
 
1.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
17:00 
BIODIVERZITETA IN ČEBELE 
Uvodno predavanje v mesec julij ZPE 2016 na Točki.Zate 
Z uvodnim predavanjem v mesecu juliju na Točki. Zate, v petek, 1. julija 2016, ob 17. uri, 
Marjana Jankovič in Maruška Markovčič z Oddelka za varstvo okolja predstavljata dogajanje 
pred Mestno hišo v tekočem mesecu. Gre za seznanjanje udeležencev s pojmom 
biodiverzitete in pomenom čebel za mesto. Le ohranjeno okolje namreč omogoča 
kakovostno bivanje; kako ga ohraniti in še izboljšati. (foto: dr. Jože Bavcon) 
  
1.7. 2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
18:00 
NARAVNE VREDNOTE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
O redkih, dragocenih, znamenitih in drugih pomembnih naravnih pojavih, ki jih imenujemo 
naravne vrednote razmišljajo predstavniki Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana. Namen 
predavanja je seznanitev z naravnimi vrednotami, kako jih prepoznati, varovati in 
skrbeti  zanje. Kljub visoki stopnji urbanizacije so namreč tovrstna okolja tudi v Ljubljani. 
(foto: arhiv ZRSVN ) 
 
2.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-14:00  
DOLOČANJA METULJEV IN ČMRLJEV Z INTERAKTIVNIMI KLJUČI 
Slovenija se lahko pohvali s številnimi vrstami  metuljev in čmrljev, ki pa jih žal premalo 
poznamo. S sposobnostjo prepoznavanja se krepi naša zavest o prisotnosti teh žuželk. Z  
interaktivno delavnico, ki je primerna tudi za otroke, so predstavniki Prirodoslovnega muzeja 
Slovenije zasnovali model prepoznavanja in določanja metuljev in čmrljev, ki so eni 
pomembnejših opraševalcev v okolju. Pridružite se nam lahko v soboto, 2. julija 2016 med 
10. in 14. uro v Točki.Zate. (foto: Barbara Zakšek) 
 
2.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-14:00  
MEDENI TRŽNI DAN 
Prodaja medu in čebeljih pridelkov 
Ljubljana se lahko pohvali s tem, da na njenem območju deluje kar 3 odstotke vseh 
slovenskih čebelarjev. V Ljubljani je pestrost medovitih rastlin izredna. Prav tako se Ljubljana 
ponaša z Ljubljanskim medom. Gre za med, ki je pridelan na območju Mestne občine 
Ljubljana, je glede na paše, ki so prisotne na območju Mestne občine Ljubljana, lahko 
cvetlični, kostanjev ali gozdni, ima pa tudi SMGO označbo, kar priča o njegovi visoki 
kakovosti. Kljub slabemu vremenu so čebelarji tudi v letošnjem letu točili med, ki si ga 
meščani lahko kupijo na tržni dan, v soboto, 2. julija 2016 na stojnicah pred Točko.Zate. 
(foto: Maruška Markovčič) 
 



 
4.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
18:00  
ČEBELJA POT V LJUBLJANI  
Mestna občina Ljubljana se ponaša s tradicijo čebelarjenja, ki sega že v čas prvih 
prazgodovinskih naselbin na tem območju.  Ime vasi Medno naj bi bilo izpeljanka iz besede 
medovit, kar govori o bogatih čebeljih pašah na območju pod Šmarno goro. Zaradi vsega 
naštetega in še drugih zanimivosti se danes Ljubljana ponaša s Čebeljo potjo, ki združuje 29 
članov od kulturnih in izobraževalnih institucij, institucij povezanih z zdravjem, gospodarskih 
družb in seveda čebelarjev. Pot bo v ponedeljek, 4. julija 2016, ob 18. uri v Točki.Zate 
predstavila snovalka poti, Maruška Markovčič z Oddelka za varstvo okolja, Mestne občine 
Ljubljana. (foto: Doris Kordić) 
 
5.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
16:30 – 18:30 
FLORA GRAJSKEGA GRIČA 
Terenska delavnica  
V strogem mestnem jedru, na grajskem griču, si je moč ogledati divje rastočo floro gozda, 
travnikov, ruderalnih in tujerodnih vrst, samo pravilno je potrebno pogledati. Strokovnjaki 
Botaničnega društva Slovenije so pripravili terenski sprehod, ki se bo v torek, 5. julija 2016, 
bo 16.30 uri pričel pred Točko.Zate. Poleg spoznavanj rastlin na terenu, bo, glede na želje 
obiskovalcev, ob pomoči strokovnjakov moč določiti in prepoznati tudi herbarizirane in 
fotografirane rastline. (foto: dr. Jože Bavcon) 
 
5.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
19:00 
KAKO IZDELATI HERBARIJ? 
Že kot otroci smo izdelovali herbarije. Spomnimo se, kako smo to naredili in se naučimo česa 
novega. S tem bomo lahko opazovali rastline tudi v letnih časih, ko ne rastejo. Pod 
strokovnim vodstvom dr. Martina Bačiča se boste v torek, 5. julija 2016, ob 19. uri v 
Točki.Zate naučili izdelati dober in obstojen herbarij, ter spoznali zakonitosti oblikovanja te 
zanimive »spominske knjige« rastlin.  
 
