OSKRBIMO SLOVENIJO - ŠTAFETA SEMEN 2022/23
Gibanje za povečanje samooskrbe, ohranjanje, sejanje in izmenjavo slovenskih, domačih, avtohtonih semen zelenjadnic,
poljščin medovitih in zdravilnih rastlin ter sadnih vrst .In soustvarjanje trajnostne prihodnosti.
www.ekoci.si; ekoci.si@gmail.com; FB; OskrbimoSlovenijoStafetaSemen; /EkociSlovenija

---------------------------UTRINKI IZ BOGATE ZGODOVINE GIBANJA
OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN OD LETA 2012 DALJE
Prizadevanja za ohranja slovenskih semen sicer traja že od leta 2009 dalje, vendar
smo z organiziranimi aktivnostmi pričeli v letu 2012. Objavljamo nekaj utrinkov iz
bogate zgodovine kjer je v teh letih sodelovalo več tisoč ljudi, otrok, društev.. in
posejanih je ogromno semen, nastalo veliko vrtičkov., Slovenija postaja vrtičkarska
velesila.. Vsako dejanje šteje..
1. Gibanje oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen je nastalo na dan okrogle mize
Zagotovimo si hrano za jutri, državljan in državljanka, aktivno sodeluj tudi ti,
ki je 14. decembra 2011 potekala na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerze v Mariboru: https://ekoci.si/zadnje/okrogla-miza-zagotovimo-si-hrano-zajutri-drzavljan-in-drzavljanka-aktivno-sodeluj-tudi-ti/.
2. Reportaža revije Jana s posveta na Biotehnični fakulteti v Ljubljani leta 2011:
https://ekoci.si/zadnje/kmalu-bomo-lacni-reportaza-revije-jana-z-okrogle-mizeoskrbimo-slovenijo-na-bf-v-lj/.
3. Leta 2012 je potekal posvet. ki ga je spremljala podelitev prvih priznanj Štafet
semen: https://www.youtube.com/watch?v=PA92XFL7Frk/.
4. Https://ekoci.si/zadnje/okrogla-miza-zagotovimo-si-hrano-za-jutri-drzavljan-indrzavljanka-aktivno-sodeluj-tudi-ti/. Leta 2015 so bila objavljena navodila za
sodelovanje: https://ekoci.si/stafeta-semen/.
5. Predlagamo, da si ogledate film gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen s
posvetom, ki je potekal leta 2012 v Murski Soboti, spremljal pa ga je prikaz dobrih
praks

Zagotovimo

si

hrano

za

jutri

(Dejan

Rengeo,

ekološki

kmet):

https://www.youtube.com/watch?v=1UxDdiZPa7Yž/.
6. Utrinki

iz

posveta

in

izmenjevalnice

na

celjskem

sejmu

Altermed:

https://www.youtube.com/watch?v=739Zen-LnMI/.
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7. Predlagamo, da pogledate film Izmenjevalnica semen v vrtcu Črnomelj:
https://www.youtube.com/watch?v=GHMCsgWXgm0/.
8. Prispevek

o

sodelovanju

Osnovne

šole

Domžale:

https://www.os-

domzale.si/stafeta-semen/.
9. Prispevek

štafeti

o

semen

na

Osnovni

šoli

Ivana

Cankarja

Vrhnika:

https://www.youtube.com/watch?v=tamd1LGhIII
10. Utrinek

s

sodelovanja

na

šoli

Osnovni

Vransko:

https://www.mojaobcina.si/vransko/novice/stafeta-semen-2.html/.
11. Prispevek iz Vrtca Trzin: https://www.vrtec-trzin.si/2015/06/15/stafeta-semen/.
12. Članek o predaji semen na gensko banko – predaja semen KIS-u 2014:
https://old.delo.si/gospodarstvo/kmetijstvo/stafeta-semen-za-biotskoraznovrstnost.html/.
13. Že leta 2013 smo si prizadevali, da slovenska semena in Semenarna Ljubljana
ostanejo v državni lasti: https://old.delo.si/novice/okolje/semenarna-je-vrednatoliko-kot-njena-semena.html/.
14. Štafeta semen v Novi Gorici: http://www.primorske.si/2013/04/30/tudi-stafetasemen-za-vecjo-samooskrbo/.
15. Zakaj je pomembno, da gibanje oskrbimo slovenijo še bolj oživimo? Čeprav je
Vlada RS s 30. 6 202 Vlada žlahtniteljski center v Ptuju prenesla na KIS (Kmetijski
inštitut Slovenije), še vedno ni znano, koliko slovenskih semen bomo lahko žlahtnili
in ali bomo po prodaji semenarne tujemu kupcu še lahko kupovali slovenska
semena. Če semena ne bodo rasla in klila, se bodo izgubljala. Več o tem v članku
iz

revije

Jana:

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/604664ead621d/bodo-slovenskesorte-semen-izumrle/.
16. Prizadevanja

za

ohranitev

slovenskih

semen

na

za

zdravje.net.

https://www.zazdravje.net/samooskrba/prizadevanja-za-ohranitev-avtohtonihslovenskih-semen/.
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17. Pridružite

Štafeti

se

semen

2021

–

Eko

dežela:

https://novice.najdi.si/predogled/novica/479a469fc9684a9f5444f93797fd0669/EkoDe%C5%BEela/Slovenija/Pridru%C5%BEite-se-%C5%A0tafeti-avtohtonihslovenskih-semen-za-samooskrbo/.
18. Somišljeniki iz Ekoci na posvetu o prehranski varnosti pozivamo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, naj uredi ter skrbi za ohranjanje, žlahtnjenje
in

trženje

slovenskih

semen:

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/604664ead621d/bodo-slovenskesorte-semen-izumrle/.

