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V pričujoči knjigi smo poskusili zajeti vse naše
dejavnosti. Vmes smo nanizali osebne zgodbe
članov in mnogih ljudi, s katerimi smo se v teh desetih
letih srečali ali srečevali, kajti društvo smo ljudje.
Knjigi smo dodali različne nasvete, ki smo jih
prispevali člani. Nanje smo naleteli v revijah, knjigah,
izobraževanjih in ekskurzijah. Nekatere izkušnje pa
so zrasle prav na naših »vrtovih«. Upajmo, da bo vsak
bralec našel kaj zase.
Alenka Pokorn

10 LET V SVETU ZDRAVILNIH RASTLIN

zbornik teteJ ohance

“
naredila Miri Št.,
Raz poznavne znake na naših potepanjih je
v zadnjem času pa tudi Milojka K.

“
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Besede
predsednice

“
Kaj naj rečem? Deset let je za nami. Deset let vzponov in padcev. Deset let dela,
osebnih rasti, širjenja znanja, veselja, druženja z enako mislečimi ljudmi, deset
lepih let v krogu članov društva.
Zakaj smo lahko rasli? Zaradi Vas, dragi člani, zaradi sodelovnja z ljudmi, ki jim
ni mar, zaradi razumevanja okolja.
Zahvaliti se moram vsem članicam in članom za njihovo požrtvovalno delo, za
vse ure, ki so jih posvetili širjenju znanja, za vse ure, ki ste jih preživeli ob raznih
projektih, za vse zamujene ure doma v družbi svojih ljubljenih.
Zahvaliti se moram tudi vsem, ki so Društvu za zravilne rastline Zasavje pomagali
na poti življenja, vsem, ki so prispevali svoj prosti čas, finančna sredstva in vso
ostalo pozornost.
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Hvala občini Zagorje ne samo za finančno pomoč, temveč podporo in
razumevanje, da je delo društva širšega pomena. Skupaj smo ugotovili, da se je
s pomočjo našega entuziazma, mnogo spremenilo tudi pri miselnosti občanov.
Občina Hrastnik in občina Trbovlje sodeljujeta pri naših projektih in podpirata
delovanje, saj v društvu ustvarjajo tudi njihovi občani.
Veliko podpore so nam nudili tudi v KC Delavski dom Zagorje, kakor tudi v
Knjižnici Mile Klopčič Zagorje. Brez njihove pomoči precej projektov ne bi
ugledalo belega dne.
K sodelovanju v društvu so priskočila tudi druga podjetja in samostojni
podjetniki, za kar se jim resnično iskreno zahvaljujemo. Ne bom jih naštevala,
jih je preveč. Vem pa, da na vseh svojih prireditvah in dogodkih njihova imena
vedno znova in znova omenjamo.
Veliko priznanje z naše strani zaslužijo vzgojitelji, učitelji, profesorji oz.
vzgojiteljice, učiteljice in profesorice. Brez njihovega truda otroci ne bi naredili
umetnin, katere iz leta v leto občudujemo na naših prireditvah. Tudi v našem
zborniku lahko občudujete njihova dela. Njihovi prispevki obogatijo prireditve in
nas presenetijo vedno znova in znova.

Cvetka Drnovšek,

“

Še enkrat hvala vsem za nazaj in za naprej!

predsednica DZRZ

Nasvet
Prašek za zobe po Cv
etkinem nasvetu: Žličko
suhega žajblja, poprove
mete, rožmarina in šetraj
a ter 2 do 3 klinčke, 2 žlič
ki piranske soli, 2 žlički
gline in 3 žličke sode bik
arbone dobro zmelji. Su
he
rastline so lahko po
tvojem občutku. Če žel
iš kremasto str ukturo
do
daj
žličko rastlinskega
glicerina. Če bodo prašek
uporabljali otroci, eterič
no olje izpustimo.
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Naš začetek
je bil lahak

Vsak začetek je lahak, če se skupaj znajdejo pravi ljudje.
V januarju je gospod Jože Majes v prostorih Zasavske ljudske univerze organiziral
35 urni seminar o zdravilnih rastlinah. Potrdilo o obiskovanju seminarja naj bi
služilo kot dokaz za strokovno usposobljenost, če bi kdo od nas odprl dopolnilno
dejavnost pridobivanja zdravilnih rastlin.
Več zimskih popoldnevov smo preživeli v »graščini« v Zagorju, kjer so nam
Jože Majes, njegova hčerka in sin ter gospa fizioterapevtka iz Dolenjskih Toplic
podajali osnove osnov alternativnega zdravljenja z zdravilnimi rastlinami, glino,
masažo in nekaj malega o ajurvedi. Točnega podatka, koliko ljudi je zaključilo
seminar, nimamo. Po spominu lahko rečemo, da nas je bilo za en mali razred.
Prišli smo iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija.
Po začetnem predstavljanju smo poleg rastlin nekaj malega izvedeli tudi drug o
drugem in o naših motivih za ta seminar, ki, mimogrede, niti ni bil tako poceni.
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Nekateri so se z zdravilnimi rastlinami ukvarjali že do sedaj in se želeli še v
prihodnje, nekateri pa so prišli na predavanja z zelo malo znanja in sčasoma
prerasli v prave poznavalce. Med odmori in po končanih predavanjih smo
se družili, se pogovarjali in se začutili. Tako smo poleg znanja dobili mnoga
poznanstva. Na enem takih druženj je nekdo predlagal, da ustanovimo društvo.
Tudi g. Majes nas je pri tem zelo vzpodbujal.
18. februarja smo na priporočilo g. Majesa v dvorano na Mlinše povabili prof. dr.
Krefta, kjer smo poslušali zanimivo predavanje o medsebojnih vplivih zdravilnih
rastlin in različnih zdravil pod naslovom Razne zanimivosti in nevarnosti pri
uporabi zdravilnih rastlin. Poleg slušateljev Majesovih predavanj se je tega
predavanja udeležilo še veliko drugih ljubiteljev zdravilnih rastlin. Po predavanju
smo imeli prvi sestanek o ustanovitvi društva.
Gospa, sicer še zaposlena, vendar že z mislijo na upokojitev in z zelo
pomenljivim imenom je takoj prevzela vajeti v svoje roke in 31. marca 2009
s pomočjo ustanovnih članov ustanovila in 22. aprila 2009 na Upravni enoti
Zagorje registrirala Drušvo.za zdravilne rastline Zasavje.
Ustanovni člani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cvetka Drnovšek
Alenka Pokorn
Cvetka Kozmos
Nuška Krautberger
Miri Štaut
Ivi Pikel
Janez Pikel
Rudi Zupan
Marinka Pirc

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anica Ferme
Mili Uran
Jelka Klemenc
Franc Trebušak
Albina Bajda
Alojzija Čebin
Jana Klinc Češnovar
Simona Lipovšek
Matjaž Mahkovic

Nasvet
»V zdravi hrani in čisti vodi se skriva prava lepota« je
posvetilo Emilije Pavlič, none Emilije, učiteljice
zdravega kuhanja, naše prijateljice s Primorske.
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Podatki novoustanovljenega društva:
Društvo: DRUŠTVO

ZA ZDRAVILNE RASTLINE ZASAVJE
DZRZ
Sedež: Cesta 20. julija 16, 1410 Zagorje
Davčna številka: 54251095
Matična številka: 4009738
Stnadard.klasif. instituc.sek.: 15000
Datum vpisa: 22.04.2009
Transakcijski račun: 03111-1000377633
Ustanovitveni kapital: 0,00 €
Osnovna dejavnost: združevanje in izobraževanje na področju zdravilnih rastlin
Število ustanoviteljev: 18 članov
Skrajšano ime:

Še preden smo končali vsa izobraževanja smo že imeli svoje društvo. 9. maja
2009 smo se tako že organizirano udeležili zaključka seminarja. Na svoji kmetiji
Plavica nas je pričakal g. Majes in nas popeljal po svojem zeliščnem vrtu,
okoliških travnikih in gozdovih.

Nasvet
Cvetkin sivkin piling: 200 g sladkorja daj
v skledo, dodajaj olje (100 do
150 ml jojobinega ali macerat sivke). Mešaj
tako dolgo, da dobiš pasto. Med
mešanjem dodaj eterično olje (15 kpl sivki
nega in 5 ml rožmarinovega).
Ko se sestavine lepo razporedijo v pasti, konč
aj in zapri v kozarčke. Lepo
okrašeni bodo lepo in dišeče darilo.

“
eno kariero? Kaj imam
Kam naj usmerim svojo energijo, ko zaključim služb
anji sem se ukvarjala v letu
zelo rada in kje se dobro počutim? Tudi s temi vpraš
se pozanimam, če imajo kakšen
2008. Pokličem na Zasavsko ljudsko univerzo in
arski tečaj. Tooo!!!!
primeren tečaj. Izvem, da se bo kmalu začel zelišč
meni neznani zeliščar, gospod
Takoj se odločim in se prijavim na tečaj, ki ga vodi
Jože Majes.
a z željo po znanju, z beležko in
Polna zvedavosti se odpravim na tečaj. Opremljen
prostor. Nikogar nisem poznala.
svinčnikom. Kar precej plaho sem vstopila v veliki
do 25 ljudi se je med seboj
Slušateljev, za moje pojme, ni bilo veliko. Kakih 20
j sem opaz ila, da se gospe med
nasmihalo. Kot vedno sem se usedla bolj spredaj. Tako
je predavatelj hitel s trošenjem
seboj poznajo, saj je marsikje stekel pogovor. Joj, kako
i zdravilnih rastlin, smo težko
svojega znanja. Tisti, ki nismo bili veliki poznavalc
pridružila sin in žena. Vsi trije
sledili zanimivemu predavanju. Predavanju sta se
ili na tem tečaju. Hitro smo
so ustvarili prijetno atmosfero. Veliko smo se nauč
. Npr. Nuška z Izlak in Cvetka
ugotovili, da so med nami že prave strokovnjakinje
injam se Janeza, ki je veliko
iz Trbovelj sta brez problema sledili predavanju. Spom
manj pogumni izvedeli veliko več.
spraševal. Hvala njemu, saj smo tako tudi ostali,
je bila, da se v Sloveniji ustanovi
Konec tečaja smo na pobudo Majesa, katerega želja
vskega društva.
čim več društev, začeli razmišljati o ustanovitvi zasa
Ne vem. Vem, da sem rekla,
Brskam po spominu, kako se je vse skupaj odvilo.
telji predlagali, da ustanovimo
da me zadeva o društvu zelo zanima in že so sluša
se, da vse pripravim za
društvo, katerega predsednica bi bila. Strinjala sem
, ki bolj pozna zdravilne
ustanovitev, predsednik naj bi bil nekdo drug , človek
s pripravami in 22.4.2009 na
rastline in ima več prakse. Hočeš, nočeš začeli smo
Upravni enoti Zagorje, registrirali društvo.

“

Cvetka Dr., predsednica društva vseh 10 let

10
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Zeleni voz
je vprežen
Ustanovni občni zbor DZRZ smo imeli 15.5.2009 v sejni sobi PGD Zagorje.
Včlanjenih je bilo že 51 članov.

Izvoli smo Upravni odbor:
Cvetka Drnovšek – predsednica
Jelka Klemenc – podpredsednica
Albina Bajda- tajnica
Karla Kreže - blagajničarka
Miri Štaut – članica
Rudi Zupan – član
Cvetka Popotnik Pršo – članica
Mojca Vetršek – članica
Alenka Pokorn - članica
Nadzorni odbor:
Cvetka Kozmoz – predsednica
Matjaž Mahkovic – član
Nuša Krautberger – članica
Častno razsodišče:
Franc Trebušak – predsednik
Ani Ferme – članica
Ivana Pikelj – članica
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Sprejeli smo precej obširen poslovni načrt in začeli z delom.
Nova predsednica je predstavila:
Poslanstvo društva: negovati, ohranjati in vzpodbujati zavest ljudi za varno in
zdravo uporabo zdravilnih rastlin ter izobraževati ljudi v duhu sožitja z naravnimi
dobrinami.
Vizijo: postati in ostati vodilno društvo pri ohranjanju, vzgoji in vzpodbujanju
uporabe zdravilnih rastlin v Zasavju in osrednji Sloveniji.
Osnovne vrednote: izobraževanje članov in zainteresiranih skupin, zbiranje in
ohranjanje dediščine s področja zdravilnih rastlin, ohranjanje in vzgoja zdravilnih
rastlin ter razvoj in ohranjanje naravnih rastišč.
Prve prostore so nam odstopili v Kulturnem domu Kisovec. Stane in Cvetka Dr.
sta jih skoraj sama preuredila , da so postali prijazni za uporabo.
Prvo zgibanko je oblikoval Gasan Osojnik, ki je postal tudi skrbnik naše google
skupine zeli@googlegroups.com
Naš prvi izlet je bil v okolico Dolenjskih Toplic na zeliščno kmetijo Plavica, po
občnem zboru pa k Rudiju Zupanu na kmetijo Medved na Podkumu .
Prva predstavitev društva je bila 22.08.2009 v Svibnem, kjer smo na Grajskotrških dnevih želi izjemen uspeh.

