
52. SEJEM
NARAVA−
ZDRAVJE
SEJEMSKI
KATALOG

9.−11.
SEPTEMBER 

2022
www.narava-zdravje.si

GOSPODARSKO
RAZSTAVIŠČE



Katalog 52. sejma Narava-zdravje

2

CENE VSTOPNIC

Vstopnica - odrasli 5,00 EUR
Vstopnica - dijaki, študenti, upokojenci 4,00 EUR
Imetniki kartic zvestobe Lekarne Ljubljana * 4,00 EUR
Imetniki kartic Varuh zdravja ** 4,00 EUR
Imetniki EU kartic ugodnosti za invalide *** 4,00 EUR
Organizirane šolske skupine brezplačen vstop
Imetniki Krvodajalske izkaznice **** brezplačen vstop
Otroci do 14. leta v spremstvu odrasle osebe brezplačen vstop

ODPIRALNI ČAS
Petek, sobota: 

9.00—19.00

Nedelja: 
9.00—17.00

* ob predložitvi kartice zvestobe, ** ob predložitvi kartice Varuh zdravja, *** ob predložitvi EU kartice ugodnosti za invalide, 
**** ob predložitvi Krvodajalske izkaznice Rdečega križa Slovenije

Sejem 
za zdrav 
življenjski 
slog
»Če človek resnično ljubi naravo, 
lahko povsod najde lepoto.«
— Vincent van Gogh

»Na sejmu Narava-zdravje želimo poudariti, kako 
pomemben je zdrav način življenja. Pri tem pa ni 
pomembno le, kaj jemo in kako se gibljemo, ampak 
tudi, kako bivamo in kakšen je naš odnos do okolja.« 
Mateja Briški, vodja sejma Narava-zdravje

Na sejmu zagotovo najdete kaj zase! Je stičišče, 
kjer je mogoče za nasvet vprašati strokovnjaka, 
degustirati, preizkusiti, se prepričati ali primerjati. 
Tukaj najdete izdelke, ki jih ni mogoče dobiti v 
trgovini. Čas na sejmu je vredno izkoristiti še za obisk 
predavanja, okrogle mize ali delavnice, ki jo 
ponuja bogat spremljevalni program.

Prireditev je sestavljena iz tematsko zaokroženih 
sklopov: prehrana, zdravje in dobro počutje ter okolje 
- stik z naravo. Sejem sestavlja razstava in bogat 
spremljevalni program, ki ga pripravimo skupaj 
s partnerji in razstavljavci.
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Sejem Narava–zdravje temelji na iz-
postavljanju pomembnosti zdravega 
načina življenja, dolgoročnih trendih 
ekološke zavednosti in predstavlja-

nju zdrave, lokalno pridelane hrane. Celoten 
projekt, ki obsega razstavo in strokovni del, 
želi prikazati raznolikost in celovitost nara-
ve, ki vpliva na vsakdan naše celotne družbe. 
 Skupaj z razstavljavci in strokovnim za-
ledjem smo tudi letos pripravili zanimivo 
razstavo izdelkov in storitev za zdrav ži-
vljenjski slog, ki jo dopolnjuje bogat spre-
mljevalni program. Pri tem ne poudarjamo 
le uživanja sveže, lokalne, raznolike in zdra-

ve hrane, ampak tudi iskanje poti v sebi, na-
ravi in sobivanju z drugimi, kako ponovno 
uživati življenje zdravo in v stiku z naravo.
 Strokovnjaki vam bodo celostno svetova-
li in dali koristne informacije. Brezplačno si 
izmerite svoj krvni sladkor, holesterol, tlak, 
hemoglobin, gleženjski indeks idr., ali od-
krijte katero krvno skupino imate in se vpi-
šite v register krvodajalcev. Testirajte svoje 
sklepe in mišice na razstavnih prostorih, kjer 
bodo opravljali kratke diagnostične preglede 
za bolečine v sklepih in hrbtenici. Poznate 
dejavnike tveganja, pomen zgodnjega od-
krivanja predrakavih in rakavih sprememb 

Dobrodošli na že 52. sejmu za zdrav 
življenjski slog, Narava-zdravje!

Uvodnik
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Gospodarsko razstavišče, 9.–11. september 2022

s preventivnimi presejalnimi programi 
DORA, ZORA in SVIT? Obiščite jih in pri-
dobite koristne informacije.
 Kako v resnici dišijo prava vrtnica, ne-
roli, vanilija, jasmin, sandalovina, pačuli, 
bergamotka, poper, mira, osmantus, pali-
sander, vijolica, kardamom, kava, kakav idr.? 
Obiskovalci boste uživali v ekstravagantnih 
dišavah, urili svoje čutilo za voh in prepoz-
navali vonje ter se poučili o principih par-
fumskega skladanja dišav.

 Poskusite domače sire, jogurte, med, sad-
je in zelenjavo ali brezglutenske palačinke. 
Oglejte si razstavo gob in obiščite razstavni 
prostor Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, kjer bodo slovenske kme-
tije predstavljale bogato ponudbo svojih 

domačih izdelkov. Čakajo vas tudi zabavne 
delavnice z ovčjo volno, izdelava jesenske 
dekoracije in predavanja o uporabi zelišč ter 
inovativnih prehranskih izdelkih. 
 Preizkusite se v karateju, taekwondoju ali 
ritmični gimnastiki! Športni klubi in društva 
bodo predstavili najrazličnejše aktivnosti ter 
s tem pritegnili otroke, da bi se jih čim več 
redno ukvarjalo s športnimi dejavnostmi. 
S pomočjo izkušnje virtualne resničnosti 
ozdravite različne fobije, kot je strah pred vi-
šino, zaprtimi prostori, letenjem idr.
 V soboto, 10. septembra se bo odvijal Fi-
nalni turnir ulične košarke 3 na 3, v organi-
zaciji Športne zveze Ljubljana. Za navijaško 
vzdušje med tekmovanjem bodo poskrbeli 
moderatorji Radia 1 s svojim avtobusom, po 
zaključku tekmovanja pa sledi glasbeni na-
stop Challeta Salleta.

 Kaj nas privede do tega, da je nekega dne 
naš urnik naenkrat zapolnjen s stvarmi, ki 
nas ne veselijo? Kako reči ne in ohraniti do-
ber odnos? V čem se branje knjig razlikuje 
od gledanja filmov ali televizijskih serij? Od-
govore na vprašanja boste dobili na 7. mara-
tonu pozitivne psihologije, na katerem bodo 
vsebine poudarjale pozitivne in svetle plati 
človekove osebnosti. 

 Na odru Kocka prisluhnite predavanjem 
o vitalni dolgoživosti, razstrupljanju telesa, 
nosečniškem diabetesu, prvih znakih de-
mence, nošenju bremen v vsakdanjem živ-
ljenju idr.
 Aktualne vsebine, nas spodbujajo, da vsak 
zase na sejmu najde tisto, kar išče: nasvete za 
zdravje, boljše počutje, trajnostne rešitve, 
koristne informacije o prehrani, sprostitvi 
ali rekreaciji, izhode iz raznih situacij, ki jih 
zaznavamo v odnosu do sebe in drugih. 
 Preverite celoten spremljevalni program 
in najdite nekaj zase!
 Letos se hkrati odvija še 15. Otroški ba-
zar, največja izobraževalno-zabavna priredi-
tev za mlade družine, ki mladim in bodočim 
družinam ter šolskim in vrtčevskim skupi-
nam ponuja zvrhan koš doživetij, kreativnih 
delavnic, športnih aktivnosti idr.
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VSE DNI SEJMA

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC ODER

9.00-19.00 
(nedelja do 17.00)

Predstavitev preventivnih programov 
Zora, Dora in Svit 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE RS Ministrstvo za zdravje RS RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 
(nedelja do 17.00)

Promocija gozdarskega poklica MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO, ZAVOD ZA GOZDOVE IN 
SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA 
POSTOJNA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Zavod za gozdove in Srednja 
gozdarska in lesarska šola Postojna

ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 
(nedelja do 17.00)

Svetovanje o diabetesu z meritvami krvnega 
sladkorja in holesterola

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE O DIABETESU mag. inž. preh. Tjaša Števanec RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 
(nedelja do 17.00)

Družabna igra štrbunk ZDUS-ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE / DRUŠTVO ZAŽIVI ŽIVLJENJE

Zveza društev upokojencev Slovenije / Društvo 
Zaživi življenje

ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 
(nedelja do 17.00)

Meritve na taniti in interperacija FITNES ZVEZA SLOVENIJE Fitnes zveza Slovenija RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 
(nedelja do 17.00)

