
 
 

 
 

»ZDRAV&SREČEN« Slovenija 
1. Sejem dobrega počutja v Sloveniji na prostem 

 
 
TERMIN: sobota, 4. in nedelja, 5. junij 2016 
 
LOKACIJA: Mitnica Muta, Koroška cesta 11, 2366 Muta 
V primeru slabega vremena: Športna dvorana OŠ Muta, Šolska ulica 6, 2366 Muta 

 

ORGANIZATOR: GO TURIZEM – Mitnica Muta 
 
PROGRAM DOGAJANJA: 

 sobota, 4.6., ob 09.30 uri: Slavnostna otvoritev prvega sejma dobrega počutja z glasbenim 

programom in nagovorom župana občine gostiteljice - Občine Muta in partnerskega podjetja 

»gesund&glücklich« iz Avstrije 

 sobota, 4.6., ob 10.00 uri: Predstavitev ponudnikov in zbrane ponudbe ter bogatega 

spremljevalnega programa (delavnice, strokovna predavanja, demonstracije) na stojnicah ter 

pogostitev povabljenih gostov in predstavnikov medijev z »zdravimi&srečnimi« prigrizki  

 celodnevno sejemsko dogajanje z bogatim spremljevalnim programom 

 nedelja, 5.6., ob 18.00: zaključek prvega sejma »Zdrav&srečen« Slovenija 

 

 
Na prvem sejmu dobrega počutja, prvem tovrstnem sejmu na prostem (v naravnem okolju) v 
Sloveniji, se bodo predstavili ponudniki s področja zdravega prehranjevanja, zeliščarstva, naravne 
kozmetike, zdravilstva, naravnih in alternativnih metod zdravljenja ter ponudniki s storitvami in 
izdelki za dobro počutje, šport in rekreacijo, aktivno preživljanje prostega časa in ponudniki 
turističnih in wellness storitev. 
 
Pestro sejemsko ponudbo bodo podkrepila številna strokovna predavanja (vsako polno uro), 
predstavitve, prikazi in pokušine ter dopoldanske in popoldanske delavnice za vse starostne in 
interesne skupine. Tako bo svojo ponudbo izpostavila in predstavila večina razstavljavcev, na 
delavnicah se bodo obiskovalci na uporaben način srečali z jogo, smejalno jogo, prilagojeno 
telovadbo, različnimi oblikami terapij z živalmi, kako se lotiti mešanja zelišč in izdelave različnih krem 
in tinktur, stiskanjem različnih olj,… 
 

Odločitev za organizacijo tovrstnega dogodka in izbira lokacije sta bili zaradi čudovitega naravnega 

okolja, rastočega zanimanja za alternativne metode zdravljenja, naravne proizvode, wellness in druge 

storitve za dobro počutje ter ne nazadnje bližine s sosednjo Avstrijo hitra in lahka.  

Organizator dogodka, podjetje GO TURIZEM, je turistično podjetje in najemnik turistično-gostinskega 

objekta MITNICA Muta, ki se nahaja v športnem parku na Spodnji Muti. Z veliko vnemo in veseljem se  



 
 

 
 

podjetje trudi za razvoj turizma v Dravski dolini. Tako je v letu 2015 uspel prvi poskus umestitve 

športnega parka na turistični zemljevid, saj so poleg kakovostne gostinske dejavnosti in številnih 

kulturnih, družabnih in zabavnih prireditvah, v športni park umestili turistični produkt STOP: 

MITNINA!, s katerim na zanimiv in zabaven način turistom predstavljajo res bogato in zanimivo 

tradicijo kovaštva, livarstva, splavarjenja in pobiranja mitnine na srednjeveški mitninski postaji v 

neposredni bližini parka. Zaradi svoje umeščenosti v krasno naravno kuliso (med Pohorjem in 

Kozjakom, na »polotoku« med reko Bistrico in Dravo) in prepričanju podjetja, da so naravne danosti 

paradni konj Koroške in tisti faktor, ki obiskovalce iz turističnega vidika najbolj pritegnejo ter želje po 

razvoju svežih, inovativnih produktov, je v športno-turističnem parku svoje mesto našel tudi sejem 

dobrega počutja na prostem.    

 
Podjetje GO TURIZEM že od samega začetka uspešno sodeluje s poslovnimi partnerji iz Avstrije, še 

posebej s podjetjem gesund&glücklich (zdrav&srečen), ki je ustanovitelj mentalne akademije za telo, 

duha in dušo »Alpe-Adria Akademie für mentale Kompetenz«, je od leta 2008 izdajatelj revije 

zdrav&srečen – »Magazin gesund&glücklich«, ki vsebinsko vzpostavlja povezavo med klasično in 

alternativno medicino ter naravnimi metodami zdravljenja in daje prostor vsemu, kar ljudem dobro 

dene in pomaga živeti bolj zdravo in srečno in je od leta 2006 organizator najbolje obiskanega 

tovrstnega sejma na nemško govorečem območju (leta 2015 so gostili preko 90 razstavljavcev in 

zabeležili preko 28.000 obiskovalcev) – več o podjetju na http://www.gesund-und-gluecklich.at. Tako 

karavano uspešnih, tematsko zanimivih in dobro obiskanih dogodkov selimo naprej – v Slovenijo, na 

Koroško. 

 

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo kadarkoli z veseljem na razpolago! 

 

Martina Verčkovnik 

GO TURIZEM – Mitnica Muta 

00386 51 328 698 

martina@go-turizem.eu 

www.go-turizem.eu 
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