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SEJEM AGRA 2019  –  NAPOVEDNIK EKOCI S PARTNERJI 

TEMATIKA 

•  PODNEBNE SPREMEMBE SO TU –  POLIGON ZELENI DRAGULJI NARAVE  

• BIO KROŽNO GOSPODARSTVO * KONOPLJINA GRADNJA*  

•  

• POSVET - ZDRAVLJENJE Z NARAVO* 

• POSVET-  ALI IMA LAHKO LEPO OBLEČEN KMET  VEČJI UGLED 

•  

• IZMENJEVALNICA SEMEN, ZNANJA IN DOBRIN 

•  SIMFONIJA ZELENEGA ZLATA * 

•  DOBROTE IZ DRAVINJSKE DOLINE *  

 

                                          
Ekoci na sejmu Agra:  Posledice podnebnih sprememb so tukaj, zato je dobrodošlo učenje na podlagi ogledov  

dobrih praks na permakulturnem poligonu Zeleni dragulji narave na Pomurskem sejmu in spoznavanje tematike 

na posvetih in v pogovorih s strokovnjaki  o tem, kako s sonaravnimi rešitvami, permakulturo, biodinamiko, 

pravilno izbiro semen in zdravilnih rastlin, zastiranjem, namakanjem, zeolitom itd. pridelovati zdravo hrano v 

času spremenjenih pridelovalnih pogojev. Gradnja in obnova stavb iz konoplje in drugega naravnega materiala 

- lesa, ponuja veliko tržnih priložnosti. Nekatere so vidne že v praksi. Na AGRI 2019 se bodo predstavili Gorički 

apartmaji in inženiring konopljinih hiš CoGreen. Ali ima lahko lepo oblečen kmet večji ugled, pa je zanimivo 

vprašanje z prikazanimi rešitvami na poti, kako povečati ugled slovenskega kmetijstva . 

POLIGON ZELENI DRAGULJI NARAVE, PRILAGODITEV NA PODNEBNE  SPREMEMBE,  KONOPLJINA GRADNJA  

Odstiranje potencialov industrijske konoplje, katere več sort je v okviru ciljnega raziskovalnega projekta 

Pridelava industrijske konoplje v Sloveniji, ki ga financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

RS ter Agencija za raziskovalno dejavnost RS, posejanih na poligonu Zeleni dragulji narave na Pomurskem 

sejmu, bo predstavljeno v času sejma AGRA 2019. Posevek si bo možno v tem času tudi ogledati, kot pojasnjuje 

vodja projekta dr. Barbara Čeh z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS). Na poligonu bo 

potekal ogled različnih sort industrijske konoplje,  predstavili bomo katere sorte industrijske konoplje so 

najbolj prilagojene rastnim razmeram v Sloveniji, za kateri namen je katera sorta najbolj primerna, kako  

povečati dohodke na kmetiji, kako in kam umestiti dejavnost zdravljenja z naravo, kako lahko konoplja pomaga 

proti onesnaževanju  planeta, če jo pravilno umestimo v kolobar na naših njivah in vgradimo v bio krožno 

gospodarstvo  skupaj s tisoči priložnosti, ki se ponujajo na slovenskem podeželju. Potekala bo predstavitev 

konopljine gradnje. Kaj je potrebno storiti, če želimo obnoviti ali graditi s konopljo in naravnimi materiali bo 

predstavil Pimož Zorec, CoGreen.  Gorički apartmaji, narejeni iz naravnih  materialov, lan , konoplja, slama, 

apno,  ki  odpirajo vrata v septembru  bodo prikazani že na sejmu Agra (Natasha Gerič Pal).    
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POSVET   ZDRAVLJENJE Z ZNARAVO - PRILOŽNOST ZA ZDRAVSTVENI TURIZEM , KULINARIKO IN 

