
 

Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016 

DOGODKI ZA OTROKE V »TOČKI. ZATE.« (info točki) 
Tema meseca julij:  BIODIVERZITETA IN ČEBELE 

DATUM DAN  URA DOGODEK ORGANIZATOR 

2. 7. 2016 sobota 10.00-14.00 Delavnica 
Določanja metuljev in čmrljev z interaktivnimi ključi, primerna za družine 

(Tea Knapič, Tadeja Rome, Tanja Aljančič, Neža Vrtovec ) 
 

Prirodoslovni muzej Slovenije 

5. 7. 2016 torek 19.00-20.00 Predavanje 
«Kako izdelati herbarij?« 

(dr. Martina Bačič) 

Botanično društvo Slovenije 

8. 7. 2016 petek 10:00-12:00 Delavnica o kačjih pastirjih 
»Pisani akrobati Zelene prestolnice« 

(Nina Erbida) 

Slovensko odonatološko društvo 

12. 7. 2016 torek 10.00-12.00 Delavnica za otroke in odrasle 
»Dvoživke in plazilci se predstavijo v živo«  

(člani društva) 

Herpetološko društvo Slovenije 

15. 7. 2016 petek 11.00-12.00 Pogovorna delavnica: »Čebela ni čebula, čebele ne peče, čebela piči« (Maša Uran) 
 
OPIS DOGODKA: 
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 se bodo otroci seznanili s temi 
vsebinami in se posladkali z Ljubljanskim medom.  
 

Mestna knjižnica Ljubljana 

16. 7. 2016  sobota 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 na 

delavnici, kjer bomo izdelovali gnezdilnice za ptice, ki jo  bo možno odnesti domov.  
Primerno tudi za otroke. 

(Tilen Basle) 
 

Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije  

20. 7. 2016 sreda 17.00-19.00 Delavnica 
»Netopirjem izdelajmo netopirnico«  

Slovensko društvo za proučevanje 
in varstvo netopirjev 



 

DATUM DAN  URA DOGODEK ORGANIZATOR 

Delavnica primerna za otroke nad 8 let, mlajšim pomagajo starši. Material in vsa za 
izdelavo netopirnic dobite na delavnici, hkrati pa izveste tudi vse kar vas bo zanimalo 

o netopirjih.  
(Simon Zidar, Jan Gojznikar, Nika Krivec, Jasmina Kotnik) 

21. 7. 2016 četrtek 10.00-11.00 Lutkovna predstava in delavnica za otroke 
»Žabica je rešena« 

Zgodba o žabici, ki je skoraj ostala brez svoje mlake. 
(Nika Hrabar, Karolina Rebernik, Andreja Škvarč) 

Zavod RS za varstvo narave, OE 
Ljubljana 

22. 7. 2016 petek 10.00-12.00 Delavnica 
»Dvoživke in plazilci se predstavijo v živo«  

Primerno za otroke 
(člani društva) 

Herpetološko društvo Slovenije 

22. 7. 2016 petek 15.00-20.00 Igrice in kvizi 
»Dvoživke in plazilci« 

Herpetološko društvo Slovenije 

23. 7. 2016 sobota 11.00-13.00 
 

Delavnica: 
»Izdelajmo hiško za čebele« 

Na delavnici bomo izdelovali gnezdilnice za čebele samotarke, ki jih boste lahko 
odnesli domov. Material dobite na delavnici. Primerno tudi za otroke. 

(dr. Danilo Bevk) 

Nacionalni inštitut za biologijo 

23. 7. 2016 sobota 14.00-16.00 Izobraževalna ustvarjalna delavnica 
»Ste se kdaj spraševali ali so kačji pastirji strupeni? Morda vas zanima ali so 

koristni?« 
Na delavnici boste izvedeli  vse kar vas zanima o teh pisanih akrobatih, izdelovali pa 

bomo tudi okraske, obeske in druge izdelke, ki jih boste lahko odnesli domov. 
(Nina Erbida) 

Slovensko odonatološko društvo 

28. 7. 2016 četrtek 17.00-19.00 Ustvarjalna delavnica 
«Izdelaj svojega netopirja«  

Izdelovali bomo netopirske magnetke iz raznobarvne penaste gume in papirja, ki jih 
boste lahko odnesli domov. Pri tem boste slišali vse kar vas zanima o netopirjih. 

Delavnica primerna za otroke nad 5 let. Material dobite na delavnici.   
(Simon Zidar, Nika Krivec, Jasmina Kotnik) 

Slovensko društvo za proučevanje 
in varstvo netopirjev 

28. 7. 2016 četrtek 10.00-11.00 Lutkovna predstava in delavnica za otroke 
»Žabica je rešena« 

Zgodba o žabici, ki je skoraj ostala brez svoje mlake. 
(Nika Hrabar, Karolina Rebernik, Andreja Škvarč) 

Zavod RS za varstvo narave, OE 
Ljubljana 



 

DATUM DAN  URA DOGODEK ORGANIZATOR 

 29. 7. 2016 petek 10:00-18:00 Predstavitev gojenja zelišč in mešanja čajev vrtčevske enote Rožnik  Četrtna skupnost Rožnik v 
sodelovanju z Vrtcem Vrhovci    

 

 

 


