
KIPARIMO SKUPAJ, DAN ZA SPREMEMBE, 21. 4. 2012 
 

Spoštovani! 

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani in Botanični vrt v Ljubljani skupaj koordinarata 
projekt VRTNI PROSTOVOLJCI. To so starejši- slušatelji UTŽO v Ljubljani, ki se v študijskih krožkih na 
univerzi in na izobraževanjih v botaničnem vrtu izobražujejo o “zelenih temah”, svoje znanje in del 
prostega časa pa nato namenijo prostovoljnemu delu v vrtu, kjer sodelujejo kot receptorji, vrtnarski 
pomočniki ali pomočniki pri izvedbi različnih delavnic namenjenih širši javnosti. Njihovo delo ni 
pomembno le, ker vrtu darujejo številne ure prostovoljnega dela, pač pa predvsem, ker s svojim 
izobraževanjem in pomočjo pri izobraževalnih delavnicah v vrtu širijo zavedanje o pomenu naše 
kulturne in naravoslovne dediščine,o pomenu varovanja okolja in biodiverzitete, ob tem pa tudi sami 
vstopajo v javni prostor in ga sooblikujejo. 
 
Ker je leto 2012 evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, smo na UTŽO 
Ljubljana razvili projekt KIPARIMO SKUPAJ. S tem projektom želimo povezati generacijo naših vrtnih 
prostovoljcev z generacijo mladih. S skupnim projektom bodo ne le spoznali Botanični vrt v Ljubljani 
kot našo najstarejšo delujočo izobraževalno-botanično ustanovo, pač pa bodo pridobili vsaj delček 
novih znanj s področja naravoslovja, skupaj bodo novo pridobljene vtise izrazili v glini in pripravili 
razstavo svojih izdelkov, ob tem pa bodo v skupnem druženju lahko razbili stereotipe, ki jih imajo 
mlajši o starejših generacijah, kot tudi obratno, premagovali osamljenost in spoznali, da smo mi sami 
tisti, ki lahko izboljšamo naš svet. 
 
S projektom Kiparimo skupaj se pridružujemo dvem širšim pobudam:  
*21. april je Slovenska filantropija poimenovala DAN ZA SPREMENBE. Kot vsako leto, bodo tudi letos 
prostovoljci naredili nekaj dobrega za širšo skupnost-geslo letošnjega dneva za spremembe je SKUPAJ 
PROTI OSAMLJENOSTI.   
*29. april je dan, ko bodo šole po vsej Evropi odprle svoja vrata starejšim in tako opozorile na 
demografske spremembe v Evropi in pomagale graditi boljše razumevanje med generacijami. 
Projekt KIPARIMO SKUPAJ bo predstavljen v okviru obeh omenjenih iniciativ, kot tudi na spletnem 
portalu EMIL (evropska mreža za medgeneracijsko učenje). 
 
Projekt bo potekal po naslednjem urniku: 
 
21.4.-sobota: 
9-ih: v Botaničnem vrtu v Ljubljani se zberemo vsi udeleženci projekta: 
-dijaki Gimnazije Šentvid (krožek Keramika in krožek Vivaristika) s svojima profesoricama 
(predvidoma 20 otrok in profesorici) 
 -5-6 slušateljic UTŽO študijskega krožka KERAMIKA z njihovo mentorico gospo Lučko Šičarev, ki bo 
vodila keramično delavnico v okviru projekta 
 -gospa Nina Werbole, sodelavka Botaničnega vrta, ki nas bo popeljala po vrtu 
 -nekaj vrtnih prostovoljk botaničnega vrta oz. UTŽO v Ljubljani 
 -Tamara Jare, vodja projekta Vrtni prostovoljci oz. projekta Kiparimo skupaj  
9-ih do 10-ih: pod vodstvom gospeVrbole si bomo ogledali Botanični vrt in prisluhnili predstavitvi 
nekaterih rastlin in ekosistemov. 
10-ih do 13-ih: pod vodstvom gospe Šičarev in ob pomoči naših vrtnih prostovoljk bomo skupaj v glini 
izrazili naša doživetja v vrtu. Kiparili bomo na prostem (za material je poskrbljeno), v primeru slabega 
vremena imamo na voljo predavalnico v vrtu. Vse dogajanje bomo poskusili čim bolje dokumentirati, 



slike ali morda videoposnetke bomo predstavili na spletnih straneh UTŽO, Botaničnega vrta, 
Gimnazije Šentvid in morda še kje.  
Gospa Šičarev bo naše izdelke nato odpeljala žgat, vsi skupaj (upam, da jih pride vsaj nekaj), pa bi se 
ponovno srečali 19. 5.-sobota,tokrat bi žgane izdelke pobarvali in pripravili razstavo teh izdelkov v 
Botaničnem vrtu . 
 
Botanični vrtovi v svetu so ne le zbirka rastlin, pač pa vedno bolj postajajo tudi prostor izobraževanja 
izven šolskih klopi, prostor druženja in prostor povezovanja. 
Ker je skrb za okolje naša skupna skrb, ste tudi vi iskreno povabljeni, da si ogledate potek našega 
projekta in o njem spregovorite tudi v vašem mediju-časopisu, radijski ali televizijski oddaji. 
Za vase sodelovanje se vam vnaprej iskreno zahvaljujemo. 


