
 

 

 

 

 

 

 
 

Predstavitev                                                   

Irena Rotar 



OJ- ali znamo ţiveti v Sloveniji 

• Predniki Veneti so na situli iz Vač zapisali  : 

• "Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si:  

– tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,  

– tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  

– tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva . 

 

• Ţivimo v čudovitih naravnih danostih  , kjer raste skoraj vse kar 

posadimo 

• Ali se znamo preţiveti v čudoviti Sloveniji je odvisno od nas in 

sodelovanja in organiziranosti 

• Vsak posameznik šteje in vsako dejanje šteje 

• Pobude, društva, močna organiziranost civilne druţbe v 

Sloveniji in ogromno znanja stroke in institucij in 

posameznikov 

• Kaj delamo Ekoci- eko civilna iniciative Slovenije 



            Majhna skupina ljudi vztraja 

• Vsak mesec smo se dobivali na  

• Izmenjavali mnenja, realno  gledali na svet 

okrog nas in iskali rešitev – odločitev je 

bila- aktivirajmo se  sami- ekoci! 



  Dejstva in vprašanja 

- zemlja, hrana,  voda  in energije – strateške omejene  dobrine 

-     več kot 50 drţav je ţe zaprlo meje za izvoz hrane 

•  hrana  se draţi – pričakujemo lahko bistveno višje cene hrane  

• Bio terorizem  -”Svet kot ga razume Monsanto”-je vse res??  

• naravne nesreče, toče, neurja, obdelovalne zemlje je vse manj 

• Večje povpraševanje kot je ponudba, kmetje ne zadostijo potrebam trga, 
razdrobljenost politike in ukrepov, 

• Znanje  je v institucijah in je teţko dostopno in uporabno v vsakdanjem  
ţivljenju posamezniku s konkretnimi ukrepi in predstavitvami moţnosti za 

boljše ţivljenje   

• Za spremembe skrbijo Društva, zdruţenja, projekti, gasilci  .. 

 



 

• Kmetijska stroka ne more v kratkem času zagotoviti 
samookrbnostI zato je potrebna širša aktivacija civilne druţbe na 
ravni posameznika , institucij,  naprednih strokovnjakov, politike 

• Pozitivni  potenciali so v ljudeh -Povezovanje civilne  “sfere” –  
primer” Očistimo Slovenijo v enem dnevu - 200.000 ljudi 

• Prihodnost je v sonaravni pridelavi hrane in kombinaciji ekološkega , 
biodinamičnega , permakulturnega in  nadgradnji konvencionalnega 
kmetijstva 

• Za prihodnost je odgovoren vsak posameznik , da poskrbi zase 
in za svojo druţino, lokalno  skupnost in širše  

• Uspeli bomo s spoštovanjem naravnih danosti , tradicije  ter 
nadgradnjo znanj in povezovanjem tako , da  doseţemo skupni 
cilj –  100% samookrbnost Slovenije, ki je lahko tudi čudovita  
priloţnost za manj brezposelnosti in večjo gospodarsko rast. 

 

 

 

Ukrepi – ugotovitev 



 Aktivno povezujemo 

• Z veseljem ugotavljamo, da je v Sloveniji veliko dobre 
prakse posameznikov, skupin, institucij in ostalih akterjev 
iz osebnega in druţbenega ţivljenja, ki dobro delujejo. 

• Zaradi poplave informacij, različnih naslovov tematik 
je  dobre informacije teţko najti skupaj, zato 
preverjamo različne vire informacij  izmenjujemo 
mnenja preko spleta. 

•  Skušamo najti  najboljše in pozitivne rešitve uporabne v 
vsakdanjem ţivljenju in jih  udejanjiti v praksi iv 
vsakdanjem  ţivljenju na področju samooskrbe s hrano 
pridelane na sonaraven način, energetske neodvisnosti, 
na  področju zdravja, alternativnih ved, socialnega 
podjetništva  in etične  ekonomije;  skratka vsega kar 
lahko pomaga k boljšemu ţivljenju v Slovenji in širše. 



Kako naprej 

• Ugotavljamo dejstva in iščemo pozitivne rešitve, 

gospodarstvo,  zaposlenost  , kmetijska politika, 

zdravstvo ,nezaposlenost  

• Postavljamo vprašanja in iščemo odgovore, podajamo , 

povezujemo , konkretno udejanjamo  stvari na terenu   

• Kaj imamo - znanje, naravne danosti,  

• Slovenijo  in dobre ljudi , ki jih znamo povezovati 

• Prisrčno dobrodošli na festivalu 

izmenjave znanj, dobrih izkušenj in 

prijetnega druţenja! 

