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5. mednarodna konferenca  
INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET – IGE2019: 

 

PRIHODNOST EVROPE V NEMIRNEM SVETU - Z INTEGRACIJO 
IN UDEJANJANJEM POTENCIALOV ZA TRAJNOSTNO POT 

 

Poljčane, Špitalič in Žička kartuzija, Slovenija  
22. – 24. november 2019 

 
 

 
Povabilo socialnim inovatorjem za trajnostni razvoj 

 
Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve, 
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Vrtec Slovenske Konjice in Razvojna agencija Savinjske regije 
prisrčno vabimo socialne inovatorje z različnih področij in različnih sektorjev, da se udeležijo 5. 
mednarodne konference Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet (IGE 2019). Letošnja konferenca 
se osredotoča na prihodnost Evrope v nemirnem svetu, s poudarkom na integraciji in udejanjanjem 
potencialov za trajnostno pot – kot odgovor na naraščajoče izzive realnosti, ki istočasno vključujejo 
resne probleme in potenciale za njihovo reševanje. Na IGE 2019 bomo predstavili v prihodnost 
usmerjene dobre prakse, primere in govorce integralnega zelenega razvoja iz Slovenije in drugih delov 
sveta. Konferenca poteka na treh sosednjih in povezanih lokacijah  - Poljčane, Špitalič in Žička kartuzija, 
od katerih vsaka predstavlja inovativen pogled na trajnostni razvoj, zato bodo udeleženci imeli 
priložnost doživeti bogate izkušnje so-učenja in so-ustvarjanja. Dvodnevni konferenci (22. – 23. 11.) 
bodo sledile delavnice in drugi izkušenjski dogodki (24. 11.).  
 
Ponosni smo, da bo letos potekala že peta konferenca integralnega zelenega gospodarstva IGE 2019, ki 
sledi uspešnim konferencam v letih 2013, 2014, 2017 in 2018 v Sloveniji. Zasnovana je tudi na leta 2016 
izdani knjigi Integral Green Slovenia in na predstavitvi integralnega pristopa v slovenščini (Integralna 
serija, 2018).  
 

KONCEPTUALNI OKVIR IN POUDARKI KONFERENCE  
 

IGE konference gradijo na konceptualnem okviru Integralnih svetov, ki je namenjen celostnemu in 
transformativnemu razreševanju perečih izzivov današnjega časa, ter na modelu Integralne zelene 
Slovenije kot primeru integralnega pristopa k trajnostnemu razvoju v kontekstu Evropske unije in 
njenih politik. Z globalnimi izzivi se srečujemo tukaj in zdaj, v prihodnosti pa lahko pričakujemo 
povečanje njihove intenzivnosti in zapletenosti. Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 kot 

https://www.vrtec-slobistrica.si/ige-2018-en
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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ambiciozen program za razreševanje globalni izzivov s 17 cilji in 169 podcilji, sprejet leta 2015, morajo 
močno podpreti enako ambiciozni in integralno zasnovani pristopi in programi za trajnostni razvoj na 
vseh ravneh, od lokalne do globalne. Poleg tega bi integralni konceptualni okvir lahko prispeval tudi k 
operacionalizaciji novih usmeritev Evropske komisije, s poudarkom na trajnostnem razvoju – kot so 
Evropski zeleni dogovor, Gospodarstvo za ljudi, Zaščita našega evropskega načina življenja, Močnejša 
Evropa v svetu.   
 
Paradigmo Integralnih svetov je v zadnjih dvajsetih letih razvil Center za integralni razvoj Trans4m 
(Ženeva, Švica in Hotonnes, Francija) in jo med drugim razdelal na področju ekonomije (integralna 
ekonomija) ter tako ponudil teoretske in praktične alternative prevladujoči netrajnostni ekonomski 
paradigmi. Integralni pristop pomeni sočasno in celostno vključevanje narave in skupnosti (jug), kulture 
in ozaveščenosti (vzhod), znanosti in tehnologije (sever) ter gospodarstva in podjetništva (zahod). V 
središče tega konceptualnega modela je postavljeno moralno jedro, ki ima vlogo povezovalca štirih 
»svetov« in hkrati navdihuje razvoj. Vseh pet elementov mora biti v dinamičnem ravnotežju, če naj bi 
se socialni sistem trajnostno razvijal. 
 