Akcija Postani krvodajalec, prikaz prve pomoči RDEČI KRIŽ SLOVENIJE Rdeči križ Slovenije RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 
(nedelja do 17.00)

Brezplačne meritve: Določanje krvne skupine 
in vpis v bazo, merjenje krvnega sladkorja, 
holesterola in gleženjskega indeksa

DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE SLOVENIJE 
- PROJEKT MISLI NA SRCE IN GASTER FLEIX

Društvo študentov medicine Slovenije RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 
(nedelja do 17.00)

Meritve nivoja hemoglobina in predstavitev 
možnosti sodelovanja v klinični študiji

PHARMALINEA Pharmalinea RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 
(nedelja do 17.00)

Predstavitev športnih društev ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA Športna zveza Ljubljana RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 
(nedelja do 17.00)

Virtualno doživetje IZSTOP d.o.o. Izstop d.o.o. RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 
(nedelja do 17.00)

Razstava Čebela v Ljubljani MOL - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA Mestna občina Ljubljana - Oddelek za varstvo 
okolja

RAZSTAVNI PROSTOR

10.00 - 11.30 & 
16.00 - 17.30, 
NEDELJA: 
14.30-16.00

Dišeči Podpisi - mednarodna razstava naravnih 
parfumov

ANA LIČINA Ana Ličina AVLA DESNO

PETEK, 9.9.2022

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC ODER

9.00-19.00 Voden ogled gozdne učne poti MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO IN ZAVOD ZA GOZDOVE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in Zavod za gozdove

ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

9.00-19.00 EU projekt PSLifestyle MOL - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA Mestna občina Ljubljana - Oddelek 
za varstvo okolja

RAZSTAVNI PROSTOR 

9.00-10.00 Uporaba zelišč za krepitev imunskega sistema 
in dobrega počutja

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Vesna La Vita ODER MKGP

9.30-11.30 Potencial konoplje in zakaj je ne želimo bolje 
izkoristiti v luči podnebnih sprememb in 
samooskrbe?

ZADRUGA KONOPKO David Geršak ODER KOCKA

10.00-11.00 Znaš sestaviti sod? MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Kmetija Roštohar ODER MKGP

10.00-11.00 Aroma delavnica RRA LUR Regionalna razvojna agencija 
Ljubljanske urbane regije

RAZSTAVNI PROSTOR

11.00-11.30 Prikaz izdelave jesenske dekoracije MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

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

ODER MKGP

11.00-12.00 Elektronika z robotiko RRA LUR Regionalna razvojna agencija 
Ljubljanske urbane regije

RAZSTAVNI PROSTOR

Spremljevalni program
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Gospodarsko razstavišče, 9.–11. september 2022

11.30-12.00 Intervju z Ajdo Podlesnik MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Ajda Podlesnik ODER MKGP

11.30-12.30 Biotska raznovrstnost in dediščina kolišč 
na ljubljanskem Barju

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV 
SLOVENIJE IN OBČINA IG

Maja Zupančič ODER KOCKA

12.00-14.00 Okrogla miza: Kako povečati zaupanje 
potrošnikov s sledljivostjo ekološkega govejega 
mesa – predstavitev digitalnega modela 
sledljivosti EKOPAKT 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

KGZS, Prospeh d.o.o., KZ Šaleška dolina ODER MKGP

12.30-13.30 Naravni rezervat Ormoške lagune  - lagune, 
vodni bivoli, opazovanje in proučevanje ptic 

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV 
SLOVENIJE IN DOPPS

Tilen Basle ODER KOCKA

13.00-14.30 Dišeče čarovnije za otroke ANA LIČINA Ana Ličina, certificirana aromaterapevtka ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR
13.30-14.30 Z redno fizično aktivnostjo do krepitve 

imunskega sistema
FITNES ZVEZA SLOVENIJE dr. Marjeta Kralj Kunčič ODER KOCKA

13.30-14.30 Počitek: varno, naravno in učinkovito zdravilo, 
a zelo podcenjeno

SKUPINA PRIMERA - MARATON POZITIVNE 
PSIHOLOGIJE

mag. Mateja Videčnik DVORANA URŠKA

14.00-15.00 Intervju z Janezom Rakovcem: 
Moj projekt Spirulina

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Janez Rakovec ODER MKGP

14.30-15.30 Okrogla miza: Avtobusni prevozi 
v Triglavskem narodnem parku

JAVNI ZAVOD TRIGLAVSKI NARODNI PARK Majda Odar ODER KOCKA

15.00-15.30 Prikaz izdelave jesenske dekoracije MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

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

ODER MKGP

15.00-16.00 Večno prezahteven do sebe nikdar dovolj dober SKUPINA PRIMERA - MARATON 
POZITIVNE PSIHOLOGIJE

mag. Drago Švajger DVORANA URŠKA

15.30-16.30 Vitalna dolgoživost – kaj nam ponuja
 znanost o dolgoživosti

GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE prof. dr. Branka Javornik ODER KOCKA

15.30-16.30 Predstavitev in degustacija: Spremljanje 
dozorevanja jabolk in grozdja

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

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

ODER MKGP

16.30-17.00 Znaš sestaviti sod? MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Kmetija Roštohar ODER MKGP

16.00-17.00 Elektronika z robotiko RRA LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije

RAZSTAVNI PROSTOR

16.30-17.30 Težke kovine in razstrupljanje telesa THE ROOT BRANDS Monika Kuzman ODER KOCKA
16.30-17.30 Izbiram zadovoljujoč odnos SKUPINA PRIMERA - MARATON 

POZITIVNE PSIHOLOGIJE
Mirjana Palčič Bubnič DVORANA URŠKA

17.00-18.00 Uporaba zelišč za krepitev imunskega 
sistema in dobrega počutja

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Vesna La Vita ODER MKGP

17.30-18.30 Delavnica: Možgančkanje SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA - 
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ 
PRI DEMENCI

Miša Močilnikar ODER KOCKA

18.00-19.00 Zavestno oblačenje ohranja planet 
in daje dober očutek

SKUPINA PRIMERA - MARATON 
POZITIVNE PSIHOLOGIJE

Matea Benedetti DVORANA URŠKA

SOBOTA, 10.9.2022

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC ODER

8.00-14.00 Avtobus Radia 1 GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE Radio 1 ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR
9.00-19.00 Knjižnica REČI MOL - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA Mestna občina Ljubljana - Oddelek za 

varstvo okolja
RAZSTAVNI PROSTOR 

9.00-10.00 Uporaba zelišč za krepitev imunskega sistema 
in dobrega počutja

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Vesna La Vita ODER MKGP

9.30-10.30 Okrogla miza: Visoko intenzivni trening 
& borilne veščine za rekreativno populacijo

RRA LUR Tamara Smonker ODER KOCKA

10.00-11.00 Ustvarjamo z ovčjo volno MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Kmetija Zavratnik ODER MKGP
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10.00-11.00 Ustvarjalna gozdna delavnica RRA LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije

RAZSTAVNI PROSTOR

10.30-11.30 Delavnica: Priklop na srčno omrežje - stik 
z mojo esenco in zavestno kreiranje

ENLIGHTNING Ana Kolenc in Jure Bizjak ODER KOCKA

11.00-11.30 Prikaz izdelave jesenske dekoracije MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

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

ODER MKGP

11.00-12.00 Elektronika z robotiko RRA LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije

RAZSTAVNI PROSTOR

11.00-17.00 Finalni turnir ulične košarke 3 na 3 ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA Športna zveza Ljubljana ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR
11.00-13.00 Zeliščarstvo Pivec ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV 

SLOVENIJE IN KLUB PROFESIONALNIH 
TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE

Jožica Bajc Pivec RAZSTAVNI PROSTOR

11.30-12.00 Predstavitev in degustacija: Spremljanje 
dozorevanja jabolk in grozdja

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

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

ODER MKGP

11.30-12.30 Prilagoditve bivalnega okolja potrebam 
starejših ljudi

GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE Petra Boh ODER KOCKA

12.30-13.30 Prvi znake demence in ohranjanje 
samostojnosti oseb z demenco

SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA - 
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ 
PRI DEMENCI

Štefanija L. Zlobec ODER KOCKA

13.00-13.30 Predstavitev in degustacija: Spremljanje 
dozorevanja jabolk in grozdja

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

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

ODER MKGP

13.00-14.30 Delavnica izdelave naravnega parfuma ANA LIČINA Martina Godnič (Fragrant Hugs Natural 
Perfumes) in Miranda Angelovski Čebron 
(Miranda Natural Perfumes)

AVLA DESNO

13.30-14.00 Prikaz izdelave jesenske dekoracije MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

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

ODER MKGP

13.30-14.30 Kako s hvaležnostjo odpremo vrata do sočutja in 
izboljšamo svoje fizično in psihično zdravje?