6.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-13:00 
PREDSTAVITEV LJUBLJANSKEGA BARJA 
Ljubljansko barje je čaroben prostor. Zanimiv je z različnih zornih kotov od kulturne do 
naravne dediščine. Del Ljubljanskega barja, ki leži v Mestni občini Ljubljana se imenuje Barje 
in je del Ljubljanskega barja, ki je bil najkasneje poseljen, zanj pa je značilna gradnja hiš na 
kolih.  Slikovno predstavitev tega prostora z degustacijo domačega peciva bo v sredo, 6. julija 
2016, med 10. in 13. uro izvedla Četrtna skupnost Rudnik v sodelovanju s Turističnim 
društvom Barje na Točki.Zate. (foto: Maruška Markovčič) 
 



 
6.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
15:00-17:00 
PRIJATELJI ČEBEL 
Odnos do čebel je potrebno graditi že od ranega otroštva. Otroci se bodo v okviru delavnice 
seznanili s čebelarko in njeno opremo. Lahko bodo pogledali v virtualni panj s sati. Seznanili 
se bodo s čebeljo hišo. Obilico možnosti bo za risanje, branje pravljic in uživanje v kreaciji. 
Vsak udeleženec delavnice bo prejel certifikat Prijatelj čebel. Delavnico za otroke in njihove 
starše bo v sredo, 6. julija 2016, med 15. in 17. uro v Točki Zate izvedel Zavod Eneja, so. p., ki 
skrbi tudi za Medoviti vrtiček na Grbi v sklopu Javnega sadovnjaka. (foto: Doris Kordić) 
 
6.7.2016 
Ljubljana, Mestna hiša – Klub 15, Mestni trg 
18:00 
NAŠE RASTLINE 
Slovenska flora je izredno bogata saj obsega kar 3452 vrst in podvrst. Razlog velike rastlinske 
pestrosti  je prepletanje biogeografksih regij  in razgibanost terena. Že sprehod v senožeti, na 
kraške ravnice ali v gorski svet nam razodene čudovit pogled na cvetlice. Na predavanju dr. 
Jožeta Bavcona iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani bo v sredo, 6. julija ob 18. uri v 
Mestni hiši – Klub 15,  predstavljen košček te čudovite flore, etnografski pomen nekaterih 
rastlinskih vrst ter njihova hortikulturna lepota. (foto: dr. Jože Bavcon) 
 
7.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-12:00 in 
14:00-16:00 
RECIKLIRANJE IZDELKOV NA TEMO ČEBELJI ROJ 
V ustvarjalni delavnici, ki jo bo v četrtek, 7. julija 2016 v Točki.Zate, med 10. in 12. uro ter 
med 14. in 16. uro, izvedla Četrtna skupnost Rudnik v sodelovanju z Društvom Poligilda in 
Čebelarskim društvom Barje, bodo otroci spoznavali pomen čebel za življenje, česa vsega se 
lahko od njih naučimo in kako lahko uporabimo določene izdelke. (foto: Doris Kordić) 
 
7.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
17:30 
KAKO LAHKO POMAGAMO NARAVI V MESTU IN PODEŽELJU? 
Ljubljančani lahko naravi pomagamo v mestu, veliko pa lahko za ohranjanje biodiverzitete 
naredimo tudi na ljubljanskem podeželju. Na predavanju Tanje Šumrade iz Društva za 
opazovanje on preučevanje ptic Slovenije, boste v četrtek, 7. julija 2016, ob 17.30 uri izvedeli 
več o preprostih ukrepih, ki jih lahko stori vsak od nas in s tem pomaga pticam in naravi v 
okolici svojega doma. Po predavanju se bomo skupaj sprehodili po ulicah in parkih in si tudi v 
praksi ogledali konkretne primere ali pa skupaj načrtovali rešitve. (foto: Eva Vukelič) 
 
 
 
 



 
8.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-12:00 
PISANI AKROBATI ZELENE PRESTOLNICE 
Fotografski natečaj Pisani akrobati Zelene prestolnice 2016 je namenjen razbijanju 
predsodkov o mavričnih in spretnih kačjih pastirjih s katerimi se ukvarjajo v Slovenskem 
odonatološkem društvu. Kačje pastirje najdemo v bližini voda, kjer se hranijo z manjšimi 
letečimi žuželkami kot so komarji. O njih boste lahko izvedeli vse in še več ter si jih tudi 
pobliže ogledali na ustvarjalni delavnici. Fotografije teh človeku povsem nenevarnih in celo 
koristnih žuželk bomo zbirali od aprila do septembra, ko bo strokovna komisija izbrala 
najboljše. Glavni dogodek bo podelitev nagrad s pogostitvijo v novembru na Biotehniški 
fakulteti. Ko jih boste pobliže spoznali, si jih boste na svojem vrtu želeli tudi vi. Nina Erbida iz 
Slovenskega odonataološkega društva bo predstavila ta čarobna bitja na stojnici pred 
Točko.Zate, v petek, 8. julija 2016 med 10. in 12. uro. (foto: Simon Kovačič) 
 