Integralna ekonomija gradi na alternativnih ekonomskih teorijah in modelih, ki že vrsto let uspešno 
delujejo v praksi, in jih povezuje – med njimi Mondragon v Španiji, Grameen v Bangladešu, SEKEM v 
Egiptu, Sarvodaya na Šrilanki, Interface v ZDA. Profesor Alexander Schieffer, eden od ustanoviteljev 
centra Trans4m, bo predstavil več teh primerov in jih razložil  v luči integralnega razvoja. Poleg tega bo 
orisal originalni pristop Integralnih svetov za naslavljanje neravnotežij na celosten način. Program 
konference bodo s konceptualnimi razmisleki in praktičnimi primeri iz Afrike, Bližnjega vzhoda in Azije 
obogatili se drugi člani mednarodne skupnosti TRANS4M, med njimi:  

- dr. Vinya Ariyaratne, predsednik uglednega Gibanja Sarvodaya s Šri Lanke,  
- Martina Dinkel, ena od prvih soustvarjalk pobude Sekem iz Egipta,  
- dr. Elizabeth Mamukwa, sourednica knjige Integral Green Zimbabwe: An African Phoenix Rising 

iz Zimbabveja.  
 
Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in Center Trans4m sta novi konceptualni okvir 
Integralnih svetov uporabila pri edinstvenem procesu soustvarjanja znotraj inovacijskega ekosistema 
Evropske unije, na ravni posameznih trajnostnih podjetij in lokalnih skupnosti, pa tudi na nacionalni 
ravni. Ta večdimenzionalni in večplastni proces sta predstavila v knjigi založbe Routledge z naslovom 
Integral Green Slovenia (Integralna zelena Slovenija) (Piciga, Schieffer in Lessem, 2016). Med drugim je 
bil v knjigi predlagan nov koncept "pametne integracije politik Evropske unije za trajnostni razvoj", ki: 
- dopolnjuje tradicionalno konceptualizacijo trajnostnega razvoja: trajnostni razvoj je opisan s štirimi 
dimenzijami (okolje, gospodarstvo, družba in kultura), dodan je tudi poudarek na vrednotah družbene 
odgovornosti; 
- gradi na obstoječih politikah EU za trajnostni razvoj (npr. zeleno, nizkoogljično in krožno 
gospodarstvo, okoljska politika, socialna ekonomija in družbeno odgovorno podjetništvo, etično 
bančništvo, trajnostni razvoj mest in podeželskih območij z ekološko pridelavo hrane in samooskrbo, 
revitalizacija kulturne dediščine, ...), da bi jih pametno integrirali. Na ta način poudarja in spodbuja 
sinergije in medsektorski pristop. Dobre prakse, predstavljene v knjigi Integral Green Slovenia, pričajo, 
da pametna integracija že deluje. 
 
Integralna zelena Slovenija tudi sama po sebi predstavlja socialno inovacijo in lahko evropski skupnosti 
služi kot pilotni primer na poti k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. 

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
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CILJI KONFERENCE 

 
 Upoštevati paradigmo integralnih svetov pri razreševanju globalnih izzivov na različnih ravneh 

(posamezniki-skupnosti-organizacije-družbe) in kot obetavno teoretično podlago za Agendo 
2030. 

 Ponuditi celovit teoretičen model zelenega gospodarstva in družbe, ponazorjen s primeri 
odličnih praks, kot konceptualni okvir tako za razvoj trajnostnih lokalnih in regionalnih politik in 
praks kot za model Integralne zelene Evrope (več o tem modelu v nadaljevanju). 

 Prikazati potenciale in pričakovane koristi celostnih pristopov zelenega gospodarstva in družbe 
- ponazorjene z obetajočimi praktičnimi primeri - za reševanje izzivov trajnostnega razvoja v 
Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Aziji. Take pristope naj bi se spodbujalo v okviru razvojnega 
sodelovanja z Evropsko unijo, prispevajo pa lahko tudi k obogatitvi izobraževanja in 
usposabljanja migrantov iz teh regij.  

