OSKRBIMO SLOVENIJO
ŠTAFETA SEMEN
Gibanje za sejanje, izmenjavo ter ohranjanj nje avtohtonih
domačih in tradicionalnih semen

SZJ
POSVET - ZDRAVLJENJE Z NARAVO - PRILOŽNOST ZA ZDRAVSTVENI TURIZEM, KULINARIKO IN IZBOLJŠANJE
PRIHODKOV NA KMETIJI

•

Gornja Radgona 28.8 2019: na tem področju imamo veliko priložnosti, je povedala uvodoma ministrica
dr. Aleksandra Pivec. Strategija kmetijstva za naslednjo programsko obdobje je trajnostno naravnana,
potrebno pa je najti pravi način, da se čim več aktivnosti uvede v izvedbene ukrepe je uvodoma poudarila
ministrica dr. Aleksandra Pivec. Poti do zdravja so lahko različne. Poleg klasične medicine pomaga tudi
zdrav stil življenja, zdrava hrana, različni tretmaji kot je aromaterapija, apiterapija,ipd. Ekoci - eko civilna
iniciativa Slovenije skupaj s Pomurskim sejmom in partnerji išče rešitve za sodobni pristop k zdravju in
trajnostni prihodnosti.
Zdravljenje z naravo v nekaterih naprednih državah že predpisujejo na recept uradni zdravniki. Del rešitve
je primerna organiziranost celotne verige kot podaljšana roka klasičnih metod zdravljenja. Del tega se izvaja
pri nas že sedaj z napotitvijo pacientov v terme, gibanje v naravi ipd. Da bi lahko izkoristili vse možnosti, ki
jih ponuja narava, pa je potreben celostni pristop vse od krepitev dejavnosti na podeželju, organizirana
trajnostna pridelava, ki bo omogočala ponudbo zdrave hrane, potrebno je povezovanje z institucijami, ki
že delujejo dobro na tem področju kot so Centri za krepitev zdravja, NIJZ ipd. To je tudi tržna priložnost
za zdravstveni turizem zanimiv za domače in tuje goste ter in diverzifikacije dejavnosti na kmetiji, ki
vzpodbuja povečanje sodobnih novih delovnih mest na podeželju.
Potrebno je najti poti da se takšne rešitve umestitvijo v našo zakonodajo, da bi lahko postale ena izmed
poti k celostni obravnavi do zdravja pri nekaterih boleznih kot so demenca, psihične težave, preutrujenost
ter kako takšne zdravstvene storitve ponuditi na trgu kot del turistične storitve, zelene, zdrave in aktivne
Slovenije, ki je zanimiva je povedala Renata Martinčič, direktorica direktorata za turizem na Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, ter jo delno že tržimo preko posameznih turističnih produktic, kot celovit
pristop pa še ne. Opisala je nekaj poti do ciljev Dobre prakse je predstavil gost iz tujine in ostali gostje. Skupaj
z udeleženci posveta so predlagali kar nekaj pobud, katera področja je potrebno urediti najprej, ki jih bodo
iz Ekoci poslali na ministrstva in bodo objavljeni tudi na www.ekoci.si;
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Častni gostje posveta: dr. Aleksandra Pivec , ministrica, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
Renata Martinčič, direktorica Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem, * *
Tatjana Buzeti, Vidov brejg Tatjana Krajnc Nikolic, Nacionalni institut za javno zdravje, * Klaus Pilz, CEO
Radkersburger Hof s sodelovci * Tatjana Buzeti, Vidov brejg,
mag. Nataša Ferant, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, * Mateja Jaklič , direktorica, Pomurski
sejem,
Irena Rotar, predsednica, Ekoci- eko civilna iniciativa Slovenije

•

Sodelujoče je uvodoma pozdravila ga. Mateja Jaklič, direktorica, Pomurski sejem, je poudarila, da is
pomurskih sejme prizadeva na sejmu Agra in Medical povezati čim več deležnikov v iskanju poti na poti
do zdravja.

•

Mateja Rotar iz Ekoci. pa v nadaljevanju povedala, da je organizacija posveta je nadaljevanje
prizadevanj, ki somišljeniki želijo urediti na področju zdravja, sonaravno pridelane hrane in dviga
kakovosti življenja na podeželju tudi z iskanjem novih tržnih priložnosti in sodobnih delovnih mest na
podeželju. V ta namen so napisali tudi pobude na področju zdravja, kjer menijo , da je potrebno nadgraditi
tudi dobro delovanje že obstoječih društev združenj in institucij, ki so podaljšanja roka javnega zdravstva
predstaven preventivnem in terapevtskem smislu za določena bolezenska stanja . Potrebno je urediti
področja »zdravilstva« in zanje sprejeti ustrezno zakonodajo. In zakaj bi v naših krajih kot metodo
komplementarnega zdravljenja lahko tržili » knajpanje« –sodobnih metod zdravljenja z našimi naravnimi
zelišči pa kot npr. Žajblanje in ne razvili svojih slovenskih prepoznavnih metod, ki jih imamo veliko tudi v
dobrih praksah, pa ne?

