Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016

DOGODKI V »TOČKI. ZATE.« (info točki)
Tema meseca maja: ZELENE POVRŠINE
DATUM

DAN

URA

DOGODEK

ORGANIZATOR

3.5.2016

torek

17:30-18:30

Postavitev Zbirnega kufra (postavljen bo do 22.5.2016) Posebnim materialom in
predmetom, ki bi jih sicer zavrgli, dajemo še eno možnost uporabe. Prinesete lahko:

Smetumet - kulturno ekološko
društvo

- trakove za ključe, reklamne majice in stare zavese (za Smetumet linijo recikliranih izdelkov)
- videoprojektorje, e-bralnike, šotore, pohodniške nahrbtnike (min 60 litrov) in električne vlakce (za
javno izposojevalnico Knjižnica reči)
- nakit (za Posredovalnico rabljenih predmetov "Stara roba - nova raba" društva Kralji ulice)

4.5.2016

sreda

16:30- 18:00

5.5.2016

četrtek

10:00-11:00

5.5.2016

četrtek

17:00-18:00

7.5.2016

sobota

11:00-15:00

8.5.2016

nedelja

10:00-19:00

Predstavitev dogodka z naslovom Vsakdanje zelenje,
ki bo dne 7.5.2016 pred Mestno hišo. Med klepetom o prihajajočem dogodku se bomo
naučili preprostih tehnik origami zgibanja odpadnega papirja.
Delavnica za otroke: Spoznavamo drevesa in njihove značilnosti
Ali ste vedeli, da je ginko najstarejša še živeča vrsta drevesa na svetu? Fosili njegovih
sorodnikov izvirajo izpred več kot 200 milijonov let. Spoznali bomo najzanimivejša drevesa
v naši okolici in slišali dobre zgodbe o drevesih.
Pravljična ustvarjalnica: Dragoceni zaklad
Zgodba o dragocenem zakladu, ki je sivino Betondežele spremenil v zeleneče in cvetoče
mesto. Velikega junaka in varuha zaklada pa bodo otroci po poslušanju lahko naredili iz
recikliranega materiala. (za osnovnošolce od 4. do 6. razreda)
Kako degradirano postane zeleno
Predstavitev projektov prenove degradiranih površin, ki so po prenovi postale zelene točke
Ljubljane (Rakova jelša, Vodnikova, Koseški bajer, Habjanov bajer…)
(Helena Regina, Oddelek za varstvo okolja)
Vsakdanje zelenje: predstavitev trajnostnih rešitev za vsakdanje bolj »zeleno« življenje
Smetiščni koncert, lutkovna predstava z recikliranimi lutkami, delavnica reciklaže, menjava
semen in sadik, stojnice z unikatnimi recikliranimi izdelki, pravično trgovino in lokalno
pridelano hrano, Zbirni kufer izbranih smeti za ponovno uporabo.
(na stojnicah pred Točko. Zate.)
(v primeru dežja bo prestavljeno na nedeljo, 22. maj, med 11. in 15.uro)
Geolov (geocaching): iskanje skritih zakladov v naravnem in mestnem okolju
Prostovoljci iz Slovenskega GeoCaching kluba bodo z delavnicami, razstavo,

Snaga Javno podjetje d.o.o

Mestna knjižnica Ljubljana

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za varstvo okolja

Smetumet - kulturno ekološko
društvo v sodelovanju s/z:
Društvo Humanitas, Samo Kutin
in Ana Kravanja, Zadruga
Buna, Pravična trgovina
3muhe, društvo Focus, Knjižnica
reči, Kralji ulice, Zelemenjava
Slovenski GeoCaching klub

DATUM

DAN

URA

10.5.2016

torek

10:15-11:00
11:15-12:00

10.5.2016

torek

16:00-17:00

11.5.2016

sreda

17:00-17:30

11.5.2016

sreda

17:30-18:30

11.5.2016

Sreda

18:30-19:30

12.5.2016

četrtek

10:00-11:00
11:00-12:00

12.5.2016

četrtek

17:00-18:00

13.5.2016

petek

16:00-18:00

14.5.2016

sobota

10:00-12:00

16.5.2016

ponedeljek

17:00-19:00

DOGODEK
videoprojekcijami in praktično izkušnjo iskanja zakladov v okolici Točke.Zate predstavili
mednarodno igro iskanja skritih zakladov, ki s pomočjo lokacijske tehnologije (samostojne
GPS naprave ali pametni telefoni) spodbuja gibanje v naravi.
Igra je primerna za igralce vseh starosti, tako za posameznike kot za družine.
Delavnica za osnovne šole
Raziskovalca Špela Planinšek in Boris Rantaša vas bosta na igriv način prek lesene igre
spomin seznanila z drevesi in živalmi ob slovenskih vodah in spodbudila k razmisleku o
tem, kako pestri so slovenski gozdovi na genetski, vrstni in ekosistemski ravni.
Predstavitev Društva zelenih nadzornikov Ljubljana (prof. Janez Koželj)
V društvo se boste lahko ob tem tudi včlanili.
Predstavitev kulturne in naravne dediščine v okolju ČS Moste
Predstavitev zanimivih možnosti za sprehode in rekreacijo, predvajanje lepljenke fotografij
Most ter razdeljevanje pisnega gradiva (stojnica in paviljon)
Petje pesmi, ples in zabavna predstavitev dela Centra aktivnosti Fužine in Skale
(pred Točko. Zate. in paviljon)

