
 

 
 

POPISNI LIST SEMENA 
za izmenjavo 

 

Semena so bogastvo naroda, dežele. Zavedamo se, da se trajnostna lokalna samooskrba začenja pri semenih. 
Premalokrat se zavedamo pomena ohranjanja slovenskih avtohtonih sort, ki so naša kulturna in naravna 
dediščina ter prispevajo k biotski pestrosti in prehranski varnosti.  
V nadaljevanju zapišite čim več lastnosti rastline za seme, ki ga prispevate, da bo tistemu, ki ga bo izbral na 
izmenjavi, čim lažje pri sejanju in nadaljnji oskrbi rastline. 
 

Vrsta semena vrtnine (fižol, čebula, solata…)  
Tukaj pritrdite vrečko s 

semeni! 

 
Ime sorte (domače): 

 
Leto pridelave semena: 

 
Kratek opis rastline (izgled, posebnosti, ki bi jih radi 
izpostavili): 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Kako dolgo je seme že pri vas? 

 
Po želji navedite katerega od naslednjih podatkov: 
Ime in priimek lastnika semena, naslov, telefon, e-mail: 

 
 

 
 

Osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) in nacionalno 
zakonodajo. 
Vaše podatke zbiramo izključno za namen izvedbe dogodka Izmenjava semen. 
  



 

 
 

 
 

 
Navodila za zbiranje in izmenjavo semen 

 
Pri izmenjavi se prosim držite naslednjih navodil: 
 
Če imate večjo količino istega semena, ga razdelite v več vrečk, saj boste lahko na tak način svoja semena 
zamenjali z različnimi izmenjevalci in si tako pridobili več kvalitetnih semen od drugih ponudnikov semen za 
izmenjavo. Ker se zraven semena izroči tudi opisni list za določeno seme, prosimo, da pripravite enak opis za 
vsako pripravljeno vrečko semena. 
Od posameznika bomo sprejeli največ 5 popisnih listov za eno vrsto semena. 
Število različnih vrst semen za izmenjavo ni omejeno. 
 
Naši predlogi glede količine določenih semen za izmenjavo v posamezni vrečki: 
 

VRSTA SEMENA ŠTEVILO SEMEN 
FIŽOL 5 do 8 semen 

KUMARE 5 do 8 semen 

PARADIŽNIK 8 do 10 semen 

PAPRIKA 8 do 10 semen 

SOLATA približno količina velikosti lešnika 

PETERŠILJ približno količina velikosti lešnika 

KORENČEK približno količina velikosti lešnika 

BUČE 5 do 8 semen 

ČBULA 5 do 8 čebulčkov 

ČESEN 5 do 8 strokov 

ROŽE približno količina velikosti lešnika 

 
Prosimo, da na izmenjavo prinesete kvalitetna, sveža semena (iz pretekle vrtnarske sezone)! 
 
Pri izmenjavi semen se bo semena izključno izmenjavalo in v nobenem primeru se ne bo dalo semena kupiti 
ali ga prodati. Organizirane izmenjave semen se bo lahko udeležil vsakdo, ki bo s seboj prinesel vsaj en 
popisni list s semeni za izmenjavo.  
 
Izmenjava semen bo potekala po naslednjem sistemu: 

1. Na izmenjavo semen prinesete že pripravljene popisne liste s pritrjenimi semeni, da bo izmenjava 
potekala tekoče. 

2. Oglasite se pri stojnici z napisom REGISTRACIJA, kjer vas bomo evidentirali in kjer boste predali 
popisne liste s semeni. Kolikor popisnih listov boste prinesli, toliko evidentnih listov vam bomo 
izročili. V nadaljevanju boste lahko izbrali toliko popisnih listov s semeni, kot ste jih prinesli na 
izmenjavo. 

3. Nato bomo popisne liste s semeni razvrstili po kategorijah, da bo izmenjava lažja. 
4. Ko bomo naznanili začetek izmenjave semen, boste prosto izbrali semena na stojnicah. Evidenčni 

listek, ki ga boste prejeli za vsako seme ob registraciji, boste zamenjali s poljubnim semenom. 
 

Organizatorji: Društvo gospodinj Spuhlja, Društvo podeželskih žena občine Markovci, Mestna občina Ptuj, Zavod za turizem Ptuj, LAS Bogastvo Podeželja ob Dravi 
in v Slovenskih Goricah, KGZS Zavod Ptuj. 

 


