
   
    

                                                                                                                                                                                       

 

     

 

                                                                                                                                                           

 
 

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

 
v soboto 24.8. 2019  od 14.30  do 16. 00ure na sejmu Agra, Pomurski sejem, dvorana D 

 
  

 

• ALI IMA  LAHKO LEPO OBLEČEN KMET VEČJI UGLED?  

• ALI SO LAHKO OD LEPO OBLEČENE KMETICE ŠE SLAJŠE POTICE? 

Ekoci - eko civilna iniciativa Slovenije, skupaj s Pomurskim sejmom in partnerji projekta Ekoci 

green design  ter Zvezo podeželske mladine Slovenije organizira zanimiv posvet kjer želijo najti 

odgovore na vprašanja:«  Ali ima  LEPO OBLEČEN KMET VEČJI UGLED - ALI SO LAHKO OD LEPO 

OBLEČENE KMETICE ŠE SLAJŠE POTICE?«   Kako z  iskanjem teh rešitev in prikazom dobrih 

praks povečati ugled slovenskega  kmetijstva in podeželja -  z uniformo slovenskega podeželja? 

Ali drži reklo, da človek naredi oblačilo - oblačilo pa »naredi«  človeka? 

Nekdaj je bil lepo oblečen gospodar in gospodarica kmetije ponos slovenskega podeželja. V zadnjem 

času pa je ta prepoznavnost dokaj upadla, saj ni več prepoznanih oblačil ampak prevladujejo azijska 

nizkocenovna po statusu in stanu neprepoznavna oblačila, ki istočasno zaradi spornih tehnik pridelave in 

predelave  močno obremenjujejo okolja, zamrla pa je tudi skoraj celotna nekdaj zelo ugledan tekstilna 

panoga.  

Slovenija se želi identificirati kot zdrava, zelena in ozaveščena država. Ali res obleka naredi človeka?  Ali 

zmoremo po vzoru iz tujine predstavljati podeželje in ponosno nositi oblačilo s katerim se lahko 

poistovetimo kot npr. Avstrijci v značilnih nošah? In kakšno naj bo oblačilo slovenskega podeželja za 

sodoben čas?  Ali so vam všeč čebelarji v svojih uniformah v katerih se ponosno predstavljajo na sejmih 

in razstavah doma in v tujini. Lan in konopljo so znali pridelovati že naši predniki. Ali znamo pridelati 

konopljo  primerno za izdelavo oblačil? V Mariborskem muzeju je največja razstava oblačilne dediščine 

in uniform, ki so zaznamovale življenje posameznih rodov. Kaj se lahko iz njih naučimo?  Razveseljivo je, 

da se ozaveščeni ljudje zopet  čedalje bolj zavedajo sporočilnosti pomena oblačil, ki jih nosijo.  

Na razstavnem prostorov hali D bodo predstavljeni  modeli uniforme slovenskega  podeželja, ki jih 
je izdelal  svetovno priznani  Šmigovc Design, ki izdeluje uniforme prestižnih stanov po številnih 
državah.  To je tudi del prizadevanj , kako želi  celostno povečati ugled slovenskega  podeželja in 
istočasno dvigniti tekstilno panogo,  za kar si v   okviru projekta  Ekoci green design  prizadeva 
Pomurski  sejem  skupaj z Ekoci in partnerji. Narediti slovensko nit in platno od semena do platna in 
izdelave oblačil iz naravnih materialov. Industrijske rastline  lan in konoplja ter volna  imajo pri tem 
odločilno vlogo in izboljšajo prihodek na kmetiji in tlakujejo trajnostno prihodnost. Več info na povezavi : 
http://ekoci.si/zadnje/szj-od-lanu-in-konoplje-do-oblacil-in-nagrad-ekoci-green-design-bio-krozno-
gospodartsvo-v-praksi/ 
 
