
 

 

Vljudno vabljeni!  

ČAS JE  

     ZDAJ … 

 

Organizator: Vrtec Slovenske Konjice v sodelovanju: JKP 

Slovenske Konjice, Lambrechtovim domom, 

Zdravstvenim domom Slovenske Konjice, Šolskim 

centrom Slovenske Konjice-Zreče,  Splošno Knjižnico 

Slovenske Konjice, Turistično-informativnim centrom 

Slovenske Konjice, Domom kulture, OŠ Ob Dravinji, OŠ 

Loče-Žiče, OŠ V parku – OŠ Pod goro,  VDC Karion – 

Čebelica, Društvom prijateljev mladine Slovenske 

Konjice, Glasbeno šolo Slovenske Konjice. 
 

igrače (vabljeni, da s sabo prinesete igračo 

za izmenjavo) po principu 'Zero Waste' 

(brez odpadkov), izkušnje, znanje, ideje, 

pozitivno energijo. 

Izmenjali bomo  

 

domačim jabolčnim zavitkom stanovalcev 

Lambrechtovega doma 

Posladkali se bomo z  

 

… da smo otrokom DOBER  EKOLOŠKI VZGLED, 

… da POVEŽEMO LJUDI, GENERACIJE, IDEJE,  

… da OŽIVIMO mestno jedro,    

… da PRAZNUJEMO svetovni DAN ZEMLJE, 
 

… da  SKUPAJ USTVARIMO  

ZANIMIV  DOGODEK, ki bo 

 7. 4. 2018, od 10.00 do 12.30 ure 

 na Mestnem in Starem trgu 

Slovenskih Konjic     
  

Nadomestni termin dogodka v primeru dežja je 14. 4. 2018. 

V kolikor bo deževalo tudi na ta dan, dogodka letos ne bo. 

 

pozitivno skrb za zdravje, okolje, soljudi, 

strpnost do drugačnih … 

Pomagali bomo širiti  

 

o demenci, s hitrimi testi za preizkus 

spoznavanja sposobnosti … 

 

Osveščali bomo  
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DOGAJALO SE BO: 

 

Ustvarjalne in igrive delavnice  

Otroški in odrasli pevski zbori Vrtca 

Slovenske Konjice, OŠ V parku in OŠ Ob 

Dravinji 

Čarodej Frelih: 'Eko frajer' 

Izmenjava igrač 

Skupna telesna vadba za vse generacije  

  
z merjenjem krvnega tlaka, sladkorja, telesno 

vadbo, poudarjanjem pomena pitne vode za 

življenje, s prikazom delovanja defibrilatorja … 

človek ne jezi se, bowling, padala, kot nekoč 

('gumitwist', ristanc, hodulje, itd.),ekološke 

igre, miselne igre, igre iluzij, miselne uganke … 

 

igre, vrečke za večkratno uporabo, indijančke, 

zmaje, taktilne vrečke, cofke, verižice, 

poslikane majčke, izdelke s pomočjo oseb z 

motnjami v duševnem in telesnem razvoju, 

glasbene inštrumente … 

Ustvarjali in izdelovali bomo  

unikatne  

 

Igrali se bomo 

 

Poskrbeli bomo za zdravje  

 
 

Predviden program Mesto dogajanja 

10.00 

Otvoritev dogodka z 
nastopi otroških in 
odraslega pevskega zbora 
Vrtca Slovenske Konjice  

Oder pred Domom 
kulture 

10.15 Pozdravni nagovori  

10.30 
Nastop otrok OŠ Ob 
Dravinji  

10.40 Nastop otrok OŠ V parku  

11.30 
15 minutna vadba za vse 
generacije 

10.00-
12.30 

Ustvarjalne, igrive, poučne 
delavnice  

Mestni in Stari trg 
(od Doma kulture 

do NLB) 

12.00 
Nastop čarodeja Freliha 
'Eko  frajer' 

Oder pred Domom 
kulture 

12.30 Zaključek prireditve 
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