 



      Postavljamo vprašanja 

• Zakaj   Slovenske kmetije propadajo ali kmetujemo 

pravilno, kaj bomo naredili za večjo samooskrbo 

• ali imamo pravo seme in ga ohranjamo 

• Ali znamo organizirati pridelavo hrane in osvestiti ljudi 

 

 

 

 

 

 



      Ţelimo si 100% samookrbo  s hrano 

• Ţelimo biti prehransko samooskrbni in 

začeli smo projekt  Oskrbimo Slovenijo  

• Podpis strateških ciljev 22.6.2011 



Logotip in CILJI 

• V logotipu so  štirje  osnovni  elementi: 

•  sonce ,  voda zemlja - okrogla oblika- kroţnica kot  simbol zemlje,                     

kroţenja in  kot simbol sodelovanja; 

•  Triglav) - simbol Slovencev  ki je oblikovan tako, da simbolizira istočasno                      

zemljo; zrak (belina v notranjosti kroga in belina okrog znaka – kozmus)  

• RASTLINA z oranţnim listkom kot simbol Ognja – simbol  ognja (oskrba z 

energijo)  in rastlina obdana  z vsemi štirimi elementi, z vsem kar potrebuje 

za rast in napredek  

• OSKRBIMO Slovenijo –   cilj  je  100%  SAMOOSKRBA in je  

     skupno ime in izhodišče  za povezavo vseh, ki si  zavedamo 

pomembnosti samooskrbe   Sloveniji , vseh , ki ţe delujejo v 

praksi in vseh ki bodo v prihodnosti prizadevali za samookrbo 

     OSKRBIMO SLOVENIJO ! 

 

 



Kako bomo samooskrbni  

• Z aktivnim pristopom vsakega 

posameznika 

• Z podajanjem znanja izven krogov in 

institucij 

• Z aktivnim  pristopom na terenu 



       Delujemo vztrajno na terenu 

• Ohranjamo in izmenjujemo semena, zeleni krog 

• izobraţevanja, prikazi dobrih praks na terenu 

• Vzpodbujamo nadgradnjo konvencionalne pridelave hrane z 

ekološkim kmetijstvom, biodinamiko in permakulturo  

•  aktivno pristopamo z aktivnostmi na terenu 

 



Dobre prakse 

Prikazujemo in učimo dobre prakse 



Okopovamo in pobiramo sadje 

• Kmetijstvo, izobraţujemo, okopavamo in 

pobiramo sadje 



Ekofejst- redna mesečna srečanja 

• Festival znanja z izbranimi strokovnjaki,  dobrih izkušenj in prijetnega 

druţenja zainteresiranih udeleţencev v povezavi z lokalnim okoljem 

• Sonaravna pridelava hrane,skrb za zdravje in energetsko oskrbo ,  

• Uporabljamo obstoječo infrastrukturo , naravno okolje, GD 

 



Izmenjava znanja in dobrin  

• V povezavi z lokalnim okoljem  organiziramo trţnice, razstave , 

otrok, planinski pohodi, prikazi starih običajev, tečaji vezenja, 

rokodelske spretnosti.. 



Izgradnja etične ekonomije tudi 

v kmetijstvu  
• Preusmeritev  socialnih transferov v praktično izvedbo za 

več delovnih mest na osnovi etične ekonomije 

• S kmetijstvom ustvariti več delovnih mest 

• Povezati  kmetijstvo, turizem , pridelavo in predelavo hrane, 

• Organizirati pridelavo , odkup in prodajo in kmetijskih pridelkov  



EKOCI-konkretne rešitve 

 delovna srečanja  
• Več delovnih mest v kmetijstvu pri  pridelavi  in predelavi  hrane 

• Vzpodbujanje zavedanje ljudi o pomenu slovenske zemlje in hrane 

• Organizacija lokalne samooskrbe in zainteresiranih sodelujočih   

• Povezovanje  vseh ki v Sloveniji ţe delujejo in lahko pomagajo k večji 

samoooskrbi s hrano , iskanje rešitev in organizacija 

• Aktivacija širših mnoţic ljudi z aktiven pristop – načini, področje 

•   

 



Strateški cilji 

• Na pozitiven način z etičnimi in poštenimi načeli  udejanjiti 

prehransko    samooskrbo v Sloveniji in prispevati k spremembi 

vrednot in miselnosti krepitve zavesti o nujnosti prevzemanja 

odgovornosti za lastno samooskrbo in samooskbnost lokalnih 

skupnosti  z sonaravnimi načini pridelave hrane: na ekološki, 

biodinamični, permakulturni  in nadgrdnjo klasičnega  kmetijstva  

• z  izobraţevalnimi in povezovalnimi aktivnostmi  doseči delno 

največjo moţno ali v celoti samoprehransko oskrbo na ravni 

posameznika, lokalne skupnosti, regije in širše. 

