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POVPRAŠEVANJE 

Medovite rastline za novorojenčke 

 

VPRAŠANJE: 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila članica s prošnjo po pridobitvi informacij glede 

pobude Čebelarske zveze Slovenije, ki ste jo prejele občine. 

In sicer občino zanima ali ste se odzvale na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in izvajate 

akcijo podarjanja medovitih rastlin za novorojenčke in na kakšen način jo izvajate. 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS: 

CERKVENJAK 

Sporočam, da se Občina Cerkvenjak ni odzvala na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. 

JESENICE 

Na Občini Jesenice se nismo odločili za podarjanje medovitih rastlin za novorojenčke. 

JURŠINCI 

V Občini Juršinci se ne izvaja akcija podarjanja medovitih rastlin za novorojenčke. 

 

KOČEVJE 

Akcije pri nas ne izvajamo.  

KOZJE 

Posredujem odgovor, ki smo ga dali ČZS, ko so nam posredovali pobudo za darovanje 

medovite rastline za novorojenčke: 

Občina Kozje že vrsto let ob rojstvu občana podarja sadiko tradicionalnih sort visokodebelnega 

sadnega drevja, ki je značilno za Kozjansko, in s tem skrbi tako za ohranitev avtohtonih rastlin 

kot tudi za pašo čebel.  

V zadnjih letih smo na javnih površinah zasadili kar nekaj lip, nazadnje ob temeljiti obnovi 

trga Kozje, kjer počasi rastejo v drevesa, ki bodo nekoč nudila tudi dobro senco.  

V času, ko ste podarjali sadike drevesa lipe, smo na Dan zemlje 2015 

(http://www.kozje.si/galerija/nggallery/obcina-kozje/dan-zemlje-2015) pred OŠ Kozje 
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slavnostno zasadili tudi to in tako učence opozorili na pomen medovitih rastlin in na doprinos 

čebel. 

Veseli nas, da se zavedanje o zdravi naravi in pomembnosti sobivanja vseh živih bitij, kamor 

spadajo tudi naše čebele, vedno bolj uveljavlja in sprejema.  

Upamo, da bomo s pravilnimi odločitvami in dobrimi vzgledi uspeli zagotoviti lepo 

prihodnost našim zanamcem.  

MARKOVCI 

Župan naše občine vsako leto priredi srečanje novorojencev (preteklega leta) skupaj s starši. 

Ob tej priložnosti smo jim tudi podarili medovito rastlino/drevo – lipo. 

PIRAN 

Na Občini Piran smo prejeli ponudbo za podarjanje medovite rastline za novorojenčke, vendar 

se za to nismo odločili. Izvajamo enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka na podlagi vloge 

starša. 

PREVALJE 

Z dnem 13.2.2018 smo prejeli prošnjo da podamo informacijo glede pobude Čebelarske zveze 

Slovenije za izvajanje akcije podarjanja medovitih rastlin za novorojenčke.  

Sporočamo vam, da se trenutno za to akcijo še nismo odločili in je ne izvajamo.  

RADENCI 

Občina Radenci je sprejela pobudi in bo staršem novorojenčkov predlagala, da posadijo 

medonosno drevo ob rojstvu svojega otroka, če seveda to želijo. Dogodek bomo izvajali 2x 

letno in sicer na v naprej dogovorjeni lokaciji v času, ki je za sajenje dreves primeren. 

VUZENICA 

Akcije ne izvajamo. 

ŽIROVNICA 

Občina Žirovnica že dve leti: glej spodaj 

https://zirovnica.si/ob-dnevu-zemlje-je-zupan-otrokom-rojenim-v-letu-2016-podaril-sadike-

dreves/ 
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