IZBOLŠANJE  PRIHODKOV  NA KMETIJI, sreda 28.8 2019 ob 15.00 uri, dvorana 1  
 

Zdravilne rastline se čedalje bolj uveljavlja kot dopolnitev k zdravju in počutju, ponujajo pa tudi ogromno 
tržnih priložnosti. Zdravljenje z naravo v nekaterih naprednih državah že predpisujejo na recept. Na posvetu 
bomo s primeri dobrih praksi iskali rešitve kako jih umestiti v našo zakonodajo, kako  z njimi  izboljšati 
prihodke na kmetiji ter kako poskrbeti za samooskrbo v državi z zdravilnimi rastlinami. Na poligonu Zeleni 
dragulji narave si lahko ogledate različne zasaditve zdravilnih rastlin in prikaz rastlin, ki so vključene v 
proučevanje v okviru Javne službe vrtnarstvo, ki ga financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano RS. V sredo 28. 8. 2019 bo ob 11h predavanje in ob 15h delavnica na temo zdravilnih rastlin. 
Sonaravne rešitve  bodo prikazane na perma kulturnem poligonu Zeleni dragulji narave, kjer so primeri 
prilagoditev na podnebne spremembe, prikaz zastiranja tal, pravilna izbira semen in poskus uporabe zeolita 
v kmetijstvu. 

•  Vabljeni gostje:  

• dr. Aleksandra Pivec, ministrica, Ministrstvo  za kmetijstvo gozdarstvo in  prehrano,  

• Renata Martinčič, direktorica Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem, 

* Mateja Jaklič, direktorica, Pomurski sejem, * Tatjana Krajnc Nikolic, Nacionalni institut za javno 

zdravje, * Klaus Pilz, CEO Radkersburger Hof, * Tatjana Buzeti, Vidov brejg,   

• mag. Nataša Ferant,  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, * Sanja Lončar, Skupaj za 

zdravje človeka  in narave*  Irena Rotar, predsednica, Ekoci- eko civilna iniciativa Slovenije 

• Posvet ALI IMA  LAHKO LEPO OBLEČEN KMET VEČJI UGLED? ALI SO LAHKO OD LEPO OBLEČENE KMETICE 

ŠE SLAJŠE POTICE? v soboto dne 24.8 2019 ob 14.30 uri v dvorani 5 

Nekdaj je bil lepo oblečen gospodar in gospodarica kmetije ponos slovenskega podeželja. Ali zmoremo po 

vzoru tujine predstavljati podeželje tudi z oblačili pri nas? Lan pa so znali pridelovati že naši predniki, kot 

naraven materiala pa se uveljavlja vse bolj. Ali ima lahko lepo oblečen kmet večji ugled in ali so od lepo 

oblečene kmetice še slajše potice bomo skupaj s častnimi gosti in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in 

prehrano  ter   Zvezo podeželske mladine poskušali razvozlati na v dvorani 5.  Del slovenskih svečanih oblačil 

bo mogoče videti na razstavnem prostoru v hali D. O njih bodo lahko glasovali tudi obiskovalci. 

Vabljeni gostje:  

• mag. Tanja Strniša, državna sekretarka,  Ministrstvo  za kmetijstvo gozdarstvo in  prehrano,  

• Zveza podeželske mladine Slovenije, 

• Branko  Ravnik, direktor, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 

• Boštjan Noč, predsednik, Čebelarska zveza Slovenije  

• Mateja Jaklič, direktorica in  Pomurski sejem,* mag. Vesna Dajčman,  Pomurski sejem, 

• Doc. dr. Sonja Šterman,  Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru,  

• Prof. dr. Tatjana KREŽE,  Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru,  

• Maja Hren Brvar  univ. dipl. um zgod., kustosinja zbirke  Uniform Pokrajinski muzeja Maribor 

• Sanja Veličkovič, modna  kreatorka,  Sanja V Design* ga, Jelka Pšajd, Pomurski muzej,  

• Dr. Barbara Čeh, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 

• g. Andrej Šmigovc, direktor, Šmigovc Elegance,* Ivan Hauptman, predsednik,  TD Destrnik  

• Irena Rotar, predsednica, Ekoci -  eko civilna iniciativa Slovenije, združenje za trajnostno prihodnost.  