8.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
17.30 
CVETOČ TRAVNIK V ROJAH V ŠENTVIDU NA ROBU LJUBLJANE 
Na robu Ljubljane  Botanični vrt Univerze v Ljubljani že od leta 2000 na najetem travniku  in-
situ varuje rastlinske vrste. Na travniku je prisotnih več kot 100 različnih rastlinskih vrst od 
katerih jih je nekaj (npr. Gladiolus ilyricus) tudi na rdečem seznamu ogroženih rastlinskih 
vrst. Posamezne rastlinske vrste in njih status bodo opisane tudi na predstavitvi, ki jo bosta v 
petek, 8. julija 2016 ob 17.30 uri na Točki.Zate izvedla mag. Blanka Ravnjak in dr. Jože Bavcon 
iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. S primernim gospodarjenjem Botanični vrt tako na 
travniku ohranja veliko biodiverziteto prav na pragu naše prestolnice. (foto: dr. Jože Bavcon) 
 
9.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-20:00 
ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNE OBČINE 2015 – IDRIJA, MESTNA OBČINA LJUBLJANA IN LAŠKO 
Čebelarska zveza Slovenije vsako leto razpiše natečaj za Čebelam najbolj prijazno občino. V 
letu 2015 so prve tri čebelam najbolj prijazne občine bile – Občina Idrija (1. mesto), Mestna 
občina Ljubljana (2. mesto) in Občina Laško (3. mesto). Svoja prizadevanja na področju 
ohranjanja čebel in razvoja apiturizma, bodo predstavile v bogatem celodnevnem programu 
na stojnicah pred Točko.Zate in v njej, kjer bodo obiskovalci lahko obiskali kreativne 
delavnice od oblikovanja voska, izdelave kazalk za knjige, krašenja lecta in masaže z voskom 
in medom. (foto: Marko Borko) 
 
11.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
18:00 
ŽIVALI IN RASTLINE – NAŠI SKRITI SOMEŠČANI  
Ljubljana je prestolnica, katere meščani lahko naravo opazujejo skoraj na svojem pragu: 
gozdovi Golovca in Rožnika, savska ravnica in mokrišča Ljubljanskega barja so dragoceni 
življenjski prostori divjih živali in ogroženih rastlin. A tudi samo mesto je svojstven ekosistem, 



v katerem ne manjka živalskih prebivalcev. Poslušalci predavanja dr. Karin Gabrovšek z 
Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 11. julija ob 18. uri v 
Točki.Zate, bodo spoznali redke in izjemne, pa tudi nekatere vsakdanje predstavnike flore in 
favne Ljubljane in okolice. (foto: arhiv ZRSVN) 
 
 
12.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-12:00 
DVOŽIVKE IN PLAZILCI SE PREDSTAVIJO V ŽIVO 
V Herpetološkem društvu se ukvarjajo s proučevanjem in raziskovanjem naših domorodnih 
vrst dvoživk in plazilcev.  Ker se veliko ljudi sreča s temi skrivnimi živalmi le redko v svojem 
življenju je vedenje in znanje o njih pomanjkljivo. Na delavnici, ki jo bodo izvedli člani 
Herpetološkega društva v torek, 12. julija 2016 med 10. in 12. uro na Točki.Zate, boste 
izvedeli marsikaj zanimivega iz življenja dvoživk in plazilcev, nekaj vrst pa boste lahko 
spoznali tudi v živo. Delavnica je primerna za otroke in odrasle. (foto: Anamarija Žagar) 
 
 
12.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
18:00-20:00 
APITERAPIJA IN ČESA VSE SE LAHKO NAUČIMO OD ČEBEL 
Čebela je izrazito socialno bitje. Neverjetna je njena organiziranost in sposobnost 
povezovanja v skupnost, ki nas vedno znova preseneča. Od nje se lahko naučimo delavnosti, 
solidarnosti, pomoči… Njeni produkti blagodejno vplivajo na naše zdravje in lajšajo človeške 
bolezenske tegobe že stoletja. Kako nam čebela lahko pomaga, bo predstavil predavatelj 
Aleš Süssinger, v torek, 12. julija 2016 ob 18. uri na Točki.Zate. (foto: Maruška Markovčič) 
 
 
13.7.2016 
Ljubljana, Velika sejna dvorana, Mestni trg  
in 
Točka.Zate, Mestni trg 
17:00 
URBANA ČEBELJA DOMOVANJA 
Čebelja pot Ljubljana (http://www.ljubljana.si/cebelja-pot) je bila zasnovana v letu 2015 in je 
eden od projektov, ki se izvajajo znotraj projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. V zadnjem 
obdobju opažamo povečano željo po čebelarjenju v urbanem predelu. Da bi stanje na tem 
področju kar najbolje uredili in dosegli sožitje čebel in človeka, smo na Odseku za razvoj 
podeželja znotraj Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana pripravili priporočila za 
postavitev čebeljih stojišč na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, in na drugih 
predelih. Vsebini je sledila forma. Urbani prostor ima svoje zakonitosti in prišlo je do 
čudovitega sodelovanja med Mestno občino Ljubljana in Fakulteto za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani. Predlogi študentov, ki so pred vami, črpajo iz tradicije in sledijo vsem potrebnim 
zakonitostim, ki jih narekuje čebelarjenje. Prepričani smo, da bodo obogatili urbani prostor.   
 