“

“

okoli
o s fotoaparatom
dn
ve
a,
tk
če
za
a
ruštvu od vseg
prisotna.
Tudi Jelka je v D
v ozadju, a vedno
vratu. Nekoliko
AP

“
V društvu sem od začetka. Spadam med mlajše člani
ce. Vsako leto imamo
dva večdnevna druženja in če se jih ne udeležim, mi
jeseni kar nekaj manjka.
Ko smo več let zaporedoma odhajale na druženje na
Veliko Planino, me je
sodelavec vprašal: Sedaj pa poznaš Planino že v nulo,
kajne? Pa še to!, Ali
ti ni dolgčas z njimi. Vse so starejše od tebe?« Moj
odgovor:« Toliko smeha
in dobre volje, kot jo doživim v tem podaljšanem viken
du, ne doživiš zlepa.
Napolni mi baterije za več mesecev. Vedno se nauč
im kaj novega o rastlinah,
pa še zelo lepo se imamo.« Tako sem se v teh letih
veliko naučila, ne samo o
rastlinah, tudi o medsebojnih odnosih.
Ob izgubi službe sem spoznala, kako dobre prijateljice
so članice društva.
Njihova iskrena skrb, mi je zelo veliko pomenila,
kajti v kriz i človek
spozna, kdo je njegov prijatelj.
Tudi moji otroci, predvsem najmlajši, je odrastel skoz
i leta delovanja društva.
Vedno je z veseljem priskočil na pomoč, npr. ko je
bilo treba na vrtu narediti
oporo za plodovke.
Ko se s sinovoma udeležimo kakršnega druženja ali
izleta, me vedno
vprašata:«Mami, pa tista potica od Joži saj bo, kajn
e?« Ko smo 2018
skupaj preživeli podaljšani vikend na Pesku na Rogl
i, sta mi na poti domov
razložila, da so članice poskrbele zanju, kot bi imela
več mam in bi z veseljem
ponovila prihodnje leto.
Seveda brez naše predsednice Cvetke vsega tega ne
bi bilo. Kljub temu pa
želim poudariti, da bi se prav vsak izmed nas mora
l zavedati, kako bistven
člen skupnosti je. Brez njega se tudi ostali ne bi dobr
o počutili.

“

Simona L.

4

10 LET V SVETU ZDRAVILNIH RASTLIN

zbornik teteJ ohance

4

13

Pehte in
Kosobrini
Že kmalu smo se začeli klicat za Pehte in Kosobrine, tako za »hec« in boljše
razpoloženje.
Seveda je bilo že na začetku Peht več, so bili pa zato Kosobrini toliko bolj
zaželeni.
Člani pa ne prihajamo le iz zasavskih občin, Zagorja, Trbovelj, Hrastnika, Litije
ampak tudi iz Ljubljane, Domžal, Laškega, Celja in Cerknega.
Število članov je iz leta v leto nihalo. Vrh je doseglo leta 2012. Zdaj pa nekoliko
upada, pa raste in zopet pada, vendar trdno jedro ostaja.
Leta 2010 smo imenovali gospoda Jožeta Majesa za častnega člana, kajti on je
glavni »krivec«, da smo sploh začeli razmišljati o društvu. Mili, Nuški in Pavli B.
smo izrekli priznanje za nesebično kontinuirano delo na vrtu.
Leta 2016 smo v naše delo začeli vključevati prostovoljce z zavoda za
zaposlovanje. V teh letih se jih je nabralo sedem.
Leta 2018 smo ustanovili otroško sekcijo, vanjo se je vključil naš podmladek:
otroci, vnuki, nečaki, prijateljčki. Vključitev je strogo s soglasjem staršev. V Vrtu
tete Johance zanje pripravljamo posebne programe.
Tega leta smo osnovali tudi likovno sekcijo ZALIS, ki je organizirala razstavo
Metke Lipnik.

14
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Leta 2019 smo na enajstem občnem zboru imenovali župana Zagorja o/S,
gospoda Matjaža Švagana za drugega častnega člana našega društva, kajti on
in njegova ekipa nam vedno priskočijo na pomoč in nas podpirajo. Podelili smo
mu člansko izkaznico, ki jo je z veseljem in ponosom sprejel.
Zasluženo priznanje sta prejeli Alenka P. za ustvarjanje publikacij ter vodenje in
beleženje naših dogodkov ter Nuška K. za ohranjanje res visoke kvalitete naših
čajnih mešanic.
Posebno zahvalo sta prejela še Franci Sinkar, ki skrbi za obnovo ograje okoli
Vrta TJ in Jožica Pušnik, ki vsako leto prispeva ogromne količine posušenih
rastlin za čajne mešanice in okusne potice na izletih.
Oznanili smo tudi, da bomo našo predsednico predlagali za občinsko priznanje
občine Zagorje ob Savi za leto 2019.

Odprti smo za vse, ki bi se nam želeli priključiti. Medse sprejmemo vse ljudi
dobre volje, kar pa je skoraj edini pogoj za članstvo.

“
Alenka in Fra
nci S . prihajata
iz pod
Kuma, športnik
a, hribolazca, pr
edana
družini in tudi
našemu društvu,
ona pri ženskih
in on pri moških
,
predvsem lesars
kih poslih. Svo
je
ener gije ne zapr
avljata z odvečn
imi
besedami, govori
jo njuna dejanja.

“

AP

“
magati,
vedno pripravljena po
,
tva
uš
dr
a
šeg
na
ti
asko
Posebnost pa so
patičen par, skoraj m
trdovratnega plevela.
olj
jb
Ivi in Janez P. sta sim
na
u
etj
pl
i
pr
i
ega oreha.
oških opravilih, Iv
edico s koščkom prav
sr
ko
eh
m
in
Janez pri fiz ičnih, m
«
no
pi
o »lu
kot njen zvesti
orehi, s krhko slastn
na »operiranka«, on
m
gu
po
t
njeni božansko dobri
ko
i
Iv
je,
an
ibu, je na
sta prišla na predav
z njunega doma na hr
la
zi
vo
a
m
sa
Spominjam se ju, ko
se
bi
ilu, da
poslušalec in v
ni hotel pustiti na ced
pa bil najbolj zvedav
tem
Po
o.
spremljevalec. Ker je
cen
o
ln
po
i
on in moral plačat
n naše verige.
predavanju ostal tudi
ih tudi nepogrešljiv čle
naslednjih desetih let

“

“

AP

Društvo za zdravi
lne rastline je imelo
svoj pr vi vrt
na Lokah pod našo
hišo, tako da sem bi
la z delom
vedno seznanjena.
Z možem sva se sp
ra
še
vala, le
kdo je vzel v najem
ta, za obdelavo zelo
neprimeren,
kos zemlje. Ko so pr
išle ženske delat na
vrt, je bilo
vedno polno smeha
in dobre volje. Pozn
ala sem
le Mili, ki mi je po
vedala za društvo in
me tudi
povabila zraven. Se
veda sem bila tako
j ZA. Med
tem časom so vrt že
prestavili na drugo
lokacijo v
Evropark. Na sesta
nku konec 2012 se
m spoznala
ostale članice. V dr
uštvo sva se včlanila
oba z
možem Francijem,
kajti v vrtu je vedn
o tudi kakšno
delo za moško delo
vno silo.

“

Ani in Franci L.

16
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Etični kodeks
Društva za zdravilne
rastline Zasavje
Po nekaj letih delovanja smo si
naredili zbirko pravil, po katerih se
ravnamo. Imenovali smo ga Etični
kodeks DZRZ in ga 14.3.2014 na
občnem zboru soglasno sprejeli.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Člani Društva za zdravilne rastline
Zasavje spoštujemo življenje v
naravi in si prizadevamo, da s
svojim ravnanjem pri nabiranju
zdravilnih rastlin ne povzročamo
škode.
Upoštevamo zakonske predpise, direktive in priporočila o zdravilnih
rastlinah.
Nabiramo le tiste rastline, ki jih resnično dobro poznamo in v količini, ki jo
bomo potrebovali.
Ne nabiramo zdravilnih rastlin, ki so zaščitene ali ogrožene.
Ne nabiramo zdravilnih rastlin ob cestah, prometnih poteh in tik ob
železniški progi.
Rastline nabiramo v čistem neonesnaženem okolju.
Ne nabiramo zdravilnih rastlin v naravnih parkih in na zasebnih zemljiščih
brez dovoljenja lastnika.
Spoštujemo in varujemo zdravilne rastline, vključno s strupenimi
rastlinami.
Skrbimo, da ne povzročamo nepotrebne škode na rastišču.
Nabiramo v času, ko zdravilne rastline vsebujejo največ učinkovin.
Pri nabiranju zdravilnih rastlin uporabljamo ustrezno orodje in embalažo.
Nabrane zdravilne rastline pravilno posušimo, označimo in shranimo.
Posušene zdravilne rastline načeloma shranjujemo samo leto dni z izjemo
nekaterih. Starih rastlin ne zavržemo, ampak jih uporabimo za kopeli ali
obkladke.
Člani društva zbiramo preizkušena ljudska izročila o uporabi zdravilnih
rastlin.
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•
•
•
•

•
•
•

Organiziramo dnevne ali nekaj urne izlete v naravo, kjer spoznavamo
zdravilne rastline.
Člani s svojimi pobudami in predlogi (na sestankih, po e-pošti, po pošti)
sodelujemo pri delovanju društva.
Člani društva na raznih prireditvah v skladu z dogovorom nastopamo v
društvenih majicah ali drugih razpoznavnih oblačilih oziroma dodatkih.
Člani društva sodelujemo pri prostovoljnem delu v vrtu zdravilnih rastlin v
Evroparku, pri nabiranju rastlin v naravi, pri rezanju, pakiranju in drugem
delu društva.
Člani spremljamo koledar aktivnosti na e-mailu: zeli@googlegroups.com
ali na http://www.rastline-zasavje.si, https://www.facebook.com/
Društvo-za-zdravilne-rastline-Zasavje
Teh naslovov ne uporabljamo za lastne reklamne namene, za propagiranje
političnih strank in neokusno internetno smetenje.

“
Raste veliko zdravilnih rožic, ki jih obiskujejo čebele in nabirajo, predelujejo
in shranjujejo njihove zdravilne učinkovine v slasten med z zdravilnimi
učinki. Iz vsega tega bogastva zdravilnih sestavin naredijo zdravilo za vsako
našo človeško težavo, samo za NEUMNOST, POHLEP in FOVŠIJO jo
še niso, ker ni sestavin!

“

Bojan K., 13.5.2013
(po tem, ko so nas klevetali zaradi avtomobilov v parku)

6

“
nečenj v gostišču Guliver, vabim,
Vse ki ste v petek preživele prelep večer poln prese
irišče pri trgovini Tuš v Zagorju.
da v soboto, na Cvetkin rojstni dan pridete na park
pridemo ob 17.00 uri v soju
Vabim vas, da presenečenje nadgradimo do konca,
enih kozarčkih, Cvetki zapojemo
svečk - čajnih lučk, ki jih s seboj prinesemo v stekl
presenečenje, ki si ga že dolgo
podoknico »Vse najboljše za te..., ji izročimo še eno
i, seveda primerno okrašeno, da
želi, to je staro okensko krilo s tremi majhnimi stekl
bo o praznovanju. Če se vam
ga bo lahko poslikala, ji voščimo in dokončamo zgod
n kraj, mi prosim sporočite, da
zdi ideja dobra in bi lahko prišle v soboto na opisa
a, zato s predlogi na plano. Lep
steče organizacija. Vsaka ideja je seveda dobrodošl
večer vsem in upam, da na skorajšnje snidenje.

“

Milojka S., nekega decembra

Nasvet
Znani francoski zdrav
ilec Maurice Messegu
e v knjigi Narava ima
vedno prav piše »Če bi
ženske uporabljale za
neg
o obraza vrtnice, za
želodec korenje in za svo
je telo bršljan, bi se mo
rda
res
približale resnični
lepoti.« Proti celulitu sve
tuje kreme iz bršljana, v
hla
dn
o
vodo namočene
liste bršljana ali le zmečk
ane in pomete bršljanov
e liste, da z njimi večkra
pomažemo celulitično me
t
sto.
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Zeleno,
ljubim te zeleno
Naš znak, naše poslanstvo
Poslanstvo društva se ne spreminja. Želimo negovati, ohranjati in vzpodbujati
zavest ljudi o varni uporabi zdravilnih rastlin in izobraževati v duhu sožitja z
naravnimi dobrinami. Osnova nam je narava, rastlinstvo in preko njega ves živi
svet.
Zato je naš znak zelene barve. Kot simbol društva smo si izbrali bršljan, ki ga
je v Zasavju res veliko tako v senčnih gozdovih kot tudi v slabši zemlji. To je
zimzelena rastlina, ki raste navzgor in na vse strani, torej ima veliko tendenco
širjenja. Na degradiranih področjih preprečuje odnašanje zemlje. Daje zavetje
in hrano mnogim prebivalcem gozda, žuželkam, malim gozdnim sesalcem in
ptičem. Daje jim tudi hrano. Ker cveti zelo pozno, je to zadnja hrana za čebele
in druge žuželke, jagode so zimska hrana za ptice, vednozeleni listi pa za srne
in jelene v zimskem času. Tudi Zeleni Jurij je imel obleko iz bršljana. Izvlečke iz
bršljanovih listov uporabljajo v pripravkih pri suhem kašlju otrok. Konec koncev
bršljan je zelo koristen za nežne ženske nožice, ker jim pomaga odpravljati celulit.
Tudi naša vizija je bila in je postati in ostati vodilno društvo pri ohranjanju, vzgoji
in vzpodbujanju uporabe zdravilnih rastlin v Zasavju in osrednji Sloveniji. Svoje
znanje radi širimo na vse strani, smo prijazni do vsakogar, radi dajemo zavetje
ranljivim posameznikom, pomagamo pomoči potrebnim in negujemo naše
zeleno poslanstvo.

7
“
Spoštovani člani in članice zeliščarskega
kluba, na začetku bi rad pohvalil vse
prostovoljce, ki pridno ustvarjajo vrt v
Evroparku, saj bo le s težkim, a hkrati
prijetnim delom uspelo ustvariti izdelek,
ki bo v ponos tako vam, kot vsem
obiskovalcem Evroparka. Žal si zaradi
narave našega dela nikakor ne morem
najti
časa, da bi se vam pridružil. Imamo sezo
nsko delo in smo enostavno zasuti z delo
m
v podjetju VRTOVI TAŠKAR. Gle
de na preizkušeno prakso z moje strani
sem se odločil, da prekinem članstvo v zeli
ščarskem klubu, saj ne morem aktivno
sodelovati pri vaših aktivnostih. Hkrati
ponujam storitve mojega podjetja, kot je
bilo
to že v navadi v preteklosti. Želim vam
obilo uspehov pri ustvarjanju lepega.

