
otroski koledar

Dragi nasi varuhi in
varuhinje okolja!

 

Prav gotovo je tudi vam všeč, če imamo v LjubLjani čiste uLice s čim manj avtomobiLi, Parke PoLne rož in dreves;

če Lahko tudi sredi mesta Podnevi sLišimo Ptičje Petje in se Ponoči zazremo v zvezdnato nebo. vse to je možno,

dokLer Pazimo na svoje okoLje in ga s svojim ravnanjem čim manj obremenjujemo. 

koLedar, ki ga imate v rokah in vas bo sPremLjaL vse dni Leta 2007, je neke vrste učbenik, kako varovati okoLje.

vaša in naša učiteLjica je radovedna brina. ker rada sPrašuje, še raje Pa PosLuša odgovore, ji mimogrede usPe

nanizati 12 dogodivščin. vsaki PriPada risbica in kratko besediLo z več stvarnimi Podatki.

ko se bo Leto iztekLo, Lahko iz vsega skuPaj sestavite Prav LePo knjižico!

žeLimo si, da vaše bistre gLavice sPoznajo, kako LePo je okoLje, ki nas obdaja, in kaj Lahko storimo,

da bomo še naPrej dihaLi čist zrak, PiLi čisto vodo. veseLi bomo, če boste brinine zgodbice in znanje

o okoLju PovedaLi tudi svojim PrijateLjem, staršem, babicam in dedkom.

Mestna obcina Ljubljana

Zavod za varstvo okolja



Vceraj so Gumbi naredili 

najvecjega snezaka v ulici.



JaNUAR
 ponedeljek torek sreda cetrtek petek sobota nedelja

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

novo

leto

svetovni dan boja Proti kajenju

V OBLACKE LAHKO VPISETE, KDO IMA TA MESEC ROJSTNI DAN! IN SE KAJ.



BRINA SE JE ZA PUSTA

NASEMILA V PINTOPONA.



februar

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

svetovni dan mokrišč

slovenski

kulturni

praznik

VALENTINOVO

PUST

 ponedeljek torek sreda cetrtek petek sobota nedelja



GUMBI SO NA SPREHODU ZAGLEDALI 

GRM, POLN PISANIH CVETOV.



marec

1 2 3 4

5 6 7 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

8
teden boja Proti raku

svetovni dan varčevanja

z energijo

GREGORJEVO

ZACETEK POMLADI svetovni dan voda svetovni meteoroLoški dan
MATERINSKI DAN

DAN ZENA

 ponedeljek torek sreda cetrtek petek sobota nedelja



BRINO JE OBISKALA TETA S KOSATO, 

RAZKUSTRANO FRIZURO.



april
 ponedeljek torek sreda cetrtek petek sobota nedelja

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

MEDNARODNI DAN

KNJIG ZA OTROKE svetovni dan zdravja

velika noc

dan Prve Pisne omembe

LjubLjane kot mesta

svetovni dan knjige DAN UPORA 

PROTI

OKUPATORJU

mednarodni dnevi vodnih

Ptic seLivk

mednarodni dnevi vodnih

Ptic seLivk

velikonocni

ponedeljek

DAN ZEMLJE



HISNIK BERTI JE BIL JEZEN,

KER SO GUMBI SKAKALI PO ZELENICI.



maj

3 4 5 6

7 8 9 10

1 2

11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

PRAZNIK

DELA

mednarodni dan

rdečega križa
DAN MIRU mednarodni dnevi Ptic 

seLivk

dan Podnebnih sPrememb

dan biotske 

raznovrstnosti
evroPski dan Parkov

SVETOVNI DAN SPORTA

mednarodni dnevi Ptic 

seLivk

binkošti

 ponedeljek torek sreda cetrtek petek sobota nedelja



PRI BRINI V DNEVNI SOBI

JE LEZAL BEL SEVERNI MEDVED.



junij

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
DAN

DRZAVNOSTI

dan save

svetovni dan okoLja

OCETOV DAN ZACETEK POLETJA

mednarodni dan Proti 

zLorabi drog
dan donave

 ponedeljek torek sreda cetrtek petek sobota nedelja



ZARADI POMANJKANJA DEZJA

JE BIL SE BAZEN ZAPRT.



julij

1

5 6 7 8

9 10 11 12

2 3 4

13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31
mednarodni dan barij

 ponedeljek torek sreda cetrtek petek sobota nedelja



BRINA JE SLA Z MAMO

NA PRAZNIK UTRINKOV.



avgust
 ponedeljek torek sreda cetrtek petek sobota nedelja

2 3 4 5

6 7 8 9

1

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

MARIJINO

VNEBOVZETJE



DANES SO VSI AVTI OSTALI DOMA.



september

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

evroPska noč

netoPirjev

svetovni dan Pismenosti

svetovni dan Prve Pomoči mednarodni dan zaščite 

ozonske PLasti

evroPski dan brez 

avtomobiLa

svetovni dan jezikov

 ponedeljek torek sreda cetrtek petek sobota nedelja

ZACETEK JESENI



NA TRAVNIKU BLIZU PARKIRISCA JE 

HISNIK BERTI ZAKURIL VELIK OGENJ.



oktober

4 5 6 7

8 9 10 11

1 2 3

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
DAN REFORMACIJE

svetovni dan habitata SVETOVNI DAN 

OTROKA

evroPski dnevi

oPazovanja Ptic
evroPski dnevi oPazovanja Ptic

mednarodni dan zmanjše-

vanja naravnih nesreč

mednarodni dan beLe PaLice svetovni dan hrane

dan ozn

svetovni dan varčevanja

 ponedeljek torek sreda cetrtek petek sobota nedelja



DANES SO VSI KAR NAPREJ KASLJALI.



november

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

DAN

SPOMINA

NA MRTVE

svetovni dan mLadine

mednarodni dan strPnosti

DAN OTROKOVIH 

PRAVIC mednarodni dan brez 

nakuPov

 ponedeljek torek sreda cetrtek petek sobota nedelja



JUTRI BO VSE BELO KOT NOVO,

KER BO NOVO LETO.