 Predstaviti in okrepiti Slovenijo kot pilotno državo za integralno zeleno gospodarstvo in družbo, 
med drugim kot prostor učenja za trajnostni razvoj. 

 Ponuditi možnosti za nadaljnje sodelovanje, raziskovanje in mreženje, tako v slovenskem okviru 
kot mednarodno, zlasti z  globalno mrežo Trans4m.  

 

OKVIRNI PROGRAM  
 

1. DAN – MEDNARODNA KONFERENCA, petek, 22. novembra * 
LOKACIJA: VRTEC POLJČANE 

 9:00 – 10:00 Prihod in registracija udeležencev ob kavi in prigrizkih 

10:00 – 10:15 Pozdravni nagovori 

 10:15 – 11:40 PLENARNA PREDAVANJA:  
 

Dr. Darja Piciga, soustanoviteljica in vodja, Državljanska pobuda za Integralno zeleno 
Slovenijo, Slovenija, Evropa  
Od Integralne zelene Slovenije do Integralne zelene Evrope   
 

Prof. Alexander Schieffer, soustanovitelj in direktor, Center za integralni razvoj Trans4m, 
Ženeva, Švica, Evropa  
Integralni svetovi – globalno uporabljeni = Pregled aplikacij pristopa integralnih svetov za 
gradnjo integralnih zelenih skupnosti in družb     
 

PREKO VIDEO-KONFERENCE:  
Zeina Sahyoun, Mayyada Abu Jaber, Laila Abdul Majeed, Jordanija  
Zeina Sahyoun, Glavna direktorica za trženje in izgradnjo skupnosti, MedLabs, Jordanija, 
Bližnji vzhod 
Mayyada Abu Jaber, Izvršna direktorica družbe World of Letters in ustanoviteljica 
Integralnega razvojnega centra za feministrično ekonomijo, Jordanija, Bližnji vzhod 
Laila Abdul Majeed, vodja “Al Hikma Project”, Ahliyyah School for Girls (ASG) & the 
Bishop's School for Boys (BSA), Aman, Jordanija, Bližnji vzhod /predstavi A. Schieffer/ 
Na poti k integralni razlagi Jordanije kot “oaze stabilnosti” v nemirni regiji, z 
navdihujočimi integralnimi zelenimi podjetniško–izobraževalno–gospodarskimi primeri  
 

Mag. Andrej Kranjc, nekdanji predstavnik Slovenije pri IPCC; sodobitnik Nobelove 
nagrade za mir v letu 2007;  nekdanji vodja TFI Tehnične podporne enote, IPCC, Slovenija   
Globalni pogled na izzive podnebnih sprememb in prihajajoča podnebna politika EU   
 

11:40 – 12:10 Odmor s kavo in prigrizki 
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12:10 – 13:30 Martina Dinkel, višja članica, Sekem Group in Heliopolis University Cairo, Egipt, Afrika  
Od Sekema kot integralnega podjetja do gospodarstva ljubezni; Sekemova vizija 
prihodnosti in vključenost za trajnostni razvoj Egipta     
 

PREKO VIDEO-KONFERENCE:  
Dr. Anselm Adodo, ustanovitelj, Pax Herbals, Nigerija, Afrika  
Pax Herbals v Nigeriji kot integralno podjetje-v-skupnosti in primer komunitalizma, afriške 
integralne gospodarske poti     
 

Dr. Elizabeth Mamukwa, sourednica knjige Integral Green Zimbabwe: An African 
Phoenix Rising, Zimbabve, Afrika   
Vizija Integralnega zelenega Zimbabveja: Zimbabvejska “Skupnostna univerza” 
(Communiversity), Nhakanomics in pomen za Afriko    
 

RAZPRAVA  

13:30 – 14:30 Kosilo 

14:30 – 15:30 PREDSTAVITEV POSTERJEV 

15:30 – 18:00 

(z odmorom 
za kavo) 

Jasna Križnik, RASR,  Razvojna agencija Savinjske regije, Celje, Slovenija  
Savinjska regija kot Integralna zelena regija: povezovanje lokalnih skupnosti, integralni 
impulzi in potenciali   
 

Marko Pogačnik, Unescov umetnik za mir, Slovenija 
Ustvarjati kulturo, povezano z Gajo     
  
