TEDEN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Žalec, 15. september 2020
Spoštovani.

Cilje trajnostnega razvoja lahko dosežemo le skupaj, v sodelovanju, v partnerstvu. Zato smo se tudi
letos odločili, da vas skupaj z Razvojno agencijo Savinja povabimo na sedaj že tradicionalno srečanje,
namenjeno ugotavljanju, izmenjavi in ogledu dobrih praks in načrtov na področju trajnostnega
razvoja na našem območju.
Prisrčno vas vabimo, da ste z nami v četrtek, 24. septembra 2020. Dobimo se ob 9. uri pred gostilno
Filjalka v Dolenji vasi. Srečanje se bo zaključilo do 13.30 ure, v prilogi pa boste našli bogat program,
ki ga posebej za vse nas pripravila Občina Prebold.
Vljudno vas prosimo, da vašo prisotnost potrdite najkasneje do ponedeljka, 21. septembra 2020,
do 10. ure preko spletne prijave: https://forms.gle/Kb5Bww8NBios4mHR7 (seznam prisotnih bomo
zbirali v skladu s priporočili NIJZ). Več informacij na 03 713 35 65 ali 041 308 763. Srečanje bomo
izvedli v skladu s priporočili NIJZ.
Toplo vabljeni.

Franja Centrih, prof.
direktorica UPI Žalec

Stojan Praprotnik, univ. dipl. ekon.
direktor RA Savinja

Utrinek z lanskoletnega druženja v Občini Polzela

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija,
javna agencija

PROGRAM
OGLED DOBRIH PRAKS Z MREŽENJEM V OBČINI PREBOLD
 9.00
 Prihod v Dolenjo vas do gostilne Filjalka, Boštjan Zupanc s.p. in čas za jutranjo
kavico
 9.20 – 10.20
 Predstavitev in voden ogled Muzejske zbirke Prebold (Dolenja vas 47-49), kjer je
zbrana kulturna dediščina kraja, zgodovina obeh vojn in osamosvojitvene vojne,
in
Zeliščnice (Pokrita tržnica Prebold, Dolenja vas 49), predstavitev izdelkov in dejavnosti
 10.20 – 10.40


Ogled prostorov in dejavnosti Medgeneracijskega centra Prebold (Dolenja vas 53)

 10.40
 Odhod v Šešče 21
 10.50 – 12.10
 Voden ogled Geopunkta, Peter Kočevar sobodajalec in predstavitev dejavnosti
Centra za krepitev zdravja SSD
 12.15
 Odhod v Sv. Lovrenc 79
 12.30
 Zbor pri Ribniku Druškovič, Jure Druškovič s.p. - predstavitev projektov in
primerov dobrih praks
 13.00


Pogostitev in druženje

Glede na to, da bo dan druženja potekal večinoma na prostem se oblecite in opremite vremenu
primerno.
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