
APRIL V BOTANIČNEM VRTU 
v Ljubljani, na Ižanski c. 15 

 

Sreda, 5. april 2017 ob 17. uri 

Delavnica 

 

BUTARA ZA CVETNO NEDELJO 

 

Že v 9. stoletju zasledimo zapise stare krščanske šege, ko so s "cvetličnim oslom" v 

procesiji, obeležili prihod Kristusovega vhoda v Jeruzalem. V slovenskem izročilu o tem 

ni več sledu, pač pa se povsod nosi k blagoslovu snope in šope veja in spomladanskega 

zelenja.  

Verjetno pa je ta šega v Evropi prekrila nek starejši predkrščanski obred "svetega" 

rastlinja; dreves grmov, cvetlic in zelišč, ki naj bi pospeševale rast, plodnost, odganjale zle 

čare in bolezen, varovale pred strelo in drugimi ujmami. 

Cvetni snop prvotno ni bil samo iz šibja in cvetja, na njem je viselo vedno tudi pecivo. O 

tem pričajo mnoga imena, ki jih ima tak snop v Sloveniji: presnec/ presmec, 

beganica/gubanica, prajtelj, potica, presta/pegelj,... Novejša imena nakazujejo prisotne 

veje: pušelj, pušeljc, šop, mačice, vejnik, leseni žegen, žegen,… in nam najbolj znana 

butara. 

Na delavnici bomo izdelali butaro v katero bomo vtkali kanček slovenskih običajev. 

Ohranimo našo bogato kulturno izročilo z našimi najmlajšimi. V prehitrem vsakdanu si 

vzemite čas zase, za otroke, vnuke… 

Delavnica je primerna za vse starosti, seveda bodo predšolski otroci potrebovali pomoč 

staršev, starih staršev. Jabolko ali pomarančo prinesite s sabo, vse ostalo je všteto v ceni. 

Delavnico vodita: dipl.ing.agr. in hort. Stanka Fišer in mag. Blanka Ravnjak, 

uni.dipl.biol. 

 

Vstopnina: 4 € 

 

Torek, 11. april 2017 ob 17. uri 

Delavnica za otroke 

 

DRAG KOT ŽAFRAN 
 

Izrek 'Drag kot žafran' se nanaša na pravi žafran. Da je dragocen in drag je krivo dejstvo, 

da je potrebno za kilogram začimbe nabrati kar 200.000 cvetov! Če želite izvedeti še druge 

zanimivosti o žafranih in spoznati rastline, ki hrano obarvajo rumeno, se nam pridružite na 

delavnici! Z vami bo raziskovala Suzana Podvinšek, študentka gozdarstva. 

 

Vstopnina: 3,5 € 

 

Sreda, 19. april 2017 ob 17. uri 

Delavnica 

 

IZDELOVANJE PLETENIH OPOR 

 



Pomlad se je že prebudila in skupaj z njo tudi številne rastline. Med njimi je kar nekaj 

takšnih, ki za svojo lepšo rast potrebujejo oporo po kateri se lako vzpenjajo. Vabimo vas 

na delavnico izdelovanja pletenih opor iz drena, kjer si bo lahko vsak izmed vas pod 

strokovnim vodstvom našega vrtnarja izdelal oporo za rastline na domačem vrtičku. 

Delavnico bo vodil: Abdulah Rexhepi in Alenka Marinček, prof. biol. 

 

Vstopnina: 5 € 

 

TROPSKI RASTLINJAK Botaničnega vrta je 

za obiskovalce odprt: 

 

Vsak dan (tudi sob. in ned. ter prazniki) od 10. do 18. ure 

 

Čajnica Primula je odprta: 

 

Vsak dan (tudi sob. in ned. ter prazniki) od 9.00 do 19.00 

 

APRIL V RASTLINJAKU TIVOLI 
v Parku Tivoli, poleg Čolnarne 

Cesta 27. aprila 2 

 

Odpiralni čas rastlinjaka: 

Vsak dan, razen ponedeljka: 11-16h  

 
Sobota, 22. april 2017 

 

TABORNIŠKI FEŠTIVAL 

 

MZT vsako leto ob dnevu tabornikov in dnevu Zemlje organizira prireditev 

Taborniški feštival. Letošnji že 21. Taborniški feštival bo potekal v soboto, 22. 

aprila 2017, središče dogajanja pa bo v parku Tivoli med Jakopičevim 

sprehajališčem in Tivolskim ribnikom. Taborniki, naključni mimoidoči in vsi ostali 

udeleženci bodo lahko obiskali različne delavnice. 

 

Botanični vrt bo sodeloval z delavnico 'Sajenje slovenskih rastlin' pred rastlinjakom 

poleg Čolnarne. V primeru slabega vremena se bo delavnica odvijala v rastlinjaku. 

 
 

Četrtek, 13. april 2017 ob 16. uri 

 

VODENI OGLED PO TIVOLSKEM RASTLINJAKU 

 

Vabljeni na ogled rastlinjaka v Tivoliju, kjer si boste lahko ogledali zbirko tropskih rastlin, 

sočnic in kaktusov. Sprehodili se bomo skozi zgodovino rastlinjaka, ekološko prilagoditev 

rastlin, njihovo uporabnost in domačo vzgojo. Ogled bo trajal 45 min. Po rastlinjaku vas 

bo popeljala Saga Lucija Škerlep, študentka agronomije in psihoterapije. 

 



Vstopnina: 3,50 € 
 

KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI 

 

Od septembra do maja lahko zbirko lepo napisanega in narisanega Knjižnice pod 

krošnjami prebirate v Tivolskem rastlinjaku ob Čolnarni. Ko boste odložili knjigo, se 

lahko sprehodite med bujnim tropskim rastlinjem, v drugem delu rastlinjaka pa sta na 

ogled tudi zbirki kaktusov in orhidej. 

 

www.knjiznicapodkrosnjami.si 
 

http://www.knjiznicapodkrosnjami.si/