Predstavitev akcije Vrtiček v vsak kotiček in akcije Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki
Ob tem bodo delili sadike cvetja in bio razgradljive namenske vrečke za pobiranje pasjih
iztrebkov. (stojnica pred Točko. Zate.)
Delavnica: osveščanje in izdelava opozorilnih znakov za pobiranje pasjih iztrebkov
Otroci se bodo preko zgodbe seznanili s pomenom pobiranja pasjih iztrebkov in
izdelali opozorilne znake. (primerno za predšolske otroke in otroke prve triade)
Vrtički kot pomemben del zelenih površin v Ljubljani
predstavitev začetkov urejanja, odzivov občanov ter načrtov za naprej
(Helena Regina, Oddelek za varstvo okolja)
Predstavitev letošnjih aktivnosti družbeno odgovorne akcije Rokavice gor!
(Zala Strojin Božič, Oddelek za varstvo okolja)
Delavnica za otroke: Spoznavamo in sejemo semena
Spoznali bomo oblike in velikosti semen različnih rastlin. Na delavnici si boste semena
lahko izbrali, jih posejali, doma pa opazovali, kaj bo iz njih zraslo.
Predstavitev Zavetišča za zavržene rastline - Povezovanje z rastlinami
Doživite eksperiment iskanja stika z rastlinami na drugačne načine, kot je običajno.
Odkrijte, kako se lahko skozi osrediščeno pozornost povežemo z inteligenco rastlin in

ORGANIZATOR

Gozdarski inštitut Slovenije

Društvo zelenih nadzornikov
Četrtna skupnost Moste

Četrtna skupnost Moste v
sodelovanju s Centrom
aktivnosti Fužine in SKALO –
mladinsko ulično vzgojo
Četrtna skupnost Moste

Vrtec Jelka

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za varstvo okolja
Mestna občina Ljubljana
Oddelek za varstvo okolja
Snaga Javno podjetje d.o.o

Zavetišče za zavržene rastline /
Abandoned Plants Sanctuary

DATUM

DAN

URA

DOGODEK

ORGANIZATOR

kakšna sporočila nam lahko le-te ob tem posredujejo. Pogovor o izkustvih.
17.5.2016

torek

10:00-13:00

Predstavitev delovanja Turističnega društva Zelena jama in
predstavitev urbanega vrtnarjenja - gojenje zelišč v vrtovih in balkonih.

17.5.2016

torek

15:00-18:00

18.5.2016

sreda

17:00-18:00

19.5.2016

četrtek

17:00-18:30

20.5.2016

petek

10:00-11:30

Delavnica za osnovnošolce
Z vami bosta raziskovalca Urša Vilhar in Peter Železnik, ki vas bosta povprašala, ali je gozd
res naravna čistilna naprava? Spoznali boste, kako drevesne krošnje in gozdna tla
prepletena s koreninami zadržujejo onesnaževala. Izvajali boste poskuse z vodo in
spoznavali, koliko vode zadrži mestni gozd.
Kako Snaga ureja in vzdržuje javne zelene površine?
Snaga ureja in čisti številne javne zelene površine, med katerimi so park Tivoli, Pot
spominov in tovarištva, zelenice ob mestnih vpadnicah, zelene površine na otroških igriščih
itd. Poleg tega vzdržuje otroška igrišča, cvetoče grede in korita, mestno drevje ter javne
zelene površine v četrtnih skupnostih. Snaga skrbi tudi za oba ljubljanska pasja parka. O
izzivih pri tem delu bo govoril Matjaž Karner, ki je v Snagi odgovoren za to dejavnost.
Srečanje z arboristom in kratek sprehod po središču Ljubljane z ogledom dobrih in
slabih praks skrbi za drevesa (Nejc Praznik, Snaga)
Delavnica Prijatelji čebel za otroke vrtca Ledina

