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Zakaj orli
hodijo peš?
Verjetno poznate zgodbo o orlu, ki je vse od rojstva živel s kokošmi. Čeprav je bil zdrav in se je
telesno popolnoma razvil, mu nikoli ni prišlo na
misel, da bi razprl krila in poletel.
Obstajajo številni sorodni poskusi, ki so jih opravili različni znanstveniki. Tako so denimo ugotovili, da ribe, ki so jim za nekaj časa v akvarij postavili stekleno pregrado, ki je potekala po sredini
prostora, tudi potem, ko so oviro čez čas odstranili, niso poskušale preplavati nevidne meje. In
kar je še zanimivejše: ko so ribe postopoma zamenjali, še vedno niso plavale po drugi polovici
akvarija, četudi med njimi ni bilo nobene več, ki
je bila v njem, ko je ovira še stala.
Zakaj pišemo o tem? V naših glavah je vse preveč ovir, zaradi katerih ne vidimo več svojih
možnosti. Tudi v širšem družbenem prostoru je
opaziti, da se inteligenca ljudi izčrpava v iskanju
razlogov, zakaj nekaj ni možno, zakaj nekaj ne
bo uspelo, zakaj se ne izplača niti poskusiti. Še
ljudem, ki vidijo rešitve, se med prepričevanjem
tistih, ki se jim vsaka sprememba zdi nemogoča
in tvegana, pogosto izpraznijo baterije.
Doslej smo objavili deset eko vodičev. Ko smo jih
pred nekaj tedni znova prebrali, smo ugotovili,
da v Sloveniji resnično bolehamo za sindromom
»SLOWenija« (iz angleške besede slow, ki pomeni
počasen). Nekako se nam je upiralo, da bi vam
znova pisali o tem, za koliko promilov v eno ali
drugo smer so se spremenili trendi … Bolj nas
je zanimalo, zakaj pri nas stojimo na mestu – in
zakaj mnogim drugim težave uspeva reševati veliko hitreje in uspešneje.
Če ne vemo, kam gremo, nam ne pomaga noben
veter, je zapisal že Seneka. In če se oziramo samo
nazaj, dejansko ne bo prišlo do premikov naprej.
Sanja Lončar, urednica
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Moč vizije
Besedilo: Sanja Lončar

Pred kratkim sem gledala zanimivo
oddajo, ki je lepo pokazala, kolikšna je
moč svobode duha. Ko so otroci iz neke
revne četrti na televiziji videli osebo, ki
je zmogla samo s pogledom zvijati žlice,
so to poskusili tudi sami – verjeli ali ne,
številnim otrokom je to tudi uspelo.
Stvar je preprosta: otrokom ni
predtem nihče razložil, da je kaj
takega za navadnega človeka
nemogoče – in zato so tudi poskusili.
Pri vsakem velikem odkritju in izumu se je vse začelo z vprašanjem »zakaj pa ne?« ali pa, kar je še
bolje, »kako bi bilo to mogoče doseči?«. Če vemo,
kam gremo, je le še vprašanje časa, kdaj bomo do
tja tudi prispeli.
Zdi se, da smo kot družba in civilizacija že dolgo v
pat položaju. Gangrena razžira nogo, na katero se
opiramo, medtem pa se politiki ukvarjajo s pravilniki o redni menjavi nogavic, znanstveniki pa za
razpadajočo nogo predlagajo nova ličila.
V uradnih ustanovah si za cilj zastavijo izboljšanje
položaja za 1 odstotek, nato pa se počutijo uspešne, če ta cilj presežejo in dosežejo 1,2-odstotno
izboljšanje.
Če razmišljamo, kako bi nekaj izboljšali za en sam
odstotek, smo seveda zelo veseli, če dosežemo
1,2-odstotno izboljšanje. Če pa želimo, da bi bilo
www.zazdravje.net 		

nekaj za 200 odstotkov boljše, bomo že na samem
začetku pripravljeni iskati veliko bolj kakovostne
in celostne rešitve. Morda ne bomo uresničili zastavljenega cilja, vendar bomo kot za šalo dosegli
veliko več kot le kozmetične popravke. V tem je
moč vizije in iskanja širšega pogleda.
Prav zato v eko vodiču ne bomo že enajstič zapored ugotavljali, za koliko smo se v Sloveniji premaknili v zadnjem letu dni, pač pa vam raje ponujamo izziv – v kakšni družbi bi želeli živeti čez deset,
dvajset let?
Tako bo svoje moči veliko lažje usmeriti v to, kako
naj pridemo do tja.

Dvajset let od prve Agende 21
Hkrati z Agendo 21, ki so jo
pred dvajsetimi leti sprejeli
Združeni narodi, so na pobudo Umanotere in v sodelovanju s številnimi nevladnimi organizacijami tudi v
Sloveniji nastali številni predlogi – slovenska Agenda
21. Ta dokument je že takrat
vseboval vizijo in predloge za ukrepe, ki so potrebni za razvoj trajnostno naravnane družbe na
področju prometa, urbanizma, turizma, energetike, kmetijstva, ravnanja z odpadki in odpiranja zelenih delovnih mest. Celoten dokument je na voljo na spletnem naslovu http://www.umanotera.
org/publikacija/agenda-21-za-slovenijo-prispevekSkupaj za zdravje človeka in narave
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-nevladnih-organizacij/ in je vsebinsko še vedno
aktualen.
Če je bila pred dvajsetimi leti beseda »trajnostno«
v našem jeziku bolj ali manj neznanka, je zdaj večini ljudi veliko bolj jasno, da roparsko plenjenje
okolja in naravnih virov ter razprodaja vrednot,
zdravja in socialne pravičnosti iz dneva v dan
znižujeta raven kakovosti življenja. Težave, ki jih
puščamo nerešene, se bodo, z obrestmi vred, prenesle na naše otroke in vnuke.

Igrivo srečanje, ki ga je usmerjala ekipa društva
moderatorjev, bo zagotovo imelo za posledico
spletanje številnih niti – in na teh temeljih bodo
nastale tudi nove strategije. Semena že klijejo …

Bi lahko bilo drugače?
Letos se je 23. in 24. junija v Orehovem gaju v
Ljubljani zbralo kakih osemdeset nosilcev družbenih sprememb v smeri trajnostnega razvoja,
ki delujejo v nevladnih organizacijah, podjetjih,
iniciativah, lokalnih skupnostih, izobraževalnih, znanstvenih in raziskovalnih ustanovah ter
medijih, med njimi pa so bili tudi posamezniki.
Dejavno, inovativno in ustvarjalno so zaznamovali dvajseto obletnico prizadevanja za trajnostni razvoj v Sloveniji ter odprli premislek o tem, kakšno
Slovenijo si želimo leta 2035.

redstavljajte si, da bi tudi poslanske seje potekale na
travi.

V Sloveniji imamo veliko zgodb o uspehu ter
izkušnje, ki bi jih veljalo tudi izmenjevati.

Tudi ljudje, ki se ne poznajo, lahko odlično sodelujejo, če jih le druži skupna vizija.
Bi si lahko vsakdo od nas dovolil ustvariti vizijo
prihodnosti, take, kot jo želi živeti?
To vprašanje smo si zastavili tudi v okviru projekta Skupaj za zdravje človeka in narave. Pretehtali
smo svoje vizije in jih zapisali. Vabljeni ste tudi vi.
Opišite svojo vizijo prihodnosti, kakršno si želite zase in za zanamce. Delite jo z nami, mi pa jo
bomo delili naprej. Zagotovo obstaja še veliko
področij, ki se jih tokrat nismo dotaknili. Čakamo
na vas.
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Izmenjujmo,
sodelujmo …
V Sloveniji se rojeva nova
ekonomija, ki namesto potrošništva
spodbuja sodelovanje in
blaginjo brez posedovanja.

Vabljeni k dobrim zgodbam

Na naslovu http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2015/07/Katalog-dobrihpraks-2015.pdf si lahko ogledate celoten
katalog dobrih praks. Omenimo le nekatere:

Knjižnica reči
Prinesete lahko vse, česar ne potrebujete,
in si izposodite, kar potrebujete. // info@knjiznicareci.si // www.knjiznicareci.si.

Menjalni krog Zasavje

V Sloveniji že obstajajo številne pozitivne zgodbe,
ki zaradi splošnega mazohističnega uživanja v medijskih aferah nikakor ne dobijo dovolj prostora,
zaradi česar so širši javnosti neznane. Skupno jim
je, da so mali ljudje naredili velike premike – zase
in za svoje okolje. Marsikatera od teh iniciativ bo v
prihodnosti zagotovo prerasla v širše gibanje, tako
da se jih bomo čez dvajset let spominjali kot ključnih prvih korakov na poti v boljšo prihodnost.
V okviru Zmenka za Slovenijo je nastala tudi pobuda, da bi dobre zgodbe zbirali še bolj sistematično ter jih v sodelovanju z mediji, s spletnimi
portali in z različnimi organizacijami posredovali
naprej. Več o dogodku, ki je že v pripravi, bomo
objavili v tedenskih e-novicah in na spletu.
Na srečanju je nastal tudi predlog, da bi dobre ponudbe, iniciative in dosežke tudi mapirali, tako da
bodo dostopni na enem mestu. Tako bosta prenos dobrih praks in mreženje vseh, ki želijo sodelovati, potekala še lažje.

Na pobudo dejavnih članov skupine v
Zagorju je nastal prostor, kjer lahko odložite
presežek hrane in/ali iz njega vzamete, kar
potrebujete. // lets.zasavje@gmail.com //
www.lets-zasavje.blogspot.com.

ZOOPI – izmenjava igrač
ZOOPI nagovarja starše in vse, ki vzgajajo
otroke, ter jim pomaga ustvarjati razmere
za zdravo otroško igro v sozvočju z naravo.
Skrbi namreč za izmenjavo igrač in prireja
dogodke, ki otrokom ponujajo priložnost za
igro v naravnem okolju. // info@ekoigrace.
org // www.ekoigrace.org.

Tekstilnica – izmenjava oblačil
Tekstilnica spodbuja izmenjavo oblačil in
povezovanje ljudi. // Društvo Ekologi brez
meja // tekstilnica@ocistimo.si // www.tekstilnica.si // www.ebm.si.

www.zazdravje.net 		
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Osnovna usposabljanja
za ekološke kmete
bodo odslej drugačna
To leto si bomo zapomnili po premiku na
področju izobraževanja ekoloških kmetov.
Monopol kmetijsko svetovalnih služb je
končno načet – letos je bil na prvem javnem razpisu za izvajalce osnovnega usposabljanja za ekološke pridelovalce izbran
Inštitut za trajnostni razvoj v partnerstvu
s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske
vede v Mariboru. Šesturna usposabljanja
morajo opraviti vsi zavezanci (pridelovalci), ki so oddali vloge za plačila za ekološko
kmetijstvo. V načrtu je približno štirideset
splošnih usposabljanj po vseh regijah, poleg tega pa še po eno za ekološko semenarstvo in ekološko čebelarstvo. Usposabljanja
bodo potekala od septembra do decembra
2015, izvajalci pa bodo poskrbeli za konkretne in uporabne vsebine.

Ustanovitev
platforme za
ekološko kmetijstvo
Februarja 2015 je na pobudo ITR in več drugih nevladnih organizacij iz Delovne skupine za ekološko kmetijstvo Mreže Plan B za
Slovenijo začela delovati Platforma za ekološko kmetijstvo (PEK). Namen PEK je oblikovati skupen glas deležnikov sektorja ekološkega kmetijstva v razmerju do vlade, politike
in javnosti, saj ekokmetijski sektor doslej ni
imel skupnega predstavnika. Poslanstvo PEK
je oblikovanje, predstavljanje in zagovarjanje
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Novi šolski vrtovi –
tokrat s podporo EU
Letos so lahko šole, ki sodelujejo v Shemi
šolskega sadja in zelenjave EU, otrokom
ponudile tudi dejavnosti, prek katerih
naj bi bolj poglobljeno spoznavali pomen uživanja zdravih živil. Ena od dejavnosti, ki poteka tudi v Sloveniji (zanjo je
odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS), je spodbujanje oblikovanja šolskih vrtov. Za izvedbo
projektne naloge je bil izbran Inštitut za
trajnostni razvoj, ki ima bogate izkušnje
z vodenjem programa Šolski ekovrtovi.
Maja in junija so 60 slovenskim šolam ponudili strokovno pomoč pri postavitvi ali
vzdrževanju šolskega vrta ter jih opremili
z orodjem, s semeni in z drugim materialom. Delo je bilo izredno zahtevno, vendar so ga z odlično ekipo uspešno opravili
ter si obenem pridobili nove dragocene
izkušnje. Številni otroci se veselijo novih
gredic in rastlin, ki jim bodo omogočile
resnične vrtnarske dogodivščine. Vabljeni
k ogledu spletnih strani http://www.shemasolskegasadja.si/spremljevalni-ukrepi/
solski-vrtovi in www.solskiekovrt.si.

interesov trajnostnega razvoja sektorja ekološkega kmetijstva in hrane – za povečanje
družbene blaginje ter za ohranjanje okolja in
narave v Sloveniji. V PEK se je doslej vključila vrsta združenj ekoloških in biodinamičnih
pridelovalcev ter nevladnih organizacij s področja ekološkega kmetijstva.
PEK je dal več pobud in pripomb na kmetijsko zakonodajo in programe, predstavniki
PEK pa smo se maja sešli tudi z vrhom kmetijskega ministrstva. PEK se bo prvič javno
predstavil 27. avgusta, na sejmu AGRA v
Gornji Radgoni, in sicer s posvetom, naslovljenim »Kako prebuditi potencial slovenskih
kmetij za več lokalne ekološke hrane?« Lepo
vabljeni!
Vir: Inštitut za trajnostni razvoj

www.zazdravje.net

Slovenija 2035 –
vrtičkarska velesila
V Sloveniji je bilo vrtičkarstvo vedno
zelo razvito, še posebno pa se je
okrepilo z začetkom gospodarske krize
na začetku 21. stoletja. Vrtičkarstvo je
dotlej veljalo le za nekakšen konjiček,
obliko preživljanja prostega časa, v
obdobju krize pa se je izkazalo, da ima
ta dejavnost tudi širši družbeni pomen.
Od leta 2010 naprej so na pobudo različnih nevladnih organizacij začele različne oblike vrtov
nastajati tudi v šolah, na skupnih površinah med
stavbami, strehah, balkonih … Do leta 2018 je
imela Slovenija že več kot sto takšnih učnih vrtov,
razporejenih po skoraj vseh občinah. Izkazalo se
je, da je to bila zelo modra odločitev, saj se je v
samo nekaj letih za vrtnarjenje usposobilo več deset tisoč mladih ljudi.
Zaradi visokih davčnih bremen je tudi nekaj podjetij prepoznalo priložnost za izboljšanje kakovosti življenja svojih zaposlenih: na površinah ob
podjetjih so začeli vznikati veliki skupinski vrtovi
in rastlinjaki, kjer so zaposleni gojili in brezplačno
www.zazdravje.net 		

dobivali sveže sadje in zelenjavo, pridelani v neposredni bližini njihovega podjetja. Ideja se je
med poslovnimi subjekti hitro razširila, saj so številni delodajalci spoznali, da imajo po zaslugi te
dejavnosti bolj zadovoljne zaposlene, ki morajo
redkeje na bolniški dopust – in da je takšno vrt
narjenje nenehen team-building, ki stane veliko
manj kot prirejanje seminarjev in vrste drugih,
bolj ali manj neučinkovitih, usposabljanj.
Med letoma 2020 in 2025 je nastalo kar nekaj
doktoratov, v katerih so avtorji ugotavljali, da je
vrtnarjenje zelo učinkovit trening razvoja vodstvenih sposobnosti, zato so ta model sčasoma
prevzele tudi univerze in poslovne šole. Brez dokazanega uspeha pri delu z rastlinami, ki zahteva
potrpljenje, pozornost, sodelovanje, delovanje
ob pravem trenutku in druge veščine, ni bilo več
mogoče zasesti vodilnih položajev v družbi. Celo
pred volitvami se je eno od zelo pomembnih
vprašanj za kandidate glasilo, ali se ukvarjajo z
vrtnarjenjem, sadjarstvom ali zeliščarstvom – in
kako uspešni so pri tem.
Pod pritiskom javnosti so začeli arhitekti pri svojem snovanju upoštevati integriranje samooskrbe
v poslopja. Večina stavb, zgrajenih po letu 2020,
ima ob južnem pročelju integrirane rastlinjake, ki
dobivajo toploto iz stavbe, zaradi česar ni nikakršne potrebe po njihovem dodatnem ogrevanju.
Rastline prečiščujejo zrak v stavbi in hkrati od nje
dobivajo presežno toploto.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Klimatske naprave so le še spomin na potratno
preteklost. Iz enakega razloga je pri vseh novih
stavbah obvezen sistem zbiranja deževnice, ki je v
celoti preusmerjena za vnovično uporabo. Poleg
tega ima vsaka stavba kompostnike, obdelane z
mikroorganizmi, ki jih stanovalci uporabljajo za
dognojevanje zemlje.
Na pobudo občanov so občine začele radikalno
spreminjati prostorske načrte. Strnjena gradnja
naj bi pocenila infrastrukturo, vendar so strokovnjaki ugotovili, da je dolgoročno veliko učinkoviteje in ceneje povečati razmik med stanovanjskimi hišami in drugimi poslopji ter s tem omogočiti,
da so obdelovalne površine čim večje.
Tako so se zmanjšale okoljske obremenitve zaradi
javnega transporta, kakovost zraka se je izboljšala,
stroški vzdrževanja javnih površin so se zmanjšali.
Tudi količina odpadkov se je zmanjšala v tolikšni
meri, da je več kot polovica slovenskih občin že
izpolnila pogoje za certifikat Nič odpadkov (angl.
Zero-Waste).