december
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31
BOZIC DAN

SAMOSTOJNOSTI

svetovni dan boja

Proti aidsu

rojstni dan Franceta Prešerna MIKLAVZ

svetovni dan čLovekovih 

Pravic

mednarodni dan gora

ZACETEK ZIME

SILVESTR
OVO

 ponedeljek torek sreda cetrtek petek sobota nedelja



Gumbi
Naredite Brini knjizico

na nasLednjih dveh Listih je nanizanih 12 brininih dogodivščin in 12 besediL, ki razLagajo,

s čim vse onesnažujemo okoLje in kako ga Lahko varujemo. 

da boste vsak mesec večkrat PrebraLi zgodbico, ki mu PriPada, vam PredLagamo PreProst načrt:

izberite LePo vrvico in jo zavežite na koncu šPiraLe koLedarja.

izrežite kartonček z zgodbico, ki se navezuje na Posamezen mesec. 

izrezane kartončke PreLuknjajte, kjer je označeno, in zavežite na drug konec vrvice.

ob koncu Leta boste tako zbraLi 12 zgodbic. da bi jih PovezaLi v Pravo Pravcato knjigo,

boste PotrebovaLi še ovitek. naredite ga s Pomočjo načrta na zadnji strani koLedarja.

najboLje, da vsak svojega. Porišite ga, Potem Pa se skuPaj odLočite, kateri vam je najboLj všeč,

in vanj zLožite zgodbice. seveda Lahko ovitek čez čas zamenjate z drugim,

brez ProbLemov Pa med brinine zgodbice vLagate tudi svoje risbice.



»joj!« je zavPiLa mama, ko sta z brino PrišLi 
iz trgovine. v dnevni sobi na kavču 

je LežaL medved. beL severni medved, 
ki je zadovoLjno PobrundavaL in si 
PodPiraL gLavo z obema tacama. 
brina je šLa k njemu. »umakni se!« 
mu je rekLa. »ta deL kavča je moj.« 
medved je zagodrnjaL in se Potem 
toLiko odmakniL, da je brina Lahko 

sedLa in PritisniLa na daLjinca. mama 
je obstaLa na vratih, čisto trda od 

strahu. »severni medved je!« je navdušeno rekLa brina. »gotovo se je PrišeL 
ohLadit k nama, ker imava kLimo.« medved je zadovoLjno zabrundaL. 
nasLednji dan so vsi gumbi zavidaLi brini, da ima doma severnega medveda 
in se Lahko igra z njim. »PriPeLji ga Pokazat!« je rekLa ivana. a beLi medved ni 
maraL iz hLadne sobe. ne, še boLj se je razkomotiL na kavču, da je moraLa 
brina sesti na Pručko, ko je gLedaLa risanko. in zvečer, ko je z umitimi zobki 
PrišLa iz koPaLnice, je že LežaL v njeni PosteLji.
»stran!« je rekLa. »stran Pojdi!« medved Pa se je samo zadovoLjno obLizniL— 
ravnokar je iz hLadiLnika PozobaL vrečko zmrznjenih jagod – in se obrniL v 
PosteLji. brina je šLa sPat k mami. 
ko Pa ga je drugo jutro zagLedaLa, da je zmazaL Ledeno PaLčko iz sadnega 
soka, ki jo je daLa v zamrzovaLnik, se je ujeziLa. »ven!« je ukazaLa medvedu. 
»ven iz najinega stanovanja!« 
medved Pa nič. biL je tam še ves dan in nasLednji dan in tudi v nedeLjo je še 
LežaL na kavču. takrat je brina vzeLa daLjinca in izkLjučiLa kLimo. v sobi je 
PostajaLo vse boLj toPLo. medved je še ceLo PoPoLdne LežaL na kavču in se 
PotiL, Potem je vendarLe vstaL in odhLačaL k vratom. brina mu je odPrLa. 

»adijo,« je rekLa. »Pojdi na sever, kjer je zares mraz.«
»Preveč uPorabLjava kLimo,« je rekLa mama. »Potem medvedje ne vejo več, 

kdaj je PoLetje in kdaj je zima. in ne vedo več, kje je sever.«  

»ne skačite Po zeLenici!« se je Po 
maLici jeziL hišnik berti. gumbi, 
ki so se igraLi zunaj, Preden jih 
je berti nagnaL noter, so v en 
gLas zaPeLi: »mi že ne! mi že ne!«
»videL sem vas! vidboLe, ti si 
skakaL!«
»jaz že ne, jaz že ne!« je 
zaPeL vidboLe in skakaL sredi 
gumbovske sobe.

»si, in ti tudi!« je rekeL meti 
Presneti.

»jaz že ne, jaz že ne!« je zaPeLa meta 
Presneta in skakaLa zraven vidaboLeta.
»ohoho, in tebe sem tudi videL, ko si skakaL. točno Po sredi zeLenice, PogLej 
se, še zdaj imaš suPerge od zemLje,« je rekeL berti marku.
»jaz že ne, jaz že ne!« je zaPeL mark in PoskakovaL Pred njim.
hišnik berti se je PrijeL za gLavo. in mogoče bi PrijeL ceLo za metLo in koga 
ometeL z njo, če ne bi ravno takrat PrišLa noter ivana. gumbi so naenkrat 
nehaLi skakati.
»zakaj Pa niste zunaj?« je vPrašaLa.
hišnik berti je PovedaL tudi ivani: da so vsi skakaLi Po zeLenici in da jih je zato 
zaPodiL noter.
»to ni LePo,« je rekLa ivana. »zeLenice so zato, da je mesto LePše. ne Pa zato, 
da skačemo Po njih.«
»Pa saj tisto ni zeLenica!« je rekLa brina. »tam so rože. mačehe so rumene. 
narcise so beLe, Pa rdeči tuLiPani! to ni zeLenica, amPak Pisanica!«