 

http://www.ekoci.si/
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                                       IZMENJEVALNICA SEMEN, DOBRIN IN ZNANJA 

Na izmenjevalnici semen, znanj in dobrin bodo v času sejma AGRA  prikazane sonaravne rešitve ter najboljše, 

kar nam daje narava: predstavitev Ajda Štajerska na področju biodinamike, Ekoci- eko civilna iniciativa s 

partnerji, gibanje Skrbimo Slovenijo in Štafeta semen, ki bo potekla  ob Poligonu Zeleni Draguji narave, v 

primeru slabega vremena pa v Hali D.  Dobrote iz kmetij Dravinjske doline. Kaj lahko iz domačih pridelkov 

ustvarijo zavzete kmetice bodo predstavljaje Sonja Žiga in Marjana Marvita. Simfonija zelenega zlata  bo predstavljena  

v izvrstnih  pivih poimenovanih  po glasbenih uspešnicah, ki nastajajo v hmeljarski hiši in zorijo  v  Savinjski pivovarni Clef Brewery. 

Mogoče jih bo tudi poskusiti. 

PROGRAM EKOCI  S PARTNERJI IN SOMIŠLJENIKI  SEJEM AGRA OD 24.8-29-8.2019  

1. Posvet 24.8 2019 ob 14.30 uri:  Ali ima lahko lepo oblečen kmet večji ugled?Ali so od lepo oblečen 

kmetice še slajše potice?  

2. Poligon Zeleni dragulji narave  

• Tematska predavanja s prikazom: predavanja, svetovanje in ogled predstavljenih  tem v praksi  na 

Poligonu Zeleni dragulji narave,  

• Prilagoditve  na podnebne spremembe  - vodeni ogled po poligonu Zeleni dragulji narave vsak dan 

ob 15.00 uri,   

2.1 Izmenjevalnica semen, znanja in dobrin-  vsak dan od 9.00 -17.00  Izmenjava domačih tradicionalnih 

in avtohtonih sort semen in sadik, izmenjava zanj o semenarstvu in biodinamični, permakulturni in 

sonaravni   pridelavi, Ajda Štajerska, Gibanje Oskrbimo Slovenijo –štafeta semen  

 
3. RAZSTAVNI PROSTOR*  Ekoci - hala D  vsak dan od 9.00 do 17.00 ure  

• Ali ima lahko lepo oblečen kmet večji ugled –  ali  so od lepo oblečene kmetice še slajše potice?  

• Kako  lahko s primernimi sodobnimi oblačili predstavljamo slovensko podeželje spoštovanja vredno? 

Občudovali boste sodobne modele uniforme slovenskega podeželja, ki bo lahko dostojanstveno 

predstavljala slovensko  podeželje na stojnicah, razstavah, v vsakdanjem življenju doma in v tujini ? 

Projekt Ekoci green design s partnerji in Šmigovc Elegance  

 
3.1 Izmenjevalnica  semen, dobrin in znanja: vsak dan od 9.00 do 17.00 

 

• SIMFONIJA ZELENEGA ZLATA  - CLEF BREWERY 

• DOBROTE DRAVINJSKE DOLINE 

• Simfonija zelenega zlata  bo predstavljena  v izvrstnih  pivih  poimenovanih  po glasbenih uspešnicah, ki 
nastajajo  v hmeljarski hiši,  ki jo  odpira violinski ključ in stoji sredi prostranih nasadov hmelja in  zorijo  v  
Savinjski pivovarni Clef Brewery  in jih bo mogoče tudi poskusiti. 