Štafeta semen je ena od pobud, ki je spremenila
slovenski odnos do semen.
Namesto živih meja iz cipres ali ligustra med stanovanjskimi hišami so zdaj priljubljene žive ograje iz robid, malin, aronij in drugih sadnih grmov, ki
jih lahko obirata oba soseda.

Drugi pomembni premik, ki so ga nekateri poimenovali ukrepi Nove Marije Terezije (po poslanki
Mariji, ki ga je predlagala), je bil sprejem pravilnika o javni blaginji. Ta med drugim zahteva, da je
treba na neonesnaženih javnih površinah saditi
orehe, češnje, leskove grme in druge koristne
rastline, ki jih je mogoče uporabiti za prehrano
prebivalstva. V borih desetih letih je bilo na javnih
površinah posajenih več kot milijon dreves, ki obrodijo toliko, da lahko vsak Slovenec z njih pobere
po petdeset kilogramov sadežev na leto.
9
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Tolikšen razmah samooskrbe je najbolj prizadel
trgovce, ki so že v dvajsetih letih začeli lobirati za
omejitev vrtičkarstva, saj je po njihovem mnenju
zaviralo trgovino in zmanjševalo obseg davkov, ki
jih pobira država. Prav zaradi njihovih zahtev po
dodatnih obdavčitvah je tudi država opravila analize učinkov vrtičkarstva in presenečeno ugotovila, da resda pobere manj davkov iz naslova trgovine s sadjem in zelenjavo, vendar obenem doseže
neverjetne prihranke pri drugih proračunskih postavkah. Leta 2018 so prvič opravili analizo vpliva
življenjskega sloga na zdravje – izkazalo se je, da
so pri polovici prebivalstva, ki dela na vrtovih in
se več časa zadržuje v naravi, stroški zdravljenja
najmanjši, depresija in druge duševne motnje pa
so med vrtičkarji desetkrat redkejše. Tudi alkoholizem, uporaba drog in kajenje so v tej populaciji
v primerjavi s skupinami, ki niso v stiku z zemljo
in naravo, tako rekoč zanemarljivi. Namesto obdavčitve vrtičkarjev se je država odločila povečati
prispevke za zdravstveno zavarovanje »nevrtičkarjev«, saj bolj obremenjujejo socialno in zdrav
stveno blagajno.
Zdaj se piše leto 2035, Slovenija pa je tudi uradno v samem vrhu po BKI njenih prebivalcev. Ne
veste, kaj je BKI? Ah, pozabili smo vam povedati,
da stopnje razvitosti držav že deset let ne merijo
z BDP (bruto družbeni proizvod), pač pa z bruto
koeficientom izobilja (BKI), ki odraža splošno kakovost bivanja.
www.zazdravje.net

Butična fitoterapija
Danes Slovenija z zeliščarskim
turizmom in izvozom vrhunskih ročno
izdelanih fitoterapevtskih izdelkov
ustvari 1,3 milijarde dolarjev na leto.
Tudi razvoju na tem področju je botrovala težava.
Dandanes je večina ljudi na to pozabila, toda leta
2010 je bila Slovenija ena od najbolj togih držav –
brez urejene zakonodaje na področju zdravilstva
in z izrazito trdim alopatskim sistemom, ki so ga
nadzirale interesne skupine s področja farmacije
in dobavitelji medicinske opreme. Zveni neverjetno, toda v tistih časih je bilo zdravnikom prepovedano, da bi svojim pacientom ponudil kar
koli drugega kot alopatski pristop. Če so se želeli
ukvarjati s homeopatijo, so jim celo grozili z odvzemom licence. Takrat je bilo nepredstavljivo, da
bi zdravstveno zavarovanje krilo različne izbrane
metode zdravljenja tako je to uveljavljeno danes.
V luči tako neurejene zakonodaje, represivne
uradne medicine in vse večjega nezadovoljstva
uporabnikov je lažje razumeti, da so ljudje po
vsej državi začeli spoznavati drugačne možnosti
zdravljenja.
V Sloveniji je že leta 2020 delovalo več kot petdeset zeliščarskih društev, ki so izobraževala več kot
deset tisoč članov. Številne dejavnosti so potekale
tudi v okviru drugih društev, univerz za tretje življenjsko obdobje, šolskih ekoloških vrtov …
www.zazdravje.net 		

V Sloveniji so gostovali številni zdravilci in predstavniki tradicionalnih medicin z vsega sveta, ki
so na povabilo posameznikov in društev prirejali
seminarje.
Že takrat je bila Slovenija med vodilnimi na svetu
po deležu prebivalcev, ki se spoznajo na samonikla zelišča, gobe, sadeže in zdravilne rastline, le da
se politika tega strateškega potenciala takrat še ni
zavedala.
Splošna ekonomska kriza, krčenje pravic v zdrav
stvu in vse večja nezaposlenost so pospešile odločitev, da so se začeli številni usposobljeni posamezniki tudi poklicno ukvarjati s pridelavo ter
predelavo zelišč in zdravilnih gob, z nabiranjem in
predelavo samoniklih užitnih rastlin …
Že leta 2015 je bil na milanskem sejmu EXPO
predstavljen kraški šetraj. Leto pozneje so se začele tudi dejavnosti za zaščito njegovega geografskega poreka. Zdaj je to ena od naših najbolj prepoznavnih rastlin in pomemben izvozni izdelek.
Že lani je izvoz izdelkov na osnovi kraškega šetraja dosegel raven slovenskega izvoza vin, njegova
prepoznavnost na svetovni ravni pa se približuje
prepoznavnosti provansalske sivke. Izvažamo sadike, zeliščne soli, začimbne izdelke, čajne mešanice, šetrajevo pivo, šetrajev med, kozmetiko na
osnovi šetraja, izvlečke, ki so na svetovni ravni priznani kot zdravilo za težave v spolnosti.
Zdaj v Sloveniji deluje več kot osemdeset učnih
zeliščnih vrtov. Zeliščni vrtički so tudi standardni
del ponudbe naših zdravilišč. Zeliščarski turizem
privablja vse več ljudi z vseh koncev sveta, ki k
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Posebnost Slovenije, ki je druge dežele ne morejo
posnemati, je v tem, da lahko turisti v samo nekaj
dneh spoznajo zelo različna rastišča (hribi, mokrišča, nižine, kraški svet, obala …); tako z minimalnim naporom in s čim manj prevozi spoznajo
največji nabor rastlin v različnih fazah vegetacije.

Č AS O

nam prihajajo, da bi se udeležili seminarjev in
uživali v pestri ponudbi zeliščarskih dejavnosti.
Imamo celo nizkocenovnega letalskega ponudnika HERB-AIR, ki k nam prevaža zeliščne navdušence iz Evrope in Združenih držav Amerike, pa tudi
več agencij, specializiranih samo za ta segment
turizma.

<<

Od leta 2020 deluje tudi fitoterapevtska akademija. Samostan Stična, Kartuzija Pleterje in nekaj
drugih samostanov so obnovili svojo tradicijo,
tako da znova izdelujejo vrhunske izdelke samostanske medicine. Hkrati so nastali tudi moderni
holistični diagnostični centri, ki združujejo sodobno neinvazivno diagnostiko in naravne oblike
zdravljenja.
V dejavnosti ročne predelave zdravilnih zelišč in
gob je vključenih več kot 1200 malih podjetij,
ki zaposlujejo več kot 18 tisoč ljudi. Posebnost
naše ponudbe, po kateri nas poznajo v več kot
36 državah, je v tem, da so v rabi izključno samonikli ter ročno obdelani in ekološko pridelani
materiali. Poleg šetraja največji delež v izvozu
dosegajo izdelki na osnovi borovnic, drnulj in
drevesnih gob.
Preusmeritev v butično pridelavo zelišč vrhunske
kakovosti je hkrati rešila številne male kmetije, ki
so bile v primerjavi z intenzivnim kmetovanjem
nekonkurenčne, zdaj pa so naša največja konkurenčna prednost. Zeliščarstvo, ki zahteva nedotaknjeno naravo, je zaslužno za to, da nam je uspelo
ohraniti kmetije na najbolj nedostopnih tleh, saj
so razmere za to dejavnost prav tam najugodnejše. Veliko slovenskih zelišč in izvlečkov izvažamo
tudi v tujino, kjer sodelujemo z največjimi proizvajalci rastlinskih zdravil, ki delajo z ekološkimi in
divjeraslimi zelišči (Bioforce, Soria …)
Država je sicer z zamudo (leta 2025) razvoj te panoge naposled postavila med strateške prioritete.
Temu so sledile tudi spremembe v izobraževalnem sistemu, pa tudi začetek dodiplomskega ter
podiplomskega študija fitoterapije in naturopatije, sistemsko financiranje raziskav na tem področju in podobno.
Trenutno so v izdelavi novi strateški dokumenti, ki
bodo poskušali integrirati slovensko vrtičkarstvo,
zeliščarstvo in inovativne rešitve s področja trajnostnega razvoja v skupno platformo, ki bo turistični ponudbi dala nov zamah.
11
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Leta 2015 je Belajeva domačija na razstavi
EXPO prvič predstavila kraški šetraj.

Vas skrbi previsoka raven
slabega holesterola?

Odličen izvleček oljke za vaše
srce in ožilje
Delci oksidiranega slabega LDL-holesterola v
žilnih stenah povzročajo
okvare in pospešujejo
mašenje žil. Zaščitite se
po naravni poti. Izvleček
oljčnih listov te delce ščiti
pred oksidativnimi poškodbami. Tradicionalna
modrost je zdaj tudi znanstveno potrjena. Soria
Natural slovi po biodinamični pridelavi rastlin in
modernih postopkih predelave. Razvili so analitično metodo za preverjanje količine učinkovine
v oljčnih listih (oleuropein). Njihova metoda je
postala uradna v Evropski farmakopeji. Za svoje
srce izberite le najboljše iz narave. Učinkovite
kapljice Soria Natural ne vsebujejo alkohola,
konzervansov, barvil in aditivov.

Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
www.zazdravje.net

Koliko stane zdravje?
Večina ljudi je prepričanih, da morajo zdravje kupovati v obliki
zdravstvenih storitev, zdravil, prehranskih dopolnil, superživil ...
Mnogi celo trdijo, da je naravno zdravljenje dražje. Pa je res?
Nevednost je nadjražja! Odkrijte naravne in preproste rešitve, ki vam
lahko olajšajo življenje, ne da bi vam olajšale denarnice.

Uživajte v naravi
brez strahu
pred klopi

Konec zgage

Obvladajte kandido,
preden ona obvlada vas

Resnice in zmote
o soncu

in ostalih želodčnih težav

Uravnajte ščitnico

in rešili boste 100 težav hkrati

Resnice in zmote
o maščobah

Adijo prehladi

Kako preprečiti oz. hitro
pozdraviti bolezni dihal?

Resnice in zmote
o holesterolu

Vsi priročniki in knjige so za predogled in naročilo na voljo v spletni
knjigarni www.shop.zazdravje.net

www.zazdravje.net 		
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Tako malo je potrebno,
da se življenje obrne

na bolje.

Tešizem

2 teRmiNA

16. 10. - 23. 10. in
25. 10. - 1. 11. 2015

Izraz, ki je nastal v drugem desetletju
21. stoletja, je zdaj tudi sestavni del
slovenskega besedišča, izraža pa nevarnost, ki jo prinaša pasivizacija družbe.
Nastal je, ko se je utrdilo spoznanje o posledicah
projekta TEŠ 6, ki je po zaslugi pasivnosti politike
in širše javnosti ena od najbolj zgrešenih naložb v
tem stoletju.
Čeprav TEŠ 6 že leta ne obratuje več in so ga že
dolgo tega zamenjale čistejše tehnologije pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov, je
še naprej simbol časa napačnih odločitev; posledice teh odločitev še vedno odplačujemo, bremenile pa bodo tudi naslednjo generacijo.
Zdaj je TEŠ 6 muzej na odprtem. To je spomenik,
ki ozavešča o posledicah neukrepanja in sprejemanja klientelizma. Vsako leto ga obišče več kot
30 tisoč dijakov iz Slovenije in tujine. Od 2020 v
prostoru tega muzeja potekajo tudi zaprisege novoizvoljenih poslancev.
Stalna razstava slikovito prikazuje, kaj vse bi lahko
družba storila z milijardami, ki so po nepotrebnem končale v TEŠ 6.
Letnica 2020 je pomembna zato, ker je bila takrat
sprejeta zakonodaja o materialni odgovornosti
poslancev, ki jih obvezuje, da bodo iz svoje plače
pokrivali stroške zavoženih naložb, ki bremenijo
državljane.
Zakon je bil sicer predmet dveh referendumov in
ustavne presoje, vendar je prevladalo naslednje
mnenje: če mora državljan odplačevati dolgove, ki
jih ni ustvaril in se bodo celo prenesli na njegove
otroke, mora biti odgovornost tistih, ki bi to lahko
preprečili, sorazmerna njihovim pooblastilom.
Zato ima še danes vsak državljan na vsakem plačnem izpisku postavko TEŠ 6, ki jo bo država prek
naših davkov namenila za pokrivanje te naložbe.
Da se tešizem ne bi nikoli več ponovil!
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Pojdite z nami v sij svetlobe in
obrnite novo stran v svojem
življenju.
Vse, ki že poznate naš projekt ter sledite predavanjem in literaturi, pa bi radi naredili še
korak bliže k sebi, vabimo na osemdnevni
seminar, kjer boste to, o čemer predavamo
in pišemo, preizkusili “v živo”.
Tako kot so eterična olja esenca rastlin, je
naš seminar na Hvaru esenca našega projekta. In kot velja, da je eterično olje nemogoče
zadržati v rokah, je tudi vsebino seminarja
na Hvaru zelo težko zajeti v besede.
Odlična predavanja, delavnice, izleti, druženje, hrana, veliko sonca in prelepi otok so le
oblika, v katero je skrito to, zaradi česar je
ta seminar tako poseben. Zato vabljeni, da
se prepustite Vsebini.
Seminar vodita:
Sanja Lončar in Rajko Škarič.
Za dodatne informacije, program in pogoje
udeležbe pišite na e-naslov:
delavniceszz@gmail.com.
Na voljo smo vam tudi po telefonu
041 770 120, vsak delovnik od 9. do 12. ure.

www.zazdravje.net

J

VN

I>

www.zazdravje.net 		

Č AS O

Čeprav je ponudba daleč presegala dejanske potrebe, so trgovci vztrajali v želji, da bi nasprotnik
odnehal prvi, zaradi česar so bili številni izdelki v
Sloveniji precej dražji kot v sosednih državah, plačilna nedisciplina trgovcev pa je vse bolj ogrožala
dobavitelje.
Šele leta 2020 so se začele površine, namenjene
nakupovalnim središčem, občutno krčiti. Temu
je botrovala skoraj desetletje trajajoča kriza, ki je
na eni strani dodobra izčrpala kupno moč prebivalstva, na drugi pa je čedalje več ljudi spoznavalo, da izobilje in nakupovanje nista sopomenki,
umetno ustvarjene potrebe pa so pritegovale vse
manj kupcev.
Kot smo omenili, so trgovci najprej opazili upad
povpraševanja po svežem sadju in zelenjavi.
Zatem se je začela občutno zmanjševati tudi prodaja kruha, saj so ga ljudje znova začeli peči sami
in tako odkrivati prednosti doma pripravljene
hrane. Zaradi podobnega razloga so opustele tudi
police s keksi in pecivom. Sledili so vloženo sadje
in zelenjava ter mesni izdelki.
Velika nakupovalna središča so eno za drugim
zapirala vrata, prazne prostore pa so začele zapolnjevati druge vsebine, takšne, ki jih je družba

>
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Na začetku 21. stoletja je bila
Slovenija nosilka rekorda po površini
prodajnih površin na prebivalca. Celo
najmanjša mesta so imela po več
nakupovalnih središč, v pičlih dvajsetih
letih pa smo zaradi njih pozidali
najboljše obdelovalne površine.