 
Tradicionalna izdelava oblačil  prehaja ko izročilo iz roda v rod. In kaj  bo  uspel iz tekstilne panoge in 

statusnega in simbolnega oblačila slovenskega podeželja narediti naš rod? Odgovore bomo iskali s 

pomočjo ankete med obiskovalci ob razstavljenih modelih uniforme slovenskega podeželja in s  posveti 

s častnimi gosti. 

http://ekoci.si/zadnje/szj-od-lanu-in-konoplje-do-oblacil-in-nagrad-ekoci-green-design-bio-krozno-gospodartsvo-v-praksi/
http://ekoci.si/zadnje/szj-od-lanu-in-konoplje-do-oblacil-in-nagrad-ekoci-green-design-bio-krozno-gospodartsvo-v-praksi/


   
    

                                                                                                                                                                                       

 

     

 

                                                                                                                                                           

 
 

 

 Vabljeni gostje:  

• mag. Tanja Strniša, državna sekretarka,  Ministrstvo  za kmetijstvo gozdarstvo in  prehrano,  

• Zveza podeželske mladine Slovenije, 

• Branko  Ravnik, direktor, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 

• Boštjan Noč, predsednik, Čebelarska zveza Slovenije  

• Mateja Jaklič, direktorica in  Pomurski sejem, 

• mag. Vesna Dajčman,  Pomurski sejem, 

• Doc. dr. Sonja Šterman,  Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru,  

• Prof. dr. Tatjana KREŽE,  Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru,  

• Maja Hren Brvar  univ. dipl. um zgod., kustosinja zbirke  Uniform Pokrajinski muzeja Maribor 

•  Sanja Veličkovič, modna  kreatorka,  Sanja V Design, 

• ga, Jelka Pšajd, Pomurski muzej,  

• Dr. Barbara Čeh, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 

• g. Andrej Šmigovc, direktor, Šmigovc Elegance, 

• Ivan Hauptman, predsednik,  TD Destrnik  

• Irena Rotar, predsednica, Ekoci -  eko civilna iniciativa Slovenije, združenje za trajnostno 

prihodnost.  

Verjamemo, da bomo skupaj našli odgovore na zastavljena vprašanja. Ko povežemo tradicijo, izkušnje, 
nova znanja in inovativnost  stroke, politike  in izvajalce ter uporabnike  bomo tlakovali pot novi trajnostni 
prihodnosti, povrnili ugled slovenskemu podeželju tudi  s pomočjo primernih statustnih in stanovskih 
oblačil in morda našli  priložnost izdelave in porabe nove tekstilne panoge iz naravnih materialov. 

Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja! Dobrodošli! 

Več informacij: EKOCI - eko civilna iniciativa Slovenije Ulica Savinjske čete 3, 3310 Žalec, W: 
www.ekoci.si T: +386 40 290 515 E: ekoci.si@gmail.com 

 

 EKOCI - eko civilna iniciativa Slovenije Ulica Savinjske čete 3* 3310 Žalec 

                                   W: www.ekoci.si T: +386 40 290 515 E: ekoci.si@gmail.com 
  
 
Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen  Gibanje za sejanje, izmenjavo   ter ohranjanjnje  
avtohtonih domačih in tradicionalnih  semen   in samooskrbo    

 

                                                                                
       
                    Pomurski sejem                                                      IHPS Žalec  

https://www.facebook.com/SanjaVDesign/?eid=ARD84I7tg7DwO-Jgmxt2II9KdALGCgSPqjDYqKvBlWTueas_vYck9yOfSmqacDFsa542zkcG30naLa8W&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1198273081&fref=tag
http://www.ekoci.si/
mailto:ekoci.si@gmail.com
http://www.ekoci.si/
mailto:ekoci.si@gmail.com


   
    

                                                                                                                                                                                       

 

     

 

                                                                                                                                                           

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja! Dobrodošli!  

                                                            
 somišljeniki  

 Ekoci - Eko civilne iniciative Slovenije          Pomurski sejem                             IHPS Žalec 

 

 

 
 
 
Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: 
www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta 
semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska 
delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-
mesta/424701034346081?fref=ts  
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