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Prisrčno dobrodošli!

Festival izmenjave znanj, dobrih
izkušenj in prijetnega druženja

Program v JANUARJU 2012

sobota 14. 1.
nedelja 15. 1. 

Od 14.00 – 14.50 ure:
LETS – lokalno etično sodelovanje v svetu in 
doma s prikazi dobrih praks  
NE OBUPUJ => RAJE SO- DELUJ! Organizira-
jmo in delimo si. - Predstavitev: Dejan Unger, 
ustanovitelj Delimo.si
Organizira: Ekoci; Prispevek: prostovoljni 
prispevki
                                  
Od 16.30 - 17.30 ure:
KAKŠNA BO DRUŽBA 2015 - predstavitev 
koncepta po knjigi : društvo 2015
Predstavlja: Klavdija Svet  
Organizira: Ekoci; Prispevek: brezplačno; Lo-
kacija: oranžna dvorana pritličje

Osnovna šola Trje, Galicija 18 e

Od 10.00 - 12.00 ure: 
POHOD NA KJUMBERK
Organizira: Klub mladih KS Galicija - vodnik: 
Gašper Florjanc; Prispevek: samoprispevek

Kmetija Podpečan, Galicija 51

Ob 8.00 uri:
KULINARIČNI UŽITKI Z DOMAČIMI SIRI 
info: www.kmetijapodpecan.si
Organizira: Kmetija Podpečan; prispevek po 
ceniku

Center Čez mavrico

Od 12.00 - 17.00 ure:
VEGETARIJANSKI PIKNIK
Organizira:  Društvo »La Vita«
Prispevek po ceniku;
info: www.lavita.si

KAJ JE EKOFEJST? 
Zanimivo enkrat mesečno prijetno druženje ozaveščenih ljudi, 
kjer izbrani strokovnjaki znanje z intuziazmom podeljujejo 
med nas in kjer uspešni posamezniki, ki so uspeli narediti 
nekaj dobrega svojo dobro prakso z veseljem podelijo med 
ljudi. Na srečanjih se zbiramo ljudje, ki želimo aktivno 
sodelovati, ohranjati tradicijo in naravne danosti, izmenjevati 
znanje, izkušnje in dobrine. Skupaj razmišljamo o poteh kako 
z znanjem in z aktivnim pristopom živeti lepo in dobro tako 
da bomo zdravi, samooskrbni s hrano in energijo, da bomo 
ponosno ohranjali  vrednote in slovenski košček zemlje tudi 
za prihodnje rodove za čudovito  prihodnost v Sloveniji! 
V preteklosti smo se zbirali enkrat mesečno na Ekofestu v 
Bio parku, zaradi več razvijajočih projektov med katerimi je 
najpomembnejši »Oskrbimo Slovenijo s hrano« smo aktivnos-
ti razširili v KS Galicijo, kjer smo  aktivnosti  poimenovali
»EKO-(ci) FEJST«, ki bo v letu 2012 vsak drugi vikend vsak 
mesec. Več info na : www.ekoci.si

Kaj je  Eko civilna  iniciativa Slovenije - Ekoci?
Združevanje podobno mislečih ljudi, ki vsak na svojem 
področju v zasebnem, poklicnem ali javnem življenju delajo 
dobro in želijo znanje in izkušnje deliti z drugimi z aktivnim 
pristopom.
Skupni cilj je : zdravo življenje, energetska neodvisnost, 
sonaravna pridelave hrane v povezavi z energijami in dobrim 
sodelovanjem med ljudmi, spoštovanje tradicije, ohranjanje 
naravnih in kulturnih danosti. Cilje uresničujemo v sode-
lovanjem z domačini v lokalnih okoljih, jih povezujemo in 
udejanjamo preko izmenjave znanj ter  z organizacijo konkret-
nih aktivnosti.  Več info na: www.ekoci.si; 