Nasvet

“

Sašo T., 2012
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Razgovori o zdravju
za zdravje
Naš projekt izobraževanj smo poimenovali Razgovori o zdravju za zdravje. S
tem mislimo na naše fizično in duševno zdravje. Več kot vemo, manj imamo
strahov, bolj smo samozavestni in laže se soočamo s težavami v življenju.
Gostili smo zelo zanimive predavatelje. Predavateljice so bile tudi naše članice.
Kot je razvidno iz naslednje tabele smo veliko sodelovali s Knjižnico Mile Klopčič
v Zagorju ob Savi. Zaposlenim se za gostoljubje najlepše zahvaljujemo.
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Zbir vseh predavanj, ki smo jih v okviru DZRZ organizirali v desetih letih
18.02.2009 Prof.dr. Samo Kreft

Razne nevarnosti in zanimivosti pri uporabi zdravilnih
rastlin

KD Mlinše

16.03.2009 Prof. dr. Samo Kreft

Zdravljenje prebavnega trakta z zdravilnimi rastlinami

Knjižnica Zagorje

19.05.2009 Alenka Pokorn

Ekološko kmetijstvo

ZLU Zagorje

22.10.2009 Damjan Janeš

Pomoč pri gripi in prehladih

DD Trbovlje

26.11.2009 Lovro Vehovar

Uporaba tradicionalnih pripravkov

Gasilski dom
Zagorje

19.01.2010 Jože Majes

Pomoč pri revmatoidnih obolenjih

Knjižnica Zagorje

16.03.2010 Prof. dr. Samo Kreft

Zdravilne rastline za zdravljenje prebavil

Knjižnica Zagorje

20.04.2010 Meta Vrhunc

Biodinamična pridelava hrane

ZLU Zagorje

09.04.2010 Valter Pikel

Uporabna vrednost divjih in gojenih zelišč

KD Mlinše

27.01.2011 Članice DZRZ

Zdravilne rastline

Knjižnica Zagorje

15.12.2011 Jože Majes

Predstavitev knjige

Gasilski dom
Zagorje

09.02.2012 Sanja Lončar

Zamolčane zdravilne moči začimb

Knjižnica Zagorje

12.04.2012 Miša Pušenjak

Seme, sadike in GSO

Knjžnica Zagorje

20.09.2012 Miri Štaut in
25.09.2012 Nuša Krautberger
23.10.2012 Cvetka Drnovšek

Ciklus predavanj o zdravilnih rastlinah

Knjižnica Zagorje

13.11.2012 Milena Dimec

Urjenje spomina

Knjžnica Zagorje

26.11.2012 Nada Matko

Ayurveda

Knjžnica Zagorje

15.01.2013 Janez Ocepek

Ekološko kmetijstvo skozi oči potrošnika

Knjižnica Zagorje

28.02.2013 Sanja Lončar

Ko prebava zataji

Knjižnica Zagorje

05.03.2013 Marija Merljak

Spomladansko čiščenje telesa

Knjižnica Zagorje

28.03.2013 Dr. Andrej Gregori

Prehranska dopolnila iz gob

Knjižnica Zagorje

23.04.2013 Nevenka Breznik

Zeliščni in zelenjavni vrt

Knjižnica Zagorje

24.01.2014 Nina Medved

Eterična olja za zdravje in lepoto

Knjižnica Zagorje

20.01.2014 Fanči Perdih

Pridelava ekološkega semena v podjetju Amarant
kooperativa

Knjižnica Zagorje

28.01.2014 Sonja Lončar

Kako zares zdravijo rastline

Knjižnica Zagorje

18.02.2014 Mojca Cepuš

Zdrava prehrana in hujšanje

Knjižnica Zagorje

27.03.2014 Dr. Marija Gregori

Temelji semenske pridelave na domačem vrtu

Knjižnica Zagorje

13.01.2015 Nuška Krautberger

Zdravilne rastline in njih uporaba pri prehladnih
obolenjih

Knjižnica Zagorje
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16.10.2014 Dr. Alenka Rebula

Živeti bogato

Knjižnica Zagorje

27.01.2015 Janko Ferjuc

Glina zdravi

Knjižnica Zagorje

11.02.2015 Mirjam Koren

Nega las

Knjižnica Zagorje

05.03.2015 Adrijana Dolinar

Resnice in zmote o maščobah

Knjižnica Zagorje

17.04.2015 Konrad Pogorevec

Hladnostiskana olja

KD Mlinše

11.11.2015 Mirjam M. Korez

Aktivacija ženske primarne moči in seksualne energije

Knjižnica Zagorje

28.01.2016 Beno Beharič

Uporaba divje ščetice pri boreliozi

Knjižnica Zagorje

01.03.2016 Sanja Lončar

Kako od začimb dobiti največ

Knjižnica Zagorje

20.09.2016 Edgar Pršo

Zdravilna moč sladkega pelina

Knjižnica Zagorje

09.02.2017 Nuša Krautberger

Pogovori o zdravilnih rastlinah

Društveni prostori

06.01.2017 Nina Medved

Eterična olja v času gripe in prehladov

Knjižnica Zagorje

22.02.2017 Sanja Lončar

Sveža zelenjava z domačega vrta 365 dni na leto

Knjižnica Zagorje

07.03.2017 Bilka Baloh

Razstrupimo telo z zdravilnimi rastlinami

Knjižnica Zagorje

16.03.2017 Maja Klemen Cokan

Osnove biodinamike

Knjižnice Zagorje

08.09.2017 Dario Cortese

Divje rastline

Knjižnica Zagorje

19.09.2017 Mateja Reš

Čarobni svet buč

Knjižnica Zagorje

10.10.2017 Sanja Lončar

Kako ohraniti možgane

Knjižnica Zagorje

09.01.2018 Dr. Janko Rode

Zelišča za pomoč ob prehladnih obolenjih.

Knjžnica Zagorje

13.03.2018 Joža Mihelič

Julijske Alpe in njihova flora

Knjižnica Zagorje

27.03.2018 Akira Hasegawa

Konopljini izdelki za zdravje

Knjižnica Zagorje

20.09.2018 Igor Šajn

Skrite nevarnosti naših bivalnih prostorov

Knjižnica Zagorje

11.10.2018 Matjaž Mastnak

Osnovna pravila izbire, saditve in nege dreves

Knjižnica Zagorje

23.10.2018 Sanja Lončar

Naravne rešitve za bolečine

Knjižnica Zagorje

24.01.2019 Andreja Videmšek

Uporaba zdravilnih rastlin pri pridelavi zdrave hrane

Knjižnica Zagorje

13.02.2019 Nada Matko

Zdravilne rastline malo drugače

Knjižnica Zagorje

07. in14.03 Cvetka, Nuška, Miri,
Maja
2019

Zdravilne rastline od A do Ž

Knjižnica Zagorje

26.03.2019 Sanja Lončar

Sladkor in holesterol

Knjižnica Zagorje

Ne smemo pozabiti vseh pogovorov in izmenjav znanja ob nabiranju v naravi in
pripravljanju čajnih mešanic v društvenih prostorih. Tudi tu potekajo razgovori o
zdravju za zdravje.
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“
mladosti, saj je bil domači čaj
Z zdravilnimi rastlinami sem se srečala že v rani
pomagali nabirati rožce po
moje stare mame nekaj najboljšega. Otroci smo ji
počasi spoznavali še druge
bližnjih travnikih. Obirali smo lipo, bezeg in tako
tudi s teto, ki je prav tako
zdravilne rastline. Pozneje sem po travnikih pohajala
la in se osamosvojila sem tudi
poznala ogromno zdravilnih rastlin. Ko sem odras
a. Še vedno pa nabiram rožce,
sama pričela na vrtu gojiti zdravilne rastline in zelišč
i obdarim. Za društvo sem
kot jim pravim, zase in za prijatelje, da jih z njim
Vedno sem se spraševala, ali
izvedela iz medijev, razstav in predavanj v knjižnici.
pri vsem mojem znanju? Ko pa
naj se včlanim ali ne, kaj mi društvo lahko pomaga
člani si izmenjujemo znanja,
sem se včlanila, sem ugotovila, da ni bilo zaman. S
režemo zelišča, se udeležujemo
skupaj skrbimo za Vrt tete Johance, pobiramo in
Hvala našim Pehtam za vsa
predavanj, ter se, kar je najpomembnejše, družimo.
znanja in prijetna druženja.

“

Sonja H.

Nasvet
Alenka P. ima star domač recept ob začetnih znakih nahod
a:
Zmešamo pest naribanega hrena, 2 pesti naribanih jabolk, sok
2 do
3 limon, sok pomaranče in sladkor.
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Zvesto srce in
delovna ročica
Različne
delavnice

25
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Seznam delavnic, ki smo jih izvedli v desetih letih. Kot je vidno iz seznama, so
mnoge delavnice vodili prav naši člani in članice.
26.11.2009

Lovro Vehovar

Izdelava domačega mila

Gasilski dom Zagorje

01.12.2011

Francka Imeri

Polstenje

Društveni prostori

15.01.2012

Nuška Krautberger

Izdelovanje mila

Šmartno pri Litiji

23., 25. in 27.1.
2012

Franci Planinc

Peka kruha in kvašenega peciva

KD Mlinše

06.03.2012

Milena Dimec

Enopotezno risanje

Društveni prostori

13.03.2012

Monika in Tomaž Mulej

Izdelava zeliščnih mazil

Knjižnica Zagorje

27.03.2012

Sašo Taškar

Izdelava skalnjaka

Vrt tete Johance

01.04.2012

Monika in Tomaž Mulej

Izdelava sirupov

Knjižnica Zagorje

22.11.2012

Nuša Krautberger

Domača lekarna in čajne mešanice

Šmartno pri Litiji

26.11.2012

Nuška Krautberger

Izdelovanje mila

Prostori ZLU

03.12.2012

Nuša Krautberger

Domača lekarna v zimskem času

Muzej Trbovlje

12.12.2012

Pika Rainer

EFT tapkanje

Gasilski dom Zagorje

21.01.2013

Miri Štaut

Izdelava zeliščnih mazil

Prostori ZLU

21.02.2013

Miri Štaut

Izdelava zeliščnih mazil

Šmartno pri Litiji

22.03.2013

Članice DZRZ

Priprava čaja in čajanka

Knjižnica Trbovlje

26.04.2013

Janez Novak

Sajenje sadnih dreves

Vrt tete Johance

02.05.2013

Sašo Taškar

Izdelava visoke grede

Vrt tete Johance

10.11.2014

Nuša Krautberger

Izdelava mil

Društveni prostori

20.11.2014

Marija Kočevar

Zdrave in okusne sladice

KD Mlinše

20. in 22.1.2015

Marija Kočevar

Postne jedi

KD Mlinše

12.04.2015

Dario Cortese

Divja hrana

Mlinše

24.9.2015

Emilija Pavlič

Morske jedi

KD Mlinše

20.1.2016

Marija Kočevar

Stročnice

KD Mlinše
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10.1.2017

Marija Kočevar

Priprava kanelonov, raviolov in hitro
kisane zelenjave.

KD Mlinše

24.1.2018

Mateja Reš

Kuharska delavnica z uporabo
polžastega sokovnika

KD Mlinše

14.04.2018

Jožica Pečnik

Užitni pleveli na vrtu

Vrt tete Johance

Izdelovanje različnih zeliščnih
pripravkov in čajnih mešanic

Prostori ZLU

Izdelovanje zeliščnega šopka

Vrt tete Johance

Teden
Cvetka Drnovšek,
vseživljenjskega
Nuša Krautberger
učenja

15-22.05.2018

Članice DZRZ

Na naših poletnih bivanjih v planinskih kočah ali hotelih smo pripravili tudi
ustvarjalne delavnice, ki niso bile vedno v neposredni povezavi z zdravilnimi
zelišči, so pa pomembno zadovoljile našo kreativnost. Izdelovali smo posodice
iz »Das mase«, darilne škatlice, poslikale smo društvene majice, se učili
servietno tehniko in načine zlaganja prtičkov. Na Kopah smo izdelovale krasne
šopke iz listov tulipanovca in sezonskega cvetja, V Nerezinah smo ob Severinini
pomoči ustvarile čudovite prstane. Na Orebiču pa smo izdelovali klobuke iz
časopisnega papirja.

Nasvet
, namesto da
Zasadite svoj vrt in negujte lastno dušo
čakate, da vam kdo prinese rože.
Veronica Schoffstall
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“
na Mali planini. Cvetka me je
Naše prvo poletno tridnevno druženje Pehtic je bilo
v primeru slabega vremena ali
zadolžila, da pripravim nekaj, s čimer bi se zaposlile
a sem, da bi izdelovale posodice iz
pa kar tako, da nam ne bi bilo dolgčas. Predlagal
količini vode smo v nahrbtnikih
modelirne »dass mase«. Ob vsej prtljagi in ogromni
o smeha in zabave je bilo na
na Malo planino nosile tudi več kg das mase. Kolik
klopcah pred domom so nastale
ta račun! Seveda je delavnica v celoti uspela in na
ovalci Domžalskega doma.
čudovite posodice, ki so jih občudovali tudi drugi obisk
nositi izdelane in še mehke
Še bolj zabavno kot nositi das maso v hrib, pa je bilo
ice smo prinesle v dolino
posodice v dolino. Ampak me se ne damo in vse posod
in v njih predstavile posušene
nepoškodovane. Uporabile smo jih na naših razstavah
zdravilne rastline.

“

Miri Št.

