
 
 

Iz vsebine 
 
OKROGLA MIZA: NACIONALNA PLATFORMA ZA SLOVENIJO BREZ ZAVRŽENE HRANE 
Četrtek, 13. 11., 10.00-13.00, dvorana Galerija  
Organizator: Ekologi brez meja; predavatelji: Ekologi brez meja z gosti – strokovnjaki 
 
Na okrogli mizi bodo posamezniki iz gospodarstva ter vladnih in nevladnih 
organizacij, udeleženi v prehranskem krogu, spregovorili o današnjih prizadevanjih za 
zmanjšanje količin zavržene hrane v Sloveniji in Evropi ter soočili mnenja o predlogu 
Ekologov brez meja za ustanovitev nacionalne platforme za Slovenijo brez zavržene 
hrane. 
 
 
VODA JE DOBRINA-ALI ZNAMO Z NJO UPRAVLJATI 
Četrtek, 13. 11., 11.30-12.15, Steklena dvorana (C) 
Organizator UL, BF, predavatelj; prof. dr. Mihael Jožef Toman, UL, BF, Oddelek za 
biologijo 
 
Voda oblikuje pestre vodne ekosisteme. Omogoča življenje, lahko pa prinaša smrt s 
strupenimi snovmi in poplavami. Je dobrina, ki je vse bolj izkoriščena, ker prinaša 
kapital. Jo sploh razumemo in pravilno vrednotimo? Je dobra pitna voda 
samoumevna? 
 
 
OKROGLA MIZA: KONOPLJA V SVETU IN SLOVENIJI – od užitka k zdravju, od pasivnosti 
k podjetnosti 
Četrtek, 13. 11., 12.00-14.00, Avla levo 
Organizator Društvo Onej, predavatelji; pristojna ministrstva; sodišče, tožilstvo, policija, 
NIJZ, Varuh človekovih pravic, KPK, nevladne organizacije ter uporabniki; moderator 
Toni Cahunek  
 
Javna tribuna, na kateri bodo spregovorili o nedavnih spremembah uredbe o 
prepovedanih drogah, ki dovoljuje uporabo THCja v medicinske namene, ne pa tudi 
rastline konoplje; o regulaciji konoplje v medicinske namene; ter o raziskovalnih in 
podjetniških potencialih konoplje. 
 
 
OKROGLA MIZA: KAKO PRIBLIŽATI POTROŠNIKU PONUDBO ZDRAVILNIH ZELIŠČ 
Četrtek, 13. 11., 14.00-15.45, Avla levo 
Organizator Gospodarsko razstavišče pod pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo in 
Ministrstva za zdravje RS. Diskusijo "KAKO NAPREJ" vodi: dr. Samo Kreft; udeleženci; dr. 
Nataša Ferant  (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo), Alenka Marjetič Žnider (MKGP), 
dr. Elizabeta Mičovič  (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), Barbara Razinger (Javna agencija RS za 
zdravila in medicinske pripomočke), Milan Kalan (KGZS, Komisija za zelišča) 
 



• Možnosti pridelave v Sloveniji: 

• - Stanje v Sloveniji – naravne danosti, sadilni material, razpoložljiva oprema idr. 

Dr. Nataša Ferant  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 

 - Priložnosti za razvoj zeliščarstva skozi ukrepe kmetijske politike 2014-2020 

Alenka Marjetič Žnider, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS  

•  Pomen prehranskih in zdravstvenih trditev pri označevanju zelišč kot živil  

Dr. Elizabeta Mičovič  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  

• Zdravilno zelišče kot zdravilo, analize aktivnih substanc  

Barbara Razinger, Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke 
Ovire za razvoj, ki jih vidijo pridelovalci 
Milan Kalan, Komisija za zelišča, KGZS 

 
 
ZDRAVLJENJE PO DR. BUDWIGOVI - pomoč pri artritisu, srčnem infarktu, raku in drugih 
boleznih 
Četrtek, 13. 11., 16.00-17.00, Avla desno 
Organizator: društvo Onej; predavatelji: Dominik Golenhofen, holistični zdravilec in 
Dajana Milanič, založba Orbis 
 
Odgovori na vprašanja: Kako naj živimo, da se bomo zaščitili pred rakavimi obolenji 
in ostali zdravi? Kako na telo učinkuje zdravilna kombinacija lanenega olja in skute 
po dr. Budwigovi? Kaj bistvenega morajo ob tem bolniki še vedeti? 
 
 
OKROGLA MIZA: PREHRANA OTROK V ŠOLAH IN VRTCIH 
Četrtek, 13. 11., 17.00-18.30, dvorana Galerija 
Organizator: Proorganika, predavatelji: Proorganika s prehranskimi strokovnjaki, 
predstavniki vrtcev in šol, države in nevladnih organizacij 
 
Na okrogli mizi bomo z gosti – s prehranskimi strokovnjaki, predstavniki vrtcev in šol, 
države in nevladnih organizacij – spregovorili o navadah in kvaliteti prehranjevanja 
današnjih otrok, nacionalnih smernicah prehrane, izzivih, s katerimi se srečujejo vodje 
prehrane, pobudah in željah staršev in otrok ter izpostavili ideje in primere odličnih 
praks, ki stremijo k izboljšanju kvalitete prehrane vseh otrok.  
 
