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OBCINSKEMU SVETU

ZADEVA: Podaritev medonosnih rastlin novorojendkom v obdini Vransko
debelarska zveza Slovenije je v mesecu februarju na sedeZ obdine Vransko posredovala
predlog-pobudo za podaritev medonosnih sadik ob rojstw otroka. Za obdobje enega leta se
bodo podeljevale medonosne rastline v okviru obdinskega praznika.
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Cebelarske
obdarovanje novorojenikov v obiini Vransko z medonosno sadiko.
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Zadevaz Predlog-pobuda oblinam, da ob rojstvu obiana podarijo medovito drevo
SpoStovani,

eebelarska zvezaslovenije si Ze vseskoziprizadeva, da se na3a krajina bogati inzasajaz
avtohtonimi rastlinami, predvsem tistimi, ki so tudi medovite. Avtohtone rastline so tiste, ki
so v na5em okolju naravno prisotne Ze stoletja in so prilagojene na na5e klimatske razmere.
Nedolgo nazaj smo vsem obdinam predlagali, da na svojih javnih povr5inah katere upravljajo
sadijo avtohtone medovite rastline ob tem smo kot zaletek te akcije delili drevesa lip. To leto
v aprilu pa bomo sadike lip in semena sondnic podarili vsem Slovenskim osnovnim Solam in
vrtcem.
Ker je pomlad priloZnost za sajenje vam predlagamo, da ob vsakem rojstvu novega obdana le
temu podarite sadiko avtohtonega drevesa. Vsaka obdina ima kak5no drevo bolj za svoje, ki je
v vedjem Stevilu naravno Ze zastopano v va5em okolju in takSno drevo se lahko podeli.

Primerna bi bita drevesa kot so javorji, lipe, pravi kostanji in divje Ce5nje pa tudi iglavci
predvsem smreka in jelka. To je lepa gesta ob rojstvu vsakega otroka in lep trajen spomin
star5em, kasneje pa tudi otrokom saj je nekaj Livega, ki raste. StroSki, ki bi s tem vezi nastali
verjamemo, da ne bi predstavljali prevelikega bremena saj sadike teh dreves stanejo
povpre0no 2-3€, sporodilna vrednost paje mnogo vedja. Ta drevesa bi lahko star5i potem
posadili na svojih vrtovih, kateri pa nimajo moZnosti posaditi na svojem pa se morda najdejo
povr5ine v upravljanju obdine, kjer bi se lahko zagotovil prostor za sajenje teh dreves
vsakemu novorojencu. Skozi nekaj let lahko na takem mestu nastane drevored ali park, ki je
zopet nek lep in trajen spomin. Deljenje teh dreves novorojencem bi lahko bil dogodek v
obdini morda enkrat ali dvakrat letno kjer bi Zupan ta drevesa podelil. MoZno pa je tudi
sprotno deljenje saj je sadike mod nabaviti tudi v londkih, te pa se lahko sadijo in delijo skozi
vse leto. MoZnosti prilagoditev je mnogo, potrebna je le dobra volja in akcija se lahko
uspe5no spelje. Verjamemo, da bodo star5i novorojendkov navdu5eni.
Napro5amo vas, da v kolikor se boste pobudi prikljudili le- to sporodite na pripadajod
kontaktni elektronski naslov saj bomo sodelovanje objavili na na5i spletni strani. Za delienie
medovitih dreves novorojencem imamo vzpostavljeno posebno podstran vseh obdin, ki to
izvaiaio. httn ://www.czs. si/content/x5
Prosimo vas, da pobudo preudite in premislite, v kolikor pa imate kakr5nakoli dodatna
vpra5anja smo vam na voljo na tel: 0411644-217 ali mailu: iureiustinek@czs.si
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