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SEJEM AGRA 2019  –  PODNEBNE SPREMEMBE SO TU – PRIKAZANE SONARAVNE REŠITVE NA  
POLIGONU ZELENI DRAGULJI NARAVE  IN BIO KROŽNO GOSPODARSTVO  

                                          
Gornja radgona:  Posledice podnebnih sprememb so tukaj, tega se zavedajo  tudi predvsem mlajši  obiskovalci 
sejma Agra, pridelovalci, ki iščejo rešitve in obiskovalci, ki si želijo zdravo pridelane hrane in si  z zanimanjem 
ogledujejo tudi Poligon zeleni dragulji narave, kjer so prikazane sonaravne rešitve k pripomorejo k izboljšavi 
tal in pridelavi hrane v času posledic sprememb: zastirka, pravilno uravnavanj vlage, dvignjene gredice, perma 
- kulturne rešitve, gozdni vrt. Poligon si je z zanimanjem ogledal tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec z, 
državnim sekretarjem Jožetom Podgoršek in ekipo,ter vodstvom Pomurskega sejma  predsednik DZ mag. 
Dejan Židan, predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine, različni predstavniki stroke in institucij in več 
tisoč obiskovalcev..  

Na permakulturnem poligonu Zeleni dragulji narave na Pomurskem sejmu  so vsak potekale tematske 
delavnice z ogledom dobrih praks in spoznavanje tematike na posvetih in v pogovori  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. 
Kaj  pa lahko z dodano vrednostjo naredimo iz sonaravno pridelane hrane  pa je velik izziv, ki je bil prikazan 
tudi v kulinariki in krožnem gospodarstvu na razstavnem prostoru, Zelo dobro je obiskana tudi Izmenjevalnica 
semen, dobrin in znanja. 

     

 

Foto: Poligon zeleni dragulji narave  ter prikazane  nekatere sonaravne rešitve  za zmanjšanje  posledic 
podnebnih sprememb so si ogledali  tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec in državnim sekretarjem  dr. Jožetom 
Podgorškom  in Robertom Režonja Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano  ter ekipo  Pomurskega 
sejma Janez Erjavec  in Mateja Jaklič. Poligon si je ogledal tudi predsednik DZ mag. Dejan Židan  ter župan  
občine Murska sobota Aleksander Jevšek, predstavila pa sta Irena Rotar, Ekoci, eko civilna iniciativa Slovenije 
in Bošjan Naglič IHPS Žalec.  
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Velik interes so obiskovalci namenili  tudi  nasadom industrijske konoplje, saj je s  svojim potencialom v 
uporabi za gradbeni material, plastiko tekstil in ostale namene in lahko s premišljeno uporabo kot industrijska 
rastlina reši veliko okolijskih problemov.  Predstavljeno je bilo 14 sort  industrijske konoplje, ki poteka 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 in je posejana  na poligonu 
Zeleni dragulji narave na Pomurskem sejmu. Vodja projekta dr. Barbara Čeh z Inštituta za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije (IHPS): » na  poligonu  poteka ogled različnih sort industrijske konoplje, katere sorte 
industrijske konoplje so najbolj prilagojene rasnim razmeram v Sloveniji, za kateri namen je katera sorta 
najbolj primerna za posamezen namen, predstavljeni pa je tudi rezultati projekta Industrijska konoplja v 
Sloveniji.« Predstavljene so bile tudi teme   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 je  predstavitev konopljine gradnje. Kaj je potrebno storiti, če želimo obnoviti 
ali graditi s konopljo in naravnimi materiali je predstavil Pimož Zorec, CoGreen. Predstavljeni so bili  Gorički 
apartmaji, narejeni iz naravnih  materialov, lan , konoplja, slama, apno, ki jih je predstavila Natasha Gerič Pal..    