Foto: »Vse se začne s pravimi semeni, ki so bogastvo dežele naroda, človeštva.«
Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije.
Napis v tehničnem muzeju Bistra. V Geossu, središču Slovenije, je bil posnet video
o tem, zakaj je najbolje sejati slovenska semena, ki so prilagojena našemu okolju v
radiju 350 kilometrov od središča države.
Prizadevanja, da Semenarski center Ptuj ostane v državnih rokah in se prenese na
slovensko gensko banko Kmetijskega inštituta Slovenije.

3

OSKRBIMO SLOVENIJO - ŠTAFETA SEMEN 2022/23
Gibanje za povečanje samooskrbe, ohranjanje, sejanje in izmenjavo slovenskih, domačih, avtohtonih semen zelenjadnic,
poljščin medovitih in zdravilnih rastlin ter sadnih vrst .In soustvarjanje trajnostne prihodnosti.
www.ekoci.si; ekoci.si@gmail.com; FB; OskrbimoSlovenijoStafetaSemen; /EkociSlovenija

Foto: Leta 2012 smo aktivnosti

gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen

predstavili v Državnem zboru RS. Sodelujoči pri projektu Oskrbimo Slovenijo –
Štafeti semen so prejeli prva priznanja.

Foto: Celjski sejem. Vsako leto na celjskem spomladanskem in jesenskem sejmu
potekajo posveti o samooskrbi, prehranski varnosti, semenih in trajnostni
prihodnosti. S posvetov pošiljamo pobude ministrstvu in pričakujemo njihovo
uresničitev. Prirejamo tudi izmenjevalnice semen, dobrin in cepičev sadnih vrst.
Sodelujoči v Oskrbimo Slovenijo – Štafeti semen za sodelovanje prejmejo priznanja.
Na Celjskem sejmu in ob drugih priložnostih ob pomoči partnerjev prirejamo posvete
in srečanja ljudi z vladajočimi. Aktivisti sodelujejo z organizacijo posvetov in
dajanjem pobud, pri čemer sodelujejo tudi strokovnjaki za večjo samooskrbo,
ohranjanje semen in trajnostno prihodnost. Sodelujemo z vsemi ministri in z ekipami
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Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Foto, zadnja slika: Posvet Štafeta
semen na sejmu Altermed 2015: https://agrobiznis.finance.si/8818921/Stafetasemen-na-celjskem-sejmu-Altermed/.

Foto: Prenos znanja na mlade rodove ter prikaz njihovega soustvarjanja na Polifono
sonaravnih vrtovih ministru Dejanu Židanu. Seznanili so ga tudi z dejavnostmi
gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen in s sonaravno pridelavo.

Organizacija vsakoletnih posvetov o samooskrbi, prehranski varnosti, semenih in
trajnostni prihodnosti za zainteresirano javnost: na Poligonu zeleni dragulji narave
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na Pomurskem sejmu smo skupaj s strokovnjaki IHPS prikazali dobre trajnostne
prakse, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam in pomen
avtohtonih rastlin. Povabljeni so bili tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstva. S
posveta pošljemo pobude (Glas ljudstva) na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS in pričakujemo njihovo uresničitev. Sodelujemo z vsakim ministrom
od leta 2012 naprej – z mag. Dejanom Židanom, dr. Aleksandro Pivec, dr Jožetom
Podgorškom in z zdajšnjo ministrico dr. Ireno Šinko z ekipo in državnimi sekretarji.
Ekipa strokovnjakov, zavzetih ljudi in nevladnikov po potrebi predstavi pobude na
sedežu ministrstva. Zadnja fotografija: državna sekretarka Tanja Strniša, Jože
Ileršič ter sodelavci so na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS
prisluhnili pobudam ter predstavitvi dobrih praks na področju prilagajanja podnebnim
spremembam in sodobnim trendom v kmetijstvu (okolju prijaznejša oskrba s hrano).
Sodelujoči predstavniki: prof. ddr. Ana Vovk z Univerze v Mariboru, Sanja Lončar,
Samooskrbni net, Meta Vrhunc, Ajda Vrzdenec, mag Tatjana Buzeti.

