
VABILO 

NA ZELENA PREDAVANJA OB DNEVU VODA DNE 22.3.2018  

S PRIČETKOM OB 17.00 URI V DVORANI KONJIČANKA 
 

Kar naredimo danes vpliva na naš jutri. Z majhnimi spremembami v svojem življenju 

lahko občutno zmanjšamo porabo naravnih virov. S spremembo življenjskega stila in 

navad, s posnemanjem narave (kar nam da, ji tudi vrnemo) lahko ohranjamo naš 

planet: zemljo, vodo, zrak ter zdravje ljudi in živali. Postanimo odgovorni, etični, 

pravični in trajnostno naravnani potrošniki. 

Zato vas vabimo na zelena predavanja, kjer vam bomo predstavili: 

1. Uvod – mag. Franc Dover direktor JKP d.o.o. (10 min) 

2. Kalčki – Majda in Katja Temnik (20 min) 

Majda in Katja Temnik skrbita za ekološki zeliščni vrt Majnika v Žičah, lani pa so z družino 

kupili tudi opuščeno kmetijo v Brezju pri Poljčanah, kjer počasi obnavljajo obdelovalne 

površine, nasadili so tudi 1,5 ha lešnikov. Majda je inženir kemijske tehnologije, ki se je po 

upokojitvi vrnila k svoji otroški ljubezni - zeliščem. Moči je združila s hčero Katjo, ki se je 

2010 po zaključku profesionalne športne kariere iz tujine vrnila v rodni kraj. Katja je po 

poklicu sicer prevajalka in magistrica politologije, vendar največ svojega časa namenja 

ustvarjanju pogojev za pridelovanje zdrave hrane. Obe se namreč zavedata, da samo 

zdrava hrana lahko nahrani tako človekovo telo, dušo in duha ter mu omogoči, da lahko 

uresniči sebe kot Človeka. 

3. Pravilno ravnanje z organskimi odpadki in kompostiranje le teh na klasičen ali 
sodoben način – Iztok Šajtegel (35 min) 

Iztok Šajtegel je direktor podjetja EM Tehnologija d.o.o., ki je bilo 
ustanovljeno leta 2007. Glavna dejavnost je proizvodnja 
ekoloških mikrobioloških preparatov za področje celotne 
agronomije, še posebej za področje celotne živinoreje ter 
reševanje težav z gnojevko, čiščenja odpadnih vod/male in velike 
čistilne naprave ter greznične odplake, industrijskega 
kompostiranja in vrtnega kompostiranja, ter fermentacije 
organskih odpadkov v gospodinjstvih. Njegovo delo je povezano 
tudi s svetovanjem uporabe vseh proizvodov tako za velike kot male uporabnike. 

4. Lokalna pridelava hrane in Društvo Zarja – Karolina 
Črešnar (25 min) 

Karolina Črešnar že vrsto let ohranja domačo tradicijo tudi kot aktivna članica Društva Zarja. 
Predstavila bo delo pridnih rok vseh tistih, ki držijo doma 3 in pol vogale. 
 

5. Občina na poti k nič odpadkom – Karmen Vodovnik (20 
min) 

Občina Slovenske Konjice je osma občina v Sloveniji na poti do družbe brez odpadkov. 
Jasno zapisani cilji in zaveze se lahko dosežejo le v sodelovanju vsakega posameznika. 
Začnemo lahko doma s preprostimi razmisleki o tem, kaj potrebujemo, kako to kupimo, 
popravimo ali si izmenjamo. Vsi smo del istega planeta in vsako naše družbeno odgovorno 
dejanje ima lahko pozitiven učinek, pa naj se zdi še tako majhno. 

 
Po predavanjih sledi druženje ob pogostitvi z lokalnimi izdelki. 
VSTOP JE PROST DO ZAPOLNITVE PROSTIH MEST.    

                   PRIJAZNO VABLJENI! 
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