ORGANIZATORJA DOGODKA

GOSTITELJ

Fakulteta za kmetijstvo in
biosistemske vede, (Pivola 10, Hoče)
Predavalnica: Auditorium Magnum

14. december 2011, od 8:30 do 13:00

ZAGOTOVIMO SI HRANO ZA JUTRI,
AKTIVNO SODELUJ TUDI TI

državljane Slovenije poskrbi za zdravo in
cenovno dostopno hrano.

Slovenija pridela le okoli 35% prehrane za
svoje potrebe. Največji problem premajhne
prehranske samooskrbe je, če se pojavi kriza
oziroma naravne nesreče, kot na primer suša
ali poplave, ki lahko prizadenejo tudi večja
področja. Če se to zgodi, bomo skoraj
popolnoma odvisni od uvoza, kar pa lahko
pomeni, da bodo naši državljani lačni.

Seveda pa moramo k doseganju tega cilja
prispevati vsi prebivalci s svojimi aktivnostmi.
Prehranska samooskrba je torej temelj
zdravega, varnega in kakovostnega načina
življenja. Zato je skrajni čas, da se odločimo
in jo skupaj dosežemo.

Hrana v okviru družinskega proračuna že
dosega več kot 15% celotnih družinskih
izdatkov, v prihodnjih letih pa strokovnjaki
zaradi podnebnih sprememb, podražitve
naftnih derivatov, povečanja števila
prebivalcev ter zmanjšanja površin
obdelovalne zemlje pričakujejo občutno
povečanje cen hrane na globalnem trgu
tudi do 70%. Za naše preživetje na daljši rok
je zato nujno, da zahtevamo od države
podporo naših prizadevanj, da za vse svoje

S tem namenom:
Eko Civilna iniciativa in Slovenski forum
socialnega podjetništva organizirata
dogodek: »ZAGOTOVIMO SI HRANO ZA
JUTRI, DRŽAVLJAN/KA AKTIVNO
SODELUJ«, na kateri bo predstavljen
projekt Oskrbimo Slovenijo in socialno
podjetništvo, kot poslovni model za
doseganje 100% prehranske samooskrbe.

PROGRAM
Zagotovimo si hrano za jutri, aktivno sodeluj
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
(Pivola 10, Hoče)
Predavalnica: Auditorium Magnum
sreda,14. december 2011

8.30 – 9.00

Registracija
udeležencev

9.00 – 9.20

Otvoritev in pozdrav
gostov

10.40 - 10.55

Fanči Perdih

izr. prof. dr. Mario Lešnik,
dekan Fakultete za kmetijstvo in
biosistemske vede

10.55 - 11.10

red. prof. dr. Danijel Rebolj,
rektor Univerze v Mariboru

mag. Dejan Židan,
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS

9.20 – 9.40

OSKRBIMO SLOVENIJO: Aktiviraj se in združimo moči!
Prav vsakdo od nas lahko pripomore k bolj oskrbljeni Sloveniji! Zasadimo vrtičke, lončke,
gredice in njive in spodbudimo okolico, da bomo to počeli vsi skupaj. Spomladi 2012 bomo
organizirali največjo ozaveščevalno delovno akcijo v zgodovini Slovenije, v kateri bomo
združili vse družbene skupine, ne glede na starost, etnično, religijsko ali politično pripadnost,
saj lahko prehransko samooskrbo dosežemo le vsi skupaj.

Akcijo organiziramo prostovoljci, združeni v civilni iniciativi, prepričani, da lahko s projektom
izboljšamo prehransko preskrbo Slovencev in spremenimo odnos do doma pridelane zdrave
prehrane.

dodatne infomacije o projektu:
www.ekoci.si in ekoci.slo@gmail.com

Predstavitev Eko
Civilne iniciative in
gibanja Oskrbimo
Slovenijo
Marjan Kogelnik,
Katarina Hölzl,
Irena Rotar

9.40 - 9.55
9.55 - 10.10

11.10 - 11.25

11.15 - 11.40

Predstavitev pilotnega
projekta lokalne
samooskrbe
kooperative
mag. Zdenka Kovač,
mag. Matjaž Madžarac

10.25 - 10.40

Pridelava hrane brez
gensko spremenjenih
organizmov
red. prof.dr. Martina Bavec

Količinske zahteve
slovenskih Javnih
ustanov po ekoloških
izdelkih in pridelkih ter
predlogi konkretnih
rešitev slovenskega
ekološkega kmetijstva
Sandra Turnšek

11:40 - 12.00

Tadej Slapnik
poslanec Državnega zbora RS

10.10 - 10.25

Dobrote Slovenije,
razvoj prodajnih poti
Matjaž Magajna,
Peter Čvan

Pomen samooskrbe
Predstavitev
poslovnega modela
socialnega podjetništva
za zagotavljanje lokalne
samooskrbe s hrano

Urbane Brazde, primer
dobre prakse razvoja
lokalnih samooskrbnih
skupnosti
Matej Žonta

doc.dr. Vesna Weingerl

Cilj je enostaven in jasen – 100% prehranska samooskrba Slovenije. To pomeni lokalno
pridelana zdrava slovenska hrana, ter predvsem spremembo odnosa ljudi do svojega zdravja
in dosedanjih potrošniško nakupovalnih navad.
Postanimo odgovorni za svoje zdravje.
Vsakdo lahko pomaga, da povečamo stopnjo samooskrbe v Sloveniji. Pridružite se ekipi
civilne iniciative Ekoci, v katero se združujejo prostovoljci, predstavniki nevladnih organizacij,
strokovnjaki, zadruge, zveze, mediji ter podjetja, ki so združili znanje, izkušnje in moči, da bo
ta akcija uspela.

Pridelava hrane
kvalitetno delo in skrb
za zdravje da dober
pridelek - 4 koraki do
uspeha

Zagotovimo si hrano za
jutri
mag. Dejan Židan

12.00 - 13.00

Otvoritev diskusije z
občinstvom:
AKTIVIRAJ SE POSTANI
SOUSTVARJALEC/-KA
moderatorka:
mag. Zdenka Kovač

Udeležba je brezplačna, število udeležencev pa omejeno,
zato je potrebna predhodna prijava.

Udeležbo potrdite na: ekoci.slo@gmail.com
*pridržujemo si pravico do spremembe programa

