
 

 

 

   V A B I L O  N A  P O S V E T  
 

        v petek, 12. 4. 2019 od 13.30 do 15.00 ure 

na sejmu Naturo, Pomurski sejem 

 
 
EKOCI - eko civilna iniciativa  
             Slovenije 
             Ulica Savinjske čete 4 
             3310 Žalec 
W: www.ekoci.si 
T: +386 40 203 055 
E: ekoci.si@gmail.com 

 

 
 

     
 
Oskrbimo Slovenijo 

      Štafeta semen 

 

Gibanje za sajenje, izmenjavo in 

ohranjanje avtohtonih, domačih 

in tradicionalnih sort semen, 

vrtnin, poljščin, odpornih sadnih 

sort ter sonaravno pridelano 

hrano in samooskrbo. 

 

Soorganizatorja posveta: 

 

 
Sledite nam na Facebooku!  
* 0skrbimo Slovenijo-Štafeta semen 
* Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije 
* Nič nas ne sme presenetiti – 
             bodimo pripravjeni 

 
Slovenka – Slovenec, kjerkoli si, tu 
je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje 
seme – izvor, bistvo, tu je tvoje 
središče, od tu je tvoja energija, 
potenca, tu je neizčrpen vrelec 
tvojega bistva. 
 
”Oj, osti jarej!   
        
         Dobrodošli pri  
soustvarjanju prihodnosti!  

 SETEV, ŽETEV IN UPORABNOST RAZLIČNIH SORT INDUSTRIJSKE KONOPLJE                                                                                                                                                             

V Sloveniji je možno sejati semena industrijske konoplje, ki so na Evropski sortni listi. 
Iz nje je mogoče narediti več tisoč izdelkov. Katere sorte se najbolje obnesejo za 
pridelavo v naših razmerah? Katere so namenjene za prehrano in katere za tekstil? 
Odvisno od sorte zraste konoplja od 0,7 m pa do 4,5 m. A kako jo požeti? Ali je možno 
za žetev prirediti kombajn? Kako lahko konopljo uporabimo kot odlično surovino za 
tekstil, papir, gradbeni material, plastiko ter tako poskrbeti za biorazgradljive 
materiale v izdelkih? Kako z industrijsko konopljo zasejati čim več kmetijskih površin 
in jo nameniti za različne namene v prehranske in neprehanske namene, poskrbeti za 
izboljšanje tal, boljši kolobar, dodajanje vrednosti kmetijskim pridelkom in bio krožno 
gospodarstvo v praksi? 
 
Odgovore bomo iskali z  vabljenimi  sodelujočimi gosti: 

 mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo,                                                   
gozdarstvo  in prehrano, 

 dr. Barbara Čeh, raziskovalka z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije, vodja ciljnega raziskovalnega projekta Pridelava industrijske 
konoplje (Cannabis sativa L.) v Sloveniji,    

 prof. dr. Ivan Pahole, profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v 
Mariboru, 

 Primož Zorec, direktor Ecogreen,   

 Eva Štraser, idejna vodja Evergreen  

 Irena Rotar, predsednica Eko civilna iniciative Slovenije 
 
 

IZMENJEVALNICA SEMEN, ZNANJA IN DOBRIN 

Od 12. 3. do 14. 4. 2019 od 9.00 do 17.00 ure na sejmu NATURO 

 

Na izmenjavalnici semen, dobrin in znanja bo predstavitev dobrih praks, znanja in 

aktivnosti, kjer bo možno izmenjati avtohtona, tradicionalna ali ekološka semena ter  

dobrine ter pridobiti dodatna znanja o sonaravni pridelavi hrane, biodinamiki, 

permakulturi. Na gredici Pomurskega sejma bomo zasadili Poligon zeleni dragulji 

narave na permakulturni način ter pred tem tla oplemenitili z zeolitom. 

 

Industrijske rastline, kot sta lan in Konoplja, so  lahko čudoviti naravni vir surovin tudi 

v gradbeništvu, kar bo prikazano z dobrimi praksami in gradbenimi elementi. Iz 

naravnih materialov se lahko izdela tudi ‘’plastika” iz biorazgradljivih materialov – 

bioplastika - prikazani bodo eko lončki za sadike.  Dobra naravna surovina je tudi lan, 

kar so vedeli že naši predniki.  

S prikazi  dobrih praks lahko bistveno zmanjšamo posledice  podnebnih sprememb, 

z bio krožnim gospodarstvom pa poskrbimo za  trajnostno prihodnost. 

 

Organizira: EKOCI - eko civilna iniciativa Slovenije s somišljeniki in partnerji 

društvom Ajda Štajerska in Pomurskim sejmom 

 

mailto:ekoci.si@gmail.com

