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Spoštovani Prijatelji!

Z veseljem vam oznanjam veselo novico , da smo USPELI!
Skupaj združiti tiste, ki so se nam že in nam se še bodo pridružili
-narediti prvi resen korak v množici korakov, ki nam sledijo.

Na naših druženjih v Bio parku Nivo smo se na Ekofestu dobivali in izmenjavali mnenja
podobno misleči ljudje, tisti ki pogumno in pozitivno zremo naprej in iščemo vedno
nove izzive.
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Iskali smo rešitve in maja je prišla odločitev, da moramo nekaj aktivno narediti,
da ni več časa, da nas reši kdo drug ampak se moramo zganiti in organizirati sami.
Soglasno smo ugotovili, da kljub večjim ţeljam in ne glede na to kaj se dogaja v svetu in pri
nas mora najprej vsak posameznik aktivno poskrbeti zase, za svojo družino, lokalno
skupnosti in širše;
in sicer za tiste najbolj osnovne potrebe za zadovoljno vsakdanje življenje.
Domenili smo se, da bomo delovali na področjih, ki so medsebojno povezana in da bo vsak
po svojih močeh v sodelovanjem in z novimi znanji pomagal pri udejanjanju:
- SAMOOSKRBE S HRANO
- ENERGETSKI NEODVISNOSTI
- SKRBI ZA ZDRAVJE
- SOCIALNO PODJETNIŠTVO in ETIČNO EKONOMIJO
- ALTERNATIVNA PODROČJA

Marjan Kogelnik, inciator eko civilne iniciative in organizator okroglih miz na
Ekofestu je citiral:
»Da se naredi kar je prav je vedno pravi čas.« Martin Luther King Jr.
"Nikoli ne dvomite ali lahko majhna skupina resnih in predanih ljudi spremeni svet.
V resnici je to edino, kar ga sploh lahko." Margaret Mead
2

Dogovorili smo se, da bomo delovali na več področjih hkrati in začeli udejanjati tisto
področje za katero bo največ zainteresiranih članov. Ideje so bile izvrstne in dogovorili
smo se, da bomo sočasno zbirali in razvijali ideje o energijski neodvisnosti,
vendar bomo najprej razvili in udejanjili idejo o prehranski samooskrbi.
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Dejstva, da smo v Sloveniji manj kot polovico samooskrbni s hrano in da naše
kmetijstvo ne proizvaja dovolj hrane daje izhodišče, da se moramo vsi samoiniciativno
skupaj ali povezani v skupine v okviru institucij, lokalnih skupnosti ter kmetijske stroke
potruditi, da bomo samooskrbni s hrano je bilo skupno mnenje skupine, saj živimo v
Sloveniji, ki daje izjemne za sonaravno pridelavo hrane. In iskali smo dobre vzore….
V tistem času je bil v Mladini objavljen članek Marinaleda, alternativa ki deluje;
http://www.mladina.si/dnevnik/27-06-2008-marinaleda_-_alternativa__ki_deluje/ kjer je
opisan primer iz Španije: kako so v Marinaledi začeli vsi pridelovati hrano in uspeli
zniţati brezposelnost ter organizirati ţivljenje in delo na način, da vsi dostojno ţivijo. Marjan
je poprosil ga. Ano Malenico, ki je ţivela v Španiji, da nam pride predstavit primer
delovanja Marinalede na Ekofest. Ga. Ana je povedala glavne poudarke samo aktivacije
ljudi, povezovanja in organizacije ter etične ekonomije ter dodala, da modela v celoti ni
mogoče prenesti in vprašala: Zakaj pa mi ne organiziramo SAMOOSKRBE S HRANO
ZA VSO SLOVENIJO?

In smo se lotili dela. Vemo, da v Sloveniji ţe mnogo ljudi aktivno deluje na področju
aktivnosti za samooskrbe s hrano. Marjan Kogelnik je povabil k sodelovanju ljudi, ki so nam
z dobro prakso lahko ţe vzgled in jih poprosil za pomoč in sodelovanje. Irena Rotar je
pripravila izhodišča za sestanek in pričeli smo se sestajati pr ga. Ani Malenici V Ekoviti.
Odločili smo se, da bomo naše aktivnosti zdruţevali v okviru EKO Civilne Iniciative

Silvester Lah je izdelal logotip, Iztok Klaneček pa spletno stran. Zelo smo jima hvaleţni in
navdušeni!
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Pri snovanju projekta smo sodelovali od najmanjšega do najstarejšega. Ugotovili smo,da so
klub prizadevanjem nekaterih, informacije - zakaj naj bi bil posameznik sploh samooskrben
s hrano, kaj to pomeni in kako to početi zelo razdrobljene v slovenskem prostoru, zato smo
določili skupno ime projektu, ki bo vse v Sloveniji vzpodbudil in povezal k aktivnemu
pristopu vse, ki se že prizadevajo in še bodo vzpodbujali samooskrbo s hrano pod
skupnim imenom:

