Vabilo na dvodnevno brezplačno okoljevarstveno delavnico
v Dane pri Divači
Bodite zraven, ker boste iz prve roke izvedeli:
Kako izboljšati ravnanje z odpadki v vašem gospodinjstvu?
Kam z odpadki, ki ne sodijo v noben zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov?
Kako si lahko doma sami uredite kompostnik in pripravite odlično gnojilo za vaš vrt?
Kaj čaka gospodinjstva po vaseh na področju čiščenja odpadnih (grezničnih) voda v prihodnje?
Kaj vgraditi - nepropustno greznico ali malo čistilno napravo?
Kako v praksi deluje mala (hišna) čistilna naprava?

Na ta in številna druga vprašanja boste dobili odgovore na delavnici v okviru projekta »Za čisto in zdravo naravo«!

Torek, 7.9.2010 ob 16.30 (na Planinci v Danah)
Ravnanje z odpadki v Občini Divača, inovativni sistemi ravnanja z odpadki, predstavitev in prihodnost
odlagališča v Sežani
Mag. Vlasta Kukanja, u.d.i. biol. (Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana), mag. Nataša Macarol, dipl. upr. org. (Občina Divača)

Pravilno zbiranje in ločevanje gospodinjskih in drugih odpadkov (nevarnih, kosovnih…)

Mojca Uršič, univ. dipl. kom. (Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana)

Kompostiranje in pomen organskega gnojenja tal za dobro rast rastlin

Anka Poženel, univ. dipl. inž. agr. (KGZS Nova Gorica)

Praktičen prikaz pravilne priprave komposta na domu
Anka Poženel (KGZS Nova Gorica)

Praktičen prikaz pravilnega ločenega zbiranja odpadkov na EKO otokih
Mojca Uršič, Vlasta Kukanja (Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana)

Sreda, 8.9.2010 ob 16.30 (na Planinci v Danah)
Prihodnost na področju ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadnimi vodami v Občini Divača
Iztok Felicjan, univ. dipl. inž. el., MCP (Občina Divača)

Novosti glede obveznosti gospodinjstev pri izvajanju čiščenja in odvažanja odpadnih voda
(praznjenje greznic), cenik storitev odvažanja, izvajanje pregledov, evidentiranje greznic v občini Divača
Peter Švagelj , univ. dipl. inž. grad. (Kraški vodovod Sežana)

Čiščenje odpadnih voda v gospodinjstvih z malimi čistilnimi napravami
Branko Potočnik, univ. dipl. inž. kemije (CID čistilne naprave d.o.o.)

Praktičen prikaz delovanja male hišne čistilne naprave
Branko Potočnik (CID čistilne naprave d.o.o.)

Prijavite se!

Rezervirajte si sedež!

Število udeležencev je omejeno!

Pokličite na tel. številki:
031 652 769 (Jožko Valečič)
041 697 737 (Andrejka Cerkvenik)

Delavnica je del projekta »Za čisto in zdravo naravo«,
ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
v okviru pristopa Leader.

Ali pošljite mail na: info@mejame.com

Organizatorja delavnice: TKŠD Mejame in Občina Divača

