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Sporočilo za medije
Žiče, 2. 4. 2021 – V organizaciji KS Žiče, Turističnega društva Žička gorca Žiče,
Slatenšek d.o.o, OŠ Loče in Zavoda Z.D.A.J., Slovenske Konjice s podporo Občine
Slovenske Konjice, dvajseto obletnico endemita Žičkega grobeljnika, naravnega
spomenika, obeležujemo s posebnim poslanstvom: Ozaveščanje in spodbujanje
ustvarjanja v skladu z naravnimi danostmi, snujemo žički zeleni turizem, žičke
endemite.
Žički grobeljnik je endemit, ki v Sloveniji uspeva le blizu kamnoloma v Žičah in
ponekod v njegovi okolici. V ponos nam je, da smo pred 20. leti prepoznali to
posebno rastlino in v ponos, da je rastišče Žičkega grobeljnika, z občinskim
odlokom zaščiten kot naravni spomenik.
Ta čast prebuja v nas trajnostno razmišljanje o edinstvenosti naravnih danosti in o
ohranjanju narave z ustvarjanjem zelenega turizma v sozvočju narave, saj želimo
življenje opolnomočiti s prihodnostjo v dobro vseh. Prav zato v lokalnem okolju
organiziramo več aktivnosti, s katerimi želimo ozaveščati ta privilegij naravnih danosti
in spodbuditi ustvarjanje v skladu z naravo.
8. in 9. aprila organiziramo Snovalnico – 1. medgeneracijski Hechathon dvodnevni dogodek v znamenju edinstvenosti, ustvarjalnosti in hkrati vsepovezanosti
naravnih in butičnih posebnosti ter predvsem drugačnosti.
Nagradni dogodek je za vse, ki želijo soustvarjati in prispevati k razvoju Žič, in, ki
želijo preizkusiti soustvarjanje na drugačen način.
► Kdaj: 8. 4. in 9.4. 2021 od 8. do 16. ure
► Kje, kako: spletni dogodek
► Za koga: za odrasle od 8. ure do 16. ure in otroke od 16.15 do 17.00
► Izvaja: vrhunsko izkušena trenerka mag. Nastja Mulej
Zaradi pandemije bo dogodek potekal v digitalni obliki.
Vsaka, družina, ki se bo aktivno udeležila dogodka v dveh dnevih, bo prejela
povezavo na spletni dogodek in kulinarične dobrote Kalšek Podkrajšek in Čerjakove
gorce.
Kaj želimo?
Želimo pridobiti ideje, kjer so domačini zadovoljni, trajnostno napredni pri svoji
ponudbi. Želimo pridobiti ideje, ki so edinstvene, neponovljive in ne ciljajo na
množični turizem, ampak butični turizem. Uresničevali bomo vrednote zelenega
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turizma s kreativnim (manj običajnim) pristopom v medgeneracijskem smislu, v
lokalnem okolju v vasi Žiče.
V našo družbo bomo povabili tudi strokovnjake s področja trajnostnega turizma, ki
bodo skupaj z vami »brainstormali« in iskali kreativne ideje in rešitve.
Število udeležencev je omejeno na 50. Izvedbo bomo prilagodili številu prijav
zainteresiranih. Prijava je nujna: rosana.suc.ravnican@gmail.com.
Meseca aprila bomo endemitu na rastišču Žičkega grobeljnika s posebno
delegacijo posvetili posebno pozornost:
-

ZRSVN - Teo Hrvoje Oršanič, direktor, Tanja Košar Starič, vodja OE Celje
ZRSVN – Ljudmila Strahovnik
ga. Darinka Gilčvert, profesorica
Občina Slovenske Konjice - Darko Ratajc, župan
Občina Slovenske Konjice – Breda Obrez Preskar – direktorica občinske
uprave
TIC Slovenske Konjice – Tjaša Kangler, vodja TIC-a
TD Žička gorca - Rosana Šuc Ravničan, predsednica
KS Žiče - Jože Satler, predsednik
Janez Jazbec, vodja projektnega sveta za turizem

V mesecu aprilu bodo otroci v Osnovni šoli Žiče ustvarjali in razmišljali o
naravi in ustvarjanju turistične prihodnosti skozi svoje oči.
Poseben izziv nam predstavlja povezovanje vaščanov in vseh soustvarjalcev v času
pandemije, saj bodo aktivnosti v večji meri v digitalni obliki.
V mesecu juniju bomo izdelali izkustveno tematsko Žičko pot po vzoru sobe
pobega ter izvedli 3 sklope snovalnih delavnic ( GEA KREATIVNOST).
Operacija » Žički zeleni turizem« je delno financirana s strani Republike Slovenije in
Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
S skupnim namenom trajnostnega razvoja kraja, ki bo v skladu z glavnimi
dolgoročnimi nacionalnimi smernicami razvoja slovenskega turizma: zeleno, butično,
trajnostno, vas vabimo k sodelovanju in vas lepo pozdravljamo.
Pripravila: Rosana Šuc, predsednica
TD Žička Gorca
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O Žičah:
V kraju sta najbolj razširjeni dejavnosti živinoreja in vinogradništvo. Na vzpetini,
imenovani Žička gorca, so vinogradi, kjer so večinoma vinogradniške hišice z
zidanicami. Veliko Žičanov je zaposlenih v zreški in konjiški industriji. V središču
naselja so lokal S-Caffe, gasilski dom, kulturni dom in osnovna šola. Vas ima tudi
kamnolom, ki se nahaja v Sotenskem. Zaradi samostana Žička kartuzija so Žiče
prepoznavne širom Slovenije, kljub temu da je od vasi oddaljen 7 km. V vasi delujejo
tudi Prostovoljno gasilsko društvo Žiče od leta 1923, Turistično društvo Žička gorca
od leta 1992 in Prosvetno društvo France Prešeren od leta 1897. Žiče so leta
1998 sodelovale v evropskem turističnem tekmovanju Entente Florale (najlepše
urejena mesta in vasi po Evropi), v katerem so kot vas osvojile bronasto priznanje.
Poleg veliko naravnih in kulturnih danosti raste v Žičah tudi endemit žički grobeljnik.
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