KOZARČEK HVALEŽNOSTI mag. Doris Polak Kuder ODER KOCKA

13.30-14.30 O vplivu knjig na bralca ali kako lahko knjige 
rešujejo življenje

SKUPINA PRIMERA - MARATON POZITIVNE 
PSIHOLOGIJE

Veronika Vurnik Škrabec DVORANA URŠKA

14.30-15.30 Uporaba medicinskih pripomočkov za izvajanje 
dnevnih aktivnosti v domačem okolju

GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE Petra Boh ODER KOCKA

15.00-15.30 Prikaz izdelave jesenske dekoracije MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

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

ODER MKGP

15.00-16.00 Kako reči ne? SKUPINA PRIMERA - MARATON 
POZITIVNE PSIHOLOGIJE

Marko Šopar DVORANA URŠKA

15.00-17.00 Zeliščarstvo Pivec ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV 
SLOVENIJE IN KLUB PROFESIONALNIH 
TURISTIČNIH VODNIKOV SLOVENIJE

Jožica Bajc Pivec RAZSTAVNI PROSTOR

15.30-16.00 Predstavitev in degustacija: Spremljanje 
dozorevanja jabolk in grozdja

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

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

ODER MKGP

15.30-16.30 O nosečniškem diabetesu specialistke 
ginekologije in porodništva

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE O DIABETESU Sabina Senčar ODER KOCKA

16.00-17.00 Ustvarjamo z ovčjo volno MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Kmetija Zavratnik ODER MKGP

16.00-17.00 Elektronika z robotiko RRA LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije

RAZSTAVNI PROSTOR

16.30-17.30 Brat Ira z pol oženja - o svetovanju, zaznavanju 
in spremembah ob knjigah

SKUPINA PRIMERA - MARATON 
POZITIVNE PSIHOLOGIJE

mag. Marijan Špoljar DVORANA URŠKA

16.30-17.00 Mestni inkubator MLADI ZMAJI Kristjan Hacin ODER KOCKA
17.00-18.00 Glasbeni nastop Challe Salle GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE Challe Salle ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR
17.00-18.00 Uporaba zelišč za krepitev imunskega sistema 

in dobrega počutja
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Vesna La Vita ODER MKGP

18.00-19.00 Od kje se poberem, kadar berem? SKUPINA PRIMERA - MARATON 
POZITIVNE PSIHOLOGIJE

dr. Miha Kovač DVORANA URŠKA
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NEDELJA, 11.9.2022

URA NASLOV PREDAVANJA / DELAVNICE ORGANIZATOR PREDAVATELJ / IZVAJALEC ODER

9.00-10.00 Uporaba zelišč za krepitev imunskega sistema 
in dobrega počutja

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Vesna La Vita ODER MKGP

9.30-10.30 Dvigovanje in nošenje bremen v vsakdanjem življenju FITNES ZVEZA SLOVENIJE Matej Cankar ODER KOCKA
10.00-11.00 Ustvarjamo z ovčjo volno MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 

GOZDARSTVO IN PREHRANO
Kmetija Zavratnik ODER MKGP

10.00-11.00 Šolska gozdna delavnica RRA LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije

RAZSTAVNI PROSTOR

10.30-11.30 Kaj vse počnejo terapevtske živali? AMBASADORJI NASMEHA Alenka Mozer in psička Maya ter Katja Kobe 
Gorjanc in pes As

ODER KOCKA

11.00-12.00 Inovativni prehranski izdelki in napitki 
iz lokalnih pridelkov

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

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

ODER MKGP

11.00-12.00 Elektronika z robotiko RRA LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije

RAZSTAVNI PROSTOR

11.00-12.30 Predavanje o naravni parfumeristiki ANA LIČINA Slobodanka Poštić AVLA DESNO
11.30-12.30 Qi Gong delavnica RRA LUR Tamara Smonker ODER KOCKA
12.30-13.30 Sporazumevanje z osebami z demenco SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA - 

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ 
PRI DEMENCI

Štefanija L. Zlobec ODER KOCKA

13.00-14.00 Inovativni prehranski izdelki in napitki 
iz lokalnih pridelkov

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

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

ODER MKGP

13.30-14.30 Oblikovanje vsakdana pri ljudeh z demenco GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE Petra Boh ODER KOCKA
14.30-15.30 Kako postati bolj in ostati dalj zdrav PERPETUUM MOBILE D.O.O. dr. Metka Paragi ODER KOCKA
15.00-16.00 Inovativni prehranski izdelki in napitki 

iz lokalnih pridelkov
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

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

ODER MKGP

16.00-17.00 Ustvarjamo z ovčjo volno MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Kmetija Zavratnik ODER MKGP

16.00-17.00 Elektronika z robotiko RRA LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije

RAZSTAVNI PROSTOR

Pokrovitelji in partnerji sejma
Častni pokrovitelj:

Partnerji:

Spominčica
ALZHEIMER SLOVENIJA

Spominčica
ALZHEIMER SLOVENIJA

Spominčica
ALZHEIMER SLOVENIJA

20
letod 1997

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO
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Seznam sodelujočih Sejem Narva-zdravje Otroški bazar
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Sejem Narva-zdravje

Razstava 
Čebela v Ljubljani
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Opisi razstavljalcev

ALEFI REBEKA PRISLAN s.p.
Koseskega ulica 1 A, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 051/639 537
 info@alefi.si, 
 www.alefi.si
S kakovostnimi kozmetičnimi izdelki 
vas vodimo do lepe in sijoče kože. S 
tehnikami sproščanja ter izdelki za dom 
vam pomagamo na poti iskanja vašega 
notranjega miru in dobrega počutja.

AMON d.o.o.
Olimje 24,3254 Podčetrtek, SLOVENIJA
 03/818 24 80
 info@amon.si, 
 www.trgovina.amon.si
Na posestvu Amon v Olimju pridelujemo, 
proizvajamo in prodajamo ekološke 
sestavine in produkte pod blagovno 
znamko Amon Olimje. Na sejmu se 
predstavljamo z našimi produkti s 
poudarkom na česnovih proizvodih. 

ANDREJ LAMOVŠEK s.p.
FULL POINT SLOVENIJA
Na gmajno 22, Rogoza,  2204 Miklavž na 
Dravskem polju, SLOVENIJA
 041/729 061, 051/386 211
 info@naturasanatme.com, 
 www.naturasanatme.com
Sodobni način življenja in naša spalnica 
so bombardirani z geopatogenimi in 
tehničnimi sevanji. Dovolite, da vam z 
izkušnjami vse od leta 1989 predstavimo 
pomen zdravega spanja in na sploh 
varnega okolja v katerem bivamo. 
Podjetje vlaga veliko truda in sredstev v 
raziskovalne namene za zadovoljevanje 
potreb po dobrem počutju svojih strank. 
Za vas izvajamo radiestezijske meritve. 
Pokličite 051/386 211.

AROMA ATELIER, 
ANA MARIJA LIČINA s.p.
Rakuševa ulica 6, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 040/641 712
 analicina.aroma@gmail.com
 www.analicina.com
Aroma Atelier nudi izobraževanja s področja 
aromaterapije, naravne parfumeristike, 
destilacije in naravne nege. Na sejmu 
Narava-zdravje se predstavljamo z 
mednarodno razstavo naravnih parfumov. 
Na sejmu zastopamo FRAGNANT 
HUGS NATURAL PERFUMES, SLOVENIJA 
in MIRANDA NATURAL PERFUMES, 
SLOVENIJA.

ATOM d.o.o.
Zamarkova 1A, 2230 Lenart v Slovenskih 
goricah, SLOVENIJA
 031/580 009
 polona@atom.si, 
 www.atom.si
Eterično olje Yin Yang, gospodinjski 
pripomočki.

B - VITAL d.o.o.
Ihan, Ihanska cesta 5 A, 1230 Domžale, 
SLOVENIJA
 041/841 913
 orgonitivital@gmail.com, 
 www.orgonitivital.com
Orgoniti so namenjeni zaščiti za prostor. 
Delujejo kot transformator, ki spremeni 
negativno energijo v pozitivno.