Dr. Lenart Škof, predstojnik Inštituta za filozofske študije, ZRS Koper, in Alma Mater 
Europaea ECM, Slovenija 
Dr. Shé M. Hawke, Inštitut za mediteranske okoljske študije, ZRS Koper 
Živeti skozi elemente: na poti do nove ekološke pravičnosti in biosocialne filozofske 
pismenosti      
 

Dr. Vinya Ariyaratne, predsednik, Sarvodaya Shramadana Movement, Šri Lanka, Azija  
Od trajnostnega razvoja skupnosti do družbenega preporoda – ustvarjalen odgovor na 
SDG-je      
 

Mag. Vesna Kolar Planinšič, vodja Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje, 
Ministrstvo za okolje in prostor, in dr. Darja Piciga, Državljanska pobuda za Integralno 
zeleno Slovenijo, Slovenija  
Pametna integracija za Integralno zeleno Evropo: možni instrumenti in dobre prakse   
 

Tomaž Popović, ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice, Slovenija: 
Vrtec kot gibalo lokalnega razvoja 
 

Stanka Stegne, ravnateljica, Vrtec Slovenska Bistrica, in Ivana Leskovar, nekdanja 
ravnateljica, Vrtec Slovenska Bistrica, Slovenija  
Iz naših src v srca Evropejcev za trajnostno Evropo   
 

RAZPRAVA  
ZAKLJUČEK PRVEGA DNE  

18:00 – 19:00 Obisk in ogled Vrtca Poljčane 

19:00 – 21:30  Večerja in kulturni program, vključujoč transformativno poezijo in glasbo - Alexander 
Schieffer in Martina Dinkel 

* Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa. 
 

http://vrtec-konjice.si/files/2019/12/16-POPOVIĆ-PREDSTAVITEV_IGE-2019.pdf
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2. DAN – MEDNARODNA KONFERENCA, sobota, 23. novembra * 
LOKACIJA: VRTEC ŠPITALIČ IN OKOLICA 

 8:30 – 9:00 Prihod in registracija udeležencev ob kavi in prigrizkih 

9:00 – 9:15 Pozdravni nagovori 

 9:15 – 11:00 Pregled prvega dne, razprava o ključnih sporočilih (moderatorja: prof. Alexander 
Schieffer in dr. Darja Piciga)   
 

Dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Slovenije, Slovenija 
»Skupno« kot del integralnega zelenega koncepta ustvarjalno krmari med zasebnim in 
javnim      
 

Tadej Slapnik, CEO,  Tolar Hashnet Slovenija in predsedujoči World Blockchain Hub  
Lokalno socialno podjetništvo s skupnostnimi programi v turizmu in prehranska 
samooskrba za Integralno zeleno Evropo: primer Zadruge Konjice     
 

11:00 – 11:30 Odmor s kavo in prigrizki 

11:30 – 13:15 
 

Mojca Veler, Vrtec Slovenske Konjice, dislociran oddelek v KS Špitalič:  
Sodelovanje v Janezovi dolini - pot k trajnostnemu razvoju 
 

Valentina Kroflič, OŠ Pod goro, podružnica Špitalič:  
Sodelovanje vrtca in šole: učenje za življenje 
 
 

Lidija Zidanšek in Klavdija Kokljič, Vrtec Slovenske Konjice, dislociran oddelek v KS Žiče: 
Kulturna in naravna dediščina nas bogati in povezuje 
 

Andreja Lipovec in Jasna Golob, Vrtec Slovenske Konjice, dislociran oddelek v KS 
Zbelovo: Zanimive poti naše vasi 
 

Darja Solina, Vrtec Slovenske Konjice, dislociran oddelek v KS Jernej:  
Zanimivosti našega kraja 
 

Niko Laznik, Ribniki Stranice: Učenje brez zaslona 
 

Prof. Ana Vovk Korže, Filozofska fakulteta UM:  
Univerza kot povezovalec mesta s podeželjem 
 
Predstavitev aktivnosti v nedeljo 
 

13:15 – 14:15 Kosilo izpod kuhalnic krajanov 

14:15 – 16:00 
 

Katja Temnik, Zeliščni vrt Majnika in Urška Kotnik, Vrtec Slovenske Konjice, dislociran 
oddelek Špitalič: Kako nam lahko Luna pomaga pri vrtičkanju? 
 