 
OKROGLA MIZA: PRIVATIZACIJA ČLOVEŠKIH VIROV IN HRANA ZA MIR KOT REŠITEV 
PRED KORPORACIJSKO LOGIKO 
Četrtek, 13. 11., 18.00-19.00, Avla levo 
Organizator: Inštitut S.U.R.F.; predavatelji: Dušan Plut (geograf, ekolog in zgodovinar, 
Gibanje TRS), Anton Komat (samostojni raziskovalec, pisatelj, publicist), Janez Bratovž 
(restavracija JB), Franc Zavodnik (Demeter), Boris Fras (ZZEKS) 
 
Glavna okrogla miza se bo odvijala z naslednjimi izhodiščnimi tematikami: 
samozadostnost na področju prehrane v javnih zavodih, vrtcih, šolah ter privatnih 
gostinskih obratih, združevanje razdrobljenih kmetij v učinkovite zadružne enote,  
zagotavljanje kakovosti hrane in trajnostne etike z obstoječimi živilskimi certifikati (BIO, 
Demeter, EKO idr.), ekološka, lokalno pridelana hrana in tržna konkurenčnost, 



obuditev starodavnih kultur rastlin in preskrba s semeni, kultura prehranjevanja 
slovenskih potrošnikov. 
 
NOVINARSKA KONFERENCA: OD SETVE DO ŽETVE, KAR SEJEMO TO ŽANJEMO 
Petek, 14. 11., 10.00-11.00, Avla levo 
Organizator: Čebelarska zveza Slovenije – JSSČ, udeleženci: Boštjan Noč (predsednik 
ČZS), mag. Tanja Strniša (MKGP), Branko Ravnik (KGZS) in predstavnik GZS – Zbornica 
živilskih in kmetijskih podjetij  
 
Vsi dogodki, ki so potekali v okviru projekta “Od setve do žetve, kar sejemo to 
žanjemo”, so bili  namenjeni povečanju  prepoznavnosti  ajde, ki je pomembna tako 
za čebelarja,  kmeta kot tudi za končnega potrošnika.   Dogodki so bili 
zasnovani  tekom celega leta:  projekt smo predstavili aprila, julija smo sejali 
medovito ajdo, avgusta smo občudovali polja cvetoče ajde, septembra pa smo jo 
ročno želi.  
 
 
KONOPLJA 
Poučno dopoldne, kjer se bo govorilo o nedavnih spremembah uredbe o 
prepovedanih drogah, ki dovoljuje uporabo THCja v medicinske namene, ne pa tudi 
rastline konoplje; o izkušnjah slovenskih strokovnjakov z zdravljenjem raka s 
kanabinoidi; o raziskovalnih potencialih na področju medicinske uporabe konoplje; 
izkušnje bolnikov: 
 
VLOGA KANABINOIDOV V ONKOLOGIJI 
Petek, 14. 11., 13.00-13.30, dvorana Galerija 
Organizator: društvo Onej; predavatelj: dr. Josipina Ana Červek 
 
MEDICINSKA KONOPLJA-MED PRIČAKOVANJI IN OMEJITVAMI 
Petek, 14. 11., 13.30-14.00, dvorana Galerija 
Organizator Društvo Onej, predavatelj; Dr. Majda Zorec Karlovšek 
 
PRAKTIČNI NASVETI IN IZKUŠNJE UPORABE KONOPLJE V MEDICINSKE NAMENE 
Petek, 14. 11., 14.00-15.00, dvorana Galerija 
Organizator: društvo Onej, predavatelji: dr. Josipina Ana Červek (Onkološki inštitut), 
Damjan Grenc (UKC Ljubljana), dr. Majda Zorec (Inštitut za sodno medicino) ter 
bolniki, ki uporabljajo konopljo (Charlotte Hansen) 
 
Izmenjava izkušenj med bolniki in slovenskimi zdravstvenimi strokovnjaki. 
 
 
OKROGLA MIZA: EKO TRENDI V PREHRANI 
Petek, 14. 11., 17.30-19.00, dvorana Galerija 
Organizator: Proorganika 
 
Na okrogli mizi bomo z gosti – znanimi osebami, prehranskimi strokovnjaki, 
pridelovalci ekološke hrane ter predstavniki državnih in nevladnih organizacij ter 
medijev – spregovorili o navadah in kvaliteti današnje prehrane in (ne)zdravega 
življenjskega sloga. Kako zdravo so jedli naši predniki? Koliko ljudi se danes 
prehranjuje ekološko? Ali je ekološka hrana, ki jo danes najdemo na trgu, zares eko in 
zdrava? Kolikšen vpliv ima dejansko ustrezna prehrana na naše zdravje, počutje in 



razmišljanje? Ali lahko jemo zdravo z nizkimi prihodki in koliko hrane letno zavržemo? S 
kakšnimi izzivi se srečujejo naši kmetje in kakšne preglavice jim povzročajo? 
 
RICK SIMPSON (Kanada): ZDRAVLJENJE S KONOPLJINO SMOLO 
Sobota, 15. 11., 10.00-12.00, dvorana Galerija 
Organizator: društvo ONEJ; predavatelj: Rick Simpson 
 
Predstavitev uporabe konopljine smole za samozdravljenje in napoved izdaje 
prevoda njegove knjige "Feniksove solze" v slovenskem jeziku. 
 
Gl.: http://phoenixtears.ca/ 
 
 
Q&A O UPORABI KONOPLJE V MEDICINSKE NAMENE 
Sobota, 15. 11., 12.00-13.00, dvorana Galerija 
Organizator: društvo ONEJ; predavatelj: Rick Simpson 
 
Uporaba konoplje v industrijske, kozmetične,  prehranske, gradbene in druge 
namene 
 

 

Če potrebujete še kakšne kontakte ali informacije, sem vam z veseljem na voljo. 
Marjana Lavrič, Vodja službe za odnose z javnostmi, M. 041 236 912, E. 
marjana.lavric@gr-sejem.si 
 
 
Prilagam link na fotoarhiv iz prejšnjih sejmov, če bi zapis radi opremili še s kakšno 
fotografijo: 
http://narava-zdravje.si/data/upload/NZ_material.zip 
 