ST

Vrnitev majhnih
trgovin

veliko bolj potrebovala. Tako so jih predelali v
dnevne centre za oskrbo starejših, izobraževalne
ustanove, podjetja, ki izvajajo zdravstvene storitve … Vsi, ki tega niso storili pravočasno, so propadli. Na njihov obstoj spominjajo le še prostrane
asfaltirane površine, ki jih zdaj uporabljamo kot
poligone varne vožnje za električna vozila, kolesa
in motorna kolesa.
Vse več živilskih škandalov je prispevalo k čedalje večji izgubi zaupanja v globalne blagovne
znamke in velike trgovce, zato so se ljudje vrnili k
lokalnim ponudnikom. V zadnjih petnajstih letih
je opaziti nenehno rast tržnega deleža majhnih
trgovin, ki oskrbujejo soseske ter ponujajo predvsem lokalno pridelane izdelke, opremljene s ponudnikovim imenom in priimkom.
Tovrstne trgovine so postale neposredna vez med
krajevnimi ponudniki in krajevnimi potrošniki.
Mnoge med njimi so svojo dejavnost razširile tudi
na izobraževanje, gostinstvo, socialno podjetništvo ... Skorajda ni slovenskega kraja, v katerem ne
bi našli kake uspešne tovrstne trgovinice. Poleg
tega so postale središče dogajanja v svojem kraju.
Po vsej Sloveniji delujejo tudi različne oblike neposredne dostave blaga od kmeta do potrošnika.

<<

ITR poroča

Kako se je širil
ekološki trg?
Leta 2012 je v Evropi ekološko kmetovanje
potekalo na 11,2 milijona hektarjev površin,
maloprodaja ekoloških živil pa je obsegala
22,7 milijarde evrov.
V Sloveniji je leta 2014 ekološka pridelava potekala na 38.664 hektarjih površin,
vrednost trga pa je znašala približno 48
milijonov evrov.
Strokovnjaki ocenjujejo, da se bo trg ekoloških živil v EU do leta 2020 podvojil.

Skupaj za zdravje človeka in narave
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Kmet
– direkt
Leta 2035 je v različne oblike

neposrednega nakupovanja pri
pridelovalcih vključenih več kot 150
tisoč slovenskih gospodinjstev, 60
odstotkov vrtcev in več kot 2700
podjetij. Pred dvajsetimi leti bi se to
seveda zdele sanjske številke, ki bi jih
celo najbolj zagreti ocenili kot nerealne.
Takrat so raznovrstni projekti šele orali ledino in
iskali načine, kako skrajšati oskrbovalno verigo ter
neposredno povezati pridelovalce in odjemalce.
Tako so nastali številni organizacijski modeli, vsi
pa so imeli enak cilj – vzpostaviti neposredno povezavo med kmetom in potrošnikom ter tako zagotoviti pošteno plačilo in hitrejši razvoj ekološke
ponudbe v Sloveniji.
Že davnega leta 2011 je v Mariboru v okviru projekta Urbane brazde zrasla Zadruga Dobrina, ki
je med prvimi po teh novih načelih povezovala
male kmetije, pravične trgovine in potrošnike.
Zadrugo so ustanovili pridelovalci in predelovalci z majhnih tradicionalnih kmetij na območju
Slovenskih goric. Vrtce, šole in druge ustanove
so začeli oskrbovati neposredno, vpeljali so tudi
tedenske zabojčke z zelenjavo in sadjem, odprli trgovino v središču Maribora in razvili kmečki
ketering.
(Zadruga Dobrina, www.zadruga-dobrina.si)
Semenj letni časi je leta 2014 začel prirejati dogodke, ki bi lokalno pridelani hrani vrnili povezovalni značaj. Nekoč je bila tržnica mesto praznovanja in srečevanja, obisk tržnice pa je bil obenem
kulturni dogodek. Tako so začeli z vrsto predavanj,
15
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animiranjem otrok in družabnimi srečanji; vse to
je spremljalo primopredajo naročenih pridelkov,
ki so jih kmetje pripeljali v glavno mesto. Ni bilo
preprosto. Leta 2015 je bilo v tovrstno oskrbo
vključenih samo 200 odjemalcev in 18 kmetov.
Celotna organizacija je slonela na prostovoljnem
delu peščice entuziastov. Zdaj Semenj letni časi
tovrstne dogodke vsak teden prireja v osmih krajih po Sloveniji.
(Zadruga Skupaj, z.b.o., www.letnicasi.si)
Zeleni krog je začel delovati leta 2014, in sicer
kot civilna iniciativa za skupnostno naročanje sonaravno pridelanih dobrot s slovenskih kmetij ter
za izmenjavo semen, sadik in znanja
Glavna dejavnost društva je ozaveščanje o pomenu trajnostnega razvoja, samooskrbe ter zdravju
in okolju prijazno pridelane hrane brez fitofarmacevtskih sredstev. Poleg tega so pripomogli k
ohranjanju, širjenju ter izmenjavi slovenskih semen in sadik med kmeti in vrtičkarji, na forumu
Vse o vseh rastlinah pa širijo svoje znanje in izmenjujejo izkušnje.
(Društvo Zeleni krog Slovenije, www.zelenikrog.si)
Tudi projekt Ekoekspres se je začel kot pogumen
eksperiment. Odjemalcem je šel še bolj na roke: v
več slovenskih mestih je uvedel neposredno dostavo na želeni naslov (sveža zelenjava, sadje, žita,
mlevski izdelki in druga zdrava živila ter ekološke
sadike iz Vipavske doline).
Ekoekspres je odigral pomembno vlogo pri preusmerjanju kmetov s tega območja v ekološko
in biodinamično pridelavo, saj je možnost neposredne prodaje omogočila varno trženje in cene,
ki pokrijejo stroške kmetov, četudi ob manjšem
pridelku.
(Ekoekspres, www.ekoekspres.centerastera.si, facebook.com/pages/Ekoekspres)
Zelemenjava (sestavljenka iz besed zelenjava in
menjava) je gibanje in skupnost za izmenjavo pridelkov z naših vrtov, ki že vse od začetka temelji
na druženju in prostovoljnem delu posameznikov. Projekt spodbuja solidarnost, dobrosrčnost,
druženje in spoštovanje do dela naših rok. Letos
Zelemenjava deluje že v več kot tridesetih slovenskih krajih. Na Zelemenjavi si ljudje izmenjujejo semena, sadike, pridelke, recepte, izkušnje in
navdihe z domačega vrta. Cilj gibanja je, da bi na
solidaren in zabaven način povezalo vse navdušence nad dobrotami in lepotami domačega vrta,
to navdušenje pa raztrosilo tudi med druge someščane in sovaščane. Zelemenjavi je uspelo združiti
vrtnarske guruje in popolne začetnike, mlade in
stare, take z enim samim lončkom na balkonu in
tiste s kilometrsko njivo.
(Zelemenjava, www.zelemenjava.si)
www.zazdravje.net

Dandanes je domala vsak gasilski dom obenem
tržnica lokalno pridelane hrane. Toda ni bilo
vedno tako. Le redki pomnijo, da se je ta zamisel
oblikovala davnega leta 2015, cilj pa je bilo okrepiti lokalno povezovanje, kmetom in potrošnikom pa omogočiti prijaznejše načine izmenjave
hrane. Irena Rotar in člani ekipe Eko civilne iniciative so takrat začeli razmišljati: »Le zakaj bi gasilski
domovi, ki jih je ustvarila skupnost, stali prazni,
kmetje in potrošniki pa zmrzovali ali se kuhali po
trgih ter ploščadih brez vode in stranišč?«
No, zdaj so gasilski domovi v večini krajev sedeži pestrega dogajanja: skladišča za pomoč in
pripomočke, namenjene izrednim situacijam, pa
tudi središče dobrodelnega prerazporejanja presežkov skupnosti. Dandanes se večini ljudi to zdi
nekaj samoumevnega, ne zavedajo se, da ni bilo
vselej tako.
Kar nekaj ujm in drugih izrednih dogodkov, ki
smo jih preživeli v zadnjih desetletjih, je dokazalo, da je takšna organizacija več kot upravičena in
tudi veliko učinkovitejša za državo. Vse pa se je začelo z enim samim pravim vprašanjem … pobudo
… in vztrajnostjo. Hvala, Irena!
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Zgledujmo se
po sosedih
Leta 2014 se je s pridelavo ekoloških živil
ukvarjalo dva milijona Evropejcev, enajst
držav pa je ekološko pridelovalo na več
kot desetini svojih obdelovalnih površin.
Največji delež površin pod ekološko pridelavo (19,5 %) ima Avstrija. Evropske države
z več kot desetimi odstotki ekoloških kmetijskih zemljišč so še Liechtenstein, Avstrija,
Švedska, Švica, Estonija, Češka, Latvija in
Italija. VIR: Organic Monitor

www.zazdravje.net 		

Sobota, 12. september 2015

14. EKOPRAZNIK
Ljubljana, Pogačarjev trg,
od 8. do 15. ure

Septembra vas znova vabimo na največji slovenski ekopraznik! Na Pogačarjevem trgu v
Ljubljani bomo 12. septembra med 8. in 15.
uro na več kot 70 stojnicah spoznavali, okušali, preizkušali in kupovali vse bolj pestro
ponudbo slovenskih ekoloških kmetij, ekoloških trgovin, ponudnikov ekološke kozmetike ter drugih izdelkov in storitev za zdravo in
okolju prijazno življenje. Odlična priložnost
za pogovor, pridobivanje koristnih informacij in spoznavanje novosti v ekološki ponudbi! Seveda, tako kot vedno, jamčimo za certificirano ponudbo.
Prireditelj: INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ,
Trubarjeva 50, Okoljski center (pisarna), (01)
439 74 60, (051) 368 890, info@itr.si,
www.itr.si, www.solskiekovrt.si
Izvedbo Ekopraznika podpira
Mestna občina Ljubljana.

7.–11. september 2015

EKOTEDEN ITR
Govori se, da so časi slabi. V medijih lahko
spremljamo pretežno afere, slabe novice, grozeče napovedi in zgodbe, ki vzbujajo strah. To
pa še zdaleč ni vsa resnica! Zato bomo tradicionalni Ekoteden – teden pred 14. ekopraznikom, tokrat posvetili dobrim in navdihujočim
zgodbam, ki jih je vredno slišati.
Več o programu konec avgusta – spremljajte
napovedi na Facebook strani ITR ter na splet
nih naslovih www.facebook.com/institutzatrajnostni.razvoj in www.zazdravje.net!
Skupaj za zdravje človeka in narave
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APOTEKA NATURA

Adamičeva 24, 1290 Grosuplje
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(01) 786 25 70 // (031) 859 389 // info@apoteka-natura.si //
www.apoteka-natura.si
Apoteka Natura se ponaša z več kot dvajsetletno tradicijo. Ponujamo vam pester izbor
izdelkov za zdravje, nego, prosti čas in tudi razvajanje. Naša ponudba pomeni drugačnost, saj ponujamo številne izdelke, ki jih boste drugje le stežka zasledili. Apoteka
Natura je lahko tudi vaša ekološka trgovina.

BIO PRODAJALNA NORMA

Gosposvetska cesta 6, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 8-19 h (PO-PE), 9-13h (SO)
(0590) 45 500 // norma-lj@norma.si // www.norma.si
Normandistke te vabimo v odlično založeno bio prodajalno v središču Ljubljane.
Pričakujemo te s svežim bio sadjem in zelenjavo. Oglej si tudi našo spletno trgovino.
Kadar ti ponagaja zdravje, svetujemo prave izdelke. Izvajamo vitaminsko-mineralne
preglede. Prirejamo koristna predavanja ter delavnice – izobražujemo in navdušujemo
za zdrav življenjski slog. Naše poslanstvo so zdravi in srečni ljudje. Obišči nas tudi ti :-)

BIO RAJ

Sokolska 6, 1295 Ivančna Gorica
Odpiralni čas: 9-18h (PO-PE), 8-13h (SO)
(01) 781 27 80 // bioraj2011@gmail.com // www.unithing.si
Samo petnajst minut vožnje iz Ljubljane in Novega mesta vas pričaka čarobna trgovina s toskanskim pridihom, ki vaš nakup spremeni v pravo razvajanje. Veliko parkirišče,
oseben pristop in izdelki, v katere zaupamo in po katere se stranke vračajo z navdušenjem in pozitivnimi izkušnjami. Sledimo novostim in pripravljamo različna izobraževanja. Strankam ponujamo tudi domač kruh in 20-odstotni popust na naročeno sadje
in zelenjavo. Naj vaš nakup postane doživetje. Vabljeni!

CENTER EKO365

Runkova ulica 2, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 9-17h (PO, TO, ČE, PE), 9-19h (SR), 10-13h (SO)
(0590) 21 700 // info@eko365.si // www.eko365.si
V centru EKO365 ponujamo popolno izbiro naprav in pripomočkov za pripravo sveže,
naravne in polnovredne prehrane. Naprave lahko preizkusite in se jih naučite uporabljati še pred nakupom. Ponujamo tudi predavanja, delavnice, testiranja, kolonohidroterapijo, jogo in servis. Več informacij o naši ponudbi najdete na naslednjih spletnih naslovih: www.eko365.si , www.eujuicers.si , www.mojmlin.si in www.excaliburdehidrator.si.

DOBRA MISEL, SPEC. PRODAJALNA

Ljubljanska cesta 29, 1360 Vrhnika

Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-17h (SO)
(01) 750 59 48 // dobra.misel@siol.net // www.dobramisel.net
V naši trgovini je vsak dan živahno, saj vedno poteka kakšna promocija naših izdelkov.
Za stranke poskrbimo tudi z ugodnostmi kartice zvestobe, akcijskimi nakupi in s petodstotnim gotovinskim popustom za upokojence (prve tri dni v mesecu). Izvajamo
brezplačne mininege obraza, vitaminsko-mineralne teste z bioresonanco, meritve
ravni sladkorja v krvi, meritve venskega obtoka in preglede lasišča z dermovisorjem.
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EKOLOŠKA TRGOVINA BIOVERA

Galjevica 9, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-14h (SO)
(051) 750 108 // info@biovera.si // www.biovera.si
Poslanstvo Ekološke trgovine Biovera je ljudem približati zdrave in biološke izdelke,
zato vsem rednim strankam ponujamo 20-odstotni popust na vse izdelke. Naša trgovina se odlikuje po široki ponudbi vrhunskih znamk naravne kozmetike in izredno
ugodnih cenah ekoloških živil. Nakup poteka v prijetnem, domačnem vzdušju, ponujamo vam tudi prave informacije in nasvete. Ponudbo vztrajno širimo – v skladu s
povpraševanjem naših strank.

MEDILEK CERKNICA

Cesta 4. maja 61, 1380 Cerknica
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
(01) 709 12 40 // info@medilek.si
Smo prodajalna zelenih zdravil in MTP, vse bolj usmerjena k biološkim in ekološkim izdelkom za ohranjanje zdravja. Naša trgovinica ponuja vse, kar imajo veliki. Strokovno
usposobljen kolektiv je vedno na voljo za nasvet, nemara samo pogovor. Trudimo se
zadovoljiti vaše potrebe, izpolniti želje in pričakovanja ter skupaj z vami izbrati najboljše za vas. Najlepše plačilo – vaš zadovoljen nasmeh in obljuba, da se boste še
vrnili.

SANOLABOR LJUBLJANA – CENTER

Cigaletova 9, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(01) 439 79 80, 232 53 71 // mp.lj-cigaletova@sanolabor.si
Sanolabor, največja in najbolj prepoznavna mreža prodajaln za zdravje v Sloveniji, svojim kupcem ponuja certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih znamk. Na
naših policah najdete tudi največji nabor naravne kozmetike priznanih proizvajalcev.
Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom
za nosečnice in otroke. Zadovoljni bomo, če vam bomo lahko pri nakupu tudi strokovno svetovali.