Karin Lavin, Zavod Anima Mundi:  
Celosten pristop do pokrajine 
 

16:00 – 16:30 Vrtni bife 

17:30 – 18:30 Tomaž Popović, ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice, Slovenija: 
Vrtec kot gibalo lokalnega razvoja 
 

Od lokalnega integralnega zelenega razvoja do Integralne zelene Evrope  
(okrogla miza z govorci konference)   
 

ZAKLJUČEK KONFERENCE 

http://vrtec-konjice.si/files/2019/12/16-POPOVIĆ-PREDSTAVITEV_IGE-2019.pdf


   

6 
 

 

19:00 – 19:45 Glasbeni dogodek ob ognju 

20:00 – 21:30  Večerja s pridihom poezije 

* Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa. 
 

TRETJI DAN – NEDELJA, 24. 11. 2019, 9:00 – 14:30:  
9:00 – 9:30: Skupni pričetek z jutranjo kavico v Žički kartuziji, razporeditev v skupine 
A) 
ŽIČE – KRAJ PREHODA OD IDEJ K DEJANJEM, od 9:30 do 14:30 v Žički Kartuziji in Vrtcu Špitalič :  
Delavnica Marka Pogačnika (v slovenščini in angleščini) 
Bivši samostan v Žičah stoji na kraju pomembnem za krajinsko telo Slovenije. Po eni strani je povezan s 
prasilami Zemlje, po drugi pa je odprt proti vesolju podobno kot ruševina samostanske cerkve. Kraj 
omogoča prelivanje idej in vizij v prave odločitve. 
 
B -  D) Doživljajske delavnice s praktičnimi prikazi: 

B) Sprehod do treh pečin s Karlom Iršičem 
C) Sprehod do igralnice na prostem  
D) Sprehod po Žičah 

  
13.30: Zaključek konference s pogostitvijo in druženje s krajani 
 
10.00 - 14.00: tržnica z lokalnimi ponudniki v Žički Kartuziji  
 
 

POZIV ZA INTEGRALNO ZELENO EVROPO  

 
3. konferenca o integralnem zelenem gospodarstvu1, ki je potekala januarja 2017 v Ljubljani, je potrdila 
konceptualno moč paradigme integralnih svetov za soočanje z globalnimi izzivi. Opozorila je na 
bogastvo neuporabljenih ali slabo izkoriščenih potencialov Slovenije in Evropske unije za integralno 
zeleno prenovo – torej za novo evropsko renesanso z Integralno zeleno Slovenijo kot pilotno deželo. 
Nakazala je možnosti, kako bi Evropa lahko ponovno prevzela vodilno vlogo pri trajnostni gospodarski 
in družbeni prenovi v svetovnem merilu - tokrat v sodelovanju z Afriko, Bližnjim vzhodom, Azijo in 
Ameriko. Kot smo pokazali s Pozivom za Integralno zeleno Evropo, lahko konceptualni okvir pristopa 
integralnih svetov celostno obogati prizadevanja za cilje trajnostnega razvoja:  
 

 Z umeščanjem temeljnih vrednot, na katerih temelji evropska kulturna dediščina, v središče in 
kot izhodišče vizionarskega razmišljanja ter praktičnih politik in ukrepov - da navdihujejo, 
prispevajo k integraciji različnih področij in omogočajo močno povezavo vseh zainteresiranih 
strani z najglobljim vrednotnim jedrom evropske družbe. 

 Z ukoreninjenjem trajnostnega razvoja v naravi in skupnosti ter vključujoč kulturo posamezne 
družbe kot ključni, a pogosto zanemarjeni sestavni del celostnega pristopa k razvoju. Integralna 
paradigma trajnostnega razvoja tako zajema štiri, medsebojno uravnotežene razsežnosti - 
gospodarstvo, okolje, družbo, kulturo - in močno temelji na moralnem jedru. Integralna zelena 
Evropa je avtentično zgrajena na evropski kulturi, istočasno pa prepoznava prispevke sosednjih 
in drugih kultur. 
 