Dne 22.6.2011 smo sprejeli STRATEŠKE CILJE:
1. 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: ekološko,
biodinamično, permakulturno, miroljubno in ostalimi vrstami sonaravne pridelave hrane.
Z izobraževalnimi in povezovalnimi aktivnostmi doseči delno ali v celoti oz. največjo
možno samoprehransko oskrbo na ravni posameznika, lokalne skupnosti, regije in širše.
2. Povezati in razviti mrežo posameznikov, civilne iniciative, društva, združenja,
lokalne skupnosti, občine, pravne subjekte, medije, kmetijsko stroko, izobraževalne in
varstvene ustanove in vse, ki želijo sodelovati in želijo udejanjiti dobre stvari s pozitivnim
pristopom za dobro ljudi, narave, živali, energije in kozmusa ter vseh, ki bodo
udejanjali samooskrbnost in aktivnosti na svoj način in vsi skupaj za isti cilj.
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Več ciljev bo kmalu objavljeno na www.oskrbimo.si

Podpis strateških ciljev smo proslavili z slovenskim jagodnim šampanjcem in super torto iz
domačih slovenskih sestavin . Torto smo prisotni v znak povezanosti z mislijo na vse, ki so
in še bodo sodelovali pri udejanjanju samooskrbnosti v Sloveniji razdelili in zapeli slovensko
himno, saj smo veseli in ponosni da ţivimo tukaj in da bomo skupaj uresničili:
KONČNI CILJ:

Večina prebivalcev Slovenije bo samooskrbna s hrano delno ali v celoti; z zelišči,
začimbami, vrtninami, sadjem in z ostalimi dobrinami, ki jih potrebuje za vsakdanjem
življenju.
Ljudje bodo ponosno v sodelovanju z soljudmi in v harmoniji z naravo in stvarstvom
prevzemali odgovornost za vsakdanje življenje in se zavedali pomena samooskrbnosti.
Pridobljeno znanje in veščine tradicionalnih znanj z nadgradnjo novosti bodo
zadovoljni in ponosni prebivalci Slovenije prenašali naslednjim rodovom za čudovito
življenje z stalnim dvigovanjem ravni zavesti posameznikov , družbe in prostora,
ki bo omogočala dostojno življenje po meri človeka v sedanjosti in lepega
življenja v Sloveniji v prihodnosti.
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Strateške cilji:

Dne 22.6.2011 so podpisali ter se zavezali, da bodo aktivno pomagali pri udejanjanju
prehranske samooskrbe v Sloveniji:
-

Ana Malenica, Marjan Kogelnik, Irena Rotar, Sanja Lončar, Aleš Pevec, Melita
Berzelak, Janez Zupan, Fanči Perdih, Stanko Kraševec, Maja Klemen Cokan, Igor
Ţeljan, Tanja Hus, Katarina Holzl, Mateja Rotar, Janja Skrjanc, Matjaţ Magajna….

Pri snovanju projekta so aktivno sodelovali tudi:
- Domen Zupan, Blaţ Lukacs, Silvester Lah, Iztok Klaneček , Vesna Martinjak,
Mladen Makarov, Jurij Bavdaţ, Marko Kovač, Joso Tako…..
Z predhodnimi in usklajevalnimi predlogi, ki so rastli in se razvili v projekt:

Sodelujoči: Vasi Ing.T, Janko, Dejan Rangeo, Avgustin Penič, Nataša Jeţ, Brabara Stelec,
Danica Petrovič, Helena Cesar, Joţica Bajc Pivec, Klemen Mihelič, Peter Čvan, Primoţ
Kastelic, Primoţ Verbič, Špela Cvetko Penič, Tamara Urbančič, Tatjana Novinšek Ţiga Birsa,
Jani Štusej, Aleksander Beranič, Blaţ Podobnik, Boštjan Zemljič, Samo Chromy…
In še veliko pozitivno usmerjenih ljudmi z dobrimi idejami!
Več informacij na www.ekoci.si
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Hvala za sodelovanje vsem in dobrodošli!
Marjan Kogelnik
Da se naredi kar je prav je vedno pravi čas.« Martin Luther King Jr.
"Nikoli ne dvomite ali lahko majhna skupina resnih in predanih ljudi spremeni svet.
V resnici je to edino, kar ga sploh lahko." Margaret Mead
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