Na predavanju v Veliki sejni dvorani v Mestni hiši, bodo predstavljene naslednje vsebine: 

http://www.ljubljana.si/cebelja-pot


Čebelja pot (Maruška Markovčič, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Odsek 
za razvoj podeželja) 
Urbano čebelarjenje (Gorazd Trušnovec, Društvo Urbani čebelar) 
Seminar Dešman in snovanje urbanih čebelnjakov in stojišč za čebele (prof. Miha Dešman, FA 
UL) 
Predstavitev študentskih del 
Po zaključku predstavitev si bo moč ogledati razstavo študentskih del, ki bo na ogled do 17. 
7. 2016. Razstavo je omogočil BTC Cityju znotraj projekta Misija: Zeleno.  
(foto: Studio Bomba) 
 
 
14.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-20:00 
URBANA ČEBELJA DOMOVANJA 
Razstava študentski del – urbani čebelnjaki in čebelja stojišča 
Čebelja pot Ljubljana (http://www.ljubljana.si/cebelja-pot) je bila zasnovana v letu 2015 in je 
eden od projektov, ki se izvajajo znotraj projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. V zadnjem 
obdobju opažamo povečano željo po čebelarjenju v urbanem predelu. Da bi stanje na tem 
področju kar najbolje uredili in dosegli sožitje čebel in človeka, smo na Odseku za razvoj 
podeželja znotraj Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana pripravili priporočila za 
postavitev čebeljih stojišč na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, in na drugih 
predelih. Vsebini je sledila forma. Urbani prostor ima svoje zakonitosti in prišlo je do 
čudovitega sodelovanja med Mestno občino Ljubljana in Fakulteto za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani. Predlogi študentov, ki so pred vami, črpajo iz tradicije in sledijo vsem potrebnim 
zakonitostim, ki jih narekuje čebelarjenje. Prepričani smo, da bodo obogatili urbani prostor.  
Razstavo je omogočil BTC Cityju znotraj projekta Misija: Zeleno. 
Razstava bo odprta do 17. julija 2016, v Točki.Zate. (foto: Studio Bomba) 
  
15.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-12:00 
ČEBELA NI ČEBULA, ČEBELA NE PEČE, ČEBELA PIČI 
Kako naš svet vidi čebela in kako bi rada živela? Smo ljudje čebelam prijazni del narave ali 
čebele želijo, da ljudje izumremo? Kako bi živele čebele brez nas in kako bi živeli mi brez 
čebel? Skozi pogovorno delavnico Mestne knjižnice v Ljubljani, v izvedbi Maše Uran, se bodo 
v petek, 15. julija 2016 od 10. do 12. ure v Točki Zate, otroci seznanili s temi vsebinami in se 
posladkali z Ljubljanskim medom.  
 
15.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-20:00 
URBANA ČEBELJA DOMOVANJA 
Razstava študentski del – urbani čebelnjaki in čebelja stojišča 
Čebelja pot Ljubljana (http://www.ljubljana.si/cebelja-pot) je bila zasnovana v letu 2015 in je 
eden od projektov, ki se izvajajo znotraj projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. V zadnjem 
obdobju opažamo povečano željo po čebelarjenju v urbanem predelu. Da bi stanje na tem 

http://www.ljubljana.si/cebelja-pot
http://www.ljubljana.si/cebelja-pot


področju kar najbolje uredili in dosegli sožitje čebel in človeka, smo na Odseku za razvoj 
podeželja znotraj Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana pripravili priporočila za 
postavitev čebeljih stojišč na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, in na drugih 
predelih. Vsebini je sledila forma. Urbani prostor ima svoje zakonitosti in prišlo je do 
čudovitega sodelovanja med Mestno občino Ljubljana in Fakulteto za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani. Predlogi študentov, ki so pred vami, črpajo iz tradicije in sledijo vsem potrebnim 
zakonitostim, ki jih narekuje čebelarjenje. Prepričani smo, da bodo obogatili urbani prostor.  
Razstavo je omogočil BTC Cityju znotraj projekta Misija: Zeleno.  
Razstava bo odprta do 17. julija 2016, v Točki.Zate. (foto: Studio Bomba) 
 
16.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-13:00 
PTICE, NAŠE SOMEŠČANKE 
Vas zanima, koliko vrst ptic najdemo v mestu? Kar precej! Pa jih poznate? Vse o pticah v 
našem mestu in ogroženih pticah kmetijske krajine boste izvedeli na predavanju Društva za 
opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, kjer bo Tilen Basle v soboto, 16. julija 2016 med 10. 
in 10.45 uro, najprej vse prisotne na predavanju v Točki.Zate seznanil s pticami v mestu, nato 
pa bodo vsi zainteresirani lahko na stojnici pred Točko.Zate, med 10.45 in 13. uro izdelali 
gnezdilnice za ptice, ki jih bodo lahko odnesli domov. Primerno tudi za otroke. (foto: Tone 
Trebar) 
 
16.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-14:00 
MEDENI TRŽNI DAN 
Prodaja medu in čebeljih pridelkov 
Ljubljana se lahko pohvali s tem, da na njenem območju deluje kar 3 odstotke vseh 
slovenskih čebelarjev. V Ljubljani je pestrost medovitih rastlin izredna. Prav tako se Ljubljana 
ponaša tudi z Ljubljanskim medom. Gre za med, ki je pridelan na območju Mestne občine 
Ljubljana , je glede na paše, ki so prisotne na območju Mestne občine Ljubljana lahko 
cvetlični, kostanjev ali gozdni, ima pa tudi SMGO označbo, kar priča o njegovi visoki 
kakovosti. Kljub slabemu vremenu so čebelarji tudi v letošnjem letu točili med, ki je na voljo 
na tržni dan v soboto, 16. julija 2016 na stojnicah pred Točko.Zate. (foto: Renata Zamida) 
 