SANOLABOR LJUBLJANA - DRAVLJE

Celovška 280, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(01) 510 85 19 // mp.lj-siska@sanolabor.si
Opis ponudbe trgovine je enak kot pri poslovalnici Sanolabor Ljubljana - Center

SANOLABOR LJUBLJANA – INTERSPAR VIČ

Jamova 105, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)
(01) 423 73 00 // mp.lj-vic@sanolabor.si
Opis ponudbe trgovine je enak kot pri poslovalnici Sanolabor Ljubljana - Center

certif. naravna
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SANOLABOR LJUBLJANA - KOSEZE

Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(01) 510 84 48 // mp.lj-koseze@sanolabor.si
Opis ponudbe trgovine je enak kot pri poslovalnici Sanolabor Ljubljana - Center

SANOLABOR LJUBLJANA – CITYPARK

Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)
(01) 521 12 88 // mp.lj-interspar@sanolabor.si
Sanolabor, največja in najbolj prepoznavna mreža prodajaln za zdravje v Sloveniji,
svojim kupcem v izbranih prodajalnah ponuja tudi ekološke kotičke. V njih so na
voljo certificirani ekološki izdelki prepoznavnih blagovnih znamk. V ponudbi boste
našli prav vse, od superživil, kakovostnih maščob in zdravih prigrizkov do hrane za posebne dietne potrebe. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim
pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše
počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke. Sanolabor svojim kupcem ponuja tudi
največji nabor naravne kozmetike uveljavljenih blagovnih znamk. Zadovoljni bomo,
če vam bomo lahko pri nakupu tudi strokovno svetovali.

SANOLABOR DOMŽALE

Slamnikarska 1, 1230 Domžale
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(01) 724 44 23 // mp.domzale@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda
ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez
recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke. Sanolabor svojim kupcem ponuja tudi največji nabor naravne kozmetike uveljavljenih blagovnih znamk. Zadovoljni bomo, če vam bomo lahko pri nakupu
tudi strokovno svetovali.

SANOLABOR KAMNIK

Qlandia, Domžalska 3, 1241 Kamnik
Odpiralni čas: 8-21h (PO-PE), 8-21h (SO)
(01) 831 18 63 // mp.kamnik@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda
ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez
recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR RIBNICA

Majnikova 1 (Zdr. dom), 1310 Ribnica
Odpiralni čas: 8-15h (PO-PE), 11-19h (SRE) 9-13h (SO)
(01) 836 97 56 // mp.ribnica@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih
znamk ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji
ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.
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SANOLABOR TRBOVLJE

Trg revolucije 26, 1420 Trbovlje
Odpiralni čas: 8-15h (PO-PE), 10-18h (SRE), 8-12h (SO)
03) 563 02 96 // mp.trbovlje@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih
znamk ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji
ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SUPERHRANA TRGOVINA

Zaloška cesta 167, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 10-19h (PO-PE)
(01) 256 61 15 // www.super-hrana.si // info@super-hrana.si
V naši trgovini ponujamo ekološko pridelane izdelke kakovostnih blagovnih znamk:
superživila, naravno športno prehrano, naravna prehranska dopolnila in domače
slovenske izdelke. Vabljeni v novo trgovino SuperHrana na Zaloški 167 v Ljubljani.
Prirejamo izobraževanja in delavnice, ponujamo osebno nutricionistično svetovanje. Recepte, nasvete in delavnice najdete na portalu www.mojezdravje.net. Naročila
sprejemamo tudi v spletni trgovini na spletnem naslovu www.super-hrana.si.

TRGOVINA MOK'CA

Vodnikova cesta 187, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(031) 691 134, (041) 222 163 // info@mokca.si // www.mokca.si
Smo prvi in edini v Sloveniji, ki ponujamo največji izbor svežih ekoloških mok. Iz trinajstih vrst ekoloških žit vam svežo moko zmeljemo kar v trgovini. Z veseljem vam svetujemo pri izboru mok in drugih izdelkov iz naše bogate ponudbe. Naša posebnost je
velika izbira izdelkov brez glutena. Ekološke kaše in moke brez glutena, ki so primerne
tudi za ljudi s celiakijo in alergijo na gluten, vam zmeljemo v ločenem mlinu.

TRGOVINA JABLANA – BTC

Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-18h (PO-PE), 8-17h (SO)
(01) 585 28 13, (031) 506 801 // jablana.trgovina@gmail.com
»Rajska jablana« ponuja dnevno svež kruh, pekovsko pecivo, zelenjavne, jabolčne in
makove zavitke, vegiburgerje, piškote, presne torte in še več bioloških sladic. Vsi naši
izdelki so certificirani. Kontrolira: si-eko-002. Poleg tradicionalnega tofuja in sejtana
smo izbor obogatili z domačimi namazi iz bučnic, lešnikov in kakava ter s pripravljenimi mešanicami za palačinke, paniranje, solate …

VITACARE BIO MARKET

Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 9-20h (PO-SO)
(01) 541 60 60 // www.vitacare.si
Bio marketi Vita Care so plod dolgoletnih izkušenj in želje, da bi slovenskim potrošnikom ponujali samo najboljšo hrano. Ponudba na enem mestu obsega več kot
pet tisoč izdelkov in biotržnico. Svoje kupce vsak mesec razvajamo s posebnimi
ugodnostmi.
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ZAKLADI NARAVE

Vodnikova 187, Tržnica Koseze, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(01) 519 94 33 // zakladi.koseze1@gmail.com // www.zakladinarave.si
V pritličju tržnice Koseze imamo dve specializirani trgovini. V prvi ponujamo zdravo
hrano (brez glutena, brez laktoze, hrana za vegane in vegetarijance), v drugi pa prehranska dopolnila (MSM, ashwagandha …), naravno kozmetiko in ekološka čistila.
Prizadevamo si, da bi z visokokakovostnimi izdelki in storitvami kar najbolj zadovoljili
svoje kupce. Izvajamo brezplačne mineralne teste in ponujamo degustacije izdelkov.
Veseli bomo vašega obiska.

ZELENA TRGOVINA

Šmartinska 152, BTC, dvorana A (klet), 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 9-20h (PO-SO)
(01) 810 90 32 // info@zelenatrgovina.si // www.zelenatrgovina.si
Vsak izdelek ima svojo zgodbo. Med spanjem na naših ekoloških ležiščih, ki so edina
te vrste v Sloveniji, ne boste žrtev kemikalij, ampak boste čutili vrhunsko udobje, pozitivno energijo, zadovoljstvo, obenem pa boste ravnali odgovorno, s spoštovanjem
do ljudi, živali in narave nasploh. Zaradi upoštevanja pravičnih načel pri oblikovanju
cen so te ugodne, uporaba izdelkov pa bo na vseh ravneh izboljšala vaše počutje.

ZRNO DO ZRNA

Trubarjeva cesta 8, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 6.30-19.30h (PO-PE), 8-15h (SO)
(01) 430 55 55 // zrnodozrna@gmail.com
Na naših policah je več kot dva tisoč izdelkov, izstopamo pa predvsem po pestri ponudbi polnovrednih in svežih prigrizkov, kot sta veganska pirina potica in svež brezglutenski kruh brez kvasa. Ponujamo tudi obilo kulinaričnih dobrot za alergike, diabetike, vegane, vegetarijance in presnojedce. V trgovini veliko prostora namenjamo tudi
slovenskim ekološkim izdelkom.

ŽIVA CENTER, BIO VEGANSKA
TRGOVINA IN ALTERNATIVNI
CENTER

Tomačevo 27, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE); 8-14h (SO)
(01) 436 46 71, (051) 454 355, // info@zivacenter.si // www.zivacenter.si
// www.bitizenska.org
Več kot dva tisoč izdelkov na 200 m2, parkirišče in dostop z vozičkom. Uvoz in distribucija naravne ekološke kozmetike (LOGONA, KHADI, ECO COSMETICS, HA-THA,
SANTE …), veganske prehrane (PROBIOS, WHEATY, GOVINDA, PACARI …), ekoloških
čistil (SODASAN), eteričnih olj (EOLESENSE) in tekstila (THE SPIRIT OF OM). Velika izbira, ugodne cene, diskontni popust (15 %), mesečne akcije in popusti za imetnike
kartice (od 5 do 30 %). Center alternativne medicine in brezplačno svetovanje.
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DOBRA MISEL

Alpska cesta 42, 4248 Lesce
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
(04) 531 73 73 // info@klasa.si // www.klasa.si
Ponudba v prodajalni Dobra misel v celoti pokriva potrebe zahtevnega gospodinjstva
po visokokakovostnih ekoloških izdelkih. Poleg prehranske »klasike« so na voljo izdelki, ki ne vsebujejo alergenov, živila za dojenčke in malčke, športno dejavne ljudi in vegane (sladoledi …). Na voljo je še veliko drugih izdelkov – naravna kozmetika in čistila,
pripomočki in tudi kakovostna oblačila iz ekoloških materialov (bombaž, konoplja).

META, TRGOVINA ZA
ZDRAVO ŽIVLJENJE

Kranjska 4a, 4240 Radovljica
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(04) 531 40 20, (040) 585 788 // info@meta.si // www.meta.si
Meta je trgovina za zdravo življenje, ki ima prostore pod tržnico v Radovljici. Meta, ki
je več kot zgolj trgovina, je bila rojena leta 1990, torej letos praznuje že petindvajset
let delovanja. V Sloveniji slovi kot sopomenka za resnično dobro specializirano prodajalno. Ker zdravo življenje obsega celosten pogled na človeka, njegov življenjski slog,
razmišljanje in sobivanje, se med polnimi policami prepletajo tudi znanje, strokovnost, srčnost in dobra volja.

SANOLABOR KRANJ

Bleiweisova cesta 30 (zraven Eurospina), 4000 Kranj
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(04) 252 11 34 // mp.kranj@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda
ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez
recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR JESENICE

Mercator center, Spodnji Plavž 5, 4270 Jesenice
Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-20h (SO)
(04) 583 64 60 // mp.jesenice@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih
znamk ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji
ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR ŠKOFJA LOKA (FRANŠIZA)

Stara cesta 17, 4220 Škofja Loka

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
(04) 513 83 83 // hladnik@t-2.net
V trgovini ponujamo obširen izbor naravne kozmetike, certificiranih eko izdelkov različnih blagovnih znamk, medicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, prehranskih
dopolnil, izdelkov za nosečnice in otroke ter druge izdelkov za dobro počutje.
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KRANJ IN OKOLICA

TRGOVINA GREENGO »MOJE ZDRAVJE«

Šuceva 23 (Dolnov center, 1. nadstropje), 4000 Kranj
Odpiralni čas: 9-17h (PO-PE), 9-12h (SO)
(0590) 18 558 // pe.kranj@trgovina-greengo.si //
www.trgovina-greengo.si
V trgovini GreenGo najdete ekološko hrano, ekološko kozmetiko, ekološka prehranska dopolnila, pa tudi knjige in medicinske pripomočke. Vas mučijo bolečine zaradi
stare poškodbe, obrabe ali išiasa? Rešitev je tu! Novost pri nas so terapije na raztezni mizi Mastercare, ki ščiti pred zgodnjo degeneracijo skeleta. Priporoča priznani dr.
Papuga. Več o ponudbi in dogajanju v naši trgovini pa na www.trgovina-greengo.si.

TRGOVINA SIVKA

Frankovo naselje 67, 4220 Škofja Loka
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
(04) 513 17 14 // sivka@siol.net
Specializirana prodajalna z zdravili, prehranskimi dopolnili, zdravo hrano, naravno
certificirano kozmetiko, knjigami za zdravo življenje, čaji, eteričnimi olji, ekološkimi
čistili, darilnim kotičkom … Smo tudi pogodbeni dobavitelj ZZZS za izdajo medicinskotehničnih pripomočkov. V naših prostorih poskrbimo tudi za klasične in športne
masaže. Svojim kupcem pomagamo z nasveti, ki so pomembni za dosego zdravja in
dobrega počutja. Vabljeni v Sivko.

TRGOVINA SUZANA

Rožna dolina 51 (Mercator), 4248 Lesce
Odpiralni čas: 9-20h (PO-PE), 9-13h (SO)
(040) 433 661 // suzana.369@gmail.com
Zdravju prijazna trgovinica se odlikuje s pestro ponudbo, strokovnostjo, srčnostjo, toplino, željš po novih znanjih, pa tudi z dragocenimi izkušnjami naših obiskovalcev, ki
so vedno dobrodošle … Veseli smo prav vsakega obiska, največja nagrada pa sta nam
vaše zadovoljstvo in vnovičen obisk. Hvala za zaupanje!

TRGOVINA VITA

Vita center, Pivka 23a, 4202 Naklo
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE)
(04) 251 95 55, (04) 251 95 53 // info@vitacenter.si //www.vitacenter.si
Smo specializirana trgovina, ki ponuja široko paleto izdelkov za zdravo življenje. Naša
ponudba se vse bolj usmerja k oskrbi s čim več slovenskimi eko izdelki, ob torkih pa
jo dopolnjuje ekološka tržnica. Specializirani smo za naslednje pripomočke: stolček za
otroke z motnajmi v razvoju, terapevtski valji, gibalne deske, terapevtske žoge, ortopedski čevlji in terapevtske blazine. Dodatne informacije na www.vitacenter.si

VITACARE PLUS

Cesta Staneta Žagarja 69, 4000 Kranj
Odpiralni čas: 8-21h (PO-SO), 8-13h (NE)
(04) 204 32 02 // www.vitacare.si
Vita Care Plus je plod dolgoletnih izkušenj in želje, da bi slovenskim potrošnikom ponudili samo najboljšo hrano, prehranska dopolnila in zdravila brez recepta. Ponudba
obsega več kot pet tisoč izdelkov na enem mestu, skupaj z biotržnico. Svoje kupce
vsak mesec razvajamo s posebnimi ugodnostmi.
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MARIBOR IN OKOLICA

BIO PRODAJALNA NORMA

Žolgarjeva 18, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(02) 320 40 22 // norma@norma.si // www.norma.si
Normandistke te vabimo v najbolje založeno bio prodajalno v Mariboru. Poglej tudi v
spletno trgovino www.norma.si. Svetujemo ti glede uporabe pravih izdelkov, ko zdravje ponagaja. Izvajamo vitaminsko mineralne preglede in bioterapije. Organiziramo
koristna predavanja ter delavnice – izobražujemo in navdušujemo za zdrav življenjski
slog. Naše poslanstvo so zdravi in srečni ljudje. Obišči nas še ti :)

Biotopic TRGOVINA
Z ZDRAVO PREHRANO

Pobreška cesta 18 (Europark), 2000 Maribor
Odpiralni čas: 9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15 h (NE)
(08) 205 59 80 // biotopic.mb@gmail.com //www.biotopic.si
Trgovine Biotopic ponujajo širok program ekološko certificirane prehrane, kozmetike,
čajev, čistil za dom, izdelkov za osebno higieno, ekološko hladno stiskanih olj, otroške hrane ter kozmetike za otroke. Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo.
Z izobraževanjem osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so
pomembne za dosego enega samega cilja – zdravja.

EKOLOŠKA TRGOVINA AJDA

Glavni trg 23, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 9-19h (PO-PE), 8-13 h (SO)
(02) 250 20 23 // trgovina.ajda@siol.net
V Ajdi že več kot petindvajset let iščemo in preizkušamo izdelke za zdrav življenjski
slog. Naš moto se glasi: na naše police sme samo najboljše. Ob obisku vam z veseljem
svetujemo o zdravi pripravi jedi, uporabi kozmetike … Zdajšnji nabor izdelkov je plod
znanja in dolgoletnih izkušenj. Pri nas dobite tudi sveže pečen nekvašen pirin kruh iz
krušne peči ter sveže biološko pridelano sadje in zelenjavo.

SANOLABOR MB – EUROPARK

Pobreška cesta 18, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)
(02) 320 74 54 // mp.mb-europark@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda
ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez
recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR MB – TPC CITY

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Odpiralni čas: 8-18h (PO-PE)
(02) 231 05 76 // mp.mb-city@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda
ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez
recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.
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MARIBOR IN OKOLICA

SANOLABOR PTUJ (FRANŠIZA)

Potrčeva 23-25 (bolnišnica), 2250 Ptuj
Odpiralni čas: 8-16h (PO-PE), 8-12h (SO)
(02) 771 15 62 // edita.mahic@gmail.com
V trgovini ponujamo obširen izbor naravne kozmetike, certificiranih eko izdelkov različnih blagovnih znamk, medicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, prehranskih
dopolnil, izdelkov za nosečnice in otroke ter druge izdelkov za dobro počutje.

celje IN OKOLICA

BIOTOPIC, TRGOVINA Z ZDRAVILI
IN MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI

Mariborska 100 (Citycenter), 3000 Celje

Odpiralni čas: 9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)
(03) 490 31 91 // biotopic.city@gmail.com // www.biotopic.si
Trgovine Biotopic združujejo širok program ekološko certificirane prehrane, kozmetike, čajev, čistil za dom, izdelkov za osebno higieno, ekološko hladno stiskanih olj,
otroške hrane ter kozmetike za otroke. V prodajalni v Citycentru Celje ponujamo tudi
registrirana rastlinska zdravila. Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo. Z
izobraževanjem osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so pomembne za dosego enega samega cilja – zdravja.

