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ADRIA MEDIA LJUBLJANA, 
ZALOŽNIŠTVO IN TRŽENJE, d.o.o.
Bleiweisova cesta 30,  
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/300 07 00
  info@adriamedia.si 
 www.metropolitan.si
AM Ljubljana, d.o.o. je uveljavljena založniška 
hiša z dolgoletno tradicijo. Z rednim izdajanjem 
domačih in tujih medijskih blagovnih znamk, 
se uvrščamo v vrh slovenskih revijalnih in 
spletnih založnikov. 

ALTEREKO, ZAVOD ZA AKTIVACIJO 
LOKALNE TRAJNOSTNE EKONOMIJE 
IN REGENERACIJO EKOSISTEMOV
Prešernova cesta 48, 1235 Radomlje, 
SLOVENIJA
  041/406 721
  info@altereko.si
  www.ori-tools.si, www.altereko.si
Ori Tools - vrtno orodje: Ploskorezna motika / 
večnamensko orodje Ori Pro 1.0, Ploskorezna 
motika / večnamensko orodje Ori Mini 2.0,  
Široke vile OriFork
 
ANZEIGEN UND MARKETING KLEINE 
ZEITUNG GmbH&Co KG  
Hasnerstraße 2, AT - 9020 Klagenfurt / 
Celovec 
  +43/463/5800 286
  oglasevanje@kleinezeitung.at
  www.kleinezeitung.at 
Kleine Zeitung - Vaš partner v Avstriji

APERTE d.o.o.
Wilhelmova ulica 2, 2250 Ptuj, SLOVENIJA
  041/915 345
  info@breakfastclub.si, 
  www.breakfastclub.si
Kokosove skodelice, kokosov pribor, 
bambusovi lončki, bambusove slamice, 
domače granole, tsampe-kaša iz pražene 
ječmenove moke, namazi, marmelade in 
mackrame podstavki za kokosove skodelice.

ATOM d.o.o.
Zamarkova 1A, 2230 Lenart v Slovenskih 
goricah, SLOVENIJA
  031/580 009
  polona@atom.si
  www.atom.si
Eterično olje japonske mete YinYang in lupilci 
za sadje in zelenjavo.
 
AVANT CAR d.o.o.
Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/589 08 50
  avantcar@avantcar.si
  www.avantcar.si
Sistem Avant2Go je inovativna platforma 
storitev podjetja Avant car, mednarodnega 
ponudnika mobilnosti, ki uporabnikom 
omogoča preprost najem 100 % električnih 
vozil na več kot 100 lokacijah po Sloveniji, kot 
tudi možnost daljšega najema širokega nabora 
vozil in dostavo dobrin na dom.

BREZPLAČNA OGLASNA PRILOGA / Izdajatelj: Media24 d. o. o. Ljubljana, Vevška cesta 
52, 1260 Ljubljana Polje, matična številka: 6589049000 ID za DDV: 21423512, TRR: SI56 6000 
0000 0997 522 / Oglasno trženje: Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, telefon: (01) 588 00 
88, e-pošta: oglasevanje@media24.si / Urednica priloge: Katja Kaja Mejač / Fotografije: 
Profimedia, Dreamstime / Natisnjeno v 100.000 izvodih
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Z vami na sejmu

B - VITAL d.o.o.
Ihan, Ihanska cesta 5 A, 1230 Domžale, 
SLOVENIJA
  041/841 913
  bioresonanca.vital@gmail.com
  www.orgonitivital.com
Orgoniti Vital - zaščita proti sevanju.

BALON, JAN STERLE s.p.
Cesta Notranjskega odreda 43,  
1386 Stari trg pri Ložu, SLOVENIJA
  031/335 559
  simonbracy@gmail.com
Helijevi baloni, kokice, copati, zaščitne maske.

BOŽNAR - ČEBELARSTVO d.o.o.
Polhov Gradec 72, 1355 Polhov Gradec, 
SLOVENIJA
  01/364 00 20
  info@boznar.si
 www.boznar.si
Med, cvetni prah, matični mleček, propolis, 
čebelji vosek, med v satju, medenjaki, 
čokolada z medom, BIO čokolada s cvetnim 
prahom, medena kozmetika Bee Beauty,aloja 
arborescens z medom.
 
DAŠIS, STORITVE  
IN SVETOVANJE, d.o.o.
Gornjesavska cesta 13b, 4000 Kranj, 
SLOVENIJA
  04/620 98 22
  urednistvo@ekodezela.si
  www.ekodezela.si
Pod blagovno znamko EKO dežela izdajamo 
panožne gospodarske edicije, upravljamo 
spletno stran www.ekodezela.si, za ljubitelje 
živali pripravljamo revijo Moj pes in spletno 
stran www.mojpes.com.

DIDAKTA d.o.o. RADOVLJICA
Gradnikova 91a, 4240 Radovljica, 
 SLOVENIJA
  04/532 02 00
  zalozba@didakta.si
  www.didakta.si
Založba Didakta vas že trideset let 
razveseljuje, poučuje in zabava s svojim 
knjižnim programom. Velik segment obsegajo 
priročniki za starše, otroške slikanice, 
strokovna literatura ...
 
DIHALNE IN  
SPROSTITVENE  
TEHNIKE EMIL LEDENKO s.p.
Masljeva ulica 6, 1230 Domžale, SLOVENIJA
  041/349 375
  ledeni@emilledenko.si
  www.emilledenko.si
V Sloveniji je med tistimi, ki imajo največ 
ledenih izkušenj, človek s primernim priimkom 
Emil Ledenko, kateremu je bila ledena voda 
dobesedno položena v zibelko. Celo leto se 
sam ali družbi svojih pingwinov namaka v 
ledenih vodah, s čimer krepi imunski sistem 
in odpornost.

K ončno na sejem! 
Na sejem za zdrav 
življenjski slog. Na 
sejem v živo. Na 

sejem za vse generacije. Po ide-
jo, navdih, znanje, po izkušnjo, ki 
nas obogati z novimi spoznanji. 
Po izdelek, ki ni naprodaj v pro-
dajnih centrih ali specializiranih 
trgovinah. Po sveže sadje in zele-
njavo. Zavitek ekološkega mesa. 
Steklenico domačega olja, vrečo 
moke, ki so jo kot nekdaj zmleli 
v mlinu. Po domače testenine. 
Shranek za ozimnico.

Po izdelek naravne kozmetike. 
Eterično olje ali hidrolat. Po čaj-
no mešanico za hladne jesen-
ske dni. Po kozarec slovenskega 
medu. 
Na pristen stik s slovenskim 
kmetom, predstavniki zadruge 
in drugih podobnih ustanov, ki 
kmete strokovno podpirajo ali 
združujejo za večjo prepoznav-
nost na trgu. Na tržnico mladih 
kmetov, ki na slovenskem po-
deželju inovativno in sodobno 
nadaljujejo tradicijo družinskih 
kmetij. 

Zdravo  
z naravo!

Mateja Briški,
vodja 51. sejma Narava-zdravjeU
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DRUŠTVO ZA OSEBNO RAST IN DOBRO 
POČUTJE BODI TI! IMEJ SE RAD/A
Sv. Peter 140, 6333 Sečovlje-Sicciole, 
SLOVENIJA
  040/569 968
  info@boditi.net 
  www.boditi.net
Društvo za osebno rast in dobro počutje. 
Ponudba izdelkov za osebno rast in dobro 
počutje, nasveti za uspeh, srečo in ravnovesje 
v življenju. 

DRUŠTVO LJUBITELJEV EKSOTIČNIH 
ŽIVALI BIOEXO 

Proletarska cesta 2, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA 

  040/727 798
  info@bioexo.si
 www.bioexo.si 
Društvo Bioexo za vas pripravlja razstavo 
živali, kjer boste pobliže spoznali nekatere 
kače, pajke, kuščarje in žuželke.

DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE 
SLOVENIJE
Korytkova ulica 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/543 70 12
  info@dsms.net
  www.dsms.net
Društvo študentov medicine Slovenije je 
neprofitno in nestrankarsko prostovoljno 
društvo, namenjeno obštudijskemu 
udejstvovanjuštudentov medicine. Društvo 
sestavlja 21 projektov, najbolj številni so javno-
zdravstveni projekti, ki so po obsegu primerljivi 
z nacionalnimi preventivnimi programi. 

DRUŠTVO ZAVETIŠČE ZA ZAVRŽENE 
RASTLINE (ZZR)
Brodarjev trg 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  041/ 534 891
  zavrzene.rastline@gmail.com
Zavetišče za zavržene rastline že od leta 2015 
skrbi za vse tiste lončnice, ki so ostale brez 
toplega doma. Rastline lahko posvojijo le 
tisti, ki se zavežejo, da bodo za njih primerno 
skrbeli. Namen projekta je usmeriti pozornost 
sodobnega posameznika na odnos do rastlin 
in okolja. Zavetišče se zavzema za pomoč 
zavrženim rastlinam v urbanih prostorih in 
rastlino razume kot živo bitje.

EASY LIFE d.o.o.
Ptujska cesta 17, 2204 Miklavž na Dravskem 
polju, SLOVENIJA
  031/362 831
  info@easy-life.si 
  www.easy-life.si
Podjetje Easy life d.o.o. ponuja izdelke za 
dvig kvalitete življenja, opravlja alternativne 
Bio-Well® preglede, ki dajejo informacije o 
psihofizičnem stanju telesa ter predstavljajo 
celostne rešitve. 

In, seveda, po zalogaj zdravja. 
Prav v časih, ko ni tako prepro-
sto priti do osebnega zdravnika 
ali specialista, si lahko na sejmu 
brezplačno izmerite krvni slad-
kor, holesterol, tlak, gleženjski 
indeks in podobno. Na razstav-
nem prostoru Rdečega križa 
vam lahko določijo krvno skupi-
no in vas vpišejo v prostovoljni 
register krvodajalcev. S študen-
ti medicine lahko obnovite te-
čaj oživljanja in spoznate vrsto 
drugih projektov za vzdrževanje 
zdravja.
Tako je. Prav za »oživljanje« gre. 
Za ponovni zagon po obdobju 
izolacije, po pogosto pretira-
nem ždenju v zaprtih prostorih 
pred zasloni, občutkih odtuje-
nosti, strahu, negotovosti pod 
taktirko virusov, ki so tako ko-
renito posegli v naš vsakdan. 
Da ljubeče poskrbimo za svo-
je dušo, duha in telo in posta-
nemo »zmagovalci svojega ži-
vljenja«, kot pravijo maratonci 
pozitivne psihologije. Zdravo z 
naravo, kot pravi slogan našega 
sejma. Razgibano z vrsto različ-
nih vadb, v katerih se lahko po-
merite. 
Vabljeni na dogodke, ki smo jih 
z razstavljavci in strokovnim za-
ledjem razprostrli skozi vse šti-
ri sejemske dni v spremljevalni 
program s prek 100 naslovi in 
jih najdete na zadnjih straneh 
še sveže revije za zdravo sobi-
vanje človeka in narave ter se-
jemskega kataloga Zdravo z 
naravo. Izberite predavanje, de-
lavnico, svetovanje ... in združi-
te ogled sejemske razstave, na-
kup izdelkov še z obiskom zani-
mivega, aktualnega, poučnega 
dogodka.
Sobivanje človeka in narave je 

tista zlata nit, ki nas povezuje v 
eno. Nazaj k sebi, k sočloveku in 
k naravi. Postanimo nosilci po-
trebnih sprememb, pri tem pa 
se soočimo z vprašanji o tem, 
kaj lahko spremenimo sami tu-
kaj in zdaj, da bo to sobivanje 
naravnano trajnostno, empatič-
no do vseh živih bitij in v dobro 
tebi, najini dvojini, družini, lokal-
ni skupnosti, vsem nam.
Na sejmu predstavljamo obe-
tavne ideje podjetništva v tem 
duhu. Prizadevanja mesta Lju-
bljane in izjemne dosežke. 
Predstavljamo okoljevarstvene 
korake za zmanjševanje ogljič-
nega odtisa. Sprehodimo se 
skozi gozdni bonton, ki nas uči, 
kako odgovorno ravnati z goz-
dovi. Izmenjajmo si zavržene 
rastline, posvojimo zapuščene 
živali. Uredimo si vrt ali znova 
preorjimo njivo. Izberite, kako: 
ekološko, biodinamično, per-
makulturno … Narava nam po-
nuja obilje zdravja v zeliščih – 
predavanja o tej in oni zdravilni 
rastlini ter njihovi širokospek-
tralni rabi kar vabijo k udeležbi.
Verjamem v sejme. Verjamem 
v pristnost čutov – videti, povo-
njati, potipati, okusiti. Verjamem 
v izmenjavo informacij, mnenj, 
stališč, ki je ne more nadome-
stiti nobena še tako napredna 
tehnologija. V pristnost in nepo-
srednost živega stika. Zato ver-
jamem v sporočilnost sejmov.
 
Pa vi? Prepričajte se in si že 
danes oglejte spremljevalni 
program sejma: www.narava-
-zdravje.si.
 
Pridite tudi vi na sejem.
Dobrodošli: Zdravo z naravo na 
Gospodarskem razstavišču! 
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N ajpomembnejša vsebina s 
področja kmetijstva in goz-
darstva je trenutno zagotovo 
reforma skupne kmetijske 

politike. Kaj prinaša in katere točke so 
tiste, ki jih je treba izpostaviti?
Prinaša kar nekaj novosti z dozdajšnjo po-
litiko celotnega obdobja od šestdesetih let 
prejšnjega stoletja. Ena izmed najbolj po-
membnih novosti je ta, da moramo del ne-
posrednih plačil, petindvajset odstotkov, 
nameniti okoljsko bolj sprejemljivim pra-
ksam kmetovanja. Torej praksam, ki bodo 
varovale naše naravne vire.
Velika novost je tudi ta, da bodo prejemniki 
sredstev skupne kmetijske politike prever-
jani, seveda z vidika delovnopravne zako-
nodaje z njihovim inšpektoratom, v prime-
ru kršitev zakonodaje z vidika delovnega 
prava in varstva pri delu pa bodo deležni 
sankcij tudi pri prejemu sredstev skupne 
politike. Torej se jim bodo sredstva zmanj-
šala za predvideno kazen. To je novost v 
celotnem evropskem prostoru. Skupna 
kmetijska politika in njena sredstva so 
tokrat prva, niti kohezija niti ostali skladi 
še nimajo sankcije za nespoštovanje de-
lovnopravne zakonodaje in zakonodaje iz 
varstva pri delu.

Kaj to predstavlja za Slovenijo?
Gre za prednost, saj si za Slovenijo upam 
trditi, da naši deležniki, kmetije, ki zaposlu-
jejo, živilskopredelovalna podjetja, zadru-
ge ..., visoko spoštujejo obe zakonodaji, 
zato v tem delu postajamo kot deležniki 
v evropskem prostoru enakovredni. Tudi 
proti tistim državam, pri katerih smo ime-
li priložnost videti veliko, tudi preko javnih 
medijev, zato mi to pozdravljamo. Na rav-
ni evropskega dogovora smo se tudi do-
govorili, da plačilne agencije, kot je pri nas 
agencija za kmetijske trge in razvoj pode-
želja, s tem ne bodo imele dodatnega dela, 
ampak bodo odreagirale na podlagi pri-
stojne inšpekcije in ugotovljenih dejstev.

Kam se razvija skupna kmetijska politi-
ka?
Če je v šestdesetih letih prejšnjega stole-
tja skupna kmetijska politika skrbela pred-
vsem za odpravo lakote po Evropi po prvi 
in drugi svetovni vojni, sta bila v devetde-
setih letih v ospredje postavljena razvoj in 
ohranjanje podeželja. Zdaj pa je v ospred-
ju velik poudarek na okoljskih parametrih, 
varovanju okolja in dobrobiti živali.
S tega zornega kota tudi v našem strate-
škem načrtu naslavljamo tri ključna vpra-

šanja v investicijskem delu; dve od njih sta 
ravno dobrobit živali, ki bo v finančnem 
pomenu eno izmed najpomembnejših, 
in prilagajanje na podnebne spremembe, 
tretje pa je modernizacija in digitalizaci-
ja kmetijskega in živilskopredelovalnega 
sektorja.
Še vedno ohranjamo ambicijo 18 odstot-
kov zemljišč ekološkega kmetovanja do 
leta 2027. Ambicija je višja, kot jo od nas 
pričakuje Evropska komisija, a menimo, 
da je to priložnost za številne kmetije. V 
Sloveniji imamo namreč na drugi stra-
ni nekatere strukturne težave v kmetij-
stvu. Povprečna velikost kmetije je okoli 
sedem hektarjev, kar je v primerjavi z EU 
skoraj na repu. Imamo tri četrtine kmetij 
na območju z omejenimi dejavniki in za-
vedamo se, da je priložnost za te kmetije 
ravno v dodanih vrednostih kmetij. Lah-
ko so to ekološko kmetovanje in ekolo-
ški produkti, seneno mleko ali meso, pre-
delava, dodelava, turizem na kmetijah in 
druge priložnosti. Zato bomo poskušali 
preko sredstev razvoja podeželja tudi s 
temi investicijami pomagati našteto raz-
vijati in na kmetijah poskušali stabilizirati 
njihove dohodke.

Priložnost za 
kmete je v dodanih 
vrednostih kmetij

POGOVOR: DR. JOŽE PODGORŠEK, MINISTER ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je svojo funkcijo 
nastopil pred letom dni, a ima za sabo vseeno bogato osebno in poslovno zgodovino 
na področju svojega sektorja. Svojo poklicno pot je začel v gospodarskem sektorju, 
pred nastopom ministrske funkcije pa je opravljal službo državnega sekretarja na 
zdajšnjem ministrstvu.
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EKO DAN d.o.o.
Litijska cesta 35, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  051/752 547
  info@eko-dan.si
  www.magnetnaterapija.com
Magnetno zdravljenje ni terapija, ki bi bila 
namenjena samo zdravljenju in vitalizaciji 
starih in bolnih organizmov. Za rehabilitacijo 
in sproščanje po napornih tekmovanjih jo 
uporabljajo tudi vrhunski športniki.

EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI 
JAVNI SKLAD
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/241 48 20
  ekosklad@ekosklad.si 
  www.ekosklad.si
V okviru mreže ENSVET svetovalci nudijo 
brezplačne neodvisne strokovne nasvete 
obiskovalcem sejma s področja URE, rabe 
OVE in informacijo o možnostih pridobitve 
nepovratnih sredstev in kreditov.

EKOLIFE NATURA d.o.o.
Brodišče 28, 1236 Trzin, SLOVENIJA
  040/845 996
  info@ekolife.si 
  www.ekolife.si
Dejavnosti podjetja so izobraževanje, 
ozaveščanje in ponudba kakovostnih naravnih 
izdelkov. Pri nas boste našli izključno izdelke, 
katere uporabljamo tudi sami. 

ETRI SKUPNOST, ZAVOD JAZON
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/280 99 05
  dobrozdobrim@etri.si, 
www.dobrozdobrim.si,   
www.jazon.si, www.etri.si   
Povezovalnica za doseganje ciljev trajnostnega 
razvoja  v organizaciji Etri skupnosti povezuje 
na tri načine in omogoča konkretne pogovore, 
širjenje zavedanja in iskanje  rešitev za 
bogatenje cele družbe, raziskovalne in 
podjetniške skupnost v smeri družbeno 
odgovorne družbe.  S konkretnimi  primeri 
in rezultati  sodeluje vedno več različnih 
deležnikov,  ki konkretno uresničujejo 
Spremembe po meri človeka na področjih 
– preventive za zdravje na delovnem mestu, 
pristopu k  dolgoživi družbi, zmanjševanju 
viškov hrane, biodiverziteti, zmanjševanju 
embalaže in spremembi poslovnih modelov  
v potrošni in proizvodnji. Dobro z dobrim 
in Povezani z namenom omogoča veliko 
kakovostnih delovnih mest za ranljive skupine, 
ki bi drugače bile izključene iz trga dela.

EURONATURA DI COTIC BRUNO
Strada della Mainizza 409,  IT - 34170 Gorizia, 
ITALIJA
  0039/393 483 81 72 41 
  euronatura@hotmail.it
  www.euronatura.it
Olive, posušeni paradižniki in vložena 
zelenjava.

Priložnost za 
kmete je v dodanih 
vrednostih kmetij

Kako se reforma dotika mladih kmetov?
Pomladitev slovenskega kmetijstva je ve-
lik izziv, si pa tega zagotovo želimo. Mo-
ram biti iskren, da so mladi kmetije tisti, 
ki v kmetijstvo vnašajo nova znanja, ki so 

ambiciozni tudi pri investicijah, ki na neki 
način vnašajo tudi nov način razmišljanja. 
Blizu sta jim digitalizacija in moderniza-
cija, poznajo nove tehnologije. To ambi-

cijo naslavljamo z višanjem sredstev za 
mlade prevzemnike, tako pri neposrednih 
plačilih kot v drugem stebru programa ra-
zvoja podeželja. Na drugi strani uvajamo 
tudi ukrep, ki bo namenjen predvsem pre-

nosnikom. Torej zdajšnjim lastnikom, ki 
bodo kmetijo prenesli mlademu prevze-
mniku. Dobili bodo neke vrste nagrado za 
mentorstvo za prenašanje znanja in izku-

»Če potegnemo črto, s samooskrbo nismo najbolj 
zadovoljni, vemo pa, da je to tudi posledica 
strukturnega stanja in zgodovinskih dejstev.
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šenj. To ni ukrep zgodnjega upokojevanja. 
Ta renta je pod socialnimi skladi, ni pa pod 
našim resorjem. Zato smo šli v spodbudo 
za prenosnike tudi preko tega mentorstva.
Ob tem moram podariti, da si ne želimo, 
da bi zgolj zaradi sredstev kmetijske po-
litike mladi prevzemali kmetije, da bi zgolj 
zaradi sredstev šli v ekološko kmetijstvo. 
Če bo to izključen dejavnik odločitve, bo 
po obveznem obdobju dejavnosti veliko 
vprašanj, zakaj zdaj zapuščajo kmetijstvo, 
zakaj opuščajo ekološko kmetijstvo in se 

vračajo nazaj. Zato si želimo, da bi bili de-
javniki odločitve predvsem na ekonomski 
strani. Da se kmetiji splača iti v ekološko 
kmetijstvo, da se na kmetiji splača vlaga-
ti, da se mlademu kmetu splača prevzeti 
kmetijo ... Samo tako bomo imeli kmetije 
dolgoročno oplemenitene. Seveda mora-
mo pri tem vsi narediti svojo »domačo na-
logo«. Tudi zadružni sektorji, v prodajnem 
in nabavnem trženju, živilska podjetja, rav-
no tako pri nakupu surovin za svojo dejav-
nost, pri čemer poskušamo pri celotni ve-
rigi s hrano zagotavljati primerna cenovna 
razmerja. Ta del pa ni več odvisen samo 

od politike, ampak se vedno oblikuje na 
trgu.

Za Slovenijo je že polovica mandata 
predsedovanja Evropski uniji, s tem pa 
tudi polovica obdobja, v katerem vodite 
svet AGRIFISH. Kako bi ocenili doseda-
nje delo in aktivnosti? Kakšni so načrti 
do konca leta?
Gre za izjemno priložnost in izkušnjo za 
Republiko Slovenijo. Skupaj z Nemčijo 
in Portugalsko, ki smo tako imenovani 

trio držav, ki smo si sledile v predsedo-
vanju, smo dorekli nekatere smernice, 
ki naslavljajo odprta vprašanja na po-
dročju Evropske unije. Slovenija je na-
stopila kot zadnja, za nas pa še vedno 
ostaja najpomembnejša skupna kmetij-
ska politika, zaključevanje tehničnih in 
zakonodajnih aktov v juniju sklenjenega 
političnega dogovora. Vse pa kaže na 
to, da bomo to skupno kmetijsko poli-
tiko uspešno zaključili v času našega 
predsedovanja. 

V Evropi je zelo pomembna tudi raz-
prava o razvoju podeželskih obmo-
čij. V času kmetijsko-živilskega sejma 
Agra smo imeli ministrsko srečanje 
na temo žensk v kmetijstvu, na nefor-
malnem srečanju v začetku septembra 
smo že govorili o izboljšanju komuni-
kacije med ruralnim in urbanim delom, 
saj v celotni Evropi ugotavljamo če-
dalje večji konflikt zaradi kmetovanja. 
V začetku oktobra pa smo odprli tudi 
temo tako imenovanih pametnih vasi. 
Gre za digitalizacijo in modernizacijo 
tega okolja.

»
Ena izmed najbolj 
pomembnih novosti 
je ta, da moramo 
del neposrednih 
plačil, petindvajset 
odstotkov, nameniti 
okoljsko bolj 
sprejemljivim 
praksam 
kmetovanja. 
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EVROSAD PROIZVODNJA,  
TRGOVINA, SVETOVANJE d.o.o. 
KRŠKO
Cesta 4. julija 134, 8270 Krško, SLOVENIJA
  info@evrosad.si 
  www.evrosad.si
Evrosad je vodilni slovenski pridelovalec 
sadja. Z željo po napredku, skupni lokalni 
rasti in zagotavljanju vse večjega sortimenta 
izdelkov, smo začeli pridelovati tudi zelenjavo 
in se povezovati z lokalnimi kmetijami. To 
nam omogoča zagotavljanje oskrbe lokalnega 
trga z razširjenim izborom. V letošnjem letu 
smo realizirali odprtje EVROSAD TRŽNICE, v 
katero smo poleg sadja in zelenjave umestili 
tudi različne vrhunske izdelke (kar nekaj od 
teh izdelkov pa je tudi ekološko pridelanih) 
priznanih lokalnih pridelovalcev. Poleg 
neposredne prodaje Evrosad Tržnice, izvajamo 
tudi prodajo/distribucijo direktno »do vrat« 
posavskih gostincev. S tem pripomoremo 
k temu, da se gostinci poslužujejo lokalne, 
vrhunske, okusne, in sveže pridelane zelenjave 
in sadja, kar njihovim krožnikom še doda okus 
in avtentičnost.

GOBARSKO MIKOLOŠKO  
DRUŠTVO LJUBLJANA
Linhartov podhod 50, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  041/299 180
  bertoncelj.metka@gmail.com 
  www.gobarji.si
Velika razstava samoniklih gliv Slovenije, 
gojene in zdravilne gobe, kulinarika iz gob in 
srečelov.
 
GRADBENI INŠTITUT  
ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/ 280 81 81
  info@gi-zrmk.si 
  www.gi-zrmk.si
Trajnostni razvoj in trajnostna gradnja, celovita 
prenova stavb, skoraj ničenergijska gradnja 
in prenova hiše, strokovna mnenja, kontrola 
kakovosti, tehnična zakonodaja, usposabljanje, 
svetovanje, model krožnega gospodarstva, 
gradbena fizika, učinkovita raba energije v 
stavbah, energetska izkaznica in energetski 
pregledi stavb, razvoj in implementacija 
kazalnikov trajnostne gradnje, bivalno okolje in 
mikroklima, svetovanje, temeljne in aplikativne 
raziskave in preiskave, mednarodni projekti. 
 
HERMES AND  
ANDREJA GAČNIK s.p.
Kidričeva cesta 26, 2204 Miklavž na Dravskem 
polju, SLOVENIJA
  041/368 619
  andreja.merkur@gmail.com 
  www.hermes-shop.si
Zeliščne kreme in olja, izdelki za izboljšanje 
počutja ipd.

V zadnjih dveh letih je v ospredje spet 
prišla samooskrba. Kakšno je stanje 
tega področja v Sloveniji in katere točke 
samooskrbe so državi najbolj pomemb-
ne?
Tradicionalno smo zaradi naravnih in zgo-
dovinskih danosti najbolj samooskrbni v 
živinorejskih sektorjih. Dovolj imamo mle-
ka, rdečega mesa, zdaj tudi dovolj bele-
ga mesa, imamo pa premalo prašičjega 
mesa. Res pa je, da ko gledamo celotno 

verigo slovenskih rejcev in še tradicional-
ne domače koline, smo na koncu tudi v 
tem delo bolj samooskrbni, kot kažejo ura-
dni podatki.
Slabše je stanje pri žitih, sadju in zelenja-
vi, kjer zaradi naravnih danosti in pogojev 
težko računamo na podobno raven samo-
oskrbe kot pri živinoreji. Predvsem pri ze-
lenjavi smo vezani na kratko obdobje ve-
getacije. V poletnem obdobju imamo sve-
že zelenjave v Sloveniji dovolj, ko pa zaide-
mo v naslednje obdobje, je le-te premalo.

Kakšne so rešitve ministrstva?
Samooskrba je povezana z več dejavniki, 
med drugim tudi z investicijami. V okvi-
ru prilagajanja na podnebne spremembe 
nameravamo vlagati tudi v pripravo ra-
stlinjakov za podaljševanje te samooskr-
be. Želimo zmanjšati tudi ranljivost zaradi 
podnebnih sprememb. Zaščitne mreže so 
ena izmed bolj pomembnih investicij. Prav 
tako protislanska in protipozebna zašči-
ta. Tudi letos že dokazujemo, da lahko v 
enem delu stabiliziramo pridelavo. Pri sad-
ju sicer opažamo upad nasadov jablan, a 
rastejo druge vrste.
Če potegnemo črto, s samooskrbo nismo 
najbolj zadovoljni, vemo pa, da je to tudi 
posledica strukturnega stanja in zgodo-
vinskih dejstev. Menim sicer, da smo na 
pravi poti, pa tudi potrošniki so pripravljeni 
čedalje bolj posegati po hrani slovenskega 
porekla. Kmetom moramo dati priložnost, 
da prodajo svoje pridelke, in če bodo to pri-
ložnost imeli, bo zagotovo rastla tudi pri-
delava, s tem pa tudi samooskrba.