                            

Foto: Na poligonu Zeleni dragulji narave so prikazane tudi sorte industrijske konoplje kot del projekta 
projekta CRP -  pridelava industrijske konoplje v Sloveniji, ki ga je vodi dr. Barbara Čeh . Za posevek na 
poligonu  pa so poskrbeli  Irena Rotar, Ekoci eko civilna iniciativa Slovenije z ekipo.  Poligon so si ogledali tudi 
predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine. Predstavljeni pa so bili tudi Gorički apartmaji. 

                                                   

Foto: Izmenjevalnica semen, znanj in dobrin je privabila veliko obiskovalcev  izvedbi Ajda Štajerska. Turistično 
društvo Destrnik je prikazalo proces od semena lanu do platna, Poligon Zeleni dragulji narave pa so si ogledali 
tudi predstavniki Čebelarske zveze Slovenije Janez Vencelj , zanimiva je bila tudi za kmetijo Grajskop in Marvita 
in številnim drugim obiskovalcem.. Na Poligonu so bilE predstavljen rešitev za preprečevanje posledic 
podnebnih sprememb  kot  je zastiranje e, plemenitenja tal z zeolitom, pravilna izbira rastlin.. Poligon Zeleni 
dragulji narave pa so si ogledali tudi predstavniki Čebelarske zveze Slovenije Janez Vencelj , zanimiva je bila 
tudi za kmetijo Grajskop in Marvita in številnim drugim obiskovalcem..  
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Prilagoditev na podnebne spremembe je potrebno poiskati tudi v spremenjenih tržnih priložnostih, ki nam jih 
dajejo naše prednosti kot je bilo ugotovljeno tudi na posvetu Zdravljenje z naravo-priložnosti za zdravstveni 
turizem , kulinariko in izboljšanje prihodkov na kmetiji. -.« Strategija kmetijstva za naslednjo programsko 
obdobje je trajnostno  naravnana, potrebno pa je najti pravi način, da se čim več aktivnosti uvede v 
izvedbene ukrepe; »  je poudarila ministrica dr. Aleksandra Pivec. Poti do zdravja so lahko različne. Poleg 
klasične medicine pomaga tudi zdrav stil življenja, zdrava hrana, različni tretmaji kot je aromaterapija,  
apiterapija, ipd. Ekoci - eko civilna iniciativa Slovenije skupaj s Pomurskim sejmom in  partnerji išče rešitve 
za sodobni pristop k zdravju in trajnostni prihodnosti. 

                 

Foto:  Častni gostje posveta: dr. Aleksandra Pivec, ministrica, Ministrstvo  za kmetijstvo gozdarstvo in  
prehrano, Renata Martinčič, direktorica Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za 
turizem, * * Tatjana Buzeti, Vidov brejg Tatjana Krajnc Nikolic, Nacionalni institut za javno zdravje, * Klaus 
Pilz, CEO Radkersburger Hof s sodelovci * Tatjana Buzeti, Vidov brejg,  * Mateja Jaklič, direktorica, Pomurski 
sejem,,   Irena Rotar, predsednica, Ekoci- eko civilna iniciativa Slovenije mag. Nataša Ferant,  vrt  zdravilnih 
in aromatičnih rastlin, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je podala pomen  zdravilnih rastlin na 
poti do več zdravja  ter pomen  zelišč  tudi v samooskrbnem vrtu, ki pa lahko ponujajo tudi tržne  
priložnosti . Zelišča o si udeleženci posveta ogledali  tudi na Poligonu Zeleni dragulji narave 

          

