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Prijazno vabilo 

k sodelovanju 
Ideja je, da si preberete kratek povzetek o projektu  

Nikina Prijazna vas in če vzbudimo vase zanimanje  

vas vabimo, da si preberete podrobnejši zapis, ki sledi in  

se odločite za sodelovanje z nami. 

Projekt: Nikina Prijazna vas - Gerlinci 

Kulinarični kotiček: Nikina kuhalnica 

 

 

 

 

Zavod Nikina prijazna vas, Center za ozaveščanje in zaščito živali, Radenci 

 Gregorčičeva 40, 9252 Radenci, TRR: SI56 6100 0001 9069 383 

 



 

 

Spoštovani, 

Na vas se obračamo z vlogo za sodelovanje pri projektu Nikina Prijazna vas. 

Zavod Nikina prijazna vas je nastal z namenom ozaveščanja, izmenjave znanj in izkušenj na področju zdrave 
prehrane, odnosa do planeta in kako najbolje poskrbeti za naše prihajajoče rodove. 

Ustanoviteljice zavoda smo dolgoletne aktivne prostovoljke Društva za zaščito živali Pomurja, ki je projekt 
podprl z velikim odobravanjem. 

 

Nikina PRIJAZNA vas je prostor pod soncem, kjer bomo združili ljubezen do živali, ljudi in našega doma, 
planeta Zemlja v celoto. 

Nahaja se v vasi Gerlinci, na idiličnem posestvu, kjer bo urejeno zavetje za goste in živali. 

Največ časa namenimo ozaveščanju o pomenu našega odnosa do ostalih. Prav tako pa so tu prijetna druženja 
in izmenjava mnenj. 

Organizirajo se tečaji joge, meditacija z gongi (nad temi so navdušene tudi živali), kuharske delavnice, 
delavnice z glino, tabori za otroke, poučevanje o zeliščih in še bi lahko naštevali.  

Tabori za otroke in mladino so v planu in bodo namenjeni izobraževanju mladih, kako zelo pomembne so 
njihove vsakdanje odločitve in kako lahko pozitivno vplivajo na življenje. Približali jim bomo naravo in ob tem 
tudi njih same ter obstoj kot tak. 

Glede na to, da živimo v Sloveniji, ki ima rodovitno zemljo, se je vsekakor dobro približati tudi samooskrbi. Na 
taborih bomo svetovali o vrtnarjenju, obdelovanju zemlje z zdravim pristopom. Brez škropiv in umetnih 
dodatkov. 

Velik pomen dajemo  ekološko pridelani hrani in zdravemu  načinu življena.  

Predvsem se želimo potruditi tudi s predavanji po vrtcih, šolah in ozaveščati o pomenu prehrane na človeka in 
njegovo zdravje. 

Obenem bi želeli predstaviti Pomurje kot idiličen kraj za življenje in samooskrbno dejavnost.  

Vse pa bo potekalo v družbi živali.  

Z nami so kravici Mama in Nika, ter pujsi Pepa in Rozi. Pridružile se nam bodo še mačke, račke... 

Seveda, tudi v zimskem času imamo nemalo dela. Tu so predavanja po šolah in zavodih. Kamor nas povabijo, 
se z veseljem odzovemo. 

V sklopu zavoda poteka tudi projekt kuhanja Nikina kuhalnica. Več o Nikini kuhalnici vam pišemo na naslednji 
strani dopisa.  



V izdelavi je tudi knjiga Zgodbe iz Nikine Prijazne vasi, ki bo opisovala kako so živali prišle do današnjega 
bivanja na tem miroljubnem posestvu in drugih posvojiteljih. Njihove zgodbe so zgodbe s srečnim koncem. 

Knjiga je zasnovana za bralce vseh starosti. Prav tako smo pri oblikovanju namenili velik pomen tudi osebam, 
ki malce težje berejo. Torej smo pisavo in papir ter kar je potrebno, prilagodili osebam z disleksijo. 

 

Vsekakor pa bomo potrebovali zagonsko pomoč.  

Torej vas vabimo, da se pridružite tej veseli druščini na popotovanju življenja. 

Iščemo finančne sponzorje ali sponzorje s sestavinami za kuharske delavnice. Hrana za živali, seno, krompir ... 

Prav nam pride tudi gorivo, saj se bo delo odvijalo tudi na terenu. Kjer kdo vidi možnost, da bi nam lahko 
pomagal, bomo več kot veseli. 

Obenem se vam oddolžimo z reklamnim zapisom na naši spletni strani, ki je sicer še v nastajanju, vendar bo 
zelo kmalu zaživela. 

 

Če se odločite za donacijo finančnih sredstev zavodu, to lahko storite na več načinov: 

 donacija v enkratnem znesku ali  

 pogodba z našim društvom za doniranje mesečnih zneskov. 

V obeh primerih vam pripravimo donatorsko pogodbo. 

Zavod Nikina prijazna vas, center za ozaveščanje in zaščito živali, Radenci, 

Gregorčičeva 40 

9252 Radenci 

TRR: SI56 6100 0001 9069 383 

Namen: CHAR 

Sklic: 00 11 

Matična št.: 8181438000* 

Davčna št.: 93021453** (nismo davčni zavezanec) 

GSM: Mirjana Mulec (+386 (0) 41 462 992) Tamara Zupe (+386 (0) 31 654 499)  

mailto:nika@nikina-prijazna-vas.si  

Ostale možnosti pomoči: 

PayPall: 

 Postani sponzor za 1 € na teden 

 Nakazilo poljubne donacije 

 

 

mailto:nika@nikina-prijazna-vas.si


 

 

Še nekaj o Nikini kuhalnici – kuhinji prihodnosti (kuha oseba z urejenim HACCAP certifikatom) 

V letu 2017, ko je projekt zaživel smo se nahajali na več dogodkih, kamor prejemamo vabila. 

Pri tem vedno izpostavimo sponzorje, ki nam pomagajo pri zagotavljanju sestavin, finančno podporo. 

Letos se nam obeta dvakrat toliko dogodkov in seznam še zdaleč ni zaključen.  

 

Kuhali smo (leto 2017): 

 Medical sejem, 8.4.2017, Gornja Radgona 

 Bogračiada, 27.5.2017, Murska Sobota 

 Tepih na paleti, 30.6.-1.7.2017, Petišovci 

 Rekreacija in Radenska noč, 8.7.2017, Radenci 

 Za policaje, inšpektorje in ostale, 13.7.2017 

 Agrina kuhinja, 31.8.2017, Gornja Radgona 

Šole: 

 OŠ Stogovci, 2.6.2017 

 OŠ Negova, 20.11.2017 

Stojnica: 

 Jasa mavričnih učinkov, 25.11.2017, Murska Sobota 

Predavanje: 

 Vpliv korporacij v vsakdanjem življenju (predavali Jasmina in Mirjana), 14.9.2017 

Osebna vabila: 

 Praznovanje rojstnega dne dvojčkov – V Pravljici – julij 2017 – kuhali za 60 ljudi. 


