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Spoštovani!                                                                                                                            

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija in Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG, nevladna okoljska 

organizacija , vas v okviru Programa Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija (UŠF) za leto 2012 

vabita na 

četrti  pomladanski  » Vanekov  ekološki  četrtek   –  VEČ « .  

                                                                           Vabimo Vas na  

                                OKROGLO  MIZO  IN  PREDAVANJE »VEČ« na 

temo :                                                                

»  GORIČKI IN KOZJANSKI PARK - DOBRE PARKOVNE PRAKSE » 
ki  bo v četrtek, dne  14. junija  2012  ob  18. uri 

v dvorani  Raziskovalne  postaje ZRC  SAZU  za Prekmurje, na lokaciji  Vrta spominov 

in tovarištva, Petanjci 19 

 
18.00-18.05  -  Uvodni pozdrav; Karel Lipič, predsednik ZEG 

18.05- 18.30  -  Predstavitev dobrih parkovnih praks v Javnem zavodu Krajinski park  

Goričko 

                            Direktor: dr. Bernard Goršak  

18.30-19.00  -  Predstavitev dobrih parkovnih praks v Javnem zavodu  Kozjanski park 

(regijski) 

                            Direktor: mag. Teo Hrvoje  Oršanič 

Od 19.00  dalje :  Razprava 

 

Naraščanje števila narodnih, regijskih, krajinskih parkov in zavarovanih območij po 

posameznih državah EU in neposredna skrb za delovanje le teh dokazujeta resen namen in 

odgovorno politiko sodobnih držav do varstva okolja. Javna zavoda, kot sta ta dva , ne 

moreta prevzeti vloge lokalnega ekonomskega subjekta, čeravno mnogi prav to pričakujejo. 

Še vedno sta neprofitni organizaciji, ki imata kader sestavljen tako, da delujeta kot strokovna 

in upravljavska in ne ekonomska institucija; vendar pa s temi in podobnimi projekti naši 

instituciji podjetniško sceno nenehno izzivata, provocirata, stimulirata, oz. dokazujeta, da je 
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ekonomska dejavnost v tem prostoru na temeljih trajnosti vendarle možna - da obstajajo 

tehnike in tehnologije, da obstaja povpraševanje na trgu in primerna cena za njihove storitve 

in izdelke. Ko kdo reče:« saj se ničesar ne da storiti«,« saj se ne splača« itd.; lahko mirno 

odgovorimo: « To ni res«. Zato  imamo tudi  dokaze . Goričko in Kozjansko sta ekstenzivni 

kulturni krajini, ki sta podvrženi mnogim antropogenim vplivom in v zadnjem obdobju tudi  

številnim okoljskim  pritiskom (pozidave,opuščanje rabe,infrast.omrežja). Kaj  več o tem na 

VEČ ! 

 

Ernest  Ebenšpanger l.r.                                                                                 Karel  Lipič 

Predsednik uprave                                                                                     Predsednik 

ZEG - a 