 



Kako vzpodbujati k samooskrbi 

 
• Z izobraţevalnim aktivnostmi (predavanja, prireditve..), 

• Z dobro praksoin konkeretnim delom: ogledi nasadov, 
in kmetij, eko naselij,skupni vrtovi …. 

• s svetovanjem  kako in kje pridelovati hrano, kje 
pridelovati zakaj je samooskrba pomembna, kje kako 
prodati viške, kako se povezati za organizacijo  
pridelave  hrane? 

• Z organizacijo pridelave hrane  na terenu na različne 
načine  

• s  vzpodbujanjem pridelave hrane  

•  s socialnim podjetništvom in etično ekonomijo 

• Preko  medijev… 



KAKO OSKRBETI SLOVENIJO 

•  (SAMOOSKBNOST  ) – OSKRBIMO  - KDO ? 

    Vsi ki ţelijo  udejanjiti cilj , ki  delujejo pozitivno in 

pošteno v dobro človeka, narave, ţivali in stvarstva se  

povezujejo in delajo vsak na svojem področju , 

    skupaj sestavljamo mozaik prehranske samooskrbe pod 

skupnim imenom OSKRBIMO SLOVENIJO  

KAKO? 

•  Z  udejanjanjem aktivnosti izobraţevanja,  povezovanja  

in primerov dobrih praks  in drugih aktivnosti ,ki 

pomagajo k samooskrbi posameznika , druţbe in širše k 

dvigu ravni zavesti posameznika  in ozaveščanju lastne 

odgovornosti za samooskrbnost. 

• In S KONKRETNIMI DELI  - dobro prakso  

• KI BODO POMAGALA K SAMOOSKRBI  SLOVENIJE! 

•   



Kako bomo organizirali 

aktivnosti  
• 1. Po področjih- po načinih sonaravne pridelave hrane- 

ekološko, biodimamično , permakulturno in  

vzpodbujanju ostalih sonaravnih načinov pridelave hrane 

  2. Po velikosti parcel  za pridelavo hrane: 

•     v loncih, balkonih, vrtičkarstvo, skupinski vrtovi,  

  3 . Kmetijstvo…. 

  4.  z vzpodbujanjem izmenjave semen in pridelkov,  

  5  z vključitvijo vseh instituciji, ki delajo za ljudi in z ljudmi 

•  z znanjem 

 

 



Področja  pridelave hrane 

• načini pridelave hrane glede na vrste: 

• začimbe, zelišča, zelenjadarstvo, grmovnice, sadjarstvo, 
kmetijski zaključen krog in ostale vrste 

• glede na velikost površin za gojenje rastlin: 

•  v lastnih gospodinjstvih: v loncih, na balkonu, terasi, 
lastnem vrtu ali lastni zemlji); 

•  skupinska pridelava hrane: skupinsko vrtičkarstvo, 
ekovasi, partnersko kmetovanje in organizirana pridelavo 
hrane na javnih površinah; povezano tudi z novimi načini 
bivanja,  

• kmetijstvo: pridelava hrane v lastnih kmetijah 
sodelujočih in na zdruţenih kmetijah, partnersko 
kmetovanje 

 

 



  ORGANIZIRAJMO PRIDELAVO HRANE 

 

•  vrtnarjenje in kmetijstvo, kjerrkolo je mogoče 

• Skupinski  vrtovi, institucije, lastna gospodinjtsva 

• Najdimo partnersko kmetijo, poveţimo se s 
pridelovalci   

• Kupujmo slovensko hrano  

 

 

  

  

 



Dobre prakse  in zainteresirana javnost  

• Pri projektih je pomembno zaupanje, posameznikov  in 
organizacij ,  ki ga z svojim delom ţe lahko dokaţejo: 

 

• Civilne inciative: Eko vasi, zdruţenja, povezave, CIG 

• Izobraţevanja,Sanja Lončar , Anton Komat, Ekofest 

• Gaia, Zeleni, kotiček, ogledni testni samooskrbni vrt, 
permakulturni poligon, ekološke kmetije,… 

• Zainteresirane javnosti  

• Občine  -ORGANIZACIJA,ODKUP, POVEZAVA Z TURIZMOM 

• Institucije znanja – primer učilnica v naravi 

 

• Kaj  imamo: Veliko ljudi ki nas podpirajo 

•  in si ţelijo  sprememb 

• Jim ţelimo pomagati??? 