• Ko poskusimo Sonjine dobrote, dobitnice več priznanj Dobrote slovenskih kmetij Sonje Žiga iz  krušne peči na 
kmetiji Grajskop začutimo tisti pravi pristni okus hrane in domačnosti manjše kmetije, ki ustvarjajo utrip 
slovenskega podeželja 

•  V ekoloških dobrotah  Marvita, ki nastajajo izpod rok Marjane Lopan na ekološki kmetiji  pa začutimo, da 
ustvarjalnost in iniciativnosti nima meja in tudi v praksi ponazarjajo bio krožno gospodarstvo.  

http://www.ekoci.si/
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Dogajanja na Poligonu Zeleni dragulji: predavanja, delavnice, ogled zasaditev in posevkov na 

permakulturnih gredah, strokovno vodenje ter posveti:  od 24. 8. – 29. 8. 2019 

Sobota, 24. 8. 2019   
 
 
 
 
 
 
  

            Bio krožno gospodarstvo 
 ob 13.00 uri 

•   Predstavitev posevka in lastnosti  industrijske konoplje v Sloveniji,      

dr. Barbara Čeh IHPS;  

Ob 11.00  do 15.00 ure 

• Predstavitev: Od lanu do platna:  žetev, sušenje, trenje in čiščenje lanu 

ter  predenja od  rastline do platna, TD Destrnik; 

Ob 14.30 uri  

• Posvet: Ali ima lahko lepo oblečen kmet večji ugled –  ali  so od lepo 

oblečene kmetice še slajše potice? Ali lahko s primernimi sodobnimi 

oblačili predstavljamo slovensko podeželje, da bo spoštovanja vredno?, 

Dvorana 5 

Od 9.00 do 17.00 ure 

4. Podnebne spremembe so tu - imamo rešitve? 

•  Izmenjevalnica semen, znanja in dobrin  

• Ajda Štajerska in gibanje Oskrbimo Slovenijo, Štafeta semen 

   

Nedelja, 25. 8. 2019  
  

 
Ob 11.00 uri  

• Podnebne spremembe so tu - imamo rešitve? 

• Zeolit  - učinkovita uporaba  v kmetijski pridelava  in  ogled   poskusa s 

koruzo  - Montana  Žalec 

Ob 15.00 uri  
 

• Biodinamika – samooskrba in stare sorte semen – krompir Igor, cvetnik,  

bob, koruza, fižol in buče - samooskrbni preživitveni krog  (Ajda 

Štajerska)  

Od 10.00 do 17.00 ure 

 

• Izmenjevalnica semen, znanja in dobrin 

Ajda Štajerska in gibanje Oskrbimo Slovenijo, Štafeta semen 
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Ponedeljek,  
26. 8. 2019   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob 11.00 uri 
 

• Podnebne spremembe so tu - imamo rešitve?  

• Kako izboljšati učinkovitost rabe vode pri kapljičnem namakanju,  dr. 

Boštjan Naglič, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije; 

 

Ob 13.00 uri  

• Bio krožno gospodarstvo 

• Kako iz  rastlin  konoplje do hiše iz konoplje?  

Primož Zorec CoGreen konopljine hiše;  
 
0b 15.00 uri  

 
            *  Podnebne spremembe so tu - imamo rešitve? 
 

• Permakulturne rešitve: zastirka, pravilna izbira rastlin, Ekoci - eko 

civilna iniciativa Slovenije,  gibanje Oskrbimo Slovenijo,                   

Štafeta semen, Irena Rotar; 

 
Od 10.00 do 17.00 ure  
        Izmenjevalnica semen, znanja in dobrin, 

 Ajda Štajerska, gibanje Oskrbimo Slovenijo, Štafeta semen 

 
 

Torek, 27. 8. 2019   
 
 
 
 
 
 
 

 
Ob 11.00 uri  

Bio krožno gospodarstv 

• Predstavitev Goričkih apartmajev: gradnja iz konoplje, slame in lesa, 

Nataša Gerič Pal, Elvital; 

• Predstavitev gradnje konopljinih hiš, Primož Zorec CoGreen; 

Ob 15.00 uri  
 

• Podnebne spremembe so tu - imamo rešitve?  

