sporočilo za medije

Lokalna samooskrba v Točki.Zate.
Ljubljana, 1. februar 2016 – V Ljubljani - Zeleni prestolnici Evrope 2016 smo vstopili v
mesec, posvečen lokalni samooskrbi. To je tudi vodilna tema programa v informacijski
točki zelene prestolnice Točka.Zate., ki v prvem tednu predstavlja naslednje vsebine.
Program v Točki.Zate. od 1. do 7. februarja:
 svetovalne urice za meščane, torek, 2. februar, med 16. in 18. uro:
tema prve svetovalne urice bo gnojenje tal: brez dobrega in pravilnega gnojenja
težko dosežemo dobro letino, pravilno gnojenje je pomembno tudi za trajnostno
ohranjanje tal. Kaj delamo prav in kje se moramo izboljšati, nam bo povedal Janez
Sušin s Kmetijskega inštituta Slovenije, ki bo po predavanju odgovarjal tudi na
vprašanja udeležencev.
 strokovna predavanja, sreda, 3. februar, med 16. in 18. uro:
Kmetijstvo in razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana bosta predstavila
Gorazd Maslo in Maruška Markovčič (Oddelek za varstvo okolja MU MOL).
Mestna občina Ljubljana se lahko pohvali, da kar dve tretjini njenega območja
predstavlja podeželski prostor, ki je pomemben kot njeno prehransko zaledje, nudi pa
tudi številne možnosti za preživljanje prostega časa. Na njem deluje 826 kmetij, ki so
v povprečju velike 7 ha.
Mestna občina Ljubljana je smernice za razvoj podeželja in kmetijstva zapisala v
Strategiji razvoja kmetijstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014-2020,
predavatelja pa bosta med drugim predstavila tudi številne dobre prakse in projekte s
področja razvoja podeželja.
- predstavitev lokalnih strokovnih društev, petek, 5. februar, med 10. in 18. uro:
na področju razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana deluje kar 17 društev, ki
tematsko združujejo vse od podeželskih žena, sadjarjev in konjerejcev do čebelarjev.
Društva skrbijo za izobraževanje svojih članov in prirejajo različne prireditve s
strokovnimi vsebinami.
V Točki.Zate. se bodo prvi petek v februarju predstavili:
o Čebelarsko društvo Tacen (med 10. in 14. uro) - čebelar Anton Tome bo
predstavil osnove apiterapije in odgovarjal na vprašanja obiskovalcev.
o Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani , Sadjarsko in vrtnarsko
društvo J. E. Krek Sostro (med 14. in 18. uro) – predstavniki bodo med
drugim delili nasvete s področja sadjarstva in vrtnarstva.

V soboto, 6. februarja, se bo pred Točko.Zate. predstavila zelena ambasadorka – Četrtna
skupnost Šmarna gora. Vabijo vas na lokalno tržnico, na kateri boste lahko kupili domače
pridelke in izdelke ter degustirali ponudbo lokalnih gostincev iz te četrtne skupnosti.
Program bodo popestrili s petjem in delavnico izdelovanja sirupov iz zelišč ter
degustacijo, pripravljajo tudi okroglo mizo z naslovom ČS Šmarna gora in samopreskrba
mesta - izgubljena priložnost?, ki bo potekala med 13. in 14. uro, na njej pa bodo govorili o
tem, da so na območju ČS Šmarna gora v polpretekli zgodovini delovale številne tovarne in
obrtne delavnice, ki so nudile zaposlitev domačinom. Območje je bilo pomembno
prehransko zaledje Ljubljane. Ob tem se bodo vprašali, kako je danes in ali lahko prostor
pridobi nazaj svojo pomembnost.
Točka.Zate. je februarja odprta vsak dan med 10. in 18. uro.
Vabimo vas, da program, aktivnosti in dogodke zelenega leta spremljate na interaktivni
spletni strani www.zelenaljubljana.si, v napovedniku, podroben program v Točki.Zate
v mesecu februarju pa je objavljen tudi tukaj.