16.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-20:00 
URBANA ČEBELJA DOMOVANJA 
Razstava študentski del – urbani čebelnjaki in čebelja stojišča 
Čebelja pot Ljubljana (http://www.ljubljana.si/cebelja-pot) je bila zasnovana v letu 2015 in je 
eden od projektov, ki se izvajajo znotraj projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. V zadnjem 
obdobju opažamo povečano željo po čebelarjenju v urbanem predelu. Da bi stanje na tem 
področju kar najbolje uredili in dosegli sožitje čebel in človeka, smo na Odseku za razvoj 
podeželja znotraj Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana pripravili priporočila za 
postavitev čebeljih stojišč na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, in na drugih 
predelih. Vsebini je sledila forma. Urbani prostor ima svoje zakonitosti in prišlo je do 

http://www.ljubljana.si/cebelja-pot


čudovitega sodelovanja med Mestno občino Ljubljana in Fakulteto za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani. Predlogi študentov, ki so pred vami, črpajo iz tradicije in sledijo vsem potrebnim 
zakonitostim, ki jih narekuje čebelarjenje. Prepričani smo, da bodo obogatili urbani prostor.  
Razstavo je omogočil BTC Cityju znotraj projekta Misija: Zeleno.  
Razstava bo odprta do 17. julija 2016, v Točki.Zate. (foto: Studio Bomba) 
 
17.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-20:00 
URBANA ČEBELJA DOMOVANJA 
Razstava študentski del – urbani čebelnjaki in čebelja stojišča 
Čebelja pot Ljubljana (http://www.ljubljana.si/cebelja-pot) je bila zasnovana v letu 2015 in je 
eden od projektov, ki se izvajajo znotraj projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. V zadnjem 
obdobju opažamo povečano željo po čebelarjenju v urbanem predelu. Da bi stanje na tem 
področju kar najbolje uredili in dosegli sožitje čebel in človeka, smo na Odseku za razvoj 
podeželja znotraj Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana pripravili priporočila za 
postavitev čebeljih stojišč na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, in na drugih 
predelih. Vsebini je sledila forma. Urbani prostor ima svoje zakonitosti in prišlo je do 
čudovitega sodelovanja med Mestno občino Ljubljana in Fakulteto za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani. Predlogi študentov, ki so pred vami, črpajo iz tradicije in sledijo vsem potrebnim 
zakonitostim, ki jih narekuje čebelarjenje. Prepričani smo, da bodo obogatili urbani prostor.  
Razstavo je omogočil BTC Cityju znotraj projekta Misija: Zeleno.  
Razstava bo odprta do 17. julija 2016, v Točki.Zate. (foto: Studio Bomba) 
 
18.7.2016 
Ljubljana, Zgodovinski atrij Mestne hiše 
??? 
NAŠ DOM JE BREZ HIŠNE ŠTEVILKE – REDKE IN OGROŽENE RASTLINSKE IN ŽIVALSKE VRSTE 
V MESTU 
Otvoritev razstave 
V Zgodovinskem atriju Mestne hiše bo od 18. julija 2016 do 31. julija 2016 na ogled razstava 
o biotski raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana. Na fotografijah bodo predstavljene  redke 
in ogrožene rastlinske in živalske vrste ter njihovi habitati, s katerimi se lahko pohvali le 
redko katero evropsko mesto.  
 
18.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
16:30-18:30 
FLORA GRAJSKEGA GRIČA 
Terenska delavnica  
V strogem mestnem jedru, na grajskem griču, si je moč ogledati divjerastočo floro gozda, 
travnikov ruderalnih in tujerodnih vrst, samo pravilno je potrebno pogledati. Strokovnjaki 
Botaničnega društva Slovenije so pripravili terenski sprehod, ki se bo v ponedeljek, 18. julija 
2016, bo 16.30 uri pričel pred Točko.Zate. Poleg spoznavanj rastlin na terenu, bo, glede na 
želje obiskovalcev, ob pomoči strokovnjakov moč določiti in prepoznati tudi herbarizirane in 
fotografirane rastline. (foto: dr. Jože Bavcon) 
 

http://www.ljubljana.si/cebelja-pot


 
 
18.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
19:00 
FLORA LJUBLJANE 
Obiskovalci bodo spoznali pestrost flore na območju Mestne občine Ljubljana. Na predavanju 
v ponedeljek, 18. julija 2016 ob 19. uri v Točki.Zate bo dr. Nejc Jogan iz Botaničnega društva 
Slovenije vse prisotne opozorili na določene specifike in nas naučil gledati, da se bomo v 
bodoče kar se da zavedali okolja, ki nas obdaja. (arhiv: MOL OVO) 
19.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
18:00 
MOKRIŠČA IN LJUDJE 
Na predavanju, v torek, 19. julija 2016, ob 18. uri v Točki.Zate, bo Andreja Skvarča iz Zavoda 
RS za varstvo narave, OE Ljubljana na kratko predstavila posebnosti in tudi nenavadnosti 
mokrišč, kot enega od najbolj ogroženih ekosistemov, predvsem pa bo govora o tem kaj nam 
mokrišča pomenijo, ali imamo od njih kakšno korist, kako z njimi nemalokrat ravnamo in 
kakšna so prizadevanja za njihovo ohranitev. (foto: arhiv ZRSVN) 
 