DOGODKI IN IZMENJEVALNICE SEMEN, ZNANJA IN DOBRIN

Foto: Štafeta semen v Vrtcu Bistrica, kjer vsako leto sodelujejo z Oskrbimo Slovenijo –
Štafeto semen. V vseh enajstih vrtcih sejejo semena, opazujejo njihovo rast in se učijo. Na
skupni prireditvi, ki poteka februarja, vzgojiteljice poskrbijo za organizacijo izmenjevalnice
sadik in semen, otroci pa semena in sadike odnesejo tudi domov in jih ob pomoči staršev
posadijo. V vsakem vrtcu imajo tudi visoke gredice, iz pridelka pa pripravljajo hrano. Za
prehrano v vrtcu kupujejo lokalno pridelana živila, otroci pa tudi pomagajo na kmetijah. Z
društvom Ajda Štajerska prirejamo številne izmenjevalnice semen, hrane in dobrin, ki
potekajo na javnih prireditvah ter na Pomurskem sejmu in Celjskem sejmu.
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Foto: Sodelujoči sami organizirajo aktivnosti in skupaj soustvarjamo gibanje Oskrbimo
Slovenijo –Štafeta semen Soldeujeo lahko vsi, posamezniki, društva , otroci. Na fotografiji
so varovanci Ventra za vartsvo in delo Golovec, Celje Bivalna enota Ljubečna. ki pakirajo
po 11 zrnc semen za izmenjavo semen v že uporabljene kuverte. Na drugi fotografiji
pomaga mentorica Mateja Breznikar posejati seme varovancu, ki ima omejene možnosti
gibanja, da bo sam posejal semena v gredico. V navdih nam je poslanica, ki nam je je podal
na posvetu v Celju spoštovani g .Marjan Rupnik.:« Jaz sem slep in na vozičku in sam
poskrbim vsaj za delno samooskrbo. Naredim kar lahko, kaj vse lahko neredite šele vi, ki
lahko hodite ste umni in zdravi?«

IZDELAVA SEMENSKIH KROGLIC
Tretjina ilovice, dve tretjini humusa in seme, ki ga vstavimo v kroglico, kjer je varno
shranjeno. Posušene kroglice posejemo na vrtovih, zelenicah, gozdnih jasah, javnih
površinah – brez kopanja v zemljo. Ko začne deževati, se kroglica razpusti, ilovica poskrbi,
da se sprime s tlemi, humus pa seme oskrbi s prvo hrano.

Foto: S somišljeniki smo po zgledu dobre trajnostne prakse iz tujine poslali pobudo
vladajočim, kako ozeleniti Kras s semenskimi kroglicami. Dejali so, da bodo pobudo preučili.
Medtem smo v ekipi Sonaravni vrtovi (www. samooskrbni.net) izdelali prve kroglice.
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Z zavzetimi ljudmi, ki jim je mar za prihodnost, smo priredili tudi delavnico in organizirali
sejanje tesnega nasada na Krasu. Na povezavi si lahko ogledate tudi video:
https://www.youtube.com/watch?v=DBMj41qH75A/. Vsak od nas lahko poseje semena
obilja. Doma v lončku, na gredici ali zelenici izdela semenske kroglice ter jih nato zaseje ob
potoku, v gozdu, na javnih površinah … IZDELAVA SEMENSKIH KROGLIC – DAN NA
KRASU:
https://www.youtube.com/watch?v=ibTYrgqfFWA&fbclid=IwAR0us31quLwzdGl85AIDaPg
hDd9blqhD7kHV9oWzL7TpEyt5cCGe0PpnP8U IN Prvce semenske kroglice so že na
Krasu/. Preberete si lahko tudi poročilo: https://www.samooskrbni.net/blog/prve-semenskekroglice-so-ze-na-krasu/.

Prvi posvet s podelitvijo priznanj Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen je potekal leta 2012.
Ekipa strokovnjakov, zavzetih ljudi in nevladnikov po potrebi predstavi pobude na sedežu
ministrstva dokaj pogosto. Prva fotografija 2017: državna sekretarka Tanja Strniša, Jože
Ileršič ter sodelavci so na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS prisluhnili
pobudam ter predstavitvi dobrih praks na področju prilagajanja podnebnim spremembam in
sodobnim trendom v kmetijstvu (okolju prijaznejša oskrba s hrano). Sodelujoči predstavniki:
prof. ddr. Ana Vovk z Univerze v Mariboru, Sanja Lončar, Samooskrbni net, Meta Vrhunc,
Ajda Vrzdenec, mag Tatjana Buzeti, Irena Rotar, Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenija,
Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen in Mateja Rotar. Zadnja fotografija 2021: zavzeti
aktivisti in strokovnjaki po letošnjem posvetu o ekološkem kmetijstvu, ki je potekal v
Državnem svetu.
Naprošamo vas za

vaš cenjen doprinos z vključitvijo v aktivnosti. Skupaj in v

sodelovanju z naravo soustvarjamo prihodnost za zdajšnji in prihodnje rodove.
Za več informacij pišite na e-naslov ekoci.si@gmail.com ali pokličite na telefonsko številko
(040) 203 055 (Irena Rotar).
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