»kaj Pa tako smrdi?« je rekLa brina, 
ko sta z mamo PrišLi iz vrtca in 
stoPiLi v stanovanje. 
»Pssst, nič ne smrdi, vse je v 
redu,« ji je Potiho rekLa mama. 
amPak tisti trenutek je v 
Predsobo že PogLedaLa gosPa s 
košato, razkuštrano Frizuro in 
rekLa: »a ne, kako res smrdi!«
»toLe je teta angeLika iz sLovenj 
gradca. za danes je PrišLa na 

obisk,« je PredstaviLa kuštravo 
teto mama. »a res, a ti si Pa brina!« je 

zakokodajsaLa teta in se sPustiLa k brini. stisniLa jo je k sebi, da je brini še boLj 
zasmrdeLo Po čudnem ParFumu. 
»smrdi ti, a ne?!« je rekLa teta angeLika. »vidiš,« je Potem rekLa mami, »še tvoja 
Punčka voha, da imata sLab zrak!«
amPak zrak bi biL čisto dober, če ne bi zmešana teta angeLika kar naPrej 
jemaLa iz torbe nekega osvežiLca in PršiLa Po sobi. »aaaaah,« je rekLa, »zdaj je 
Pa boLje! zdaj Pa diši, ne, Punčka?«
brina se je ustrašiLa, da jo bo sPet hoteLa stisniti k sebi. ušLa je v stranišče in 
zakLeniLa vrata. usedLa se je na škoLjko in PrePevaLa.
brina in mama sta takoj odPrLi okna, ko tete ni biLo več. »mami,« je rekLa 
brina, »a bi medve sPekLi Piškote?« 
rečeno, storjeno. mama je vzeLa moko in mLeko in masLo in začeLi sta 
deLati Piškote. zvečer, Preden je šLa brina sPat, sta že sedeLi za mizo Pred 
PoLnim krožnikom Lunic in zvezdic in stanovanje je – mmmmm – dišaLo 
Po sveže Pečenih Piškotih. 

gumbi so šLi na razstavo mačk. 
držaLi so se za vrvico, da se 
ne bi izgubiLi, in ivana jim je v 
nahrbtnike sPraviLa sendviče, 
če bodo Lačni. razstava mačk je 
zanimiva in Lahko se zgodi, da 
bodo tam do kosiLa. 
»gLejte, metuLji!« je zakLicaL mark, 
ko so šLi ob LjubLjanici. »kakšni 
Pisani metuLji v grmovju!«

»ne zmišLjuj si sPet, mark!« je rekLa 
ivana. »zdaj ni metuLjev, še niso zLezLi 

iz bub. drži se za vrvico!«
a takoj zatem se je ogLasiLa doris: »to so cvetki! koLiko Pisanih cvetov!« zdaj 
so vsi PogLedaLi h grmovju ob LjubLjanici. na njem so v živih barvah žareLi 
rumeni, rdeči, modri, oranžni, vijoLični cvetovi. »PomLad, PomLad!« je kričaL 
jan. amPak še ni biLa PomLad, je vedeLa brina. PomLad je, kadar sosed jovo 
Prvič vzame ribiško PaLico in gre na savo. 
gumbov naenkrat razstava mačk ni več zanimaLa. vsi so hoteLi k cvetovom, 
ki so krasiLi grmovje ob reki. 
»no, Prav,« je rekLa ivana. »gremo PogLedat. a Pazite, da mi kdo ne Pade v 
vodo.«
čim bLiže so PrihajaLi k vodi, tem boLj čudni so biLi LePi cvetovi. z vej so v 
resnici viseLe rumene, rdeče, modre, oranžne, vijoLične krPe, PLastika, 
koščki PoLiviniLnih vrečk. 
»niso cvetki!« je žaLostno rekLa doris. in vsi so vedeLi, da bo veLiko LePše, 
ko Pride PomLad in bo drevje zares zacveteLo. in da bo do takrat treba 

Pobrati vso Pisano navLako z grmov, šeLe Potem bo zares LePo.

brina je šLa v vrtec našemLjena v 
PintoPona. na eni roki je imeLa 
zeLeno rokavico, na drugi 
modro, čez obLeko Pa kostum, 
ki sta ga z mamo kuPiLi že Pred 
enim tednom v beteceju. vsak 
večer si ga je obLekLa, samo za 
doma, Preden je šLa sPat. amPak 
danes je Pa Lahko šLa v kostumu 

tudi na cesto in v vrtec. danes je 
Pust. 

»dobrojutro, maškare!« je PozdraviLa skuPino maškar, ki so toLkLe s 
Pokrovkami in se drLe na uLici. batman je stoPiL k njej in ji zavPiL na uho: 
»kakšna maškara si Pa ti?!« »kaaaaaj?« je rekLa brina. maškare so tako vPiLe, da 
ni skoraj nič razumeLa. 
»maškare morajo vPiti, da Preženejo zimo,« je rekLa ivana mami. brina se je 
ustaviLa in se zadrLa: »aaaaaa!« tako gLasno ni smeLa nikoLi vPiti niti na 
igrišču. »aaaaa!« je vPiLa nindža žeLvi. nindža žeLva je biL borPintar in se je 
nazaj zadrL: »beeee! kaj si Pa ti?« 
»jaz sem PintoPon!« je rekLa brina. »kaaaaaj?« je zavPiLa nindža žeLva. 
»PintoPooooon seeeem!« je še boLj na gLas PovedaLa brina. nindža žeLva je 
odkimaLa: »ne sLišim te, hruP je!« brini ni biLo nič več zabavno. »nehajteeeeee!« 
je zavPiLa. »tihooo, vsiiii!« amPak maškare so vPiLe naPrej. in Potem so se za 
njimi nabraLi še avti, ki niso mogLi naPrej, in so huPaLi in PritiskaLi na PLin. 
jezna se je obrniLa in stekLa Proti vrtcu. 
»naj kar ostane zima,« je rekLa. »nočem, da jo Preganjajo tako na gLas.«

včeraj so gumbi deLaLi snežaka. 
Prvega snežaka to zimo, in 
narediLi so največjega v vrtcu. 
in največjega v uLici. vaLiLi so 

snežene kePe tudi Potem, ko jim 
je ivana že rekLa, da je dovoLj. 