20.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
17:00 
NETOPIRJEM IZDELAJMO NETOPIRNICO 
Na delavnici bomo izdelovali netopirnice – lesene hišice za netopirje, ki jih bodo udeleženci 
lahko odnesli domov in jih obesili v bližini svojega doma. Netopirnice so nadomestna 
zatočišča za netopirje, ki sicer izbirajo naravna zatočišča, kot so jame, drevesna dupla ali 
stene, neredko pa si za domovanje izberejo tudi dele človeških stavb. S postavitvijo 
netopirnice v bližini našega doma bomo tem skrivnostnim in pogosto preganjanim 
prebivalcem mesta ponudili dodatna dnevna skrivališča. 
Delavnico, ki bo potekala v sredo, 20. julija 2016 med 17. in 19. uro v in pred Točko.Zate, 
vodijo biologi iz Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev. O teh nenavadnih 
ponočnjakih pa boste lahko izvedeli tudi marsikatero zanimivost. Delavnica je primerna za 
otroke nad 8 let, mlajšim pomagajo pri izdelavi netopirnice starši. (foto: Simon Zidar) 
 
21.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00 
ŽABICA JE REŠENA 
Lutkovna predstava Žabica je rešena govori o žabici in njeni mlaki, ki jo človek zasuje s 
kamenjem in gradbenim materialom. Žabica in njeni prijatelji poskrbijo, da se mlako očisti in 
tako lahko v njej živijo naprej. Sporočilo zgodbice je spoznanje, da smo ljudje del narave in 
živimo v okolju, ki si ga delimo z živalmi in rastlinami. Poskrbeti moramo, da s svojim 
ravnanjem ne uničimo njihovega življenjskega prostora. Po predstavi bodo predstavniki 
Zavoda RS za varstvo okolja, OE Ljubljana, ki bo v četrtek, 21. julija ob 10. uri na Točki.Zate 
izvedli delavnico kjer bodo lahko udeleženci iz papirja izdelali in pobarvali žabico in druge 
živali iz predstave. (foto: arhiv ZRSVN) 



 
21.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
17:00-20:00 
ČEBELARSKA DRUŠTVA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
Na območju Mestne občine Ljubljana danes deluje kar 3 odstotke slovenskih čebelarjev. 
Povezujejo se v 5 čebelarskih društev – Barje, Moste-Polje, Ljubljana-Center, Tacen in 
Društvo Urbani čebelar. Ustanovitev nekaterih sega že v začetek 20. stoletja. Obiskovalcem 
bodo v četrtek, 21. julija 2016 med 17. in 20. uro v Točki.Zate predstavili delovanje društev, 
obiskovalcem bodo ponudili v pokušino med in čebelje pridelke, ter odgovarjali na vsa 
vprašanja. (foto: Irena Woelle) 
 
22.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-12:00 
DVOŽIVKE IN PLAZILCI SE PREDSTAVIJO V ŽIVO 
V Herpetološkem društvu se ukvarjajo s proučevanjem in raziskovanjem naših domorodnih 
vrst dvoživk in plazilcev.  Ker se veliko ljudi sreča s temi skrivnimi živalmi le redko v svojem 
življenju je vedenje in  znanje o njih pomanjkljivo. Na delavnici boste izvedeli marsikaj 
zanimivega iz življenja dvoživk in plazilcev, nekaj vrst pa boste lahko spoznali tudi v živo. 
Delavnica, ki bo potekala v Točki.Zate, v petek, 22. julija 2016 med 10. in 12. uro, je primerna 
za otroke in odrasle. (foto: Katarina Drašler) 
 
22.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
15:00-20:00 
DVOŽIVKE IN PLAZILCI – igrice in kvizi 
Ali ste vedeli, da lahko dvoživke dihajo čez svojo vlažno kožo? In da lahko kuščarice odvržejo 
rep, kateri jim ponovno zraste? Ter, da sladkovodne želve ne morejo pogoltniti svojega plena 
na kopnem? V Sloveniji imamo visoko vrstno pestrost dvoživk in plazilcev, vendar marsikdo 
predstavnike teh dveh živalskih vrst bolj poredko sreča v naravi zaradi njihovega skrivnega 
življenja. Zaradi tega jih tudi dobro ne poznajo, iz česar so se v preteklosti razvile raznolike 
vraže in pregovori, predvsem o krastačah, kačah, močeradih, … Takšne in podobne vsebine 
bodo ponudili člani Herpetološkega društva Slovenije udeležencem dogajanja pred 
Točko.Zate, v petek, 22. julija 2016 med 15. in 20. uro.  (foto: Katarina Drašler) 
 
23.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-11:00 
ČMRLJI IN ČEBELE SAMOTARKE – ALI JIH POZNAMO? 
Ste vedeli, da v Ljubljani ne živi samo kranjska čebela, ampak tudi vsaj nekaj deset vrst divjih 
čebel (čmrljev in čebel samotark)? Tudi te so pomembne opraševalke tako z vidika urbanega 
kmetijstva kot tudi ohranjanja biotske pestrosti. Na predavanju dr. Danila Bevka z 
Nacionalnega inštituta za biologijo, ki bo v soboto, 23. julija 2016 ob 10. uri v Točki.Zate 
boste izvedeli, kako živijo, zakaj so ogrožene in kako jim lahko tudi v mestu pomagamo. 
(foto: dr. Danilo Bevk) 
 