BOŽNAR - ČEBELARSTVO d.o.o.
Polhov Gradec 72, 1355 Polhov Gradec, 
SLOVENIJA
 01/364 00 20
 info@boznar.si, 
 www.boznar.si
Slovenski med, cvetni prah, matični 
mleček, propolis, med z dodatki (cimet, 
rum, viljamovka, višnje, ginseng, ingver, 
ameriški slamnik), medeni liker, čokolada z 
medom, medenjaki, medena kozmetika.

CALVI d.o.o.
Smrtnikova ulica 4, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 030/453 780
 rodeo4240@gmail.com
Podjetje izvaja analizo ekološke 
naravnanosti strank do okolja ter njihovega 

doma. Za ta namen bomo opravili 
kratko anketo... Na sejmu zastopamo: EV 
INTERNATIONAL , Milano, ITALIJA.

CENTER REVITALIZACIJE d.o.o.
Industrijska cesta 4B, 5000 Nova Gorica, 
SLOVENIJA
 041/320 127
 peter@c-r.si
 www.c-r.si
Duhovna medicina in druge sodobne 
oblike alternativnega zdravljenja, Vitalne 
blazine ILife Somm, izbrana učinkovita 
alternativna zdravila, post rehabilitacija, 
različne oblike fizične in duhovne vadbe.

DAŠIS, STORITVE IN SVETOVANJE, d.o.o.
Gornjesavska cesta 13b, 4000 Kranj, 
SLOVENIJA
 04/620 98 22
 urednistvo@ekodezela.si, 
 www.ekodezela.si
Eko dežela je podjetje, ki izdaja različne 
tematske revije s področja gospodarstva. 
Za ljubitelje živali pripravljamo tudi revijo 
Moj pes, prvo slovensko revijo o živalih.
 
DENTAGO d.o.o.
Ljubljanska cesta 12 F, 1236 Trzin, 
SLOVENIJA
 01/562 12 31
 info@dentago.si, 
 www.dentago.si
Silver voda 30ppm, Silver Glove, Silver Rosa 
sprej, Foot sprej in puder, Silver WetWipes, 
Detox kope, VBO PREMIUM TOOTHBRUSH, 
DENTISSIMO PREMIUM ORAL CARE
Na sejmu zastopamo: USTNA HIGIENA 
VBO, Maribor, SLOVENIJA, DENTISSIMO, 
Widnau, ŠVICA in COLLOID, Beograd, 
SRBIJA.



12

Gospodarsko razstavišče, 9.–11. september 2022

DIDAKTA d.o.o.
Železniška ulica 5, 4248 Lesce, SLOVENIJA
 04/532 02 00
 zalozba@didakta.si, 
 www.didakta.si
Založba Didakta vas že trideset let 
razveseljuje, poučuje in zabava s svojim 
knjižnim programom. Velik segment 
obsegajo priročniki za starše, otroške 
slikanice, strokovna literatura ...
 
DOKTOR 1A, 
TRŽNE RAZISKAVE, d.o.o.
Gubčeva cesta 35A, 8210 Trebnje, 
SLOVENIJA
 070/444 999
 ales@povse.eu
 www.doktor1a.com
Doktor 1A je podjetje, ki se ukvarja z 
odpravo dioptrije in zobozdravstvom. 
Primerjamo cene storitev na različnih 
očesnih klinikah, ocenjujemo zadovoljstvo 
pacientov in iščemo najboljše rešitve za 
paciente.

DOMINUR d.o.o.
Ulica kovinarjev 6, 2000 Maribor, 
SLOVENIJA
 02/300 60 74
 parfumery@dominur.si, 
 www.dominur.si
Prodaja in predstavitev naravne in 
certificirane kozmetike za nego las in 
telesa Hairwonder, Hennaplus, Earth Line. 
Izdelki iz izvlečkov zelišč Unterweger z bio 
certifikati in okolju prijazno embalažo.
Na sejmu zastopamo: FRENCHTOP , 
NIZOZEMSKA in BLOMDAHL, ŠVEDSKA.

DRUŠTVO ONKOLOŠKIH 
BOLNIKOV SLOVENIJE
Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 041/835 460
 dobslo@siol.net, 
 www.onkologija.org
Bolnike z rakom in njihove bližnje vabimo 
na stojnico, kjer so na voljo brezplačne 
strokovne publikacije. Z našimi 
prostovoljci, ki imajo lastno izkušnjo 
bolezni, se boste lahko pogovorili 
o bolezni in stiskah, ki jih pogosto 
spremljajo, dobili nasvet, spodbudo in 
podporo. 

DRUŠTVO ZA HARMONIČEN NAČIN 
ŽIVLJENJA CALVODAS
Mlinše 10, 1411 Izlake, SLOVENIJA
 031/846 845
 drustvo.calvodas@gmail.com
 www.calvodas.si
Energijski nasad jagodičevja, energijske 
točke, aronija, sibirska borovnica, 
liofilizirano sadje, izvir vode, diagnostika 
in terapije, Garjajeve terapije, Tesla 
instrumenti, Tesla kapsula, hidroterapije, 
živa voda, matrica zdravja, matrica 
življenja.
 
DRUŠTVO ŠTUDENTOV 
MEDICINE SLOVENIJE
Korytkova ulica 2, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/543 70 12
 info@dsms.net
 www.dsms.net
Društvo študentov medicine Slovenije 
je neprofitno in nestrankarsko 
prostovoljno društvo, namenjeno 
obštudijskemu udejstvovanju 
študentov medicine. Društvo sestavlja 
21 projektov; najbolj številni so javno-
zdravstveni projekti, ki so po obsegu 
primerljivi z nacionalnimi preventivnimi 
programi.
 
EURONATURA 
DI COTIC BRUNO
Strada della Mainizza 409, IT - 34170 
Gorizia, ITALIJA
 0039/393 483 81 72 41
 euronatura@hotmail.it
 www.euronatura.it
Olive, posušeni paradižniki in vložena 
zelenjava.

EVROPSKI PARLAMENT PISARNA 
EVROPSKEGA PARLAMENTA V 
SLOVENIJI
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/252 88 30
 epljubljana@europarl.europa.eu
 www.europarl.europa.eu/slovenia
Hiša Evropske unije in multimedijski center 
Doživi Evropo vam v središču  Ljubljane 
nudita edinstven vpogled v delovanje vaše 
evropske domovine ter številne zanimive in 
evropsko obarvane aktivnosti.

EVROSAD PROIZVODNJA, TRGOVINA, 
SVETOVANJE d.o.o. KRŠKO
Cesta 4. julija 134, 8270 Krško, SLOVENIJA
 07/490 41 30
 info@evrosad.si, 
 www.evrosad.si
Evrosad d.o.o. Krško je največji slovenski 
pridelovalec in distributer sadja in 
zelenjave. V Krškem imajo lastno trgovino 
Evrosad Tržnica, na kateri ponujajo lokalne 
pridelke in izdelke.
 
FITNES ZVEZA SLOVENIJE
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče, 
SLOVENIJA
 031/292 671
 fzs@fitnes-zveza.si
 www.fitnes-zveza.si
Fitnes zveza Slovenije skrbi za vsesplošen 
razvoj fitnes področja v Sloveniji in 
postavlja temelje za strokovno, varno 
vadbo ter okvirje standardov na področju 
zdravega načina prehranjevanja.

GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 064/279 221
 ingo@gds.si
 www.gds.si
Gerontološko društvo Slovenije je stičišče 
gerontološkega znanja, usmerjenega v 
kakovost življenja v starosti. Izvajamo tri 
programe: Starejši človek z demenco in 
njegova družina, Svetovanje starejšim 
ljudem in Informiranje starejših ljudi.
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GOBARSKO MIKOLOŠKO DRUŠTVO 
LJUBLJANA
Linhartov podhod 50, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 bertoncelj.metka@gmail.com
 www.gobarji.si
Velika razstava gliv Slovenije in kulinarika 
iz gobe. Srečolov!

HERMES AND ANDREJA GAČNIK s.p.
Kidričeva cesta 26, 2204 Miklavž na 
Dravskem polju, SLOVENIJA
 041/368 619
 andreja.merkur@gmail.com
 www.hermes-shop.si
Zeliščne kreme in olja, izdelki za izboljšanje 
počutja ipd.
 
IZSTOP d.o.o.
Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, 
SLOVENIJA
 031/581 449
 izstop@izstop.si
 www.izstop.si
Resničnost je danes spretna igra 
interpretacij, občutkov in zaznav – to je 
505VR. V podjetju povezujemo najnovejše 
tehnologije s sodobnimi komunikacijskimi 
pristopi ter tako za svoje naročnike 
ustvarjamo izvirne in navdihujoče izkušnje. 