kuharica jim je daLa dve suhi sLivi in 
koren za snežakove oči in nos. »eh,« 

je rekeL hišnik berti. »saj mu bo zajec čez noč PojedeL nos!«
brina je zjutraj vstaLa Prej kot mami. kar v Pižami si je natakniLa debeLe 
rokavice in kaPo, obuLa mamine kosmate coPate in šLa na baLkon gLedat, aLi 
je snežak res ostaL brez nosa. eh, hišnik berti jih je sPet hecaL! snežaku se je 
sredi obraza še vedno smejaL LeP, oranžen koren, amPak kaj je Pa to? »mami, 
mami, snežak je črn!« je začeLa vPiti brina. snežak je biL res črn. črn kot 
študent iz Francije, ki je stanovaL v sosednjem bLoku. »narediLi ste Prvega 
črnega snežaka na svetu!« je rekLa mama, ko je PrišLa na baLkon. »ne, 
narediLi smo beLega!« je rekLa brina. »Pa saj je črn tudi LeP. črn je še LePši, ker 
ga nima nihče drug.« 
ko sta šLi z mamo v vrtec, se je PribLižaLa LePemu črnemu snežaku in ga 
PobožaLa. njena beLa rokavička je PostaLa črna. »ne smeš se ga dotikati,« 
je rekLa mama. »to so saje od avtomobiLov. in od kurjave. in od tovarn 
na robu mesta. od tega snežaki Počrnijo.«
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KEMIKALIJE

do onesnaževanja zraka in vode Prihaja že Pri izdeLavi čistiL, barv, Lakov, razPršiL in 
ostaLih PreParatov. ob uPorabi teh sredstev v naših domovih se onesnaževanje Le še 
Poveča. na Leto Porabi PovPrečna družina toLiko kemičnih čistiL, da bi Lahko z njimi 
naPoLniLa veLiko koPaLno kad!
števiLne kemikaLije so izjemno struPene in obstojne, zato onesnažujejo okoLje ter 
ogrožajo zdravje Ljudi in živaLi še doLgo Po tem, ko smo jih nehaLi uPorabLjati.

Kaj lahko naredimo

•  Namesto da uporabljamo umetNe osvežilNike zraka, raje več 
zračimo prostore.

•  kupujmo razpršilce, ki Ne vsebujejo strupeNih sNovi (freoNov, 
haloNov).

•  pri barvaNju ali odstraNjevaNju barv se zaščitimo iN bodimo 
previdNi, saj veliko barv vsebuje strupeNe sNovi (sviNec, živo 
srebro, …).

ODPADKI

na barju je odLagaLišče odPadkov za LjubLjano in 8 Primestnih občin. v Letu 2005 je 
biLo PriPeLjanih nekaj več kot 200.000 ton odPadkov. toLiko odPadkov je ProizvedLo 
nekaj več kot 300.000 PrebivaLcev. z nekaj matematike Pridemo do skrb vzbujajočega 
Podatka: vsak od nas je PrisPevaL PribLižno 50 kiLogramov odPadkov na mesec. 
da bi zmanjšaLi obremenitev, je mestna občina LjubLjana uvedLa Ločeno zbiranje 
odPadkov. v treh barvno razLičnih Posodah Ločeno zbiramo PaPir in karton, 
stekLeno embaLažo in PLastenke ter PLočevinke. uvaja se tudi Ločeno zbiranje 
bioLoških odPadkov. 

Ali veste, da ...

•  lahko biološke odpadke predelamo v dober kompost, ki 
Nadomesti miNeralNa gNojila iN hlevski gNoj; 

•  se baterije odlaga v posebNe zbiralNike, prav tako pa tudi 
zdravila.

ZELENE
POVRsINE 

Parki, travniki in ostaLe zeLene Površine imajo v mestih Pomembno vLogo. dajejo 
nam kisik, ki ga za dihanje nujno Potrebujemo Ljudje in živaLi. omogočajo nam 
druženje ob igri, sPrehodih, rekreaciji. uravnavajo ozračje, saj drevje PoLeti znižuje 
temPeraturo, Pozimi Pa je v gozdu toPLeje kot v naseLju. PoLeg tega vPLivajo še na 
vLago v ozračju, sLabijo veter, hruP, sevanje, znižujejo vrednost Prašnih deLcev in 
ustvarjajo Posebno mikrokLimo. 

Ali veste, da ...

•  drevesa poleti pomagajo varčevati z eNergijo, saj dajejo seNco, 
zato je v mestih hladNeje iN potrebe po klimatskem hlajeNju so 
maNjše;

•  odrasla breza zagotavlja dovolj kisika za štiričlaNsko 
družiNo; 

•  bi Nam v ljubljaNi za dihaNje zadoščal že gozd, velik kot dva 
tivolija; ker pa imamo veliko prometa, iNdustrije iN posamezNih 
kurišč, bi potrebovali 174 parkov tivoli;

•  25 metrov visoka, 100 let stara bukev prestreže s svojimi listi 
celo toNo prašNih delcev.

OZONSKA
LUKNJA

ozon je PLin, ki nas ščiti Pred nevarnim uLtravijoLičnim sevanjem s sonca. 
Povečano uLtravijoLično sevanje Lahko Povzroči Poškodbe kože in oči, večja je 
nevarnost sončnih oPekLin in z njimi Povezanih boLezni.
naravni ozon se je začeL razkrajati zaradi nekaterih snovi, ki jih uPorabLjamo 
v vsakdanjem živLjenju (hLadiLniki in ostaLe hLadiLne naPrave, Potisni PLini v 
razPršiLih, toPiLa in gasiLna sredstva). razkrajanje ozona je najboLj oPazno Po 
koncu PoLarne noči na antarktiki, Pa tudi v okoLici severnega tečaja. z naravnim 
nastajanjem ozona v stratosFeri se do PoLetja njegova koncentracija Ponovno 
dvigne, ozonska Luknja se zaPoLni, vendar vsako Leto manj.