KAJ JE PROJEKT  »OSKRBIMO SLOVENIJO s hrano«?
Projekt v nastajanju, kjer želimo vzpodbuditi  osveščanje širše 
javnosti s konkretnimi aktivnostmi  k večji samooskrbi s hrano 
v Sloveniji, kar bo pomenilo večjo  prehransko varnost ter več 
delovnih  mest. Pri iskanju  najbolj učinkovitih poti sodelujejo 
strokovnjaki, ki predstavljajo svoje znanje, izkušnje in 
predloge kako pridelati čim več hrane na čim bolj sonaraven 
način aktivni so  posamezniki  in  društva ter  skupaj snujemo 
načrte, kako bomo to delali v prihodnosti! Osveščanje in 
konkretna znanja in dejanja kaj in kako  lahko storimo sami 
pa bodo  posredovana  tudi na januarskem  Ekofejstu.
Načini in poti kako do čim večje samooskrbe s hrano  so bile 

predstavljene tudi v Mariboru na okrogli mizi: Zagotovimo si 
hrano za jutri-Oskrbimo Slovenijo - aktiviraj se tudi ti !« kjer 
je bilo prisotnih  240 udeležencev; več info na :http://ekoci.
si/?cat=11 

KJE je KS Galicija? 
»Tam, kjer smo doma dobri ljudje« pravijo domačini. Pa seve-
da vztrajni, kar nam vedno znova dokazuje tudi naša uspešna 
krajanka judoistka Urška Žolnir. KS Galicija je v občini Žalec, 
izvoz iz AC Arja vas in le 1 km in že se ob magistralni cesti 
Arja vas – Velenje,  pridete do Velike Pirešice kjer se začnejo 
razprostirati čudoviti pogledi na KS Galicija pri Žalcu; več 
info na : www.galicija.si. 

Medijski sponzorji : www.pozitivke.net; www.zazdravje.net, 
www.ekologicen.si; www.ekovas.si; http://www.ajda-vrzdenec.
si; http://www.itr.si/ ; http://www.svet-je-lep.com; http://www.
zekos.si/, http://www.zveza-ajda.si; http://www.divjahrana.
si/, http://www.ekoslovenija.si/, www.irdo.si; http://www.
gojijagode.com/index.php/eksoticna-vrtnarija, www.porezen.
si,,  http://www.em-tehnologija.com/sl/, http://www.organko.
si/, http://www.ajda-vrzdenec.si/, http://www.dobrotesloveni-
je.si/, http://www.itr.si/; http://www.gojijagode.com/index.
php/eksoticna-vrtnarija, www.porezen.si ; www.divjahrana.si; 
www.lavita.si; www.cezmavrico.si 

VEČ INFORMACIJ o aktivnostih: ekoci.slo@gmail.com;  za 
Ekoci - Marjan Kogelnik in Irena Rotar; koordinacijski odbor
KS Galicija, Jože Krulec, predsednik KS;  Turistično društvo 
Galicija, ga. Anica Grobelnik Vozelj, tel. 040/185-086
Prisrčno dobrodošli!

www.ekoci.si ; info: ekoci.slo@gmail.com
   
OJ – OSTI JAREJ!
(staroslovenski pozdrav: ”ostani, zdrav, mlad, pomlajen, bodi 
močan!”)

Naši predniki Veneti so pustili pomembno sporočilo:
“Slovenka – Slovenec« kjerkoli si: 
– tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, 
– tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, 
– tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva.” 



Dom krajanov Galicija, Galicija 17,  Žalec

Center Čez mavrico, Velika Pirešica,  Žalec
Center Čez mavrico, Velika Pirešica,  Žalec

Sobota, 14. 1. 2012

Nedelja, 15. 1. 2012

PREDAVANJA IN PREDSTAVITVE:

Od 11.00 – 12.30 ure:
EKOLOŠKO VRTNARJENJE  - obrezovanje , 
cepljenje sadnega drevja in rez okrasnih rastlin  
- predavanje in praktični prikaz rezi 
Predava in predstavlja Luka Kužnik, univ.dipl.
inž.agr
Organizira: Ekoci  in Društvo Lavita,oranžna 
dvorana 1.nadst. in na terenu, prispevek 4 €