 

• Kako povečati samooskrbo s sonaravno pridelavo?,  

Ekoci - eko civilna iniciativa Slovenije,  gibanje Oskrbimo Slovenijo, 
Štafeta semen, Irena Rotar; 
 

Od 10.00 do 17.00 ure 
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• Izmenjevalnica semen, znanja in dobrin 

Ajda Štajerska, gibanje Oskrbimo Slovenijo, Štafeta sem 

 
 
 
Sreda 28. 8. 2019  
Ob 11.00 uri  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Od 10.00 do 17.00 ure 

 

• Bio krožno gospodarstvo 

Ob 11.00 uri  
 

Predavanje: Gojenje zelišč v samooskrbnem vrtu in tržne  priložnosti, 
mag. Nataša Ferant, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije; 

 
Ob 14.30 uri  

• Posvet: Zdravljenje z naravo – priložnost za večji prihodek na kmetiji 

in zdravstveni turizem, dvorana 1   

• Podnebne spremembe so tu - imamo rešitve?  

Ob 15.00 uri 
Delavnica: Načini uporabe zelišč, ki naj rastejo v samooskrbnem vrtu, 
mag. Nataša Ferant, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije;  
 

Od 10.00 do 17.00 ure 

• Izmenjevalnica semen, znanja in dobrin 

Ajda Štajerska, gibanje Oskrbimo Slovenijo, Štafeta semen  
Četrtek 29. 8. 2019 
 
   
 
  
 
 
 

 
Ob 11.00 uri  
 

• Bio krožno gospodarstvo 

Kako z industrijskimi rastlinami (lan in  konoplja) zmanjšati odpadke in 
izboljšati  dohodek na kmetiji?  
 

Ob 13.00 uri  
 
 

• Podnebne spremembe so tu - imamo rešitve?  

• Kako povečati samooskrbo  kljub vremenskim neprilikam 

Ekoci - eko civilna iniciativa Slovenije, gibanje Oskrbimo Slovenijo, 
Štafeta semen, Irena Rotar; 
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Od 10.00 do 17.00 ure  
 

• Izmenjevalnica semen, znanja in dobrin 

Ajda Štajerska, gibanje Oskrbimo Slovenijo, Štafeta semen 
 
 
 
 
 
 
   

RAZSTAVNI PROSTOR*  Ekoci - hala D   

vsak dan od 9.00 do 17.00 ure  

• Ali ima lahko lepo oblečen kmet večji ugled –  ali  so od lepo oblečene 

kmetice še slajše potice? Kako  lahko s primernimi sodobnimi oblačili 

predstavljamo slovensko podeželje spoštovanja vredno? Občudovali 

boste sodobne modele uniforme slovenskega podeželja, ki bo lahko 

dostojanstveno predstavljala slovensko  podeželje na stojnicah, 

razstavah, v vsakdanjem življenju doma in v tujini ? Projekt Ekoci green 

design s partnerji in Šmigovc Elegance . Obiskovalci bodo lahko 

sodelovali v anketi o uniformi slovenskega podeželja. 

 

• SIMFONIJA ZELENEGA ZLATA  - CLEF BREWERY 

• Ko si tradicija in sodobnost podata roke 

• Notni ključ hmeljarske hiše 

• Kaj je Orion 

• Kako je nastal  Čao Sonček  

• Kaj je v steklenici  Napoja  

 
 
DOBROTE IZ DRAVINJSKE DOLINE 

 

• Kaj diši iz krušne peči Grajskop Sonja Žiga 

• Kaj raste na grajskem griču Sonja Žiga 

• En dva tri, že po gibanici zadiši Sonja Žiga  

• Ekološko od žita do testenin Marjana Lopan 

• Marvita  od  ekološkega žita  - do  kulinaričnih dobrot  

Marjana Lopan 
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Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja! Dobrodošli!  

5. EKOCI - eko civilna iniciativa Slovenije Ulica Savinjske čete 3* 3310 Žalec 
                                   W: www.ekoci.si T: +386 40 290 515 E: ekoci.si@gmail.com 

  
 

Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen  Gibanje za sejanje, izmenjavo   ter ohranjanjnje  avtohtonih domačih in tradicionalnih  semen   in samooskrbo    

 

                                                                                  
         
                    Pomurski sejem                                                            IHPS Žalec  
 
 
 
 Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta 
semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: 
https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts  
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