
VABILO
NA ZELENA PREDAVANJA ZA MODRE ODLOČITVE DNE 21.3.2019 

S PRIČETKOM OB 17.00 URI V DVORANI POSLOVNE STAVBE KONUS
(OB KAVARNI »NA TRATI«)

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

zmanjšamo porabo naravnih virov. S spremembo  življenjskih navad in 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 prebivalci planeta Zemlja.

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

2.  Zdravo vrtnarjenje - Primer Slovenskih Konjic in porečja Dravinje - Dr. Petra Vrhovnik

nosilka projekta (30 min.)

Domač vrt predstavlja idealen način kako vzgojiti zdrave pridelke z nizkimi stroški. Vrtovi imajo poleg zdravih
pridelkov tudi ostale dobre učinke, saj delo na vrtu povečuje telesno aktivnost, zelo dobro vpliva na psihično stanje
posameznikov, ljudje se srečujejo in izmenjujejo mnenja, izkušnje in pridelke, zato se oblikuje občutek pripadnosti
in splošnega zadovoljstva. Prav tako pa vrtovi predstavljajo »učilnico v naravi« za mlajše generacije, ki drugače ne
bi imeli možnosti, da se pobližje spoznajo z vrtnarjenjem. Prav v urbanem okolju pa se ljudje pogosto sprašujejo ali
je sploh varno gojiti hrano v mestu, zaradi bližine industrije, cest, ipd. Predavanje je namenjeno ozaveščanju o
urbanem vrtnarjenju in na kaj moramo biti pozorni, da se izognemo
onesnaženi hrani. S preprostimi koraki lahko znatno zmanjšamo
možnost izpostavljenosti različnim strupom in lahko brezskrbno
uživamo v zdravih pridelkih. Predavanje bo temeljilo na konkretnih
podatkih vzorčene zemljine z območja Slovenskih Konjic ter
sedimentov iz reke Dravinje. 

   3.  Čebele in dobrote iz njihovih panjev - Aleksander Žvikart (25 min.)

Čebelarstvo Žvikart  je edino v Sloveniji, ki združuje dva najvišja naziva, ki ju je bilo mogoče
pridobiti v čebelarskem poklicu. To sta naziv Kvalificirani delavec v čebelarstvu - poklic čebelar,
ki ga je pridobil oče Franc leta 1956, in naziv Čebelarski mojster, ki ga je pridobil sin Aleksander
leta 2006. Tako z obširnim znanjem ohranjamo tradicijo in zagotavljamo kvaliteto čebeljih
proizvodov na visokem strokovnem nivoju. O tem pričajo vsakoletna priznanja za kakovost,
ki jih dobivamo na ocenjevanjih po Sloveniji. Za naš gozdni med, kremni namaz z okusom cimeta
in medeni borovničev eliksir smo pridobili znak kakovosti Okusi Rogle. Smo tudi ponosni
prejemnik certificirane listine odličnosti na področju apiturizma v okviru slovenskih čebelarskih poti.

4.  Cvetlice in sožitje z zelenjavo - Darja Srebot (25 min.)

Po predavanjih sledi druženje ob pogostitvi z domačim
jabolčnim zavitkom in najboljšo kavo v mestu.

PRIJAZNO VABLJENI!

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o.
SLOVENSKE KONJICE 

Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice

   1.  40 let sodelovanja z naravo – mag. Franc Dover direktor JKP d.o.o. (20 min.)

Dramilne zapovedi in koprnenja današnjega dne. Kaj smo pripravljeni spremeniti danes, da 

bodo zanamci imeli jutra – jutra z nasmehom, navdihujoč dan in miren spanec?

Darja Srebot cvetličarka po duši že od rane mladosti deluje na
področju narave in vrt je njena vsakdanjica. Pri delu se srečuje z
različnimi izzivi, katere bo delila z nami. Ker smo v času ko nas
prava zima še sploh ni obiskala so pa že pogoji za delo na vrtu
bomo slišali kako deluje sožitje med cvetlicami in zelenjavo na
vrtu pod Pohorjem. Z vrtnarstvom se že ukvarjajo 10 let.

VSTOP JE PROST DO ZAPOLNITVE PROSTIH MEST.
NAMENITE SVOJIH 100 MINUT ZA NARAVO. KER NAM JE MAR OHRANITI ČISTO OKOLJE.
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