JATA EMONA d.o.o.
Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/528 19 13
 info@enemon.si
 www.enemon.si
Enemon dietetika deluje znotraj skupine 
Jata Emona d.o.o. . V Sloveniji  je Enemon 
najstarejši program nadomestnih obrokov, 
živil za posebne zdravstvene namene 
in prehranskih dopolnil. V letu 2022 
praznujemo 40 letnico.
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/474 08 00
 info@jhl.si
 www.jhl.si
Družba Javni holding Ljubljana je bila 
ustanovljena za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na področju gospodarskih 
javnih služb. Za javna podjetja izvaja 
strokovne naloge na finančno-
računovodskem,  pravnem in kadrovskem 
področju ter na področju informatike in 
javnih naročil. Njena pomembna vloga je 
strateško vodenje sistema.

JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA
Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/230 61 20
 lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si
 www.lekarnaljubljana.si
Lekarna Ljubljana bo predstavila 
prehranska dopolnila in druge izdelke 
za ohranjanje zdravja in dobrega 
počutja ter lekarniške storitve, s katerimi 
strankam svetujejo o zdravem načinu 
življenja in doseganju višje kakovosti 
življenja. Specializirana prodajalna LL 
Viva bo predstavila različne medicinske 
pripomočke za starejše in ortopedsko 
obutev ter izvajala storitev analize stopal. 
Namen analize je izdelati vložke za čevlje 
po meri, s katerimi se stopalo poravna v 
pravilen položaj, stabilizira peto in podpre 
stopalni lok.
 
JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI
Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 info@mladizmaji.si
 www.mladizmaji.si
Bi rad/a spoznal/a Mlade zmaje? Letos na 
sejmu Narava in zdravje predstavljamo 
našo mrežo prostovoljcev in različne 
kreativne načine preživljanja prostega časa. 
 
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
Celovška 25, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
 01/431 50 60
 fitnes@sport-ljubljana.si
 www.sport-ljubljana.si
V sklopu JZ Šport Ljubljana nudimo storitve 
na področju vadbe, zdravega načina 
življenja in wellnesa za vse generacije.

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/588 90 00, 080 2882
 info@energetika.si
 www.energetika.si
www@bivanjudajemoutrip.si
Energetika Ljubljana je ponudnik celovite 
oskrbe z energijo. Uporabnikom zagotavlja 
toplotno in električno energijo, zemeljski 
plin, okolju prijazno pogonsko gorivo CNG 
(metan) ter številne druge energetske 
storitve, kot so inženiring, vzdrževanje, 
laboratorijske storitve in svetovanje. V 
Mestni občini Ljubljana oskrbuje že 81 % 
stanovanj.

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 
PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/300 12 00
 info@lpt.si
 www.lpt.si
 
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI 
POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Celovška cesta 160,1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/582 24 60, 080 18 88
 mail@lpp.si
 www.lpp.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD 
KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/580 81 00, 080 86 52
 vokasnaga@vokasnaga.si, 
 www.vokasnaga.si
Skupnost naravnih parkov Slovenije - 
Upravljavci zavarovanih območij narave 
so od leta 2011 povezani v Skupnost 
naravnih parkov Slovenije. 15 upravljavcev 
povezujejo skupni cilji ohranjanja narave in 
kulturne krajine, zagotavljanja ravnovesja 
z učinkovitim izvajanjem naravovarstvenih 
ukrepov, ohranjanja kulturnega izročila in na 
drugi strani razvoj naravi in ljudem prijaznih 
dejavnosti v zavarovanih območjih.
 
JUMA ANDREJA MOHORIČ s.p.
Novorogoška ulica 16 D, 2204 Miklavž na 
Dravskem polju, SLOVENIJA
 040/538 022
 info@stolisanus.si
 www.stolisanus.si
Ortopedski stoli Sanus so preventiva za 
kakovostno in boljše sedenje brez bolečin v 
hrbtenici. Vseeno je kje sedite, pomembno 
je kako sedite!
Na sejmu zastopamo BUNGARTEN, Köln, 
NEMČIJA.
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KLEINE ZEITUNG, GmbH & Co KG
Gadollaplatz 1,  AT - 8010 Graz/Gradec, 
AVSTRIJA
 +43/660 8567664
 erika.roblek@kleinezeitung.at
 www.kleinezeitung.at
Želite vstopiti na avstrijski trg ali si želite 
povečati vaš tržni delež v Avstriji? Povežite 
se z največjo medijsko hišo na jugu Avstrije 
– Kleine Zeitung. Postanite še bolj uspešni in 
vidni s pomočjo naših komunikacijskih rešitev. 
 
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/280 52 62
 info@kis.si
 www.kis.si
V okviru ozaveščanja o pomenu biotske 
raznovrstnosti bo Kmetijski inštitut 
Slovenije predstavljal različne vrste semen 
ter kmetijske pridelke (jabolka, žita), 
pridelane na poljih in v nasadih inštituta. Na 
razstavnem prostoru bo potekal tudi prikaz 
postopka hladnega stiskanja semen oljnic.

KMETIJSKO GOZDARSKA 
ZBORNICA SLOVENIJE
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/513 66 00
 kgzs@kgzs.si 
 www.kgzs.si
Pod okriljem KGZS se bodo s kakovostnimi 
in domačimi dobrotami predstavljale 
slovenske kmetije in zadruge. 
Na sejmu se predstavljajo: 
- BEEKO, EKOLOŠKA KMETIJA PALDAUF
- BIO DAN, d.o.o.
- EHINACEJA ZA VSE, KERIN BOŽICA, s.p.
- HEMPLIGHT
- KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA, 

z.o.o. – EKODAR
- KMETIJSTVO IN OLJARSTVO KOLARIČ, 

MIRAN KOLARIČ
- NASMEH NARAVE - LENCYKA METELKO
- ZAVOD SENENO MESO IN MLEKO
 
KNEZ - STRUNJAN d.o.o.
Strunjan 86, 6320 Portorož - Portorose, 
SLOVENIJA
 041/639 166
 mladen.knez@taopatch.com 
Taopatch je medicinski pripomoček 
razreda I, ki izboljša propriocepcijo in 
telesno držo, znanstveno preizkušen, nima 
kontraindikacij, namestijo pa ga lahko 
le za to posebej usposobljeni zdravniki, 
zobozdravniki, osteopati, fizioterapevti in 
terapevti dobrega počutja.

KRŠČANSKA ADVENTISTIČNA CERKEV
Njegoševa ulica 15, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/433 83 34
 zdravje@adventisti.si
 www.sbz.si
Poleg predstavitve načel celostnega 
zdravja vam ponujamo tudi meritve 
dejavnikov zdravja, ki vam bodo pomagale 
prepoznati področja, kjer za boljše počutje 
lahko naredite še kaj več.

LIGHT, PODJETNIŠKO SVETOVANJE 
Z LJUBEZNIJO d.o.o.
Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 064/179 119
 info@enlightening.business
 www.light.cyou
Delavnica - Priklop na srčno omrežje 
izvajata Ana Kolenc in Jure Bizjak.

LOTERIJA SLOVENIJE, d.d.
Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/242 61 75
 srecomobil@gmail.com
 www.loterija.si

MEDICOFIT d.o.o.
Ulica Ivana Roba 27, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 041 410 360
 info@medicofit.si
 www.medicofit.si
Prikaz vaj in terapije z instrumentalnimi 
pripomočki za fizioterapijo. Klinika 
Medicofit bo na sejmu opravljala kratke 
diagnostične preglede za bolečine v 
sklepih in hrbtenici, izvajali bodo sodobne 
prikaze v fizioterapiji, ki združujejo 
moderne aparature in specialne vaje ter 
prikaze celostnega zdravljenja bolečin 
hrbtenice s sinergijo fizioterapije in 
kineziologije. Obiskovalci bodo lahko 
preizkusili revolucionarne vaje za bolečine 
v sklepih in izmerili svojo telesno sestavo 
ter pridobili strokovno oceno o stanju 
svojih sklepov in mišic s priporočili za 
preventivne vaje.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - Oddelek 
za varstvo okolja
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
 01/306 43 00
 www.ljubljana.si
Letos se bo oddelek za varstvo okolja MOL 
predstavil z EU projektom PSLIFESTYLE 
– testiranje ogljičnega kalkulatorja in 
promocijo Knjižnic reči – v letu 2022 že 
obstoječim dodajamo dve novi.
 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE 
SLOVENIJE
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/478 90 00,
 gp.mkgp@gov.si
 www.mkgp.gov.si
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano s kampanjo Lepo je biti kmet 
želi povečati ugled poklica kmeta. MKGP 
skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije 
predstavlja tudi slovenske gozdove in 
gozdarstvo.
Na razstavnem prostoru se predstavljajo: 
- EKO FREŠER, freserandrej@gmail.com, 

