
Slovenija pridela na določenih področjih le 
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.

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 
državljane Slovenije poskrbi za zdravo in 
cenovno dostopno hrano. 

Seveda pa moramo k doseganju tega cilja 
prispevati vsi prebivalci s svojimi 
aktivnostmi. Cilj je enostaven in jasen 100% 
prehranska samooskrba Slovenije. Pridruži 
se Eko Civilni iniciativi (EKOCi). Skupaj 
bomo spomladi 2012 organizirali največjo 

osveščevalno akcijo v zgodovini Slovenije. 
Prehranska samooskrba je torej temelj 
zdravega, varnega in kakovostnega načina 
življenja. Zato je skrajni čas, da se odločimo 
in jo skupaj dosežemo.

S tem namenom: 
Slovenski forum socialnega podjetništva in 
Eko Civilna iniciativa 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.

Zagotovimo si hrano za jutri,
aktivno sodeluj tudi ti
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8.30 - 9.00 Registracija udeležencev

9.00 - 9.20 Otvoritev in pozdrav gostov: 
Anton Štihec, župan Mestne občine Murska Sobota
dr. Stanko Kapun, KGZS - KGZ Murska Sobota
mag. Dejan Židan, minister, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano

9.20 - 9.40 Predstavitev Eko Civilne iniciative in 
Gibanja Oskrbimo Slovenijo
Marjan Kogelnik
Katarina Hölzl
Irena Rotar

9:40 - 10:30 Zakaj je 100% samooskrba pomembna 
Anton Komat

10.30 - 10:50 Pravilna izbira rastlin in pridelave 
hrane
Dejan Rengeo

10:50 - 11:10 Odmor s pogostitvijo

11:10 -11:30 Predstavitev poslovnega modela 
socialnega podjetništva za 
zagotavljanje lokalne samooskrbe s 
hrano
Tadej Slapnik

11:30 -11.50 Eko-socialna kmetija Korenika, Šalovci
Alojz Kavaš

11.50 - 12.10 Dobrote Slovenije,razvoj prodajnih poti
Matjaž, Magajna
Peter Čvan

12.10 - 12.30 Slovenec kot »NUBA« - v svetovnem 
genocidu
Vesna in Robi Vilar

12:30 -12:50 Pomen samooskrbe za Slovenijo
dr. Vesna Weingerl

12.50 -13.10 Socialno podjetništvo kot kultura 
bivanja - Forum socialnega 
podjetništva
Katarina Hölzl, predsednica Slovenskega foruma 
socialnega podjetništva

13.10 druženje

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

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." 
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