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SZJ - BAZA ZNANJA 4   

• PRIPRAVE NA POSVET IN PODELITEV PRIZNANJ   

V VSESLOVENSKEM GIBANJU OSKRBIMO SLOVENIJO - ŠTAFETA SEMEN 

• ZDRAVILNE  RATSLINE, ZELIŠČA IN STARE SADNE VRSTE  

 

Spoštovani sodelujoči v Oskrbimo Slovenijo -  Štafeta semen. 

Žalec : 5.3.2023. Medtem, ko se v tujini že dogaja, da so police s hrano občasno prazne se 

zavedanje o pomenu samooskrbi pri nas k sreči povečuje. Tudi  sodelujoči v aktivnostih v 

vseslovenskem gibanju Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen se čedalje bolj aktivirajo. 

Predlagamo,  da v navdih kaj vse se dogaja po Sloveniji poslušate reportažo na povezavi: 

https://prvi.rtvslo.si/podkast/nedeljska-reportaza/96/174938839 Samooskrbni.net - o posameznikih, ki 

vedo, kaj imajo na krožniku. 

 

i. POVABILO NA POSVET KAKO SOUSTVARJATI PRIHODNOST  IN PREJEM PRIZNANJ 

ZA SODELOVANJE V OSKRBIMO SLOVENIJO - ŠTAFETA SEMEN  

• Prisrčno vabljeni, da nam najkasneje  do 10.3.2023  sporočite imena in priimke ter 
ustanove za   slovesen prejem priznanj sodelujočih  v gibanju Oskrbimo Slovenijo – 
Štafeta  semen. Priznanja prejmejo vsi sodelujoči, ki so se prijavili v gibanje in si 
prizadevajo za ohranjanje  slovenskih  semen, skrbijo za ozaveščanje o pomenu semen 
in povečanje samooskrbe in  z dejanji soustvarjajo  trajnostno prihodnost ter  so poslali 
poročila o izvedenih  ali načrtovanih aktivnostih na meil: ekoci.si@gmail.com ali po 
elektronskem obrazcu.  Priznanja bodo prejeli tudi sodelujoči v Bazi znanja. Slovesna 
podelitev bo potekala dne 17.3 2023 ob 13.oo uri na Celjskem sejmu Altermed&Green Vita 
Prosimo,  da sporočite da sporočite ali se boste prejema priznanj udeležili fizično ali vam 
ga pošljemo po pošti. 

    

 

• Podelitev priznanj  bo v okviru posveta Kakšno o prihodnost želimo in kako jo 
soustvarjati s častnimi  gosti: mag. Tatjana Buzeti, državna sekretarka, Ministrstvo za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, prof. drr. Ana Vovk, Univerze Maribor; ustanoviteljica 
Mednarodnega centra za samooskrbo, ga.Aleksandra Pirš, ravnateljica, Vrtec Otona 
Zupančiča Slovenska Bistrica, g.  Peter Žurej, ravnatelj, OŠ Prebold; g. Anton Komat, 
samostojni neodvisni ekolog, g.Pater Gržan, publicist, scenarist, duhovnik, ga. Mateja Žlogar, 
gibanje Rajski vrt obilja za vse. Moderatorki: Irena Rotar, Ekoci - eko civilna iniciativa Slovenija 
in Mateja Rotar- Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen. Dobrodošli 
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II. POROČILA O IZVEDBI AKTIVNOSTI V OSKRBIMO Slovenijo -štafeta semen 

Z veseljem smo že prejeli nekaj poročil o izvedenih in načrtovanih  aktivnostih. Čestitke vsem 

učiteljem in mentorjem, ki učijo otroke znanj pomembnih za življenje. Sodelujoči v vseslovenskem 

gibanju Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen že pošiljajo poročila. Kaj vse zmorejo zavzeti ljudje. Na 

Osnovni šoli Mengeš sta mentorici Kristina Šegel in Anja Repnik skupaj ustvarili : " NAŠ RASTLINSKI 

KOTIČEK" , kjer potekajo aktivnosti: zbiranje, prepoznavanje in razvrščanje semen dreves,  sajenje 

zbranih semen in ustvarjajo zeliščni kotiček.  

Utrinki dogajanj.  

                   

Foto1: Fotografija aktivnosti iz  Osnovne šole Mengeš, kako otroci spoznavajo semena.                   

Foto 2:  Aktivnosti Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen so bile predtavljene tudi Štajerski skupini  

mentorjev, ki sodelujejo  v projektu  Zdrave Šole. Kar nekaj zdravih šol sodeluje  tudi v aktivnostih za 

povečanje samooskrbe in ozaveščanje o zdravi hrani. 