041/865 516 (kozji, kravji sir) – v petek 
- EKO KMETIJA DOMINIKE ROS, domacija.

ros@gmail.com, 068/163 340 (žita-moke, 
buč-bučno olje  …) – v petek

- EKO KMETIJA J.A.N.A.: jana.divjak@gmail.
com, 051/438368 – v soboto in nedeljo

- EKO KMETIJA PETERNELJ,  zelenjava, žita, 
sadje, zelišča. janez.peternelj2@siol.net, 
041/544 269 – v nedeljo

- EKO KMETIJA ŠPEHAR: eko.spehar@
gmail.com, 041/561 105, različne moke, 
olja, vložena in sveža zelenjava – v 
nedeljo

- EKO KMETIJA ZAJC: janez.zajc1@gmail.
com, 041/517 518, (raznovrstne moke, kaše, 
promocija-prodaja eko mesa) – v soboto

- EKOLOŠKA KMETIJA PORTA: alesfister@
gmail.com , 041/556 211, (raznovrstne 
moke, prosena kaša, suh grah, zelenjavna 
nabodala..) – v soboto

- JANEZ RAKOVEC,  janez.rakovec44@gmail.
com , 040/843 070, : Spirulina – v petek

- KMETIJA ROŠTOHAR, jozerostohar@
gmail.com, 041/558 720 – v petek 

- KMETIJA ZGORNJI ZAVRATNIK  info@
zgornjizavratnik.com,  041/334      531 – v 
soboto in nedeljo

- VESNA LAVITA, vesna@lavita.si, 041//906 
610 (EKO čaji, tinkture…) – vse dni sejma 

- ZDEKS-M. Marinček promocija »Ekološko-
lokalno=IDEALNO« in predstavitev Zveze, 
marija.marincek@gmail.com, 040/254 667 
– v petek 
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/478 60 01
 gp.mz@gov.si
 www.mz.gov.si
Ministrstvo za zdravje si z osveščanjem 
ter izvajanjem ukrepov za varovanje in 
krepitev duševnega in telesnega zdravja 
prizadeva za preprečevanje bolezni 
med prebivalstvom Slovenije. Na sejmu 
se bodo predstavili državni presejalni 
programi: presejalni program za raka 
dojk (Program DORA), presejalni program 
za raka debelega črevesa in danke 
(Program Svit) in presejalni program za 
raka materničnega vratu (Program ZORA). 
Osnovni cilj presejalnih programov je 
zmanjšati umrljivost za temi boleznimi, z 
odkrivanjem predrakavih sprememb. V 
okviru izvajanja Nacionalnega programa 
o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 
Dober tek, Slovenija – Zdravo uživaj in 
več gibaj!, s katerim želimo izboljšati 
prehranjevalne in gibalne navade 
prebivalstva in s tem zmanjšati breme 
debelosti in z njo povezanih kroničnih 
bolezni, bo predstavljen program »Prava 
izbira«. Z izbiro obroka »Prava izbira« 
jemo bolj zdravo, saj obrok ustreza 
smernicam zdravega prehranjevanja tako 
po svoji sestavi kot tudi načinu priprave. 
Za ohranjanje zdravja je poleg redne 
telesne dejavnosti pomembno zdravo 
prehranjevanje, ki obsega redno uživanje 
obrokov, vključevanje vseh skupin živil v 
obroke, zlasti uživanje zadostnih količin 
sadja in zelenjave. Pomembno je tudi, da 
zmanjšamo vnos soli in sladkorja, ki ga 
največ zaužijemo s sladicami in sladkimi 
pijačami. Obiskovalci sejma bodo deležni 
informacij o preventivnih programih in 
nasvetov za zdravo življenje.

MODIBODI SLOVENIJA
Zaloška 47, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
 040/170 780
 masa@modibodi.si
Vodilna avstralska znamka za menstrualno 
in inkontinenčno spodnje perilo. Vstopite v 
svet trajnosti, zdravja in udobja. Ogromno 
izbire vpojnosti in modelov hlačk.
 
MOKEC, MARKO POLAK s.p.
Šešče pri Preboldu 69 D, 3312 Prebold, 
SLOVENIJA
 031/716 001
 mokec.sp@gmail.com
 www.kozarcekzahvalnosti.si
S preprostimi rešitvami do sreče. Naši 
družini je življenje spremenila hvaležnost. 
Po študiju pri svetovno znanem avtorju 
Dr. Gabor Mate-ju pa tudi sočutje. Pri nas 
se hitro naučite individualno ali v skupini 
vse o čustvih, o povezavi med zdravjem 
in čustvi ter o preprostih korakih za bolj 
zdravo in zadovoljno življenje.
 
MOMBLY PROIZVODNJA PAPIRJA d.o.o.
Šarhova ulica 22, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 041/365 736
 info@snailpapers.com
 www.snailpapers.com
Glavna dejavnost našega podjetja je 
izdelava visokokvalitetnih papirčkov za 
zavijanje. V naših poslovalnicah v Ljubljani 
in okolici lahko poleg papirčkov najdete 
tudi druge pripomočke za zavijanje in 
razne produkte za boljše zdravje.

NATTURA, Lea Grlj s.p.
Kraška ulica 2, 6210 Sežana, SLOVENIJA
 041/649 761
 info@nattura.si
 www.nattura.si
NATTURA® je inovativna tehnologija, ki 
izjemno izboljša vodo in jo naredi biološko 
primernejšo za vsa živa bitja. Tehnologija in 
izdelek sta od GZS letos prejela priznanje 
za inovacijski izziv.

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

ORTOMEDICA d.o.o.
Gosposka ulica 9, 2000 Maribor, SLOVENIJA
 02/426 05 46
 info@ortomedica.si
 www.ortopedica.si
Brezplačne računalniške analize 
obremenitev stopal, korekcijski ortopedski 
vložki za obutev, stopalna kozmetika.
 
ORTOROMA, TATJANA MALI s.p.
Sokolska ulica 46, 2000 Maribor, SLOVENIJA
 040/530 902
 ortoroma.maribor1@gmail.com
Ortopedski vložki za obutev izdelani po 
meri.

PARNAD d.o.o.
Cesta v Gorice 33, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 080 10 33
 parnad@parnad.si
 www.parnad.si
Na sejmu predstavljamo novo generacijo 
baterijskih sesalcev znamke Vorwerk 
VB100, ki je okolju prijazen, varen in zelo 
primeren za alergike.

PERPETUUM MOBILE d.o.o.
Levičnikova cesta 22, 8310 Šentjernej, 
SLOVENIJA
 031/386 277
 ljubljana@healthoptimizing.com
 https://sl.healthoptimizing.com
Identifikacija vzrokov bolezni, terapije 
za odpravo vzrokov zdravstvenih težav, 
blaženje bolečin, alergije. Neinvazivni test 
Heidelberg, cryo in papimi terapije ter 
preventiva. 
 
PHARMAHEMP d.o.o
Koprska ulica 106 C, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/620 78 28
 ursa.ramuta@pharma-hemp.com
 www.pharma-hemp.com 
Pharmahemp je zaupanja vreden 
proizvajalec in ponudnik vrhunskih CBD 
izdelkov. Naš uspeh temelji na popolni 
sledljivosti, visoki kakovosti in hitri dostavi 
izdelkov. Smo vaš premium CBD partner!
Na sejmu zastopamo: HANNAH BIZ d.o.o. , 
Ljubljana , SLOVENIJA
 
PHARMALINEA d.o.o.
Cesta v Mestni log 88 A, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/434 56 78
 info@pharmalinea.com
 www.pharmalinea.si
Železo je eno ključnih mikrohranil, a je 
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njegovo pomanjkanje še vedno zelo 
pogosto. Na stojnici bomo opravljali 
informativne meritve hemoglobina v 
krvi in obiskovalcem predstavili možnost 
sodelovanja v kemični študiji. 

POLIKLINIKA MEDIKADENT d.o.o.
Ulica Nikole Tesle 16, HR - 48260 Križevci, 
HRVAŠKA
 +385/48 682 788
 info@medikadent.com
 www.medikadent.com
Najsodobnejša in največja dentalna 
poliklinika v regiji. Vse na enem mestu. Z 
brezplačnim prvim pregledom, brezplačno 
nastanitvijo in prevozom. Prepričajte se v 
kvaliteto naših uslug in ugodnih cen.

