
Pozdravljeni, Zeleni prijatelji! 
Skupaj pozdravimo jesen in jesenske divje dobrote! 
 
Vabimo vas, da se nam pridružite v naravi na ZELENEM SPREHODU po okoliških 
travnikih in gozdovih, to soboto 29. oktobra 2016 na Jezeru. 
https://www.facebook.com/events/197536357350331/# 
 

 
 
Nabirali in preučevali bomo zdravilne rožice, si iz njih pripravili ekološke jedi in 
igrali na starodavna glasbila ter se zabavali z lesenimi sestavljankami. Iz 
nabranega si bomo pripravili skupni obrok na ognju. 
 

Rdeča nit tokratnega sprehoda bodo ponovno 
Gobe tako in drugače... 
 
Pridružila se nam bo gobarka Katka, ki nam bo predstavila čudoviti svet gob. Užitne, 
strupene, zdravilne… 
 
 
 
 
 
Za vse vedoželjne, gurmane, raziskovalce, nabiralce in tiste, ki to še niste :) 
-------------------------------------------------- 
 

https://www.facebook.com/events/197536357350331/#


 
 
 
 

Potek: 
Dobimo se ob 11. uri, pri prvem pomolu na Jezeru - Jezero 79a, 1352 Preserje (t.i. 
Podpeško jezero). Do Jezera vozi tudi mestni avtobus 19b. Kdor pride z avtom, 
lahko parkira ob jezeru ali pri gasilnem domu. 

https://www.google.si/maps/@45.9690724,14.4325485,16z 
 
Poigrali se bomo z glasbili in sestavljankami - se uglasili, sprostili in "zbobnali" 
skupaj :) 
Čez kakšno uro se bomo odpravili na Zeleni sprehod po okoliških travnikih in 
gozdovih. Spoznali in nabirali bomo nekaj trenutno rastočih okusnih rastlin, 
predvsem pa gobe. Seznanili se bomo z osnovami nabiranja - spoštljiv odnos do 
okolja, živih bitij… Mimogrede bomo okušali rastline, ki jih že poznamo, a (še) ne 
vemo, da so užitne (in bolj ali manj okusne) in spoznali njihovo vsestransko uporabo. 
 
Ko se bomo vrnili s sprehoda (čez približno 2 uri), se bomo ponovno lahko 
spoznavali z glasbili in sestavljankami, ter si pripravili obrok iz nabranih 
priboljškov - divjo solato, in nekaj zeliščnih namazov, pripravili gobe ter se 
pogovorili o ostalih možnostih uporabe. 
 
Predvideno trajanje 4-6 ur, po možnosti dlje - dokler se bomo imeli fajn ;) Saj sama 
lokacija ob jezeru ponuja veliko možnosti za prijetno popoldne. 
 
Skratka sproščeno, kreativno druženje za vso družino in posameznike :) 
 

https://www.google.si/maps/@45.9690724,14.4325485,16z


 
 

S seboj prinesite: 
- košare ali vrečke iz blaga ali papirja - ne plastičnih vrečk, ker se v njih rastlinice ne 
počutijo dobro 
- nekaj kruha za malico - za zraven si bomo pa nabrali :) 
- nekaj za pod rit, po možnosti nepremočljivega (armaflex), kajti ob jezeru, kjer se 
bomo družili, je zelo vlažno. 
- če mislite, da ne preživite ob kruhu in rožicah, si prinesite konkretne malice in 
pijače 
 
Lahko prinesete še kakšno svoje glasbilo :) 
 
Zaželjene so tudi domače dobrote za skupni obrok (ne trgovinskih). 
 
V primeru dežja bo dogodek prestavljen. O tem bote prijavljeni pravočasno 
obveščeni. 
 
Program Zeleni sprehodi je brezplačen, ker želimo da je dostopen vsem. 
Zbirali pa se bodo prostovoljni prispevki.  
Če cenite in imate, prispevajte po svoji zmožnosti, 
da se bodo taki dogodki še ponovili in razvili. 
 
Za prijave in informacije se oglasite na: 
samo.svete@gmail.com     ali     tel. 041 511 171. 
 
Povejte naprej vsem ki bi jih druženje zanimalo. 
 
Vtisi z prejšnjih Zelenih sprehodov: 
https://www.facebook.com/zelenisprehodi/ 
http://samosvete.com/index.php#sprehodi 
https://www.facebook.com/Samo.Svete.Sestavljanke/ 
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Veselimo se našega srečanja! 
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