23.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
11:00-13:00 
IZDELAJMO HIŠKO ZA ČEBELE 
Na delavnici, ki bo v soboto, 23. julija 2016, med 11. in 13. uro potekala na stojnici pred 
Točko.Zate, boste lahko izdelali gnezdilnice za čebele samotarke, ki jih boste lahko odnesli 
domov. Material dobite na delavnici. Primerno tudi za otroke. (foto: Danilo Bevk) 
 
23.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
11:30-13:30 
PAZI ZELENO / DRUŠTVO PAZI! PARK 
Predstavitev aktivnosti Četrtne skupnosti Rožnik in Društva Pazi! Park 
Predstavitev zelenih aktivnosti s katerimi že vrsto let prispevajo k večji biotski pestrosti v 
Ljubljani: semenske bombice KaBuum!, Zgodbe dreves, ki niso le za les, ekološki strešni vrt 
na mali terasi Šubičeve gimnazije in druge, ki jih je ČS Rožnik v sodelovanju z društvi 
pripravila v sklopu projekta Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016. Dogodek bo v 
soboto, 23. julija 2016 potekal med 11.30 in 13.30 uro v in pred Točko.Zate. Dogodek 
organizira Četrtna skupnost Rožnik v sodelovanju z društvom Pazi! Park. V okviru 
predstavitve bodo izvajalci delili letake in zgibanke in obiskovalce seznanili z vsemi 
načrtovanimi dejavnostmi Četrtne skupnosti v času zelenega ambasadorstva. 
 
23.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
14:00-16:00 
STE SE KDAJ SPRAŠEVALI ALI SO KAČJI PASTIRJI STRUPENI? MORDA VAS ZANIMA ALI SO 
KORISTNI? 
Na ustvarjalni delavnici Slovenskega odonatološkega društva bomo iz različnih materialov 
izdelovali kačje pastirje, ki jih boste lahko odnesli domov. O mavričnih in spretnih kačjih 
pastirjih boste izvedeli vse kar vas je kdaj zanimalo, kje živijo, s čim se prehranjujejo in kako 
so lahko koristni za človeka. Ko jih boste pobliže spoznali, si jih boste na svojem vrtu želeli 
tudi vi. Pridružite se nam v soboto, 23. julija 2016 med 14. in 16. uro na Točki.Zate. (foto: 
Matjaž Bedjanič) 
 
25.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
20:00-21:30 
SPOZNAJMO NETOPIRJE NAD LJUBLJANICO 
Ali se netopirji res zapletajo v lase in pijejo kri? V večernem mraku se bomo po bregu 
Ljubljanice in s pomočjo posebnih naprav opazovali in poslušali netopirje. Slišali bomo lahko 
tudi kako lovijo žuželke nad reko oz. se prehranjujejo. Dobimo se pred Točko.Zate, v 
ponedeljek, 25. julija 2016, ob 20. uri od koder nas bodo člani Slovenskega društva za 
preučevanje in varstvo netopirjev popeljali na večerno dogodivščino. (foto: Simon Zidar) 
 
 
 
 



26.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
18:00-20:00 
ČEBELJA POT V SLIKI, BESEDI IN SPREHODU – 1. DEL 
Čebelja pot povezuje 29 različnih ponudnikov v Ljubljani od kulturnih in izobraževalnih 
institucij, institucij povezanih z zdravjem, gospodarskih družb in seveda čebelarjev. Speljana 
je od točke do točke po Ljubljani in je že dodobra zaznamovala naše glavno mesto. V kratki 
predstavitvi bo Maruška Markovčič, snovalka poti, v torek, 26. julija 2016, ob 18. uri 
predstavila celo pot, potem pa se bomo sprehodili po delu te poti do Botaničnega vrta 
Univerze v Ljubljani in spoznavali zanimive drobce s področja kulturne in naravne dediščine 
ter samooskrbe. (foto: Doris Kordić) 
 
26.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
18:00-19:30 
DREVESNE IN OBLIKOVANE NARAVNE VREDNOTE V LJUBLJANI  
Drevesa in parki v mestu imajo poseben pomen. Izboljšujejo videz urbanega okolja in počutje 
ljudi v njem ter hkrati ustvarjajo primerne razmere za življenje ptic in drugih živali. Na 
sprehodu  s strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, bo moč v torek 26. julija 
2016, med 18. in 19.30 uro pobliže spoznali kaj so drevesne in oblikovane naravne vrednote, 
kako jih določamo in kako varujemo. Ocenili bomo tudi učinkovitost varstvenih ukrepov za 
drevesa ob posameznih posegih v prostor. Dobimo se pred Točko.Zate in nadaljujemo pot po 
mestu. (foto: Marjana Jankovič) 
 
27.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
16:30 
FLORA GRAJSKEGA GRIČA 
Terenska delavnica  
V strogem mestnem jedru, na grajskem griču, si je moč ogledati divje rastočo floro gozda, 
travnikov ruderalnih in tujerodnih vrst, samo pravilno je potrebno pogledati. Dr. Nejc Jogan 
iz Botaničnega društva Slovenije bo popeljal obiskovalce na terenski sprehod, ki se bo v 
sredo, 27. julija 2016 pričel ob 16.30 uri pred Točko.Zate. Poleg spoznavanj rastlin na terenu, 
bo, glede na želje obiskovalcev, ob pomoči strokovnjakov moč določiti in prepoznati tudi 
herbarizirane in fotografirane rastline. (foto: dr. Jože Bavcon) 
 