Nasvet
Miri Št.: »Dro
bnjak je ena od
priljubljenih za
bi jo morala im
čimb na mojem
eti vsaka gosp
vrtu. Mislim, da
odinja, lahko
bomba, saj vseb
tudi v lončku.
uje ogromno vi
Je
pr
ava vitaminska
ta
mina A in C. Z
blagodejen, sa
a naš želodec in
j deluje kot »č
pr
is
til
ebavila je zelo
ec«. Najboljši
koščku kr uha,
je svež, nareza
ki ga namažem
n
na
o
juhi ali pa na
s skuto, maslo
ampak ga uživam
m…Drobnjaka
svežega. Da ga
ni
ko
li ne kuham,
imam pri roki tu
drobnjakov pe
di pozimi, si vs
sto, ki ga vedno
ako leto naredi
porabim kot na
vse do pomladi
m
maz na kr uhu.
, ko si lahko na
Na hladnem po
beremo spet sv
ali večerja: kos
ča
ka
ežega. Meni je
kr uha namažem
to najboljša m
z maslom in po
namazom. Nja
alica
vrh še na debe
m, njam!«
lo z drobnjakov
im
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Ideje izpod
zelene odeje
V društvenih prostorih pripravljamo le čajne mešanice in zeliščno sol. Vse
ostale pripravke (sirupe, tinkture, likerje, kreme, paste, mazila za ustnice itd)
in izdelke (mila, dišeče blazinice) pa pripravljajo oz. izdelujejo člani in članice
vsak(a) zase doma.
Zeliščna sol
Imamo več različnih mešanic s piransko soljo. Glavna pri tem je Cvetka Dr., ki
skrbi, da so razmerja med začimbami prava, da je pravo razmerje sol:začimbe.
Začimbne rastline posušimo doma ali v naši leseni hiši v Vrtu.
Eno od naših zeliščnih soli imenujemo ZASAVSKA ZAČIMBA. Zmešamo
posušen peteršilj, timijan, baziliko, pehtran, majaron, zeleno, žajbelj, šetraj,
ožepek, kraški šetraj (ne preveč), citronski timijan, drobnjak, ščepec smilja
(slovenskega karija) s piransko soljo ter zmeljemo. Cvetka pa vedno poudarja,
da je potrebno vsem jedem dodati vitamin L.

30
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Čajne mešanice
Nad njihovo pripravo bedi Nuška K. Vse suhe rastline pregleda in sproti zavrže
slabo posušene in prestare. Čajnim mešanicam smo dali posebna imena, po
katerih lahko sklepamo, čemu so namenjena: Sladke sanje, Korenjak, Damski
čaj, Pikec, Bonbonček, KRRT+, Dobra prebava, Zasavček. Vsi so opisani že v
naši knjigi Dobrote z Vrta tete Johance.
Opisali bomo nekaj posebnih čajnih mešanic.
Čajne mešanice za posebne priložnosti:
CVETLIČNA MAVRICA (čaj za razvajanje):
melisa, poprova meta, citronka, slez, slezenovec, vrtnica, ognjič,
trobentica, lučnik, ranjak, plavica
To barvito čajno mešanico smo prvič pripravili za članico našega
društva, ki je obiskala sorodnike v Ameriki in jih razveselila z delčkom
pisanih slovenskih travnikov, pašnikov in vrtov.
POPOLDANSKO UŽIVANJE (dnevni čaj za pitje po jedi):
dobra misel, ranjak, melisa, materina dušica, repik, vrtnica
ZAGORJAN (lepo, lepše, Zagorje):
melisa, meta, materina dušica, trobentica, dobra misel, vrtnica,
ranjak, plavica, citronka, ognjič
To dnevno čajno mešanico smo v društvu prvič pripravili za protokolarni
obisk irske veleposlanice v Zagorju.
Štirje dnevni čaji za štiri letne čase:
POMLADNO PREBUJANJE (spodbuja dihalni sistem, pomirja, proti
prehladom): vijolica, trobentica, marjetica, list jagode, list maline, list
robide, poprova meta, melisa
POLETNI UŽITKI (za osvežitev v vročih dneh):
melisa, poprova meta, citronka, plavica, ognjič, materina dušica, ranjak
JESENSKO RAZVAJANJE (krepitev imunskega sistema):
list jagode, list maline, cvet sleza, cvet slezenovca, melisa, kamilica
ZIMSKA TOPLINA (za hladne zimske dni):
bezeg, lipa, lučnik, melisa, poprova meta, vrtnica

“
drage
Cvetka Dr.,predsednica: » Pozdravljene
tudi
moje, dragi moji, bliža se zima in s tem
amo
odd
da
,
čas obdarovanja. Imamo možnost
zorjem
1000 (tisoč) čajnih vrečk. Našim spon
kos«
jih moramo podariti vsaj 350
Nuška K.- glavna Pehta, ki skrbi za
S,
kvaliteto čajnih mešanic: »V igri so ČA
!«
LJA
RASTLINE in VO

“

smo
Vsega je bilo dovolj in konec leta 2013
ih
napolnili 1400 (tisočštiristo!) kom čajn
litetnih
vrečk po 15 g, vse iz naših najbolj kva
zdravilnih rastlin.

“
Mili U. je Članica našega društva
od vsega začetka. Zanjo bi lahko rek
li »Nomen
est omen«, ali »V imenu je pomen«
. Blaga oseba, ki se takoj priljubi otro
kom, je
naredila že nič koliko dišavnih blaz
inic za naše stojnice. Dobile so jih vse
prijateljice
ter naši otroci in vnuki. Vsi moji vnu
ki so dobili ljubke punčke in fantke
iz blaga,
pa tudi marsikatera Pehta je v dar
prejela njen pisan predpasnik. Nje
ne so tudi vse
čudovite risbe zdravilnih rastlin.

“

AP
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Dišeča
stojnica
Udeležba na sejmih

Že takoj prvo leto našega delovanja so nas povabili na grajsko trški dan Svibno.
Sledil je Zasavski ekološki sejem v Kisovcu. To sta bila promocijska dogodka,
kjer so Zasavci izvedeli za nas. Tako smo pridobili nove člane. Povabila na
prireditve so začela deževati.
Prireditve, ki smo se jih udeležili:
Občina Zagorje o/s:
Zasavski ekološki sejem v Kisovcu
Dnevi evropske kulturne dediščine v Podkumu
Odprtje ekološke trgovine v Kisovcu
Božično - novoletni sejem v parku Dr. JD ali na ploščadi
Poletno mesto
Otvoritev čebelarske poti na Izlakah
Šport špas
Predstavitev zagorskih društev v KC DD Zagorje
Medgeneracijski festival »Srečen za živet«
Občina Hrastnik:
Razstava zdravilnih zelišč v galeriji DD Hrastnik
Tržnica društev v organizaciji Knjižnice Hrastnik
Tekmovanje v peki funšterca
Dnevi sivke na Marnem

Občina Trbovlje:
Knjižnica Trbovlje
Novoletni bazar v Trbovljah

Nasvet

Občina Radeče:
Grajsko trški dnevi Svibno
Izven Zasavja:
Prireditev v pasaži Maximarket Ljubljana
Prireditev v arboretumu Volčji potok
Festival zdravilnih zelišč društva Povojček Poljana pri
Prevaljah
Na ogled smo postavili sveža zelišča, želiščne
pripravke, različne izdelke in svoje publikacije. Postali
smo znani po barvitih čajnih in zeliščnih mešanicah,
dišečih blazinicah, okusnem čaju in dobri volji.

“

Funšterc po naše:
Najprej nežno popečemo
narezano slanino, nanjo
vlijemo gosto maso iz
vmešanih jajc, v katero
narežemo zelišča:
drobnjak, origano,
timijan, citronko, liste
rmana, malo šetraja in
kopriv. Počasi pečemo,
da funšterc dobi lepo
rumeno barvo. Nato
ga previdno obrnemo,
narežemo in ponudimo z
nasmehom. Miri Št.

Tekmovanje v peki funšterca v
Hrastniku: Da smo bile prepoznavne smo
nosile bele predpasnike, ki sva jih z Marinko
polepšali z bršljanovimi listi, ki jih piha slonček
in rožicami na žepu. Vsaka od deklet je imela
svojo vlogo. Cvetka je bila zadolžena za stike z
javnostjo in lobiranjem. Nuška je točila odličen
čaj, ki so ga vsi hvalili pa seveda tudi nekaj »ta
kratkega« je imela za tiste, ki jih po čaju boli
želodec. Marta B. je komaj dohajala rezati naš
funšterc in ga ponujala lačnim obiskovalcem.
Vsakega je tudi spodbujala, da glasuje za nas.
Midve z Jožico sva pekli in pekli, joj, škoda, da
nisva šteli, koliko funštercov sva napekli!

“

MiriŠt-, sept. 2013 Hrastnik

1

“
ca, ker si si izbrala takšno ime
Draga Joža. Ljubkovalno sem te klicala Jožica Roži
zarjalo je tvojo veselo naravo,
za tvoj mail in lepšega si res ni bi mogla izbrati. Pona
ost in nepokvar jenost.
razigranost, navihanost, včasih že kar otroško naivn
nadaljevalo nekaj let. Vedno si
Spoznali sva se pri telovadbi, najino druženje se je
li pustila na cedilu.
bila pripravljena pomagati, svojih prijateljev nisi niko
na »Dalmatinski kuhinji« v
V Društvo za zdravilne rastline smo se včlanile kar
zadihale, je Cvetka iz torbice
Kumu, kjer smo plesale. Ko smo med odmorom malo
postale še zeliščarke. Skupaj
vzela prijavnice in nas včlanila. Tako smo telovadke
jih nabirale po travnikih in
smo orale ledino, se spoznavale z rastlinami, ki smo
ustvarjale svoje prve čajne mešanice.
sploh nisem dojela, da je to
Ko smo se zbirali na pokopališču ob tvojem pogrebu,
kod boš prihitela in mi sporočila,
mogoče, da je to res. Pogledovala sem naokrog, od
čuvanja otrok do čiščenja neštetih
da si zamudila, ker si imela toliko obveznosti, od
bo. Tvoj sedež ob meni na
objektov. Vendar se to ni zgodilo. Nikoli več se ne
avtobusu, bo ostal prazen.

anki, ki te je popeljala v smrt,
Kaj te je gnalo usodne noči, da si v avto sedla k nezn
bi se utrgal oblak, ko si se vrača
ne bomo izvedeli nikoli. Kako je padal dež, kot da
v avtu in v vodi, ki si se je tako
domov! Tvoje življenje se je končalo v deroči Mediji,
la in bila vesela, tako kot si
bala, saj nisi znala plavati... Upam, da si prej uživa
in spet zavrtela tvojo tako
znala. Spominjala se te bom v najlepši luči in si spet
bo lepo za mavrico!«
drago pesem Ružo crvena. Počivaj v miru in naj ti

“

Milojka S., 1.11.2012
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Prelepa si ti
domovina
Ekskurzije, enodnevni izleti po Sloveniji in zamejstvu

Tudi enodnevnih ali poldnevnih izletov po bližnji in daljni okolici se je v
desetih letih nabralo več kot dvajset. Spoznali smo mnoge naravne lepote,
zgodovinska dejstva, dobre kmetijske in zeliščarske prakse in se veliko naučili
o rastlinah in živalih. In se zabavali.

10.05.2009

Kmetija Plavica, Cerovec pri Dolenjskih Toplicah

22.05.2009

Hmeljarski inštitut Žalec

23.05.2009

Podkum, kmetija Medved

29.08.2009

Zeliščarska kmetija Korina ,Kuzma, Goričko

08.11.2009

Slovenska obala, Seča, Sečovlje, praznik kakijev Strunjan

36
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24.04.2010

Kmetija Fabjan Seč, Stara Cerkev, Kočevje

21.08.2010

Sečoveljske soline, Piran

15.04.2011

Botanični vrt Ljubljana, z ladjico po Ljubljanici

07.05.2011

Javorniški Rovt, vrtnarija Reš

01.04.2012

Od solin do solin

02.06.2012

Šmartno v Goriških Brdih, Vrtnarija Trajnice Golob Klančič

10.11. 2012

Bela krajina: Kmetiji Pečarič in Raztresen

06.04.2013

Od solin do solin

01.06.2013

Notranjska, Cerkniško Jezero, Planinska jama, Novi svet

06.11.2013

Mežica, obisk društva Povojček, mlin

26.04.2014

Kobilarna Planido Rtiče

31.05.2014

Tržaški Kras: Trst, Bazovica, turistična kmetija Milič,

05.09.2015

Botanični vrt Maribor, Slovenska Bistrica

26.09.2015

Prekmurje: Lendava, Socialna ekokmetija Korenika, učni poligon
Dole

23.02.2016

Zasavski muzej Trbovlje

16.04.2016

Dravinjska dolina: učni poligon Dole, Ranč Dravinja

10.09.2016

Jezersko: kmetija Vovk, Jenkova kasarna, obisk zeliščarja Mateja

11.05.2017

Hmeljarski inštitut Žalec, fontana piva

03.07.2017

Zgornjesavska dolina: Mojstrana, Vrata, Zelenci

04.11.2017

Ljubljana in Ljubljansko barje

01.12.2018

Bizeljsko: Repnica Naiger, vinotoč Babič, Brežiški grad

Nasvet
Nasvet tete Pehte Marije
Č.proti gripi in prehladu
:»Čas je, da
zopet odkrijemo in pokaž
emo, da niso far macevti edi
ni
carji na tem
svetu! Ingver olupimo, ali
bolje na rahlo postrgamo
z žlico, samo
tako, da oddrgnemo kožo,g
a narežemo in pokapljam
o z limono, malo
pustimo, da se sokovi pre
mešajo nato pa pojemo...
zaž
ge vse bacile na
100 m - odpre še tako “za
štopan “ nos in prečisti dih
alne poti«.
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Nasvet

ro obrodili,
in grozdje, izabela zelo dob
Lansko leto so naše kutine
zelo dobra
o iz grozdja in kutin. To je
zato sem naredila marmelad
okusu kot
se dopolnjujeta tako po
kombinacija. Oba sadeža
la« , da sem
vrela grozdje in ga »prepasira
konsistenci. Posebej sem pre
jih povrela v
ljene koščke kutine, ki sem
odstranila peške in neolup
sladkor po
im mešalnikom. Dodala sem
malo vode in zmlela s paličn
. AP
okusu ter cimet in kadamom
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“
prijateljica Mirica,
V društvo za zdravilne rastline me je povabila moja dobra
naučile o zdravilnih
ki mi je navdušeno pripovedovala, kaj vse bomo počele in se
naše društvo v deželi
rastlinah. Vesela sem bila povabila. Ko smo prvič predstavile
tržnega dne,je bilo
Ostrovrhar jev v vasi Svibno, kjer smo se udeležile grajskega
obiskana.
prečudovito in nepozabno. Naša stojnica je bila zelo dobro

o se udeležujeta
V društvo sta se včlanila tudi moja starša Pavla in Jože. Redn
prijatelje.
izletov. Vsi skupaj smo veseli in ponosni, da smo našli dobre
s seboj vzamemo ne
Ko se Pehte odpravljamo na izobraževanje na morje in v hribe,
sta dve ali tri. Problem
le oblačila, ampak tudi jedačo in pijačo. Namesto ene torbe
ali avtobusa. Lepo pa
nastane, ko je treba te torbe zložiti v prtljažnik avtomobila
pogrni se«. Prej bi naštel,
je pogledati, ko te dobrote postavimo na plano, na »mizico
njeni in žeja potešena, da
kaj nimamo s seboj, kot kaj imamo. Da so želodčki napol
n. Tudi zato je lepo
so vsi deležni teh dobrot in vsi zadovoljni, to je naš dober name
biti član našega društva.

