
 

 

 

 

                                           

 
 
                                   
 
 

V soboto, 4.  maj  2013 

 
11.00 – 17.00 :  SPREHOD PO ENERGIJSKIH TOČKAH BIO PARKA NIVO 
11.00 – 17.00 :  KONOPLJIN PIKNIK – KONOPLJINA KUHINJA – ZDRAVA HRANA – Janko Dobnik 
11.00 – 17.00 :  ALTER BOLŠJA TRŽNICA – predstavitev okolju prijaznih izdelkov in pridelkov 
11.00 – 17.00 : RAZSTAVA: KRIŽEV POT – upodobitev postaj na steklu – avtor Steklarstvo    Lukanc 
                         Križev pot je ustvarjen v tehnikitaljenega stekla, kjer se pri visokih temperaturah   
                         zliva z kosi barvnega stekla, zlatom in platine. V tej tehniki se steklo zlije v želeno 
                         obliko in zgodbo. 
12.00 – 17.00 :  KAKŠNA JE MOJA AVRA – Janez Pelko, praktično slikanje avre in pogovor  
             s strokovnjakom 
 
V nedeljo, 5. maj  2013 

 
11.00 – 17.00 : SPREHOD PO ENERGIJSKIH TOČKAH BIO PARKA NIVO 
11.00 – 17.00 : KONOPLJIN PIKNIK – KONOPLJINA KUHINJA – ZDRAVA HRANA – Janko Dobnik 
11.00 – 17.00 : ALTER BOLŠJA TRŽNICA – predstavitev okolju prijaznih izdelkov in pridelkov 
11.00 – 17.00 : RAZSTAVA: KRIŽEV POT – upodobitev postaj na steklu – avtor Steklarstvo    Lukanc 
                         Križev pot je ustvarjen v tehnikitaljenega stekla, kjer se pri visokih temperaturah   
                         zliva z kosi barvnega stekla, zlatom in platine. V tej tehniki se steklo zlije v želeno 
                         obliko in zgodbo. 
12.00 – 17.00 : KAKŠNA JE MOJA AVRA – Janez Pelko, praktično slikanje avre in pogovor  
             s strokovnjakom 
14.00 – 15.00 : ATLAS NE NOSI SAMO GLAVE- atlasprofilax je enostavna, preverjeno učinkovita  
                         nemedicinska metoda za preventivo in samozdravljenje - predava Mario Žibret 
15.00 – 16.00 : MOČ IN UPORABA SAMONIKLIH ZDRAVILNIH ZELIŠČ – Z RASTLINO NAD BORELIJO 
                         Izkustvena delavnica – predava Bene Behrič 
 

Ob vstopu v Bio park Nivo obiskovalci plačajo vstopnino 5,00 €, ki omogoča udeležbo na brezplačnih 

predavanjih in sprehod po energetskih točkah. 
 

 

Prisrčno dobrodošli v okolju dobrih energij!           
 

inf.:http://www.nivo.si/bio_park_nivo ;  in www.ekofest.si ; http:// zkst.tic@siol.net 

 