27.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
19:00 
ORHIDEJE V LJUBLJANI 
Orhideje niso samo čudovite eksotične cvetlice iz tropskih krajev, ki jih radi podarimo svojim 
bližnjim. Mnoge rastejo tudi na suhih in vlažnih travnikih v neposredni bližini Ljubljane.  
Njihovi cvetovi so manjši od tropskih sorodnic, zato pa nič manj privlačni in barviti. Spoznali 
jih boste na predavanju Branka Dolinarja iz Botaničnega društva Slovenije, v sredo, 27. julija 
2016 ob 19. uri v Točki.Zate. (foto: Andrej Piltaver) 
 
 



 
28.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00 
ŽABICA JE REŠENA 
Lutkovna predstava Žabica je rešena govori o žabici in njeni mlaki, ki jo človek zasuje s 
kamenjem in gradbenim materialom. Žabica in njeni prijatelji poskrbijo, da se mlako očisti in 
tako lahko v njej živijo naprej. Sporočilo zgodbice je spoznanje, da smo ljudje del narave in 
živimo v okolju, ki si ga delimo z živalmi in rastlinami. Poskrbeti moramo, da s svojim 
ravnanjem ne uničimo njihovega življenjskega prostora. Po predstavi bodo predstavniki 
Zavoda RS za varstvo okolja, OE Ljubljana, ki bo v četrtek, 28. julija ob 10. uri na Točki.Zate 
izvedli delavnico kjer bodo lahko udeleženci iz papirja izdelali in pobarvali žabico in druge 
živali iz predstave. (foto: arhiv ZRSVN) 
 
28.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
17:00 
IZDELAJ SVOJEGA NETOPIRJA 
Izdelovali bomo netopirske magnetke iz raznobarvne penaste gume in netopirje iz papirja. 
Pri tem pa spoznavali, s čim netopirji letijo, kako počivajo čez dan in na katera čutila se 
zanašajo v temi. Izdelke bodo otroci lahko odnesli domov. Delavnico, ki bo potekala v 
četrtek, 28. julija 2016 med 17. in 19. uro v Točki.Zate, vodijo biologi iz Slovenskega društva 
za proučevanje in varstvo netopirjev. Delavnica je primerna za otroke nad 5 let, mlajšim na 
delavnici pomagajo starši. (foto: Simon Zidar) 
 
29.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00-18:00 
DOMAČA ZELIŠČA 
Predstavitev gojenja zelišč in mešanje čajev Vrtca Vrhovci, Enote Rožnik 
Četrtna skupnost Rožnik predstavlja zeliščni vrt Vrtca Vrhovci enote Rožnik, ki je s strokovno 
pomočjo gospe Marije Jamnik – zeliščarice, nastal v sončnem in zatišnem delu igrišča leta 
2007. Od tedaj ga otroci z mentorico Andrejo Kočevar v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi 
redno obdelujejo in pobirajo pridelek. Tako iz generacije v generacijo seznanjajo otroke s 
čarom zdravilnih zelišč in začimb ter njihovo uporabo. Vzbujajo jim veselje ob gojenju rastlin 
in zdaj že komaj čakajo, da v vrtcu zadiši po »njihovem čaju«. Pobliže se lahko z njihovo 
dejavnostjo seznanite v petek, 29. julija 2016 med 10. in 18. uro na stojnici pred Točko.Zate. 
 
29.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
18:00 
ČEBELJA POT V SLIKI, BESEDI IN SPREHODU – 2. DEL 
Čebelja pot povezuje 29 različnih ponudnikov v Ljubljani od kulturnih in izobraževalnih 
institucij, institucij povezanih z zdravjem, gospodarskih družb in seveda čebelarjev. Speljana 
je od točke do točke po Ljubljani in je že dodobra zaznamovala naše glavno mesto. V kratki 
predstavitvi bomo v četrtek, 29. julija 2016, ob 18. uri spoznali celoto, potem pa se bomo 
sprehodili po delu te poti do Lekarn Ljubljana, Slovenskega etnografskega muzeja in Hotela 



Park in spoznavali zanimive drobce s področja kulturne in naravne dediščine ter samooskrbe. 
(foto: Doris Kordić) 
 
30.7.2016 
Ljubljana, Točka.Zate, Mestni trg 
10:00 – 14:00  
MEDENI TRŽNI DAN 
Prodaja medu in čebeljih pridelkov 
Ljubljana se lahko pohvali s tem, da na njenem območju deluje kar 3 odstotke vseh 
slovenskih čebelarjev. V Ljubljani je pestrost medovitih rastlin izredna. Prav tako se Ljubljana 
ponaša tudi z Ljubljanskim medom. Gre za med, ki je pridelan na območju Mestne občine 
Ljubljana, je glede na paše, ki so prisotne na območju Mestne občine Ljubljana lahko 
cvetlični, kostanjev ali gozdni, ima pa tudi SMGO označbo, kar priča o njegovi visoki 
kakovosti. Kljub slabemu vremenu so čebelarji tudi v letošnjem letu točili med, ki je na voljo 
na tržni dan v soboto, 30. julija 2016 na stojnicah pred Točko.Zate. (foto: Maruška 
Markovčič) 