Kaj lahko naredimo

medNarodNa skupNost je omejila oz. prepovedala uporabo 
sNovi, ki uNičujejo ozoNsko plast, v sloveNiji pa ozoNu 
škodljivih sNovi Ne uporabljamo več. 

HRUP

hruP na nas vPLiva tako, da se med sabo težje Pogovarjamo, Počutimo se 
neLagodno, nismo osredotočeni, na daLjši rok Lahko zmanjša našo deLavnost, 
Pojavi se stres, nevroze aLi ceLo deLna oz. PoPoLna izguba sLuha.
gLavni vir hruPa v mestih je Promet. v LjubLjani so s hruPom najboLj obremenjeni 
širše mestno središče, območja ob najPomembnejših cestah in žeLezniških Progah, 
ob Proizvodnih obratih, gostinskih LokaLih, Prireditvenih Prostorih … na takih 
območjih živi PribLižno vsak 5. LjubLjančan.

Kaj lahko naredimo

•  vozimo se z mestNim avtobusom, s kolesom ali pojdimo peš.
•  v službo iN šolo se peljemo s sosedi, prijatelji, sodelavci.
•  vozimo mirNo; Ne pospešujmo preveč, Ne speljujmo prehitro, Ne 

zavirajmo brez potrebe iN Ne vozimo prehitro.
•  Ne mečimo petard iN svetlobNih raket.

ZRAK IN
PROMET

onesnaženost zraka zaradi Prometa je ena večjih težav, s katero se srečujemo 
PrebivaLci mest. ker Leži v kotLini, je LjubLjana še Posebej Prizadeta, Predvsem Pozimi. 
Pred Figovcem stoji Postaja okoLjskega meriLnega sistema (oms). tu Potekajo 
meritve onesnaženosti zraka zaradi razLičnih onesnaževaL, meritve hruPa 
ter meteoroLoških Parametrov (vLaga, temPeratura, veter). vse meritve Lahko 
sPremLjamo na zasLonu, nameščenem na ohišju meriLnika. 

Ali veste, da ...

•  imamo v sloveNiji približNo milijoN avtomobilov, od tega v 
mestNi občiNi ljubljaNa Nekaj maNj kot 130.000;

•  opravimo v ljubljaNi približNo 60 % vseh poti z avtom, 13 % z 
javNimi prevozNimi sredstvi, 10 % s kolesom iN ostalo peš;

•  hitro speljevaNje iN močNo zaviraNje kar za 5-krat povečata 
količiNo škodljivih sNovi;

•  slabo NastavljeN motor porabi do 50 % več goriva, pri čemer 
NastaNe do 50 % več škodljivih sNovi.



mama in brina neseta smrekico 
Proti domu. z neba se na 
debeLo usiPa sneg. brina se z 
vsakim korakom ugrezne v 
Puhasto beLino. njeni novi 
rdeči zimski čevLji deLajo ostre 
odtise. avtomobiLov skoraj 
ni na uLicah. kadar se kateri 
PriPeLje, zdrsi mimo čisto tiho, 
kot snežni duh. naenkrat brina 

zakLiče: »oči!«
oči jima Prihaja nasProti. na gLavi 

ima kučmo. »ooooo, Punci moji!« reče. »zdaj Pa moramo na čaj, takoj.« in 
grejo vsi trije v čajnico. brina dobi jasminov čaj in medenjak zraven. ko 
Pridejo ven, je že temno. brina gLeda svetiLke, izPod katerih sneži. zdi se ji, 
kakor da se je zavrteLa in bo zdaj odPLavaLa gor, Proti Luči.
oči gre z njima, da jima Pomaga Postaviti smrekico. nazadnje so vsi okraski 
na vejah in dnevna soba diši Po Piškotih. skuPaj gLedajo skozi okno beLe 
metuLje. 
»jutri boš Pa že Lahko deLaLa snežaka,« reče oči in stisne brino k sebi.
»kaj Pa če bo sPet črn?« vPraša brina.
»črn? a me ti maLo hecaš?« reče oči. »a me ona maLo heca?« vPraša še 
mamo.
»ne bo črn, ne boj se. jutri bo vse beLo kot novo, ker bo novo Leto.« tako 
reče mama in Prižge Lučke na smrekici.

hišnik berti je kašLjaL. zakašLjaL je 
kmaLu Potem, ko so otroci PojedLi 
zajtrk, in ni več nehaL. kašLjaL je 
ves čas, ko so gumbi risaLi jesen in 
deLaLi LePLjenke iz kostanjevih Listov. 
kašLjaL je, ko so šLi v igraLnico. ko 
so se vrniLi v jediLnico, so skozi 
okno videLi hišnika bertija, kako sedi 

