KOLEDAR DOGODKOV V OBČINI POLJČANE - SEPTEMBER 2013
KAKO REGISTRIRATI DOPOLNILNO DEJAVNOST NA KMETIJI?
Torek, 03. 09. 2013 ob 18.00 uri – Razvojni center narave Poljčane
V Razvojnem centru narave v Poljčanah pripravljamo brezplačno delavnico na temo »Kako registrirati
dopolnilno dejavnost na kmetiji«? Delavnico bo vodil g. Srečko Rajh, strokovnjak za dopolnilne dejavnosti
iz Kmetijsko svetovalne službe Slovenska Bistrica.

PRIPRAVA NA TRGATEV IN SMERNICE KLETARJENJA
Četrtek, 12. 09. 2013 ob 15.00 uri – prostori Vinogradniško sadjarskega društva Poljčane
Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane organizira strokovno predavanje na temo »Priprava na trgatev in
smernice kletarjenja vinskega letnika 2013«, ki bo v prostorih društva na Tovarniški ul. 1, Poljčane.
Predavali bodo Simona Hauptman, uni. dipl. inž. Kmet., Gordana Veber, uni. dipl. inž. agronomije in Edi Jug,
inž. kmetijstva.

SREČANJE POSLOVODIJ TRGOVIN M-TEHNIKA SLOVENIJE
IN PREDSTAVITEV ŠTAJERSKE BRAJDE
Sobota, 14. 09. 2013 - prostori Vinogradniško sadjarskega društva Poljčane
V soboto, 14. 09. 2013 ob 10.30 uri Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane vabi v goste poslovodje
trgovin M-tehnika Slovenije. Ogledali si bodo nekaj zanimivosti v naši občini, člani društva pa jim bodo
predstavili Štajersko brajdo, kamor ste vabljeni vsi, ki vas zanima, kako uspevajo dovoljene sorte vinske trte
na našem območju. Informacije dobite pri g. Gaber Juriju na tel. 041 258 584.

DAR JESENI V KRIŽEČI VASI
Nedelja, 22. 09. 2013 s pričetkom ob 14.00 uri
Turistično društvo Lucija vabi na prireditev Dar jeseni v Križeči vasi. Izvedli bodo prikaz stiskanja jabolk na
stari vaški preši s pokušino jabolčnega soka, prikaz mletja moke v mlinu na veter in peke kruha v kmečki
izbi, prikaz kuhe oglja,... Ponudili bodo izdelke na kmečki tržnici in izvedli tekmovanje za najtežji poljski
pridelek. Sledi zabava z živo glasbo, igrami in srečelovom.

PODELITEV ZLATE VRTNICE 2013
Petek, 27. 09. 2013 ob 18.00 uri – Samostan Studenice
Turistično društvo Samostan Studenice in Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica prirejata
podelitev priznanj in nagrad v okviru akcije ocenjevanja okolja Zlata vrtnica.

ROKOBORBA, GIMNASTIKA, SKUPINSKA VADBA FREESTYLER – PILATES IN FITNES
Začetek izvajanja v septembru – Rokoborski klub, Dravinjska cesta 1
Vadbeni center - Rokoborski klub Poljčane vabi k vpisu tekmovalne rokoborbe, gimnastike, skupinske vadbe
freestyler – pilates, fitnes vadbe,… Več informacij dobite v vadbenem centru na Dravinjski cesti 1, ali na
www.rokoborba.net. Prijavite se lahko na telefonski številki 041 843 565.

Občina Poljčane vabi na otvoritev nove pridobitve Učilnice v naravi
OPAZOVALNICE ZA PTICE Z DOŽIVLJAJSKIM PODESTOM.
Otvoritev s predstavitvijo in kratkim kulturnim programom bo
v PETEK, 20. 09. 2013 s pričetkom ob 17.00 uri
pri opazovalnici za ptice, v neposredni bližini reke Dravinje pri naselju Podboč.
V primeru slabega vremena bo prireditev pod kozolcem »OAZA ZA ODDIH«!

Vabljeni!

VABIMO K SODELOVANJU NA TRŽNICI!
Ponovno vabimo k sodelovanju proizvajalce domačih izdelkov, da le te
ponudite na tržnici. Vlogo za brezplačno prodajo na stojnici dobite v
Razvojnem centru ali na spletni strani Občine Poljčane.

Ponudite svoje izdelke in popestrite sobotno ponudbo na
tržnici v Poljčanah.
Vabljeni!

Vse informacije glede prodaje na tržnici dobite v Razvojnem centru, oz.
na naslovu: jelka.lovrencic@poljcane.si ali na tel. št. 030 612 100.
Izdaja: OBČINA POLJČANE – RCN, Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane
Tel. 02/80 29 291, 030/612-100, E-pošta: jelka.lovrencic@poljcane.si

