sporočilo za medije

December, mesec eko-inovacij, zelenih delovnih mest in
trajnostnega lokalnega upravljanja
Ljubljana, 1. december 2016 - Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016, je vstopila v zadnji
mesec zelenega leta, ki je tematsko posvečen eko-inovacijam, zelenim delovnim mestom in
trajnostnemu lokalnemu upravljanju.
V Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016, smo po mnenju Evropske komisije naredili največ
sprememb za višjo kakovost življenja v najkrajšem času. Že leta 2007 smo z oblikovanjem Vizije
Ljubljana 2025 stopili na pot trajnostnega razvoja mesta, v okviru katerega sledimo zastavljenim
ciljem – zagotoviti kakovostno življenje vsem našim meščankam in meščanom v zelenem, varnem,
čistem in urejenem mestu.
Naziv ima za Ljubljano velik pomen, saj nas uvršča na evropski in svetovni zemljevid trajnostnih
mest, hkrati pa smo edino mesto v osrednji in jugovzhodni Evropi, ki je doslej prejelo ta prestižni
naziv.
V mesecu decembru izpostavljamo pomen eko-inovacij, ki lahko z novo miselnostjo in pristopom na
enostaven način olajšajo in pospešijo pot do trajnostne družbe. Gre za nove upravljavske, poslovne in
proizvodne procese, proizvode ali storitve, ki preprečujejo ali znatno zmanjšajo onesnaževanje
okolja.

Točka.Zate.
Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z različnimi izvajalci pripravlja v informacijski točki
Točka.Zate. pred Mestno hišo in drugod po Ljubljani številne brezplačne aktivnosti in dogodke.
Program bo razdeljen na več vsebinskih sklopov:



Eko-inovativna decembrska praznovanja
Točko.Zate. bosta krasili izposojeni smrečici, ki ju bodo otroci Vrtca Jelka in Pedenjped
okrasili z okraski iz odpadnega materiala. Potekale bodo številne delavnice, na katerih
bomo s čim manj proizvedenih odpadkov ustvarjali različne praznične izdelke. Na
izmenjavi otroških oblačil in igrač, ki jo Snaga organizira 13. decembra, bomo spoznali,
da lahko tudi rabljeno oblačilo ali igrača postaneta darilo.



Invazivne rastline in biotska raznovrstnost v luči eko-inovacij
V ospredju je predstavitev pilotnega projekta predelave japonskega dresnika v papir, ki
bo 14. decembra, in je plod odličnega sodelovanja petih partnerjev. 9. decembra bodo
dijaki Gimnazije Vič predstavili vpliv resveratrola, učinkovine, ki jo lahko pridobimo iz
korenin japonskega dresnika, na rast rakavih celic, dijaki Srednje medijske in grafične
šole v Ljubljani pa bodo predstavili izdelavo in lastnosti recikliranega papirja. Medoviti
vrt na Grbi bomo 20. decembra spoznali skozi oči apiterapevtke Zavoda Eneja, kako
lahko najamemo panj v Ljubljani in se naučimo urbanega čebelarjenja, pa bomo 22.
decembra izvedeli od predstavnika društva Urbani čebelar.



Eko-inovacije in trajnostna mobilnost
3. in 5. decembra bo predstavitev novega sistema souporabe vozil – 100 % električnega
»car sharing« modela Avant2Go. 4. decembra bodo pred info točko na ogled in testiranje
postavljena lesena in električna kolesa znamke Spring in ležeči tricikli - velomobili
podjetja TO BI, ki so alternativa avtomobilom. 5. decembra bodo predstavniki LPP
dijakom nekaterih srednjih šol predstavili izkušnje ustvarjalcev električnega vlakca
Urban ter storitve EURBAN.



Energetsko učinkovite eko-inovacije pa niso doma le na področju trajnostne
mobilnosti. V decembru jih bomo našli še na področjih gradnje, pridobivanja pitne vode
(predstavitev raziskovalnega projekta Solarni dezinfektor dijakov Gimnazije Vič) in
ogrevanja sanitarne vode.