na kLoPci in še kar naPrej kašLja.  
sedLi so za mizice -- amPak skodeLice in 

krožniki so biLi Prazni! PogLedaLi so še enkrat skozi okno in videLi, da tudi 
kuharica jožica stoji zunaj Pri drevesu in kašLja. kašLjaLa je in kašLjaLa, da se 
je stresaLo drevo in so z njega PadaLi suhi Listi. 
otroci so stekLi ven, da bi jima PomagaLi. a gLej, kakor hitro so stoPiLi skozi 
vrata na igrišče, so vsi začeLi kašLjati. vidboLe je moraL PočePniti, tako ga je 
zvijaL kašeLj.  
»hitro nazaj noter!« je ukazaLa ivana in otroci so stekLi nazaj v vrtec. za 
njimi sta PrišLa tudi hišnik in kuharica. 
ivana je PokLicaLa zdravnika. namesto njega je PrišLa zdravnica. »naš 
zdravnik ne more Priti,« je rekLa, »ker Preveč kašLja. sLecite majčke, da vas 
PogLedam.« gumbi so se sLekLi, zdravnica jim je PosLušaLa PLjuča. Potem je 
naPisaLa recePt.  
»na taLe recePt sem vam naPisaLa dimnikarja. Pojdite čimPrej Ponj. ko bo 
očistiL dimnike, da se ne bodo več struPi kadiLi iz njih, Potem boste nehaLi 
kašLjati.«  
in tako je tudi biLo. ivana je PokLicaLa dimnikarsko sLužbo, dimnikarji so 
očistiLi dimnike in gLej, kar naenkrat so nehaLi kašLjati hišnik, kuharica in 
zdravnik. in tudi če je od gumbov kdo maLo PokašLjaL, so rekLi, da je to 

najbrž normaLno. da maLo kašLja, res ni nič hudega.

hišnik berti je PozvoniL Pri brini 
in mami. »če imate rabLjene gume 
od avta, vam jih sPravim stran,« 
je rekeL. »zeLo ste Prijazni,« je 
rekLa brinina mama, »amPak jaz 
jih Puščam Pri vuLkanizerju.« »a 
vuLkanizerji deLajo vuLkane?« je 
zanimaLo brino. »ne, vuLkanizerji 
ceLijo avtomobiLske gume.« »ej, 

traParija,« se je smejaLa brina. 
»gume, bLeeee.« 

zvečer sta šLi mama in brina na kres. na travniku bLizu Parkirišča je 
hišnik berti zakuriL veLik ogenj. tako visok kot drevesa, še višji. veLik kuP 
avtomobiLskih gum je goreL in se cvrL. okoLi so staLi sosedje, smejaLi so se, 
mama od vidaboLeta je PrinesLa Potico. »na, boš en košček,« je PonudiLa brini. 
»bLjek, tu smrdi!« je rekLa brina. in Potem je rekLa še boLj na gLas: »bLjek, tu 
smrdi!« sosedje so jo PogLedaLi. brina je zavPiLa na ves gLas: »smrdiii!« 
»smrdi, ja, smrdi. zdaj Pa nehaj. grozen otrok,« je rekeL sosed boris. brina je 
uPrLa roke v bok in biLa jezna.
 »smrdiiiiiiii!« se je zadrLa na ves gLas, da je šLo skozi ušesa. Potem se je zadrL 
še vidboLe: »smrdiiii!« mark je zacviLiL za njim: »smrdiiii!« in kmaLu so se vsi 
otroci PodiLi okoLi ognja in se drLi: »smrdiiiii! kres smrdiiiiiiiii!«
ko sta se brina in mama odPraviLi domov, se je s Parkirišča dvigaL Le gost, 
črn obLak dima. »kot vuLkan!« je rekLa brina.  

danes so vsi avti ostaLi doma. 
Parkirni Prostor Pred vrtcem je biL 
Prazen. »drekec Pa tak dan brez 
avta,« je rekeL hišnik berti, »zdaj 
se Pa vidi, kako je nasmeteno.« in 
je vzeL metLo. »Figo Pa tak dan,« 
je rekLa markova mama. »moraLa 
sem se PeLjati s troLo. čez PoL 

mesta, si PredstavLjate?« »jaz Pa,« je 
soPihaL FiLiPov očka, ki je boLj debeL, 

»jaz sem PorabiL ceL zavitek PaPirnatih robčkov, tako grozno sem se sPotiL.« 
»ja, grozno je to,« je rekLa od vidaboLeta babica. in vsi starši in stari starši so 
ji PritegniLi. »groooooooozno!« so v zboru zaPeLi.
»kaj je Pa tako groznega?« je vPrašaLa starše ivana. »aLi mi kdaj jokamo, 
kadar gremo Peš na sPrehod na grad?«
»neeeee!« so v zboru zavPiLi gumbi.
»aLi nam kdaj smrdi, ko se PeLjemo s troLo v živaLski vrt?«
»neeeeeeeeee!« so še boLj zavPiLi gumbi.
»Potem bomo Pa danes rekLi odrasLim, naj ostanejo v vrtcu, mi Pa gremo 
ven, ker je dan brez avta!«
»neeeeeeeeeeeeeee!« so zdaj zavPiLi vsi odrasLi. »v vrtcu Pa ne ostanemo!«
in so LePo odšLi brez avtomobiLov .  

»brina! nehaj me šPricati!« je rekLa 
mama. LežaLa je na kamnih in se 

sončiLa. brina je z naPihnjenimi 
rokavčki staLa v vodi in metaLa 
s kangLico vodo iz morja Proti 
mami. 
»to je zato, da ti ne bo Prevroče,« 
je rekLa brina. »PogLej, čisto si 

rdeča.«
»nehaj, aLi Pa ne boš šLa zvečer na 

Praznik utrinkov.« 
ko se je zvečeriLo, sta se z mamo odPraviLi na Praznik utrinkov. v avgustu se 
vsak večer sPuščajo čez nebo zvezde in Puščajo za sabo doLgo zLato sLed. 
to so utrinki. trg sredi mesta je biL PoLn Ljudi. na strehah so sijaLi močni 
žarometi in svetiLi na oder, kjer je igraLa muzika. otroci iz PLesne skuPine so 
PLesaLi PLes utrinkov. mama si je naročiLa vodo utrinek, brina je dobiLa PaLčko 
Ledenega soka. 
»a se nimava LePo?« je rekLa mama. 
brina je odviLa PaLčko in jo začeLa Lizati. obraz je obrniLa k nebu in gLedaLa. 
videLa je veLiko oranžno rekLamo na strehi hoteLa in žaromete na hišah 
okrog. »gLej, utrinek!« je zavPiLa čez čas. »ne, to je LetaLo!« je rekLa mama. 
»utrinki so hitrejši.« brina je sPet gLedaLa. »gLej, utrinek!« je znova zavPiLa 
brina. »ne,« je rekLa mama, »to je motorni zmaj, ki si sveti na Poti domov. 
utrinki so svetLejši.« in Potem so naenkrat vsi Ljudje začeLi vPiti: »utrinki, 
utrinki!« brina je PogLedaLa gor. nebo je biLo PoLno rdečih in modrih in 
zeLenih in beLih krogeL, ki so nagLo PadaLe Proti zemLji in ugašaLe. »to niso 
utrinki,« je rekLa brina, »to so navadne rakete!« »rakete so LePše, ker se boLj 
bLeščijo!« je rekeL možak z rdečim nosom. 