Foto: Podnebne spremembe lahko omilimo s čim bolje razvitim procesom  krožnega  gospodarstva, katerega 
delček je bil prikazan tudi na razstavnem  prostoru  Zeleni dragulji  narave. kjer je bila prikazan kako na kmetiji 
Grajskop Sonja Žiga in ekipa pridelujejo na manjši kmetiji tudi izvrstne izdelke za trg ter na ekološka kmetija 
Marvita dajejo dodano vrednost doma pridelanim žitom v izvrstnih testeninah . Veseli smo bili  da si prostor 
ogled tudi  predsednik DZ mag. Dejan Židan in župan Murske sobote ter ministrice za kmetijstvo gozdarstvo 
in prehrano, dr. Aleksandra Pivec ki si je ogledala tudi nove kulinarične produkte poimenovane po slovenskih  
glasbenih uspešnicah ki nastajajo v savinjski pivovarni Clef Brewery. 
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Kako	 lahko	slovensko	zeleno	usmerjenost	 in	prizadevanja	čim	bolje	prikažemo	svetu?	Na	sejmu	Agra	
2019		je	Ekoci,	eko	civilna	iniciativa	Slovenije	je	skupaj	s	Pomurskim	sejmom	in	partnerji	projekta	Ekoci	
green	design		ter	Zvezo	podeželske	mladine	Slovenije	organizirala		zanimiv	posvet,	ki	se	gaje	udeležila	mag.	
Tanja	Strniša	iz	Ministrstva		za	kmetijstvo	gozdarstvo	in	prehrano,		predstavniki		kmetijske,	čebelarske,	stroke	
in	strokovnjaki	 	tekstilne	in	ostalih	panog	ter	 izdelovalec	razstavljenega	oblačila	Dejan	Šmigoc.	Ali	 	 ima		lepo	
oblečen	 kmet	 večji	 ugled	 in	 ali	 so	 lahko	 od	 lepo	 oblečene	 kmetice	 še	 slajše	 potice,	 ki	 so	 podala	 nova	
izhodišča	za	nujnost	nadaljnjega	razvoja	razpoznanega	oblačila	slovenskega	podeželja.	Razmislek	o	tem	
lahko	poteka	tudi		v	luči	prihajajočih	dogodkov	predsedovanja	Slovenije	EU		in	Slovenije	kot	gastronomske		regije	
v	letu	2021	kjer	se	želimo			Slovenije		kot	zeleno	ugledno	destinacijo		v			turizmu	in	povezanih	gospodarskih	panog,	
čim	bolj	predstaviti	.	To	daje	tudi	tudi		izziv	kako	bi	tudi	z	razpoznavnimi	oblačili	bili	prepoznavni		ter	tako	dali	
naši	zeleni	destinaciji	in	naši	čudoviti	hrani	in	kulinariki	na	stojnicah		predstavitvah	ali	pri	zastopanju	Slovenije	v	
svetu	še	večji		ugled .Več info na www.ekoci.si;                                                                                 

 

Foto:  Častni gostje posveta: Ministrstvo  za kmetijstvo gozdarstvo in  prehrano, državna sekretarka  mag. Tanja Strniša, Zveza 
podeželske mladine Slovenije, predsednik Rok Damijan, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije , Murska sobota, Franc Režonja,  
Janez Vencelj – Čebelarska zveza Slovenije . Pomurski sejem Mateja Jaklič,  Sanja Veličkovič, modna  kreatorka  Sanja V Design, 
Jelka Pšajd  - Pomurski muzej) dr  Barbara Čeh IHPS   Šmigovc Elegance, dir. Dejan  Šmigoc   Ekoci -  eko civilna iniciativa Slovenije, 

združenje za trajnostno prihodnost, Irena Rotar 

     

 

Foto: Oblačila Slovenskega podeželja si je ogledal tudi ministrica  dr. Aleksandra Pivec ministrica  za kmetijstvo 
ter predsednik odbora za  kmetijstvo v Državnem zboru RS Franc Breznik, Model oblačila je izdelal svetovno 
priznani izdelovalec na tem področju Šmigoc Design. 

Somišljeniki verjamemo, da bomo s skuinimi prizadevanji ljudi, stroko in politike našli ustrezne in pravočasne 
rešitve, ki bodo pomagale oživiti podeželje in zagotavljale  trajnostno prihodnost. 
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Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja! 

                                        Dobrodošli!  

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  
                  