Nasvet
»Za oslabelo sr
ce sestre klaris
e, naše sosede
V 1 l črnega vi
uporabljajo ro
na položijo 6
žmarinov sirup.
vejic rožmarin
sladkorja in ku
a
(dolge 15 cm),
hajo še 5 min.
dodajo 1 kg
Po 10 min. na
naša članica iz
lijejo v stekleni
Ljubljane
ce.« Milena Š.,

“

Joži P.
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Čez
planke
Spomladanska večdnevna potepanja
Začele smo s Hrvatini. Najele smo »Hiško z razgledom«, pravzaprav hišo s
prekrasnim razgledom na Tržaški zaliv in se organizirale kot prava velika družina.
Poleg zeliščarstva na parenzani oz. porenčanki in Kraškem robu smo se učile
medsebojnih odnosov in preživele tri krasne pomladanske obmorske dni.
Naslednje leto smo se podali na Mali Lošinj v male bivalne enote v kamp
Nerezine, se seznanili z otoško kulturno dediščino, zeliščnim vrtom, se sprehodili
po prekrasnem Velem Lošinju in si na poti na Osorščico nabrali dišečega žajblja.
Sledili sta dve leti v šolskem centru Seča. Z Valterjem, našim starim znancem
iz Portoroža in z zasavskimi koreninami in njegovim sinom smo prav po
robinzonsko spoznavale dolino Dragonje.

“
Ko sem odhajala v pokoj sem slišala,
da v Zagorju deluje Društvo za zdr
avilne
rastline. Jeseni 2009 sem šla na BIO
tržnico, ki je bila v Kisovcu pri EV
J. Na
stojnicah sem opazila tudi Društvo
za zdravilne rastline. Po kratkem
pog
ovo
ru s
članicami društva sem si rekla TO
JE TO, jaz se bom učila zeliščarstva
, saj je to
delo v naravi in z zemljo. Tako sem
takoj izpolnila prijavnico. V društvu
sem od
leta 2010 in se imam fino

“

Veronika K.

“
eta na doživljajski
Program v petek zvečer : mojster in njegov vajenec vas popelj
pred Portorožem pa
sprehod – sipolov vzdolž morske promenade od skladišč soli
ure. Vse kar bomo
do plaže pod hotelom Metropol. Začetek ob 20 uri pa do 00
onje tudi pripravili kot
ta večer nalovili bomo v soboto na trekingu po dolini Drag
in pribor, svež
kulinarično poslastico. S seboj prinesite ustrezno tekočino (vino)
e.
peteršilj nekaj krompirja, ostalo bom pa dodal iz moje špajz

“

vabi Valter P., 5.maj 2015

Naše želje so šle še dlje, na jug, prav do Pelješca, kjer nas je sprejela Jana,
Slovenka, ki si je življenje spletla v Orebiču. Čudovit hotel, zanimivi izleti, krasen
morski zrak, sredozemsko rastlinstvo, dobra družba - prav nič lepšega si ne bi
želeli. Pelješac smo naslednje leto ponovili.

Nasvet
Mari D.: Naravno mazilo proti komarjem in bolham: Štiri
dni mariniramo 100 g celih nageljnovih žbic v 1/2 l alkohola.
Vsako jutro in večer jih premešamo. Nato dodamo olje,
mandljevo, sezamovo ali kakšno drugo, dobro premešamo in
napolnimo majhne stekleničke. Uporabljamo ga tako, da ga
nežno vtremo v kožo.

“
Zeliščarje sem srečevala v knjižnici, kjer so imeli razn
a izobraževanja. Izvedela sem, da
večkrat odidejo na kakšno ekskurzijo, kjer se zdra
vilnim rastlinam posvetijo v praksi.
Včlanila sem se, da bi se česa novega naučila, saj
tudi sama rada naberem rastline za čaj
in si zmešam dobro domačo zeliščno kremo (proti
gubam) za obraz.
Prvič sem se jim pridružila na ekskurziji na Pelje
šac. Navdušili so me prijazni in
dobri ljudje, ki s seboj peljejo velike zaloge samih dobr
ot. Vsak postanek avtobusa je
kulinarično doživetje. Če je slučajno komu slabo na
vožnji, takoj dobi zeliščne eliksirje, ki
jih imajo mojstri vedno v kompletu prve pomoči.
V okviru ekskurzije smo takrat skočili še na Korč
ulo. Nabirali smo zdravilne rastline in
preizkusili lokalne dobrote. Nadvse zdravilni plava
c nam je ob večerih razveseljeval srce.
Zeliščarji so me resnično očarali, postali smo prija
telji in veselim se našega druženja, ki me
vedno spravi v dobro voljo in dvigne energijo. Kom
aj čakam naslednje ekskurzije.

“

knjižničarka Irena M.

Lansko leto nas je zapeljal
duh Balkana. Spoznavali
smo Bosno s Sarajevom
z vesele in žalostne plati.
Prevzele so nas lepote
Jahorine in izvira Bosne,
ganila nas je žalost
naroda, ki se še ni rešil
spon pretekle vojne.
V letu 2019 gremo na Dugi otok, ki je baje raj za zeliščarje. Bomo videli. O tem
bomo pisali v drugem desetletju.

42
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Poletno potepanje po planinah
Vsako leto se sredi julija odpravimo v planine
na »podaljšan konec tedna«. Prvo leto nas
je tja popeljal gospod Majes, naslednja leta
pa smo si lokacijo izbrale same.
Vsako let prespimo v planinski koči ali planinskem hotelu. Čez dan se sprehajamo
po okoliških travnikih, pašnikih in gozdovih, spoznavamo rastline, si izmenjujemo
nasvete in se tako bogatimo. Ogledamo si tudi naravne znamenitosti in kulturne
spomenike. Tiste z veliko kondicije naredijo daljše planinske ture ali kolesarske
izlete. Če je vreme primerno, naberemo zdravilne rastline, seveda v zmernih
količinah.
Večeri so namenjeni druženju, veselemu klepetu, družabnim igram, delavnicam
in snovanju novih načrtov za prihodnost.
Zadnji dan se nam pridružijo še možje.
Pregled naših bivanj v planinah:
Leto 2009

Grohot

Leto 2010

Mala Planina (Domžalski dom)

Leto 2011

Mala Planina (Domžalski dom)

Leto 2012

Mala Planina (Črnuški dom)

Leto 2013

Mala Planina ( Črnuški dom)

Leto 2014

Pohorje (Grmovškov dom Kope)

Leto 2015

Pohorje (Grmovškov dom Kope)

Leto 2016

Cerkljansko (hotel Cerkno)

Leto 2017

Trnovska planota (hotel Winkler Lokve)

Leto 2018

Pohorje (Koča na Pesku)

Leto 2019

tri poletne dni nameravamo preživeti na Gorenjskem pod Stolom
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“
V Društvu sem od vsega začetka. Zdravilne rastli
ne so bile pri nas doma vedno prisotne,
mene je narava na splošno vedno zanimala. Tudi
pri študiju smo obravnavali veliko tem
s področja zdravilnih in strupenih rastlin. Izobražev
ala sem se tudi pozneje. V mojih
srednjih letih, ko so otroci odšli od doma, mi je ostaj
alo dovolj časa, da sem se spogledovala
z dopolnilno dejavnostjo pridelovanja zdravilnih rastli
n, kar pa, mimogrede, nisem nikoli
uresničila. Ne vem več, kje sem izvedela za seminar
gospoda Majesa. Poslušala sem
predavanja, vendar , ko zdaj gledam nanje, mi je bila
največja vrednost seminarja srečanje
s »puncami«. Občasno sem v naš krog pripeljala še
prijateljico Polonco. Nepozabna so
bila druženja v hribih, na morju, v vrtu, smeh in
solze, skupno veselje ob pridobitvah in
skupna žalost ob izgubah, prijateljstvo z eno besed
o. To mi je še sedaj glavna vrednost
našega druženja.

Nasvet
Divja hrana pomaga spremeniti pogled na (prehranski) svet:
nima cene – torej je zastonj ali je neskončno draga? – njena
prehranska prednost pa je izjemna. Ne le po vsebnosti za
današnji čas bistvenih hranil, temveč tudi zaradi tega, da smo
z njeno pomočjo manj odvisni od »trgovinske » hrane..Vir:
Skupaj za zdravje človeka in naravo, maj/2012

“

Alenka P.

1

“
se na dolgo načrtovano pot, da bi končno
2015 je bilo zanimivo leto. Odpravila sem
nala Ireno, ki je sicer novopečena stara
videla Tadž Mahal. Na potovanju sem spoz
kjer stanuje tudi Andreja. Irena in Andreja
Ljubljančanka s koreninami v Domžalah,
se poznata že pol življenja.
eljalo do novih skupnih točk, ki niso le
Prijateljevanje z eno in posredno drugo je prip
va prehrana, naravni načini zdravljenja,
potovanja, pač pa tudi zdravo življenje, zdra
i z nama prava strokovnjakinja. Ko sva
zdravilne rastline....Andreja je bila v primerjav
svojo sošolko Alenko (Gorenjko, primoženo
jo povprašali, od kod vse to znanje, je opisala
Zasavje in predlagala, da se tudi midve
v Zasavje), vidno članico zeliščarskega društva
članice na izletih, druženjih in skupnih
včlaniva in čim več naučiva. Ko smo spoznale
in da so že same po sebi zdravilne, smo
akcijah, ko smo ugotovile, kako pozitivne so
članice imenujete, “LJUBLJANSKA
se jim pridružile na polno. Nastala je ,kot nas
PODRUŽNICA”.
in ne prispevamo v skupne društvene fonde,
Kar je res, je res. Prav veliko zdravilnih rastl
načine prispevamo k uspešnosti delovanja
trudimo pa se, da po svojih močeh na druge
tvu po Sloveniji pa tudi po tujini.
društva, zlasti z širjenjem dobrega glasu o druš
koledarji), so bili v letu 2017 med zelo
Društveni izdelki (moški in ženski čaji ter
je bilo društvo zelo uspešno predstavljeno tudi
priljubljenimi v Ljubljani. V letu 2018 pa
v Luxembourgu!
eč dobile me same. Če pustimo znanje in
Gotovo pa smo od članstva v društvu še najv
dobile možnost spoznati čudovite ljudi, ki
vedenje o zdravilnih rastlinah ob strani, smo
znanje in pomagati po najboljših močeh.
jim ni nikdar težko potrudit se za druge, delit
kot do sedaj angažiramo v društvu in
Trdno pa smo odločene, da se v letu 2019 bolj
širimo pozitivno ener gijo.

“

ce«

Janja S.-K. ena od »Ljubljanske podr užni
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Ko Pehta rožce na
ogled postavi
Vsakoletna razstava zdravilnih rastlin
Vsako
leto
pripravimo
razstavo
zdravilnih rastlin. Največkrat smo
razstavo predstavili v avli Kulturnega
centra Delavski dom Zagorje. Dvakrat
pa je bila prireditev v Vrtu tete Johance
v Evroparku.
Kadar imamo razstavo v KC DD Zagorje, avlo spremenimo v zeleno oazo.
Prinesemo vse možne sveže in suhe rastline Razstavljene rastline krasijo
in izobražujejo. Obiskovalci si lahko pridobijo znanja o užitnih in strupenih
rastlinah, o varnem nabiranju v naravi in uporabnosti določenih rastlin.
Želimo spodbujati zanimanje za kulturno dediščino. Tako smo na razstavi
predstavili pogrinjke ob pitju čaja, najrazličnejše čajnike, stare priprave za
čebelarjenje, izdelke iz klekljanih čipk…
Osebje KC DD nas gostoljubno sprejme in nam omogoči kulturni program ob
otvoritvi. Otvoritev razstave je namreč pravi kulturni dogodek ob glasbi učencev
Glasbene šole Zagorje in drugih glasbenikov, nastopih pevskih zborov, plesnih
nastopih baletk in folklorne skupine. Imeli smo že lutkovno predstavo in video
projekcijo na velikem platnu.
To je hkrati tudi zaključek likovnega in literarnega natečaja za učence
zasavskih osnovnih šol in vrtcev. Otroška likovna in literarna dela na določeno
temo iz področja zdravilnih rastlin so velika popestritev prireditve.
Vsaka razstava je tudi kulinarični dogodek. Naše članice pripravijo dobrote
iz zelenjave, »divje hrane« in zelišč ter spečejo več vrst kruha, sladic in peciva.
Vedno ponudimo zeliščni čaj in druge napitke. Posebno cenjen je t.i. kosobrin,
zeliščni napitek za odrasle.
Vsako leto povabimo tudi goste iz zasavskih društev in organizacij,ki še dodatno
obogatijo prireditev, tudi v kulinaričnem pogledu.
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Prireditev ima humanitarno noto. Skupaj z OZ RK Zagorje zbiramo hrano in
denarne prispevke za socialno ogrožene otroke.
Na vsaki razstavi obdelamo določeno temo, vse v povezavi z zdravilnimi
rastlinami.