BIOTOPIC, TRGOVINA Z ZDRAVO PREHRANO

Glavni trg 10, 3000 Celje

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(03) 544 16 31 // www.biotopic.si // biotopic.mesto@gmail.com
Trgovine Biotopic združujejo širok program ekološko certificirane prehrane, kozmetike, čajev, čistil za dom, izdelkov za osebno higieno, ekološko hladno stiskanih olj, otroške hrane ter kozmetike za otroke. Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo.
Z izobraževanjem osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so
pomembne za dosego enega samega cilja – zdravja.

HRAM NARAVE, TRGOVINA ZA
ZDRAVO ŽIVLJENJE

Na trgu 35, 3330 Mozirje

Odpiralni čas: 9-19 h (PO-PE), 8-12 h (SO)
(051) 888 549, (051) 225 235 // info@hram-narave.si // www.zajfa.si
Trgovina Hram narave v Mozirju deluje že dobri dve leti. Naša posebnost je, da delamo s srcem ter upoštevamo želje strank, ki jim vedno ugodimo, če je le v naši moči. Z
veseljem vam bomo pomagali z nasveti, zato se le oglasite pri nas.

SANOLABOR CELJE – MERCATOR

Mercator center, Opekarniška ul. 9 3000 Celje
Odpiralni čas: 9-21h (PO-PE), 8-21h (SO)
(03) 491 17 01 // mp.celje@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe,
zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta,
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.
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celje IN OKOLICA

SANOLABOR CELJE – PROSANA

Kocbekova ulica 4 3000 Celje

Odpiralni čas: 9-12h in 14-18h (PO-PE), 9-12h (SO)
(03) 544 33 95 // mp.prosana@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe,
zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta,
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR SLOVENJ GRADEC

Mercator center, Ronkova 4a, 2380 Slovenj Gradec
Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-20h (SO)
(02) 883 86 06 // mp.slovenj_gradec@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe,
zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta,
prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR VELENJE

Tomšičeva cesta 13-15, 3320 Velenje
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
(03) 897 73 20 // mp.velenje@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih
znamk ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji
ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

TRGOVINA MALINCA

Kidričeva cesta 2b, 3320 Velenje
Odpiralni čas: 9-18h (PO-PE)
(051) 244 557 // info@malinca.si // www.malinca.si
Malinca je (spletna) trgovina z zdravo prehrano in naravno kozmetiko. Naše poslanstvo je osveščanje ljudi o zdravem načinu življenja, pri tem pa dajemo velik poudarek
na slovensko, nepredelano in organsko hrano. Ponujamo 500 različnih izdelkov: super
hrano, svežo mleto moko, izdelke iz kokosa, kakava, konoplje, oreščke in suho sadje,
kosmiče, čaje, presne čokolade, zdrava sladila, alge, začimbe, ...

MURSKA SOBOTA IN OKOLICA

SANOLABOR MURSKA SOBOTA

Ulica Staneta Rozmana 7, 9000 Murska Sobota
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(02) 536 10 30 // mp.murska_sobota@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda
ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez
recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.
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MURSKA SOBOTA IN OKOLICA

TRGOVINA BAJKA

Panonska ulica 8, 9250 Gornja Radgona
Odpiralni čas: 9-12h in 14-18h (PO, TO, ČE, PE), 9-18h (SR), 8-13h (SO)
(02) 564 88 58 // biobajka@gmail.com
V Bajki vam postrežemo z bio in demeter živili, svežim bio sadjem in zelenjavo, sveže
mleto moko, veganskimi izdelki, začimbami, čaji, superživili, naravnimi čistili in certificirano naravno kozmetiko. Pri nas vas vedno čakajo sproščen nakup, pomoč pri izbiri
izdelkov iz bogate, skrbno izbrane ponudbe in nasveti za zdravo življenje.

KRŠKO IN OKOLICA

SANOLABOR NOVO MESTO

Qulandia, Otoška 5, 8000 Novo mesto
Odpiralni čas: 9-21h, 8-21h (SO)
(07) 488 07 84 // mp.novomesto@sanolabor.si
V trgovini ponujamo obširen izbor naravne kozmetike, certificiranih eko izdelkov različnih blagovnih znamk, medicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, prehranskih
dopolnil, izdelkov za nosečnice in otroke ter druge izdelkov za dobro počutje.

SANOLABOR KOČEVJE

Ljubljanska cesta 19, Kočevje
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(01) 292 77 93 // mp.kocevje@sanolabor.si
V trgovini ponujamo obširen izbor naravne kozmetike, certificiranih eko izdelkov različnih blagovnih znamk, medicinskih pripomočkov, zdravil brez recepta, prehranskih
dopolnil, izdelkov za nosečnice in otroke ter druge izdelkov za dobro počutje.

SANOLABOR BREŽICE

Černelčeva 8 (zdravstveni dom), 8250 Brežice
Odpiralni čas: 8-15h (PO-PE), 10-18h (SRE) 8-12h (SO)
(07) 499 32 00 // mp.brezice@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda
ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez
recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR SEVNICA

Trg svobode 14 , 8290 Sevnica
Odpiralni čas: 8-18h (PO, SR), 8-15h (TO, ČE, PE), 8-12h (SO)
(07) 816 28 40 // mp.sevnica@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda
ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez
recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.
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KRŠKO IN OKOLICA

STARI MOST DELIKATESA

Glavni trg 16, 8000 Novo mesto
Odpiralni čas: 9-19 h (PO-PE), 9-13h (SO)
(051) 245 383 // info@starimost.si // www.starimost.si
Stari most vas čaka na obeh straneh vhoda v mesto: na desni je ekološka delikatesa, v
kateri vam postrežemo z ekološko hrano vseh vrst, ekološkimi prehranskimi dopolnili,
eteričnimi olji, kozmetiko, semeni, priborom za pripravo hrane in čajev ter z darili; na
levi strani ulice je okrepčevalnica, v kateri poleg standardne gostinske ponudbe ponujamo tudi domače sendviče in torte, presne sladice in več kot sto vrst čajev.

primorska in goriška regija

SANOLABOR KOPER

Pristaniška 2 (tržnica), 6000 Koper
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
(05) 626 26 70 // mp.koper@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih
znamk ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji
ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR NOVA GORICA

Industrijska cesta 6 (Mercator), 5000 Nova Gorica
Odpiralni čas: 9-21h, 8-21h (SO)
(05) 333 44 96 // mp.nova_gorica@sanolabor.si
Obiščite naš ekološki kotiček, v katerem boste našli superživila, kakovostne maščobe, zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda
ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez
recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR POSTOJNA

Prečna 2 (zdravstveni dom), 6230 Postojna
Odpiralni čas: 7.30-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
(05) 720 36 10 // mp.postojna@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane ekološke izdelke prepoznavnih blagovnih
znamk ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda ostajamo zvesti svoji siceršnji
ponudbi – medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta, prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

TRGOVINA BIYOVIS KOPER

Dolinska cesta 1a (Mercator center), 6000 Koper
Odpiralni čas: 8-21h (PO-SO), 9-15h (NE)
(0590) 13 739, (041) 410 373 // www.vitaminskitesti.si
Dobrodošli v trgovini Biyovis, v kateri vam brezplačno ponujamo analizo vitaminov
in mineralov ter strokovno svetovanje. Poleg prehranskih dopolnil vam ponujamo
ekološka olja, čaje, sokove, izdelke brez glutena, ekološko kozmetiko in preventivne
kompresijske nogavice. Izvajamo mesečne brezplačne preglede lasišča in obraza.
Biyovisov pozdrav: vaše zdravje, naša skrb.
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EKO VODIČ 2015/2016

Kam po eko izdelke in dobre nasvete?
primorska in goriška regija

TRGOVINA ZÂLE & PÉPE

Delpinova 18b (center Eda), 5000 Nova Gorica
Odpiralni čas: 9-17h (PO-PE)
(0590) 57 200 // info@zale-pepe.com // www.zale-pepe.com
Lani poleti smo odprli trgovinico Zâle & Pépe, ki je poklon družinskemu izročilu
Zahišarjevih iz Šmartnega v Brdih. V njej si prizadevamo, da bi ljudem približali pravo,
ekološko pridelano in predelano hrano. Za vsakdanje dobro počutje, za zdravje in veselje. Cenimo kakovost, raziskujemo posebnosti in sodelujemo z bližnjimi ekološkimi
pridelovalci. Prirejamo predavanja in delavnice, prisluhnemo, svetujemo in poklepetamo. Tu lahko prevzamete tudi zabojček sveže ekološke zelenjave iz Vipavske doline.

VITACARE BIO MARKET

Ankaranska cesta 2, 6000 Koper
Odpiralni čas: 9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)
(05) 620 52 10 // www.vitacare.si
Bio marketi Vita Care so plod dolgoletnih izkušenj in želje, da bi slovenskim potrošnikom ponujali samo najboljšo hrano. Ponudba na enem mestu obsega več kot pet tisoč
izdelkov in biotržnico. Svoje kupce vsak mesec razvajamo s posebnimi ugodnostmi.

VITACARE BIO MARKET

Cesta 25. junija 1a, 5000 Nova Gorica
Odpiralni čas: 9-21 h, 8-21h (SO), 9-15h (NE)
(05) 620 52 10 // www.vitacare.si
Bio marketi Vita Care so plod dolgoletnih izkušenj in želje, da bi slovenskim potrošnikom ponujali samo najboljšo hrano. Ponudba na enem mestu obsega več kot pet tisoč
izdelkov in biotržnico. Svoje kupce vsak mesec razvajamo s posebnimi ugodnostmi.

SPLETNE TRGOVINE

BARBIO'S

Cikava 41, 1290 Grosuplje
Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(041) 729 666 // info@barbios.si // www.barbios.si
Barbio's je nova slovenska blagovna znamka vrhunskih zelenjavnih in zeliščnih ekoloških izdelkov. Biogetta, bio mediteranska sol, bio provansalska sol in bio konopljina
sol so namenjene lažji pripravi zdravih in okusnih jedi. Jedem dodajo odličen okus
brez uporabe umetnih dodatkov. Sestavine ohranijo vse bogastvo vitaminov in mineralov. Uporabljamo samo vrhunske surovine iz slovenskih ekoloških kmetij. Izdelki so
že na prodajnih policah.

EKOLIFE SPLETNA TRGOVINA

Brodišče 28, 1236 Trzin

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(040) 845 996 // info@ekolife.si // www.ekolife.si
Ekolife natura ponuja vrsto ekoloških izdelkov. Vsi imajo certifikat in jih je priznal tudi
slovenski kontrolni organ. Ponujamo prehranske izdelke za obogatitev vsakodnevnega jedilnika in zdrav življenjski slog, naravne izdelke za intimno nego iz ekološkega
bombaža in izdelke za zdravo počutje. Izdelki so na voljo v spletni trgovini in pri veleprodajnih partnerjih po Sloveniji (seznam je na voljo na www.ekolife.si).
naravna preh.
dopolnila

reg. rastl.
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Kam po eko izdelke in dobre nasvete?
SPLETNE TRGOVINE

LILY LOLO, NARAVNA MINERALNA LIČILA

Žolgarjeva 17, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(064) 154 100 // info@lilylolo.si // www.lilylolo.si
Lily Lolo ličila že vrsto let osvajajo srca uporabnic. V zadnjih dveh letih so se uvrstila med najboljša naravna ličila ter prejela številne nagrade in priznanja. Odlikuje jih
harmonija naravnih sestavin in mineralne tehnologije – izjemna lahka sestava, ki koži
omogoča dihanje. V spletni trgovini je na voljo široka ponudba izdelkov, odtenkov in
nasvetov. Z veseljem vam pomagamo pri izbiri.

MANAHRANA
Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(041) 891 673, (031) 338 934 // info@manahrana.si // www.manahrana.
si
Zdravo gurmanstvo z ManaHrano. ManaHrana ne polni le želodcev, pač pa telo in
dušo polni z naravno in kakovostno hrano. Tu se hrana sreča z etičnim odnosom do
okolja, živali in ljudi, ki hrano pridelujejo in znajo v njej ohraniti le najboljše. Za vas
izbiramo samo vrhunske izdelke, med njimi tudi presne in brezglutenske, kot so Rude
Health, Original Beans, Quinola, Together Vitamins, iQ …

PLENICERACMAN.SI
Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
(04) 510 80 00 // www.pleniceracman.si // info@viral.si
Izdelki Racman kljub pranju pri visoki temperaturi (95 oC) zagotavljajo dolgotrajno
uporabo. Z nakupom ohranjate delovna mesta v slovenski tekstilni panogi: Na voljo
so otroške plenice Racman, slinčki, ženski vložki iz bambusa ali ekološkega bombaža,
nepremočljive podloge za zaščito ležišč. Ponujamo tudi plenice za odrasle (inkontinenca), menstrualne skodelice in pralna sredstva. Brezplačna poštnina za vse pošiljke.

Sanolabor.si
Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu
www.sanolabor.si
V spletni trgovini so Sanolaborjevi izdelki strankam na voljo vsak dan, vse dni v letu.
Na voljo je več kot štiri tisoč izdelkov, vsak dan pa dodajamo še nove. Akcijska ponudba, ki je na voljo v naših trgovinah, vam je pod enakimi pogoji dostopna tudi v
spletni trgovini. Prednosti spletnega nakupovanja: plačate lahko s kreditno kartico,
prek predračuna ali po povzetju, dostava traja največ tri delovne dni, pri nakupu nad
50 evrov je poštnina brezplačna.

VITABABY

Privškova ulica 42, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 24 ur na dan, vse dni v letu (za nasvet in naročila od 9-14h
(PO-PE))
(031) 327 745 // info@vitababy.si // www.vitababy.si
Zamisel o ekološki trgovini se je porodila hkrati z rojstvom otroka. Želeli smo najboljše
za njegovo zdravje, tega pa v Sloveniji nismo našli, vsaj ne v celoti. Na enem mestu ponujamo najkakovostnejše ekološke izdelke za dojenčke in malčke. Prepričani smo, da
si vsak otrok že na začetku življenjske poti zasluži najboljše. Smo tudi edini v Sloveniji,
ki ponujamo najnaprednejše biorazgradljive plenice na svetu.
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Slovenija 2035 –
dežela lesa
Slovenija je dežela gozdov, vendar
se je v preteklosti te svoje prednosti
slabo zavedala. Tako smo v obdobju
krize dovolili propad skorajda celotne
domače lesne industrije, obenem pa
se je iz leta v leto povečeval delež
surovega neobdelanega lesa, ki je
zapuščal Slovenijo in se vanjo vračal v
obliki veliko dražjih gotovih izdelkov.
Preživela so le redka podjetja iz te panoge, predvsem v manjših okoljih in zlasti po zaslugi drugačne organizacije. Primera podjetij M TOM, ki
proizvaja oblazinjeno pohištvo, in M-SORA, v katerem izdelujejo okna, sta zdaj že zgodovinska.
Podjetji sta ob pomoči zadružne lastniške strukture in združenih moči našli izhod iz krize in že
do leta 2020 postali močni ter prepoznavni tudi
zunaj slovenskih meja.
Njunemu zgledu je sledilo vse več malih podjetnikov, ki so razvijali inovativne tehnologije za obdelavo in uporabo domačega lesa. Da bomo razumeli eksplozivno rast ene od panog, po katerih je
danes Slovenija prepoznavna v svetu, se moramo
ozreti po specifičnih okoliščinah, v katerih je prišlo do preobrata.
Nezaposlenost in velika stanovanjska kriza okrog
leta 2010 sta povzročili, da je bilo novo stanovanje
za večino mladih nenadoma nedosegljivo. Hkrati
se je v Sloveniji že dolgo vlekel kreditni krč. Tisti,
ki so stanovanjska posojila sicer dobili, so zaradi
različnih deviznih klavzul, oderuških obresti in vse
manjših zaslužkov pod bremenom posojil živeli v pravem dolžniškem suženjstvu. (Razumeti je
treba, da se je to dogajalo na vrhuncu bančnega
www.zazdravje.net 		

imperializma in še pred pojavom socialnih bank,
kakršne poznamo danes.)
Prav vse naštete težave so prispevale k temu, da
je na tisoče družin iskalo drugačne načine, kako
rešiti svoj stanovanjski problem.
Takrat se je v Sloveniji začel razvijati model zadružne ekološke gradnje, v okviru katere so mladi in
nezaposleni veliko delali, kupovali pa so samo tisto, česar niso bili zmožni narediti sami.
Tako se je povečal odkup starih zapuščenih nepremičnin na podeželju, številni starejši kmetje
pa so bili pripravljeno odstopiti del svojih poslopij za obnovo – v zamenjavo za pomoč pri delu
na kmetiji. Novogradnje pa so povečini temeljile
na leseni gradnji – razen na Primorskem, kjer se
je razvila posebna oblika zemljank, ki so reševale
dve težavi hkrati. Burja jih ni prepihovala, vroče
poletje jih ni pregrevalo.