 S ponovnim premislekom o ekonomski paradigmi, ki je v veliki meri odgovorna za sedanjo 
okoljsko degradacijo, socialne in gospodarske krize. Prihodnost evropskega gospodarstva je 
treba ponovno zgraditi na bogastvu integralnih impulzov iz vseh sfer in sektorjev družbe, 
potrebno je spodbujati različne ekonomske pristope in poti, ki so uspešni v pogojih prostega 

                                                           

1 Mednarodna konferenca Integralna zelena Slovenija, Evropa in svet na poti k ciljem trajnostnega razvoja.  

 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2097.%20nadaljevanje.pdf
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trga in so odporni na krize (npr. zeleno gospodarstvo, socialno podjetništvo), ter upoštevati 
celoten okoljski in družbeni vpliv poslovnih dejavnosti. 
 

 S povezovanjem in nadgradnjo številnih uspešnih evropskih integralnih zelenih praks, ki jih 
pojasnjujemo s pomočjo integralne ekonomije in integralnega razvoja; med njimi Integralna 
zelena Slovenija kot pilotna država.  
 

 S pametno integracijo in učinkovitim izvajanjem politik EU, ki temeljijo na načelih trajnostnega 
razvoja, kot so zeleno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo ter številne druge. 

 

 S tem, da Evropi pomagamo k zavedanju, da se "integralna doba" in "družbena renesansa" 
pojavljata tudi v drugih kulturah, in da podpira take celovite impulze za družbeno in 
gospodarsko obnovo v državah v razvoju.  
 

 
 

INFORMACIJE O KONFERENCI  
 

 
Konferenca in spremljajoči dogodki bodo potekali v:  
 

 Poljčanah, Slovenija (22.11.) 
        Vrtec Poljčane 
        Dravinjska cesta 28 
        2319 Poljčane 
        Slovenija 
 

 Žički kartuziji in Špitaliču, Slovenija (23. in 24.11) 
        Vrtec Slovenske Konjice, Disloc. oddelek Špitalič 
        Špitalič pri Slov. Konjicah 2 
        3215 Loče  

 

 
Več informacij:   
   Spletna stran: http://vrtec-konjice.si/?page_id=7661 
   E-mail: ige.konferenca.2019@gmail.com 

 

Prijava: 
   Prijava je obvezna za vse udeležence, kotizacije ni.  
   Prijava za konferenco (22.-23. 11.): preko obrazca za konferenco.  
   Prijave za doživljajske delavnice s praktičnimi prikazi (24. 11.): na e-naslov : spitalic2019@gmail.com,    
   z navedbo izbrane delavnic (B – D) 
 

   Rok za prijavo: 20. november do 17. ure ali do zapolnitve prostih mest.   
 

Delovni jezik: Konferenca bo potekala v slovenščini, s prevajanjem v angleščino.  
  
 

ORGANIZATORJI IN PODPORNIKI: 

 

Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo; Center za integralni razvoj Trans4m, Ženeva, Švica; 
Vrtec Slovenske Konjice, Slovenija; Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica; RASR - Razvojna agencija 
Savinjske regije; Znanstveno-raziskovalno središče Koper; Ministrstvo za okolje in prostor, Republika 
Slovenija; Alma Mater Europaea ECM, Slovenija in druge organizacije – predstavnice Republike 
Slovenije, lokalnih skupnosti, poslovnega sveta, nevladne organizacije, akademske sfere … 

Maribor Maribor 
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https://www.google.com/maps/place/Pisarna+TIC+%C5%BDi%C4%8Dka+kartuzija/@46.3099877,15.3913012,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4765793cad89bc51:0x985c2d8458946b72!8m2!3d46.3099877!4d15.3934899?hl=sl-SI
https://www.google.com/maps/place/Vrtec+Slovenske+Konjice,+Dislociran+oddelek+%C5%A0pitali%C4%8D/@46.3092051,15.4002457,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1s%C5%A1pitali%C4%8D+2+slovenske+konjice!3m4!1s0x4765798f26a8b23f:0x7e40ab7c11271098!8m2!3d46.30916!4d15.4152818?hl=sl-SI
http://vrtec-konjice.si/?page_id=7661
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