Teme razstav skozi čas:
14.05.2010

Zdravilne rastline s travnika in vrta

11.09.2011

Zdravilne in strupene rastline ter med

14.05.2012

Divja hrana

06.09.2013

Dobrote z vrta tete Johance

13.09.2014

Slovo poletju, pozdrav jeseni

12.06.2015

Babica skuhaj mi čaj

12.06.2016

Povabim te na čaj

05.05.2017

Čemaž na 101 način

18.04.2018

Zdravilne rastline po letnih časih

11.04.2019

Desetletje našega dela

“
Oglašam se prvič, čeprav sem pristopila v članstvo
že v začetku letošnjega leta. Kratko
bom podala moje občutke in doživetje z društvom.
Res iskrena zahvala predsednici, ki
je neumorni motor tega društva, skupine, ki dela,
ki diha, ki živi, ki se veseli, ki raste,
ki napreduje, ki pobira uspeh in nadgrajuje. Ta prisr
čnost, iskrenost, povezanost, ta
pripadnost, vdanost, spoštovanje, prizadevanje, ki
seva vse naokrog, ki jo občutijo tako
člani društva in kot tudi okolica. Občutili so jo obisk
ovalci na prireditvi.
Kako te ta utrip pritegne! Najprej je pobuda, tako
j sledi dejanje in že je tu izvedba.
V tako kratkem času pa toliko opravljenega dela
s tako malo finančnimi sredstvi! Res
pohvalno in zahvalno vsem in vsakemu posebej.
Zelo sem ponosna, da sem članica tega društva in
upam, da bom tudi sama prispevala
kamenček v ta prelepi mozaik. Meni je ta prireditev
polepšala vikend, ta domačnost,
to druženje, ta spontanost, ki jo je v današnjem času
premalo, če pa že je, se je premalo
zavedamo, zato jo je treba tudi ovrednotiti

“

Tilči, sept 2013

Nasvet
Iz širokolistnega in
Dobila sem star recept moje tete:
prisadnice (predvidevam,
ozkolistnega trpotca, rmana, pelina,
(verjetno so to luščine
da je to grenkuljica), smole, masla, ošin
ga je moja teta in pozneje
čebeljega voska), olja in kostnega moz
vilno kremo za razne
tudi mama kuhala »žaubo«, izredno zdra
a še tako trdovratno
rane, ture in lišaje. Z njo je pozdravil
gnojno mesto. Ani. L.
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Zdravilna rastlina
se predstavi
Likovni in literarni natečaj za vrtce in šole

Že zelo zgodaj smo ugotovili, da mora biti prenašanje znanja o zdravilnih rastlinah
na mlade naša pomembna dejavnost. Obrnili smo se na osnovne šole in naredili
likovni in literarni natečaj, sprva za osnovne šole, od leta 2015 pa še za vrtce
in letos še za srednje šole v Zasavju. Vsako leto sproti smo presenečeni, koliko
šol in vrtcev se odzove našemu vabilu in koliko raznolikih del dobimo. Mentorji
se soočijo z najrazličnejšimi likovnimi tehnikami od vodenih barvic, tempere,
kolaža, reliefnih tehnik, grafike do ustvarjanja z odpadnim materialom.
V teh letih smo dobili na naš naslov prave male umetnine, ne le likovne, ampak
tudi literarne, pesmi, pravljice, recepte in druge sestavke.
Vsa prispela dela razstavimo v avli Delavskega doma Zagorje ali v Vrtu tete
Johance. Prav vsa imamo spravljena v društvenih prostorih. Slikarska dela
krasijo stene pisarne,dve figuri tete Johance sta še do nedavnega poživljali
naš vrt.
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Naslovi nagradnih natečajev skozi desetletno obdobje
2010

Zdravilna rastlina se predstavi *

2011

Pomladne rastline, nabiranje in pripravki

2012

Divje rastline

2013

Okrasni elementi za Vrt tete Johance

2014

Moj zeliščni vrt

2015

Babica mi je povedala

2016

Povabim te na čaj

2017

Čemaž na 1001 način

2018

Zeliščarka teta Johanca

2019

Zelišča, naša preteklost in prihodnost
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* Prvi likovni natečaj
smo razpisali
decembra 2009. Odziv
zasavskih osnovnih šol
je bil odličen. Prejeli
smo 270 čudovitih
otroških izdelkov. K
sodelovanju smo
povabili akademskega
slikarja Nikolaj Beera,
ki nam je pomagal
pri izboru najboljših
likovnih del, ki smo jih
razstavili na naši prvi
razstavi v delavskem
domu v Zagorju v
mesecu maju 2010

Nasvet
Nuška svetuje, kako naredi hladni namok: Ščep ali žličko suhe
čajne mešanice prelije z 2-3 dl hladne vode. Rastline običajno
namaka 8-12 ur ali kar čez noč. Zjutraj čaj precedi, pred pitjem
ga segreje. Hladno namaka rastline, ki vsebujejo sluzi, grenčine
ali termično neobstojne snovi (npr. C vitamin).
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16
Vse sodelujoče otroke in njihove mentorje smo vsako leto povabili na prireditev
ob otvoritvi razstave in se jim s pozornostnimi darili tudi zahvalili za njihovo
prizadevnost.
Veseli smo zglednega sodelovanja in ustvarjalnosti, ki jo vsako leto pokažejo
otroci in njihovi mentorji. Prepričani smo, da smo tudi preko naših natečajev
približali zdravilne rastline otrokom in jim pokazali pot v čudoviti svet narave.

“

“

ne poznaš.
ga lahko pokažem, če ga
Ti
.
až
čem
ali
ris
m
ne
ov
sem vso zeleno.
»Babi, včeraj smo pri lik
o in smo barvali. Porabil
šol
v
sla
ine
pr
je
ga
ica
Učitelj
inše, april 2017

učenec 2. raz. POŠ Ml
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Dobrota
ni sirota
Humanitarna dejavnost
Nikoli ne pozabimo na socialno ogrožene otroke oz. družine, za katere zbiramo
prostovoljne prispevke, kjer se le pokaže možnost.
Prvič smo stopili skupaj, ko smo zbrali denar za družino v stiski. Kot bi mignil
smo takrat zbrali preko 300 EUR, največ s pomočjo naših Peht. Na vsakoletni
prireditvi in razstavi v Delavskem domu zbiramo poleg denarja še hrano in igrače
za otroke. Tudi sredstva od srečelovov namenimo v ta namen. Vse donacije
potekajo preko OZ RK Zagorje ob Savi.

“

Danes smo v prostorih OZ RK gostili Društvo za
zdravilne rastline Zasavje. S svojo
humanitar no akcijo so pomagali družini M., ki se
je znašla v hudi socialni stiski. Z
zbranimi denarnimi sredstvi v višini 272 EUR in
njihovimi izdelki so jim članice
polepšale praznične dni.

“

sočutna Pehta, ki je v
Lida je topla prijazna in
a
i izvedbi srečelova. Pozn
našem društvu glavna pr
da
imajo radi in obvla
ogromno ljudi, ljudje jo
aja
za med«, kadar jih prod
situacijo. Srečke »gredo
oz
evamo ostali člani .
ona. Izdelki, ki jih prisp
gajna se polni. Ona je
članice, hitro kopnijo, bla
a v tem.
preprosto nenadomestljiv
AP

“

“

Štefka Suša, dec. 2011
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Na mladih
svet stoji
Sodelovanje z mladimi, z vrtci,
osnovnimi šolami, srednjimi šolami
Vsako leto pripravimo razpis za vrtce
in osnovne šole »Zdravilna rastlina se
predstavi«. Vendar to ni edino sodelovanje
z mladimi. Naše članice sodelujejo z
lokalnimi šolami in vrtci tako, da pripravijo
predstavitve v šolah, knjižnicah ali na
terenu. Skupaj delajo dišeče šopke,
okusne lizike, se učijo pripraviti čaj,
predvsem pa spoznavajo zdravilne
rastline.

Učenci višjih razredov OŠ in srednješolci
izdelujejo mila (ob pomoči Nuške K.) in
kuhajo jedi z dodatki zelišč.
Otroci vrtcev, učenci osnovnih šol in
dijaki pridejo tudi na Vrt tete Johance,
kjer se seznanijo z rastlinami in tudi z
delom na vrtu.
Že nekaj let ima Srednja šola Zagorje
svojo visoko gredo v Vrtu tete Johance, za
katero skrbijo sami.
Sodelujemo pa tudi z Mladinskim centrom.
V letu 2016 so prostovoljci s Poljske,
Turčije, Grčije in Makedonije delali na
našem vrtu in spoznavali zdravilne rastline.

“
Na povabilo knjižničark sva se z Nuško odpravili
na
čarovniško noč v knjižnico Trbovlje. Otroke sva prese
netili s
čarovniškim čajem iz slezenovca, skupaj smo vonja
li različne
rastline, kuhali čaj in se lepo imeli.

“

šole Ivan Kavčič Izlake
Učenci in učiteljice Osnovne
Johance. Čas v vrtu nam
zelo radi obiščemo Vrt tete
m je vedno zelo lepo.
vedno zelo hitro mine, saj na
zdravilnih rastlinah in
Naučimo se veliko novega o
tudi nekaj izdelamo. Letos
naravi, na vsakem obisku
maz, ga pojedli, na koncu
smo si naredili zelo dober na
t odlično! Hvala!
lonec tudi pomazali. Več ko
vačič
pravi učiteljica Mojca Ko

“

“

V petek, 6.9.2013 sva se s sošolcem Ma
rselom
odpravila na otvoritev vrta tete Johance.

Poleg njihovih jedi smo tudi mi, dijaki
4.d spekli
nekaj dobrot za pogostitev: metovko z ocvi
rki,
princeske s čičeriko in drobnjakom, slad
ko pito s
pehtranom, zeliščne polpete in zeliščni prel
iv.
iz šolskega časopisa Prelom

“

“

Cvetka Dr, 2012
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Vrtec zasadila
bodem
Začeli smo z njivo v Kisovcu. Čeprav smo se zelo namučili s težko zemljo in
trdovratnimi pleveli, smo pridelali dovolj zelišč za začetek: kamilice, ajdo, oves,
meliso, meto…..Leta 2012 najemne pogodbe nismo več obnovili, ker smo imeli
že nov projekt. Urediti je bilo potrebno vrt v Evroparku, oboje pa enostavno
nismo zmogli.

Vrt tete Johance
1) Idejo za vrt je dal Rudi Zupan. Že na ustanovnem sestanku Društva se je
porodila ideja, da bi na pobočju srednjega nivoja parka uredil zeliščni vrt. Člani
smo idejo podprli. Podprla nas je občina Zagorje o/S. Podjetje Rudnik Zagorje
v zapiranju d.o.o. nam je dodelilo kos zemlje, ki ni bil onesnažen in ravno prav
osončen.
2) Načrt zasaditve vrta je naredil Sašo Taškar.
3) Začetna dela: Sašo je s svojimi sodelavci sfrezal ledino, člani pa smo jim
sledili z motikami, krampi in lopatami. Pobočje je bilo treba očistiti kamenja,
korenin, grmovja in manjših dreves. Včasih je naše delo izgledalo brezupno,
vendar je bil trud poplačan.
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4) Hišico smo kupili leta 2011. Delavci iz Vrtovi Taškar d.o.o. so ob pomoči
naših članov hišico sestavili, uredili smo okolico in postavili ograjo.
5) Vrt je dobil ime po nekdanji zeliščarki teti Johanci, ki je v Zagorju na Starem
trgu prodajala zelišča, zelenjavo in semena .Ime je predlagal takratni direktor
občinske uprave Brane Omahne.
6) Delovna akcija Kluba brigadirjev Zasavja je bil naslednji preskok v
oblikovanju vrta. Na tem delu Evroparka so pripravili osrednjo prireditev po
zgledu nekdanjih delovnih brigad: »Najprej delo nato zabava«. Prireditve se
je udeležilo 87 nekdanjih brigadirjev. Slavnostni govornik je bi gospod župan
Matjaž Švagan. Dobili smo potke in gredice, da smo lahko začeli z zasaditvijo.
V zgornjem delu vrta je župan zasadil malino.
7) Vrt je postal učni poligon za vse generacije od vrtcev, šol do vzgojno
varstvenega centra, upokojencev in ostalih naključnih obiskovalcev. Postal je
tudi naš osrednji prostor za druženje ob delu, klepetu (izobraževanju) in zabavi.
Predvsem se lepo vključuje v koncept celotnega Evroparka.