»Pridi, greva!« je rekLa mama in PrijeLa brino za roko. »bova gLedaLi 
utrinke s PLaže na drugem koncu zaLiva.« 

»oh, zdaj bi biL Pa že čas za kak dež,« je 
vzdihniLa soseda urša, ko je stoPiLa 
z vrta. brina je ravno šLa z mamo 
iz vrtca domov. »a ne da še ne bo 
dežja?« je rekLa brina mami. »danes 
mora biti LePo, medve morava še 
na šmarno goro.« 
»oh, zdaj bi biL Pa res že čas za kak 

dež,« je nasLednji dan godrnjaL 
hišnik berti. njegova kosiLnica je 

biLa že doLgo tiho, trave sPLoh ni 
biLo več, vsa se je PosušiLa. »a ne da še 

ne sme biti dežja?« je rekLa brina mami. »medve morava danes še koLesarit.«
»ojej, zdaj bi biL Pa Prav zares že čas za kakšen Pošten dež,« je dan Pozneje 
stokaL gobar miLan. vsako Leto je ob tem času PrinašaL sLastne jurčke in 
mareLe, Letos Pa ni biLo niti borovnic, tako je biLo vse suho. »a ne da bo dež še 
PočakaL, danes imamo gumbi Piknik!« je rekLa brina mami. 
ko sta PrišLi v vrtec, je mama daLa ivani jaboLčni zavitek. sPekLa ga je Posebej 
za otroke, da ga bodo imeLi za Piknik. 
»hvaLa, ni treba,« je rekLa ivana. »Piknika ne bo. misLiLi smo imeti Piknik Pri 
Potoku, amPak Potok se je PosušiL, ker že tako doLgo ni dežja. in trava je 
čisto suha, mi Pa smo nameravaLi kuriti. zdaj Lahko nastane Požar. najPrej 
mora Priti kak dež, Potem bomo imeLi Piknik.«
mama in brina sta se vračaLi domov. »nič hudega,« je rekLa brina. »bova šLi 
Pa na bazen.« 
amPak vrata v bazen so biLa zakLenjena. »zaradi Pomanjkanja vode do 
Prvega dežja zaPrto!,« je PisaLo na vratih.
»oh, zdaj bi biL Pa že čas za kak dež,« je rekLa brina in PogLedaLa mamo. »a 

ne, mami?«  
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ZRAK IN
ZDRAVJE

zrak Potrebujemo za dihanje. če vdihavamo onesnaženega, z maLo kisika, vPLiva 
na naše Počutje in zdravje. najPogostejše težave, Povezane s kratkotrajnimi 
Povišanimi vrednostmi škodLjivih snovi, so Podobne kot Pri aLergiji: draženje oči, 
boLečine v grLu, kašeLj, Piskanje, kratka saPa. Poskrbeti moramo za čim več gibanja 
na svežem zraku, hkrati Pa Paziti, da ga čim manj onesnažimo z izPušnimi PLini 
avtomobiLov, izPustov dima iz domačih in industrijskih kurišč. 

Ali veste, da ...

•  ima že vsak 10. prebivalec alergijske reakcije v stiku s pelodi, s 
prometom oNesNažeN zrak pa lahko strukturo peloda spremeNi 
iN še poveča Njegovo strupeNost;

•  se zaradi toplotNe iNverzije v kotliNah (tudi ljubljaNa je v 
kotliNi) težave z zdravjem še stopNjujejo:

•  Na zdravje ljudi zelo slabo vpliva tudi hrup, ki povzroča Nemir, 
Nevroze, utrujeNost iN slabo počutje.

PROMET

avtomobiLi z izPušnimi PLini in s hruPom ne škodijo Le našemu okoLju, živaLim in 
rastLinam, amPak tudi zdravju. LjubLjana vsak sePtember sodeLuje v mednarodnih 
akcijah teden mobiLnosti in dan brez avtomobiLa. takrat je ožje mestno središče 
zaPrto za avtomobiLe. 
vsak od nas Lahko PrisPeva k izboLjšanju okoLja in zmanjšanju Prometa v mestu 
tako, da se PeLje z mestnim avtobusom, ki gLede na števiLo Potnikov Porabi manj 
energije kot avtomobiL, manj onesnažuje ozračje in manj obremenjuje s hruPom. 
še LePše Pa je, če Pridemo v mesto s koLesom, skirojem aLi Peš. 

Ali veste, da ...

•  je lahko v prometNih Nezgodah povzročeNo veliko materialNe 
škode iN lahko utrpijo udeležeNci težke telesNe poškodbe;

•  prometNi zastoji povzročajo izgubo časa, NemobilNost, 
posledičNo pa tudi stres iN ekoNomsko škodo, ob vsem tem pa še 
ovirajo javNa prevozNa sredstva;

•  ceste, podhodi, podvozi iN ostala prometNa iNfrastruktura 
uNičujejo okolje iN so škodljiv poseg v NaravNi prostor. 