Od 13:00 – 14.30 ure:
BIODIMIKA – SEMENA SO VIR ŽIVLJENJA   
- predavanje
Predava:  META Vrhunc 
Organizira: Ajda Vrzdenec in Ekoci ; Prosto-
voljni prispevki
Lokacija: ORANŽNA DVORANA (1. nad-
stropje)

Od 15.00 – 16.30 ure:
EKOLOŠKO VRTNARJENJE  - uvod in plan 
zasaditve-kolobar – predavanje  
Predava: Fanči Perdih,  Amarant, ekološka 
pridelava semen
Organizira: Ekoci  in Društvo »La Vita«, prisp-
evek 3 €. Lokacija: ORANŽNA DVORANA 
(1.nadstropje),

Od 15.00. – 15.45 ure:
KAKO KAKOVOSTNO ŽIVIMO? - vpliv  
pozitivnih informacij vode na kakovost našega 
življenja
Predavajo: Vili Poznik, inovator, Jože Vetrovec, 
urednik revije Misterij in Franci Pliberšek,a.d.i.a
Organizira: Ekoci; Prispevek: brezplačno
modra dvorana nadstr.                                                                 
                                      
Od 16.00   – 16.45  ure:
SOZVOČJE ENERGIJ: Človek – hiša – genera-
tor, ki ga poganja mešanica vodika in kisika 
- prikaz dobre prakse
Predavata: Kristijan Zver in Branko Plesničar
Organizira: Ekoci; Prispevek: brezplačno, mo-
dra dvorana brezpl.

Po predavanju:  
DELOVNO SREČANJE EKOCI – skupine za 
energetsko neodvisnost
Organizira: Ekoci; Prispevek: brezplačno, 
modra dvorana

ALTERNATIVNA ZNANJA IN RAZVOJ:

Od 12.00  – 15.00 ure :
SPOZNAVANJE NAJSTAREJŠE FILOZOFIJE, 
PSIHOLOGIJE, RELIGIJE IN MEDICINE

PREDAVANJA IN PREDSTAVITVE:

Od 10. 30 – 12.00 ure:
DIVJA HRANA “PA KAR BREZ PANIKE ŠE 
NAPREJ” - predavanje in predstavitev užitnih 
samoniklih rastlin
Predava: Dario Cortese 
Organizira: Ekoci in projekt čez Mavrico,
Prispevek:5€; oranžna dvorana pritl.

Od 13.00 - 15.30 ure:
PERMAKULTURA – KAKO  PRAVILNO 
NAČRTOVATI - delavnica 
Predava: Domen Zupan, ustanovitelj Zavoda 
Ekovas in permakulturni učitelj
Organizira: Ekoci in Društvo La Vita, 
Prispevek:samoprispevki od 5€ - 10€; oranžna 
dvorana 1.nadst. 

Od 16.00 – 17.45  ure:
EKOLOŠKO VRTNARJENJE – zdravilne 
eksotične sadne vrste primerne za ekološko 
pridelavo
Predava in predstavlja: Luka Kužnik, dipl. inž. 
agr. 
Organizira: Ekoci in Društvo La Vita;
brezplačno; oranžna dvorana (1. nadstropje)

Od 13.30 - 14.30 ure:
SKRBIMO ZA  ZDRAVJE – razstrupljamo telo

Predstavlja: Janja Škrjanc
Organizira: Društvo La Vita; Prispevek: 
brezplačno: oranžna dvorana  pritličje 

Od 15.00 – 16.00  ure:
ZA VSAKO BOLEZEN ROŽ’CA RASTE – 
predstavitev samoniklih rastlin za sečila
Predstavlja: Bene Behrič, zeliščar
Organizira: Društvo La Vita;  brezplačno; 
oranžna dvorana pritličje (1. nadstrop)