Eko-inovacije in ponovna uporaba
11. decembra nas bo predstavnik socialnega podjetja Bolje naučil izdelovati dišeče
svečke iz odpadnega jedilnega olja; 14. decembra bo pred Točko.Zate. predstavljena
tradicionalna obrt popravljanja dežnikov; 16. decembra pa se bomo na delavnici Mestne
knjižnice Ljubljana naučili popravljati knjige in jih tako ponovno uporabljati.

V okviru programa izpostavljamo še :





Predstavitev dela in druženje članov Društva zelenih nadzornikov Ljubljana , ki bo 13.
decembra pred Točko. Zate.
razstavo Plaktivat: alternative potrošništvu, ki bo v Točki.Zate. na ogled od 12. do 19.
decembra, pripravljata Umanotera in TAM-TAM. V okviru razstave bo 14. decembra
okrogla miza Odgovorna potrošnja: spodbude z mestnega plakata, na kateri bodo
sodelovali slovenski fotograf, popotnik, novinar in podpornik projekta Plaktivat Arne
Hodalič, direktorica Umanotere Gaja Brecelj in direktor podjetja TAM-TAM ter pobudnik
projekta Plaktivat Tomaž Drozg.
Od 19. do 21. decembra bodo v Zgodovinskem atriju Mestne hiše na ogled dela učencev
osnovnih šol Danile Kumar, Jože Moškrič, Livada in Spodnja Šiška, ki so nastala v pilotnem
projektu Green City Design – Rad soustvarjam zeleno mesto 2016!. Dela prikazujejo
izvirne rešitve na področju trajnostnega razvoja in eko-inovacij, ki so jih oblikovali
učenci šestih in sedmih razredov. Projekt je potekal v organizaciji Mestne občine Ljubljana
in Veleposlaništva Združenih držav Amerike, sodelovala so tudi javna podjetja Energetika
Ljubljana, Ljubljanski potniški promet, Snaga in Vodovod-Kanalizacija ter Zavod 404 in
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Pokrovitelj razstave in medijski partner
je National Geographic Junior.

Točka.Zate. bo v času veselega decembra odprta med 10. in 18. uro. V soboto, 24. in 31. decembra,
bo odprta od 10. do 15. ure, v nedeljo in ponedeljek, 25. in 26. decembra, pa bo zaprta.
Program in podrobnejše informacije o posameznih dogodkih lahko spremljate v napovedniku na
spletni strani www.zelenaljubljana.si ali pred informacijsko točko.

Četrtne skupnosti – ambasadorke Zelene prestolnice Evrope 2016
V program zelene prestolnice so aktivno vpete tudi ljubljanske četrtne skupnosti, saj je že celo leto
vsaka izmed njih po tri tedne zelena ambasadorka. Trenutna ambasadorka Četrtna skupnost Šiška
bo 10. decembra štafeto predala Četrtni skupnosti Sostro, do takrat pa bo v Točki.Zate. pripravila
kar nekaj zanimivih dogodkov.
Od 12. decembra do konca leta bodo v Točki.Zate. potekali dogodki Četrtne skupnost Sostro. Prvi bo
Pedenjpedova igralnica Vrtca Pedenjped, na kateri se bodo otroci igrali z družabnimi igrami iz

recikliranih materialov, na Mestnem trgu pa bodo zapeli venček zimskih pesmic in zaplesali. Sledile
bodo zanimive delavnice in dogodki.
Vabimo vas, da program, aktivnosti in dogodke zelenega leta spremljate na interaktivni spletni strani
www.zelenaljubljana.si.

Zaključni dogodek Zelene prestolnice Evrope 2016
Izjemno zeleno obarvano leto v Ljubljani bomo zaključili 2. januarja 2017, ko na Kongresnem trgu
ob 20. uri pripravljamo prireditev ZELENA NOČ.ZATE., na kateri bodo nastopili Perpetuum
Jazzile.