 

 



Skupni cilji  partnerjev   

• Sprejeti strateški cilji projekta s katerimi 

    se vsi sodelujoči  načeloma strinjajo 

• Vsak izvaja pod enotnim naslovom v svojem 

imenu in za skupni cilj 

• Vsak lahko pridobiva sredstva na svoj način in 

organizira aktivnosti , ki bodo pripomogle k 

udejanjanju strateških ciljev projekta 

 

 

 



Kaj zmoremo  ? 

• Biti svetal zgled  v organizirani pridelavi hrane 

• Znati povezovati ljudi , resurse in subjekte ki se ukvarjajo s pridelavo 
hrane, 

• Upoštevati nove potrebe in trende pri sonaravni pridelavi hrane 

• Udejanjiti - na kmetijskih površinah gojiti zdravo hrano in jo ponuditi 
drugim, povezati otroke, mlade izobraţence in starejše ljudi 

• Poskrbeti za več delovnih mest –v kmetijstvu, turizmu in novih 
panogah , razviti etično ekonomijo 

• Organizirati  in “prodajati”  način novih “ kmetijskih  zadrug “ 
kooperativ,  razvoja strojnih zadrug 

• Povezati kmetijstvo , turizem in ostale panoge - primer Ekofest, 
EKOFESJT,  

 

• VSAK SODELUJE- VSAKO DEJANJE ŠTEJE! 

  



Sodelovanje 

 znanje in moč je v ljudeh 

• Izobraţevanje in udejanjanje znanja v  praksi  bodo pripomogle  

• k večji samooskrbi  

• Vzpostavitev  in  zavedanje odgovornosti 

•  za lastno samooskrbo  in širše 

• Ohraniti in čuvati semena 

• Vzpodbuditi lastno  odgovornost za  hrano 

• vzpodbuditi medsebojno sodelovanje 



Zakaj verjeti EKOCI-em 

• Ker naredimo to kar govorimo 

• Ker spoštujemo ljudi , naravo in energije 

• Ker vsako dejanje šteje 

•  če posadiš peteršiljček v lonček, 

•  če deliš znanje,  

• če pomagaš pobirat sadje, 

•  če kupiš slovensko blago,  

• če pomagaš stari mami na kmetij in če se učiš kako boš 
preţivel sebe, druţino , kako v lokalni skupnosti in širše  

• Če  z aktivnostjo pristopaš tudi sam k samooskrbi   

  



Kaj smo naredili v pol leta  

• Preko 100  predavanj in razvijamo projekte 

• sonaravna pridelave hrane, energetska  neodvisnost, 

• Ogled sonaravnih kmetij – kmetovalci  so ţeljni znanja 

•  preko 20  sestankov  

• skoraj100 institucij  ţe simpatizira z našimi idejami 

• preko 1000 somišljenikov 

• skoraj 3000 obiskovalcev predavanj 

• Vedno novi aktivni udeleţenci 

• Preko 20000  e –mail sporočil 

• Mediji nam zaupajo – OBJAVE  

• SOMIŠLJENIKI  AKTIVNO DELAJO 

 

 

 



HVALA Društva, zdruţenja, projekti, zakladnice znanja  
 

• KDO širi znanja , da so uporabna in dostopna v vsakdanjem ţivljenju 

• vzpodbujajmo mnoţično aganţiranost ljudi  in čedalje več nas je…… 

• Medijski sponzorji : www.pozitivke.net; www.zazdravje.net, www.ekologicen.si; www.ekovas.si; 

http://www.ajda-vrzdenec.si; http://www.itr.si/ ; http://www.svet-je-lep.com; http://www.zekos.si/, 

http://www.zveza-ajda.si; http://www.divjahrana.si/, http://www.ekoslovenija.si/, www.irdo.si; 

http://www.gojijagode.com/index.php/eksoticna-vrtnarija, www.porezen.si,,  http://www.em-

tehnologija.com/sl/, http://www.organko.si/, http://www.ajda-vrzdenec.si/, 

http://www.dobroteslovenije.si/, http://www.itr.si/; http://www.gojijagode.com/index.php/eksoticna-

vrtnarija, www.porezen.si ; www.divjahrana.si; www.lavita.si; www……. 

• OJ- OSTI JAREJ! (staroslovenski pozdrav:«ostani, zdrav, mlad, 

pomlajen, bodi močan!«)    www.ekoci.si ; info: 

ekoci.slo@gmail.com 

• Naši predniki Veneti so pustili pomembno sporočilo:  

• "Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si:  

– tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,  

– tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  

– tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ! IRENA ROTAR! 
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