•

Dobri primeri nam kažejo načine kako urediti to primero področju tudi pri nas, je poudarila Irena Rotar
iz Ekoci. V Sloveniji imamo že ogromno javnih in nevladnih institucij , ki že delujejo na tem področju ,
potrebni bi jim bilo okrepiti kompetence kot so npr. Centri za krepitev zdravja, Nacionalnemu Inštitutu
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za javno zdravje NIJZ . Veliko moč imajo nevladne organizacije, ki že delujejo na sodelovanju
preventivnega zdravljenja, paliativne oskrbe.. V ta namen da bi lahko izkoristili še čim več tržnih
priložnosti tudi na kmetijah potrebno urediti naslednja področja: Razvoj programov in storitev na kmetijah
v okviru diverzifikacije na področju zdravstvenega varstva Usposabljanje za zainteresirane kmetije in
strokovna podpora pri razvoju programov in storitev, potrebna bi bila podpora pri povezovanju in trženju
teh programov in storitev. Potrebna je ureditve zakonodaje (integrativna medicina) in financiranja iz
javnih sredstev Urediti bi bilo potrebno animacijo ciljnih skupin in potrebno bi bilo ozaveščanje končnih
uporabnikov, javnosti in politike , močno vlogo pri tem pa imajo strokovne službe (NIJZ, zdravstveni
domovi, službe za ranljive ciljne skupine), je podala povzetek poslanih pobud na ministrstvo, Irena Rotar,
predsednica, Ekoci- eko civilna iniciativa Slovenije, združenja za trajnostno prihodnost. Pobude, so v celoti
objavljene na povezavo: http://ekoci.si/zadnje/zdravljenje-z-naravo-priloznost-za-diverzifikacijodejavnosti-na-kmetijah-izzivi-na-podrocju-zdravja-in-kakovosti-zivljenja/

•

Primer dobre prakse je predstavil gost iz tujine. g. Klaus Pilz, CEO Radkersburger Hof, ter dobre
rezultate kako npr, pacienti po kapi z zdravljenjem z naravo okrevajo hitreje

•

Kako takšne rešitve umestiti v našo zakonodajo, da bi lahko postale ena izmed poti k celostni obravnavi
do zdravja pri nekaterih boleznih kot so demenca, psihične težave, preutrujenost ter kako takšne
zdravstvene storitve ponuditi na trgu kot del turistične storitve, zelene, zdrave in aktivne Slovenije?

•

dr. Aleksandra Pivec, ministrica, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je poudarila, da skoraj
dve tretjini ljudi živi na podeželju in da je potrebno najti celovite rešitve k tej tematiki, ki je izvrstna
priložnost tudi za diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji. Podeželje obsega 7% države in ponuja neizmerne
možnosti čudovite narave.

•

Renata Martinčič, direktorica Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem, je
podarila neskončne možnosti, ki že dobro delujejo v slovenskem turizmu na področju zdravstva, terme,
gibanje v naravi, pohodne in kolesarke poti. .V času ko je največja vrednota zdravje, ko se populacija v večini
Evrope stara je zelo pomembno okrepiti delovanje n predstavljenem področju saj ima tržne priložnosti
zdravstvenega turizma in celostne ponudbe hrane , narave klasične in komplementarne medicine kot
turističnega tržnega produkta na domačem in tujem trgu kot del turistične storitve, zelene, zdrave in
aktivne Slovenije..Povezane z zdravilnimi rastlinami, apiterapijo, zdravo, živo, lokalno pridelano hrano
nadgrajeno v vrhunsko kulinariko

•

dr.med.,spec Tatjana Krajnc Nikolic, Nacionalni institut za javno zdravje, je poudarila pomen
krepitve zdravja in skupnostni pristop do zdravja te aktivnosti, ki jih že izvajajo v ta namen ter podala
pobude, katere dejavnosti bi lahko povezali.
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ga. Tatjana Buzeti, je predstavila kako lahko z diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji najdemo tudi novce
priložnosti za delovna mesta na podeželju ter primer prikazala dobre prakse Vidov Brejjg in kako
delovanje kmetije Vidov brejg, povezuje preko svojega delovanja različne deležnike na podeželju .

•

mag. Nataša Ferant, vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
je podala pomen zdravilnih rastlin na poti do več zdravja ter pomen zelišč tudi v samooskrbnem vrtu, ki
pa lahko ponujajo tudi tržne priložnosti . Zelišča o si udeleženci posveta ogledali tudi na Poligonu Zeleni
dragulji narave

•

V razpravi na posvetu, je zeliščna kmetija Kalan predstavil problematiko na področju zakonodaje pri
uspešnem izvajanju njihove dejavnosti, Udeleženci so povedali nekaj dobrih pobud kako to področje rešiti,
ki jih bodo Ekoci zbrali v Pobude iz posveta in jih poslali pristojnim ministrom v nadaljnjo obravnavo.
Seveda pa bodo rešitve tudi plod dogovorov z ministrstvom za kmetijstvo, zdravstvo in gospodarstvo
ter povezane s političnimi odločitvami odločevalcev, ki bo dolgotrajen proces..

Več info bo podanih v Pobudah iz posveta Zdravljenje z naravo na www.ekoci.si;
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Več informacij: EKOCI - eko civilna iniciativa Slovenije Ulica Savinjske čete 3, 3310 Žalec, W: www.ekoci.si
T: +386 40 290 515 E: ekoci.si@gmail.com

Dobrodošli!

Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja! Dobrodošli!

in somišljeniki
Ekoci - Eko civilne iniciative Slovenije

Pomurski sejem

IHPS Žalec

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si; inFB: https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com; Štafeta
semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta:
https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts

