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VABILO   NA   EKOFEST  v GALICIJO 

 

Petek dne 7. 10. 2011                                           

 
Ob 18. 00  uri: UKREPANJE V PRIMERU POŽARA 

Org: GD Velika  Pirešica;brezplačno 
                          Lokacija GD Pernovo in na terenu.  
 
 
V sobota  8 .10.2011   
 
------------------- 
PREDAVANJA: 
 
 od   do  ure 

 9.00 – 10.30: PRILOŽNOSTI ZA KMETIJSTVO : PRIDELAVA  HRANE   

                           BREZ  GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV  V SLOVENIJI? 

                            Predavateljica: izr. prof.dr. Martina Bavec/assoc.prof.,PH.D   
                       Univerza  v Mariboru: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 
                            Inštitut za Ekološko kmetijstvo, Katedra za ekološko kmetovanje, poljščine,vrtnine in okrasne rast.                       

                             in   izbrani   strokovnjaki področja  

                           Org:Ekoci:  brezplačno ; lokacija:  GD Pernovo 

                           Ogled  predelave mleka  v  domači sirarni kmetije Podpečan 

                            degustacija mlečnih izdelkov   na kmetiji 5€). 

10.30 -11.00:     ZDRAVA  ZEMLJA DAJE ZDRAVE  PLODOVE 

                           predstavitev načinov  za  izboljševanja  zemlje na naravi prijazen način  

                            Predavateljica:: Darja  Cvelfer  in strokovnjaki izbranih področij  

                            Org. Ekoci-  brezplačno ; lokacija:  predavanje GD Pernovo  

                            Ogled testnih posevkov na kmetiji Podpečan : brezplačno. 
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13.00 - 14.00: SONARAVNO UREJANJE »OBHIŠNEGA« VRTA 

                           Predavateljica :spec. Štefanija Kos Zidar, dipl. ing .agr. in hort. 

                       Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje  

 Org:  EKOCI :  predavanje   brezplačno; lokacija:  GD Pernovo 

 

14.00 -15.00:       ZASADIMO ŠOLSKE EKOVRTOVE  

                            Predavateljica; ga, Anamarija Slabe, univ. dipl. inž. kmetijstva, strokovni vodja 

                             Inštitut za trajnostni razvoj  Ljubljana; Org: Ekoci ;  brezplačno; lokacija: GD Pernovo 

                           Po predavanju bo delovno srečanje  EKOCI- Eko  civilne   iniciative  Slovenije                      
   

---------------------------------- 

AKTIVNOSTI:  

 

 10. 00 -14.00: TURISTIČNA  TRŽNICA 

    Predstavitev  okolju prijaznih izdelkov ,  turističnih produktov in domačih izdelkov 

  Organizira: ZKŠT Žalec-Turistično društvo GALICIJA  

      Lokacija: Parkirišče trgovine  Košarica  Pernovo 

 

10.00 -14.00: RAZSTAVA STARODOBNIH MOPEDOV  

Org: TD Galicija-Moped klub Krištof  

        Lokacija : Parkirišče trgovine Košarica  

 

11.00 -14.00: KONJIČKI »ŠKERBLAJO«  S KOČIJO  »GLEDAT  PELJAJO«  

ZANIMIVOSTI  KS DO »TRNULJNČICE« 

    Org:  TD Galicija Konjeniška sekcija   

   Lokacija :  parkirišče trg. Košarica  Pernovo 

 

10.00 -14.00: KOSTANJEVA GOSTIJA  ob glasbi 

   Org: TD Galicija: lokacija : Parkirišče pred trgovino Košarica  Pernovo 

 ------------------------------------------                            

 VEČ INFORMACIJ: 

   KS Galicija, turistično Društvo ga. Anica Grobelnik  Vozelj  040-185-086   in na spletnih straneh : 

   http://galicija.si/ in   www.ekofest.si; ter  http://www.zkstzalec.si/turizem/ekofest.asp  

   http://www.nivo.si/eko/380   in  www.ekoci.si;      

    Zemljevid do lokacij Ekofest je na povezavi: 

   http://www.zkst-zalec.si/turizem/ekofest/dokumenti/2010/ekofest-zemljevid.pdf 
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KJE SO DOGAJANJA? 

Iz smeri  iz Ljubljane  ali  Maribora na izvozu iz avtoceste Arja vas zavijete proti severu na magistralno cesto proti 
Velenju in že vidite največji kamnolom v državi.  Peljete  1, 2 km in  na prvem semaforju zavijete v vasico Velika 
Pirešica. Na hribčku  Pernovo vidite idilično cerkvico iz 15 stol. V kraju je tudi gasilski dom, ki z uspešnimi gasilci 
združuje in povezuje ljudi. 

Na oddaljenem hribčku najprej vidite graščino  in Osnovna šolo Trje , ki je skupaj z Učno potjo in dejavnostmi 
okrog nje zanimiva. Pokrajina je privlačna  in odpira vedno nove poglede in smeri k novim zaselkom in novimi 
zanimivostmi.  V kompleksu graščine in sodobnega doma preživljajo aktivno starost starostniki, pod graščino pa se 
bohoti vasica , ki  je tudi  rojstni kraj naše uspešne judoistke Urške  Žolnir. Pogled pa zaobjame tudi bližnjo goro 
Kunigundo  kjer ponosno stoji cerkvica in planinski dom , kjer je vedno  sproščeno vzdušje z zavzetimi planinci. 

Naslovi lokacij:Gasilski dom Pernovo  1,  Žalec ; Parkirišče Trgovina Košarica, Pernovo 17a, Žalec,  Dom 
Krajanov  Galicija 75 Žalec, OŠ Trje , Galicija 18e, Žalec.  

Kaj je EKOFEST? 

Radostno doživetje  narave, energij in človeka v zeleni dolini, kjer želimo s sodelovanjem , prijetnim druženjem in 
prenosom znanja , dobrin in dobrih zgledov ohranjati naravno krajino  in kulturno dediščino za sedanje in prihodnje 
rodove. 

Ekofest se dogaja na več lokacijah v Savinjski  dolini vsak prvi petek , soboto in nedeljo  v mesecu.  V KS Galicija 
so glavne  teme predavanja in aktivnosti: skrb za sonaravno pridelavo hrane v kmetijstvu in vrtičkarstvu , 
energijske rešitve in skrb za okolje. 

V Bio parku Nivo   Žalec v čudovitem okolju z energetskimi točkami so glavna teme   namenjene spoznavanju 
dodatnih in drugačnih  poti do zdravja. V Eko muzeju v Žalcu so strokovne vsebine in eko področij , na Ribniku 
Vrbje pa so namenjen aktivnosti  spoznavanju narave in  živali, druženju za  otroke, aktivnosti za šport in prosti čas. 

Seveda pa so vsem lokacijam skupni dejavniki:  spoštovanje tradicije z nadgradnjo novih znanj,aktivnosti se izvajajo 
v obstoječih infrastrukturnih objektih in v naravi,  sproščeno vzdušje pa  povezuje domačine in obiskovalce, ki 
izmenjujejo , znanje, izkušnje, dobrine  in dobre prakse.  

Druženja  na Ekofestu  izboljšujejo  kvaliteto življenja  z vizijo lepe  sedanjosti in prihodnosti, ki jo soustvarjajo 
udeleženci v prijetnem in sproščenem vzdušju  v naravnem okolju. 

Prisrčno dobrodošli! 

 

                                                                                                                                                                 
 Koordinatorica                                       Predsednica Turističnega društva Galicija                       Predsednik KS 
                                                                                                                                        
 Irena Rotar                                                Anica Grobelnik VOZELJ                                              Jože Krulec                                                                                                            
 

 

 