Od 16.30 – 17.00  ure:
ČEBELE POMAGAJO K ZDRAVJU – API-
TERAPIJA 
Predstavlja: Karl Vogrinčič
Organizira: Društvo La Vita; brezplačno; 
oranžna dvorana pritličje (1. nadstropje)         

ALTERNATIVNA ZNANJA IN RAZVOJ:

Od 13.00 – 13.45  ure:
SVET BREZ REVŠČINE – s socialnim 
podjetništvom 
Predava: Katarina Holzl, predsednica Sloven-
skega foruma socialnega podjetništva Slovenije
Organizira: Ekoci; Prispevek: brezplačno, Lo-
kacija: oranžna dvorana (pritličje)

PREDAVANJA IN PREDSTAVITVE: 

Od 9.00 - 9.45  ure:
ZAKAJ NAM UMIRAJO ČEBELE  - predavanje
Predava: Anton Komat, ekolog
Organizira: Ekoci; Prispevek: brezplačno

Od 10.00 . – 10.45 ure:
STROJNA  EKOLOŠKA OBDELAVE TAL – 
KAKO PRIDELATI VEČ Z MANJ ENERGIJE 
– prikaz dobrih praks
Predava: Dejan  Rangeo, dipl.univ. agr. in Ivo 
Tivadar inovator
Organizira: Ekoci; Prispevek: brezplačno 

Od 11.00 – 11.45  ure:
SKUPINSKI  ŠOLSKI VRTOVI – predavanje in 
predstavitev dobrih praks
Predava: Tamara Urbančič,univ.dipl. ing.
kmetijstva
Organizira: Ekoci; Prispevek: prostovoljni prisp. 

Po predavanju
DELOVNO SREČANJE EKOCI – kaj lahko 
storimo mi?      - 
srečanje članov Ekoci in novih zainteresiranih 
udeležencev         

AKTIVNOSTI:

Od 9.00 - 16.00 ure:
RAZSTAVA skoraj 1000 KAP
Zbiratelj Ivo Gjuras  
Organizira: Pruhovščani; Prispevek: brezplačno

Od 11.00 - 14.00 ure:
DOMAČA TRŽNICA - predstavitev domačih in 
lokalno pridelanih dobrin in izdelkov 
Organizira: Turistično društvo Galicija; 
Cene: po ceniku ponudnikov 

-šolanje šamanizma
Predava: Maria Ana Kolman 
Več info na www.cez mavrico.si;
- udeležba na osnovi predhodnih prijav
Organizira: Center čez mavrico – oranžna 
dvorana pritličje

Od 16.00  – 17.00 ure:
SUPER UČENJE –predstavitev sistema učenja, 
ki skrajša čas učenja do 70%
Predstavlja: Katja Kralj 
Več info na www.cezmavrico.si,
prispevek: brezplačno
Organizira: Čez mavrico, projekt za razvijanje 
potenciala, lokacija: oranžna dvorana (pritličje)

Od 17.00 - 18.00 ure :
ZDRAVILNA SKUPINSKA MEDITACIJA
Izvaja: Marinka Mikelj  
Pridite oblečeni v svetla oblačila! - več info na 
www.cezmavrico.si, prispevek: 15 €
Organizira: Čez mavrico, projekt za razvijanje 
potenciala, lokacija: zelena dvorana (pritličje)

Od 18.00 - 19.00 ure:
ZVOČNA KOPEL Z GONGI IN TIBETANS-
KIMI SKLEDAMI 
Izvaja: Bojan Križanec  
Več info na www.cezmavrico.si, prispevek: 10 €
Organizira: Čez mavrico, projekt za razvijanje 
potenciala, lokacija: zelena dvorana (pritličje)
                                   

AKTIVNOSTI:

Od 11.00 - 18.00 ure:
VEGETARIJANSKI PIKNIK
Od 12.00-14.00 ure - VEGE KOSILO
Organizira: Društvo »La Vita«; po ceniku; 
več informacij na www.lavita.si
            
Od 11.00 - 14.00 ure:
Ekološka tržnica
Ekološka semena   
Organizira: Društvo Lavita 