Tukaj se lahko odlično naveževa tudi na 
to, da je Slovenija letos postala evrop-

ska gastronomska regija. Številni vr-
hunski in nagrajeni slovenski kuharji pa 
poudarjajo ravno pomen lokalne in do-
mače hrane.
Slovenija je posebnost tudi v duhu gastro-
nomske regije. Za Slovenijo je značilno, da 
imamo na vseh območjih tipično zelo do-
bre produkte, ki se med sabo tudi zelo raz-
likujejo. Zelo me veseli, da so tudi najboljši 
kuharski mojstri in restavracije začeli gra-
diti zgodbe na surovini slovenskega pore-

kla. Moram pohvaliti tudi idejo, ki sem jo 
opazil. Običajno imamo ob vstopu v resta-
vracijo napisane cenike, in kaj ponujajo, v 
eni izmed restavraciji pa je bil napis: Da-
nes vam nudimo mleko, meso, sadje, ze-
lenjavo od točno določene osebe oziroma 
kmeta/pridelovalca. Torej, začeli smo se 
hvaliti tudi z lokalnimi ponudniki hrane, kar 
je spodbudno. Res se lahko pohvalimo in 
smo ponosni na svojo gastronomijo, saj 
opažam, da so tuji gostje navdušeni tako 
nad Slovenijo in ljudmi kot tudi nad našo 
hrano.

V Sloveniji se radi pohvalimo z gozdovi. 
Kakšno pa je dejansko stanje in kakšni 
so vložki v naše gozdove?
Gozdovi so v resnici zelo pomembno po-
dročje za celotno Evropsko unijo. Še po-
sebej za države, podobne naši, z velikim 
deležem gozdov. Pri nas so že več let na 
stalni preizkušnji, tukaj so žled, podlubni-
ki, vetrolomi ... Kljub vsemu, razen na ne-
katerih mikrolokacijah, smo uspeli ohrani-
ti zelo dobro kakovost slovenskih gozdov 
in njihovo funkcijo. Želimo si, da bi ostali 
nekje na nivoju, na katerem smo, in da bi 
še naprej znali gospodariti z gozdovi. Ob 
tem pa, da bi še naprej v gozdu prepozna-
li njegovo večnamensko funkcijo: socialno 
funkcijo, saj še vedno zagotavljamo prost 
vstop v gozdove; ekološko funkcijo, ki je 
pomembna tako z vidika zraka kot zadrže-
vanja vode; ter ekonomsko funkcijo.
Z vidika varovanja okolja in prilagajanja na 
podnebne spremembe pa je za naše goz-
dove tudi pomembno, da aktivno gospo-
darimo z njimi, saj bi drugače tvegali, da 
bi postali vir izpustov ogljikovega dioksida, 
in ne obratno.

»Gre za izjemno priložnost in izkušnjo za Republiko 
Slovenijo. Skupaj z Nemčijo in Portugalsko, ki smo tako 
imenovani trio držav, ki smo si sledile v predsedovanju, 
smo dorekli nekatere smernice, ki naslavljajo odprta 
vprašanja na področju Evropske unije.
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P ogovarjali smo se z Žanom Ko-
rošo, regijskim predstavnikom 
za Pomurje, in Nastjo Gregorec, 
generalno sekretarko, ki svojo 

ljubezen do kmetijstva nadaljujeta tudi na 
družinski kmetiji Koroša, kjer so ravno v 
postopku pridobivanja naziva ark središča 
z avtohtonimi slovenskimi pasmami živali.

Kakšen je pomen avtohtone pasme ozi-
roma sort za slovensko kmetijstvo in 
posledično za Slovenijo? 
Ohranjanje je ključno za slovensko kme-
tijstvo, saj s tem ohranjamo biotsko pe-
strost rastlinskih in živalskih genskih vi-
rov. Ti so pomembni za nadaljnjo trajno-
stno rabo. Zavedati se moramo pomemb-
nosti avtohtonih vrst živali in rastlin. Če jih 
predelamo za prehrano, dobimo zelo pri-
vlačne, mamljive okuse, ki jih sicer pogo-
sto z drugo, »moderno« hrano izrinemo z 
našega krožnika. Ne smemo pozabiti na 
naše, slovenske vrste – da jih ohranimo in 
cenimo. 

Kakšen je pomen ark mreže?
Ark mreža se deli na ark kmetijo in ark sre-
dišče. Ark pomeni »barka, skrinja oziroma 
rešitev« avtohtonih živali. Z besedico ark 
povežejo kmetijo, ki se ukvarja z avtohto-
nimi živalmi. Izraz ark je tudi mednarodno 
uveljavljen, tako tudi tujci razumejo ta iz-
raz. Ark kmetije se ukvarjajo z vzrejo živa-
li. Treba pa je imeti tri različne živali iz treh 
različnih skupin. V prvi skupini so lipican-
ski konj, posavski konj, slovenski hladno-
krvni konj, cikasto govedo, krškopoljski 

prašič, v drugi jezersko-solčavska ovca, 
belokranjska pramenka, bovška ovca, istr-
ska pramenka, drežniška koza ter v tretji 
skupini štajerska kokoš in kranjska čebe-
la. Na kmetiji mora biti prisotna vsaj po-
lovica avtohtonih živali. Ark središče pa je 
bolj namenjeno turizmu in ozaveščanju. 
Treba je tudi rediti tri različne pasme iz 
treh skupin.

Kako pomembno je, da na avtohtone 
pasme ne pozabijo mladi – tako mladi 
kmetje kot mladi potrošniki?
Zelo. Mlade je treba podučiti o zgodovini 
kmečkih živali in o začetkih kmetovanja 
z njimi ter seveda o tem, kako pomemb-
ni so za življenjski ciklus v živinoreji. Mladi 
v naglici sveta večkrat pozabimo na svoje 
korenine. Povzdigujemo druge pasme in 
sorte, pozabimo pa na svoje, slovenske. 
Njihovo ohranjanje je ključno, ne samo 
zato, da bomo lahko svojim otrokom in 
vnukom pokazali, kaj slovenskega (poleg 
Tadeja Pogačarja) imamo, temveč tudi za 
ohranjane biotske pestrosti na podeželju, 
na katero so te vrste odlično prilagojene. 

Avtohtone pasme so pomembne tudi na 
področjih izobraževanja, ozaveščanja in 
turizma. Kako se v ta področja vključuje 
vaša kmetija?
Seveda. Naša kmetija je v pridobivanju na-
ziva ark središča in upamo, da ga kmalu 
pridobimo. Od živali imamo krškopoljske 
prašiče, ki jih predelamo v suhomesnate 
izdelke, nekaj mesa pa prodamo tudi sve-
žega. Vključeni smo v rejo in mesnine kr-

škopoljskega prašiča, za katerega imamo 
certifikat. Ob njih se na kmetiji pasejo šta-
jerske kokoši, ki pridno nesejo zanimiva 
jajčka z belo lupino. Poleg teh dveh pasem 
pa smo na novo pripeljali še ovce pasme 
istrska pramenka, ki so na kmetijo prišle z 
drugega konca Slovenije in še pridobiva-
jo pomen na kmetiji. Na kmetiji je tudi av-
tohtoni visokodebelni sadovnjak. Tako bo 
kmetija še bolj primerna za oglede in izo-
braževanja.

Imate kakšno dodatno dejavnost? 
Kmetija se v veliki meri ukvarja s poljedel-
stvom in prašičerejo. Prašičereja je v veli-
ki meri povezana s predelavo mesa, polje-
delstvo pa je predvsem za prehrano živali. 
Nekaj njiv namenimo za buče, sončnice 
predelamo v olja. Poljedelstvu smo do-
dali tudi zelenjadarstvo; pridelujemo če-
sen, ki ga damo v prisrčne vrečke in poleg 
mesnin, jajc, bučnega in sončničnega olja 
prodamo v lastni trgovinici. 

Kakšna pa je vizija za prihodnja leta? 
Želimo ohranjati pestrost butične ponud-
be naših izdelkov, pa tudi njihovo kvaliteto. 
Predvsem se želimo osredotočiti na pred-
stavitev avtohtonih živali in rastlin preko 
ogledov kmetije in izobraževanj. Preostale 
stvari pa naj ostanejo skrivnost.

Oba sta mlada, pa vseeno oba delata 
na kmetiji. Kako gledata na prihodnost 
kmetijstva? 
Na kmetiji sva preživela vse svoje otroštvo 
in mladost, tako da so nama kmetijstvo, 

ŽAN KOROŠA IN NASTJA GREGOREC

»Kmetijstvo 
sva vzljubila«
Mladi so prihodnost vseh sektorjev, 
zagotovo pa na njih sloni tudi 
prihodnost kmetijstva. Ravno za njih v 
Sloveniji odlično skrbi Zveza slovenske 
podeželske mladine, kjer ponujajo tako 
izobraževanja kot informiranje in so 
neposredna povezava med mladimi 
kmeti in pristojnimi institucijami. 
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INŠTITUT ZA HMELJARSTVO  
IN PIVOVARSTVO  
SLOVENIJE

Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, 
SLOVENIJA
  03/712 16 00
  tajnistvo@ihps.si
  www.ihps.si
Glavna dejavnost Inštituta za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije (IHPS) je raziskovanje 
in eksperimentalni razvoj na področju 
naravoslovja in tehnologije (hmelj, zelišča itd.), 
poleg tega pa opravlja še strokovno delo in 
tržno dejavnost. 

IRON BERRY, d.o.o.

Bečanova ulica 1A, 1215 Medvode, SLOVENIJA
  041257947
  masa@pond.si
100% Jagodičevje v prahu ( Borovnice, 
brusnice, rakitovec ) Chia Mixi, Smoothie 
mix, Javorjevi sirupi z okusi, Borovničevi 
Prigrizki. Na sejmu zastopamo IRONBERRY, 
Newfoundland, KANADA

IZSTOP d.o.o.

Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, 
SLOVENIJA
  031/581 449
  jernej.svetek@izstop.si
 www.izstop.si
Resničnost je danes spretna igra interpretacij, 
občutkov in zaznav - to je 505VR. V podjetju 
povezujemo najnovejše tehnologije s 
sodobnimi komunikacijskimi pristopi ter 
tako za svoje naročnike ustvarjamo izvirne in 
navdihujoče izkušnje. 

JATA EMONA d.o.o.

Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/528 19 13
  info@enemon.si
 www.enemon.si
Enemon je program prehranskih izdelkov, 
ki ponujajo zdrav in po najsodobnejših 
prehranskih dognanjih in smernicah 
uravnotežen kakovosten obrok. Izdelki 
so namenjeni vsem ljudem z različnimi 
prehranskimi potrebami, ki se zavedajo 
pomena zdrave prehrane.

živali, rastline, podeželje, narava prirasli k 
srcu. Preprosto rečeno – kmetijstvo sva 
vzljubila. Res je, da so včasih na kmetiji 
težki dnevi, ampak tisto, kar rad in s srcem 
delaš, ni težko. Na kmetijsko prihodnost 
bo treba gledati pozitivno in iskati eko-
nomsko-inovativno zanimive rešitve.

Kako pomembna se vam zdi samooskr-
ba? 
Zelo pomembna. Že zdaj ogromno hrane 
pridelamo in predelamo na kmetiji za pro-
dajo, pa tudi za našo samooskrbo. Na naši 
kmetiji je tudi velik vrt, na katerem rastejo 

tudi avtohtone rastline. Hrano, ki je ne pri-
delamo sami, pa poskušamo poiskati na 
lokalnih kmetijah.
Samooskrba bi morala postati zanimiva 
celotni družbi. Ljudje so namreč pozabili, 
kako težko je pridelati hrano, koliko truda 
je potrebnega, pa tudi časa, volje in financ. 
Če bi vsi imeli doma vsaj vrt, bi spoznali, 
da premalo cenimo trud in delo slovenske-
ga kmeta.

Na kakšen način v Zvezi sloven-
ske podeželske mladine pomaga-
te mladim kmetom?
Pri ZSPM imamo vzpostavljeno po-
dročje dela za mlade kmete in kme-
tijsko politiko, ki ga zelo uspešno vodi 
naša Doris Letina. To področje združu-
je izobraževanje in informiranje, pove-
zovanje z relevantnimi odločevalci in 
deležniki ter zagovorništvo. Je nepo-
sredna povezava med mladimi kmeti 
in pristojnimi institucijami s področja 

kmetijstva ter drugimi ključnimi deležniki.
Mladi kmetje sodelujejo v delovnih skupinah, 
kjer izpostavijo izzive, predlagajo rešitve za 
aktualne problematike, se povezujejo in med 
seboj sodelujejo. Pomemben del pa pred-
stavljajo tudi obisk sejmov, razne promocije, 
predstavljamo primere dobrih praks (doma in 
v tujini). Velikokrat organiziramo spletna izo-
braževanja in seminarje, kjer poskušamo za-
objeti različne uporabne teme. 
Foto: Julija Kordež

Odgovarja Doris Letina, vodja področja dela za mlade kmete in 
kmetijsko politiko pri Zvezi slovenske podeželske mladine
Kako država pomaga mladim kmetom?
V Sloveniji imamo manj kot pet odstotkov mladih kmetov, povprečna starost go-
spodarja na kmetiji pa je že skoraj 60 let, zato je izjemno pomembno celovito pod-
porno okolje, ki mladim kmetom omogoča trajnostni razvoj, njih samih in njihovih 
kmetij, ter generacijsko prenovo, ki omogoča dostojno življenje generaciji, ki kme-
tijo predaja, in generaciji, ki kmetijo prevzema. Mladi kmetje, ki prevzamejo kme-
tijo in izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo 18.600 oziroma 45.000 evrov za zagon 
dejavnosti, kar je pomoč za olajšan prevzem kmetije. To podporo dobro dopolnju-
jejo tudi višje stopnje sofinanciranja pri investicijskih razpisih. Pomemben ukrep 
pa je tudi plačilo za mlade kmete, ki predstavlja dohodkovno podporo za lažji za-
gon dejavnosti in strukturno prilagoditev kmetijskih gospodarstev.
V obdobju 2014–2020 (do 31. 12. 2020) smo v ukrepih SKP pridobili 1418 mladih 
prevzemnikov kmetij, katerih povprečna starost je bila 30 let, izpostavim pa naj, 
da je delež mladih kmetic, ki prevzamejo kmetijo, žal pod 20 odstotki. Je pa spod-
budno dejstvo, da so kar 41 odstotkov naložb v kmetijska gospodarstva v tem ob-
dobju izvedli mladi kmetje.
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K ako bi na krat-
ko opisali de-
lovanje Zadru-
žne zveze Slo-

venije? 
Zadružna zveza Sloveni-
je je krovna organizacija s 
prostovoljnim članstvom. 
Pospešuje in podpira ra-
zvoj zadružništva ter za-
stopa interese svojih čla-
nic zadrug. Združujemo 
60 kmetijskih in gozdar-
skih zadrug, ki zagotavlja-
jo 2600 stabilnih delovnih 
mest. V zadruge, članice 
zveze, je včlanjenih več kot 
13.000 slovenskih kmetov, 
ki so hkrati njihovi ustano-
vitelji, jih upravljajo in z nji-

mi enakopravno poslovno 
sodelujejo. Zadruge po-
membno podpirajo splo-
šno koristne funkcije kme-
tijstva in podeželja, zlasti 
z ohranjanjem dejavnosti 
družinskih kmetij. V celo-
tnem slovenskem odku-
pu dosegajo pomembne 
tržne deleže – več kot 75 
% mleka, 70 % goveda, 40 
% prašičev, 70 % grozdja, 
35 % žit, 30 % zelenjave in 
krompirja, sadje, hmelj, les. 
V okviru lastne predelave 
proizvajajo in razvijajo ži-
vila najvišje kakovosti in 
varnosti ter potrošniku za-
gotavljajo stoodstotno slo-
vensko poreklo in njegovo 

ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE – TRADICIJA ZADRUŽNIŠTVA OD LETA 1872!

Borut Florjančič, predsednik 
Zadružne zveze Slovenije  
»Cilj so poslovno učinkovite, 
informatizirane in ekonomsko 
močne zadruge«

Zadružna zveza Slovenije pospešuje 
in podpira razvoj zadružništva 
ter zastopa interese svojih članic, 
torej zadrug, v katere je v Sloveniji 
vključenih več 13 tisoč slovenskih 
kmetic in kmetov. Predsednik zveze 
Borut Florjančič je za nas spregovoril 
o prednostih in vizijah zveze in samih 
zadrug na slovenskem prostoru.
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»

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/474 08 00
  info@jhl.si
  www.jhl.si
Družba Javni holding Ljubljana je ustanovljena 
za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na 
področju gospodarskih javnih služb. Za javna 
podjetja izvaja strokovne naloge na finančno-
računovodskem,  pravnem in kadrovskem 
področju ter na področju informatike in javnih 
naročil. Njena pomembna vloga je strateško 
vodenje sistema.

JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA - 
skupaj z LL GROSIST d.o.o.
Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/230 61 20
  lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si
  www.lekarnaljubljana.si
Lekarna Ljubljana in specializirana prodajalna 
LL Viva - Lekarna Ljubljana bo predstavila 
prehranska dopolnila in druge izdelke za 
ohranjanje zdravja in dobrega počutja. 
Spoznali boste lahko tudi izbrane lekarniške 
storitve, s katerimi v Lekarni Ljubljana 
strankam svetujemo o zdravem načinu 
življenja, izboljšanju počutja in doseganju višje 
kakovosti življenja. Specializirana prodajalna 
LL Viva bo predstavila različne medicinske 
pripomočke za starejše in ortopedsko obutev 
ter izvajala storitev analize stopal. Namen 
analize je izdelati vložke za čevlje po meri, s 
katerimi se stopalo poravna v pravilen položaj, 
stabilizira peto in podpre stopalni lok.

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI
Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  info@mladizmaji.si
  www.mladizmaji.si
Bi rad/a spoznal Mlade zmaje? Letos na sejmu 
Narava-zdravje predstavljamo našo mrežo 
prostovoljcev, program Mestni inkubator, 
umetniški program Basement in program 
Mobilno psihosocialno svetovanje.

JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Celovška 25, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/431 50 60
  info@sport-ljubljana.si
  www.sport-ljubljana.si
V sklopu JZ Šport Ljubljana nudimo storitve na 
področju vadbe, zdravega načina življenja in 
wellnesa za vse generacije.

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO 
IN ŠPORT OBČINE ORMOŽ
Grajski trg 3, 2270 Ormož, SLOVENIJA
  02/741 53 56
  info@ jeruzalem-slovenija.si
  www.jeruzalem-slovenija.si
Turistična ponudba Destinacije Jeruzalem 
Slovenija

zanesljivo sledljivost. Bla-
govne znamke lokalno pri-
delane in predelane hrane 
naših zadrug so znane po 
vsej državi in jih potrošniki 
povezujejo z jamstvom za-
upanja vredne slovenske 
hrane.

Kakšna je vizija zveze, 
katere so prednosti za-
družništva? 
Zadružna zveza Slovenije 
povezuje, zastopa, pred-
stavlja in s kakovostnimi 
storitvami razvija zadruge, 
svoje članice. Vizija zve-
ze so poslovno učinkovi-
te, informatizirane in eko-
nomsko močne zadruge, 
ki kot enakopravne par-
tnerice v verigi preskrbe s 

hrano krepijo ekonomski, 
družbeni in socialni polo-
žaj slovenskih kmetic in 
kmetov. Kmetje, povezani 
za skupen nastop na trgu, 
so namreč v vedno bolj 
globalizirani verigi vredno-
sti močnejši pogajalski 
partner kot posamezni-
ki. Ne smemo pa pozabiti, 
da zadruge opravljajo tudi 
dejavnosti priprave za trg, 
predelave in trgovine ter 
tako predstavljajo tudi naj-
krajšo organizirano verigo 
oskrbe s slovensko hrano 
od vil do vilic, ki jo v celoti 
upravljajo kmetje sami. Ve-
rigo oskrbe, ki je trajnostna 
in pravična ter zagotavlja, 
da se dobiček ustvarja na 
njenem začetku, pri kme-
tu. Danes so zadružne tr-
govine prisotne zlasti na 
podeželju, cilj zveze pa je, 
da bodo s ponudbo slo-

venskih družinskih kme-
tij dosegle tudi potrošnike 
v primestnih naseljih in v 
mestih.

V različne zadruge, ki de-
lujejo pod vašim okriljem, 
je vključenih več kot 13 
tisoč kmetov in kmetic. 
Skrbite za dostopnost 
potrošnika do visokoka-
kovostnih izdelkov, kme-
tom pa omogočate vstop 
v globalne verige. Lahko 
rečemo, da v okviru Za-
družne zveze Sloveni-
je delate dobro tako za 
kmete kot tudi za potro-
šnike?
Vključevanje zadrug v ve-
rigo oskrbe s hrano niso 
samo zagotovljena ponud-

ba kmetijskih pridelkov slo-
venskega porekla, delovna 
mesta na podeželju in za-
gotovilo socialne varnosti 
na podeželju. Z ohranja-
njem kmetijske dejavnosti 
svojih članov bodo tudi v 
prihodnje zadruge ključne 
za ohranjanje poseljeno-
sti slovenskega podeželja, 
njegove tradicionalne sli-
kovitosti in za razvoj traj-
nostne turistične in gastro-
nomske ponudbe. Zato 
je vključevanje ponudbe 
kmetijskih pridelkov za-
drug v verigo oskrbe s hra-
no več kot samo horizon-
talno povezovanje pride-
lovalcev in rejcev, koncen-
tracija ponudbe in graditev 
vertikalnih verig. Kmet živi 
z naravo in je od nje odvi-
sen, zato je zadružništvo 
tudi skrb za okolje, skrb za 
dobrobit živali, za samoo-

skrbo s hrano in prehran-
sko varnost države, ki je 
predpogoj za njeno suve-
renost. 

Obeležujemo 150 let za-
družništva na Sloven-
skem in 50 let vnovič-
ne ustanovitve zadružne 
zveze. Bogata zgodovi-
na, a lahko ob tem vseeno 
rečemo, da gre za sistem 
sodobnega gospodar-
stva, h kateremu bi mo-
rale stremeti različne pa-
noge?
V prihodnjem letu bomo 
obeležili kar dve pomemb-
ni obletnici na področju 
zadružništva: 150 let za-
družništva v Sloveniji ter 
50-letnico ponovne usta-
novitve zadružne zveze. 
Kmetijstvo se danes soo-
ča z enim največjih razko-
rakov med ceno vhodnega 
kmetijskega repromateri-
ala in cenami kmetijskih 
produktov. Ravnovesje na 
trgu je porušeno, poraz-
delitev zaslužka pa je pre-
vešena na drugi konec do-
bavne verige. Zadružniki 
se zavedamo, da je treba 
z vsemi možnimi ukrepi to 
razmerje popraviti in kme-
tu zagotoviti pravično pla-
čilo za njegovo delo. Priza-
devamo si, da bi prav vsak 
Slovenec poznal in spošto-
val pomen zadružnega sis-
tema, saj nam le-ta zago-
tavlja trajnostni napredek, 
samooskrbo in prehran-
sko varnost ter prosperite-
to domačega kmetijstva. 
Zadruge so poslovni sis-
tem, ki diha za kmeta, de-
luje za kmeta in se razvija 
za kmeta. So sistem mno-
goterih vrednot, ki spod-
bujajo pravičnost, solidar-
nost in sodelovanje. So 
tudi sistem, ki živi in diha 
za dobro okolja, saj kmet 
najbolj ve, kako je od njega 
odvisen. Zagotovo lahko 
rečemo, da so najbolj traj-
nosten in pravičen poslov-
ni sistem, kar ga danes lah-
ko imamo.

Prizadevamo si, da bi prav vsak 
Slovenec poznal in spoštoval 
pomen zadružnega sistema, saj 
nam le-ta zagotavlja trajnostni 
napredek, samooskrbo in 
prehransko varnost ter 
prosperiteto domačega 
kmetijstva.
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N a sejmu Narava-zdravje se 
bo Zadružna zveza Slovenije 
predstavila skupaj z različni-
mi zadrugami, ki bodo udele-

žencem poskušale približati ponudbo ka-
kovostnih domačih proizvodov in pridel-
kov. Obiskovalcem bodo na voljo lokalni 
mlečni in mesni izdelki ter ponudba sve-
žega sadja in zelenjave. Spoznajte njihovo 
poslanstvo in ponudbo kvalitetnih doma-
čih proizvodov pobliže, pokusite domač 
pražen krompir ter si oglejte razstavo sve-
žega sadja in zelenjave. 

S svojo ponudbo se bodo  
na sejmu predstavile:
• Kmetijska zadruga Šaleška dolina, 

z. o. o. (z ekološkimi izdelki iz jabolk 
Slodar)

• Kmetijska zadruga Rače, z. o. o. 
(meso in mesni izdelki)

• Kmečka zadruga Sevnica, z. o. o. 
(meso in mesni izdelki)

• Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga 
Kranj, z. o. o. (s svojo ponudbo zele-
njave ter sprotno pripravo praženega 
krompirja)

• Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, 
z. o. o. (meso in mesni izdelki)

• Kmetijska zadruga Tolmin, z. o. o. (z 
mesnimi izdelki Alpija in izdelki Pla-
nika)

• Kmetijska zadruga Agraria Koper, z. 
o. o. (s sezonsko ponudbo svežega 
sadja in zelenjave)

Kmetijska zadruga  
Tolmin, z. o. o.
Kmetijska zadruga Tolmin deluje že sko-
raj 30 let. V zadrugo so vključene kmetije 
iz občin Tolmin, Kobarid in Bovec, pridru-
ženih je tudi nekaj članov z Banjške pla-
note, iz občine Kanal. V KZ Tolmin skrbi-
jo za odkup pridelkov od lokalnih kmetov 
z njihovega področja, obenem pa v svoji 
ponudbi v trgovinah in mesnicah ponu-
jajo raznovrstne izdelke slovenskega po-
rekla, čim več izdelkov z raznih kmetij in 
čim več izdelkov lokalnega izvora, česar 
potrošniki pri velikih trgovcih ne morejo 
dobiti. 

Kmetijska zadruga  
Šaleška dolina, z. o. o. 
Zadruga povezuje pridelovalce in jim nudi 
podporo pri skupnem nastopu na trgu s 
svojimi storitvami. Strankam iz mestnih 
in primestnih okolij nudijo preverjene in 
večkrat nagrajene dobrote, ki jih tržijo pod 
svojimi blagovnimi znamkami. Zadruga 
je znana po svojih ekoloških proizvodih in 
dobrotah, s katerimi zalagajo uveljavljene 
in priznane gostinske obrate, trgovske ve-

rige in javne zavode. Produkti zadruge in 
njihovih članov so na voljo tako v trgovskih 
verigah kot tudi njihovih lastnih.

Kmetijska zadruga  
Agraria Koper, z. o. o.
Kmetijska zadruga Agraria Koper je dru-
ga največja kmetijska zadruga splošnega 
tipa v Sloveniji po odkupu sadja in zelenja-
ve. Že od leta 1947 združujejo pridelovalce 
svežega sadja in zelenjave iz treh obalnih 
občin. Večji del pridelave članov zadruge 
je na prostem, pridelujejo pa tudi v rastli-
njakih. Skupno pridelujejo 34 vrst sadja in 
zelenjave, od katerih prevladujejo paradi-
žnik, bučke, melone, cvetače, ohrovt, lube-
nice, kaki in radič.

Kmetijsko gozdarska zadruga 
Sloga Kranj, z. o. o.
Osnovne naloge Kmetijsko gozdarske za-
druge Sloga, s 60-letno tradicijo, so skrb 
za kmeta, pospeševanje in razvoj kmetij-
stva, s tem pa tudi slovenskega podeželja. 
Zadruga s sedežem v Kranju pokriva po-
dročja občin Kranj, Preddvor in Jezersko, 
delno pa tudi občin Šenčur, Tržič in Kidri-
čevo. KGZ Sloga Kranj se zaveda pomena 
podpore slovenskim pridelovalcem in pre-
delovalcem hrane, zato so vsi pridelki in iz-
delki slovenskega porekla.

Temeljna dejavnost zadrug je usmerjena v odkup 
kmetijskih in gozdarskih pridelkov od lokalnih 
kmetij, veliko zadrug v sklopu svoje dejavnosti tudi 
predeluje kmetijske pridelke in jih ponuja na trgu. 
Zadruge zaposlujejo več kot 2600 delavcev in so 
na podeželju pomemben generator razvoja novih 
delovnih mest. V Sloveniji so se zadruge razvile v 
pomembnega partnerja slovenskega podeželja, 
ki ima dragoceno vlogo pri zagotavljanju socialne 
varnosti, sooblikuje prostor in kulturno krajino 
ter pomembno prispeva h kakovosti življenja na 
podeželju.

Podpirajmo 
lokalno hrano
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JAVNO PODJETJE ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/588 90 00, 080 2882
  info@energetika.si
 www@energetika.si
www@bivanjudajemoutrip.si
Energetika Ljubljana je ponudnik celovite 
oskrbe z energijo. Uporabnikom zagotavlja 
toplotno in električno energijo, zemeljski plin, 
okolju prijazno pogonsko gorivo CNG (metan) 
in LNG ter številne druge energetske storitve, 
kot so inženiring, vzdrževanje, laboratorijske 
storitve in svetovanje. V Mestni občini 
Ljubljana oskrbuje že 75 % stanovanj.