 

 

III. ZDRAVILNE RASTLINE IN ZELIŠČA TER STARE SADNE VRSTE   

Iz zgodovine vemo, da sta že Marko Polo in Krištof Kolumb medtem ko sta odkrivala nova ozemlja 

prepoznala potencial pomembnih rastlin za življenje: zdravilne rastline in zelišća.  Po navadi sta  

prinesla domov tudi čaja, zelišča in začimbe.  V Sloveniji imamo idealne rasne pogoje za vzgojo zelišč 

za samooskrbo, lahko so tudi tržna  priložnost tudi za male kmetije, če pa bi umestili  Slovenijo kot 

eko vrt Evrope pa bi bila lahko  tudi  dobra tržan priložnost.  Za začetek je pomembno, da 

spoznavamo rastline, jih umestimo na svoje jedilnike in  na takšen način pripomoremo k krepitvi 

zdravja in upajmo, da bomo kdaj v naših lokalih in javnih zavodih pili slovenski  čaj  namesto 

uvoženega.  

V okviru gibanja oskrbimo Slovenijo štafeta semen podpiramo tudi zasaditev medonosnih 

raslim ,saj so pomembna za zdravje ljudi, živali biotsko pestrost in ohranitev čebel in 

opraševalcev   

Podajamo informacije, ki so vam lahko v pomoč 

http://www.ekoci.si/
mailto:ekoci.si@gmail.com
https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?__cft__%5b0%5d=AZUGmvVMdcofoS52hhw88RvTxVROn6LHsYRai0KwthU6i9EvY158arx9kTm2bHefrFH0bwIzaYea3eq5RcMGz8jeQwR4Uf9bLx0y7BcUU4PIimw76HDSvewjoCyPo1pBWm8&__tn__=-%5dK-R
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1. IHPS Žalec  Vrt  zdravilnih in aromatičnih rastlin, skrbi za gensko banko zelišč Slovenije. V 

začetku maja  imajo  dan odprtih vrat kjer lahko kupite ekološke sadike. Katere? Link do več 

informacij  je na povezavi: https://www.ihps.si/zdravilne-in-aromaticne-rastline/genska-banka-

zdravilnih-aromaticnih-rastlin/ 

 

2. Veseli smo, da se je v Bazo znanja prijavil tudi Vidov brejg   

 Njihove  strokovni pristop upoštevanje vseh naravnih danosti in gojitev zdravilnih rastlin, ki jih 

znajo predelati v čudovite izdelke od tinktur do sirupov za brezalkoholni šampanjec so 

neprecenljiva. Priporočamo ogled vrta in  spremljanje njihovih bogatih vsebinskih aktivnosti v 

sezoni. Dobre prakse in  čudovite  zasaditve  zdravilnih rastlin lahko vidite na posnetku: 

https://www.facebook.com/page/1895326530480058/search/?q=VIDOV%20BREJG  

Pomembe je njihov pristop pri  iskanju ekosistemskih rešitev kot je npr. kako reševati  sušo s 

travnimi muldami:  - kliknite  na posnetek: 

https://www.facebook.com/pozdravtv.si/videos/683208559785400 

 

3. Čebelarska zveza Slovenija, organizira Dan  sejanja medovitih rastlin  in spodbuja nas in 

kot spodbuja svet, da naj posadijo čim več medovitih rastlin. Cilj je  da  do leta  2030 želimo v 

Sloveniji posaditi 2 milj zdravilnih rastlin.  Gibanje Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen s 

pridružuje pobudi in predlagamo, da tudi vi organizirate aktivnosti sejanja , sejanja izdelave 

semenskih kroglic z zdravilnimi rastlinami. Več info na spletni strani Čebelarske zveze na 

povezavi: https://www.czs.si/content/dansajenja_slo 

 

4. Sadna drevesa, stare sadne vrste so čudovita paša za čebele in dajejo izvrstne in 

okusne plodove in so pomemben del samooskrbe.  Po navadi obrodijo v svojem ritmu  

brez uporabe kemičnih sredstev. Kako izbrati prave stare sadne vrste in kako ji 

pomagati pri rasti na sonaraven način lahko najdete v gradivu 

a) Katalog tradicionalnih sort sadja,  

b) sadjarski biodinamični koledar Slavka Turšiča  -  biodinamičnega permakulturnega  

sadjarja -  z napotki kako brez kemičnih sredstev pomagati rastlinam,  da obrodijo,    

c) če imate stara visoka debelna  drevesa in so poškodovana;  posredujemo link  oddaje 

na Vrtu – izkušnje pa kažejo, da drevesa po desetih letih še vedno uspešno rodijo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1iNO6_vWbMY&t=197s 

Veselimo se srečanja na Altermedu, posveta in podelitev priznaj vam sodelujočim. Potekala bo tudi  

Izmenjava  semen, cepičev starih sadnih vrst in delitev znanja o sonaravni pridelavi ter nasveti v praksi 

kako smo lahko samooskrbni tudi na balkonu ali zelenici.. Podarili vam bomo tudi semena.  

Vabilo v priponki  Naprošamo vas za povratne informacije o vaši udeležbi na posvetu . Naprošamo 

vas da nam do 10.3 2023 pošljete  imena in priimke sodelujočih ter sporočite  ali želite prejeti 

Priznanja osebno na posvetu na podelitvi priznanj ali vam jih pošljemo po meilu.  

 

Dobrodošli v skupnem soustvarjanju prihodnosti. 

 S  spoštovanjem. 

 

Za organizatorje Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen 

Irena Rotar, predsednica civilne iniciative Ekoci  
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