Na vseh koncih Slovenije so vzniknila podjetja,
ki so namesto klasičnega gradbeništva ponujala
možnost, da vlagatelj naroči samo lesen skelet
ali pa skelet in zunanje stene – vsega drugega pa
se je nato lotil kar sam. Mladi so se povezovali in
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Posebna inovacija so tako imenovane hiše sestavljenke: hiše rastejo po modulih, tako kot se širi
družina. Ko se mladi odselijo, lahko odpeljejo
tudi svoj modul, saj ga starši ne potrebujejo več.
Tovrstna nova podjetja zaposlujejo že več kot trideset tisoč ljudi.

VN

Pomemben prispevek k razvoju nove kulture bivanja in povezovanja so dale tudi nevladne organizacije, ki so priredile množico seminarjev, na
katerih so prostovoljci pomagali mladim graditeljem; tako so se učili obrti izdelave ilovnatih ometov, dela z lesom, gradnje zelenih streh …
V zadnjih desetih letih so tovrstni obrati postali
prave tovarne, v katerih pridelujejo vse bolj sofisticirane gradbene materiale na osnovi slame, konoplje, ilovice … Imamo tudi domače ponudnike
montažne gradnje iz takšnih materialov.

Č AS O

v obliki delavnic skupinsko delali nova ekološka
naselja. Praviloma so hkrati gradili po pet, šest lesenih hišk ali zemljank, in sicer tako, da so najprej
vsi pomagali enemu, nato pa so se vsi skupaj preselili na naslednji objekt … Tako so z združenimi
močmi ter s kar se da malo zunanjih izvajalcev in
opreme prišli do strehe nad glavo.

<<

Lesena kolesa
Konec leta 2014 je ekipa Tratar
Bikes prvič predstavila nove
modele lesenih koles, namenjenih
sodobnim urbanim kolesarjem.
Sledila je spletna kampanja
množičnega zbiranja zagonskih
sredstev (angl. crowdfunding), s
katero jim je uspelo zbrati več kot
37 tisoč ameriških dolarjev, kar
je bilo več, kot so pričakovali.
Les je odličen material za izdelavo koles,
saj uspešno duši vibracije - pravzaprav
to nalogo opravlja bolje kot vsi drugi
materiali.
Kolesa Tratar Bikes so testirana in ustrezajo
najvišjim merilom kakovosti. Poleg tega so
popolnoma vodoodporna, zato je vsaka
skrb, da bi se les poškodoval, povsem
odveč. Dvoplastni sistem zaščite, ki je bil
razvit posebej zanje, zagotavlja popolno
vodoodpornost okvirja, četudi so okvir
poškodovale praske. Vzdrževanje njihovih
koles je tako enako kot pri kolesih s karbonskim okvirjem. Prav zdaj razvijajo nov
model, ki naj bi bil najlažje cestno leseno
kolo na svetu (po teži primerljivo s kolesi iz
karbonskih vlaken).
Več informacij na tratarbikes.com

Zdaj Slovenija slovi po obilju inovativnih rešitev
na področju ekološke gradnje in kot pomembna
izvoznica znanja s tega področja.
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Kako je konoplja rešila deset težav hkrati?
Danes, leta 2035, so oblačila, gradbeni
materiali, pohištvo, živila in zdravila na
osnovi konoplje nekaj samoumevnega,
še pred poldrugim desetletjem pa
so se pridelovalci srečevali z ovirami,
predsodki in nezaupanjem okolja.

PREHRANA

IZDELKI IZ PAPIRJA

TEKSTIL

Na začetku res ni bilo preprosto.
vztrajno poskušali satanizirati konopljo, predvsem
s sprožanjem afer, v okviru katerih je prihajalo do
zlorab THC oziroma indijske konoplje. Ko so mediji razkrili ozadje tovrstnih incidentov, je naposled
nastopil mir, javno mnenje pa je konopljo sprejelo
kot temelj nove dobe v kmetijstvu, prehrani, gradbeništvu ter tekstilni in farmacevtski industriji.

MEDICINA

PREHRANSKA
DOPOLNILA

STELJA ZA ŽIVALI

GRADNJA

KRMA ZA ŽIVALI

Potrebovali so kar nekaj vztrajnosti, da so tudi ra
ziskovalni inštituti prepoznali potenciale in koristi
novih materialov ter z različnimi patenti na tem
področju pospešili razvoj panoge, ki je zdaj ena
od strateško pomembnih slovenskih panog, ki jo
odlikujejo prepoznavni izvozni izdelki. Hkrati se
jim lahko zahvalimo, da so prav po zaslugi vztrajnosti entuziastov izpred dvajsetih let naša tla zdaj
veliko bolj zdrava kot v časih, ko so po slovenskih
njivah rasla le žita in koruza.
Gojenje industrijske konoplje je obenem rešilo
težave papirne industrije, saj je prineslo nov vir
celulozne mase, ki ni zahteval izsekavanja gozdov.
Ker gojenje konoplje ne zahteva uporabe fitofarmacevtskih sredstev, je Sloveniji v pičlih petih letih
(2017–2022) uspelo potrojiti površino ekoloških
kmetijskih zemljišč ter občutno zmanjšati onesnaženost tal in podtalnice. Takšnega razvoja se
niso veselili edinole fitofarmacevtski lobiji, ki so
www.zazdravje.net 		
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Prelomni sejem Agra

Ekoci združila stroko
ter predstavnike
države in ljudi
Ekoci – Eko civilna iniciativa je davnega leta
2015 na sejmu Agra v iskanju tisočerih priložnosti za delovna mesta na področju kmetijstva združila stroko ter predstavnike države
in ljudi. Na srečanju so postavili temelje
nadaljnjega razvoja semenarstva, izkoriščanja konoplje, lesne in prehranske verige.
Razstava oblačil iz biološke industrijske konoplje, ki jo je oblikovala mlada ekipa Ateljeja
Kresni um (Atelier l'Esprit Jaillisant) pod
okriljem ekološke civilne iniciative Slovenije
EKOCI ter ob podpori podjetja Hannah biz in
Pomurskega sejma, je navdušila obiskovalce
in odprla novo poglavje na področju oživitve
slovenske tekstilne industrije na novih
temeljih.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Kako zdraviti rastline
brez strupov?
Kot ste lahko prebrali v enem od
prejšnjih besedil, je bila Slovenija
ena od zadnjih držav, ki je sprejela
homeopatijo, ko gre za zdravje ljudi.
Povsem drugačna je zgodba o homeopatskem
reševanju težav z rastlinami. Že pred skoraj petdesetimi leti so društva za biodinamiko po vsej
Sloveniji začela uporabljati potencirane pripravke
proti škodljivcem. Ti sicer niso bili širše dostopni
in v prodaji, vendar je skoraj tri tisoč članov različnih društev (toliko jih je leta 2015) metodo poznalo in jo tudi s pridom uporabljalo.
Do preboja agrohomeopatije je prišlo prav v letu
2014, ko so izrazito muhasta poletja, polži, miši,
slabo vreme, suša in druge nevšečnosti tudi vrtičkarje in ekološke kmete prisilile v iskanje drugačnih rešitev.
Na trgu se je pojavilo več ponudnikov homeopatskih pripravkov za poljščine in sadje. Začetno
nezaupanje je hitro izginilo, ko so začeli o uspehih
poročati tudi veliki pridelovalci zelenjave, sadjarji
ter celo gostinci in trgovine, ki so ob pomoči homeopatskih pripravkov reševali težave z glodavci
in muhami. Metoda je bila deležna tudi vse večjega števila neodvisnih raziskav, ki so potrdile, da so
ti izdelki učinkoviti. HomeOGarden se je usmeril
predvsem na vrtičkarje, Cora Agrohomeopatija pa
je že vse od začetka stavila na razvoj široke palete
izdelkov za zelo različne težave.
Zdaj, ko to pišemo, je večina pripravkov, ki se uporabljajo na vrtovih in ekoloških pridelovalnih površinah, izdelanih na osnovi homeopatije. In kar je še
pomembnejše, iz leta v leto se zmanjšuje potreba
po kurativnih pripravkih, saj vse več pridelovalcev
razume, da je bolje krepiti zdravje zemlje in rastlin,
kot pa se ubadati s posledicami.
35
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K temu so zagotovo prispevali veliki napori, ki so
jih različni predavatelji in avtorji že več desetletij
vlagali v ozaveščanje ljudi o tem, da na zdravju prsti temelji tudi človekovo zdravje. Zelo dobro knjigo z naslovom Simfonija ravnovesja, ki govori prav
o tej temi, sta napisali tudi naši svetovno priznani
strokovnjakinji Majda
Ortan in Miša Pušenjak.
Z enakim namenom,
le da z drugimi metodami so se izboljševanja zdravja naših tal
lotili tudi strokovnjaki
za vermikulturo, ki so
– predvsem po zaslugi
prizadevanj uredništva
Biobrazde ter raziskovalcev in avtorjev, zbranih
okrog tega projekta – ljudem približali pomen
in koristnost humusa, pravilnega kompostiranja
in uporabe deževnikov. Leta 2020 jim je uspelo
zbrati dovolj podpisov za predlog zakona o zaščiti
deževnikov in mikroorganizmov v tleh. Po zaslugi
tega zakona je bila skorajda čez noč prepovedana uporaba najmanj stotih kemičnih sredstev, ki
so bila poprej v široki uporabi, globoko obdelovanje tal je zdaj zelo omejeno, kompostiranje pa
je postalo obvezna norma za vsakega pridelovalca. Hvala vsem pionirjem, ki so vztrajali – in nam
zapustili tla, ki so v veliko boljšem stanju kot na
začetku 21. stoletja!

Ali ste vedeli?
Ali ste vedeli, da so začimbe odlična
sredstva proti ušem, plesnim, virusnim težavam
in insektom, ki
lahko ogrozijo
zdravje naših
rastlin?
Več o tem lahko
preberete v
knjigi Ščepec
ustvarjanja.
Vse naše knjige in priročnike lahko
prelistate ali naročite v spletni knjigarni

shop.zazdravje.net

Naročila sprejemamo na (041) 770 120
in na e-naslovu info@jasnoinglasno.si
www.zazdravje.net

koledar dogodkov

koledar dogodkov

koledar do

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

V koledarju objavljamo dogodke, ki jih organizirajo različna društva in organizacije iz vse
Slovenije. Ker v redakciji nimamo možnosti, da
bi preverjali kakovost vseh predavanj, delavnic
in seminarjev, se včasih zgodi, da njihova vsebina ne sledi načelom, za katera si prizadevamo v
projektu »Skupaj za zdravje človeka in narave«.
Za lažje razločevanje zato vse dogodke,
ki so v naši organizaciji ali z našim sodelovanjem, označujemo s kompasom.

PONEDELJEK, 10. AVGUST

PREDAVANJE MAJE KLEMEN COKAN
Čebelarski center ČRIC (Rožna dolina), Lesce,
ob 18. uri
Spet bo na obisku pospeševalka kmetijstva in terenska kmetijska svetovalka, Maja Klemen Cokan,
ki živi na domači kmetiji, kjer deluje v skladu s svojimi prepričanji, ki se razlikujejo od splošno razširjene doktrine. Lepo vabljeni. Cena: 5 evrov.
SREDA, 12. AVGUST

Naravno do lepe kože: vlažilne
kreme, losjoni in masla	
Naravna darila EMMA, Ljubljana, od 17. do 21.
ure.
Znanje in lastna izdelava negovalnih krem sta edino zagotovilo, da uporabljamo popolnoma naravno kozmetiko. Teoretičnemu pregledu sledi izdelava lahke vlažilne in razkošne kreme proti staranju
za obraz, hranljive kreme za roke s karitejevim
maslom, negovalnega losjona in mangove pene za
telo. Prejmete: vseh pet izdelkov in obsežna skripta. Prispevek: 55 evrov. Informacije: (041) 721 528,
info@naravna-darila.si, www.naravna-darila.si.
PETEK, 14. AVGUST

KUHARSKA DELAVNICA: ZDRAVI,
DOMA PRIPRAVLJENI SLADOLEDI
BIOTEKA, Slovenska ulica 40, Murska Sobota,
ob 18. uri
Delavnico bo vodil Matjaž Kološa. Cena triurnega
tečaja: 25 evrov na osebo Informacije in prijave:
(041) 865 789, matjazeva.kuharija@gmail.com.
TOREK, 18. AVGUST

VADBA TEK S ŠKRATI
Koseški bajer, Ljubljana, od 19. do 20. ure
www.zazdravje.net 		

Z redno vadbo v objemu gozda si ohranite ali
povrnite zdravje, dobro počutje in lepo postavo.
Vadbo sestavljajo preproste vaje, lahkoten tek in
kratka meditacija. Vadbo vodi Aleksander Lah.
Vadba je brezplačna. Informacije: (041) 325 458,
aleksander@HeartConnection.si.
Prireja: www.HeartConnection.si.
SOBOTA, 22. AVGUST

VIKEND SEMINAR
PSIHOAROMATERAPIJE IN
RAVNANJA S ČUSTVI V IDILIČNI
SLOVENSKI ISTRI
Turistična kmetija Tonin v Pučah, sobota in
nedelja, 22. in 23. avgust
Na intenzivnem vikend seminarju v sproščujočem
okolju Slovenske Istre uredite svoje čustveno stanje ob pomoči ozaveščanja notranjih procesov
in psihoaromaterapije. Cena: 250 evrov. Prijave:
(040) 384 365, prijave@aromainstitut.si, www.aromainstitut.si. Prireja: Aromainštitut, Katja Bizjak,
univ. dipl. socialne pedagogike, trenerka, coach,
in Melani Kovač, mednarodno priznana klinična
aromaterapevtka
SOBOTA IN NEDELJA, 22. IN 23. AVGUST

JERNEJEVO – ZELIŠČARSKI DAN V
DEŽELI KOZOLCEV
Dežela kozolcev, Šentrupert na Dolenjskem
Predavanja in delavnice o zdravilnih učinkovinah
in raznovrstni uporabnosti šipkov in vrtnic bodo
vodili priznani strokovnjaki: mag. Jože Kukman,
Matjaž Mastnak, Katja Kogej, Slobodanka Poštić in
drugi. Dodatne informacije: 031 874 213, zavod.
rozlin@gmail.com, www.dezelakozolcev.si
Organizira: Zavod Rožlin
Petek, 4. september
Belajeva domačija z zeliščnim vrtom, Pared
13, Kačiče (pet minut vožnje od avtocestnega
izvoza Divača), od 17.30 do 20.30
Vabljeni na dve predavanji in pogovorni večer.