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 
PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/300 12 00
  info@lpt.si
  www.lpt.si

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI 
POTNIŠKI PROMET, d.o.o.

Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/582 24 60, 080 18 88
  mail@lpp.si
  www.lpp.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD 
KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/580 81 00, 080 86 52
  vokasnaga@vokasnaga.si
  www.vokasnaga.si
JP VOKA SNAGA skrbi za oskrbo s pitno 
vodo, odvajanje ter čiščenje odpadne vode 
in ravnanje z odpadki v MOL in številnih 
primestnih občinah. V domeni javnega 
podjetja so tudi čiščenje mestnih cest, ulic in 
trgov, urejanje ljubljanskih parkov in otroških 
igrišč ter vzdrževanje javnih sanitarij. JP VOKA 
SNAGA upravlja še Regijski center za ravnanje 
z odpadki (RCERO) Ljubljana in Krajinski park 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

JAVOR ŠKERLJ-VOGELNIK
Ukanc 108, 4265 Bohinjsko jezero, SLOVENIJA
  030/383 657
  javorvogelnik@gmail.com
  www.javorvogelnik.com
Komunikacijske veščine za poglabljanje 
medsebojnih in poslovnih odnosov priznanega 
globalnega pristopa NVC (nenasilne) 
komunikacije.

V Ljubljani za 
mlajšo po-
pulacijo tako 
odlično skrbi 

Javni zavod Mladi zmaji, 
ki ga je leta 2009 ustano-
vila Mestna občina Ljublja-
na z namenom izvajanja 
programov, ki mladim in 
odraščajočim omogoča-
jo kakovostno preživljanje 
prostega časa. Cilj zavo-
da je v sodelovanju z Ura-
dom za mladino MOL mla-
dim in njihovim družinam 
z območja MOL zagotoviti 
možnosti razvoja in pod-
pore na poti do njihove sa-
mostojnosti.
»V sklopu Mladih zma-
jev delujejo štirje mladin-
ski centri, v Črnučah, Za-
logu, Bežigradu in Šiški, 
in pa mobilna mladinska 
centra Ljuba in Drago, ki 
pokrivata bolj sive cone 
Ljubljane po strategiji me-
stne občine; tja, kjer je po-

manjkanje programov za 
mlade, pridemo na pova-
bilo. Trenutno smo z Bor-
cem tudi v Kašlju. Ljuba, 
Drago in Borec pa so vsi 
predelani in odsluženi av-
tobusi mestnega prome-
ta Ljubljana,« je o delova-
nju Javnega zavoda Mladi 
zmaji povedal Marko Ta-
ljan. Ljuba in Drago sta re-
cimo namenjena kulturi v 
njenem najširšem smislu. 
Ples, glasba, urbana kul-
tura, rap, grafično obliko-
vanje ... 

Številni programi
Poleg mladinskih centrov 
Mladi zmaji izvajajo tudi 
raznolike programe. Eden 
izmed njih je ulična galerija 
na Vegovi, kjer razstavljajo 
mladi med 10. in 29. letom, 
ki pošljejo svoja dela, ko-
misija pa izbere najboljše 
in jih razstavi, vsak mesec 
pa ima tudi temo razstave. 

Projekt so tudi predelane 
stare govorilnice na Špici, 
zdaj pa predstavljajo krea-
tivne prostore, kjer enkrat 
mesečno poteka razstava. 
Dnevni centri so namenje-
ni mlajši generaciji za dru-
ženje, v njih potekajo špor-
tne, znanstvene, tehnič-
ne delavnice, če je mogo-
če, tudi učna pomoč. »Ne 
smem pozabiti niti na di-
gitalni mladinski center, ki 
ga izvajamo na priljubljeni 
igralniški platformi za ko-
municiranje Discord. Cen-
ter deluje vse dni v tednu, 
organiziran pa je po sobah 
oziroma interesnih enotah, 
znotraj katerih gostitelji 
skrbijo, da delo poteka nor-
malno. Zelo pomembna je 
tudi svetovalnica, kjer lah-
ko mladi anonimno sporo-
čajo svoje stiske ali pa se 
samo pogovorijo, tu deluje 
naša psihosocialna sveto-
valka.«

Mladi in aktivni
Skupaj z razvojem pride tudi do sprememb v navadah 
vsakega posameznika. Tako mladi kot nekoliko starejši 
pa morajo najti priložnosti, ko z veseljem zapustijo 
udobje svojega doma in gredo v naravo ali preprosto 
zgolj v drugo okolje.
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Kam segajo začetki Vrta zdravilnih in 
aromatičnih rastlin? 
Dobrih 45 let imamo zbirko zdravilnih in 
aromatičnih rastlin, ki je nastala s prav po-
sebnim namenom – raziskovanja, svetova-
nja in izobraževanja. V sedemdesetih letih 
je bila torej ideja, da se v Žalcu v okviru in-
štituta ustanovi center za pridelavo, pre-
delavo in uporabo zdravilnih in aromatič-
nih rastlin. Žalec je seveda središče hme-
ljarstva, hmelj je tudi zelišče, pridelava pa 
pri različnih zeliščih poteka zelo podobno. 

Savinjska dolina in Žalec imata tudi infra-
strukturo (sušilnice in skladišča), ki je izko-
riščena mesec ali mesec in pol na leto, tako 
pa bi bila bistveno bolj izkoriščena. Stroji za 
hmeljarstvo se z rahlo predelavo načeloma 
lahko uporabljajo tudi pri pridelavi zelišč. 
Od same ideje o centru je danes ostal Vrt 
zdravilnih in aromatičnih rastlin, pa raziska-
ve in svetovanje – panoga se ni razširila 
kljub velikim potencialom. Se pa v zadnjih 
petih ali desetih letih zanimanje za zelišča 
in njihovo uporabo vse bolj veča.

Katera zelišča imajo v Sloveniji največji 
potencial? 
Na prvo mesto moram postaviti zelišče, 
ki je bilo na našem prostoru že močno 
prisotno – ameriški slamnik. Za njim je 
nekoliko daljša zgodba v povezavi s far-
macevtskim podjetjem, ki je ameriški sla-
mnik slovenske pridelave uporabljalo v 
svojem izdelku. Zgodba je bila zelo lepa, 
kmetje so bili zadovoljni, a se je zgodba 
pred leti žal zaključila. Pri ameriškem sla-
mniku imamo in poznamo tehnologijo 

MAG. NATAŠA FERANT

»V zadnjem času je porast dobrih 
in optimističnih zgodb«
Mag. Nataša Ferant na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vodi področje 
zdravilnih in aromatičnih rastlin, kamor je vključena tudi genska banka zdravilnih in 
aromatičnih rastlin. Kakšen potencial imajo zelišča v slovenskem prostoru, kakšne so 
dobre prakse in kakšno je stanje v svetu zeliščarstva? Na ta in podobna vprašanja je 
gospa Ferant odgovorila v spodnjem pogovoru.
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JEROMEL d.o.o. 
Tomšičeva ulica 29, 2380 Slovenj Gradec, 
SLOVENIJA
  041/809 788
 info@dreamvano.si
 www.dreamvano.si
Dreamvano je vrhunsko terapevtsko ležišče, 
ki preprečuje nastajanje refluksa, zmanjšuje 
nivo smrčanja, razbremenjuje hrbtenico in 
omogoča bolj globok spanec.

JUMA ANDREJA  
MAHORIČ s.p.
Gorkega 35, 2000 Maribor, SLOVENIJA
  041/762 869
  info@stolisanus.si
  www.magnetnaterapija.com
Stoli Sanus odlična preventiva za zdravo 
hrbtenico in zdravo sedenje. Na sejmu 
zastopamo Bungarten, Köln, Nemčija.

KLEPET OB KAVI, TELEVIZIJSKA 
PRODUKCIJA ZA ZDRAV  
ŽIVLJENJSKI SLOG, d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 8, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  02/6200 230
  info@klepetobkavi.si
  www.klepetobkavi.si
Klepet ob kavi je projekt za zdrav življenjski 
slog, s svojo televizijsko oddajo na Planet TV, 
organizira pa tudi predavanja, delavnice in 
potovanja ter nudi preverjene rešitve za zdravje 
in osebno rast.

KLUB PROFESIONALNIH  
TURISTIČNIH VODNIKOV  
SLOVENIJE
Okrogarjeva 4, 1231 Ljubljana - Črnuče, 
SLOVENIJA
  041/737 717
  klubvodniki@gmail.com
  www.professional-touristguides.com
Klub profesionalnih turističnih vodnikov 
Slovenije se zavzema za povezovanje 
različnih akterjev v turizmu in pod svojim 
okriljem združuje turistične vodnike, ki svoj 
poklic opravljajo profesionalno z ljubeznijo in 
odgovornostjo.

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/280 52 62
  info@kis.si
  www.kis.si
Kmetijski inštitut Slovenije bo predstavil 
najpogostejše sorte jabolk, pridelane v 
Poskusnem sadovnjaku na Brdu pri Lukovici 
ter izbrane kmetijske pridelke iz lastne 
pridelave. Obiskovalci bodo lahko spremljali 
tudi postopek hladnega stiskanja olja. 

pridelave. Potem so tu melisa, baldrijan, 
meta, različne vrste mete, zlata melisa, 
tu so tudi začimbnice, kot so origano, ti-
mijan, majaron, šetraj … Gre za rastline, 
ki lepo uspevajo v celinskem podnebju in 
dajejo lepe pridelke. 

V kakšnem smislu se kaže to zanimanje 
za zelišča?
V zadnjem času je porast dobrih in op-
timističnih zgodb mladih ljudi in malih 
kmetij, ki se ukvarjajo z zelišči in tudi s 
predelavo in destilacijo. Imamo ogromno 
slovenskih eteričnih olj, hidrolatov, veliko 
naravne kozmetike … Tudi sama kar ne-
kaj različnih izdelkov uporabljam in so 
res kakovostni. Škoda, da ne morejo bolj 
prodreti v slovenske trgovine. Tudi izdel-
ki, profesionalni, ki se prodajajo na kmeti-
jah, so zelo visoke kakovosti. Žal mi je, da 
ne moremo bolj organizirati prodaje, da 
bi pridelovalci zelišč oskrbovali vsaj javne 
zavode, kjer je najbolj kritična populaci-
ja, vsaj z lokalno pridelanimi čaji, od ka-
milice naprej, pa tudi z dišavnicami, ki se 
uporabljajo v kulinariki.

Imamo vseeno tudi dobre prakse? 
Nekaj dobrih praks je že. Nekateri vrtci in 
šole imajo lastne vrtove ali pa odkupujejo 
od lokalnih pridelovalcev. V prestižnih re-
stavracijah pa je tudi trend lastnih zelišč-
nih vrtov, da gre dejansko, tako kot gospo-
dinja, na vrt tudi kuhar in da zelišče narav-
nost v lonec. 

Lahko danes govorimo o možnosti eko-
nomskega preživetja s pomočjo zeli-
ščarstva?
Ravno delam s Tatjano Buzeti, ki je v treh 
letih postavila zeliščno kmetijo s skoraj 
enim hektarjem zelišč in svojo zgodbo. 
Močno se povezuje v lokalnem okolju, od 
vrtcev, šol do restavracij, in skupaj plete-
jo lokalne zgodbe. To je klasično zeliščar-
stvo, ampak govorimo o teku na dolge 
proge. Bistvo je v tem, da dodamo vre-
dnost zeliščem, torej da jih predelamo v 
sokove, mila, destilate, eterična olja, soli 
za kopeli in za v kuhinjo … Nabor izdel-
kov je velik, ne omejujte se, dajte domišlji-
ji prosto pot. Tu ljudje postanejo ustvar-
jalni. Ni dovolj, da zelišče pridelaš in ga 
posušiš, ampak ga moraš tudi nadgradi-
ti. Od mešanice čajev do polnil za vzglav-
nike. Veliko se dela z roko v roki s čebe-
larji, ki zelišča vključujejo v svoje izdelke, 
apisobe, apiterapijo … V Sloveniji so se ta-
kšne stvari zelo razvile, tudi ob podpori 
sredstev z različnih razpisov.

Kakšna je vloga Inštituta za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Slovenije?
Gre za tradicijo preko raziskav in svetova-
nja. Danes vzgajamo ekosadike zelišč z 
ekološkim certifikatom znanega porekla. 
Imamo vrt s svojimi rastlinami, iz katerih 
dobimo semena, ki jih nato posejemo, ali 
pa sadike dobimo s pomočjo potaknjen-
cev. Certifikat imamo že 13 let in smo vse 
bolj iskani. Ekološke kmetije morajo imeti 
sadilni material z ekološkim certifikatom. 

Ne prodajamo pa semen, ampak jih upo-
rabljamo samo za vzgojo sadik. Količine 
imamo take in z njimi ne moremo zadosti-
ti vsem zakonskim predpisom za prodajo.

Katero zelišče pa je vam najbolj ljubo?
To se spreminja. Nekoč sta bila sivka in 
komarček. Še vedno pa cvetoča zelišča, 
tudi laški smilj, ki ima širok spekter upo-
rabe. Torej rastline, ki so cvetoče, dišeče 
… Trenutno nimam močne preference do 
določene rastline, morda samo do popro-
ve mete, ki ima zelo intenzivno mentolovo 
noto, iz nje pa so letos pridelali tudi zelo 
kakovostno eterično olje. 

Kakšen je potencial hmelja kot zelišča v 
Sloveniji? 
Glede na to, da smo pridelovalci hmelja, 
je to lahko tudi surovina, ki je v eteričnih 
oljih in ekstraktih, saj ima zelo pozitiven 
učinek na menopavzo, odvaja vodo iz te-
lesa, pospešuje laktacijo oziroma tvorbo 
mleka, pomirja, ima tudi določen vpliv na 
imunost … Znamo pridelati dober hmelj in 
imamo več kot 20 slovenskih sort, ki so 
zelo dobro preučene, zato bi to bazično 
pridelavo lahko ponudili tudi v zdravilne 
namene. 
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Z akaj zelišča – zakaj so dobra za 
nas? 
Zelišča in zdravilne rastline so 
človeka že od nekdaj spremlja-

li in včasih so bili edino sredstvo, s kate-
rim si je pomagal, ko ni bilo zdravstvenega 
ravnovesja. Sama povezava, da nam zdra-
vilna zelišča pomagajo, je še vedno ostala, 
novo je le to, da imamo še veliko umetnih 
stvari. Zelišča rastejo zato, da so človeku 
v pomoč. Z njimi dobimo ravnovesje, ki pa 
ga je v današnjem svetu vedno manj. Tako 
v naravi materina dušica recimo zdravi ze-
mljo, v kateri raste; vsaka rastlina ima vlo-
go v svojem ekosistemu. Hkrati pa lahko 
zelo pomaga človeku tako na fizičnem kot 
tudi duševnem področju. Utemeljitelj bio-
dinamičnega kmetijstva pravi, da nas za-
res prehranjujeta vonj in okus v hrani, ki 

vplivata na naše duševno stanje. Zelišča 
pa dajo ravno to – okus in vonj. 

Zakaj ste se vi kot družina odločili za 
zelišča?
Zgodba se je začela z upokojitvijo moje 
mame Majde, ki je lahko izživela svojo lju-
bezen do zelišč in je najprej začela pride-
lovati v manjšem obsegu. Sama pa sem 
vstopila v to po vrnitvi iz tujine, kjer sem 
imela profesionalno košarkarsko karie-

ro. Ko sem se vrnila, sva z mamo združili 
moči, saj me je navdušila s to svojo ljube-
znijo do rastlin in tem, kaj vse nam narava 
odkriva. S svojo ljubeznijo in strastjo do ra-
stlin. Tako sem vstopila v ta čudežni svet. 

Ukvarjate se tudi s kalčki, kako ti boga-
tijo našo prehrano?
So živa hrana, ki poživi zimske dni. Seveda 
se lahko jedo tekom celega leta, v hladnih 
dneh, od jeseni do pomladi, pa se pokaže 

KATJA TEMNIK, MLADA PREVZEMNICA

Z zelišči dobimo 
ravnovesje

Katja Temnik se je po končani profesionalni košarkarski karieri in vrnitvi v Slovenijo 
navdušila nad materino ljubeznijo do zelišč in tako vstopila v svet ekološkega 
kmetijstva in biodinamike. Kasneje pa je postala tudi mlada prevzemnica dejavnosti. 
Danes družina prideluje na Zeliščnem vrtu Majnika in vrtu na področju samostana 
Mekinje. Za nas je spregovorila o biodinamični pridelavi, zakaj ljudje posegajo po 
mešanici čajev, hkrati pa je razložila, kaj je korenina svetlobe.

»Biodinamične kmetije so tiste, ki lahko v največji 
meri kljubujejo sodobnim podnebnim ekstremom. 
Zaradi svoje raznovrstnosti in vpetosti v naravne 
procese, saj deluješ v skladu s tem, kaj se dogaja, in 
ne v skladu z nekim načrtom, koliko moraš pridelati.
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KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/513 66 00
  kgzs@kgzs.si
  www.kgzs.si
Pod okriljem KGZS se bodo s kakovostnimi in 
domačimi dobrotami predstavljale slovenske 
kmetije in zadruge. Na sejmu se predstavljajo:  
• BEEKO, EKOLOŠKA KMETIJA PALDAUF, 
• JERUZALEM SAT OLJARNA IN MEŠALNICA 

SREDIŠČE, d.o.o., 
• KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA 

Z.O.O. – EKODAR, 
• KMETIJSTVO IN OLJARSTVO KOLARIČ, 

MIRAN KOLARIČ, 
• LIBONA d.o.o., s.p.o., 
• NASMEH NARAVE - EKOLOŠKO POSESTVO 

PREŠČAN, 
• TURISTIČNA KMETIJA BALON, 
• ZAVOD SENENO MESO IN MLEKO

KNEZ - STRUNJAN d.o.o.
Strunjan 86, 6320 Portorož - Portorose, 
SLOVENIJA
  041/639 166
  mladen.knez@taopatch.com
  www.taopatch.com
Taopatch je medicinski pripomoček razreda 
I, ki izboljša propriocepcijo in telesno držo,  
znanstveno preizkušen z dvojno slepo študijo, 
nima kontraindikacij, namestijo pa ga lahko 
le za to posebej usposobljeni zdravniki, 
zobozdravniki, osteopati, fizioterapevti in 
terapevti dobrega počutja.
 

KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA 
CERKEV
Njegoševa ulica 15, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/433 83 34
  zdravje@adventisti.si
  www.sbz.si
Predstavljamo učinkovita in dostopna načela 
zdravega življenjskega sloga. Na naši stojnici 
se lahko pogovorite z našimi strokovnimi 
svetovalci, na voljo pa je tudi brezplačna 
literatura.
 

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO 
PROGA 13
Pot do šole 2 A, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  040/471 576
  purkyb@gmail.com
Prstomet je igra z gumijastimi ploščki in je 
moderna različica stare pastirske igre, kjer je 
bil tekmovalni pripomoček kamenje ali kakšen 
drug ploščat predmet. 

njihova dejanska vrednost, ko ni na voljo 
druge sveže zelenjave. Kalčki imajo viso-
ko hranilno vrednost, veliko vitaminov, be-
ljakovin, mineralov, tudi številne zdravilne 
snovi. Ena pozitivna lastnost je za našo 
vsakdanjo prehrano, druga pa je ta, da 
imajo določene vrste tudi zdravilni učinek. 

Ste družinska kmetija, kakšna je pod-
pora države za družinske kmetije? 
Slabša v primerjavi z intenzivnimi, velikimi 
živilskopredelovalnimi obrati. Pri nas sub-
vencije dobijo predvsem podjetja, ne ne-
posredno kmetije. Če primerjamo denar, 
ki se ga vlaga v industrijsko kmetijstvo in 
v majhne družinske kmetije, je to zelo ve-
lika anomalija. V resnici pa ravno te majh-
ne kmetije ohranjajo rodovitno zemljo in 
zdravo pokrajino. Zagotovo bi lahko dr-
žava naredila še veliko, saj se drugače ta-
kšne kmetije opuščajo. 

Ukvarjate se tudi z biodinamičnim in 
ekokmetovanjem, kakšen je položaj ta-
kšnega kmetovanja?
Veseli me, da v Sloveniji širitev ekološkega 
kmetijstva sovpada s širitvijo zavedanja lju-

di, kakšno hrano želijo jesti. Smo določene 
kmetije, ki smo že od vsega začetka vede-
le, da želimo ekološko, mi celo biodinamič-
no. So pa tudi kmetije, ki si tega koraka niso 
upale narediti, v strahu, da bodo imeli manj-
ši pridelek, in ne odkupa. Zdaj pa, ko se vidi, 
da ekološke kmetije praktično prodajo vse, 
bi rekla, da delež vidno izpostavljenih ekolo-
ških kmetij narašča. Še vedno pa smo tam 
pri 10 odstotkih pokritja površin, kar je ob-
čutno premalo za pokrajino, ki jo imamo v 
Sloveniji in je idealna za ekološko pridelavo. 

Lahko za nevedneže na kratko razložite, 
kaj je biodinamično kmetovanje?
Pri ekološkem kmetovanju izločimo mi-
neralna gnojila in škropiva, biodinamično 
kmetijstvo pa je korak naprej v smislu, da 
uporablja naravne biodinamične prepara-

te za varstvo in gnojenje rastlin, ob tem pa 
upošteva ritme narave. Med širšo javno-
stjo je recimo najbolj poznan setveni pri-
ročnik po Mariji Thun. To je neki osnovni 
uvod v biodinamično kmetijstvo. Poveza-
no je z luno, celo s planeti. Najprej delu-
je nekoliko fantastično, ko pa se začneš s 
tem ukvarjati, hitro vidiš, da je zelo resno, 
da obstajajo te naravne zakonitosti. Če jih 
poznaš, ti pomagajo pri pridelavi vrhun-
ske, zdrave hrane. 

Vaša posebnost je korenina svetlobe, ki 
jo dodajate zeliščni soli. Nam lahko po-
veste nekoliko več o tem?
Gre za korenino svetlobe oziroma svetlob-
ni koren. Gre za posebno rastlino, ki raste 
v kremenčevem pesku, torej mivki. Ustva-
riti ji moramo posebne pogoje, da uspeva, 
raste in se debeli. Če bi jo posejali v običaj-
no zemljo, bi pognala razvejane korenine. 
V kremenčevem pesku pa požene koren, 
ki je lahko dolg tudi meter in ima v preme-
ru pet do deset centimetrov. Korenina sve-
tlobe pa se imenuje zato, ker je kremen ti-
sti element, ki posreduje svetlobo pod ze-
mljo. Tu pa pridemo na raven biodinamike: 
ko vemo, kako določen element deluje, ga 
lahko uporabimo za posamezne rastline. 
Ima zelo veliko hranilnih snovi, dobra je za 
naš imunski sistem in je hkrati ena redkih 
rastlin, ki v človeka vnaša svetlobo. To so-
dobna znanost ugotovi z merjenjem sve-
tlobnih fotonov v živilih. Preprosta razla-
ga pa je tudi ta, da kar drugače dobimo 
z zelenim delom rastlin, s klorofilom, ki je 
uskladiščena sončna svetloba, tu to dobi-
mo s korenom, saj se ta svetloba skladišči 
v njem. Če se rastlina uporablja terapev-
tsko, se le v majhnih količinah. Ker je tudi 
mi za zdaj ne pridelamo v velikih količinah, 
je ne prodajamo posamično, jo pa doda-
jamo naši kuhinjski zeliščni soli. Ravno 
zato, da vsak dan malo svetlobe vnesemo 
v naše jedi. 

Osredotočate se tudi na mešanice čajev 
– kaj pa je pri čajih najpomembnejše? 
Začeli smo s splošnimi mešanicami in tudi 
večina je primerna za splošno uporabo. Ni-
mamo zelišč, ki so označena kot zdravila, 
in jih ne smemo prodajati. Ravno zato, ker 
ljudje iščejo drugačne rešitve, pa se izje-
mno povečuje povpraševanje po namen-
skih čajih. Recimo, da pomagajo pri lajša-
nju bolečin, odpravljanju težav s sečili, jetri 
... Veliko je tudi povpraševanja po mešani-
cah, ki pomirjajo, in v zadnjem času za obo-
lenja dihal, torej čajih, ki delujejo razkuže-
valno, protivirusno in lajšajo kašelj.

Katja in Majda Temnik  | foto: Andraž Purg
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P rebrala sem, da na 
prehrano gledate 
drugače kot veči-
na – lahko to razlo-

žite? 
Na prehrano gledam z vidi-
ka njene funkcije. Hrana nam 
lahko da energijo, nam poma-
ga regenerirati telo, ohranja 
zdravje ali hrani bolezen. Na 
podlagi tega tudi izbiram živi-
la, s katerimi lahko svoje telo 
podprem in ga nahranim na 
celični ravni. 

Poudarjate pomen preventi-
ve pred kurativo – kako v to 
vključujete prehrano? 
Zelo dobro je znano, da je pre-
hrana, poleg gibanja, stresa in 
spanja, ključen del pri ohranja-
nju našega zdravja. S pravilno, 

uravnoteženo prehrano lahko 
delujemo preventivno na bo-
lezni, povezane z življenjskim 
slogom (povišani pritisk, hole-
sterol, sladkor). V praksi je to 
videti tako, da se jedilnik in živi-

la individualno prilagodijo vaši 
porabi in potrebam. 

S kakšno hrano lahko po-
zitivno vplivamo na naše 
zdravje?

Tako, da uživamo čim manj pre-
delane hrane. Hrano, ki ima niz-
ko vrednost (dodanih) maščob 
in dodanega predelanega slad-
korja. Najbolje je v svojo prehra-
no vključiti čim več sadja in ze-

lenjave ter polnovrednih ogljiko-
vih hidratov (krompir, oves, pro-
so, polnozrnata pšenica in riž, 
pira, kvinoja ...). Zelo pomemb-
na je tudi hidracija – ne samo 
voda, ampak tudi elektroliti.

Kaj pa vam predstavlja po-
jem zdrava prehrana?
Gre za zelo relativen po-
jem, zato ga nerada upora-
bljam. Za nekoga je zdrava 
prehrana doma narejen te-
steninski obrok s paradižni-
kovo omako, za druge pa so-
lata s kuhanim krompirjem 
in fižolom. Odvisna je tudi 
od definicije »nezdrave« pre-
hrane. Na splošno pa zame 
»zdrava« prehrana predsta-
vlja nepredelana živila – naj-
bližje svojemu osnovnemu 
videzu, živila brez različnih 
industrijsko dodanih snovi/
dodatkov ter živila z nizko 
vrednostjo nasičenih in 
transmaščob. 

KATARINA KATANEC

Živila preko 
družbenih 
omrežij hitro 
postanejo 
priljubljena

Katarina Katanec je končala magistrski študij prehrane na Univerzi v Ljubljani, 
ob tem pa ni presenečenje, da prehrana predstavlja velik del njenega življenja. 
Sama pravi, da rada preizkuša novosti in različne prehranske kulture, ob tem pa 
spoznava psihologijo prehranjevanja. Zakaj na prehrano gleda drugače, s katero 
hrano lahko pozitivno vplivate na svoje zdravje in kako Katarina gleda na nove 
prehranske trende?

»Vedno več raziskav dokazuje povezavo 
med mentalnim zdravjem in uživanjem 
določenih živil, ki vsebujejo recimo 
dosti (težkih) kovin. Lahko pa se s 
pravilno izbranimi živili in prehrano ta 
količina korigira in zmanjša.
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LUNINA VILA, INŠTITUT ZA ZAŠČITO 
OTROK so.p.
Brdnikova ulica 37, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  031/665 266
  info@luninavila.si
  www.luninavila.si
Izvajamo izobraževanja za starše in pedagoške 
delavce ter nudimo psihoterapevtsko pomoč 
otrokom, mladostnikom in odraslim v stiski. 
Otrokom in mladostnikom, ki so preživeli 
zlorabo pomoč nudimo tudi brezplačno.

MAHA, CENTER ZA INTEGRATIVNO 
MEDICINO
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  051/248 888
  ana.por@maha.si
  www.maha.si
Z integrativnim pristopom, skozi Maha 
centrom za integrativno medicino, Ustno 
Medicino, bistrojem z zdravo prehrano MAHA 
Gourmet Vegan, skupaj s sodelavci ustvarjamo 
zdravo prihodnost posameznikov. Ker imamo 
znanja, ki smo jih pridobivali po vsem svetu 
in tehnologijo prihodnosti smo v centrih 
za integrativno medicino MAHA in Ustno 
medicino zastavili jasen cilj: posamezniku, 
družinam in skupnosti pomagati pri ohranjanju 
dolgoročnega zdravja in nuditi podporo pri 
zdravljenju civilizacijskih bolezni, ki jih prinaša 
sodoben življenjski slog.

MEDISANUS MEDICINSKO 
FARMACEVTSKA DRUŽBA d.o.o.

