni življenjski prostor. Pri tem prizadevanju so nam čebele zaveznice in vodnice, ko jih 
naseljujemo v mesto in skrbimo za njihov obstoj, ko ne kosimo cvetočih travnikov, ko zasajamo 
medovita drevesa in trajnice, ko postavljamo panje po strešnih terasah, ko razpredamo čebelje 
poti. Zato smo vsakega novega čebelnjaka, ki prispeva k razcvetu mestnega čebelarjenja,  še 
posebej veseli in zanj hvaležni v imenu vse mestne skupnosti.«   

 

### 
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SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti države, katere ključna naloga 
je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo prek opravljanja finančnih 
storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih 
koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne 
pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev 
zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in 
inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega 
razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod »tržnimi« oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih 
objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene 
kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo ponujali 
morebitni poslovni finančni posredniki.   
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