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SZJ  

• BAZA ZNANJA 3 – SEJEMO - SADIMO   

V VSESLOVENSKEM GIBANJU OSKRBIMO SLOVENIJO - ŠTAFETA SEMEN 

• VABILO IN PRIPRAVE NA PREJEM PRIZNANJ DNE 17.3.2023 V CELJU  

Žalec, 14.02. 2023.  Naši predniki so poznali pregovor, da na današnji dan Valentin - prinese ključ 

do korenin in  da se na ta dan začne prvo delo s semeni in zemljo. Nekateri sodelujoči v 

vseslovenskem gibanju Oskrbimo Slovenijo - štafeta semen že sejejo semena, nekateri jih še čistijo 

in pakirajo, nekateri delajo semenske kroglice, nekateri pa že organizirajo prireditve. Organizatorji 

pa že pripravljamo priznanja Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen za podelitev na celjskem sejmu 

Altermed dne 17.3.2023 ob 13.00 uri. Navdihujejo zgodbe, ki jih že pošiljajo sodelujoči – nekaj jih 

predstavljamo.   

1. Veseli smo, da sodelujoči v Oskrbimo Slovenijo  že pošiljajo  poročila o svojih aktivnostih. Objavljamo 

povabilo na aktivnosti, ki jih izvajajo sodelujoči v Bazi znanja in sodelujoči v gibanju Oskrbimo 

Slovenijo - Štafete semen. 

1.1.  IZMENJAVALNICA SEMEN, ki  jo organizira Društvo gospodinj Spuhlja za širšo javnost na Ptuju    

25.2.2023.  Predlagamo, da se udeležite njihove prireditve. Vabilo v priponki. 

1.2.  HITRI TEČAJ VZGOJE SADIK  - organizira društvo Samooskrbni net, Sanja Lončar. Tečaj bo 

potekal na 10 različnih lokacijah po Sloveniji. Prijava in več informacij je možna na povezavi: 

https://www.samooskrbni.net/blog/hitri-tecaj-vzgoje-sadik-v-domacih-

pogojih?fbclid=IwAR2hwuOIzE8gULxJooRWgbXKPVaidxRug0YpM3-KbcALVrlJEzNiowksWx0 

1.3. IZ SEMENA ZRASTE LJUBEZEN. Predavanje prof, drr. Ana Vovk, dne 14.2.2023 ob 16.00 uri. 

Prijave na: ana.vovk@gmail.com;  
 

2. POMEMBNO. Priznanja za sodelovanje boste vsi, ki boste želeli prejeli v petek, 17. marca 
2023 ob 13. uri, na HALI L na sejem Altermed, kjer bo najprej POSVET »KAKŠNO 
PRIHODNOST ŽELIMO IN KAKO JO SOUSTVARJATI« z zanimivimi gosti - vabilo v priponki  
nato pa sledi: PODELITEV PRIZNANJ SODELUJOČIM V VSESLOVENSKEM GIBANJU 
OSKRBIMO SLOVENIJO - ŠTAFETA SEMEN in  IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA 
 

2.1 Prosimo vse, ki želite prejeti priznanje pošljete najkasneje do 28.2.2023 podatke:  
a) Ime in priimek  osebe ( vzgojiteljice, učiteljice in sodelujočih  pri izvedenih aktivnosti. Nekateri  

bodo podeljena priznanja  uporabili kot dokazilo za napredovanje v službi.  
b) Naziv ustanove, društva –   če želite, da se navede naslov  
c) Pošljite poročilo o izvedenih ali načrtovanih aktivnostih, na povezavi: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclmymcWpZ9zp_DXvc8kEGJhlu8akOr-
re5e_bkFOj-s95JVQ/viewform, ki je osnova  za izdajo Priznanja. ali po meilu ; 
ekoci.si@gmail.com;  
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3. Veseli smo, da v Gibanju  Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen sodelujejo tudi invalidi. 

 

                            

Foto:  VVO Golovec, v enoti Ljubečna so že jeseni s svojimi varovanci pod zavzeto mentorico  ga. 

Matejo Brinovec posejali semena v visoko gredico. In imajo že tako velike rastlinice sredi februarja. 

Pakirajo tudi semena za Izmenjevalnico semen.  Semena  motovilca pa je pridelala tudi ga. Gelca  

Gajšek iz Vrbnega, ki je na invalidskem vozičku in še okopava in desetletja vzgaja svoja semena.     

Nekaj ga je  podarila za Izmenjevalnico semen. Prejeli ga bodo udeleženci posveta:  Kakšno  

prihodnost želimo in kako jo soustvarjati in podelitvi priznanj Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen, dne 

17.3.2023 na Celjskem sejmu Altermed.  

             

 

Foto:  Iz lanskega Posveta na Celjskem sejmu: Navdihujoč in razmišljajoč je del govora udeleženca 
posveta: “Če zmorem tudi jaz, slep in na vozičku, nekaj pridelati za samooskrbo, kaj vse bi še lahko 
naredili vi, ki ste zdravi in umni ljudje.” Celotna informacija o posvetu je na: 
https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-posvet-prehranska-varnost-danes-in-v-prihodnosti/ 
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4. Veseli smo bili povratnih obvestil, da vam koristijo informacije,  ki vam jih pošiljamo iz Baze znanja, 

smo, kot ste nekateri sporočili, da že delate  semenske kroglice, ki so bili otroci zelo veseli…. Tokrat  

van za vzpodbudo za najmlajše pošiljamo Anino pobarvanko, ki  jo lahko natisnite za otroke  in 

pobarvane pošljete  izdajatelju in sodelujete v žrebanju za zanimive nagrade – ali vstopnico za 

Arboretum ali pa kompet za vrtnarjenje na balkonu ali komplet za vrtnarjenje na vrtičku. 

 

5. Pošiljamo vam še povezavo do informacij  iz Baze Znanja 1 in 2 za vse tiste, ki jih še niste 

uspeli prebrati in lahko dobite dodatne ideja kako bi izvedli aktivnosti:   

https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-cestitke-in-informacije-baza-znanja-oskrbimo-

slovenijo-stafeta-semen-2023/  in  https://ekoci.si/zadnje/baza-znanja-gibanje-oskrbimo-

slovenijo-stafeta-semen-semenske-kroglice-in-sebicni-fizol/ 

 

 

Verjamemo, da vam bodo poslane informacije v pomoč. Veselimo se vaših dejanj pri soustvarjanju 

skupne prihodnosti in pričakujemo vaša poročila o izvedenih aktivnostih. 

 

 S  spoštovanjem. 

 

Za organizatorje Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen 

Irena Rotar, predsednica civilne iniciative Ekoci  
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