Vagajeva ulica 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/320 08 09
  info@medisanus.com
  www.medisanus.com
Prehranska dopolnila in funkcionalna 
kozmetika ki vam pomagajo v vsakdanjem 
boju za vašo telesno, duševno in socialno 
počutje, ter lepoto vašega telesa. Na 
sejmu zastopamo: WANADIS - Madžarska, 
D.FENSTEC - Italija, NATURANDO - Italija, GISA 
- Italija, JENNIFER YOUNG - Velika Britanija in 
NATURA HOUSE - Italija.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA – 
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/306 43 00
  tina.cargo@ljubljana.si
  www.ljubljana.si
Oddelek za varstvo okolja MOL po nekajletnem 
premoru ponovno sodeluje na sejmu, tokrat 
v sodelovanje z Botaničnim vrtom Univerze v 
Ljubljani in službo Krajinski park Tivoli, Rožnik 
in Šišenski hrib, ki deluje znotraj Javnega 
podjetja Vodovod kanalizacija Snaga.

Govorimo o telesnem zdravju, 
kaj pa mentalno? Lahko hrana 
vpliva tudi na našo psiho, pa 
recimo odnose? 
Seveda. Vedno več raziskav do-
kazuje povezavo med mental-
nim zdravjem in uživanjem do-
ločenih živil, ki vsebujejo reci-
mo dosti (težkih) kovin. Lahko 
pa se s pravilno izbranimi živili 
in prehrano ta količina korigira 

in zmanjša. Če trpi naše psihič-
no zdravje, posledično trpijo tudi 
vsi odnosi.
 
Kako gledate na slovensko su-
perhrano? Kaj v ta pojem šte-
jete vi in zakaj je pomembna?
Pod superhrano vedno bolj šte-
jem živila rastlinskega izvora, in 
ne živalskega. Iz tega razloga 
so živila, kot so krompir, zelje, 

ostala zelenjava in vse sadje, 
ki zraste na naših tleh, zame 

prava superhrana. Vsako 
živilo (sadje/zelenjava) 
je edinstveno v kombi-

naciji makro- in mi-
krohranil, ki podpi-
rajo naše zdravje. 
Naša superhra-
na je pomemb-
na predvsem z 
vidika kvalitete 
in skrbi za oko-
lje. Na naših 
tleh rastejo iz-
jemna živila, ki 
ne prepotujejo 
polovice sveta 
in s tem ne iz-
gubljajo svoje 
kvalitete, hkra-

ti pa dodatno 
ne onesna-
žujejo okolja 
zaradi krajše 
transportne 
verige. 

Kaj pa nova 
živila, ki se 

pojavljajo na 
tržišču?

To bi bila lahko 
tema zase. Opa-

žam vse več novih 
živil, ki zelo hitro zakrožijo 

po družbenih omrežjih in tako 
postanejo popularna. Problem 
se pojavlja, ker imamo danes 
poplavo (napačnih) informa-
cij. Tako se velikokrat zgodi 
zmeda, ljudje nekaj uživajo, pa 
sploh ne vedo, zakaj oziroma ali 
jim bo to res koristilo. Zelo hitro 
se lahko zavedeš. Pomembno 
je, da informacije preveriš pri 
viru, ki je kredibilen in mu zau-
paš, hkrati pa ostajaš kritičen 
do informacij in pri presoji za 
nakup.
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Elektronske naprave in splet nas spremljajo na vsakem koraku. Tako v naših šolskih 
in delovnih obveznostih kot tudi v prostem času. Zato digitalna preobremenjenost in 
celo odvisnost nista več redkost. Vse elektronske aktivnosti nas v glavi nagradijo z 
dopaminom in s tem se utrjujejo naši obiski spletnega prostora. Center Logout ponuja 
posameznikom in družinam brezplačna svetovanja, ki pomagajo zmanjšati uporabo 
digitalnih naprav, izvajajo pa tudi delavnice in predavanja za učitelje, starše, mlade ... 
Za nas je spregovoril svetovalec centra Rok Gumzej, ki v centru izvaja individualne in 
skupinske obravnave mladostnikov.

LOGOUT – CENTER POMOČI PRI PREKOMERNI RABI INTERNETA

Smo digitalno 
preobremenjeni?

K aj je dejanska zasvojenost z 
internetom in elektronskimi 
napravami ter kako pogosta 
je? 

Zasvojenost z internetom je nekemična ve-
denjska odvisnost, pri kateri smo zasvojeni 
s spletno aktivnostjo (videoigre, videopo-
snetki, pornografija, spletne stave, trgova-
nje s kriptovalutami ...), do katere dostopa-
mo preko elektronskih naprav (računalnik, 
pametni telefon, igralna konzola, tablica ...). 
Zasvojenost se pojavi, ko začne aktivnost 
na spletu posegati v druga področja naše-
ga življenja, mi pa uporabe naprave sami 
ne moremo več nadzorovati. Časa na na-
pravi je vedno več, in kadar do naprav ne 

moremo dostopati, to v nas povzroča hudo 
stisko. Druge aktivnosti, ki so nas včasih 
zanimale, nas ne zanimajo več, zdijo se 
nam dolgočasne, in splet postane primarni 
način sproščanja stresa. Splet, ki je bil vča-
sih prostor za sprostitev in zabavo, postane 
mesto pobega pred stiskami življenja.
Ocenjuje se, da globalno šest odstotkov 
populacije trenutno ustreza kriterijem za 
internetno odvisnost, čeprav imajo študije 
različne podatke (od 1,5 do 8 odstotkov). 
Na naših tleh je na primer NIJZ leta 2018 
poročal, da kar desetina mladih ustreza 
kriterijem zasvojenosti z videoigrami, ne-
kje osem odstotkov mladih pa kriterijem 
zasvojenosti z družbenimi omrežji.*

Zaradi prekomerne izpostavljenosti 
ekranom in internetu verjetno pride tudi 
do drugih zdravstvenih in socialnih te-
žav. Katere bi lahko izpostavili?
Vpliv na naše fizično in psihično počutje. 
Dolgotrajno sedenje in gledanje v zaslon 
lahko pripelje do zmanjšanega gibanja, do 
zasedenosti, težav s prekomerno težo, s 
hrbtenico, vratom in očmi. Pri intenzivnej-
ših igralih tudi do težav z zapestjem. Lani, 
ko je življenje potekalo na daljavo, pred za-
sloni, so slovenski osnovnošolci poročali 
najnižje rezultate na področju gibljivosti v 
zgodovini Slovenije. Uporaba naprav zve-
čer lahko vpliva tudi na naš spanec. Za-
sloni namreč oddajajo modro svetlobo, ki 
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MF SHOP d.o.o.
Breznikova cesta 7, 1230 Domžale, SLOVENIJA 
  030/461 004
  info@mfshop.net
  www.minute4health.com
Smo spletna trgovina specializirana za CBD 
izdelke in prehranska dopolnila. V naši ponudbi 
boste našli naravne izdelke, ki poskrbijo 
za boljše počutje. Najdete nas na: www.
minute4health.com

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 
REPUBLIKE SLOVENIJE
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/478 90 00
  gp.mokmkgp@gov.si
  www.mkgp.gov.si
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in Zavod za gozdove Slovenije skupaj 
predstavljata slovenske gozdove in gozdarstvo 
ter Gozdni bonton z navodili o primernem 
obnašanju ob obisku gozda.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA 
  01/478 60 01
  gp.mz@gov.si
  www.mz.gov.si 
Ministrstvo za zdravje si z osveščanjem ter 
izvajanjem ukrepov za varovanje in krepitev 
duševnega in telesnega zdravja prizadeva za 
preprečevanje bolezni med prebivalstvom 
Slovenije. Na sejmu se bodo predstavili državni 
presejalni programi: presejalni program za raka 
dojk (Program DORA), presejalni program za 
raka debelega črevesa in danke (Program Svit) 
in presejalni program za raka materničnega 
vratu (Program ZORA). Osnovni cilj presejalnih 
programov je zmanjšati umrljivost za temi 
boleznimi, z odkrivanjem predrakavih 
sprememb. Predstavljen bo tudi Nacionalni 
program o prehrani in telesni dejavnosti za 
zdravje Dober tek, Slovenija – Zdravo uživaj 
in več gibaj!, s katerim želimo izboljšati 
prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva 
in s tem zmanjšati breme debelosti in z njo 
povezanih kroničnih bolezni. Za ohranjanje 
zdravja je poleg redne telesne dejavnosti 
pomembno zdravo prehranjevanje, ki obsega 
redno uživanje obrokov, vključevanje vseh 
skupin živil v obroke, zlasti uživanje zadostnih 
količin sadja in zelenjave. Pomembno je tudi, 
da zmanjšamo vnos soli in sladkorja, ki ga 
največ zaužijemo s sladicami in sladkimi 
pijačami. Obiskovalci sejma bodo deležni 
informacij o preventivnih programih in 
nasvetov za zdravo življenje.

nas prebudi, poleg tega je vsebina v vide-
oigrah, videoposnetkih in na spletnih me-
stih po navadi bolj senzorno intenzivna, 
kar v času, ko bi se naše telo moralo umi-
riti, naše telo še bolj zbudi. Naši obiskoval-
ci zelo pogosto spijo šest ali celo manj ur 
na dan, kar je premalo.
Uporaba naprav pa vpliva tudi na naše 
mentalno počutje. Prekomerna uporaba 
družbenih omrežij poveča možnost ra-
zvoja anksioznosti, slabše samopodobe, 
tudi različnih oblik samopoškodovanja in 
samomorilskih nagnjenj. Prihaja tudi do 
občutka FOMO (»fear of missing out«), ko 
imamo občutek, da moramo biti na splet 
konstantno priklopljeni, saj drugače za-
mujamo spletno dogajanje. Zasvojene 
osebe imajo pogosto tudi šibkejši social-
ni krog in težje navežejo stik z osebami 

stran od zaslona. Na splošno pa opaža-
mo tudi vedno večje težave z lastnim pre-
delovanjem neprijetnih čustev. Ko na pri-
mer čakamo v vrsti na blagajni, avtomat-
sko posežemo po telefonu, saj nam je že 
doživljanje tistega parminutnega dolgča-
sa lahko dovolj stresno, da potrebujemo 
takojšno distrakcijo. Tudi pri obrokih je za-
slon vedno pogosteje prisoten. Pri zasvo-
jenosti se možgani s spletno aktivnostjo 
poskušajo zamotiti vsak možni trenutek.

Zakaj do zasvojenosti pride – verjetno 
v različnih starostnih skupinah zaradi 
različnih vzrokov?
V osnovi gre za to, da nam obisk spleta 
ali igranje videoigre daje nagrade (nekdo 
nam je poslal sporočilo, nekdo je nekaj za-
nimivega objavil, vidimo smešno slikico, 
dobimo prošnjo za prijateljstvo, prebere-
mo novico o političnem dogajanju ...). Vse 
te aktivnosti nas v glavi nagradijo z dopa-
minom in s tem se utrjujejo naši obiski 
spletnega prostora. 
K zasvojenosti pa potem pripomore več 
dejavnikov. Prvi je, da je internetna vse-
bina sama po sebi zelo adiktivna. Na 
spletu dobivamo vsebino v nepričakova-
nih intervalih in nikoli ne vemo, kaj toč-
no bomo videli. Ta nepričakovanost nas 
ravno prav nagrajuje, da se radi vračamo 
v spletni prostor – včasih je nekaj zani-
mivega, včasih ne. Pri sebi lahko opazi-
mo, da smo že kar malo razočarani, ko 
pogledamo na spletno stran za novice 
in ni nobenih novih udarnih novic. Drugi 
je ta, da so aplikacije in igre narejene na 

način, da nas pri uporabi držijo. Družbe-
na omrežja na primer prikazujejo vsebi-
no naključno in prikažejo vsebine, ki nas 
pripeljejo do tega, da na aplikaciji pora-
bimo največ časa (po navadi je to vsebi-
na, ki je bolj intenzivna, na primer, najlaž-
je je uporabnika spleta razjeziti). Video-
igre vsebujejo tudi cel nabor mehanik, 
da se igralci v igro investirajo in redno 
vračajo. Dejavnik so tudi osebnostne la-
stnosti. Bolj osamljene osebe, osebe s 
pridruženimi motnjami ali travmatskimi 
izkušnjami kažejo večje tveganje za ra-
zvoj zasvojenosti.
Razumeti pa moramo, da je uporaba na-
prav pogosto tudi primarno pobeg od te-
žav stran od zaslona. Kaotično družinsko 
okolje (družine, ki se obračajo na nas, so 
pogosto ločene ali v procesu ločitve), slab 

uspeh v šoli/na delu, težave z odnosi. V is-
kanju pobega od neprijetnosti se potem 
znajdemo v spletnem prostoru, ki nas od 
teh težav zamoti ali pa zadovolji naše po-
trebe. Primer: slabo mi gre v šoli, doma se 
ne razumemo, a v igranju videoiger sem 
dober. Igre so moja edina potrditev, da ne-
kaj delam dobro. 

Kako lahko preventivno pri sebi ali pri 
otrocih poskušamo preprečiti takšno 
obliko zasvojenosti? 
Pri otrocih je pomembno, da upošteva-
mo časovne omejitve** in imamo jasno 
postavljena pravila, kdo, kje, kdaj in kako 
uporablja naprave v domačem okolju. 
Omejitev se držijo vsi člani družine (prila-
gojene na starost), naj ne bo to nekaj, kar 
se omejuje samo otrokom. Če je samo-
nadzor nad uporabo naprav že za starše 
težek, je za otroke popolnoma nemogoč, 
saj otroci v možganih še nimajo razvitih 
ustreznih mehanizmov samonadzora.
Pri otrocih je pomemben tudi nadzor vse-
bine. Kaj otrok gleda? Kaj igra? Kaj obja-
vlja, s kom je na spletu v stiku, katere apli-
kacije uporablja? Te stvari v domačem 
okolju naslavljamo in se za otrokovo digi-
talno početje zanimamo. S tem odpiramo 
tudi pogovor o temah spletnega prostora 
in med tem gradimo varen odnos, skozi 
katerega lahko potem vzdržujemo urav-
noteženo uporabo naprav. Lahko si po-
magamo tudi z aplikacijami za starševski 
nadzor, ampak naj to potem ne nadome-
sti celotne e-vzgoje, temveč naj služi zgolj 
kot pripomoček. Super je, če imamo tudi 

»Prekomerna uporaba digitalnih naprav vpliva na 
naše fizično in psihično počutje.
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kakšen dan oddiha od naprav za celotno 
družino – e-post. 
Seveda pa je pomembna tudi naša la-
stna raba naprav. Pri sebi preverimo, ko-
liko časa zares preživimo na spletu (lahko 
preko kakšne aplikacije, ki nam meri čas), 
in smo samorefleksivni glede rabe. Kaj v 
resnici počnem na spletu? Kaj berem, kaj 
gledam? Kakšen je moj odziv na to vsebi-
no? Zaključim brskanje po spletu pomirjen 
ali nervozen? Pri tem lahko tudi izklopimo 
notifikacije na telefonu, pustimo telefon 
vsaj kakšno uro pred spanjem na miru in 
med čakanjem (na avtobus, na blagajni, 
na veceju ...) namesto telefona raje zauži-
jemo svoje neposredno okolje.
 
Kako bi na kratko opisali center, se 
ukvarjate tako s preventivo kot kurati-
vo?
Naš center Logout posameznikom in dru-
žinam ponuja brezplačna svetovanja, s 
katerimi pomagamo zmanjševati uporabo 
digitalnih naprav, izvajamo pa tudi delavni-
ce in predavanja za učitelje, starše, mlade 
... Pri tem delu se soočamo tudi z žrtva-
mi spletnega nasilja, s spletnimi prevara-
mi, delamo tudi z znanimi vplivneži, ki se 
v spletnem prostoru soočajo z zelo speci-
fičnimi izzivi, in tudi z osebami, ki želijo po-
stati e-športni igralci. Splet vidimo kot pro-
stor, poln potenciala, ki pa mora biti upo-
rabljen uravnoteženo in premišljeno. Pri 
svojem delu pogosto naslavljamo stiske, s 
katerimi se naši svetovanci soočajo stran 
od zaslona, in razumemo zasvojenost kot 
simptom globljih težav, ki so posameznika 
do zasvojenosti pripeljale. 

Kdo se na vas večkrat obrne po nasvet 
ali pomoč? Starši, otroci, mladostniki? 
Trenutno imamo v naše programe vklju-
čenih največ mladostnikov. Včasih pridejo 
sami po pomoč, največkrat pa pridejo sku-
paj z družino. Naša druga najbolj obiska-
na demografika pa so mladi odrasli, med 
dvajsetim in tridesetim letom. Razlogi za 
obisk so različni. Igranje videoiger, gleda-
nje spletnih vsebin (Youtube, Netflix ...), 
pornografija, spletne stave ali pa kombi-
nacija teh vsebin. Starejši odrasli so sicer 
manj pogosti, se pa tudi obračajo na nas, 
še posebej za primere spletnih prevar. 

Kako naj starši pristopijo do otroka, pri 
katerem vidijo znake digitalne zasvoje-
nosti? 
Do otroka pristopamo s skrbjo in razume-
vanjem. Spletni prostor morda zadovolju-
je neko potrebo (po stiku, po priznanju, po 

uspehu, po prijateljih, po zabavi ...) in po-
sledično je lahko ta aktivnost za otroka 
izjemno pomembna. Spletnega vedenja 
ne obsojamo, ampak ga poskušamo razu-
meti. Zato je pomembno, da se zanimamo 
za digitalni svet otroka (kaj počne, igra, kaj 
gleda, katere aplikacije uporablja), saj mu 
s tem damo sporočilo, da kar je njemu 
pomembno, je pomembno tudi nam. Ne 
osredotočamo se samo na igranje/rabo 
spleta, ampak na otroka gledamo širše. 
Ima mogoče kje drugje težave? Kako se 
počuti v družini? Ima dovolj zabavnih ak-
tivnosti ali ima čez dan samo obveznosti 
(včasih imajo otroci veliko koristnih ak-
tivnosti, ne pa dovolj zabavnih, in je upo-
raba naprav edina aktivnost, ki je izrecno 
zabavna – posledično ima zanje poseben 
pomen)? Kako se počuti v šoli? 
Prekomerno uporabo naslovimo in po 
potrebi omejimo. Pri dogovarjanju glede 
uporabe upoštevamo otrokov vidik in smo 
obenem vztrajni pri implementaciji mej 
uporabe ter dogovorjeno izvršujemo sku-
paj skladno. Kadar otrok od staršev prej-
me različne informacije glede tega, kaj je 
v redu, je stabilno in uravnoteženo rabo 
naprav veliko težje vzpostaviti. Če se od-
ločimo rabo naprav omejiti, se osredotoči-
mo na iskanje aktivnosti, ki lahko uporabi 
naprav konkurira in naslavlja podobne po-
trebe, kot jih spletna aktivnost zadovoljuje 
(če je na primer potreba po stiku s prijate-
lji, z otrokom poiščemo aktivnost, da otrok 
ta stik dobi stran od zaslona).

Kakšen je tu pomen spletnih vplivnežev, 
zvezdnikov, ki jim mladi sledijo na raz-
ličnih platformah? 

Mladim so spletni vplivneži danes pogo-
sto vzorniki in k njim se zatekajo tudi po 
odgovore na vprašanja, ki jih v šolskem 
ali domačem okolju mogoče ne upajo/ne 
želijo postaviti. Kako dobiti punco? Kaj je 
seks? Kaj narediti, ko te prijatelj izda? Vsa 
ta vprašanja mladi danes še vedno imajo, 
ampak se v tradicionalnih okoljih pogosto 
ne počutijo dovolj varne to naslavljati. 
Internetna zvezdniška kultura pa je danes 
močno povezana tudi z marketingom. Pri-
krit marketing preko internetnih osebno-
sti je postal poglaviten način oglaševanja 
različnih produktov in gledalci pogosto ne 
vedo, da je objava v resnici reklama. Mladi 
so lahko tukaj še toliko bolj naivni. 
Internetno influencerstvo pa lahko mla-
dim predstavlja tudi karierno pot. Veliko 
mladih si želi postati youtuberji ali twitch 
streamerji, saj v tem vidijo preprost način 
dostopa do slave in denarja. Ta pričakova-
nja pa so v poplavi internetnih vsebin lah-
ko kar nerealna, saj na tem področju uspe 
res le majhnemu odstotku kreatorjev, ki v 
svoje delo vložijo tudi veliko truda. 
Vplivneži pa se na drugi strani soočajo 
tudi s svojimi unikatnimi težavami. Postati 
slaven praktično čez noč za sabo potegne 
tudi več drugih težav, kot so spletno nasi-
lje, krize identitete, občutek, da moramo 
nastopati za publiko, in tako dalje. Vplivne-
ži svoje življenje pogosto predstavijo tudi 
veliko bolj olepšano, kot je v resnici.

* https://www.nijz.si/sl/november-mesec-preprecevanja-za-
svojenosti-zasvojeni-smo-lahko-tudi-s-tehnologijami
** https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikaci-
je-in-analize/zasloni/povzetki-za-star%C5%A1e Naročite se na brezplačni telefonski številki 
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K ako ocenjujete čustveno sti-
sko otrok in mladostnikov v 
zadnjem letu in pol – se to po-
zna tudi na številu klicev in po-

slanih e-sporočil? 
Leto 2020 je prineslo velike spremembe 
predvsem v vsebinah, s katerimi so se 
otroci in mladostniki obračali na TOM te-
lefon. Najpogostejše teme, ki so bile stal-
nica do leta 2020 (ljubezen, telesni razvoj 
in spolnost, vrstniki), so v času epidemije 
stopile v ozadje. V ospredje pa so stopi-
li stiske, povezane z duševnim zdravjem 
(panični napadi, nespečnost, tesnoba, de-
presija, samopoškodovanje in samomo-
rilne misli), in odnosi v družini. 
Statistična analiza TOM telefona kaže, da 
se trend iz leta 2020 nadaljuje tudi v letu 
2021. 
V preteklih petih letih (2016–2020) je bilo 
v prvem polletju v povprečju 8,5 odstotka 
kontaktov na TOM-u vezanih na psihične 
težave, v prvem polletju 2021 je bilo takih 
kontaktov 16,6 odstotka. Trend največje 
rasti med vsebinami, ki jih prejmemo na 
TOM-u, predstavlja samomorilno razmi-
šljanje. V prvih šestih mesecih letošnjega 
leta je vsak 15. kontakt na TOM-u zabele-
žil samomorilno razmišljanje, v petletnem 
povprečju (2016–2020) pa je bil tak vsak 
50. kontakt. 
Klepetalnica in e-pošta sta kanala sve-
tovanja, kjer prevladujejo izredno težke 
teme, vezane na duševno zdravje otrok 
in mladostnikov. V obdobju »lockdowna« 

TOM – telefon za 
otroke in mladostnike
Ko se ljudje znajdemo v stiski, potrebujemo pogovor. To 
je osnovna človeška potreba, ki pa je ni vedno mogoče 
izpolniti. Za otroke in mladostnike tako pod okriljem 
Zveze prijateljev mladine Slovenije že od leta 1990 deluje 
brezplačni in anonimni telefon – TOM telefon. Tam 
dobijo osebo za pogovor, osebo, ki jim bo prisluhnila, 
pomagala razumeti in prebroditi težave. O delovanju 
TOM telefona in vprašanjih, s katerimi se soočajo 
mladostniki, smo se pogovarjali s Sandro Murk, univ. 
dipl. soc. del., strokovno sodelavko ZPMS. 

Kaj je TOM telefon? 
TOM telefon® je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji, ki 
ga je leta 1990 ustanovila Zveza prijateljev mladine Slovenije na pobudo Ko-
misije za otrokove pravice. Deluje na brezplačni in anonimni telefonski številki 
116 111, vsak dan od 12. do 20. ure. Otroci in mladostniki pa lahko stopijo v stik 
s svetovalcem tudi preko spletne klepetalnice ali e-pošte (https://www.e-tom.
si/stopi-v-stik/). Nacionalno mrežo TOM trenutno sestavlja devet svetovalnih 
skupin po vsej Sloveniji, v okviru katerih deluje 132 svetovalcev – prostovoljcev. 
Pogovor potrebujemo vsi ljudje, še zlasti kadar se znajdemo v dvomu ali ži-
vljenjski stiski. Obdobje odraščanja pa je že samo po sebi burno obdobje, ki 
prinaša veliko sprememb. Vloga svetovalcev na TOM-u je omogočiti otrokom 
in mladostnikom, da svoja vprašanja, dileme, stiske in strahove delijo in pripe-
ljejo v varno pristanišče odrasle odzivnosti. Vselej bo nekdo, ki se bo odzval, 
prisluhnil, poskušal razumeti in ustvariti varen neobsojajoč prostor za pogovor.
Iz analize klicev je razvidno, da v večini primerov mladi svoje težave pred klicem 
na TOM niso zaupali nikomur. Anonimnost, zaupnost, brezplačnost in lahka do-
stopnost TOM telefona mnogim pomaga, da zmorejo poiskati pomoč, se raz-
bremenijo in opolnomočijo za prvi korak v smeri rešitve. 

je bilo v primerjavi s povprečjem preteklih 
petih let namreč zaznati devetodstotni 
porast e-oblik svetovanja. 

Katere stiske otrok so najbolj pogoste?
Otroci in mladostniki so se pred epidemijo 
na TOM telefon obračali pretežno s tema-
mi, ki so zanje razvojno značilne in se čez 
leta niso bistveno spreminjale. Med naj-
pogostejšimi temami so tako bili: ljubezen 
(zaljubljenost, konec ljubezenskega raz-
merja, kako osvojiti nekoga), telesni razvoj 
in spolnost (vprašanja o menstruaciji, no-

sečnosti, zaščiti, spolnem odnosu), vr-
stniki (vrstniki imajo v obdobju najstništva 
zelo pomembno vlogo, zato ne presene-
ča, da je večina vprašanj povezana prav z 
odnosi s prijatelji in odnosi s sošolci), dru-
žina (disfunkcionalni odnosi, nasilje, loči-
tev staršev) in šola (pritiski po uspešnosti, 
slaba ocena). V zadnjih letih je opazen po-
rast kontaktov na temo duševnega zdrav-
ja (depresija, samopoškodovanje, samo-
morilno razmišljanje), s pojavom pame-
tnih naprav in družbenih omrežij pa tudi 
razmah spletnega nasilja, izsiljevanja z in-
timnimi posnetki, lažnih profilov ...
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MOŽGANSKI FITNES - ANT d.o.o. - 
JASMINA LAMBERGER 

Melikova 108, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA 
  040/557 613
  jasmina.lambergar@gmail.com
  www.mozganski-fitnes.si 
Strokovno vodeni treningi spomina za učence. 
Starše, podjetja, upokojence, preventiva 
pomoč po kapi, nesrečah, družabništvo na 
domu s certificiranim trenerjem spomina, 
organizirani individualni izleti s strokovno 
vodenimi vajami za spomin.

NEUROTH SLUŠNI APARATI d.o.o.

Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/422 84 23
  office@neuroth.si
  www.neuroth.si
Slušni aparati, zaščita sluha za šport, glasbo, 
prosti čas in delo. Vsak izdelek je narejen po 
meri in se povsem prilagaja vašim potrebam 
in željam.

NONINA ŠPAJZA, EKOLOŠKA 
PEKARNA, d.o.o.

Žirovnica 99, 4274 Žirovnica, SLOVENIJA
  040/551 400
  daniel.skrjanc@gmail.com
Nonina špajza je ekološka pekarna. 
Ukvarjamo se s proizvodnjo ekološkega kruha, 
pekovskega peciva in slaščic. 

ORTOMEDICA d.o.o.

Gosposka ulica 9, 2000 Maribor, SLOVENIJA
  02/426 05 46
  info@ortopedica.si
  www.ortopedica.si
Na sejmu nudimo brezplačno računalniško 
analizo stopal ter možnost naročila izdelave 
korekcijskih ortopedskih vložkov, ki se 
izdelujejo individualno za vsako osebo glede 
na stanje deformacij.

ORTOROMA, Tatjana Mali s.p.

Sokolska ulica 46, 2000 Maribor, SLOVENIJA
  030/316 583
  ortoroma.maribor1@gmail.com
Ortopedski vložki za obutev izdelani po meri.

PARNAD d.o.o.

Cesta v Gorice 33, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/200 48 10
  parnad@parnad.si
  www.parnad.si
Na sejmu predstavljamo novo generacijo 
sesalcev znamke Vorwerk VB100, ki je 
okolju prijazen, varčen, lahek, lep, stalno v 
pripravljenosti in zelo primeren za alergike. 

Poudarek dajete tudi varni uporabi sple-
ta – kaj lahko tu naredijo starši?
Verjetno si nismo predstavljali, da bo di-
gitalni svet nekoč okolje, v katerem bodo 
odraščali otroci. Izumili so ga odrasli za 
odrasle in oblikovali z idejo, da so vsi upo-
rabniki enaki. To pomeni, da so tudi otroci 
in mladi obravnavani kot odrasli. Interne-
ta, večine aplikacij in platform niso razvi-
jali otroški psihologi in niso oblikovani z 
namenom zaščite in vzgoje otrok. Na to 
kaže šele naknaden pojav programov za 
starševsko kontrolo. Zaradi teh razlogov 
so otroci in najstniki na spletu še posebej 
ranljivi. Zaradi lahke dostopnosti in anoni-
mnosti nudijo splet in družbena omrežja 
zavetje za različne zlorabe, kot so spletno 

nasilje, izsiljevanje z golimi fotografijami, 
nedovoljeno snemanje/fotografiranje in 
objava teh materialov, lažni profili – kraja 
identitete, vdori v profile. 
Zato je priporočilo staršem, da se informi-
rajo o nevarnostih na spletu, o točkah, ki 
nudijo pomoč, in da se z otroki redno po-
govarjajo tudi o spletnih vprašanjih. Otro-
ke naj spodbujajo, da se nanje obrnejo za 
pomoč, tudi če bo kaj neprimerno, vzne-
mirjajoče ali nevarno. Določijo naj časov-
ne omejitve, razložijo naj razloge za to in 
se dogovorijo o pravilih za spletno varnost 
in uporabo interneta. Veliko uporabnih na-
svetov in informacij je na voljo na spletnih 
straneh organizacij Safe.si in Logout ter v 
Smernicah za uporabo zaslonov pri otro-
cih in mladostnikih, ki jih je pripravilo Zdru-
ženje za pediatrijo. 
Na TOM-u se je število kontaktov, vezanih 
na internet, s treh odstotkov, kot smo jih 
beležili v času pred korono, povzpelo na 
štiri odstotke med korono. Na nas so se 
največ obračali z vprašanji, vezanimi na 
vsebine, povezane z zlorabo zasebnosti 

(vdori v profil, lažni profili/kraja identite-
te, nedovoljena objava podatkov, fotogra-
fij, videoposnetkov), zaščito zasebnosti in 
neželenimi spletnimi stiki, sextortionom 
(izsiljevanje z golimi fotografijami). 

Kako lahko otrokom in mladostnikom 
pomagamo vsi, kot družba, na vsakem 
koraku?
Smo priča spremembi, ki je zaradi glo-
balnega virusa korenito obrnila naša ži-
vljenja na glavo, in ponovno smo sooče-
ni z izzivi, ki od nas zahtevajo povečano 
odgovornost do sebe in drugih, od nas 
zahtevajo, da vklopimo um, ki ni sebičen, 
ampak upošteva celotno družbo kot sku-
pnost. Nikakor ne moremo predvideti izi-

da trenutnega stanja, ampak upam si za-
trditi, da je tema empatije nekaj, kar bo 
določalo potek razvoja človeštva v priho-
dnje. 
Smo v časih, ko lahko izostrimo svoje za-
vedanje. Zavedanje, da sami ne moremo 
preživeti, da smo odvisni od tega, koliko je 
nam mar za druge in koliko je drugim mar 
za nas, je ena od rešilnih bilk prihodnjega 
razvoja civilizacije. Zavedanje, ki ga potre-
bujemo, ni intelektualne narave, ampak je 
izkušnja. Izkušnja, ki jo posredujemo na-
prej v odnosu do drugih. Jedro te izkušnje 
je, da nam je mar. 
Zato nagovarjam vse odrasle, ki imate 
vpliv na razvoj otrok, da se nam pridruži-
te v naših prizadevanjih za več empatije 
v svetu. Prav s pomočjo zgodb, v katerih 
otroci izražajo, kako so ostali brez občut-
ka, da je odraslim mar zanje, bi želeli po-
kazati, da je empatija potreba našega pri-
hodnjega preživetja. Otroci z izkušnjo, da 
nam je mar, bodo lahko to vrednoto živeli 
in širili naprej. To je naš poziv, poziv TOM 
telefona.
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Smo dovolj motivirani?
Motivacija je psihološki element, ki spodbuja organizem, da ravna v skladu s cilji, 
željami, potrebami in notranjo kontrolo. Nanjo lahko gledamo kot na gonilno silo, ki 
nas prisili, da ravnamo v skladu s svojim ciljem, ali pa naš zagon še dodano okrepi. 
Vzroki so lahko notranji ali zunanji, motivacija pa predvsem spodbuja in motivira 
naše vedenje. Kaj pa, ko motivacije ni več?

V resnici motivacija na neki na-
čin usmerja vse spektre naše-
ga življenja, le da se tega mor-

da v popolnosti ne zavedamo. Žeja je 
motivacija za to, da bomo popili koza-
rec vode in poskrbeli za hidracijo telesa. 
Vseeno pa motivacijo največkrat upora-
bljamo, ko govorimo o osebnem in po-
slovnem uspehu. Na tem področju pa 
še večkrat govorimo o pomanjkanju ali 
izgubi motivacije. Gre za pomanjkanje 
motivacije zaradi lastnega zadovoljstva 
in užitka (intrinzična motivacija) oziro-
ma pomanjkanje motivacije, ki jo čuti-
mo zaradi zunanjih pritiskov (ekstrinzič-
na motivacija), do katere največkrat pri-
de ravno v poslovnem svetu. 
Razlogi za pomanjkanje motivacije so 
različni. Športni in poslovni psiholog, 
mag. Aleš Vičič, se med drugim dotika 
tudi pozitivne psihologije oziroma nje-
nega nasprotnega učinka. Nas govori 
uspešnih poslovnežev in športnikov ali 
na splošno oseb, po katerih se zgleduje-
mo, vedno motivirajo? 

»Preveč dobesedno jemljemo citate o 
motivaciji in splošno znana prepričanja 
o tem, kaj naj bi nas motiviralo. Kot pri-
mer: moraš trdo delati, moraš biti zelo 
ustvarjalen, moraš imeti pogum ... Je-
mljemo jih preveč absolutistično, zara-
di preekstremne uporabe in razumeva-
nja teh prepričanj pa nam velikokrat na 
koncu ne uspe. Preveč tvegamo, preveč 
delamo, preveč improviziramo, išče-
mo zunanje potrditve ... na koncu nam 
ravno zaradi tega ne uspe,« pojasnjuje 
mag. Aleš Vičič in dodaja, da ljudje ve-
likokrat dosežemo ravno nasproten uči-
nek, ki pa je ta, da motivacijo popolno-
ma izgubimo, saj smo mislili, da bomo 
zaradi različnih citatov uspešnih ljudi in 
prepričanj uspeli. Ko recept ni uspešen, 
izgine tudi dejanska motivacija. 

Kako situacijo obrniti sebi v prid?
»Ljudje moramo kritično razumeti in 
pretehtati ta razmišljanja in stopiti ko-
rak nazaj. Včasih jih seveda uporabi-
mo in so nam koristna, ne pa vedno. Na 
njih moramo gledati kritično.« Ob tem 
še pravi, da sam težave opaža v celotni 
naši kulturi, in ne zgolj na področju špor-
ta in v poslovnem svetu, ki ju zaradi na-
rave dela najbolj pozna.

6. MARATON

sobota, 23. oktober 2021, med 11:00 in 16:30
kakovostna predavanja v živo na Sejmu Narava - Zdravje

poz i t i v n e  ps iholog i j e

11:00 - 12:00
predavatelj
mag. Aleš Vičič

Ko motiviranje ne motivira

Duševne stiske - lahko pomagam?

Kako izkoristiti tehnologijo sebi v prid

V prepričanja uspešnih ljudi, kaj je njih 'gnalo' do uspeha, na
trenutke verjamemo vsi in smo jih tudi ponotranjili kot del naše
kulture. Zdijo se nam tako zelo resnična in pozitivna. Pa nas res

vedno motivirajo? Ali nam včasih celo zbijajo motivacijo za uspeh?

12:30 - 13:30
predavateljica
dr. Špela Hvalec

Vsak izmed nas se je že srečal z osebno duševno stisko.
Doživljamo in spopadamo se z njimi na različne načine. Od
intenzitete in dojemanja stiske je odvisno, ali nas ohromi ali

aktivira v smeri razreševanja.

14:00 - 15:00
predavatelj
dr. Dan Podjed

V zadnjem desetletju in pol so nas t. i. pametne naprave povsem
očarale in tudi zasvojile. Predavanje bo pojasnilo, kako lahko med

krizo uporabimo pametne naprave sebi in drugim v prid in jih
začnemo spet sami upravljati, namesto da one upravljajo z nami.

15:30 - 16:30
predavateljica
Tadeja Brankovič

Zakaj se močno brcati v rit? -
Otroci, starši in gibanje

 Šport nas krepi in dela svobodne. S športom osvajamo najboljše
kompetence življenja za vsak dan. Na predavanju z olimpijko
Tadejo Brankovič boste izvedeli, zakaj je tako pomembno, da

osvojimo navade in vzorce gibanja že v rani mladosti.

 6. maraton pozitivne psihologije celo jesen tudi prek spleta - od 2. oktobra do 20. novembra
ob 18:00 na Facebook in Youtube kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje. Spletno,

kakovostno, brezplačno! Brezplačne prijave na: www.maratonpozitivnepsihologije.si.

Kjer  j e  v sak zmagovale c  svo j ega  ž i vl j e n ja !
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K ako program pozitivno vpliva 
na podjetništvo in gospodar-
stvo? 
Spodbujanje podjetništva in 

podjetniške kulture ter okolja, ki omogo-
ča nove karierne priložnosti in zagotavlja-
nje novih delovnih mest, je ena izmed ra-
zvojnih prioritet agencije. In projekt Pod-
jetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji 
(PONI LUR) je eden tistih, ki v dokaj krat-
kem obdobju postreže s konkretnimi re-
zultati, to je z razvitimi novimi idejami, 
ustanovitvami novih podjetij in kreiranjem 
novih zaposlitev. Poleg pozitivnega vpliva 
na gospodarstvo z njim povečujemo tudi 
konkurenčnost regije in kakovost življe-
nja v njej, saj vse ideje sledijo trajnostnim 
smernicam razvoja, produkti in storitve, ki 
jih udeleženci razvijajo, pa so inovativni in 
družbi ter okolju prijazni.

Kakšni so odzivi udeležencev in rezulta-
ti ter kako ste vi zadovoljni z rezultati?
Projekt udeležencem nudi popolno pod-
porno podjetniško okolje, na razpolago so 
jim številni strokovnjaki, mentorji, udeležu-
jejo se različnih usposabljanj in izobraže-
vanj. Program je res dodelan in učinkovit 
in temu primerno so z njim zelo zadovoljni 
tudi udeleženci. In seveda tudi mi – devet 
mesecev po zaključku usposabljanja prve 
skupine in le štiri mesece po zaključku 
druge skupine se na sejmu Narava-zdrav-
je s svojimi produkti in storitvami že pred-
stavlja sedem udeležencev. Ena izmed 
njih je celo iz tretje skupine, ki bo uspo-
sabljanje zaključila konec tega meseca. 
To so le ideje, ki sovpadajo s temo sejma 
(zdravje, velnes, rekreacija, prehrana in po-

Spodbuda inovativnih 
in naprednih idej
Projekt PONI izvaja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). 
Ta povezuje 26 občin osrednjeslovenske regije, v katerih podpira trajnostno naravnane 
gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in kreativne dejavnosti. Ob tem 
spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih mrež med različnimi deležniki, ki s svojimi 
aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni razvoj regije. O projektu Podjetno nad izzive je za 
nas spregovorila mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR.

dobno), na trg pa je uspešno vstopila tudi 
večina ostalih udeležencev.

Kdaj lahko pričakujemo naslednji raz-
pis? 
Trenutno potekajo aktivnosti za začetek 
dela četrte skupine, ki bo začela program 
v novembru. Do konca projekta, to je do 

Projekt Podjetno nad izzive
Projekt Podjetno nad izzive v Lju-
bljanski urbani regiji (PONI LUR) 
je namenjen vsem, ki imajo inova-
tivne in napredne ideje ter si želi-
jo stopiti na samostojno podjetni-
ško pot, manjka pa jim nekaterih 
ključnih znanj. V okviru projekta 
udeležence čakata štirimesečna 
zaposlitev na Regionalni razvojni 
agenciji Ljubljanske urbane regi-
je ter popolno podporno podjetni-
ško okolje. S pomočjo mentorjev 
in uspešnih podjetnikov ter stro-
kovnjakov z različnih področij v 
tem času pridobivajo številna zna-
nja, vse od razvoja poslovne ideje 
do izdelave poslovnega modela in 
načrta, marketinških in promocij-
skih aktivnosti, poslovne komu-
nikacije, upravljanja IKT, pridobi-
vanja virov financiranja, osnovna 
pravna ter finančna znanja. Pro-
gram je oblikovan tako, da udele-
ženci v tem času osvojijo znanja 
in veščine, ki so nujni za uspešen 
in učinkovit razvoj ideje ter zagon 
podjetja.

septembra 2023, bodo objavljeni še trije 
razpisi, v okviru katerih bomo lahko spre-
jeli po 11 udeležencev. Naslednji bo obja-
vljen februarja 2022 na www.rralur.si.

Mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR  
Foto: Doris Kordić



Z vami na sejmu

31Zdravo z naravo

51. sejem Narava-zdravje Gospodarsko razstavišče, 20.–23. oktober 2021

NZ pasica 210x20mm.indd   1-2NZ pasica 210x20mm.indd   1-2 11/10/2021   16:5011/10/2021   16:50

PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o.
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01 471 72 17
  info.plu@heineken.com
  www.pivovarnalaskounion.si
V sklopu sejma bomo obiskovalcem ponudili 
brezplačno degustacijo piva Laško 0,0 in 
Laško malt dark.

POLIKLINIKA MEDIKADENT d.o.o.
Ulica Nikole Tesle 16,  HR - 48260 Križevci, 
HRVAŠKA
  +385/48 682 788
  info@medikadent.com
 www.medikadent.com
Najsodobnejša in največja dentalna poliklinika 
v regiji. Vse na enem mestu. Z brezplačnim 
prvim pregledom, brezplačno nastanitvijo 
in prevozom. Prepričajte se v kvaliteto naših 
uslug in ugodnih cen.
  
POLŽEK - DRUŠTVO ZA OTROKE S 
POSEBNIMI POTREBAMI
Kandijska cesta 47, 8000 Novo mesto, 
SLOVENIJA 
  040 718 646
  kaplan.dusan@siol.net
  www.polzek.si 
Polžek-društvo za otroke s posebnimi 
potrebami je prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno združenje otrok s posebnimi 
potrebami in drugimi vrstami zdravstvenih 
težav ter njihovih zakonitih zastopnikov, 
strokovnih delavcev in drugih oseb, ki 
se združujejo zaradi zagovarjanja in 
zadovoljevanja posebnih potreb invalidov 
ali huje bolnih otrok ter zastopanja njihovih 
interesov.

POSREDNIŠTVO RADIOSTEZIJA 
SIMONOVI ČAJI MILAN KALINIĆ s.p.
Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  041/793 108
  kalinic.milan888@gmail.com
Prodaja Simonovih zeliščnih čajev in 
magnetne terapije Magnoflex.

PROIZVODNJA IN PRODAJA 
KOZMETIČNIH IZDELKOV ANI ŠKUFCA
Kuštrinova ulica 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  031/250 777
  info@dermateka.com 
 www.dermateka.com 
Vse Dermateka formulacije so razvite s strani 
kozmetologinje in jih v laboratoriju skupaj 
z ekipo izdelujemo v Sloveniji. Strmimo k 
temu, da ponudimo najkvalitetnejše izdelke 
z aktivnimi in 100% naravnimi sestavinami v 
koncentracijah, ki učinkujejo. Kljub neskončni 
izbiri kozmetike in vedno večjemu prepričanju, 
da potrebujemo na stotine izdelkov Dermateka 
še vedno strmi k pravilu »manj je več«, kar 
se pozna tudi na formulacijah izdelkov, ki ne 
vsebujejo nepotrebnih sestavin, ki kožo le 
obremenjujejo.

UDELEŽENCI PROGRAMA

EVOLVE GARDEN 
Jona M. Cerar že od nekdaj rada uživa ze-
lenjavo. Medtem ko je poleti na voljo ogro-

mno raznovrstne zelenjave, pa ima pozimi 
in spomladi vedno težave, saj se zelenjave, 
ki je na voljo, hitro naveliča. Odkar ima otro-
ka, je opazila tudi, kako pomemben je vi-
zualni izgled pripravljenih jedi. Ko je doma 
prvič poskusila sama vzgojiti mikrozelenje, 
se je nad njim takoj navdušila. V njen vsak-
dan je prineslo pestrost, odlično popestri-
tev okusov, krožniki pa so postali tudi vizu-
alno zelo privlačni. Nad mikrozelenjem se 
je tako navdušila, da želi to radost in oku-
snost predstaviti tudi drugim. 

NANU
Nuša Marinc je univerzitetna diplomira-
na inženirka živilske tehnologije, ki je is-
kala rešitev za svojo suho, občutljivo in 
k alergijam nagnjeno kožo. Ker ji nikakor 
ni uspelo najti kozmetike, ki bi ji resnično 

ustrezala, se je začela intenzivno izobra-
ževati na tem področju, med drugim tudi 
na priznani akreditirani šoli Formula Bota-
nica v Veliki Britaniji, kjer je pridobila certi-
fikat iz organske anti-age nege kože.

VONJALNI TRENINGI 
Vonjalni treningi so rezultat lastne izku-
šnje, saj je Vesna novembra 2020 zbole-
la za covidom-19 in poleg drugih simpto-
mov je zgubila tudi voh in okus. Počutje 
se je izboljšalo, voh pa se po enem mese-
cu ni vrnil, zato se je odločila poiskati re-
šitev. Na podlagi objavljenih znanstvenih 
raziskav in znanja iz naravne parfumeri-
stike, psihoterapije ter lastnih izkušenj je 
oblikovala Vonjalne treninge, ki so name-
njeni vsem, ki so izgubili voh in okus.

LAPOFFICE
Mlada podjetnica Karin Močnik je diplo-
mirana organizatorka informatičarka. Že 
od nekdaj si je želela skočiti v svet podje-
tništva in ravno to ji je omogočil program 
PONI. Tekom usposabljanja je razvijala in 
analizirala kar nekaj idej za storitve in iz-
delke, največ potenciala pa je s pomočjo 
mentorja prepoznala v svoji zadnji zami-
sli – spletni prodaji zložljivih računalniških 
mizic za prenosnike LapOffice.

SIMATHLON
Janez Dobnikar je velik ljubitelj športa, vi-
deoiger in sodobne tehnologije. Ker je že-
lel združiti vse svoje hobije v en sam pro-
jekt, je nastala ideja o kolesarski simulaci-
ji Simathlon. Razvoja aplikacije se je lotil 
skupaj s prijateljem Primožem Zorkom, ki 
ima podobne hobije in cilje, in pri tem sta 
več kot uspešna. Simathlon je interaktiv-
na kolesarska platforma, ki omogoča ko-
lesarjenje po različnih navideznih kolesar-
skih pokrajinah. 

MARRE
Mare je ustanovitelj znamke Marre masa-
že. Njegovo poslanstvo je prizadevanje za 
ohranjanje zdravja in dobrega počutja nje-
govih zvestih strank. Pravi, da ni večjega 
zadovoljstva, kot je to, ko se mu stranka 
po masaži z žarom v očeh in nasmehom 
na ustih zahvali za odpravo bolečin ali vo-
zlov v telesu. 

GINGERORANGE
Maja Mujanović, diplomirana ekonomist-
ka, se je za priključitev projektu PONI LUR 
odločila po izteku dela v eni izmed najbolj 
poznanih drogerijskih verig v Sloveniji, 
kjer je pridobila številne izkušnje. Idejo za 
oblikovanje blagovne znamke vrhunskih 
prehranskih dopolnil je razvijala skupaj s 
prijateljico Urško Trost, ki je tudi partneri-
ca v novonastalem podjetju.
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Š tudentje imajo tako že v času 
študija možnost razviti nov, ino-
vativen živilski izdelek z združe-
vanjem kompleksnih elementov 

razvoja (tehnološki, senzorični, proizvo-
dni, zakonodajnopravni, finančni, okoljski 
in trženjski). Ecotrophelia združuje štu-
dente, profesorje, raziskovalce in industri-
jo pri razmišljanju o eko-inovativnih reši-
tvah. Od leta 2008, ko so v Sloveniji prvič 
organizirali tekmovanje, se ga je do zdaj 
udeležilo že več kot 200 študentov, ti pa 
so razvili že 51 inovativnih živilskih izdel-
kov. Mladi s tem dokazujejo, da so kreativ-
ni, iznajdljivi, radovedni, sposobni timske-
ga dela in vztrajni.

Pinja
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbor-
nica kmetijskih in živilskih podjetij je poleti 
razglasila letošnje inovacije ter zmagoval-
ne ekipe tekmovanja Ecotrophelia Sloveni-
ja 2021. Gre za študentsko tekmovanje s 
področja inovativnosti v živilstvu in razvo-
ja novih živilskih izdelkov. V svojih izdelkih 
morajo študenti zajeti ekološko inovacijo v 
vsaj eni dimenziji razvoja (surovine – eko-
loška pridelava, nizek ogljični odtis in/ali 
embalaža – povratna, primerna za recikli-
ranje in/ali proizvodni proces – varčevanje 
z energijo, uporaba reciklirane vode in/ali 

distribucija/logistika – nove storitve, krat-
ke oskrbovalne verige ...). Letošnje zmago-
valke Ecotrophelie 2021 so postale članice 
ekipe Pinja Monika Kočar, Kristina Matič, 
Ana Mihelič, Alenka Sinjur in Urška Šetina. 
Pri Pinji gre za tradicionalni pinjenec v mo-
derni preobleki in v treh različicah, primer-
nih za vsak del dneva. Namenjen je sta-
rejši generaciji in njihovim vsakodnevnim 
potrebam. 
»Izdelek je za aktivne starejše, ima večjo 
vsebnost beljakovin, je brez laktoze. Ima-
mo tri različne okuse in tri različice, vsa-
ka pa je namenjana svojemu delu dneva,« 
nam je zaupala članica letošnje nagrajene 
ekipe Monika Kočar. 
O projektu pa je še dodala: »Pri projektu 
smo želele sodelovati že ob koncu diplo-
me, a se nam preprosto ni izšlo. Od prijave 
do samega tekmovanja imaš samo tri me-
sece, zato smo se tega lotile šele v času 
magistrskega študija, saj se lažje prilaga-
jaš. Kasneje smo imele tudi več znanja, 
med študijem pa smo spoznale tudi celo-
ten postopek razvoja izdelka. Tudi emba-
laža in deklaracija sta prilagojeni ciljnemu 
potrošniku, torej starejši populaciji. Emba-
laža spominja na pinjo, posodo za pridela-
vo masla, saj smo uporabile stranski pro-
dukt masla, pinjenec, v tekmovanju pa je 
pomembna tudi ekokomponenta.«

ECOTROPHELIA SLOVENIJA

Inovativnost študentov 
v živilstvu

Ecotrophelia Slovenija je tekmovanje, ki spodbuja 
podjetništvo in konkurenčnost živilskopredelovalne 
industrije, in to predvsem z vključevanjem mladih 
nadobudnih študentov – inovatorjev.

Z vami na sejmu

RAZKOŠJE NARAVE, ZAVOD ZA 
ŽIVLJENJE Z NARAVO
Košiše 13 B, 1241 Kamnik, SLOVENIJA
  040/554 032
 razkosje.narave@gmail.com
 www.razkosje-narave.com
Razkošje narave, veganske ognjičeve kreme z 
zgodbo, programi za razvoj naravi prijaznega 
podjetništva, terapija in coaching s konji, 
trening.

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE-ZVEZA 
ZDRUŽENJ
Mirje 19, 1000 Lljubljana, SLOVENIJA
  05/909 70 00
 rdeci.kriz@rks.si
 www.rks.si
Rdeči križ Slovenije, kot največja in najstarejša 
humanitarna organizacija na Slovenskem 
že več kot 150 let aktivno deluje v skladu s 
sedmini temeljnimi načeli gibanja Rdečega 
križa. To pa so: humanost, nepristranskost, 
nevtralnost in neodvisnost, prostovoljnost, 
enotnost in univerzalnost.
 

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA 
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/306 19 02
 info@rralur.si
 www.rralur.si
V okviru projekta PONI LUR, ki je namenjen 
posameznikom z inovativnimi idejami in 
željo po samostojni podjetniški poti, se bodo 
predstavili mladi podjetniki s svojimi idejami: 
ginerorange, Nanu, Evolve Garden, LapOffice, 
Simathlon, in Marre masaže.
 

SERENITY WELLNESS  
AND SPA d.o.o.
Na Brezno 13, 1351 Brezovica pri Ljubljani, 
SLOVENIJA
  031/268 294
 info@serenity.si
 www.serenity.si
Serenity wellnes, fitnes, beauty studio z 
najlepšim razgledom. 

SHOWTEC – TELEVIZIJSKA 
PRODUKCIJA d.o.o.
Mlinska ulica 22, 2000 Maribor, SLOVENIJA
  02/228 04 90
 info@showtec.net
 www.net-tv.si
Že 11 let prva revija o zdravilnih rastlinah in 
njihovi uporabi. Vzpodbujamo zdrav življenjski 
slog, objavljamo recepte za pripravo čajev, 
tinktur in mazil, zanimive intervjuje ter skrb za 
hišne ljubljenčke.
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SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/241 88 14
  sls@sls.si
Za Slovenijo sodelovanja in povezovanja. Za  
čisto in zdravo okolje. Za polno samooskrbo 
z lokalno pridelano hrano. Za obdelano in 
poseljeno podeželje 

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, SLOVENIJA
  02/300 63 50
 drustvo@drustvo-celiakija.si
  www.drustvo-celiakija.si
Slovensko društvo za celiakijo je humana 
organizacija, ki deluje v javnem interesu na 
področju zdravstvenega varstva članov in 
bolnikov s celiakijo na področju Slovenije in je 
polnopravna članica AOECS.

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA TERAPIJO 
S POMOČJO ŽIVALI - AMBASADORJI 
NASMEHA
Knobleharjeva ulica 21, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  041/771 655
 info@ambasadorji-nasmeha.si
 www.ambasadorji-nasmeha.si
Društvo Ambasadorji nasmeha že 16 let 
izvajamo programe: aktivnosti in terapije 
s pomočjo živali, učenje s pomočjo živali, 
beremo z nasmehom, pravilen pristop do psa 
in odgovorno skrbništvo živali ter odprava 
strahu pred psom.
 
SMT DENT d.o.o.
Ilica 283,  HR - 10000 Zagreb, HRVAŠKA
  385/1 370 34 98
  info@ortoimplant.hr
 www.ortoimplant.hr
Ortoimplant Dental Spa Zagreb, klinika z 
edinstvenim konceptom nove tehnologije. Naj 
bodo brezzobnost, paradontoza in prozeze za 
vas preteklost – rešitev je tehnologija ALL ON 
4 in ZYGOMA. Pokličite in se naročite na prvi 
brezplačni pregled z vso diagnostiko +385/1 
3703 498
 

SONJA VAVKEN s.p.
Hotedršica 103 A, 1372 Hotedršica, 
SLOVENIJA
Tel: 031/760 694
 sonja,vavken@gmail.com
 www.herbaslovenica.si
Odgovorna trgovina Natura združuje ponudbo 
malih rokodelcev in predelovalcev kozmetičnih 
izdelkov, izdelkov za dom. Sledimo načelom 
pravične trgovine, ekološke proizvodnje 
in varovanju okolja. Izogibamo se uporabi 
plastične embalaže, embalažo v največji meri 
tudi ponovno uporabimo.

K akšen je osnovni pomen kr-
vodajalstva za posamično 
državo? 
Splošno je znano, da mora 

imeti vsaka država tak sistem krvoda-
jalstva, da je priskrbljena s krvjo. Tukaj z 
roko v roki sodelujeta Rdeči križ Slovenije, 

Pomen  
krvodajalstva
Na sejmu Narava-zdravje bo Rdeči križ 
Slovenije skupaj s študenti medicine 
obiskovalcem omogočil, da brezplačno 
preverijo svojo krvno skupino in se vpišejo 
v prostovoljni register krvodajalcev. Pred 
tem je za nas o pomeni krvodajalstva 
spregovoril Boštjan Novak, predstavnik 
Rdečega križa Slovenije.

KDO LAHKO DARUJE KRI?
»Načeloma prav vsak polnoleten dr-
žavljan Slovenije, ki ima več kot 50 
kilogramov in je dobrega zdravja. Po-
goji so tudi, da v zadnjem času ni bil 
prehlajen, ne kašlja, ni imel drugih 
bolezni in ni jemal zdravil. Če so vre-
dnosti krvnega barvila in tlaka ustre-
zne, kri lahko daruješ.«
• Če ste jemali antibiotike, inzulin, 

aspirine, nekaj časa ne morete 
biti krvodajalec. 

• Če imajo ženske ravno močne 
menstrualne krvavitve, bodo ta-
krat odklonjene in prenaročene, 
saj se jim zniža raven železa v 
krvi.

• Če ste se tetovirali ali si prebodli 
kožo s pirsingi, lahko darujete kri 
štiri mesece po takem posegu. 

• Pri cepljenju je različno. Po gri-
pi in klopnem meningitisu lahko 
recimo darujete že naslednji dan, 
če ni bilo nobenih učinkov. Če po 
cepljenju proti covidu-19 s cepivi 
Pfizerja, Moderne ali AstraZene-
ce ni bilo učinkov, ste lahko da-
rovalci že po 24 urah.

kot glavni organizator krvodajalskih akcij, 
in transfuzijska služba. Gre za zelo jasne 
naloge. Transfuzijska služba organizira in 
vodi program samozadostnosti s preskr-
bo s krvjo. V to so vključeni zbiranje, pre-
delava in testiranje krvi ter nato program 
klinične uporabe krvi. 
Drug del krvodajalstva pa se nanaša na 
organizacijo prostovoljnih, anonimnih in 
brezplačnih krvodajalskih akcij. Krvoda-
jalstvo je v Sloveniji prostovoljno, brez-
plačno in anonimno že od leta 1953 in 
tukaj z roko v roki sodelujemo s transfu-
zijsko službo. Program traja od 3. januar-
ja do 31. decembra vsako leto, vsak dan 
Rdeči križ organizira krvodajalske akcije.

Kaj se zgodi v nasprotnem primeru? 
V nasprotnem primeru smo brez krvi, saj 
potrebujemo 350 krvodajalcev vsak dan, 
da je Slovenija dobro prekrvavljena.

Kako pogosto se lahko udeležujemo 
krvodajalskih akcij? 
Pravilo je, da lahko moški daruje kri vsake 
tri mesece, ženska pa vsake štiri mesece. 

Kakšne težave predstavlja 
koronavirus? 
Tudi v Sloveniji je vse skupaj postavil na 
glavo. Več napora vlagamo v to, da dobi-
mo nove krvodajalce, stare 18, 19 let. Vsa 
ta mladina je bodoči nosilec preskrbe s 
krvjo v Sloveniji. Če ti mladi v prihodnjih 
15 letih ne bodo darovali krvi, bomo brez 
nje. Danes morajo vsi tudi predhodno po-
klicati in se naročiti. Se pa izgubi tako ime-
novana socialna nota, do katere je prišlo 
na terenskih krvodajalskih akcijah. 
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Z vami na sejmu

SOVEN d.o.o.
Mariborska cesta 48, 2352 Selnica ob Dravi, 
SLOVENIJA
  02/674 05 74
 uprava@soven.si
 www.soven.si
Proizvajamo bio volneno izolacijo za hiše, filce 
za vrtnarstvo, bio ležišča in bio posteljnino iz 
slovenske ovčje volne.  
 
SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA 
- SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ 
PRI DEMENCI
Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/256 51 11
 info@spomincica.si
 www.spomincica.si
Spominčica bo posredovala informacije o 
bolezni demence – prvi znaki in prepoznavanje, 
sporazumevanje in ravnanje z osebo z demenco, 
ter nudila pomoč in podporo. 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA
Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/300 68 40
 info@sts-ljubljana.si
 www.sts-ljubljana.si
Edina šola v Sloveniji, ki svojim dijakom in 
zaposlenim dnevno ponudi brezplačni slovenski 
zajtrk - maslo, med in kruh. Med pridobivamo 
na strehi šole, kjer imamo tudi šolski vrt. 
Dobrodošli!

ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE
Vodovodna cesta 25, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/434 72 91
 info@szlj.si, www.szlj.si
Meritve funkcionalnih telesnih sposobnosti, 
svetovanje. Miniolimpijada za predšolske otroke, 
predstavitev vadbe za starejše, prstomet, 
predstavitev invalidskega športa.

TERME BANOVCI d.o.o.
Banovci 1A, 9241 Veržej, SLOVENIJA
  02/513 14 40
 info@terme-banovsi.si 
 www.terme-banovci.si 
V osrčju idilične prleške pokrajine vas 
pričakujemo z odprtimi rokami in pristnim 
nasmehom. Uživajte čas in zadihajte v 
umirjenem tempu sproščenega okolja Prlekije – 
z ljubeznijo Terme Banovci. 

TOSAMA d.o.o.
Šaranovičeva cesta 35, Vir, 1230 Domžale, 
SLOVENIJA
  01/729 01 00
 info@tosama.si
 www.tosama.si
Tosama predstavlja prestižno linijo 
biorazgradljivih vložkov in tamponov Natura 
Femina Organic iz organskega bombaža 
s certifikatom GOTS. Spoznajte izdelke s 
probiotiki, naravno otroško kozmetiko to.to in 
paleto izdelkov za intimno nego. 

Š portna zveza Ljubljane je bila 
ustanovljena 25. aprila 1920 
in je – glede na arhivske doku-
mente – tako rekoč predhodni-

ca današnjega Olimpijskega komiteja 
Slovenije. Njeno ožje delovno področje 
zajema pretežno Ljubljano z okoliškimi 
občinami, a meja, predvsem informacij-
skih, danes ni več. Za svoje člane pri zve-
zi nudijo številne ugodnosti, predvsem 
pa jim nudijo nasvete glede obveznosti 
in zavarovanj ter zastopanja interesov pri 
OKS-ZŠZ in MOL.

Že 25 let sodelovanja s sejmi
Tudi letos se bodo na sejmu predstavi-
li s programom Razgibajmo Ljubljano, 
ki preko Športne zveze Ljubljane na lju-
bljanskih sejmih neprekinjeno sodeluje 
že četrt stoletja. Razgibajmo Ljubljano 
je mestna blagovna znamka, ki združu-
je projekte športa, rekreacije in gibanja v 
Ljubljani. Sofinancirata jo Mestna občina 
Ljubljana in Fundacija za šport, organiza-
torji pa so Športna zveza Ljubljane, Zveza 
športnih društev Krim in Zveza športnih 
društev Slovan.

Letos bodo predstavili Miniolimpijado, pri-
pravili brezplačne meritve telesnega fitne-
sa, za starejšo generacijo bodo pripravili 
brezplačno telovadno uro, predstavili pa-
rašportne panoge ...

Predstavljamo  
dve aktivnosti na sejmu: 
Miniolimpijada – od 20. do 22. 10. 
2021, od 9. do 12. ure
Z gibalno neaktivnostjo tudi zdravje peša. 
Podatki raziskav kažejo, da slovenski otro-
ci niso v ravno najboljši kondiciji, trenutna 
epidemija pa je stanje samo še poslabša-
la. Povečuje se število otrok s prekomerno 
telesno težo, vse več pa jih prosti čas pre-
življa pred ekrani. Za šport moramo redno 
skrbeti od malih nog in na sejmu Narava-
-zdravje predšolskim otrokom ponujamo 
Miniolimpijado. V okviru sejma Narava-
-zdravje bo Športna zveza Ljubljane, s svo-
jimi društvi in klubi, pripravila tri športne 
dneve za predšolske otroke ljubljanskih vrt-
cev, ki se bodo preizkušali in spoznavali z 
različnimi športnimi panogami (judom, no-
gometom, plesom, gimnastiko, atletiko …).
Fit senior – 21. 10. 2021,  
od 10. do 11. ure
Staranja žal ne moremo preprečiti, lahko 
pa skozi zdrav način življenja poskrbimo, 
da bo lepše. Kakovost življenja v zrelih le-
tih je odvisna od posameznika in njegove-
ga prizadevanja za ohranitev svojih spo-
sobnosti. Pridružite se nam na telovadbi 
za starejše, nizko intenzivni skupinski vad-
bi, ki posamezniku omogoča prilagoditev 
intenzivnosti glede na lastne sposobnosti. 
Vabljeni tudi obiskovalci sejma, potrebuje-
te pa športno opremo in podlogo.

Športna zveza Ljubljane 
na sejmih s programom 
Razgibajmo Ljubljano 
neprekinjeno sodeluje že 
četrt stoletja!

Razgibajmo  
Ljubljano

ŠPORTNA ZVEZA  
LJUBLJANE
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TRIDEA, STORITVE IN MARKETING, 
d.o.o.
Podkraj pri Zagorju 3a, 1410 Zagorje ob Savi, 
SLOVENIJA
  03 62 03 623
 tridea.doo@gmail.com
 www.bogastvozdravja.si
Revija Bogastvo zdravja je namenjena vsem, 
ki želijo storiti več za svoje zdravje. Z našo 
pomočjo storite tisti prvi in najpomembnejši 
korak k boljšemu počutju. 

UNIVERZA V LJUBLJANI, 
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/320 30 12
 tajnistvodekanat@bf.uni-lj.si
 www.bf.uni-lj.si
Skupni imenovalec študijskih programov 
na Biotehniški fakulteti je narava! Obiščite 
našo stojnico in izvedeli boste vse o študiju 
agronomije, biologije, biotehnologije, 
gozdarstva, krajinske arhitekture, lesarstva, 
mikrobiologije, zootehnike ter živilstva in 
prehrane.

USTANOVA UMANOTERA - 
SLOVENSKA FUNDACIJA ZA 
TRAJNOSTNI RAZVOJ
Resljeva cesta 20, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01 439 71 00
  info@umanotera.org
  www.umanotera.si
Razstava »Na vroči strani Alp« prikazuje v 
kakšni Sloveniji bomo živeli konec 21. Stoletja, 
če glede podnebnih sprememb ne bomo 
odločno ukrepali, ter kako se črni prihodnosti 
lahko izognemo.
 
VAL NAVTIKA  d.o.o.
Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA 
  040/324 326 
 narocniki@val-navtika.net 
 www.val-navtika.net   
Val navtika je po 30 letih daleč najbolj brana 
navtična literatura v Sloveniji. V svojo vsebino 
vključuje vse, kar je povezano z navtiko, z 
morjem in z njim  povezanimi dejavnostmi.

VETERINARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE 
Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana - Črnuče, 
SLOVENIJA
  01/563 26 70
 zbornica@vzb.si
 www.vzb.si
Veterinarska zbornica Slovenije je samostojna 
in neodvisna poklicna organizacija doktorjev 
veterinarske medicine na območju Republike 
Slovenije, ki zastopa poklicne, ekonomske in 
socialne interese svojih članov. 

Footgolf
Footgolf je nov atraktiven šport, ki združuje 
nogomet in golf. Igralci namesto žogice za 
golf uporabljajo nogometno žogo, ki jo udar-
jajo z nogo kot pri nogometu in ciljajo proti 
luknji kot pri golfu, le da ima tu luknja pre-
mer dobrih 50 centimetrov. Gre za natančen 
šport, v katerem morajo igralci z nogome-
tno žogo zadeti v luknjo s čim manj udarci. 
Ime je združitev besed nogomet in golf, in 
čeprav igra združuje ta dva športa, je bolj 
povezana z golfom. Ker nogometne žoge 
ne moramo udariti tako daleč kot žogico za 
golf, so luknje krajše od lukenj za golf. V pri-
merjavi z golfom je igra hitrejša, bolj dosto-
pna in ne zahteva drage opreme. Footgolf 
lahko igra vsak sam ali v skupini z največ šti-
rimi člani. Primerna športna obutev za igro 
so športni copati za umetno travo.
Footgolf se pogosto igra na igriščih za 
golf, čeprav ga je mogoče igrati tudi na 
posebej zgrajenih igriščih za footgolf. Prvi 
udarec je treba igrati iz udarjališča (tee 
boxa), če hočete zadeti luknjo, pa se mo-
rate izogniti oviram, kot so voda, bunker 
(peščena ovira), drevesa ter hribi. 
V Ljubljani je igro mogoče igrati na igrišču 
Mladinskega golf centra Stanežiče. Igri je 
namenjeno vsak torek od 17. ure, a se je na 
igro treba predhodno prijaviti, saj morajo 
igrišče prilagoditi.

Discgolf
Gre za igro, ki je zelo podobna tradicional-
nemu golfu, le da namesto udarjanja žoge 
v luknjo mečemo frizbi (leteči disk) v po-
sebej oblikovano kovinsko košaro. Cilj je 
enak: končati progo v čim manj metih. Po 
začetnem metu iz izmetne cone igralec 
vsak naslednji met začne na mestu, kjer je 
pristal prejšnji frizbi. Drevesa, grmičevje in 
razgiban teren okoli poti leta diska zagota-
vljajo izziv za golfista. Luknja je zaključe-
na, ko po »puttu« disk pristane v košu.
Igrišča so lahko v mestnih parkih, mestnih 
gozdovih, gajih, na gmajnah, smučiščih 
(poleti). Igra se lahko povsod, kjer s tem 
nikogar ne motimo oziroma ogrožamo, 
ter povsod, kjer je proga že urejena. Veči-
na prog po svetu (teh je že več kot 2700) je 
brezplačnih. Ponekod se zaračunava vstop 
v park, večinoma pa je strošek le izposoja 
opreme (za tiste, ki nimajo svoje) ali tečaji, 
tako skupinski kot posamezni. Oprema za 
discgolf je tudi relativno poceni, cene za en 
disk se gibljejo od pet do 14 evrov, s tem da 
za igranje zadostuje en sam disk.
V Ljubljani je igrišče za discgolf urejeno v 
parku na območju Rekreacijskega in izo-
braževalnega centra (RIC) Sava. Igrišče je 
brezplačno, a morate ob igri seveda paziti 
na številne sprehajalce, ki travnate površi-
ne uporabljajo za lastne aktivnosti.

Golf 
nekoliko 
drugače

V sklopu Javnega zavoda Šport Ljubljana delujejo 
številni parki, centri, objekti in športne površine. 
Ljubljančani in drugi obiskovalci lahko tako preizkušajo 
in trenirajo različne športe, od priljubljenega plavanja, 
hokeja, košarke do nekoliko drugačnih, še ne preveč 
razširjenih športov pri nas. Med njimi sta tudi footgolf in 
discgolf. Ju že poznate?
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Gibanje je pomembno  
za naše življenje in zdravje

NATAŠA GORENC
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD 
FIZIOTERAPEVTIKA
Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode, 
SLOVENIJA
  01/361 20 55
  tajnistvo@fizioterapevtika.si
  www.fizioterapevtika.si
Fizioterapevtika: Je filozofija – nova športna 
disciplina?«. Fizioterapevtski treninga 
t+ravnotežja za tekaški napredek. Predavanje 
za tekače in netekače saj vas bo primer 
kratkega in zabavnega fizioterapevtskega 
treninga navdušil.

VITAHEMP d.o.o.
Trg izgnancev 2, 8250 Brežice, SLOVENIJA
  041/651 222
  info@vitahemp.si
  www.vitahemp.si
Blagovni znamki VitaHemp in Raaw združujeta 
zdrave, ekološke in trajnostne izdelke, ki 
s svojo kvaliteto pripomorejo k zdravju in 
odličnemu počutju. 

VZAJEMNA ZDRAVSTVENA 
ZAVAROVALNICA, d.v.z.
Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/471 87 00
  info@vzajemna.si
  www.vzajemna.si
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., 
je največja specializirana zavarovalnica za 
prostovoljna zdravstvena zavarovanja v 
Sloveniji. Poleg dopolnilnih pa nudimo tudi 
široko paleto drugih zdravstvenih zavarovanj. 
Obiščite nas.
 
ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE z.o.o.
Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/244 13 60
 info@zzs.si
 www.zzs.si
Zadružna zveza Slovenije z. o. o. kot krovna 
organizacija kmetijsko-gozdarskih zadrug v 
Sloveniji združuje 60 zadrug, ki povezujejo več 
kot 13.000 družinskih kmetij in na podeželju 
zagotavljajo 2.600 stabilnih delovnih mest. 
Na sejmu se bodo predstavile: KMEČKA 
ZADRUGA SEVNICA, KMETIJSKA ZADRUGA 
AGRARIA KOPER, KMETIJSKA ZADRUGA 
RAČE, KMETIJSKA ZADRUGA TOLMIN, 
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA IDRIJA, 
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA SLOGA 
KRANJ

ZAVOD BREZ OVIR so.p.
Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/620 84 04
  info@brezovir.si
 www.brezovir.si
Zavod brez ovir je socialno podjetje, ki se 
ukvarja z zagotavljanjem osebne asistence in s 
področjem izboljševanja dostopnosti objektov 
za osebe z ovirami pa tudi z dostopnim 
turizmom.

Pomen gibanja je osnova vsakega pogovora o zdravem 
življenju. Ljudje pa ob številnih obveznostih ravno gibanje 
z največjim veseljem postavljamo na stranski tir. Včasih 
v resnici zadošča že enourni sprehod v naravi, s katerim 
oživimo tako telo kot duha. Ravno to pa je tisto, kar želi 
ljudem približati osebna trenerka Nataša Gorenc.

V zadnjih dveh letih je oza-
veščenost o gibanju po-
stala še bolj pomembna. 
Zakaj bi morali biti ljudje 

dejansko vedno vsaj malo telesno ak-
tivni?
Gibanje bi moralo biti enakovredno oseb-
ni higieni. Naše telo je sestavljeno iz mi-
šic, ki potrebujejo stimulacijo, saj ne 
smejo zaspati, ker imajo svojo funkcijo. 
Zato bi se moral vsak gibati toliko, da za-
dosti osnovnim potrebam, da telo spravi 
v pogon, da poskrbi za mobilnost, giblji-
vost, da je telo dovolj močno in da ima 
dobro srčno kondicijo. To je pomembno 
tako za življenje kot za zdravje.
 
Katero gibanje lahko čisto vsak izmed 
nas vnese v svoj vsakdan?
Gre predvsem za osnove. Predvsem v 
zadnjih dveh letih se je stanje še poslab-
šalo. V neki raziskavi sem brala, da je 50 
odstotkov slovenske populacije še vedno 
neaktivne. Zaradi zaprtja države je veliko 
otrok, ki so se prej ukvarjali s športom, 
ostalo brez veselja in so se preprosto za-
sedeli. Stanje med slovensko mladino je 
grozno. Ko dobim mlade na treninge, se 
vidi, da nekaterih stvari, ki so jih včasih 
mladi delali brez težav, pri njih sploh ni 
mogoče izvesti. Izgubili so gibljivost, ka-
kovost gibanja se je poslabšala ... 

To je skrb vzbujajoče ... 
Po eni strani so ljudje morda postali bolj 
ozaveščeni, po drugi strani pa je od tega, 
da veš, da je nekaj dobro, do tega, da de-
jansko nekaj narediš, še dolga pot. Moti-
vacija in psihično stanje sta trenutno na 
zelo nizki ravni, zato mislim, da je dobro, 
da vsi naredimo veliko na spodbudi. To je 
tudi moj cilj kot trenerka. Da ljudem pred-
stavim, da je to najcenejše zdravilo, tudi 
za dušo. 

Moramo poudariti, da je vsako gibanje 
dobro in pozitivno.
Gre za to, da se dejansko premaknemo. 
Veliko ljudi se dobesedno zasedi. Otroci 
so med sobami in kuhinjo, ljudje sploh 

ne zapuščajo več svojega doma. Treba 
je začeti z malimi koraki, ne smemo biti 
niti preveč zahtevni. Predvsem je treba 
uživati v procesu in sami poti. Ko greš 
na sprehod, moraš uživati, morda o čem 
razmisliti.

Tudi sami ste mati. Kako gledate na 
zgodnje vključevanje otrok v določen 
šport in izrazite treninge? 
Vse skupaj je šlo malo predaleč. Otro-
ci bi morali najprej uživati v igri. Otroke 
potiskajo čez meje in posledično šport 
zasovražijo, moral bi pa biti nekaj, v če-
mer uživajo. Na to bi morali gledati rav-
no s te perspektive in starši bi morali biti 
otrokom dober zgled. Po mojem mne-

nju bi morali otroci nekje do dvanajstega 
leta preizkusiti čim več športov in dela-
ti osnove, uživati, se igrati ... To je edini 
zdrav način, šele potem je ozka specia-
lizacija, ko vidiš, kaj otrok želi, in mu pri-
sluhneš. 

Kako gledate na vadbene trende? Kaj 
vam predstavlja vadbeni trend? 
Še vedno je najbolj pomembno to, da lju-
dem približaš pomen funkcionalnih vadb 
za fit in splošno oblikovano telo. Da ti vaje 
pomagajo v realnem življenju recimo pri 
dvigovanju vrečk, dvigovanju otrok s tal, 
pranju oblačil – da te ne uščipne vsakič, 
ko se skloniš. Vračamo se k osnovam, ki 
smo jih med odraščanjem vsi razvijali in 
brez težav izvajali. Zdaj pa veliko ljudi niti 
ne zna več narediti počepa, ki je najbolj 
osnoven gib. Moderni trendi se vračajo 
k osnovam – ljudem približati osnove in 
jim pokazati vaje, ki jih lahko vsakodnev-
no izvajajo tudi doma s pripomočki, ki jih 
imajo in jih nič ne stanejo, posledično pa 
jim to omogoča normalno življenje.

»Gibanje bi moralo biti 
enakovredno osebni 
higieni. 
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Rastline imamo radi. Poskrbijo za dekoracijo našega doma, hkrati imajo lahko tudi 
številne druge pozitivne lastnosti za naš bivalni prostor. Včasih pa za njih preprosto 
ne moremo ali ne znamo več skrbeti. Namesto da jih popolnoma zavržemo, jih lahko 
odpeljemo v zavetišče za zavržene rastline.

ZAVETIŠČE ZA ZAVRŽENE RASTLINE

Kam z rastlinami, 
za katere ne morete 
več skrbeti?

Z a zavetiščem, ki v Ljubljani de-
luje že od leta 2015, stojita Ana-
mari Hrup in Eva Jera Hanžek – 
prijateljici, ki sta se spoznali na 

akademiji, umetnici in ljubiteljici rastlin. V 
njunem zavetišču lahko rastline, ki jih ne 
potrebujete več, oddate ali pa kakšno od 
zavrženih rastlin posvojite in ji tako date 
novo priložnost.
»Rastline dobimo od ljudi, ki prinesejo ra-
stline, za katere ne morejo več skrbeti. V 
večini so razlogi ti, da se preveč razmno-
žijo, da se selijo, da kdo umre in zapusti 
več rastlin. Včasih delava tudi potaknjen-
ce, večinoma pa so to rastline, ki jih do-
bimo. Nato krožijo, s tem pa opozarjamo 
tudi na problem množične potrošnje ra-
stlin,« nam je o delovanju zavetišča za-
upala Anamari Hrup. Ob tem pa je opo-
zorila tudi na splošen problem družbe – 

množično potrošnjo. Anamari in Eva sta 
namreč opazili, da se ljudje ob nakupu ra-
stlin ne zavedamo, zakaj so njihove cene 
v velikih centrih tako zelo nizke in dosto-
pne. »Nizka cena s sabo nosi veliko skritih 
stvari. Da nekdo v verigi ni bil pošteno pla-
čan, da so rastline gojene s pesticidi, da 
so prišle z drugega konca sveta. Naše pa 
prehajajo iz rok in v roke ter s sabo nosijo 
tudi zgodbe.« Anamari in Eva zgodbe za-
pisujeta v obliki poezije in proze. Rastline 
tudi personalizirata, te pa nato pripovedu-
jejo svojo zgodbo o tem, kako za njih skr-
beti, in o svojem bivanju pred prihodom v 
zavetišče.

Delovanje zavetišča 
»Zavetišče za zavržene rastline se ukvar-
ja z rastlino kot živim bitjem. Na več na-
činov opozarjamo na odnos do okolja in 

posledično do vseh živih bitij. Pri nas lah-
ko rastlino posvojite ob podpisu in narisu 
pogodbe. Naris pa zato, da se jo nariše in 
se z njo nekoliko drugače poveže. Plača 
se posvojnina, ki je odvisna od velikosti ra-
stline, določene pa se lahko posvojijo tudi 
s prostovoljnim prispevkom.« 
Znotraj zavetišča sicer organizirajo tudi 
številne delavnice, preko katerih na pre-
prost način učijo o rastlinah in odnosu do 
njih. Ker sta obe umetnici, pa je tudi ume-
tnost pomemben del zavetišča. To bosta 
pokazali tudi na sejmu Narava-zdravje. 
Anamari bo predstavila tečaj osnov risa-
nja rastlin, na katerem se bodo udeležen-
ci učili različnih tehnik upodabljanja, na-
mesto ljudi pa bodo pozirale rastline. Eva 
pa bo kot certificirana učiteljica joge le-to 
združila z rastlinami in pripravila ravno to: 
jogo z rastlinami.

Foto: Gaja Naja Rojec

Foto: Gaja Naja Rojec Foto: Mimi Antolović Foto: Arhiv Galerija Gallery
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ZAVOD NORA, CENTER SODOBNIH 
ZASVOJENOSTI
Križna ulica 12, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  041/742 652
 info@logout.si, www.logout.si
Sestava družinskih dogovorov uporabe 
zaslonov. Kratka svetovanja staršem in družini 
v zvezi z uporabo zaslonov in informiranje.

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/230 95 00
 zrsvn.oe@zrsvn.si
 www.zrsvn.si
V projektu Mala barja – Marja izboljšujemo 
stanje bazičnih nizkih in prehodnih barij na 
desetih Natura 2000 območjih v osrednji 
Sloveniji in na Gorenjskem.
 
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE O 
DIABETESU
Bezenškova ulica 18, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/542 50 04
 revija.dita@siol.net
 www.diabetes.si
Na diabetes info točki Zavoda DIABETES si 
bodo obiskovalci sejma lahko izmerili krvni 
sladkor in holesterol. Lahko bodo izbrali med 
kvalitetnimi prehranskimi izdelki za diabetike 
po ugodnejši ceni in priročniki. Brezplačno 
bodo prejeli časopis Diabetes in revijo Dita.

ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU 
LJUBLJANA
Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  01/239 65 00
 info@zod-lj.si
 www.zod-lj.si
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana na 
območju MOL izvaja pomoč na domu v obliki 
socialne oskrbe na domu, uporabnikom 
pa omogoča tudi brezplačno vključitev v 
program delovne terapije in/ali organiziranega 
prostovoljstva.

ZBORNICA KMETIJSKIH  
IN ŽIVILSKIH PODJETIJ PRI GZS 
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/589 82 94
 katarina.jevsjak@gzs.si
 www.gzs.si/zivilska
Ecotrophelia Slovenije je študentsko 
tekmovanje na področju razvoja novih 
inovativnih živil, ki ga organizira GZS- Zbornica 
kmetijskih in živilskih podjetij. Na sejmu 
se bodo predstavile ekipe z letošnjega 13. 
tekmovanja Ecotrophelia Slovenija.

K rvodajalstvo je dobrodelno 
tudi pri psih in mačkah, vodi 
pa ga en cilj – pomagati dru-
gemu v nesreči. Kri je odločil-

na za preživetje v primerih, ki jih spremlja 
večja izguba krvi, in pri nekaterih kirurških 
posegih.
Možnosti, da bi v nujnih zdravstvenih sta-
njih naših živalskih pacientov poklicali in 
naročili vrečko tipizirane krvi, bodo veteri-
narji v Sloveniji težko dosegli. Zato se jim 
je porodila ideja, da ustvarijo enoten sple-
tni portal pasjih in mačjih krvodajalcev, 
ki bo pokrival celotno Slovenijo. Projekt 
pa je podprla tudi Veterinarska zbornica 
Slovenije. Portal je namenjen in dostopen 
vsem, veterinarjem in lastnikom psov in 
mačk. 
»Med lastniki želimo širiti informacije o 
krvodajalstvu in transfuzijski medicini pri 
psih in mačkah ter s tem pridobiti čim več 
primernih krvodajalcev, veterinarjem pa 
želimo s preglednostjo in možnostjo fil-
triranja darovalcev zagotoviti, da v nujnih 
primerih najdejo primernega krvodajalca 
v najkrajšem možnem času. Tako kot pri 
ljudeh sta tudi tukaj pomembna brezkom-
promisna solidarnost in samo en cilj – 
pomagati drugemu v nesreči.«

Krvodajalstvo  
za male tačke

Ste vedeli, da krvodajalstvo poteka tudi pri živalih?

Kakšen pes je primeren za 
krvodajalca?
• primerna teža več kot 25 kg
• starost od 1 do 8 let
• priporočljiv vitek vrat, ni pa 

nujen
• priporočljiva mirna narava
• zdrav, v dobri kondiciji
• redno cepljen, dobiva redno 

zaščito proti notranjim zaje-
davcem

• zaščiten proti dirofilariozi 
(tj. srčni glisti)

• brez predhodnih transfuzij

Kakšna mačka je primerna 
za krvodajalca?
• telesna teža več kot 4 kg
• zdrava, v dobri kondiciji
• notranja mačka
• redno cepljena in brez čre-

vesnih zajedavcev
• FeLV in FIV negativna, brez 

znakov FIP
• redna zaščita proti bolham
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Z vami na sejmu

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/300 39 41
  chc@zd-lj.si
  www.zd-lj.si
V ZD Ljubljana namenjamo velik poudarek 
zdravim življenjskim navadam, tako na 
delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju 
posameznika, z vidika telesnega in duševnega 
zdravja. Program: preventiva in skrb za zdravje

ZDRUŽENJE HUMANUP
Medvedova cesta 12, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  070/871 384
  ddamnjan@gmail.com
  www.namestitev-atlasa-humanup.si
Z masažo zatilja po HumanUp metodi 
se izboljša funkcionalnost in pretočnost 
cervikalnega dela hrbtenice., ter zmanjšajo 
glavoboli, vrtoglavice, aritmije, težave z 
dihanjem, ravnovesjem, želodcem, mehurjem… 
Čas je, da odpravite  vzroke bolezni in si 
zagotovite boljše zdravje in počutje.

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH  
VODNIKOV SLOVENIJE
Alešovčeva ulica 10, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
  info@slovenija-vodniki.si
  www.slovenija-vodniki.si
Povezovanje narave in zdravja s turizmom 
v sodelovanju s priznanimi izvajalci, kot so: 
Botanični vrt Sežana in Vina Kras Sežana, 
Posestvo Meranovo in Fakulteta za kmetijstvo 
in biosistemske vede Maribor v sklopu z 
botaničnim vrtom, Zdravje iz oljčnih nasadov 
slovenske Istre v turizmu. Pomona, posestvo v 
Rogatcu, ponuja  naravo, zdravje in turizem  na 
podeželju

ZELIŠČNI VRT MAJNIKA,  
KATJA TEMNIK
Žiče 66A, 3215 Loče, SLOVENIJA
  031/317 109
  zeliscni.vrt.majnika@gmail.com
 www.majnika.si
Zeliščni vrt Majnika nudi izdelke najvišje 
kakovosti iz ekološke, biodinamične pridelave: 
kuhinjska zeliščna sol, zeliščni čaji, kalčki.