SEzIGANJE
PLASTIKE

sežiganje PLastike na odPrtih kuriščih, sPLoh Pa v naravi, je strogo PrePovedano, 
saj onesnažuje zrak in PosLedično tLa z izredno struPenimi snovmi. s skritih 
kurišč na barju aLi ob savi se kLjub temu včasih Ponoči še širi vonj Po žgani PLastiki. 
Prižigajo jih zbiraLci surovin, ki žeLijo v zbranih kabLih na najboLj PreProst način 
Ločiti bakrene žice od PLastičnega ovoja. Pri tem PozabLjajo aLi Pa sPLoh ne vedo, 
da PLastika med gorenjem razPada in tvori števiLne struPene snovi. veLiko je takih, 
ki Povzročajo doLgoročno onesnaženje okoLja in škodLjivo vPLivajo na žive 
organizme. 

Kaj lahko naredimo

•  plastiko v ljubljaNi zbiramo ločeNo, v rumeNih posodah. 
•  večjo količiNo kablov oz. iNštalacijskega materiala odpeljimo 

Na ljubljaNsko odlagališče. 

PETARDE

v sLovo staremu in Pozdrav novemu Letu se vse Prevečkrat vrže kakšna Petarda, 
Pasja bombica aLi druga Pokajoča zadeva. vsem skuPaj se strokovno reče: 
Pirotehnični izdeLki. 
zaradi hruPa, ki ga Povzročajo, zeLo škodijo živaLim – tako Psom, mačkam, 
PaPagajem kot Pticam, vevericam, srnam. Prestrašijo tudi Ljudi, zLasti otroke 
in starejše. PoLeg tega onesnažujejo naravo. in za Povrh se Lahko Pri uPorabi 
Pirotehničnih izdeLkov še Poškodujemo! 

Kaj lahko naredimo

zaradi vseh slabih lastNosti je pokaNje petard iN ostalih 
pirotehNičNih izdelkov dovoljeNo samo od 26. decembra do 2. 
jaNuarja. tudi v tem času je Najbolje, da se zaNje Ne zmeNimo. če 
pa moramo NujNo zapokati, to Naredimo Na odprtem prostoru, s 
čim maNj ljudmi, previdNo, upoštevajoč Navodila.

PODNEBNE
SPREMEMBE

zaradi našega deLa in načina živLjenja so se v ozračju močno PovečaLe koLičine 
nekaterih PLinov. ti PLini PrePustijo v vesoLje Le manjši deL toPLotnega sevanja 
zemLje; Pomemben deL Pa ga zadržijo in usmerijo nazaj Proti zemLji. zato nastajajo 
Podnebne sPremembe. k njim največ PrisPevajo kurjenje Premoga, naFte in 
zemeLjskega PLina, ki jih uPorabLjamo v Prometu in kmetijstvu. 

Ali veste, da ...

•  se temperatura površja zemlje viša;
•  zaradi segrevaNja zgorNjih plasti oceaNov ter topljeNja sNega 

iN ledu Na greNlaNdiji iN aNtarktiki Narašča morska gladiNa;
•  se zime krajšajo, za 2 tedNa se je skrajšala tudi poledeNitev rek 

iN jezera, umikajo se ledeNiki – triglavskega praktičNo Ni več;
•  so vse bolj pogosti iN močNejši ekstremNi vremeNski dogodki: 

cikloNi iN viharji, poplave iN suše. 

SVETLOBNO 
ONESNAzENJE

svetLobno onesnaževanje Pomeni sevanje svetLobe in svetiL za zunanjo 
razsvetLjavo nePosredno in Posredno v nebo. zaradi razsvetLjave cest, dvorišč, 
rekLamnih Panojev in drugih objektov se Povečuje svetLost neba.
tako ne moremo oPazovati in raziskovati zvezd; motimo seLitve Ptic in žužeLk, 
ogrožamo naravno ravnotežje na zavarovanih območjih. za Povrh PorabLjamo 
ogromne koLičine energije.

Kaj lahko naredimo

•  ugašajmo luči, ko Ne potrebujemo osvetljeNega prostora.
•  predmete osvetljujmo od zgoraj, Ne od spodaj.
•  Ne uporabljajmo svetilk v obliki bučk.
•  uporabljajmo luči, ki se avtomatsko vklopijo ob zazNavaNju 

gibaNja, ali izberimo osvetlitev Nizke moči za NočNi čas.
•  omejimo NočNo razsvetljevaNje objektov, reklamNih paNojev, 

cest iN javNih površiN.
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Včeraj so Gumbi delali snežaka. 
PrVeGa snežaka to zimo, in 
naredili so najVečjeGa V Vrtcu. 
in najVečjeGa V ulici. Valili so 
snežene kePe tudi Potem, ko jim 
je iVana že rekla, da je doVolj. 

kuharica jim je dala dVe suhi sliVi in 
koren za snežakoVe oči in nos. »eh,« 

je rekel hišnik berti. »saj mu bo zajec čez noč Pojedel nos!«
brina je zjutraj Vstala Prej kot mami. kar V Pižami si je nataknila debele 
rokaVice in kaPo, obula mamine kosmate coPate in šla na balkon Gledat, ali 
je snežak res ostal brez nosa. eh, hišnik berti jih je sPet hecal! snežaku se je 
sredi obraza še Vedno smejal leP, oranžen koren, amPak kaj je Pa to? »mami, 
mami, snežak je črn!« je začela VPiti brina. snežak je bil res črn. črn kot 
študent iz Francije, ki je stanoVal V sosednjem bloku. »naredili ste PrVeGa 
črneGa snežaka na sVetu!« je rekla mama, ko je Prišla na balkon. »ne, 
naredili smo beleGa!« je rekla brina. »Pa saj je črn tudi leP. črn je še lePši, ker 
Ga nima nihče druG.« 
ko sta šli z mamo V Vrtec, se je Približala lePemu črnemu snežaku in Ga 
Pobožala. njena bela rokaVička je Postala črna. »ne smeš se Ga dotikati,« 
je rekla mama. »to so saje od aVtomobiloV. in od kurjaVe. in od toVarn 
na robu mesta. od teGa snežaki Počrnijo.«
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