Vrtnarite na
vseh razpoložljivih
površinah

gibanje za vrtnarjenje

Svet, ki raste z vami
je gibanje za promocijo
vrtnarjenja v Sloveniji, ki ga
podpira Semenarna Ljubljana.
Cilj gibanja je, da skupaj ponovno
ozelenimo okolico, pridelamo
zdravo hrano in poskrbimo
za kakovost našega
življenja.

• Naredite nekaj zase in za svoje okolje.
• Uredite svoj zeleni kotiček ali vrt na vseh
razpoložljivih površinah.
• Postanite član gibanja Svet, ki raste z vami
in prejmite darilo – vrečico semen.
•	Podporniki gibanja Svet, ki raste z vami nimate
obveznosti do gibanja ali do Semenarne Ljubljana.
•	Nasveti za vrtnarjenje so vam na voljo na naši spletni
strani, kjer vas bomo obveščali tudi o brezplačnih
delavnicah in drugih dogodkih.

V Semenarni Ljubljana vam bomo pomagali z izčrpnimi
informacijami o načrtovanju vrta, rastlinah, vrtnarskih
opravilih in negi rastlin. Obveščali vas bomo tudi o
brezplačnih delavnicah za podpornike gibanja, o izletih na
zanimive vrtnarske lokacije in o nagradnih igrah. Kmalu
bomo odprli vrata v novo spletno skupnost. Seznanjali vas
bomo o aktualnih dogodkih in ugodnostih v vrtnarskih
centrih in specializiranih trgovinah, kjer vas bodo poleg
nasvetov čakale majhne pozornosti, s katerimi bo vaš vrt
postal še lepši.
Pridružite se nam, postanite del družbeno odgovornega
gibanja in se aktivirajte v svetu, ki raste z vami.

www.semenarna.si

SVET,
KI RASTE
Z VAMI.

Svet, ki raste z vami

Ustvarite svoj vrt

Pridružite se gibanju za vrtnarjenje

•	V Semenarni Ljubljana imamo vedno široko odprta
vrata za vse, ki vam je narava blizu.

•	Možnosti za aktivno vrtnarjenje so neskončne.

Ime

S semeni visoke kakovosti si že več kot sto let
prizadevamo za pridelavo zdrave hrane. Ohranjamo
slovenske avtohtone sorte, žlahtnimo in vsako leto
uvajamo novosti za zelenjavni
in okrasni vrt.

Potrebujete samo nekaj
proste površine,
teraso, balkon ali le
okensko polico. Z
nekaj domišljije,
kakovostnimi
semeni in
sadikami lahko
ustvarite svojo
lastno zeleno
oazo skoraj
kjerkoli, tudi
sredi mesta.

Priimek

Ulica

Poštna številka in kraj

E-pošta

Podpis

•	Pridružite se gibanju Svet, ki raste z vami in si ustvarite
domači vrt po svojih željah.

Semenarna Vrecka Gratis Gibanje Bazilika 6 HiRes.pdf

Izpolnite prijavnico in jo pošljite po pošti. Vsakemu novemu
članu gibanja bomo poslali vrečico semen za prvi korak do
domačega zelenega kotička.

3/2/10

4:10:12 PM

DROBNOLISTNA BAZILIKA PICCO
Bazilika Piccolino je kompaktne rast
okrogel grmiček (20-30 cm). Lističi
prijetno aromatični.
Vzgojimo si jo na prostem v vrtu m
okrasnem lončku, lahko s cvetlicam
balkonu. Je občutljiva na mraz in za
Liste redno obtrgujemo in jih upora
solatah, juhah, zelenjavnih (predvse
in mesnih jedeh. Vonj bazilike odga
dobra soseda paradižniku, krompirj
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V gibanju za vrtnarjenje podpiramo
vaša prizadevanja po zelenem
kotičku v vaši bližini. Zato
vam bomo pomagali z
nasveti strokovnjakov,
s predlogi izdelkov in
drugimi aktivnostmi
za lažje in uspešnejše
vrtnarjenje. Vaš trud
se bo obrestoval z
bogatim pridelkom
zelenjave, zelišč in cvetja.

Semenarna Ljubljana, d.d., se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke
uporabljala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007) ter da podatkov o članu ne bo
posredovala tretji osebi.
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•	Za lastno pridelavo zdrave hrane, preživljanje prostega
časa na vrtu in urejanje okolice se odloča vedno več
posameznikov in družin.

ČE

Vabljeni v svet, ki raste z vami
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Uredite svoje okolje

Drobnolistna bazilika Piccolino
Ocimum basilicum

V Semenarni Ljubljana imamo vedno na široko o
vrata za vse, ki vam je narava blizu. Zato smo med
prvimi podprli gibanje Svet, ki raste z vami.
Za svojo zeleno oazo namreč potrebujete le kotič
Vrtove in vrtičke si lahko uredite tudi na terasah,
balkonih ali pa si svoj mali zeliščni vrt omislite ka
okrasnih lončkih na okenskih policah. Možnosti z
različne oblike vrtnarjenja so neskončne. Domišlj
prispevate vi, z nasveti in izdelki pa vam pomaga
v Semenarni Ljubljana.

www.semenarna.si