ZEPTER-SLOVENICA d.o.o.
Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec, 
SLOVENIJA
  02/884 39 01
  info@zepter.si
  www.zepter.si, www.bioptron.si
Zepter je mednarodno podjetje, ki proizvaja in 
distribuira ekskluzivno blago visoke kakovosti 
ter si prizadeva, da bi izboljšal življenjski slog 
vsepovsod po svetu ter postal nepogrešljiv del 
vsakdanjega življenja. 

B iološka medicina je pristop 
z naprednim razumevanjem 
zdravja in zdravljenja s stimula-
cijo, uravnoteženjem in obnovo 

regulativnih mehanizmov v telesu. Eden 
izmed pionirjev današnje oblike biološke 
medicine v Evropi je zagotovo prof. dr. 
Thomas Rau, dekan švicarske akademi-
je za biološko medicino (Swiss Biological 
Medicine Academy) in izobraževalne klini-
ke Swiss Biological Medicine Center. Dr. 
Thomas Rau se upravičeno šteje za ene-
ga izmed najboljših zdravnikov na svetu. 
Iz medicine je diplomiral v Švici in ZDA ter 
kot mlad revmatolog pred 35 leti ugotovil, 
da svojim pacientom samo z uradno me-
dicino pravzaprav ne more v celoti poma-
gati. S tem se je začela njegova življenj-
ska misija – ustvariti medicinski sistem, 
ki bo ljudi resnično pozdravil. Prepotoval 
je svet, se spoznal z vsemi pomembnimi 
starodavnimi medicinskimi znanji ter naj-
novejšimi odkritji znanosti, jih povezal z 
doktrino švicarske tradicionalne medici-
ne in vse to uporabil za temelje nove ce-
lovite medicinske teorije – švicarske bio-
loške medicine.
»V začetku oktobra 2020 smo začeli 
z rednimi konzultacijami dr. Thomasa 
Raua v Sloveniji, ki jih bomo izkoristili 
za preglede, diagnostiko in predloge te-
rapij, ki jih lahko izvedemo v Sloveniji v 

centru za integrativno medicino Maha. 
Vabljeni ste vsi, ki imate komaj zaznav-
ne težave, kot so občutek napihnjeno-
sti, druge prebavne težave, nelagodno 
občutenje na določenem predelu tele-
sa, ki ga težko pripišete določenemu 
vzroku, se težko spopadate s stresom, 
imate burnout sindrom, vas mučijo ne-
nehna utrujenost in težave s koncentra-
cijo ali pa imate razvite resne bolezni, s 
katerimi se borite že več let. Sem spa-
dajo predvsem tipične sodobne civiliza-
cijske bolezni, kot so artritis, stanja po 
infarktih in kapeh, različne vrste rakavih 
obolenj, težave s ščitnico, povišan krvni 
tlak, sladkorna bolezen, psoriaza in ra-
znovrstni dermatitisi,« nam je o sveto-
vanju dr. Thomasa Raua v Sloveniji za-
upal dr. Sebastjan Perko, dr. dent. med. 
Na sejmu Narava-zdravje bo namreč dr. 
Perko z najsodobnejšimi aparaturami 
za diagnostiko opravil pregled trenutne-
ga stanja in nato skupaj z dr. Rauom v 
živo pregledal rezultate diagnostičnih 
meritev, na podlagi tega pa bosta pre-
dlagala najprimernejše terapije za od-
pravo oziroma izboljšanje težav.
Čeprav dr. Thomas Rau na sejmu ne bo 
prisoten, pa bo za spletne konzultacije v 
centru za integrativno medicino Maha 
vseeno na voljo v ponedeljek, 15. novem-
bra, in v ponedeljek, 13. decembra 2021.

Biomedicina kot 
podporni sistem
Eden najboljših strokovnjakov na področju biomedicine, 
ki je s sodobnimi pristopi pomagal ogromno bolnikom 
po vsem svetu, dr. Thomas Rau, s svojimi konzultacijami 
pomaga tudi številnim Slovencem.
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V aš imunski sistem prehladi in 
virusi močno oslabijo, dnev-
no pa je njegovo delovanje 
na udaru tudi zaradi slabih ži-

vljenjskih navad, čustvenih odzivov, stru-
pov iz okolja in tudi vnetij v ustih, na katera 
radi pozabimo. 

Telo vitamina C  
ne proizvaja samo
Vitamin C ima v imunosti posebno mesto. 
Kadar v telo vdre tujek ali se ob stresu ak-
tivirata nadledvična žleza in hipotalamus, 
potrebe po vitaminu C močno narastejo. 
Njegovo pomanjkanje se kaže z razdražlji-
vostjo, utrujenostjo, človek postane šibak 
in depresiven. Pojavijo se tudi bolečine 
pri gibanju in izguba teka, kosti postane-
jo krhke, lahko pa pride tudi do krvavenja 
dlesni. Povečane potrebe po vitaminu C 
imajo ljudje z akutnimi okužbami, starej-
ši od 65 let, kadilci in alkoholiki, ljudje pod 
stresom, sladkorni bolniki, ljudje po opera-
cijah, ljudje v urbanih območjih z veliko in-
dustrije, rakavi bolniki po končanem zdra-
vljenju in ženske, ki uporabljajo kontracep-

cijo ali hormonsko nadomestno terapijo.
Težava nastane predvsem zato, ker telo vi-
tamina C ne proizvaja samo. Zato ga mo-
ramo vnašati s hrano, ob tem pa ne sme-
mo pozabiti, da ga uničujejo dolge tran-
sportne poti sadja in zelenjave, predelava 
hrane in kuhanje. Ker so zaloge vitamina C 
v telesu majhne, potrebe telesa pa nepre-
kinjene, je idealno, da ga dobimo v vsakem 
obroku dovolj in da ga v pomembnih fizio-
loških procesih nikoli ne zmanjka. Vitamin 
C je namreč glavni vodotopni antioksidant, 
ki nas ščiti pred škodljivimi učinki nestabil-
nih molekul kisika (prostih radikalov). Po-
memben je za krepitev celičnih sten, ka-
pilar, ključen pri tvorbi kolagena, veziv in 
kit ter hemoglobina, krepi imunski sistem 
in daje energijo, saj sodeluje v energijskih 
procesih, ki zmanjšujejo utrujenost.

Vitamin D in pomen  
za naše zdravje 
Vitamin D spodbuja obrambo pred bakte-
rijami in virusi, prispeva k ohranjanju zdra-
vih kosti ter zmanjšuje pojavnost nekaterih 
vrst raka. Epidemiološke raziskave kažejo, 

da ima več kot četrtina prebivalstva izrazi-
to pomanjkanje vitamina D. Za dobro pre-
skrbo z vitaminom D poskrbimo tako, da 
se del leta sončimo, preostali del pa redno 
dnevno uživamo prehranska dopolnila, ki 
so bolj zanesljiv vir vitamina D kot hrana. 

Kako izbrati prehranska  
dopolnila? 
Dobro je vedeti, s koliko enotami vitamina 
D je mogoče doseči primerne koncentra-
cije vitamina D v krvi. Vsakih 100 IE vita-
mina D3 zviša serumsko raven kalcidola 
med 0,6 in 1 ng/ml. Če oseba jemlje 1000 
IE, lahko s takim vnosom zviša raven v se-
rumu do 10 ng/ml. Ker je topen v maščo-
bah, se bo najbolje absorbiral, če se uži-
va z mastnimi živili. Pri nakupu dopolnil z 
vitaminom D je treba izbirati kakovostna 
dopolnila s čim manj pomožnimi snovmi, 
dobro pa si je preračunati tudi ceno na od-
merek, saj so nizke cene pogosto navide-
zno nizke.

Kako do ustrezne količine 
potrebnih vitaminov?
Ko govorimo o imunskem sistemu, ne moremo mimo 
učinkovitih vitaminov. V sezoni prehladov in virusov je 
ustrezen in neprekinjen vnos teh še bolj pomemben.
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Z vami na sejmu

ZSR - ZAVOD ZA SOCIALNI RAZVOJ 
MURSKA SOBOTA, so.p.

Prešernova ulica 70, 9000 Murska Sobota, 
SLOVENIJA
  041/729 193
  lidija.somen@zsr.si
 www.ethosland.eu,  
www.murskekrone.si
Iz Ethos Landa prihajajo same dobre stvari, 
ki jih ustvarjajo srčni lokalni ponudniki iz 
dežele ob Muri. Bogata ponudba prvovrstne 
hrane, pijače, naravne kozmetike in ročnih 
del je namenjena vsem, ki spoštujete naravo, 
sebe in druge.

ZVEZA DRUŠTEV  
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/519 50 86
 tajnistvo@zdus-zveza.si
 www.zdus-zveza.si
Med upokojenci je veliko članov društev, 
ki med letom nabirajo različna zdravilna 
zelišča, ki jih bogato ponuja narava.  
Zeliščarji iz Društev upokojencev: Lovrenc 
na Pohorju, Moravče, Paka pri Velenju in 
Pirniče vam bodo prikazali in svetovali 
kako s svojih bogatim znanjem pripravljajo 
različne napitke, mazila, tinkture in ostalo 
in s katerimi si predvsem izboljšujejo svoje 
počutje in odpravljajo različne težave.

ŽALE JAVNO PODJETJE, d.o.o.

Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/420 17 00
 info@zale.si
 www.zale.si

ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA

Večna pot 70, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  01/244 21 82
 info@zoo.si
 www.zoo.si 
Na kakšen način lahko v mestu poskrbimo 
za »zeleno oazo« in vrnitev pomembnih 
živalskih vrst. Predstavitev nadomestnih 
bivališč za vrtne živali, ki jih lahko lepo 
vkomponiramo v urbano okolje.
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I munski sistem je ščit, ki nas obvaru-
je pred vdorom virusov, bakterij, to-
ksinov, naravnih snovi, zajedavcev 
in drugih vsiljivcev ter seveda pred 

različnimi spremembami v telesu. Imunski 
sistem je naraven in pridobljen, okrepimo 
pa ga lahko z različnimi vitamini, cinkom, 
selenom, probiotiki, aminokislinami ter tudi 
z dobrimi življenjskimi navadami. 

IZOGNITE SE STRESU
Negativna energija, ki jo s sabo prinesejo 
stresne situacije, prispeva tudi k zmanj-
šani telesni odpornosti in znižuje učinko-
vitost imunskega sistema. Stres pa posa-
meznike največkrat sili še k slabim nava-
dam, kot so nepravilna prehrana, kajenje 
in uživanje alkohola, kar imunski sistem 
še dodatno oslabi. Ravno zaradi tega po-

skušajte iz svojega življenja stres izločiti 
v kar se da veliki meri. 

PREHRANA IN TELESNA 
VADBA
Vsi vemo, da je uravnotežena prehrana ključ 
do zdravega življenja. Pomembno je, da v 
svoje telo s hrano vnesemo dovolj vitaminov 
in mineralov ter preostalih hranilnih snovi, 
izogibajmo pa se nasičenim maščobam in 
transmaščobam, ki naš organizem dodatno 
obremenijo. Sveže sadje in zelenjava, bogata 
z vitaminom C, bosta pri krepitvi imunskega 
sistema še posebno dobrodošla. Ne pozabi-
mo pa tudi na zadosten vnos vitamina D, ki 
zaradi svoje regulatorne vloge velja za steber 
imunskega sistema. Ob tem ne smemo po-
zabiti niti na redno telesno vadbo, ki zmanjša 
možnosti za prehladna obolenja.

NE POZABITE NA SPANEC!
Čeprav je spanec eden izmed ključnih de-
javnikov našega zdravja, na njegovo kako-
vost radi pozabimo. Ravno kakovost span-
ca pa izboljšuje naš imunski sistem. 

AROMATERAPIJA
Imunski sistem lahko krepimo tudi z vse 
bolj priljubljeno aromaterapijo, katere cilj 
je odpravljanje posameznih simptomov, 
pa tudi celostno zdravljenje določenih 
stanj. Eterična olja v svoj vsakdan vnašaj-
mo vse leto, in ne zgolj v kritičnih mese-
cih, ko je naš imunski sistem najbolj na 
udaru. Številna eterična olja imajo na-
mreč protibakterijsko in protivirusno de-
lovanje, z njimi pa delujemo preventivno 
oziroma lajšamo simptome okužbe.

Okrepite svoj 
imunski sistem
Jesensko-zimsko obdobje z nižjimi temperaturami 
in razlikami v temperaturi med jutrom, 
popoldnevom in večerom močno oslabi naš 
imunski sistem. Ta pa bi moral biti ravno v tem 
obdobju najbolj močan, saj se lahko le tako obrani 
pred številnimi virusi in prehladi, ki so na pohodu.

2021-10-12 Eteris RollOn Oglas 183 × 83 TISK.indd   1 12. 10. 2021   13:00:05
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Z a pridobivanje buč-
nega olja upora-
bljajo posebne vr-
ste oljnih buč, ka-

terih semena nimajo preveč 
čvrstih ovojnic in so zato 
primerna za stiskanje. Skrb-
nost pri postopku predela-

ve se začne že pri prevzemu 
bučnih semen, namenjenih 
za pridobivanje olja. Pri njih 
namreč kontrolirajo cele vr-
ste parametrov, kot so vseb-
nost nečistoč, vsebnost vla-
ge, vsebnost olja in poškodo-
vanost. Bučno olje ima zelo 
ugodno maščobnokislinsko 
sestavo, in sicer vsebuje le 
okrog 20 odstotkov nasi-
čenih maščobnih kislin, na 
drugi strani pa okrog 35 od-
stotkov mononenasičenih 
maščobnih kislin in okrog 
45 odstotkov polinenasiče-
nih maščobnih kislin. Uživa-
nje nenasičenih maščobnih 
kislin znižuje raven slabega 
holesterola, stabilizira srčni 
ritem, pomirja vnetja in še na 
druge načine dobro deluje na 
organizem.

Protivnetno
Vnetje v telesu je eden glav-
nih krivcev za debelost, kro-
nične bolezni in raka. Bučno 
olje, ki vsebuje veliko nenasi-
čenih maščobnih kislin, lahko 
postane pomemben del vaše 
protivnetne diete. Dokazano 
je, da zmanjšuje tveganje za 
številne kronične bolezni (ate-
rosklerozo, nealkoholno ma-
ščobno bolezen jeter, artri-

tis) in blaži njihove simptome. 
Uporablja pa se tudi v kozme-
tične namene – za nego kože, 
zdravje las in zob. Ker vsebuje 
ogromno naravnih fitoestro-
genov, je bučno olje več kot 
dobrodošla naravna pomoč 
za ženske v menopavzalnem 
ali postmenopavzalnem ob-
dobju. Študije so pokazale, 
da zvišuje raven dobrega ho-
lesterola v krvi, znižuje krv-
ni pritisk, zmanjšuje pogo-
stnost vročinskih oblivanj in 
bolečine v sklepih, blaži gla-
vobole in zmanjšuje tveganje 
za nastanek raka dojk v obdo-
bju po menopavzi.

Vsestranskost
Bučno olje po navadi, pred-
vsem v Sloveniji, uporabljamo 
za pripravo solat. Odlično pa 
se prileže tudi k vsem vrstam 
hladne zelenjave, naj bodo to 
fižol, redkev, regrat, motovilec 
ali zelje. Preizkusite ga tudi v 
drugih kombinacijah, denimo 
s tunino ali ohlajeno govedi-
no. Nekaj kapljic ga dodajte 
v bučno juho, z njim okrasite 
testeninske ali mesne krožni-
ke, dodate ga lahko tudi sla-
doledu!

www.oljarna-jeruzalem.si

Kakovost, tradicija, slovenska surovina in pošteno delo- to smo 
mi Oljarna JERUZALEM SAT. Pridna ekipa oljarjev, z ljubeznijo, 

skrbnostjo in vestnostjo praži bučno maso iz katere priteče 
odlična kulinarična specialiteta, to je bučno olje. Z znanjem in 
izkušnjami naših prednikov skrbimo, da naši potrošniki dobijo 
najkakovostnejše naravno nerafinirano bučno olje, ki je brez 

dodatkov. V naši trgovini Oljarne pa najdete pester izbor bučnih 
dobrot in lokalnih izdelkov, ki so za vsakdanjo potrošnjo ali lepo 

darilo. Dobrodošli v deželo bučnega olja.

Orehast okus bučnega 
olja se odlično ujame s 
številnimi živili, odlikujejo 
ga tudi zdravilne 
učinkovine.

Olje za 
zdravje
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P očitnice na turističnih kmetijah 
niso takšne kot oddih na morju 
ali v zdraviliščih. So drugačne 
– ponujajo tesen stik z naravo 

in ljudmi, z njihovo kulturo, življenjsko mo-
drostjo, šegami, zgodovino in pristnostjo. 
Turistične kmetije v zadnjih mesecih pri-
vabljajo še več gostov kot prej. Razlogov 

za odločitev za dopustovanje na kmetijah 
pa je več: od lokacije, stika z naravo in pri-
stnosti podeželja do inovativnosti števil-
nih ponudnikov, ki se ukvarjajo s turistično 
dejavnostjo na kmetijah. Prijetno bivanje, 
okusna domača hrana, lepa narava in ti-
sta pika na i, ki prepriča vsakega gosta. 
Tako slovenskega kot tujega. 

Zakaj na kmetijo?
Kmetije kot celosten turistični produkt

Za mlade in nekoliko  
starejše 
Podeželje je idealen prostor za različne 
generacije, saj čisto vsak zagotovo naj-
de nekaj zase. Odrasli bodo na turistič-
ni kmetiji našli kotičke miru in sprostitve 
ter številne teme za pogovore. Otroci pa 
bodo odkrili igrišče brez meja, doma-
či otroci bodo vrstnike iz mest vpeljali v 
skrivnosti kmečkega življenja in jih nav-
dušili nad domačimi živalmi in pustolo-
vščinami.

Okusna kulinarika
Turistične kmetije pa imajo še eno odlič-
no lastnost – svojo okusno in raznoliko 
kulinariko. Obisk izkoristite za pokušino 
značilnih jedi določenega območja. V 
Zgornji Savinjski dolini vam bodo postre-
gli z zgornjesavinjskim želodcem, suše-
no mesnino iz najkakovostnejšega svinj-
skega mesa in slanine, ki jo pripravljajo 
izključno na tem območju. Gorenjske ne 
morete zapustiti, ne da bi pokusili tradi-
cionalne ajdove ali koruzne žgance s pri-
logami, kot so kislo mleko, jogurt, zelje, 
repa, bela kava, mleko, ocvrta jajca, oba-
ra ali golaž. Na Dolenjskem boste lahko 
pokusili eno najstarejših slovenskih jedi 
– dolenjske sirove štruklje. Za eno naj-
bolj prepoznavnih slovenskih prehran-
skih izdelkov velja tudi »kranjska klobasa 
– zašpiljeno dobra od 1896«, ki je geo-
grafsko zaščitena. Vse slovenske pokra-
jine pa navdušujejo tudi s svojimi tradi-
cionalnimi sladicami, kot so pehtranova 
potica, prleška gibanica, prekmurska gi-
banica ...

Ali veste, da vas daleč stran od mestnega vrveža in hitrega vsakdanjika turis-
tične kmetije vabijo na oddih. Za vse, ki želite preživeti oddih ali izlet nekoliko 
drugače - v objemu barvite narave in miru ter prijaznih ljudi, je to odlična izbira.

Barvita jesen vabi na podeželje!

Po e-pošti: ztks@siol.net ali T: 03 491 64 81 pa lahko 
naročite tudi brezplačen katalog slovenskih turističnih 
kmetij Moj način oddiha na podeželju, če ga še nimate. 

www.turisticnekmetije.si

Prisrčno dobrodošli pri nas doma po predhodni najavi!

#farmstaySlovenia

@Farmstay Slovenia

Informacije  o ponudbi  več kot 300 turističnih kmetij 
na območju celotne Sloveniji najdete na
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Z vami na sejmu

ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE 
MLADINE (ZSPM)
Celovška cesta 43, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
  031/379 524
 info@zspm.s
 www.zspm.si

Na tržnici mladih kmetov se bodo 
predstavili:
• MIKROZELENJAVA JELEN - Dobriša vas 

5a 3301 Petrovče (mikrozelenjava)
• KMETIJA PALDAUF & BEEKO - Vučja vas 

37, 9242 Križevci pri Ljutomeru (mlevski 
izdelki, olja, testenine, jajca)

• KMETIJA KOROŠA - Križevci pri Ljutomeru 
50, 9242 Križevci pri Ljutomeru (česen, 
bučno olje)

• KMETIJA PR MATEVŽ - Reteče 27b, 4220 
Škofja Loka (mocarela in ostali mlečni 
izdelki)

• KMETIJA ČEH - Podvinci 30 2250 Ptuj 
(predelava česna in čebule)

• DOMAČIJA ROS - Vučja vas 4, 9242 
Križevci pri Ljutomeru (ekološki izdelki iz 
buč, ajde, konoplje mlevski izdelki)

• SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO 
LESKOVAR - Videž 13, 2310 Slovenska 
Bistrica (sadni sokovi, kis, marmelade, 
sirupi, jabolčni čips) 

• KMETIJA BEZJAK - Cvetkovci 58, 2273 
Podgorci (bučno olje in bučni izdelki)

• KMETIJA PR'KOCJAN - Jereka 2, 4264 
Bohinjska Bistrica ( jogurti, skuta, sir)

Letošnji kandidati za Inovativnega mladega 
kmeta/kmetico:
• HIŠA MANDROVA - Novi Kot 9, 1319 Draga 

(izkustvene delavnice gradnje z lesom in 
regenerativne pridelave)

• KMETIJA SLAVEC - Knežak 111, 6253 
Knežak (sladoled, ekološke jajčne 
testenine, ekološko kozje mleko, ekološka 
jajca)

• KMETIJA ZAKRAJŠEK - Šentjur na Polju 
3, 1434 Loka pri Zidanem mostu (različne 
vrste mok in mlevskih izdelkov)

• KMETIJA LEBER VRAČKO - Jedlovnik 28, 
2201 Zg. Kungota (naravna slamica iz rži)

• LINCA - Javnik 24, 2362 Kapla 
(etnobotanični kulinarični izdelki (zeliščni 
sirupi, marmelade, čaji...)

• LAVRIH - Srednje Brdo 6, 4224 Gorenja vas 
(gorska kmetijska mehanizacija)

• TURISTIČNA KMETIJA PUHAN -  Bogojina 
311, 9222 Bogojina (vina, domača vložena 
zelenjava, mesnine, bučno olje)

• KMETIJA ČRETNIK - Pernovo 12, 3310 
Žalec (predstavitev  hleva z  HWF tlemi) 

• KMETIJA SINKOVIČ - Vrenska gorca 4,  
3255 Buče (mlečni izdelki Frozi in Medko)

• KMETIJA POŽAR - Vrhpolje pri Moravčah 
29, 1251 Moravče (zelenjava)

• KMETIJA KOVAČ - Palčje 17,  6257 Pivka 
(pašni management, pasemsko križanje, 
svetovanje)

O sem notranjih in zunanjih ba-
zenov s termalno ali navadno 
vodo in temperaturami od 22 
do 38 stopinj Celzija ponu-

ja vodne užitke kopalcem vseh staro-
sti. Zaradi sodobnega načina življenja 
in vsakodnevnih dolgotrajnih delovnih 
naporov pogosto pozabimo na sprosti-
tev. Prlekija je dežela gričev, prostranih 
polj, obsežnih vinogradov, klopotcev, 
mlinov na vodi, termalnih voda, energet-
skih točk, tradicije, posebnega narečja 
in posebnih ljudi. Ponaša se z dih jema-
jočo naravo, bogato kulturno dediščino, 
številnimi znamenitostmi ter gostoljub-
nimi, zgovornimi in veselimi domačini. 
Banovski termalni vrelec pa je bogat s 
fluoridom, pripomore k dobremu poču-
tju vseh generacij, predvsem pri revmat-
skih tegobah.

BLAGODEJNOST  
TERMALNE VODE 

Za otroke in odrasle 
Terme Banovci slovijo po svojih animacij-
skih programih tako za otroke kot odra-
sle. Otroke pričakujejo pravljična bitja, s 
pomočjo katerih se prelevijo v pravljične 
junake. Raziskujejo pa lahko tudi razbur-
ljivo gusarsko življenje, nad katerim so 
navdušeni tudi odrasli. Čeprav so odlič-
ne za preživljanje družinskih počitnic, pa 
lahko v Termah Banovci uživajo tudi za-
ljubljeni pari. Privoščita si romantični od-
dih in se daleč strah od vseh posvetita 
drug drugemu. 

Nekaj za vsakogar 
Na obrobju Panonske nižine boste zago-
tovo našli nekaj zase, za kar poskrbijo tudi 
raznoliki paketi, ki jih Terme Banovci nudi-
jo svojim obiskovalcem. Med njimi je paket 
Zlato razvajanje, ki je še dodano ugoden za 
upokojence, ali pa romantična kopel za dva 
v zasebni hiški pri Gozdni vili, za vse, ki ču-
tite stres in utrujenost, pa je tu še Medeno 
razvajanje z medeno masažo telesa. 

Savne v prleškem slogu 
Wellness Term Banovci ima svoj slog, pr-
leški slog, ki vas bo popeljal v svet spro-
stitve. Doživite posebno moč savnanja ob 
polni ali prazni luni, vrtinčenje zraka in te-
matske programe s pravimi savna mojstri.

Aktivne počitnice 
Okolica term je idealna za aktivne počitni-
ce, saj ponuja številne kotičke, ki jih je naj-
lepše odkrivati s kolesom ali peš. Prleki-
ja je pravi raj za vse ljubitelje kolesarjenja, 
saj lahko vsak najde nekaj zase. Je deže-
la gričkov, z vzponi in spusti, najdemo pa 
tudi prijetne ravnine, za bolj lahkotne kole-
sarske izlete. Okolico Ljutomera je najbolj 
pristno spoznavati prav s kolesom.

Domača kulinarika
Prlekija je znana po ormoškem vinoro-
dnem okolišu, a enako kakovostne so ti-
pične prleške jedi. V Termah Banovci jih 
lahko ne samo pokusite, ampak se tudi 
poučite o njihovem izvoru, lokalnih anek-
dotah, povezanih z njimi, ter se jih seveda 
naučite pripraviti.

TERME BANOVCI

Užitek za 
vso družino
V umirjenem tempu 
sproščenega okolja 
Prlekije, v raznoliki 
bazenski ponudbi 
termalnega vrelca in 
okusni domači kulinariki 
bo zagotovo uživala 
celotna družina.
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51. sejem Narava-zdravje

Ste krvodajalec? 
Vabljeni na 

brezplačen ogled 
s Krvodajalsko 

izkaznico Rdečega 
križa Slovenije.

Tečete na 
25. Ljubljanskem 

maratonu?
Pritecite s svojo 

štartno številko še 
brezplačno
na sejem!

Hov-hov, zdravo 
z naravo! 

Tudi kužki imajo 
na sejem 

prost vstop.

HAPPY 
HOUR = 3 €

Velja za vstop 
na sejem med 
12. in 15. uro.

ODPIRALNI ČAS

20.–23. oktober
9.00–19.00

Odrasli 5,00 EUR
Dijaki, študentje, upokojenci 4,00 EUR
Družinska vstopnica (2 odrasli osebi in do 3 otroci) 12,00 EUR
Otroci do 6. leta brezplačno

Več ugodnosti: narava-zdravje.si/za-obiskovalce/vstopnina

CENE VSTOPNIC

ZA 51. SEJEM NARAVA–ZDRAVJE

VAŠA BREZPLAČNA

VSTOPNICA
20.−23. OKTOBER

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE

www.narava-zdravje.si

Za vstop na prireditev je zahtevan PCT pogoj (prebolel, cepljen, testiran na covid-19).
To poslovno vabilo ne vključuje brezplačnega testiranja na covid-19.

Ta vstopnica je priloga časopisa Svet 24, izid 18. 10. 2021 ali revije Zarja/Jana, 
izid 19. 10. 2021 in vam omogoča enkraten vstop za eno osebo za ogled 
sejma Narava-zdravje 2021. Cena vstopnice je vključena v ceno revije.