POSREDNIŠTVO RADIOSTEZIJA 
SIMONOVI ČAJI MILAN KALINIĆ s.p.
Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 041/793 108
 kalinic.milan888@gmail.com
 www.cajcek.si
Simonovi zeliščni čaji, Program Magnoflex.
 
RAJ VEDA d.o.o.
Cesta k Tamu 9, 2000 Maribor, SLOVENIJA
 040/140 410
 info@oshadhi.si
 www.oshadhi.si
OSHADHI, najboljša kakovost v 
aromaterapiji. Več kot 500 eteričnih olj, 
80 hidrolatov, 60 nosilnih rastlinskih olj, 
naravna kozmetika in ajurvedski oljni 
pripravki.  Naše izdelke lahko uporabljate 
terapevtsko ali pa kar tako, ko se želite 
razvajati in se imeti radi. Vedno z Naravo. 
Vedno z vami. Vedno z roko v roki 

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA 
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/306 19 02
 info@rralur.si 
 www.rralur.si
Na razstavnem prostoru PONI LUR boste 
spoznali učinkovite izdelke za boj proti 
perečim težavam današnjega časa, 
vonjalne treninge, set za enostavno 
gojenje mikrozelenjave, kolesarsko 
simulacijo, gozdne delavnice, glasbeno 
knjigo, vadbo borilnih veščin ter osnove 
elektronike z robotiko. 
Maja Mujanović – Gingerorange / Linija 
Gingerorange sestavlja nabor učinkovitih 
in varnih izdelkov za boj proti najbolj 
perečim težavam današnjega časa, kot so 
akne, prezgodnje staranje, oksidativni stres, 
oslabljen imunski sistem ter pomanjkanje 
esencialnih vitaminov in mineralov.
Vesna Nagelj - Vonjalni treningi / Vonjalni 
treningi so učinkovita terapija za povrnitev 
voha in okusa, ki je najpogostejša posledica 
Covida. Razviti so bili na podlagi lastne 
izkušnje, številnih znanstvenih raziskav 
in znanja iz naravne parfumeristike ter 
psihoterapije.
Jona M. Cerar - Evolve Garden / 
Evolve Garden seti so namenjeni izredno 
enostavnemu gojenju mikrozelenjave.  
Sestavljeni so iz naravnega ročno izdelanega 
lesenega okvira, blazinico iz kokosovih 
vlaken ter organsko pridelanih semen, ki ne 
vsebujejo GSO.
Janez Dobnikar – Simathlon /  Simathlon 
je interaktivna kolesarska platforma, 
ki omogoča kolesarjenje po različnih 
navideznih kolesarskih pokrajinah. Produkt 
je primeren za vse vrste koles. Z enostavno 
in hitro namestitvijo se ga lahko uporablja v 
rekreativne ali promocijske namene.
Vid Čarman - Elektronika z robotiko 
/ Elektronika z robotiko na enostaven in  
praktičen način otrokom prikaže, da je 
elektrotehnika zabavna in zanimiva ter 
obenem uporabna. Nauči vas ustvariti 
električni tokokrog, sestaviti elektronski 4 v 
vrsto ali izmeriti električno napetost.
Barbara Marić – Gozdne čarovnije / 
Gozdne čarovnije nudijo številne delavnice 
zdravilnih učinkov narave za otroke in 
odrasle – aroma delavnice (izdelovanje 
dišavnih vrečk, zeliščne soli), delavnice 
»gozdnih« izdelkov (lovilci sanj), risanja z 
mahom in zemljo, šolske gozdne delavnice 
(gozdno seštevanje in branje) ipd.
Iva Herman – Jollie Bluebear: Skrivnost 
violinskega ključa / Zbirka slikanic 

Skrivnost violinskega ključa otrokom na 
prijazen in simpatičen način približa klasično 
glasbo in glasbila, ki jih poučujejo v glasbeni 
šoli. Krasijo jo simpatične ilustracije, prva 
slikanica iz zbirke pa nosi naslov Inštrumenti 
s tipkami. 
Tamara Smonker – Gibalna klinika & 
Shapeboxing / Shapeboxing temelji na 
JIN JANG filozofiji, ki ponazarja zunanjo 
in notranjo moč. Sestavljajo ga osnovni 
tečaj borilnih veščin, trening na vreči, tečaj 
gibljivosti ter tečaj za specialista borilnih 
veščin za rekreativno populacijo.

RN INŠTITUT
Trubarjeva cesta 66, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 070/423 000
 nfo@researchnature.com
 www.researchnature.com
 
SIRARSTVO TINKA, VALENTINA 
ŠERUGA LAZAROVSKI s.p.
Prosenjakovci 85, 9207 Prosenjakovci-
Partosfalva, SLOVENIJA
 031/777 436
 sirarstvotinka@gmail.com
 www.sirarstvo-tinka.si
Deserti z grškim jogurtom, proteinska linija 
jogurtov, siri, degustacije
 
SKUPINA PRIMERA, d.o.o.
Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 info@skupinaprimera.si
 www.maratonpozitivnepsihologije.si
Predavanja, ki jih ponujamo, udeležencem 
pomagajo pri odgovoru na vprašanje: “Kaj 
je to dobro življenje?” Posameznike, starše, 
učitelje, partnerje podpiramo v razvijanju 
najboljše verzije sebe.
 
SKUPNOST SLOVENSKIH 
NARAVNIH ZDRAVILIŠČ, G.I.Z.
Teharska cesta 40, 3000 Celje, SLOVENIJA
 03/544 21 11
 ssnz@ssnz.si
 www.slovenia-terme.si
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč 
združuje 13 zdravilišč, ki nastopajo pod 
skupno blagovno znamko »Slovenska 
naravna zdravilišča«. Slovenska naravna 
zdravilišča danes predstavljajo najmočnejši 
in najkonkurenčnejši turistični proizvod v 
Sloveniji.
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SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, 
SLOVENIJA
 02/300 63 50
 drustvo@drustvo-celiakija.si
Pomagamo, izobražujemo in združujemo 
bolnike s celiakijo.

SLOVENSKO DRUŠTVO 
ZA TERAPIJO S POMOČJO ŽIVALI - 
AMBASADORJI NASMEHA
Knobleharjeva ulica 21, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 041/771 655
 info@ambasadorji-nasmeha.si
 www.ambasadorji-nasmeha.si
Društvo Ambasadorji nasmeha že 17 let 
izvajamo programe: aktivnosti in terapije 
s pomočjo živali, učenje s pomočjo živali, 
beremo z nasmehom; pravilen pristop 
do psa in odgovorno skrbništvo živali ter 
odprava strahu pred psom.
 
SMT DENT d.o.o.
Ilica 283, HR - 10000 Zagreb, HRVAŠKA
 385/1 370 34 98
 info@ortoimplant.hr
 www.ortoimplant.hr
Ortoimplant Dental Spa Zagreb, klinika z 
edinstvenim konceptom nove tehnologije. 
Naj bodo brezzobost, parodontoza in 
proteze za vas preteklost – rešitev je 
tehnologija ALL ON 4 in ZYGOMA. Pokličite 
in se naročite na prvi brezplačni pregled z 
vso diagnostiko +385/1 3703 498.
 
SOVEN d.o.o.
Mariborska cesta 48, 2352 Selnica ob Dravi, 
SLOVENIJA
 02/674 05 74
 komerciala@soven.si
 www.soven.si
Smo proizvodno podjetje, ki predeluje ovčjo 
volno in proizvaja BIO volnene izdelke. 
Proizvajamo BIO volneno posteljnino, 
pletenine, vrtnarski filc in izolacijo. 

SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA - 
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI 
DEMENCI
Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/256 51 11
 info@spomincica.si
 www.spomincica.si
Spominčica – Alzheimer Slovenija – 
Slovensko združenje za pomoč pri 
demenci je samostojno, nepridobitno, 
interdisciplinarno strokovno združenje, 
katerega primarni namen in cilj je 
zagotavljanje strokovne in učinkovite 
pomoči osebam z demenco, njihovim 
svojcem ter skrbnikom.
 
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA
Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/300 68 40
 info@sts-ljubljana.si
 www.sts-ljubljana.si
Srednja trgovska šola predstavlja zanimiv 
in uporaben način učenja. Brezplačni 
medeni zajtrk za vse dijake in zaposlene 
poskrbi za zdrav začetek delovnega dne. 
Dobrodošli k nam!

ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE
Vodovodna cesta 25, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/434 72 91
 info@szlj.si
 www.szlj.si
Predstavitev ljubljanskih športnih klubov in 
društev, finale v ulični košarki.
Na sejmu se predstavljajo: 
- KARATE KLUB SOKOL
- KLUB ZA RITMIČNO GIMNASTIKO ŠIŠKA
- KOTALKARSKI KLUB ZVEZDA
- KRG NARODNI DOM LJUBLJANA
- PLESNI CENTER FENIKS
- SK SNEŽINKA
- ŠD NARODNI DOM
- ŠD TAEKWONDO KLUB ORIENT
- ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA

TERME BANOVCI d.o.o.
Banovci 1A, 9241 Veržej, SLOVENIJA
 02/513 14 40
 info@terme-banovci.si
 www.terme-banovci.si 
Kjer je nekoč valovalo Panonsko morje, 
danes brbotajo vrelci in veter pripoveduje 
pravljice! Doživite svojo pravljico tudi Vi v 
Termah Banovci, v termalnih bazenih, svetu 
prleških savn, kopelih, masažah in pristni 
domači kulinariki. 

THE ROOT BRANDS
116 Wilson Pike Cir, Suite 100,
US - Brentwood, TN, ZDA
 patrick@therootbrands.com
 https://therootbrands.com/
The Root je podjetje ustanovljeno za 
izboljšanje razumevanja ljudi o tem, kako 
lahko toksini in nekatere kemikalije škodijo 
vašemu zdravju. Podjetje ROOT cilja na 
temeljni vzrok z naravnimi rešitvami. 
Izdelki podjetja ROOT so brez gensko 
spremenjenih organizmov, organski in brez 
glutena. V podjetju ROOT verjamemo v 
navdihovanje posameznikov, da izboljšajo 
svoja življenja s pristnimi, poštenimi 
rešitvami, globljim poznavanjem naravnega 
dobrega počutja in preprostimi, a 
učinkovitimi rešitvami za zdravje celega 
telesa. Podjetje ROOT uporablja moč 
narave, da vam pomaga ustvariti trajnosten, 
srečnejši in bolj zdrav način življenja.

TOSAMA d.o.o.
Šaranovičeva cesta 35, Vir, 1230 Domžale, 
SLOVENIJA
 01/729 01 00
 info@tosama.si
 www.tosama.si
Tosama predstavlja prestižno linijo 
biorazgradljivih vložkov in tamponov 
iz organskega bombaža Natura Femina 
Organic, naravno otroško kozmetiko in 
paleto izdelkov za intimno nego.
 
TRIDEA, STORITVE IN 
MARKETING, d.o.o.
Podkraj pri Zagorju 3a, 1410 Zagorje ob 
Savi, SLOVENIJA
 03 62 03 623
 tridea.trzenje@gmail.com
 www.bogastvozdravja.si
Revija Bogastvo zdravja je namenjena 
vsem, ki želijo storiti več za svoje zdravje. 
Z našo pomočjo storite tisti prvi in 
najpomembnejši korak k boljšemu počutju.
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TS KOŠALE ROMAN s.p.
Gradenje 16, 8220 Šmarješke Toplice, 
SLOVENIJA
 031/693 408
 roman.kosale@gmail.com
 www.cebelarstvokosale.com
Načelo, ki nas spremlja pri ustvarjanju 
izdelkov, je živeti z naravo in jo spoznavati 
v vsej njeni lepoti in veličini. Naši čebelnjaki 
se nahajajo v okolju neokrnjene narave 
kočevskih gozdov. Tekom svojega 
delovanja smo pridobili ekološki certifikat 
za med, ki mu dodajamo različne sestavine 
ekološkega porekla. Vedno stremimo 
k novostim, ki se opirajo na preteklost 
– na izkušnje naših prednikov, ki jih 
oplemenitimo s sodobnim znanjem in 
ostajamo v stiku z naravo. 
 
VALENS INT. d.o.o.
Poslovna cona 35a, 4208 Šenčur, 
SLOVENIJA
 05/933 40 22
 info@valens.si
 www.valens.si
Slovenski proizvajalec vrhunskih 
prehranskih dopolnil, izdelanih v skladu 
z GMP certifikatom. Izdelki Valens so že 
več kot 15 let na voljo v vseh lekarnah po 
Sloveniji. 

VZAJEMNA ZDRAVSTVENA 
ZAVAROVALNICA, d.v.z.
Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/471 87 00
 info@vzajemna.si
 www.vzajemna.si
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., 
je največja specializirana zavarovalnica 
za prostovoljna zdravstvena zavarovanja 
v Sloveniji. Poleg dopolnilnih pa nudimo 
tudi široko paleto drugih zdravstvenih 
zavarovanj. Obiščite nas. 

ZADRUGA KONOPKO
Lindek 22, 3213 Frankolovo, SLOVENIJA
 0590 11 238
 info@konopko.si
 www.konopko.si
KonopKo je zadruga, ki povezuje slovenske 
pridelovalce konoplje, ponuja spremljanje 
kmetovalca, preverjanje kakovosti in odkup 
pridelka, z lastno proizvodnjo in blagovno 
znamko pa ponuja širok nabor končnih 
izdelkov iz konoplje. 

ZAVOD JAZON
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/280 99 05
 marija.lovrecic@etri.si
 www.etri.si
Etri povezovalnica povezuje tako 
posameznike kot različne organizacije 
ki imajo skupen cilj: delovati družbeno 
odgovorno. Spodbujamo ustvarjanje 
vključujoče družbe in zaposlujemo osebe 
iz ranljivih skupin, s čimer jim omogočamo 
delo in karierni razvoj. Sodelovanje z 
gospodarstvom, nevladnimi organizacijami 
in kreativno industrijo ustvarja konkretne 
poslovne rezultate v lokalnem okolju. 
Verjamemo, da je odprto povezovanje, 
inovativnost in spreminjanje navad gibalo 
trajnostnega razvoja celotne družbe.
 
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE O 
DIABETESU
Bezenškova ulica 18, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/542 50 04
 revija.dita@siol.net
 www.diabetes.si
Na diabetes info točki Zavoda DIABETES si 
bodo obiskovalci sejma lahko izmerili krvni 
sladkor in holesterol. Lahko bodo izbrali 
med kvalitetnimi prehranskimi izdelki za 
diabetike po ugodnejši ceni in priročniki. 
Brezplačno bodo prejeli revijo Dita.
 
ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU 
LJUBLJANA
Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/239 65 00
 info@zod-lj.s,  www.zod-lj.si
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana na 
območju MOL izvaja socialno oskrbo na 
domu, poleg tega pa uporabnikom nudi 
tudi vključitev v program delovne terapije 
na domu in program organiziranega 
prostovoljstva in medgeneracijskega 
sodelovanja. 

ZAŽIVI ŽIVLJENJE
Cesta v Lipovce 20, 1358 Log pri Brezovici, 
SLOVENIJA
 031/814 391
 zaziivi-zivljenje@gmail.com
 www.zazivi.zivljenje.si
Društvo Zaživi življenje prireja dogodke, 
predavanja, tečaje in razna gradiva za 
osebnostno rast otrok, mladih in odraslih 
s čimer omogoča tudi razvoj kvalitetnih 
družinskih odnosov. Najbolj obiskovan je 
tečaj za pare Ljubezen in spoštovanje ter 
medgeneracijska družabna igra Štrbunk.

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

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH VODNIKOV 
SLOVENIJE
Alešovčeva ulica 10, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 041/668 938
 info@slovenija-vodniki.si
 www.slovenija-vodniki.si
Povezovanje narave in zdravja s turizmom 
predstavljamo v sodelovanju s priznanimi 
izvajalci: „Ormoške  lagune“ (NVO - 
DOOPS), Občina Ig s projektom „Na kolih 
-  dediščina kolišč na Ljubljanskem barju“ 
Zeliščarstvo Jožica Bajc Pivec (KPTVS) - 
zdravilni jesenskimi plodovi. Še marsikaj 
bo na stojnici videti in slišati, kaj  vse nam 
na krajših izletih in ogledih po Sloveniji 
omogoča narava in koliko zdravja je v njej! 

ZEPTER-SLOVENICA d.o.o.
Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec, 
SLOVENIJA
 02/884 39 01
 info@zepter.si
 www.zepter.si, 
www.bioptron.si
Zepter - vrhunski kuhalni sistemi, 
prečiščevalci zraka, vode in prostora, 
medicinske svetlobne terapije – 
hiperpolarizirana svetloba. 
 
ŽALE JAVNO PODJETJE, d.o.o.
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, 
SLOVENIJA
 01/420 17 00
 info@zale.si
 www.zale.si