DEDIŠČINA ZDRAVILNIH RASTLIN IN
LJUDSKE MEDICINE UNESCOVEGA
BIOSFERNEGA OBMOČJA (MAB)
KRAS
Predstavljeni bodo izsledki terenske raziskave o ohranjeni dediščini ljudskega zdravilstva
na širšem območju med Snežnikom in Parkom
Škocjanske jame z okolico.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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STAROVERSTVO IN ZDRAVLJENJE Z
NARAVO NA KRASU
Predava: Boris Čok

KRAS – BUTIK EVROPSKE
BIODIVERZITETE?
Pogovorni večer bo potekal v okviru Zeliščnega
festivala na stiku Krasa in Brkinov.
Vstop je prost. Informacije in obvezne prijave:
(041) 697 737 (Andrejka), info@belajevi.si.
NEDELJA, 6. SEPTEMBER

PRAZNIK KRAŠKEGA ŠETRAJA
Belajeva domačija z zeliščnim vrtom, Pared
13, Kačiče (pet minut vožnje od avtocestnega
izvoza Divača), od 10. do 18. ure
Kraški poper, naravni afrodiziak, fižolova zel, začimba sreče? Spoznajte kraški šetraj na njegovem
prvem prazniku. Dogodek je namenjen celostnemu spoznavanju te samonikle kraške začimbnice
in predstavitvi vzgoje, razmnoževanja, sušenja ter
uporabe kraškega šetraja v kulinariki in fitoterapiji. Na voljo bodo prikaz parne destilacije, voden
sprehod do naravnega rastišča ter delavnice za
otroke in odrasle. Praznik bodo obogatile stojnice z domačimi jedmi in pijačami, pripravljenimi s
kraškim šetrajem.
Dogodek bo potekal v okviru Zeliščnega festivala
na stiku Krasa in Brkinov. Vstop je prost.
TOREK, 8. SEPTEMBER

EKOPRAZNIK V BREŽICAH
Pred OŠ Brežice, od 10. do 16. ure
Informacije: Zvone Černelič 051/363 447.
Organizira: Združenje za ekološko kmetovanje
Dolenjske, Posavja in Bele krajine.
Torek, 8. september

GOVORICA ZDRAVILNIH RASTLIN,
ZAČIMBNIC IN DIVJE HRANE
Belajeva domačija z zeliščnim vrtom, Pared
13, Kačiče (pet minut vožnje od avtocestnega
izvoza Divača), od 17. do 20. ure
Predavanje in voden ogled: mag. Stipe Hečimović,
univ. dipl. biolog v sodelovanju z lastnico domačije.

TELO NAM GOVORI
Predava: dr. Klemen Rebolj, specialist psihiater
Informacije in obvezne prijave: (041) 697 737
(Andrejka), info@belajevi.si.
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ČETRTEK, 10. SEPTEMBER

PREVERJENE NARAVNE
REŠITVE V ŽIVO - KAJ SE DOGAJA Z
ZDRAVJEM NAŠIH OTROK
Belajeva domačija z zeliščnim vrtom, Pared
13, Kačiče (pet minut vožnje od avtocestnega
izvoza Divača), od 17. do 20.30
Predavata: Sanja Lončar in Adriana Dolinar
Predavateljici bosta razkrili, zakaj je zdravstveno
stanje otrok vse slabše, predstavili pa bosta tudi
naravne načine, kako ga je mogoče izboljšati.
Informacije in obvezne prijave: (041) 697 737
(Andrejka), info@belajevi.si.
PETEK, 11. SEPTEMBER

DOBRE PRAKSE ČEBELARSTVA IN
EKOKMETIJSTVA
Baragov trg, Stražišče pri Kranju
Lokalna ekološka in konvencionalna tržnica bo
odprta od 17. do 19. ure. Ob 19. uri bo sledilo
predavanje Iztoka Šlebirja o uporabi čebeljih
pridelkov in čebelarstvu. Matej Fister (ekološka
kmetija Porta) in Primož Krišelj (ekološka kmetija
Pri Šuštarju) bosta predstavila dobre prakse ekološkega kmetijstva. Prostovoljni prispevki.
Informacije o predavanju in ponudbi na tržnici:
www.sorskopolje.si.
SOBOTA, 12. SEPTEMBER

EKOPRAZNIK
Ljubljana, Plečnikova tržnica, od 8. do 14. ure
Vabljeni na praznik ekološkega kmetijstva, degustacije, spoznavanje s pridelovalci in na zanimive
spremljevalne dogodke. Celoten program bo objavljen septembra (www.itr.si).
Na naši stojnici vas bo pričakala ekipa projekta
Skupaj za zdravje človeka in narave – z novicami,
knjigami, svetovalnim kotičkom …
SOBOTA, 12. SEPTEMBER

PREVERJENE NARAVNE
REŠITVE V ŽIVO – KAJ SE DOGAJA
Z ZDRAVJEM NAŠIH OTROK?
(delavnica)
Belajeva domačija z zeliščnim vrtom, Pared
13, Kačiče (pet minut vožnje od avtocestnega
izvoza Divača), od 9. do 15. ure
Delavnico vodi Adriana Dolinar v sodelovanju z
lastnico domačije.
www.zazdravje.net
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Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

Udeleženci bodo spoznavali naravne rešitve, ki
se skrivajo v svetu zdravilnih rastlin, začimb, naravnih zdravil, prehranskih dopolnil in hrane.
Spoznali bodo tudi druge prijeme, s katerimi je
mogoče okrepiti črevesno floro otrok, jim očistiti
telo, okrepiti imunski sistem in v kali zatreti nekatere najpogostejše težave z dihali, ušesi …
Informacije o dogodku in obvezne prijave: (041)
697 737 (Andrejka), info@belajevi.si.
SOBOTA, 12. SEPTEMBER

Prireditev: Knjižnica –
srce mesta
Tržič, staro mestno jedro, od 15. ure naprej
Vabljeni na druženje s knjigami in avtorji ter bogat spremljevalni program. Program v šotoru:
Potopisne reportaže in predavanja:
•od 16.30 do 17. ure – predavanje Marije Merljak
•od 17.30 do 18. ure – predavanje Sanje Lončar
•od 18.30 do 19. ure – predavanje Marije Merljak
•od 19.30 do 20. ure – predavanje Sanje Lončar
Na odru bodo nastopili:
Adi Smolar, Primož Suhodolčan, Improliga,
Folklorna skupina Karavanke, Eva Moškon, Manca
Košir in Manca Špik.
TOREK, 15. SEPTEMBER

SKRIVNOST JE V ODNOSU
Zreče, večnamenska dvorana Term Zreče, ob
19. uri
V današnjem času pred nas postavljajo družbeno zaželene zahteve in cilje, ki pretkano najedajo
človeka kot bitje, njegov obstoj – in tudi njegovo
družino kot osnovno celico stvarstva.
Ko je porušen odnos do sebe, se začnejo rušiti vsi
drugi odnosi, odnosi do vsega, torej tudi do stvarstva. In kaj ostane po tistem, ko izginejo odnosi?
Kaj ostane, ko izgine iskrena komunikacija, ko je
v primeru določenih zadev in v nekaterih strokah
celo prepovedana? Ostanejo praznina, samota,
nasilje, strah, jeza, skrb, žalost, pohlep … V današnjem času je nastopil vrhunec razumske, racionalne prevlade na vseh področjih, ki triumfira
z vso svojo aroganco, s cinizmom, z nasiljem in s
splošnim ustrahovanjem. Z znanstvenimi analizami in dokaznim gradivom nam kupljene priznane
stroke dokazujejo upravičenost takih deviacij.
Ne obstaja gospodarska in finančna kriza, kot nam
jo vsiljujejo »scenaristi in režiserji«. Obstaja kriza
odnosa do sebe, medsebojnih odnosov in odnosa

www.zazdravje.net 		

do stvarstva. Ko zatajimo odnos do sebe, pride do
posledice, ki ustvarja gospodarske, finančne in
druge krize. Tedaj nastopijo izguba samega sebe,
praznina, nesmisel, tavanje … torej kriza vsega! In
kako iz nje? Predava Rajko Škarič.
Informacije: (070) 36 00 66. Vstopnina: 5 evrov.
Prireja: Društvo zeliščarjev Smetlika, Zreče.
SREDA, 16. SEPTEMBER

OSNOVE ANTROPOZOFSKE
MEDICINE IN FARMACIJE
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov
43, 1261 Ljubljana - Dobrunje, ob 19. uri
Predavanje Vesne Forsterič, mag. farmacije in homeopatinje. Informacije: (041) 364 897.
Prireja: Društvo Ajda Sostro.
SREDA, 16. SEPTEMBER

NARAVA KOT VIR NAVDIHA
Dravograd, Dvorec Bukovje, ob 18. uri
Ni tehnične, tehnološke, energijske, zdravstvene
ali socialne težave, s katero se narava še ni srečala
in je tudi rešila. Če znamo gledati, lahko v naravi najdemo odgovore na marsikatero osebno in
družbeno težavo. In zakaj vsega tega ne vidimo?
Na vznemirljivo popotovanje in spoznavanje narave z drugega zornega kota vas bo popeljala
Sanja Lončar.
Prireja: Društvo Ajda Koroška.
SREDA, 16. SEPTEMBER

Naravno do lepe kože: vlažilne
kreme, losjoni in masla	
Naravna darila EMMA, Ljubljana, od 17. do 21.
ure.
Program enak kot 12. avgusta. Informacije: (041)
721 528, info@naravna-darila.si,
www.naravna-darila.si.
ČETRTEK, 17. SEPTEMBER

DELAVNICA O BUČAH
Čebelarski center ČRIC (Rožna dolina), Lesce,
ob 18. uri
Mateja Reš, dipl. inženirka lesarstva, se z zdravo
prehrano ukvarja že vse svoje življenje. Na delavnici bodo glavna tematika buče v zdravi prehrani,
ki jih boste lahko tudi okusili. Prispevek: 8 evrov.
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SOBOTA, 26. SEPTEMBER

PRAKTIČNI SEMINAR NAPREDNE
AROMATERAPIJE

DELAVNICA IZDELAVE NARAVNE
KOZMETIKE

Aromainštitut, Maroltova 2, Ljubljana, vsak
ponedeljek od 21. 9. do 7. 12. 2015
Edini napredni seminar, namenjen vsem, ki želite
svoje znanje dvigniti na višjo raven. Seminar črpa
iz najnovejših naprednih svetovnih programov
aromaterapije. Cena: 750 evrov. Prijave: (040) 384
365, prijave@aromainstitut.si, www.aromainstitut.si. Prireja: Aromainštitut, Melani Kovač, mednarodno priznana klinična aromaterapevtka

Aromainštitut, Maroltova 2, Ljubljana, od 10
do 17h
Predvsem praktična in zabavna delavnica, ki jo
vodi Melani Kovač, certificirana klinična aromaterapevtka. Vsak udeleženec si izdela in odnese domov dvanajst izdelkov. Cena: 120 evrov. Prijave:
(040) 384 365, prijave@aromainstitut.si, www.aromainstitut.si. Prireja: Aromainštitut, Melani Kovač,
mednarodno priznana klinična aromaterapevtka.

TOREK, 22. SEPTEMBER

KO PREBAVA STAVKA
Radenci, DOSOR, Dom starejših občanov, ob
18.30
Napenjanje, občutek teže v želodcu, presežek želodčne kisline, kandida, zaprtje, driska … S takšno
»stavko« nam prebavila sporočajo, da nekaj počnemo narobe. Spoznajte, kako delujejo prebavila,
kaj nam sporočajo in kako jim je mogoče pomagati po naravni poti. Spoznavni večer z lastnimi prebavili bo vodila Sanja Lončar. Vstopnina:
5 evrov. Prireja: Društvo ognjič v sodelovanju z
DOSOR, Dom starejših občanov, d. o. o.
SREDA, 23. SEPTEMBER

KAKO OD RASTLIN DOBITI
TISOČKRAT VEČ MOČI?
Gornja Radgona, Ljudska univerza ob 18. uri
Zdravilne rastline in začimbe nam lahko ponudijo veliko več, kot si mislimo, vendar le, če znamo
z njimi ustrezno ravnati. Kako lahko pomnožimo
njihove moči? Kako to dosežejo različne zeliščne
tradicije? Kako to uspeva biodinamiki? Kaj vse so
ljudje nekoč že vedeli? Kako obuditi ta znanja,
ki nam bodo prišla še kako prav? Predava Sanja
Lončar. Vstop je prost.
PETEK, 25. SEPTEMBER

PRAZNIK PROSA, V OKVIRU DNEVOV
EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
Škofja Loka, Mestni trg, od 10. do 19. ure
Predstavitev nekdanje tradicije pridelovanja prosa in uporabe prosene kaše »ušena« v vsakdanji
prehrani prebivalcev Škofje Loke in širše okolice.
Informacije: www.sorskopolje.si
Prireja: Občina Škofja Loka in drugi.
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SOBOTA, 26. SEPTEMBER

DELAVNICA BARVANJA S
POPOLNOMA RASTLINSKIMI
EKOLOŠKIMI PIGMENTI in
PREDAVANJE O NARAVNI NEGI LAS
Živa Center, Tomačevo 27, Ljubljana, od 9. do
16. ure
Kako lahko z ekološkimi barvili in nego pozdravimo lasišče, okrepimo lase, povečamo lesk in
volumen las ter pobarvamo sive lase? Delavnica
obsega teoretični in praktični del (tečajnice imajo
na koncu delavnice pobarvane lase).
Prijave: (041) 404 773. Informacije: www.bitizenska.org. V ponedeljek, 21. 9. 2015, ob 18. uri vas
vabimo na predavanje o ekološki negi las. Predava
Mirjam M. Korez, univ. dipl. biologinja in strokovnjakinja za naravno nego. Cena: 5 evrov.
SOBOTA, 27. SEPTEMBER

PRIPRAVA IN ZAKOPAVANJE
PRIPRAVKOV B-D
Kmetija Brinšek, Vrbnje 12 b, Radovljica, od
16. do 18. ure
Izdelava in zakopavanje pripravkov. Prinesite
suhe rastline za pripravke (regrat, hrast, kamilica,
rman). Navodila za delo na vrtu v jesenskem času.
Prireja: Društvo Ajda, Gorenjska.
TOREK, 29. SEPTEMBER

SIMPOZIJ Z NARAVO DO ZDRAVJA
Ljubljana, Hotel Plaza, od 8.30 do 13.30
Ne zamudite predavanj svetovno priznanih predavateljev in raziskovalcev, prof. dr. Ercola L.
Cavalierija in prof. dr. Eleanor G. Rogan iz ZDA.
Predstavila bosta izsledke najnovejših raziskav, ki
www.zazdravje.net
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Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

se ukvarjata z odkrivanjem vzrokov in s preprečevanjem nastanka rakavih obolenj, ter Roberta
Solima, ki bo spregovoril o razvoju modernega
zeliščarstva na temelju tisočletne tradicije ter
o krepitvi zdravja in moči rastlin. Kotizacija: 45
evrov. Prijave: (041) 870 746 in info@medivital.si.
TOREK, 29. SEPTEMBER

SPOZNAJTE ZMOTE O
MAŠČOBAH IN OSTANITE ZDRAVI
Ljubljana, Cankarjev dom, f3ŽO, ob 11.10
(natančno mesto predavanja bomo objavili
septembra, na spletnem naslovu www.
zazdravje.net)
Maščobe redijo! Maščobe mašijo žile! Zaradi maščob nas lahko doleti možganska kap ali srčni
infarkt! Maščobe lahko povzročijo raka! Ste tudi
sami v dvomih, koliko in katere maščobe smete uživati? Marsikaj ni tako, kot so nas dolga leta
prepričevali.
Predava Adriana Dolinar, predavateljica projekta
Skupaj za zdravje človeka in narave ter soavtorica knjige Resnice in zmote o maščobah in številnih
drugih knjig projekta Skupaj za zdravje človeka in
narave. Vstop je prost.

FESTIVALSKA KUHINJA, ob 13. uri
Prikaz izdelave zaseke, ki ne redi in ne škoduje ožilju. Vodita: Adriana Dolinar in Karmen Prah.
TOREK, 29. SEPTEMBER

OSTEOPOROZA, DIABETES IN
DEMENCA. UKREPAJMO OB POMOČI
ZDRAVILNIH ZELIŠČ
Ljubljana, Festival za tretje življenjsko
obdobje (f3ŽO), Cankarjev dom, predavalnica
M1, ob 15.50
Predava Roberto Solime, priznani fitoterapevt in
fitokozmetolog. Vstop je prost. Prireja: Medivital
in f3ŽO
SREDA, 30. SEPTEMBER

VZROKI IN PREPREČEVANJE RAKA
Ljubljana, Festival za tretje življenjsko
obdobje (f3ŽO), Cankarjev dom, predavalnica
M1, ob 10.10
Predavata svetovno priznana raziskovalca prof. dr.
Rogan in prof. dr. Cavalieri iz ZDA.
Vstop je prost. Prireja: Medivital in f3ŽO.

www.zazdravje.net 		

SREDA, 30. SEPTEMBER

KAKO ZAČIMBE DELUJEJO
PROTI RAKU
Ljubljana, Festival za tretje življenjsko
obdobje (f3ŽO), Cankarjev dom, ob 13.40
Vse več raziskav potrjuje močno protirakavo delovanje številnih začimb. Kako delujejo, kako si
lahko z njimi pomagamo in kakšne učinke lahko
pričakujemo? Predavala bo Sanja Lončar.
Vstop je prost.