Od srede do sobote: 9.00—19.00

Za vstop na prireditev je zahtevan PCT pogoj (prebolel, cepljen, testiran na covid-19).
Brezplačne vstopnice ne vključujejo brezplačnega testiranja na covid-19.
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51. sejem Narava-zdravje

Obsejemsko dogajanje
Spremljajte morebitne spremembe v programu na spletni strani narava.zdravje.si

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC PREDAVALNICA

9.00-19.00 Mini razstava Bioexo DRUŠTVO LJUBITELJEV EKSOTIČNIH ŽIVALI BIOEXO Društvo ljubiteljev eksotičnih živali 
Bioexo 

AVLA DESNO

9.00-19.00 Predstavitev mreže prostovoljcev JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI, MOL Javni zavod Mladi zmaji RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Zelena oaza v mestu ZOO, GMAJNICE, MOL ZOO, Gmajnice RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Zakladi sredi mesta ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA, MOL Oddelek za varstvo okolja RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Predstavitev projekta Imuno DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE Društvo študentov medicine 
Slovenije

RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Predstavitev projekta Misli na srce DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE Društvo študentov medicine 
Slovenije

RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Predstavitev projekta Za življenje! Ljubljana DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE Društvo študentov medicine 
Slovenije

RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Predstavitev projekta Virus  s poudarkom na HPV 
in glavnih principih varne spolnosti

DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE Študenti medicine projekta VIRUS RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Predstavitev projekta Medimedo DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE Društvo študentov medicine 
Slovenije

RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Predstavitev projekta V odsevu DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE Društvo študentov medicine 
Slovenije

RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Predstavitev projekta Pulmo DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE Društvo študentov medicine 
Slovenije

RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Predstavitev projekta Gaster Felix DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE Društvo študentov medicine 
Slovenije

RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 stiskanje olja KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Kmetijski inštitut Slovenije RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 51. tradicionalna Gobarska razstava z 
izobraževalnim programom

MIKOLOŠKO GOBARSKO DRUŠTVO LJUBLJANA Mikološko gobarsko društvo 
Ljubljana

RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Postani krvodajalec in podari utrip RDEČI KRIŽ SLOVENIJE Društvo študentov medicine 
Slovenije

RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Bodi fit, sodeluj v SLOfit - meritve in svetovanje ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA Fakulteta za šport RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Razstava na vroči strani Alp USTANOVA UMANOTERA - SLOVENSKA FUNDACIJA ZA 
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Umanotera RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Povezovalnica za doseganje ciljev trajnostnega 
razvoja 

ZAVOD JAZON Zavod Jazon RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Interaktivna predstavitev vrtnega orodja ALTEREKO, ZAVOD ZA AKTIVACIJO LOKALNE TRAJNOSTNE 
EKONOMIJE IN REGENERACIJO EKOSISTEMOV

Martin Veselko RAZSTAVNI PROSTOR 

9.00-19.00 Predstavitev sistema in prikaz »kako postati 
Avant2Go član

AVANT CAR Avant car ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Predstavite različnih vadb ŠPORT LJUBLJANA Šport Ljubljana RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Prikaz Foot Golfa in Disc Golfa ŠPORT LJUBLJANA Šport Ljubljana ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 Meritve ravnotežja in trening propriocepcije VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA Tekači, študenti fizioterapije pod 
vodstvom dipl. fizioterapevtov

ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

vse dni sejma
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Gospodarsko razstavišče, 20.–23. oktober 2021

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC PREDAVALNICA

9.00-19.00 Družabne igre: pickleball, štrbunk ZDUS - ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE ZDUS - Zveza društev upokojencev 
Slovenije

ZUNANJI PROSTOR

9.00-10.00 1000 gibov ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA Društvo Šola zdravja ZUNANJI PROSTOR

9.00-19.00 Delavnica odpravljanja predsodkov do eksotičnih 
živali

DRUŠTVO LJUBITELJEV EKSOTIČNIH ŽIVALI BIOEXO Aleš Abram, ustanovitelj društva 
Bioexo

AVLA DESNO

10.00-11.00 Predstavitev poklicev biotehnike MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO diplomanti Biotehniške fakultete, 
Univerze v Ljubljani

RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

10.00-11.00 Biodinamika - kmetijstvo prihodnosti KATJA TEMNIK Zeliščni vrt Majnika Katja Temnik ODER KOCKA

10.00-11.00 Prvi znaki demence in ohranjanje samostojnosti 
oseb z demenco

SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA - SLOVENSKO 
ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI

David Krivec, generalni sekretar 
Spominčice

ODER KUPOLA

11.00-12.00 Predstavitev izobraževalnih programov za lokalno, 
zdravo hrano in okolje v povezavi s turizmom

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA GRM, NOVO MESTO Višja strokovna šola Grm, Novo 
mesto

RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

11.00-11.30 Fizioterapevtski trening za tekače in netekače VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA dr. M. Amon, dipl. fizioterapevtika ODER KUPOLA

11.30-12.00 Teorija teka - predavanje VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA dr. M. Amon, dipl. fizioterapevtika ODER KUPOLA

12.00-13.00 Pozornost in koncentracija ANT d.o.o. Jasmina Lambergar, certificirana 
trenerka spomina

ODER KUPOLA

12.00-13.00 Podnebje nas vse povezuje USTANOVA UMANOTERA - SLOVENSKA FUNDACIJA ZA 
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Gaja Brecelj ODER KOCKA

12.00-13.00 Postavitev stez ter sočasna predstavitev 
prstometa za obiskovalce, razstavljalce sejma

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO PROGA 13 Kulturno turistično društvo Proga 
13

ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

13.00-14.00 "Dans Fotr Kuha" MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Zveza slovenske podeželske mladine RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

13.00-14.00 ZDRAVLJENJE BOLEČIN V KRIŽU IN NOGI: vloga 
ortopeda in fizioterapevta 

dr. Rok Vengust, dr.med.; Špela Bračun, mag. fizioterapije dr. Rok Vengust, dr.med.; Špela 
Bračun, mag. fizioterapije

ODER KUPOLA

13.30-15.00 Uspešna prenova večstanovansjkih stavb GRADBENI INŠTITUT ZRMK D.O.O. Gradbeni inštitut ZRMK ODER KOCKA

14.00-14.30 Priprave na Ljubljanski maraton NATAŠA GORENC Nataša Gorenc, profesionalna 
osebna trenerka

ODER KUPOLA

14.30-15.00 Top vadbeni trendi NATAŠA GORENC Nataša Gorenc, profesionalna 
osebna trenerka

ODER KUPOLA

15.00-16.00 Tačka daruje, register krvodajalcev VETERINARSKA ZBORNICA SLOVENIJE dr. Tina Roškar, dr. vet. med. ODER KOCKA

15.30-16.30 Zavestno hranjenje - za telo in um KLEPET OB KAVI d.o.o. Darja Vesel Lazič ODER KUPOLA

Sreda, 20. oktober 2021

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC PREDAVALNICA

9.00-19.00 Mini kinezioterapevtska tekaška šola VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA Tekači, študenti fizioterapije pod 
vodstvom dipl. fizioterapevtov

ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

11.00, 12.30, 
14.00

Zdravilna zelišča so doma tudi v gozdu  KLUB PROFESIONALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE Jožica Bajc Pivec, zeliščarka RAZSTAVNI PROSTOR

16.00, 17.00  Gozd je najboljša učilnica in igralnica KLUB PROFESIONALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE dr. Urša Vilhar, specialistka za 
gozdno pedagogiko in doživljanje 
narave

RAZSTAVNI PROSTOR

SRE-PET
9.00-12.00

Miniolimpijada ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA Športna zveza Ljubljana STEKLENA DVORANA
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51. sejem Narava-zdravje

Četrtek, 21. oktober 2021
URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC PREDAVALNICA

9.00-19.00 Delavnica odpravljanja predsodkov do eksotičnih 
živali

DRUŠTVO LJUBITELJEV EKSOTIČNIH ŽIVALI BIOEXO Aleš Abram, ustanovitelj društva 
Bioexo

AVLA DESNO

10.00-11.00 Predstavitev projekta EIT Food hub MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
RS

dr. Aleš Kuhar, Biotehniška 
fakulteta

RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

10.00-11.00 Fit senior ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA Športna zveza Ljubljana ZUNANJI PROSTOR

10.00-11.00 Čas je za podnebni meni USTANOVA UMANOTERA - SLOVENSKA FUNDACIJA ZA 
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Nika Tavčar ODER KOCKA

10.00-11.00 Nenasilna - povezovalna komunikacija (dr. 
Marshall Rosenberg)

JAVOR ŠKERL VOGELNIK Javor Škerl Vogelnik ODER KUPOLA

11.00-12.00 Predstavitev izobraževalnih programov za lokalno, 
zdravo hrano in okolje v povezavi s turizmom

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA Kmetijska šola Grm in Biotehniška 
gimnazija

RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

11.00-12.00 Zelišča in biodinamična pridelava v vrtu INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Katja Temnik ODER KOCKA

11.00-12.30 ODMEVI EPIDEMIJE: Kako naprej? ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE Dr. Albert Mrgole (Zavod Vezal, 
predsednik nacionalne mreže TOM 
telefon), Nina Babič (psihologinja, 
svetovalna delavka na Osnovni 
šoli Martina Konšaka), Špela Reš 
(psihologinja, šolska svetovalna 
delavka, predsedsednica Zveze 
prijateljev mladine Maribor), Nace 
Breitenberger (pedagog, svetovalec 
na TOM telefonu) - pogovor 
povezuje dr. Albert Mrgole

ODER KUPOLA

12.00-13.00 Predstavitev izobraževalnih programov za lokalno, 
zdravo hrano in okolje v povezavi s turizmom

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA Kmetijska šola Grm in Biotehniška 
gimnazija

RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

12.00-13.00 Permakultura in njena uporabnost (posnetek 
predavanja)

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Dr. Ana Vovk ODER KOCKA

12.30-13.30 Sporazumevanje z osebami z demenco SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA - SLOVENSKO 
ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI

Štefanija L. Zlobec, predsednica 
Spominčice

ODER KUPOLA

13.00-14.00 Predstavitev poklicev biotehnike MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
RS

diplomanti Biotehniške fakultete, 
Univerze v Ljubljani

RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

13.00-14.00 Slovenija prosta stekline, naj tako ostane VETERINARSKA ZBORNICA SLOVENIJE prof. dr. Peter Hostnik ODER KOCKA

13.30-14.30 Družbena odgovornost vplivnežev ZAVOD NORA, CENTER SODOBNIH ZASVOJENOSTI - LOGOUT Zavod Nora, Center sodobnih 
zasvojenosti - LOGOUT

ODER KUPOLA

14.00-18.00 Predstavitev prstometa za obiskovalce in 
razstavljavce sejma ter tekma najmlajšega 
in najstarejšega registriranega tekmovalca v 
osrednje slovenski ligi 

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO PROGA 13 Kulturno turistično društvo Proga 
13

ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

14.00-15.00 Naravne rešitve za težave z virusi (posnetek 
predavanja)

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Sanja Lončar ODER KOCKA

14.30-15.00 Prezgodnje staranje kože in kako ga upočasniti na 
naraven način

DERMATEKA ANI ŠKUFCA S.P. Petja Škufca, diplomirana 
kozmetologinja 

ODER KUPOLA 

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC PREDAVALNICA

16.00-17.00 Hmelj lajša težave menopavze INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Dr. Mateja Štempelj ODER KOCKA

16.30-17.30 Zelene urice DRUŠTVO ZAVETIŠČE ZA ZAVRŽENE RASTLINE Anamari Hrup ODER KUPOLA

17.00-18.00 Zdravilni učinki hmelja INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Prof. Lovro Žiberna ODER KOCKA

17.30-18.30 Joga z rastlinami DRUŠTVO ZAVETIŠČE ZA ZAVRŽENE RASTLINE Eva Jera Hanžek ODER KUPOLA
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Gospodarsko razstavišče, 20.–23. oktober 2021

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC PREDAVALNICA

9.00-19.00 Delavnica odpravljanja predsodkov do eksotičnih 
živali

DRUŠTVO LJUBITELJEV EKSOTIČNIH ŽIVALI BIOEXO Aleš Abram, ustanovitelj društva 
Bioexo

AVLA DESNO

9.00-19.00 Ličenje z lepotnim stuidiem Serenity SERENITY WELLNESS AND SPA SERENITY, wellness z najlepšim 
razgledom

DVORANA KUPOLA

10.00-11.00 Predstavitev poklicev biotehnike MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
RS

diplomanti Biotehniške fakultete, 
Univerze v Ljubljani

RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

10.00-11.00 Beremo z nasmehom, Skrb za kužka - družinski 
član in ne le trenutni navdih, Aktivnosti s pomočjo 
živali, Športne igre s terapevtskim psom

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA TERAPIJO S POMOČJO ŽIVALI - 
AMBASADORJI NASMEHA

Ambasadorji nasmeha ODER KUPOLA

10.30-11.30 Volčji bob ali divja kava – priložnost v pridelavi in 
prehrani

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Prof. Darja Kocjan ODER KOCKA

11.00-12.00 Predstavitev 11 mladih kmetov, prejemnikov 
priznanja Inovativni kmet 2021

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
RS

Zveza slovenske podeželske mladine RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

11.00-11.30 Vadbe za vsak dan NATAŠA GORENC Nataša Gorenc, profesionalna 
osebna trenerka

ODER KUPOLA 

11.30-12.00 Vaje za raztezanje in stabilizacijo - pilates, joga NATAŠA GORENC Nataša Gorenc, profesionalna 
osebna trenerka

ODER KUPOLA 

11.30-13.00 Uspešna prenova stavb GRADBENI INŠTITUT ZRMK D.O.O. Gradbeni inštitut ZRMK ODER KOCKA

12.00-13.00 "Dans Fotr Kuha" MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
RS

Zveza slovenske podeželske mladine RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

12.00-13.00 Pozornost in koncentracija ANT d.o.o. Jasmina Lambergar, certificirana 
trenerka spomina

ODER KUPOLA

12.00-13.00 1000 gibov ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA Društvo Šola zdravja ZUNANJI PROSTOR

13.00-15.00 Okrogla miza »Narava, zdravje: Kaj nas povezuje 
in kaj nas deli?«

GIBANJE POVEŽIMO SLOVENIJO V SODELOVANJU Z 
DRUŠTVOM ZDRUŽENA EVROPA

Lojze Peterle, dr. Tina Bregant, 
dr. Nada Pavšer in Franc Bogovič. 
Pogovor bo vodil Marko Balažic

DVORANA FORUM

13.00-14.00 Predstavitev izobraževalnih programov za lokalno, 
zdravo hrano in okolje v povezavi s turizmom

GRM NOVO MESTO - SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN 
TURIZEM NOVO MESTO

GRM Novo mesto - Srednja šola za 
gostinstvo in turizem Novo mesto

RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

13.00-14.00 Eno zdravje – pomembna naloga veterinarske 
stroke

VETERINARSKA ZBORNICA SLOVENIJE prof. dr. Olga Zorman Rojs ODER KOCKA 

13.00-14.00 Možgančkanje - delavnica SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA - SLOVENSKO 
ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI

Amarila Rižnar, koordinatorka 
prostovoljstva

ODER KUPOLA

Petek, 22. oktober 2021

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC PREDAVALNICA

15.00-15.30 Nasveti za aknasto kožo DERMATEKA ANI ŠKUFCA S.P. Petja Škufca, diplomirana 
kozmetologinja 

ODER KUPOLA 

15.00-16.00 Zaupanje v prehranski izdelek skozi oči bolnika s 
celiakijo - predavanje)

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO Nataša Forstner Holešek, univ.dipl.
inž.živ.teh.

ODER KOCKA

15.30-16.30 Kako se povezati sam s sabo in začeti živeti sebe KLEPET OB KAVI d.o.o. Anita Obradovič ODER KUPOLA

16.00-18.00 Predstavitev parašportnih panog ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA Športno društvo invalid Ljubljana ZUNANJI PROSTOR

17.00-18.00 Razvoj zavesti REVIJA SENSA, ADRIA-MEDIA David Cigoj ODER KUPOLA 

17.00-18.00 Trendi v prehrani KATARINA KATANEC Katarina Katanec ODER KOCKA

18.00-19.00 Čebela v Ljubljani - čebelji bonton MOL-ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA Nina Ilič RAZSTAVNI PROSTOR

18.00-19.00 Kako pomagati otroku v stiski? - predavanje LUNINA VILA Lunina vila ODER KUPOLA
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51. sejem Narava-zdravje

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC PREDAVALNICA

9.00-16.00 Ekipna tekma za prvaka lige Final four 2021 KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO PROGA 13 Kulturno turistično društvo Proga 
13

ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

10.00-11.00 Novi izdelki iz zelišč na malih kmetijah-nova 
priložnost za preživetje?

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Mag. Nataša Ferant ODER KOCKA

10.00-11.00 Predstavitev poklicev biotehnike MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
RS

diplomanti Biotehniške fakultete, 
Univerze v Ljubljani

RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

10.00-11.00 Zelene urice DRUŠTVO ZAVETIŠČE ZA ZAVRŽENE RASTLINE Anamari Hrup ODER KUPOLA

11.00-12.00 Razvoj zavesti REVIJA SENSA, ADRIA-MEDIA Davdi Cigoj ODER KUPOLA 

11.00-12.00 Zakaj vse lahko uporabljamo zelišča? INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Tatjana Buzeti-Vidov brejg ODER KOCKA

11.00-12.00 Ko motiviranje ne motivira SKUPINA PRIMERA -MARATON POZITIVNE PSIHOLOGIJE mag. Aleš Vičič, športni in poslovni 
psiholog

DVORANA URŠKA

12.00-13.00 Stroka in zelišča: Genska banka zdravilnih in 
aromatičnih rastlin in strokovne naloge za zelišča

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Mag. Nataša Ferant ODER KOCKA

12.00-13.00 Joga z rastlinami DRUŠTVO ZAVETIŠČE ZA ZAVRŽENE RASTLINE Eva Jera Hanžek ODER KUPOLA

Sobota, 23. oktober 2021

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC PREDAVALNICA

14.00-15.00 RAZVOJ ZAVESTI REVIJA SENSA, ADRIA-MEDIA David Cigoj ODER KUPOLA 

14.00-15.00 Trajnostni razvoj v slovenskih Ekošolah DRUŠTVO DOVES -  FEE SLOVENIJA (EKOŠOLA) mag. Gregor Cerar ODER KOCKA 

14.00-15.00 Prenos podelitve priznanj Inovativni mladi kmet 
2021 iz predsedniške palače

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
RS

Zveza slovenske podeželske mladine RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

14.00-18.00 Predstavitev prstometa za obiskovalce in 
razstavljavce sejma ter tekma najboljših dveh 
igralcev osrednje slovenske lige na dve dobljeni 
tekmi

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO PROGA 13 Kulturno turistično društvo Proga 
13

ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

15.00-16.00 Vpliv vadbe in prehrane na zdravje ŠPORT LJUBLJANA Matej Lukman ODER KOCKA 

15.00-16.00 Joga z rastlinami DRUŠTVO ZAVETIŠČE ZA ZAVRŽENE RASTLINE Eva Jera Hanžek ODER KUPOLA

16.00-17.00 Predstavitev 11 mladih kmetov in podelitev 
priznanj Inovativni kmet 2021

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
RS

Zveza slovenske podeželske mladine RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

16.00-18.30 Hrana gradnik našega telesa MAHA CENTER ZA INTEGRATIVNO MEDICINO Gourmet Vegan bistro, Chef Amadeo ODER KOCKA (ob odru)

16.45-17.45 Terapija sodobnih bolezni z biološko medicino MAHA CENTER ZA INTEGRATIVNO MEDICINO Maha center za integrativno medicino ODER KOCKA

17.00-18.00 Emil Ledenko Ledeni DIHALNE IN SPROSTITVENE TEHNIKE, EMIL LEDENKO s.p. Emil Ledenko ODER KUPOLA

17.00-18.00 Predstavitev 11 mladih kmetov in podelitev 
priznanj Inovativni kmet 2021

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
RS

Zveza slovenske podeželske mladine RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

18.00-18.45 Biološko zobozdravstvo MAHA CENTER ZA INTEGRATIVNO MEDICINO Maha center za integrativno 
medicino

ODER KOCKA

18.00-19.00 Predstavitev 11 mladih kmetov in podelitev 
priznanj Inovativni kmet 2021

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
RS

Zveza slovenske podeželske mladine RAZSTAVNI PROSTOR MKGP

18.00-19.00 Kako z naravo do uspešnega posla RAZKOŠJE NARAVE Ana Vidmar, direktorica Razkošja 
narave

ODER KUPOLA
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Mitral – že več kot 10 let smo tukaj, za vas
Strokovno usposobljena ekipa, ki deluje na področju ORTOPEDIJE, 
KOMPRESIJSKE TERAPIJE, STOPALNIH VLOŽKOV in drugih medicinskih področjih.

Delamo srčno, iskreno ter individualno. Razmišljamo zunaj okvirja, 
iščemo nove pristope ter nenehno izpopolnjujemo svoje znanje.

Medicinske kompresijske 
nogavice medi

 za venska obolenja, limfedem 
in lipedem

 na voljo kot dokolenke, 
samostoječe (tudi na pas) 
in hlačne nogavice

 5 različnih materialov
 12 barv
 na voljo v kompresijskih stopnjah 

od 1 do 4
 prijazna cena in vrhunska nemška 

kakovost

Ortopedske opornice medi

 na voljo opornice za vse sklepe, 
od osnovnih bandaž, ki 
nadomeščajo povoje, pa vse do 
visoko tehnoloških opornic z 
zunanjim skeletom

 anatomska oblika in inovativne 
rešitve zagotavljajo opornicam 
idealen oprijem in s tem 
preprečujejo neprijetno drsenje ali 
gubanje opornice

Ortopedski vložki za stopala medi

 vložki za ploska in vbokla stopala, 
za težave pri petnem trnu, 
navzven ali navznoter zvrnjena 
stopala, zatrdeli palec, ...

 v naši trgovini opravimo analizo 
stopal in vam na njeni podlagi 
predlagamo primeren vložek

 različni modeli vložkov so primerni 
za nošenje v različnih čevljih od 
balerink do planinskih čevljev

OXYPAS – ortopedska obutev 
za delo in prosti čas

 varni, lahki, pisani in udobni 
ortopedski čevlji, primerni 
za celodnevno nošenje

 odstranljiv notranji vložek 
omogoča, da ga zamenjate 
s svojim ortopedskim vložkom

 zračen material, brez toksičnih 
primesi

 nedrseč podplat, certifikat za 
delovno obutev ISO 20347

Circaid Juxta – kompresijska 
oblačila na ježke

 za golenje razjede, venska 
obolenja in limfedem

 nadomešča povoje ali 
kompresijske nogavice

 sistem trakov na ježke zagotavlja 
enostavno namestitev in je 
primeren za tiste, ki si težko 
oblačijo druga kompresijska 
oblačila

 učinkovita rešitev za zmanjšanje 
močnega otekanja

 enostavna prilagoditev 
kompresijske stopnje

Bio Compression Systems – sistemi 
za sekvenčno limfno drenažo

 odlična rešitev pri zdravljenju 
limfedema, venske insuficience 
in pri drugih obolenjih, kjer se 
pojavi otekanje okončin

 sistem napihljivih komor v manšeti 
enakomerno potiska odvečno 
tekočino od gležnja ali zapestja 
navzgor po okončini in s tem 
zmanjša otekanje

 2 leti garancije za manšete 
in 3 leta za kompresor

 preprosta terapija v udobju 
vašega doma

Izdelki nemškega podjetja medi 
so na voljo tudi v poslovalnicah 

Sanolabor, lekarni URI Soča 

in drugih specializiranih trgovinah

Trgovina Mitral, Njegoševa cesta 6, 1000 Ljubljana (poleg Poliklinike UKC)
Telefon: 059 042 516, www.mitral.si Obiščite nas od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro. 

Naše izdelke lahko naročite tudi preko spleta na www.mitral.si. 
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 059 042 516 ali na trgovina@mitral.si.

Smo pogodbeni partner

Gospodarsko razstavišče, 20.–23. oktober 2021

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC PREDAVALNICA

12.30-13.30 Duševne stiske - lahko pomagam? SKUPINA PRIMERA -MARATON POZITIVNE PSIHOLOGIJE dr. Špela Hvalec, specialistka 
klinične psihologije

DVORANA URŠKA

13.00-13.30 Delovanje samoporjavitvenih izdelkov. Je to edini 
zdravi način porjavitve? 

DERMATEKA ANI ŠKUFCA S.P. Petja Škufca, diplomirana 
kozmetologinja 

ODER KUPOLA 

13.30-14.00 Vadbe za vsak dan NATAŠA GORENC Nataša Gorenc, profesionalna 
osebna trenerka

ODER KUPOLA

14.00-15.00 Vaje za raztezanje in stabilizacijo - pilates, joga NATAŠA GORENC Nataša Gorenc, profesionalna 
osebna trenerka

ODER KUPOLA

14.00-15.00 Kako uporabiti pametne naprave sebi in družbi 
v prid

SKUPINA PRIMERA -MARATON POZITIVNE PSIHOLOGIJE dr. Dan Podjed, antropolog DVORANA URŠKA

15.00-16.00 Pozornost in koncentracija ANT d.o.o. Jasmina Lambergar, certifi cirana 
trenerka spomina

ODER KUPOLA

15.30-16.30 Zakaj se močno brcniti v rit? – Otroci, starši in 
gibanje

SKUPINA PRIMERA -MARATON POZITIVNE PSIHOLOGIJE Tadeja Brankovič, specialistka 
managerka, bivša vrhunska 
športnica

DVORANA URŠKA

16.00-17.00 Strah pred zamujenim (FOMO) ZAVOD NORA, CENTER SODOBNIH ZASVOJENOSTI - LOGOUT Zavod Nora, Center sodobnih 
zasvojenosti - LOGOUT

ODER KUPOLA

ČASTNI POKROVITELJ

Pokrovitelji in partnerji

PARTNERJI

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Spominčica
ALZHEIMER SLOVENIJA

Spominčica
ALZHEIMER SLOVENIJA

Spominčica
ALZHEIMER SLOVENIJA

20
letod 1997

Volkswagen 24. Ljubljanski maraton

VOLKSWAGEN

26. in 27. 10. 2019 | LJUBLJANA | SLOVENIJA

26. in 27. 10. 2019 | LJUBLJANA | SLOVENIJA26TH, 27TH Oct 2019 | LJUBLJANA | SLOVENIA

24.LJUBLJANSKI
MARATON

VOLKSWAGEN
LJUBLJANSKI
MARATON

VOLKSWAGEN
LJUBLJANA
MARATHON

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
LJUBLJANSKI MARATON
VOLKSWAGEN LJUBLJANA MARATHON

VOLKSWAGEN
LJUBLJANSKI MARATON

VOLKSWAGEN
LJUBLJANSKI
MARATON

VOLKSWAGEN
LJUBLJANA
MARATHON

VOLKSWAGEN
24. LJUBLJANSKI
MARATON

VOLKSWAGEN
24TH LJUBLJANA

MARATHON

VOLKSWAGEN
LJUBLJANA MARATHON

26TH, 27TH Oct. 2019 | LJUBLJANA | SLOVENIA

24TH LJUBLJANA
MARATHON
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Mitral – že več kot 10 let smo tukaj, za vas
Strokovno usposobljena ekipa, ki deluje na področju ORTOPEDIJE, 
KOMPRESIJSKE TERAPIJE, STOPALNIH VLOŽKOV in drugih medicinskih področjih.

Delamo srčno, iskreno ter individualno. Razmišljamo zunaj okvirja, 
iščemo nove pristope ter nenehno izpopolnjujemo svoje znanje.

Medicinske kompresijske 
nogavice medi

 za venska obolenja, limfedem 
in lipedem

 na voljo kot dokolenke, 
samostoječe (tudi na pas) 
in hlačne nogavice

 5 različnih materialov
 12 barv
 na voljo v kompresijskih stopnjah 

od 1 do 4
 prijazna cena in vrhunska nemška 

kakovost

Ortopedske opornice medi

 na voljo opornice za vse sklepe, 
od osnovnih bandaž, ki 
nadomeščajo povoje, pa vse do 
visoko tehnoloških opornic z 
zunanjim skeletom

 anatomska oblika in inovativne 
rešitve zagotavljajo opornicam 
idealen oprijem in s tem 
preprečujejo neprijetno drsenje ali 
gubanje opornice

Ortopedski vložki za stopala medi

 vložki za ploska in vbokla stopala, 
za težave pri petnem trnu, 
navzven ali navznoter zvrnjena 
stopala, zatrdeli palec, ...

 v naši trgovini opravimo analizo 
stopal in vam na njeni podlagi 
predlagamo primeren vložek

 različni modeli vložkov so primerni 
za nošenje v različnih čevljih od 
balerink do planinskih čevljev

OXYPAS – ortopedska obutev 
za delo in prosti čas

 varni, lahki, pisani in udobni 
ortopedski čevlji, primerni 
za celodnevno nošenje

 odstranljiv notranji vložek 
omogoča, da ga zamenjate 
s svojim ortopedskim vložkom

 zračen material, brez toksičnih 
primesi

 nedrseč podplat, certifikat za 
delovno obutev ISO 20347

Circaid Juxta – kompresijska 
oblačila na ježke

 za golenje razjede, venska 
obolenja in limfedem

 nadomešča povoje ali 
kompresijske nogavice

 sistem trakov na ježke zagotavlja 
enostavno namestitev in je 
primeren za tiste, ki si težko 
oblačijo druga kompresijska 
oblačila

 učinkovita rešitev za zmanjšanje 
močnega otekanja

 enostavna prilagoditev 
kompresijske stopnje

Bio Compression Systems – sistemi 
za sekvenčno limfno drenažo

 odlična rešitev pri zdravljenju 
limfedema, venske insuficience 
in pri drugih obolenjih, kjer se 
pojavi otekanje okončin

 sistem napihljivih komor v manšeti 
enakomerno potiska odvečno 
tekočino od gležnja ali zapestja 
navzgor po okončini in s tem 
zmanjša otekanje

 2 leti garancije za manšete 
in 3 leta za kompresor

 preprosta terapija v udobju 
vašega doma

Izdelki nemškega podjetja medi 
so na voljo tudi v poslovalnicah 

Sanolabor, lekarni URI Soča 

in drugih specializiranih trgovinah

Trgovina Mitral, Njegoševa cesta 6, 1000 Ljubljana (poleg Poliklinike UKC)
Telefon: 059 042 516, www.mitral.si Obiščite nas od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro. 

Naše izdelke lahko naročite tudi preko spleta na www.mitral.si. 
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 059 042 516 ali na trgovina@mitral.si.

Smo pogodbeni partner