8) Po polni zasaditvi smo dobili še nekaj pridobitev: streho pred hiško z mizo
in klopjo, ograjo iz starih trt, visoko gredo, bazenček, ptičje hiške, valilnice, hotel
za žuželke in lansko leto celo čebelji panj. Čisto svojo »učno visoko gredo« ima
Srednja šola Zagorje. Dijaki občasno pomagajo tudi pri ostalih opravilih v vrtu,
ki danes živi svoje življenje. V njem raste čez 100 različnih zdravilnih in strupenih
rastlin. Mi ga usmerjamo, negujemo in omejujemo v določenih okvirih. Stalno so
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potrebna vzdrževalna dela naših članov. Lansko leto smo pod bukev postavili
lutko tete Johance, delo učencev in mentoric POŠ Šentlambert in POŠ Zidani
Most.
9) Prvega julija 2018 so nam zažgali obe lutki tete Johance. To nas je zelo
prizadelo. Ostali smo brez besed ob takem divjaštvu. To je najhujše ne pa, žal,
edino uničevanje našega vrta. Lahko le upamo, da se bodo storilci naveličali in
se bo razdiranje našega dela nekoč končalo.
10) Obiski in prireditve: Ne glede na vse nam je Vrt tete Johance v veliko
veselje, ponos in tudi dolžnost. Venomer je treba obnavljati potke, vzdrževati in
popravljati hiško in ograjo. Obdan je z otroškimi igrali na eni strani in napravami
za vadbo odraslih na drugi strani. Mimo vodi steza za tekače in sprehajalce. Vrt
nikoli ne sameva. Stalni prebivalci so živali: miške, polhi, kače, žabe, martinčki,
zelenci, ptiči in različne žuželke. Mimo hodijo ali tečejo ljudje vseh starosti.
Nekateri ga skoraj ne vidijo, drugi pa z zanimanjem spremljajo naše delo.
Mnogi ga obiščejo. Poleti imamo v ta namen stalna dežurstva. Pa tudi sicer
smo, posebno v rastni sezoni, veliko med gredicami, sami ali v družbi šolarjev,
dijakov, varovancev VDC, medgeneracijskih skupin ali drugih zainteresiranih
posameznikov.
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Nevenka, 14. julij. 2013

“

“
Včerajšnje dežurstvo v Vrtu tete Johance je uspešno za nami. Marinka je svoje delo
opravila že v torek in oplela velik kos vrta okrog “bazenčka”. Medtem so pripeljali tudi
zemljo v visoko gredo in Marinka je vse to lepo pograbila in poravnala, da je tako, kot
mora bit.
Midve z Jožico sva pripešačili obe zadihani in otovorjeni z gajbicami in košarami in pred
vrtom sta naju že čakala dva obiskovalca, ki sta prišla eden po začimbe in drugi po knjigo.
Potem pa sva se lotili dela in najprej porezali ajdo, ki je že kar pošteno odcvitala. Zelo
lep pa je bil oves, ki sva ga tudi porezali. Medtem sta prišla Lidija in njen sin Rudi, ki
sta prinesla nekaj keramičnih ploščic, vazo, košaro in vse sta lepo zložila na svoje mesto.
Lidija je vzgojila tudi bučo hokaido, ki smo jo potem posadili v visoko gredo in pošteno
zalili. Pridno sta se lotila rezanja ovsa, midve pa sva populili ostanke zeli, prekopali in
prerahljali zemljo, potem pa je Joži znova posejala ajdo. Prišli sta še dve obiskovalki, ki
sta si pogledali vrt, malce smo poklepetali in ura se je bližala sedmi zvečer. Že od daleč
sva zagledali Janeza, ki je prišel pogledat, kako rasteta jablani, ki jih je posadil spomladi.
Očistil jih je slaka, ki se je ovijal okoli dreves, populil še ostali plevel in okopal okoli njih.
Ajdo in oves sva dali sušit v našo hišico, čeprav sva sprva mislili, da to ne bo šlo. A kjer je
volja, je tudi pot. Prav vse sva pospravili, zložili in dali sušit.
Miri Št., 5. julij 2013

Nasvet
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Mojce in
Rožleti
Naši otroci in vnuki nas spremljajo
na
izletih,
na
prireditvah,
spremljajo nas doma pri delu na
vrtu, nabiranju zelišč in sploh so
močno vpeti v naše delo.
Prvič smo jih organizirano povabili pozimi 2016, ko smo snemali zimske kadre
za video. Zapadlo je ravno dovolj snega za snežno teto Johanco. Poleg tega
smo napolnili še ptičje hišice.
V letu 2018 smo pričeli z njihovim načrtnim vključevanjem v dejavnosti na
našem zeliščnem vrtu, kar je bila logična posledica aktivnosti društva. Otroci se
z zdravilnimi rastlinami sicer srečujejo v domačem okolju, druženje in aktivnosti
na vrtu pa domačim spoznanjem dajo nov pogled in širino.
Vodja projekta je Milojka K. Vabljeni so vsi otroci.
Vsebine srečanj načrtuje tako, da so druženja prijetna in otroci
radi prihajajo, hkrati pa se učijo in spoznajo vedno kaj novega
o rastlinah na vrtu.
Vsebine druženj:
• dekoriranje deščice s posušenim rmanom
• poletni piknik s pobiranjem zelišč in s palačinkami
• izdelovanje mandal iz semen
• nabiranje zelišč za čaj v predhodno okrašen kozarček
• jesenska okrasitev vrta z bučami, koruzo in sladkanje s
kuhanim kostanjem
• novoletna okrasitev vrta ob obisku dedka Mraza,
obdarovanju ter skrbi za ptice
• izdelava mozaika kot okrasnega elementa našega vrta
Vsako srečanje vključi tudi sprehod čez vrt, opazovanje spreminjanja, nabiranje
rastlin in plodov.

“
Včeraj sva se z vnukom udeležila delavnice z Milojko K. V Vrtu tete Johance
so lepili suhe rožice na kozarčke. Hodili so med gredicami in v kozarčke nabirali
zelišča za čaj. Zelo so se zabavali.
Pod večer se peljeva z avtom nazaj domov. Sedi v svojem sedežu, že ves zaspan in
poln vtisov razpreda: »Babi« se zamisli »Kako sem srečen! Koliko novih prijateljev
imam!« reče in zaspi,

Nasvet

“

Cvetka Dr.
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Kdor piše,
zlo ne misli.
Naše publikacije
2009 Prvo zgibanko je vsebinsko in oblikovno ustvaril Gasan O.
Avtor naslednjih je bila Cvetka Dr.. Naslovi zgibank so:
Leto 2010 - Strupene rastline
Leto 2011 - Zavarovane vrste
Leto 2012 - Zdravilne rastline z domačega vrta
Leto 2013 - Iz košare tete Johance
Leto 2014 - Začimbe za dopolnjen okus jedem
Leto 2015 - Gostija iz slovenske malhe
Leta 2013 smo izdali knjigo Dobrote z Vrta tete Johance s podnaslovom
Zbirka preizkušenih receptov z uporabo rastlin z vrta, travnika in gozda ter
predstavitev DZRZ. Recepte, fotografije, vzorce v knjigi, spremni tekst, risbice
rastlin - vse to je delo naših članov in članic. Imeli smo veliko srečo z oblikovalko,
Natašo Gala, ki je knjigi dala mikavno podobo. Pri izdaji knjige nam je izdatno
pomagal takratni RCR Zagorje z gospo Natašo Jerman Rajh. Vse knjige so
pošle, zato smo jo ponovno natisnili in je še na zalogi.

Nasvet
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rastline
s tem, kar delate, ker tudi jaz ljubim
spadate k našemu društvu Odiseja
šamo
rim in na naših seminarjih vedno sku
iz srca, da o kuhanju z zelišči ne govo
aj
hčerka bo kuhala iz vaše knjige. Kom
ponuditi kaj podobnega. Tudi moja
čakam, da poskusim!

“

Alenka Rebula 11.7.2013

Leta 2016 smo začeli z izdajanjem zgibank o zdravilnih rastlinah. Vsaka članica
je izbrala tisto, ki ji je najbolj blizu. Risbe na naslovnici je ponovno prispevala
Mili U. Pridelale smo 15 zelo zanimivih publikacij, ki jih delimo po šolah in raznih
delavnicah, članom, prijateljem in obiskovalcem naših stojnic.
Seznam zgibank zdravilnih rastlin po letih nastajanja in avtorjih tekstov:
Leto 2016
Navadna ajda - Mirica Št.
Velika kopriva – Cvetka Dr.
Artičoka - Veronika K.
Prava kamilica – Alenka P.
Divja ščetica – Nuška K.
Leto 2017
Pegasti badelj – Nuška K.
Čemaž – Alenka S.
Lovor – Cvetka Dr.
Brestovolitni oslad- Mirica Št.
Sladki pelin – Cvetka PP
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Leto 2018
Vrtni ognjič – Ani L.
Gozdni slezenovec – Nuška K.
Vrtnica – Cvetka Dr.
Plavica ali modri glavinec – Milojka S.
Prava lakota – Alenka S.
Leta 2017 smo se lotili koledarja. Skupaj z Društvom zasavskih klekljaric
Srčevke, ki jih vodi Jana K.Č., tudi naša članica, smo ob pomoči oblikovalke
Nataše Gala ustvarili Koledar tete Johance 2018. Ne smemo pozabiti avtorjev
kvalitetnih fotografij, katere smo iskali tudi izven našega društva (vsi so fotografije
brezplačno odstopili) in naše »hišne risarke« Mili U., ki je ponovno prispevala
risbe s svinčnikom za vsako od dvanajstih predstavljenih rastlin. Koledar je bil
sprejet z velikim občudovanjem in je lansko leto krasil marsikatero kuhinjsko
steno po Sloveniji in celo izven meja. Ni čudno, da so nas konec lanskega leta
spraševali po koledarju za leto 2019. »Bomo videli za prihodnje leto« smo rekli.
»Zdaj je na vrsti Zbornik našega desetletnega delovanja in druženja.«

MAJ

2018

lipa in lipovec

LIPA (Tilia plathyphyllos) in LIPOVEC ( Tilia cordata) sta po zdravilnih učinkovinah
enakovredni vrsti. Lipovec cveti teden ali dva pozneje kot lipa. Mogočno drevo z
opojno dišečimi cvetovi je bilo cenjeno že v antiki. Pri starih Slovanih so se pod njo
zbirali modreci. Simbolizira prijateljstvo in pravičnost. V zdravilne namene nabiramo
cvetove z ovršnimi listi. Poparek pospešuje znojenje in pomirja. Uporabljamo ga
pri prehladnih obolenjih. Oglje iz lipovega lesa ponekod še danes uporabljajo pri
črevesnih in kožnih obolenjih.
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Alenka pozdravljena, večkrat se podam po stezah
nad Orebić z lepimi spomini na tebe in tvojo ekipo.
Zdaj je tako lepo, ljudi pa nikjer. Vsi ste mi še živo
pred očmi, veseli in radoznali. Dobila sem koledar.
Prelep je. Vsak dan ga bom gledala, ko bom
pripravljala kosilo.
Ko razmišljam o vas, se spomnim pesmi iz Družbe
Pere Kvržice...kad se male ruke slože, sve se može,
sve se može....

“

Jana B.H., Pelješac, 19.12.2017

Leta 2018 smo izdali zgibanko Zgibanko Kako pravilno ravnati z zdravilnimi
rastlinami. Naš namen je bil, da otrokom oz. učencem pokažemo, kako nabirati,
sušiti in shranjevati zdravilne rastline. Ilustracije je odstopila slikarka Suzana
Šlebir, ki se ji še posebej zahvaljujemo.
Leto 2019: Desetletno delovanje DZRZ je opisano v pričujoči knjigi, Zborniku
desetletnega delovanja DZRZ.

Nasvet
re materino
Sandrina dušica v rumu: Sandra nabe
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stekleničke.
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Pozor,
snemamo!
Naš video
Več kot leto smo snemali video z naslovom Vrt tete Johance. Vsak si ga lahko
ogleda na spletni strani You tube
https://www.youtube.com/watch?v=blMFzcQkDCM

V kratkem, 4 minutnem filmčku je prikazan Vrt tete Johance in preko njega tudi
delovanje našega društva. Matej Dumančič s sodelavci je posnel vrt in naše
delovanje v vseh štirih letnih časih. Pred oddajo »rokopisa«, marca 2019 smo
imeli 778 ogledov.

Nasvet
Sok iz aronije naredimo tako, da vzamemo 6dl vode ali jabolčnega
soka, 3 dl jagod aronije, sok 1 pomaranče in 1 limone, 5 do 10 dag
sladkorja in kuhamo 10 min. Sproti s cedilom pobiramo pene.
Vroče polnimo v vroče steklenice, Cvetka Dr.

“
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Cvetka Meh: Društvo za zdravilne rastline
Zasavje sem spoznala pred nekaj leti, ko sem si v
avli Delavskega doma Zagorje ogledala razstavo
o zdravilnih zeliščih. Na razstavi so mi članice
i
društva postregle z njihovimi dobrotami (različnim
zeliščnimi namazi in pecivom) in seveda z zelo
dobrim domačim zeliščnim čajem ter me povabile,
da se jim pridružim. Ker sem zaradi zdravstvenih
težav morala jutranjo kavico zamenjati s čajem, sem
bila povabila zelo vesela, saj bom odslej lahko čaje
pripravljala sama doma in mi jih ne bo treba več
kupovati v trgovini.
ce in si vrt in rastline ogledala še v živo.
Ogledala sem si tudi kratki film o Vrtu tete Johan
lu zatem udeležila tudi prvega
Jeseni leta 2017 sem se pridružila društvu in kma
e o pravilnem nabiranju in sušenju ter o
predavanja oz. delavnice, kjer sem spoznala osnov
o znanja pa sem do danes pridobila tudi
načinu uporabe nekaterih zdravilnih zelišč. Velik
čajne mešanice. Hvala vam Pehtice!
na druženjih, ko pripravljamo posušene rastline za

Nasvet
Smolnato mazilo po Veronikino: »Najprej
naberem smrekovo
smolo, ji dodam malo olivnega olja, jo stopim
in precedim. Tako
pripravim smolo za mazilo. 30 g smole, 100 ml osnov
nega olja, 50 ml
šentjanževega olja in 17 g čebeljega voska na vroči
vodni kopeli stopim,
ter nalijem v pripravljene čiste steklene ali plastične
posodice.
Smolnato mazilo uporabljam za celjenje ran, za boljšo
prekr vavitev, za
odpravljanje bolečin v sklepih in hrbtenici, pri
obrabah, zvinih,
zlomih, pri otekanju nog.

“

Cvetka M.
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Medijske
zvezdice
Pojavljanje v medijih
Ko smo začeli z delovanjem, smo postali zanimivi za lokalne medije. O nas je
pisal časopis ZASAVC, o nas so poročali na radijski postaji Kum in televizijski
postaji ETV, kjer smo bili predstavljeni v oddaji Dobro je vedeti . Še vedno si jo
lahko ogledate na njihovi spletni strani:
https://www.youtube.com/watch?v=7wXOQK92_vE

Naši člani so se dvakrat udeležili snemanja oddaje Narava zdravi na NET TV.
Prvič smo se zapeljali v Maribor 15.9.2011, kjer smo predstavljali svoje društvo,
drugič pa dve leti pozneje, ko smo predstavili knjigo Dobrote z vrta tete Johance.
Gospa Marija Merljak nas je trikrat povabila v oddajo Dobro jutro TV Slo 1.
Predstavili smo sladki komarček in naravne repelente.
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20.10.2017 je oddaja potekala v živo s ploščadi v Zagorju. Gospa Merljak je
naredila kratek razgovor z Nušo K. o zeliščnih dodatkih zasavskim jedem.