FESTIVALSKA KUHINJA – ZDRAVI
SLADKI NAMAZI, ob 15.30
Vodi Sanja Lončar.
ČETRTEK, 1. OKTOBER

PREDAVANJE: KAKO
ZAČIMBE URAVNAVAJO KRVNI
SLADKOR?
Ljubljana, Festival za tretje življenjsko
obdobje (f3ŽO), Cankarjev dom, ob 11.20
Nekatere začimbe zavirajo hiter dvig ravni sladkorja v krvi, druge pomagajo slinavki, tretje poskrbijo, da celice hitro sprejmejo povišani sladkor
v krvi. Obstajajo tudi začimbe, ki preprečujejo
zaplete, značilne za diabetes: težave z ožiljem,
vidom, ledvicami … Kako si z njimi varno pomagamo in kakšne učinke lahko pričakujemo?
Predavala bo Sanja Lončar. Vstop je prost.

FESTIVALSKA KUHINJA – ZDRAVI
SLADKI NAMAZI, ob 10. uri.
Vodi Sanja Lončar.
SOBOTA, 3. OKTOBER

KAKO UČINKOVITO
OBVLADATI KANDIDO
Belajeva domačija z zeliščnim vrtom, Pared
13, Kačiče (pet minut vožnje od avtocestnega
izvoza Divača), od 17. do 20.30
Kaj smo spoznali med desetletnim ukvarjanjem s
kandido? Kateri pristopi v boju proti njej se najbolj obnesejo? Katerim pastem se velja izogibati?
Vabljeni na celodnevni seminar, na katerem boste
spoznali tudi številne naravne in poceni rešitve,
kako trajno obvladati to nadležno glivico na koži,
nohtih, v sluznicah in prebavilih. Celodnevni seminar vodita Sanja Lončar in Adriana Dolinar.
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Zasvojenost

ZASVOJENOST

Radenci, DOSOR, Dom starejših občanov, ob
18.30
Zasvojenost je tegoba, ki obstaja že vse od časov
človekovega nastanka. Zakaj? Preprosto zato, ker
je naš materialni svet kot testni poligon ustvarjen
za preizkušanje. Za preizkušanje usklajenosti oziroma harmoničnega delovanja razuma in zavesti.
Vsak trenutek smo pred odločitvijo, ali delovati
skladno s seboj – ali pa se prepustiti vabam, ki nas
ločijo od sebe in nas posledično pripeljejo do stanja zasvojenosti. Zasvojenost na koncu dobi različne vidne oblike – zasvojenost s pijačo, drogami,
delom, uspehom, denarjem, mnenji drugih …
Kako stopiti iz začaranega kroga? Predava Rajko
Škarič. Vstopnina: 5 evrov.
TOREK, 6. OKTOBER

ODNOSI V DRUŽINI KOT
POGOJ ZA ZDRAVJE ALI BOLEZEN
Zreče, Večnamenska dvorana term Zreče, ob
19. uri
Odnos, ki ga imamo do sebe, drugih in narave, je
največje bogastvo, ki nam je na voljo. Otrok začuti in z ljubeznijo vpija starša, ko se mu ta preda s
posvečenostjo, z zbranostjo in notranjim mirom.
Enako velja za partnerja in vse druge medsebojne
odnose. Zakaj je to brezplačno bogastvo tako težko doseči? Predava Rajko Škarič.
Vstopnina: 5 evrov. Informacije: (070) 360 066.
Prireja: Društvo zeliščarjev Smetlika Zreče.
SREDA, 7. OKTOBER

KAKO OD ZELIŠČ DOBITI
TISOČKRAT VEČ?
Trzin, Center Ivana Hribarja, Dvorana
Marjance Ručigaj, ob 19. uri
Zdravilne rastline in začimbe nam lahko ponudijo veliko več, kot si mislimo, vendar le, če znamo
z njimi ustrezno ravnati. Kako lahko pomnožimo
njihove moči? Kako to dosežejo različne zeliščne
tradicije? Kako to uspeva biodinamiki? Kaj vse so
ljudje nekoč že vedeli? Kako obuditi ta znanja,
ki nam bodo prišla še kako prav? Predava Sanja
Lončar.
Vstop je prost. Prireja: Knjižnica Trzin.
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Domžale, Domžalski dom, Ljubljanska 58, ob
19. uri
Vsebina predavanja bo enaka kot 5. oktobra.
Predava Rajko Škarič.
Prireja: Društvo Ajda Domžale
Celotne opise predavanj in delavnic ter
še veliko drugih dogodkov, za katere je
zmanjkalo prostora, si preberite v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.

Bi želeli
prejemati
naše novice?
Finančna sredstva nam
ne omogočajo pokrivanja
stroškov pošiljanja na
individualne naslove. Če bi želeli naše novice
prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki
ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X / KODA NAM.: OTHR
Prejemnik: Društvo Ognjič, Zapotok 54, 1292 Ig
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: datum plačila (npr.: 01092015)
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina,
10 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo
mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih
ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki
poštnih znamk A.
POMEMBNO: V kolikor plačnik ne bo tudi
prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic), nam točne podatke,
kam naj pošljemo novice, sporočite po e-pošti
(posljite.novice@gmail.com) ali nas pokličite ob
delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.

www.zazdravje.net
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Nato se je položaj začel spreminjati. Ljudje so počasi doumeli, kako škodljivi za zdravje so lahko čevlji.
Zveza potrošnikov je redno objavljala izsledke testiranj, ki so pokazala, da so v barvah, lakih, lepilih
in protibakterijski zaščiti čevljev številne strupene
kemikalije.
Sledila so spoznanja o tem, kako škodljivo je biti
ločen od negativnega naboja zemeljske površine.
Kronično pomanjkanje negativnih ionov so ljudje
sprva blažili s kupovanjem in uživanjem dragih
prehranskih dopolnil. Toda sčasoma so odkrili, da
zadostuje že to, da se sezujejo – zemlja namreč v
kratkem času v telesu deluje bolj antioksidativno
kot dragi pripomočki.
Okrog leta 2020 se je v Sloveniji razširilo pravo
gibanje bosonoge hoje, ki je že kmalu zajelo tudi
druge države. Ker mnogi še vedno niso bili pripravljeni opustiti čevljev (še posebno v hladnih
mesecih), so začeli slovenski ponudniki izdelovati
čevlje, ki so energijsko prevodni, njihovi podplati
pa so izdelani iz usnja, lesa, polstene volne in drugih naravnih materialov.
V samo treh letih je Slovenija patentirala več inovativnih rešitev, kako izdelati energijsko prevoden
ter obenem topel in nepremočljiv podplat. V svetu
so zasloveli pod blagovno znamko SLOWENERGY.
Naročila so deževala z vseh koncev sveta.

Č AS O

Začetek 21. stoletja je slovenski
čevljarski industriji prinesel težke čase.
Zaradi cenene ponudbe z Vzhoda so
naše tovarne postale nekonkurenčne.
Kazalo je, da v Sloveniji sploh ne bomo
več proizvajali kakovostnih čevljev.

ST

Razcvet čevljarske
industrije

Namesto cenenih čevljev za nekaj evrov je slovenska čevljarska industrija zaslovela po čevljih
najvišje kakovosti, ki jih izdelujejo iz popolnoma
naravnih materialov, vendar ob pomoči najsodobnejših CNC- in 3D-tehnologij.
Namesto milijonskih serij čevlje izdelujejo po
naročilu in v skladu z individualnimi potrebami
vsakega posameznika. Stranke z vsega sveta ob
pomoči preproste računalniške aplikacije posnamejo svoja stopala in podatke sporočijo slovenskim ekološkim čevljarjem, ti pa jim čez čas
po pošti pošljejo unikatne čevlje po meri. Cene
se gibljejo med 200 in 300 evrov za par, čakalna
doba pa znaša po tri mesece in več. Zelo dobro se
prodajajo tudi bosi čevlji. To so samo »navidezni
čevlji«, saj prekrivajo le zgornji del stopala, spodaj
pa omogočajo neposreden stik z zemljo.
V želji, da bi prišli do cenejših čevljev, mnogi turisti med bivanjem v Sloveniji najprej obiščejo naše
znane čevljarske delavnice, ki jim v nekaj dneh izdelajo čevlje po meri. Tako do čevljev pridejo prej
in prihranijo stroške poštnine.

<<

Slovenskega
čevljarstva ni konec
Bili so med prvimi, ki so verjeli, da slovenskega čevljarstva ni konec. Majhna čevljarska delavnica na Bledu je pogumo osvojila
srca (in stopala) številnih kupcev. Polo in
Proalp obutev http://polo-obutev.si/
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ter se odločile, da bodo izdelovale tople večnamenske volnene izdelke. Zdaj, leta 2035, kooperativa združuje več kot sedemsto članic, ki svoje
izdelke izvažajo v več kot trideset držav (http://
brejapreja.wordpress.com).
V tem obdobju je začela delovati tudi zadruga
Konopko, ki je razvijala trajnostno pridelavo in
predelavo konoplje ter povezovala pridelovalce
in predelovalce s področja konopljarstva.
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Pred petdesetimi leti je imela Slovenija zelo močno tekstilno industrijo. Žal so na začetku 21. stoletja privatizacija, tajkunski kapitalizem in pohlep
trgovcev, ki so visoke dobičke raje ustvarjali s
prodajo cenenega tekstila iz azijskih držav, uničili
skorajda vse tekstilne tovarne v Sloveniji.
Podobno kot pri čevljarski industriji se je obnova
začela na dnu. Šivilje, pletilje, tkalci in drugi so začeli ustanavljati kooperative.
Breja Preja je bila ena od prvih pletilskih kooperativ. V njej so se po načelih poštene trgovine združile ambiciozne podjetnice, oblikovalke in pletilje

VN

Koliko ljudi je moralo v času
gospodarske krize ostati brez dela,
preden so dojeli, da izguba delovnega
mesta še ne pomeni, da ne morejo
več delati tistega, kar znajo.

Č AS O

Delovno mesto
vam lahko
vzamejo, dela ne!

<<

Časovni stroj – 7. november 2013

1. nacionalna konferenca

Spodbujamo zelena
delovna mesta
To je bil prvi dogodek, na katerem so se
povezali predstavniki s področja ekološkega kmetijstva, trajnostne verige lesa,
trajnostnega turizma, ravnanja z odpadki,
socialnega podjetništva ter učinkovite
rabe obnovljive energije. Na njem so sodelovali predstavniki vlade, občin, podjetij
in zadrug, socialni partnerji, svetovalci
za zaposlovanje, strokovna interesna
združenja, banke, skladi, iskalci zaposlitve
in nevladne organizacije. Dogodek je
priredila slovenska fundacija za trajnostni
razvoj Umanotera.

www.zazdravje.net

V rokah imate štiri
milijone evrov, prosimo, izkoristite jih!
Hvala vsem, ki podpirate naša
prizadevanja in nam pomagate
ustvarjati neodvisne, kredibilne in
koristne novice za boljše življenje.
Verjetno ste med branjem teh strani ugotovili, da se v okviru svojega projekta ukvarjamo
predvsem z rešitvami in s soustvarjanjem take
prihodnosti, kot jo želimo zase in za svoje zanamce. Za vse drugo preprosto ni časa.
Količina idej, pobud in projektov, nad katerimi
se navdušujemo, narašča iz dneva v dan. Če bi
vedeli, kaj vse bi še radi naredili, katere zanimive in koristne vsebine bi še radi raziskali … Po
zaslugi vaše podpore nam vse večji delež tega
tudi uspe uresničiti.
Vsako leto priredimo več kot petdeset predavanj, od katerih jih je skoraj polovica brezplačnih. Radi bi se lotili še zahtevnejših projektov,
vendar bi za to potrebovali še nekaj kadrovskih
okrepitev in nekoliko širšo podporo.

www.zazdravje.net 		

Zelo majhen korak na vaši
strani bi nam omogočil, da
bi ustvarili še veliko več.
Res je, da ne morete vplivati na to, kaj bo država naredila z 99,5 odstotka dohodnine, ki ste
jo plačali. Lahko pa po svoji želji usmerite 0,5
odstotka tega zneska.
Ste že izkoristili svojo pravico, da del že plačane
dohodnine usmerite v to, kar želite podpreti?
Tako lahko 800 tisoč zaposlenih podari več kot
štiri milijone evrov. Ne podcenjujte moči svojega prispevka. Majhni koraki lahko pripeljejo do
velikih sprememb.
Naš prvi apel se glasi: namenite pol odstotka
svoje že plačane dohodnine projektom, ki jih
želite podpreti. Prosimo, to storite že danes, saj
boste do jutri verjetno morali opraviti še veliko
drugih, pomembnejših opravil!
Zelo hvaležni vam bomo, če boste to zaupanje
izkazali našemu projektu. Enako veseli bomo,
če bo veljalo kaki drugi organizaciji, o kateri
menite, da dela za dobro človeka in narave.
Prosimo vas le, da izkoristite to svojo pravico in s
tem prispevate, da bodo številne vizije, o katerih
ste prebirali v teh novicah, postale resničnost.
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Ali želite brati debelejše novice? Tudi mi!
V tem letu je bilo potrebnega veliko napora, da smo zagotovili redno izhajanje
brezplačnih novic. Šparovčki, delež iz prodanih brošur Preverjene naravne
rešitve in donacije posameznikov so nam pri tem veliko pomagale. Kakšna bo
prihodnost, bo odvisno tudi od vas.
Nič vas ne stane, če preusmerite 0,5 % davka od dohodkov (ki ste jih že plačali državi)
v projekte, ki jih želite podpreti. Odvisno od
vaših prihodkov ta odstotek pomeni donacijo v višini 5–10 evrov na letni ravni.
Izpolnite zahtevo in jo še danes pošljite na
davčni urad ali na naslov našega društva.
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odstotek

0,5%
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Prosimo,
odrežite
iz revije.
Hvala.

zTudi
mavvam
iduTzdravstvene težave in bolezni komplicirajo življenje?
SONSKRIVNOSTI
VIRKS
O OZDRAVITVAH IZ SVETA KASKADNE FERMENTACIJE
EZAPRTJE
JTRPAZ
34 ,akPacientka,
tneicaP 43
z aleprLeta
t ej aje
teLtrpela za kroničnim zaprtjem,
dz ej eodvajanje
jnajavdo je zdaj zopet normalno.
REVMA
AMVER
75 ,akPacientka,
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sklepov,
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onop apacientka
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anboso
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V ENBOLEČINE
IČELOB
V KRIŽU
54 Pacient,
,tneicaP 45
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b edubolečine
H
v križu, ki so se
an elanadaljevale
vejladan
navzdol po nogi, pacient
lob zerje
b jzdaj
adz ebrez
j
bolečin.

UTRUJENOST IN LENOBNOST
Pacientka, 47
Stalna utrujenost in lenobnost, brez
pravega razloga, odpravljena v
izredno kratkem času in pacientka
se počuti fit, kot še nikoli prej.
NEMIREN SPANEC
Pacient, 50
Nemiren spanec že več kot leto
dni, v samo dveh tednih sta se
ritem in kakovost spanja uredila.
SINUSITIS
Pacient, 32
Kronični sinusitis, bolečine
pojenjajo v kratkem času, simptomi
izginejo.

v etjašarpVVprašajte v vaši lekarni, specializirani prodajalni ali knjigarni po knjigi “Diagnoza – končno
ozdravljeni!”. Brezplačna e-knjiga na voljo preko iTunes ali Amazon.com.
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ad ,mev Kako
okaK vem, da imam moten encimski sistem?
omotpmKissimptomom
K
motenega encimskega sistema
derp ojaspadajo
daps predvsem utrujenost, pogoste okužbe,
nelobo akožna
nžok obolenja in prebavne težave. Celice in
khal es tkiva
avikt se lahko v tej fazi že tako zelo poškoduv ot adjejo,
,ojejda to vodi v resna tveganja za številne
odbo inzbolezni
elob obdobju poznejše starosti.
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Kaj so kaskadno fermentirani bio
koncentrati?
V patentiranem procesu postopka
Kaskadne fermentacije nastajajo
edinstveni tekoči koncentrati, ki jih
s skupno besedo poimenujemo
kaskadno fermentirani bio koncentrati. Izboljšujejo encimske funkcije
v telesu, kar še posebej vpliva na
proces presnove in celične obnove.
Enostavna uporaba kaskadno fermentiranih bio koncentratov – tako
uživanje, kot zunanja uporaba –
naravno stimulira nastajanje encimov v telesu. Izkušnje so pokazale
izjemno uspešnost v primerih številnih bolezni in zdravstvenih težav. Še
posebej učinkoviti so se izkazali pri
zdravljenju raznovrstnih akutnih in
kroničnih težav.
www.zazdravje.net

oglasno sproročilo

V knjigi “Diagnoza – končno ozdravljeni!”, zdravniki in naturopati, preko opisov terapij, poročajo o svojih izjemnih dosežkih zdravljenj s kaskadno fermentiranimi bio koncentrati.

