
 
                                  

 
 
 

 
 

VABILO 
 

OKROGLA MIZA 
PRENOS ZNANJA V PRAKSO V ČEBELARSTVU 

 

Vabljeni na okroglo mizo Slovenskega akademskega čebelarskega društva na 

temo izobraževanja v čebelarstvu, ki bo  

6. decembra 2017 ob 16h v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. 

 
Ob tej priliki vas vabimo, da si ob sončnem zahodu ogledamo učni čebelnjak, ki ga je v vrtu postavila 

Mestna občina Ljubljana, njegovo upravljanje pa je prevzel dr. Janko Božič. Pridite do 16h pred 

tropski rastlinjak v vrtu, od koder bomo skupaj šli do čebelnjaka. Na kratko bo predstavljeno 

dogajanje ob razvoju ideje in postavitvi čebelnjaka. Če bo kdo zamudil, lahko sledi tudi smerokazu 

za čebelnjak, ki je na dodatni parceli ob vrtu ob dolenjski železnici. Seveda pa lahko pridete tudi prej 

in si ogledate vrt. Vstopnine za ogled vrta ni. Po predstavitvi čebelnjaka bomo nadaljevali z okroglo 

mizo na temo izobraževanja v čebelarstvu, z glavnim poudarkom na uspešnem prenosu znanja iz 

znanosti v prakso in uspešnim širjenjem dobrih čebelarskih praks med čebelarji. To so tudi ključne 

točke delovne skupine B-RAP v okviru združenja COLOSS, ki se je sestal letos novembra v Atenah. 

 

Vabljeni k izmenjavi izkušenj in iskanju novih oblik za uspešen prenos in širjenje znanj. 
Okrogla miza bo v predavalnici v zgradbi nasproti tropskega rastlinjaka.  

 

Predvidoma bomo z razpravo začeli najkasneje ob 17. uri s kratko uvodno predstavitvijo dr. Janka 
Božiča, nato krajšo delavnico na temo prenosa in širjenja znanj, na koncu pa skupna okrogla miza na 

obravnavano temo. Nadejajmo si dobrih zaključkov dogodka za uspešnejše čebelarjenje.  

 
O Botaničnem Vrtu: http://www.botanicni-vrt.si/index.php 
Iz otvoritve učnega čebelnjaka: http://www.botanicni-vrt.si/otvoritev-ucnega-cebelnjaka 
Kako pridemo v Botanični vrt: http://www.botanicni-vrt.si/informacije/kje-smo 
http://www.botanicni-vrt.si/informacije/nacrt-vrta (POZOR! Načrt je narisan s pogledom iz Ižanske 
ceste. Vhod z avtom možen na desnem vhodu na karti, dobimo se pred stavbo označeno z 1, 
predavalnica je v servisnem objektu pod št. 3) 
  
  

Vabljeni v Botanični vrt Univerze v Ljubljani na Ižanski cesti! 
 
 
Prof. dr. Janko Božič Dr. Maja Smodiš Škerl 
organizator okrogle mize predsednica SAČD 
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