20.5.2016

petek

18:00-19:00

21.5.2016

sobota

10:00-17:00

23. 5.2016

ponedeljek

11:00-14:00

24.5.2016

torek

10:00-10:45

Sava - vrnitev reke mestu
Arhitekt Igor Cotič bo predstavil koncept oživitve degradiranega območja ob reki Savi na
območju Mestne občine Ljubljana in razširitev tega koncepta od izvira do izliva reke Save.
Dogodek ob svetovnem dnevu ribjih migracij World Fish Migration Day 2016
Predstavitev evropskega projekta LIFE Ljubljanica povezuje, katerega glavni cilj je bil
izboljšati pogoje za migracije rib na reki Ljubljanici v gorvodne, povirne dele reke in s tem
izboljšati stanje ogroženih ribjih vrst iz IUCN rdečega seznama.
(stojnica pred Točko. Zate. in paviljon)
Kdo so človekINJE?
ČlovekINJE so ekipa za preventivno terensko delo usmerjeno v kampanjo Človek, čuvaj
svoje mesto, samo eno imaš. Na predstavitvi boste lahko spoznali njihovo delo in se
pogovarjali o odnosu do lokalnega okolja.
Virtualni sprehod po Gozdni učni poti Bistra in Barjanski učni poti
(za učence od 4. razreda dalje)

Četrtna skupnost Jarše v
sodelovanju s Turističnim
društvom Zelena jama
Gozdarski inštitut Slovenije

Snaga Javno podjetje d.o.o

Snaga Javno podjetje d.o.o
Zavod Eneja
Mestna občina Ljubljana
Oddelek za šport v sodelovanju
z arhitektom Igorjem Cotičem
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo

BOB, zavod za izobraževanje in
kulturne dejavnosti

Tehniški muzej Slovenije

DATUM

DAN

URA

DOGODEK

ORGANIZATOR

24.5.2016

torek

13:00-16:00

Gozdarski inštitut Slovenije

24.52016

torek

17:00-19:00

25.5.2016

sreda

16:30-19:00

26.5.2016

četrtek

15:00-17:00

27.5.2016

petek

18:00-19:00

28.5.2016

sobota

10:00-14:00

28.5.2016

sobota

16:00-19:00

Delavnica za osnovnošolce
Prostoživeče živali, ki jih lahko srečamo v Ljubljani in v njeni bližnji okolici, bosta predstavili
raziskovalki Katarina Flajšman in Saša Vochl. Prebivalcem Ljubljane lahko že zjutraj na poti
v šolo ali službo dan polepša srečanje z veverico, nutrijo ali celo srno! Spoznajmo njihove
biološke značilnosti, načina življenja in kako ravnati v njihovi prisotnosti.
Pilotni projekt Livada – nov model načrtovanja zelenih površin
Helena Regina (Mestna občina Ljubljana) bo uvodoma predstavila idejo in razloge
za vstop v projekt Green Surge.
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta (kot vodilni partner iz Slovenije) bo predstavila
cilje projekta ter postopek, kako se je pri preučitvi nevladnih organizacij na področju MOL
Zavod BOB identificiralo kot organizacijo, s katero so si želeli sodelovati pri načrtovanju in
vzpostavitvi pilotnega projekta Livada.
Predstavniki Zavoda BOB bodo predstavili, kako so vstopili v projekt, kako se je razvijal ter
kaj pričakujejo.
Kdo so človekINJE?
ČlovekINJE so ekipa za preventivno terensko delo usmerjeno v kampanjo Človek, čuvaj
svoje mesto, samo eno imaš. Na predstavitvi boste lahko spoznali njihovo delo in se
pogovarjali o odnosu do lokalnega okolja.
Načrt za igrišče in vrt
Člani društva Pazi!park in vabljeni gostje bodo predstavili dobre prakse načrtovanja in
urejanja odprtih površin ob vrtcih in šolah ter podali smernice za njihovo kakovostno
izvedbo. Dogodek je namenjen predvsem predstavnikom šol in vrtcev ter strokovnim
službam občin, ki se ukvarjajo z načrtovanjem predšolske in šolske vzgoje.
Predstavitev preureditve degradiranega območja v kamnolomu Podutik
v park za gorske kolesarje (Tine Mahkovec, predsednik KD Rajd)
ter predstavitev KD Rajd z mladimi gorskimi in bmx kolesarji pred Točko. Zate.
Družinska delavnica: Prof. dr. Florjan Umek v mestnem parku
Naključni mimoidoči se bodo preizkusili v poznavanju različnih parkovnih rastlin in
odgovarjali na vprašanja o skritih prebivalcih mestnih parkov. Zamislili se bodo o pomenu
parkov za kvaliteto življenja v mestu in si ob tem lahko prislužili lepe nagrade.
Moje kolo, moja dediščina v sklopu projekta Erasmus+ My sport is Franja.
Kolesarsko društvo Rog kot organizator Maraton Franja BTC City vabi otroke od 4-9 let na
ustvarjalno delavnico, na kateri bodo izdelali kolaž na temo kolesarskega izleta in kulturne
dediščine Slovenije.
(stojnica pred Točko. Zate. in paviljon)

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za varstvo okolja,
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta,
BOB, zavod za izobraževanje in
kulturne dejavnosti

BOB, zavod za izobraževanje in
kulturne dejavnosti

Kulturno okoljsko društvo
Pazi!park

Mestna občina Ljubljana –
Oddelek za šport v sodelovanju
s Kolesarskim društvom Rajd
Prirodoslovni muzej Slovenije

Kolesarsko društvo Rog

