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Vabilo  - CELJSKI SEJEM -   GREEN VITA – ALTERMED IN FLORA  
                 zeleni sejem za samooskrbo in zdrav način življenja od  20 - 22.5.2022 
 
 
 SAMOOSKRBA , SEMENA , ZELIŠČA - SLOVENIJA EKO VRT  EVROPE  
 
Spoštovani,  
 
vljudno vas vabimo na Celjski sejem GREEN VITA Altermed in Flora -   zeleni sejem za samooskrbo in 
zdrav način življenja od 20. do 22.5.2022 po košarico znanja, semen in sadik,  k ogledu dobrih praks, 
aktivnosti in inovativnih pristopov, ki jih organizira Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje 
za trajnostno prihodnost s partnerji. 
Čas, ki prihaja prinaša nove izzive na področju prehranske  varnosti, podnebnih sprememb, pristopa 
do zdravja in spreminja naša življenja. Kako se pripraviti na prihodnost? Hrana, semena in zdravje  
postajajo čedalje večja vrednota  in bolj dragocena. Ali bomo znali izkoristiti potencialne možnosti 
oživitve podeželja? Ali se bomo zadovoljil s čaji v filter vrečkah v lokalu medtem,  ko živimo v raju, 
kjer zrastejo na sonaraven način čudovite zdravilne rastline in čaji? Ali  lahko na majhnih površinah 
pridelamo več in kako? Kje  najti rešitve , da v prihodnosti ne  bomo lačni? V intenzivnem kmetijstvu, 
akvaponiki, hidroponiki ali v sonaravni pridelavi, vrtičkanju ali na malih kmetijah? Da se bomo lažje 
odločili je dobro najti različne odgovore. Veliko jih bo predstavljeno na razstavnem prostoru Ekoci s 
partnerji v hali  L  ter na posvetih in predavanjih  ter na Izmenjevalnici slovenskih semen in znanja. 
 
                                                            POSVETI IN PREDAVANJA  
 

 
• SLOVENSKI ČAJI IN ZELIŠČA – NUJNOST  ALI ČUDOVITA POSLOVNA PRILOŽNOST  
• v petek, 20.5.2022 ob 13.00 uri  v hali L. Z gosti bomo iskali odgovore, kako nadgraditi na nivoju 

države in stroke prepoznavnost naših čudovitih potencialov zdravilnih zelišč in kako s čaji poskrbeti 
za lastno samooskrbo ter trženje v širšem prostoru, ki je lahko čudovita priložnost za male kmetije 
ter celostni pristop do zdravja n dobrega počutja. Ali je poleg že znanih vzpodbud in dobrih praks 
širom Slovenije storiti še kaj iz nivoja države? Razglasiti Slovenijo za eko vrt Evrope? Narediti 
razpoznavno blagovno znamko? Ustvariti novo panoga celostne samooskrbe  z zdravjem? Odgovori 
na posvetu. Voditeljica:  Mateja Rotar. 

• Vabljeni gostje: mag. Aleš Irgolič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
• dir. Bojan Cizej , IHPS , Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin Žalec, 
• Tatjana Buzeti, Vidov Brejg , 



        
 Ekoci –  eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost 

 
  Ulica Savinjske čete 4,3310 Žalec, Slovenija;  www.ekoci.si; ekoci.si@gmail.com;   t: +386 40 203 055 

 Fb:Ekoci - eko civilna iniciativa Slovenije Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen ; Ekoci Green Tourism ;  SDM: slovenska delovna mesta; 
 Nič nas ne sme presenetiti - bodimo pripravljeni;  

 

 
 

• Milan Kalan , Zeliščna zadruga v ustanavljanju, 
• Irena Rotar, Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije.  

 
• KAKO NA MAJHNIH POVRŠINAH PRIDELATI VEČ –predavanje -predstavitev dobrih praks iz projekta 

Ekomale  - kmetije in ZELPOD. Kako poskrbeti za samooskrbo na nivoju gospodinjstva? Kako poteka 
pridelava hrane v kupolastem rastlinjaku vse dni v letu? Kako pridelati zelenjavo in kako lahko pri 
tem pomagajo ribe? Predavatelji: mag. Nataša Ferant,  IHPS Žalec Irena Rotar, Ekoci – Eko civilna 
iniciativa Slovenije,  dir. Jože Meh »Satilu Shape« « 
 

PREDSTAVITVE PROJEKTOV , NOVOSTI IN AKTIVNOSTI ZA SAMOOSKRBO  IN  
TRAJNOSTNO PRIHODNOST NA RAZSTAVNEM PROSTORU, HALA L , vse dni sejma             

 
1. Center za vzpodbujanje sonaravnega vrtnarjenja  Vransko – predstavitev aktivnosti in možnost 

nakupa ekoloških,  avtohtonih in priljubljenih  sadik zelenjave in cvetic; Sadika Vransko 
2. Predstavitve kupolastega rastlinjaka, ki omogoča maksimalni izkoristek priložnosti za pridelavo 

sveže zelenjave.   Predstavitev akvaponike,  pridelava  sveže zelenjave  s pomočjo rib :  »Satilu Shape« 
3. HASKAP – borovnica – sadež večne mladosti – kako povečati samooskrbo s sadjem, ki lahko postane 

tudi  čudovita tržna priložnost na malih kmetijah in predstavitve inovativnih izdelkov  sadežev 
Haskap ; Haskap d.oo 

4. Vidov brejg – predstavitev inovativnih pristopov in izdelkov  zeliščarske kmetije na osnovi 
varovanja naravne in kulturne dediščin: Kmetija Vidov Brejg . 

5. Predstavitev steklenic za čisto vodo na poti »Watergoo«;  Mateja Rotar. sp. 
6. Samooskrbni. net – Društvo za celostno samooskrbo, ki aktivira že več sto ljudi po Sloveniji, k 

samooskrbi v praksi  – predstavitve aktivnosti  in literature v pomoč pri celostni samooskrbi. 
 

IZMENJEVALNICA SEMEN, ZNANJA IN DOBRIN 
Gibanje Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, Ekoci 
Podarili bomo več tisoč  semen v podporo Svetovnemu dnevu čebel in opraševalcev 
in izmenjevali slovenske sorte semen za povečanje samooskrbe 
ter  vzpodbujanje sonaravne pridelave hrane  

 
1. Izmenjavalnica semen in znanja  - izmenjava  tradicionalnih, avtohtonih in domačih semen in znanj 

o sonaravni pridelavi. Gibanje oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen in  Ajda Štajerska  
2. Zeliščni vrt Majnika - predstavitve izdelkov in znanj o biodinamiki , nedelja 22.5. 2022 
3. Energijski potencial hrane in zdravja –Alfred Brinovec Biovanplus d.o.o  

 
Dobrodošli! 
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Za EKOCI in partnerje , Irena Rotar, preds                                                                                         

Žalec, 10.5. 2022 

 

 