“

»Že pred upokojitvijo dec. 2008, sem se odločila, da bom
več prostega časa posvetila zdravilnim rastlinam - nabiranju
in gojenju na vrtu. Prav takrat je zeliščar g. Jože Majes v
Zagorju organiziral enomesečni tečaj na to temo. Prijavila
sem se in polno uživala v predavanjih, med odmori pa smo se
tečajniki družili, postajali več kot naključni znanci, padla je
ideja o ustanovitvi društva, ki bi povezalo ljubitelje zdravilnih
rastlin vseh treh dolin. Idejo smo uresničili in. zdaj smo
prijetna družba, prijatelji, prepoznavni v naši ožji in tudi
širši okolici. Prepričana sem, da je bila včlanitev v Društvo za
zdravilne rastline Zasavje moja najboljša odločitev.

“

Nuška K., naša glavna Pehta
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Sopotniki
Društva in organizacije, s katerimi smo v desetih letih sodelovali
V desetih letih se je nabralo lepo število društev in organizacij, s katerimi smo
sodelovali oz. so nam pomagali na naši poti:
Občine Zagorje o/s, Trbovlje in Hrastnik podpirajo naše delovanje in izdatno
pomagajo uresničevati naše projekte.
Kulturni center Delavski dom Zagorje nam vsako leto omogoči vsaj eno
prireditev.
Knjižnica Mile Klopčič Zagorje nas nesebično podpira v projektu Razgovori
o zdravju za zdravje.
Zasavska ljudska univerza, Večgeneracijski center Zagorje pomaga pri
izvedbi predavanj in razstav ter nas založi z darili.
Kulturno društvo Mlinše nam omogoči izvedbo predvsem kuharskih delavnic.
Pevska in gledališka skupina sta sodelovali pri naših prireditvah v KC DD.
Glasbena šola Zagorje je vedno prisotna pri izvedbi prireditev v Delavskem
domu.
Nataša Gala, ki nam je oblikovala vse tri knjige, napise in zgibanko.
Dušan Malić nam je pomagal pri postavitvi FB in internetne strani.
OZ RK Zagorje, z njimi sodelujemo pri humanitarnih akcijah.
Društvo prijateljev mladine Zagorje priskoči na pomoč nam, mi pa njim.
PGD Zagorje nam redno dovaža vodo v Vrt TJ, z njimi sodelujemo tudi na
drugih področjih.
Kulturno društvo Svoboda center - Folklorna skupina Trbovlje nam popestri
mnoge prireditve.
Društvo zasavskih klekljaric Srčevke, njene članice so prispevale 12 čudovitih
klekljanih čipk za 12 mesecev. Vsako leto v Vrtu tete Johance pripravijo prikaz
klekljanja.
Vrtovi Taškar d.o.o. so nas izdatno reševali iz zagat pri začetkih kultivacije Vrta
TJ. Zdaj pomagajo pri prevozih in nasvetih.
Vrtnarstvo Napret Čeperlin Damjana nas zalaga s sadikami začimbnic. Vsako
leto nas povabijo na Dneve sivke.

10 LET V SVETU ZDRAVILNIH RASTLIN

zbornik teteJ ohance

69

Vrtnarstvo Hodak nas je oskrbelo z novimi sadikami, ko je stare pobrala suša.
Ekodrevesnica Ocepek nam je darovala dve sadiki slovenskih avtohtonih
jablan (dolenjsko in gorenjsko voščenko).
Knjižnica Tone Seliškar Trbovlje
Knjižnica Anton Sovre Hrastnik
Varstveno delovni center Zagorje
Čebelarsko društvo Zagorje
Mladinski center Zagorje
Društvo vaških žena Čemšenik
Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake – Mlinše – Kolovrat
Društvo kmečkih žena in deklet Podkum
Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje
Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik
Turistično društvo Hrastnik
Društvo invalidov Hrastnik
Medgeneracijski center Zagorje
Društvo za preprečevanje osteoporoze Zagorje
Društvo Povojček Prevalje nas je povabilo na njihov Festival zdravilnih rastlin.
Klub brigadirjev Zasavja z delovno akcijo v nastajanju Vrta TJ.
Kinološko društvo Zagorje s prikazom sporazumevanja med psi in otroki.
Zagorski oktet
Regionalno stičišče NVO Mrest Zagorje
RCR Zagorje
Nu frame d.o.o.
Matej Dumančič
Foto društvo Goga Zagorje
Nikolaj Beer, akademski slikar
Suzana Šlebir, ilustratorka
Vsem naštetim se zahvaljujemo za njihov prispevek k delovanju našega društva.
Samo upamo lahko, da nismo zaradi časovne oddaljenosti koga izpustili.

“
že v otroštvu, saj smo jih doma
Z zdravilnimi rastlinami in zelišči sem se srečevala
pred leti zasledila, da se v Zasavju
uporabljali tako za ljudi kot tudi za živino. Ko sem
vila, čeprav za gospoda Majesa do
organizira tečaj o zdravilnih rastlinah, sem se prija
stanovljenemu društvu čisto naravna
takrat še nisem slišala. Potem je bil pristop k novou
mi čas ne dopušča, da bi bila v
pot. Srečala sem kup zanimivih in srčnih ljudi. Ker
vanj, ki se jih utegnem udeležiti, zelo
društvu bolj aktivna, sem bolj uporabnica vseh preda
k delovanju. Kljub temu pa imam
rada grem na izlete, kdaj tudi kaj malega prispevam
bi.
vedno občutek, da sem zaželena in vedno v dobri druž
ki delujeta na precej različnih
Občasno združita moči tudi dve zasavski društvi,
sem bolj aktivna) in nastanejo
področjih(zdravilnih rastlin s klekljanjem, kjer pa
ni zadnje takšno sodelovanje, saj že
zanimivi rezultati. Verjetno koledar za leto 2018
snujemo nove projekte.

“

aric Srčevke

Jana KČ, predsednica Društva zasavskih kleklj

“
Članice društva za zdravilne ras
tline se že od vsega začetka udeležu
jemo Dnevov sivke,
ki jih v mesecu juniju organizira
gospa Damjana Napret-Čeperlin
na
svoji vrtnariji na
Marnem, kjer ima posajenih 160
0 sadik sivke. Omamni vonj sivk
e
Ma
rno spremeni v
malo Provanso in privabi na prir
editev vsako let več obiskovalcev.
Čla
nice smo vesele, da
lahko s svojimi izdelki popestrimo
ponudbo in smo del tega praznika.
Vs
ako leto znova se
veselimo druženja z Damjano, ki
je tudi naša dolgoletna članica.

“

Miri. Št.
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Konec,
ki to ni
Društvo danes in kako naprej
V desetletnem obdobju je ostalo veliko stalnic in prišlo do sprememb.

Spremembe:
V letu 2012 smo pridobili nove prostore nad Gasilskim društvom in zamenjali
banko.
V izkaznici društva so zdaj naslednji ključni podatki:
Društvo za zdravilne rastline Zasavje
Kidričeva 11a, Zagorje ob Savi, tel 040625513
Davčna št.: 54251095
TRR pri Delavski hranilnici Zagorje ob Savi SI56-6100-0000-5586-674
V letu 2013 smo pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju zdravstva. Na občnem zboru smo korigirali status društva.
DZRZ je prostovoljno združenje, ljubiteljev, nabiralcev, prodajalcev, gojiteljev in
proučevalcev zdravilnih rastlin ter izdelovalcev zdravilnih preparatov.
DZRZ je društvo, ki deluje po načelu pomoči in samopomoči različnim
skupinam ljudi, ki potrebujejo pomoč.
DZRZ vključuje in povezuje članstvo na amaterski podlagi in v skladu z
Zakonom o društvih.
S statusom društva v javnem interesu smo postali upravičenci do dela dohodnine
v višini 0,5%, ki ga odstopa država in ga donirajo davčni zavezanci. Izpolniti je
potrebno obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga
poslati na FURS.
V letu 2017 smo spremenili napise na čajnih mešanicah in drugih pripravkih.
Lične napise je oblikovala Nataša Gala.
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V letu 2018 smo posodobili našo FB stran https://www.facebook.com/
Društvo-za-zdravilne-rastline-Zasavje in internetno stran http://www.rastlinezasavje.si/. Pri tem nam je pomagal Dušan Malić.
V letu 2019 nam je Nataša Gala oblikovala nov logotip, tako da bomo šli v
novo desetletje z novo podobo, ki ponazarja našo glavno dejavnost, pripravo
čajnih mešanic in začimb. Bršljanov list ostaja in ponazarja našo trdnost in
pozitivno energijo. Različno obrnjeni listi pa kažejo našo vsestranskost oz.
širino.
Stalnica so naše prireditve in druge aktivnosti. Stalnica je tudi število članov,
Čeprav vsako leto kdo odide, pa se spet kdo na novo včlani. Ne odstopamo
tudi od naših načel in usmeritev in prijateljskih druženj.

Nasvet
in »klasičnimi”
Prof.dr. Samo Kreft: Med pripravki iz zdravilnih zelišč
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“
Kako hitro je minilo 10 let! Ko gledam fotografije, kar ne morem verjeti, kako mladi in
luštni smo bili pred desetimi leti. Novejše fotografije kažejo malce drugačne obraze: na
enem se kaže skrb, na drugemu zasledimo utrujenost, tretjega pestijo bolečina, toda ko se
zberemo skupaj in pričnemo z delom in nadaljujemo s klepetom, smeh na obraze počasi
nariše popolnoma novo podobo. Želim, da bi ta podoba ostala čim dlje.
Načrti?.
Načrtov za delo imamo veliko, čeprav jih vsako leto teže uresničujemo. Naša največja želja
je, da se še v bodoče družimo, da urejamo Vrt tete Johance, da učimo mladino in starejše.
Pa še to: Naše vrste bi želeli še okrepiti in še povečati prepoznavnost društva.
Ponosni smo na delo, ki smo ga naredili v teh 10 letih. Veliko otrok in odraslih smo bolj
povezali z naravo in njenimi dobrinami. Nekaj ljudi je v naravi našlo vsakdanji kruh.
Našo desetletnico praznujemo delavno. Za praznik si podarimo pričujočo knjigo, ki nas
bo spomnila lepih trenutkov. V avli KC DD načrtujemo razstavo našega desetletnega
bo
delovanja, učenci bodo dobili lepe nagrade za svoje delo, vsi pa pridobili nekaj, kar nas
zopet napolnilo z veseljem in radostjo.

“

Cvetka Dr., predsednica
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Nasvet

Nasvet

Borovi vršički in sveži
smolni storži namočeni v
med, sladkor ali drug naravni
konzervans zelo učinkovito
lajšajo in blagodejno vplivajo
na različne dihalne težave.
Delamo v razmerju 1:3 ali
1:2 (če vršičke prej čez noč
posušimo na zraku). Eno
enoto suhe snovi prelijemo
s tremi enotami domačega
medu. Postavimo na sonce
in zaščitimo embalažo, da
sonce ne sije direktno. Večkrat
pretresemo. Po treh tednih
odcedimo. Maja G.

Vesna B. svetuje: »Če žel
imo narediti svoje čokola
dno milo (posebno
milo za razvajanje), potre
bujemo nekaj dobre volje,
natančno stehtane
količine maščob, vode in
natrijevega hidroksida po
izb
ranem receptu za
milo in v fazi, ko se zm
es pričenja gostiti, dodam
o
sol
, v katero smo
zmešali eterična olja cimeta
, sivke in nageljnovih žbi
c
ter
kakav in cimet
v prahu.
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Nasvet
i šop drobnjaka,
Drobnjakov namaz (pesto): Večj
ke (lešnike,orehe,
deviško olivno olje, sol, nasekljane oreš
obvezen) sesekljamo
pinjole ali mandeljne), parmezan ( ni
v kozarčke. Pazimo,
v lepo mazljivo maso in nadevamo
še olje, zapremo in
da ni mehurčkov. Po vrhu nalijemo
hranimo v hladilniku. Miri Št.

“
Er no, delavno in natančno, od zda

j naprej našo tajnico je včasih na
njenih poteh spremljal
zvesti štirinožni prijatelj, ki se je
priljubil tudi nam.

Nasvet

“

AP

tudi sosedom.
V naši bližini živijo sestre Klarise, ki rade delijo svoje znanje
z brinovimi
žganje
nževo
šentja
Za želodčno črevesne težave pripravljajo
dajo pol
žganja
ega
domač
l
4
do
3
jagodami, kumino in meliso. V
rja,
sladko
žlice
4
do
3
ževke,
šentjan
kozarca cvetov in rdečkastih listov
Vse
melise.
malo
ter
jagod
ih
brinov
3 žlice kumine in 100 g zmečkanih
postavijo za 3
sestavine premešajo in dajo v kozarec, ki ga dobro zaprejo in
ijo in nalijejo
preced
gazo
Skozi
ejo.
tedne na sonce. Vmes ga večkrat pretres
v steklenice, Milena Š. iz Ljubljane
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Sponzorji in
donatorji

10 LET V SVETU ZDRAVILNIH RASTLIN

zbornik teteJ ohance

Društvo upokojencev Zagorje
Pizzerija Čebelica
Aki d.o.o. Izlake
Agrolit d.o.o. PE Zagorje o/S
Ključavničarstvo Vojska Pavle s.p., Dob

Nasvet
Zasadite svoj vrt in negujte lastno dušo,
namesto da čakate, da vam kdo prinese rože.
Veronica Schoffstall
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Bodite v cvetju!

Vrtnarstvo NAPRET
Marno 22
1431 Dol pri Hrastniku
GSM: 031 767 967

info@vrtnarstvo-napret.si

www.vrtnarstvo-napret.si

Praznik sivke
na Marnem

Sivka z Marnega

21. - 23. junij 2019
10. - 16. ure
Dogodki na prireditvi:
• izdelovanje sivkinih šopkov in venčkov
• fotografiranje na sivkinem polju
• sivka v kulinariki
• izdelki iz sivke, sodelovanje z lokalnimi ponudniki
• ogled destilacije sivke

Delovni časv sezoni:
vsak dan 8. - 18. ure
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EKOLOŠKE SADIKE

Vse naše sadike zelenjave, dišavnice,
začimbe in zdravilne rastline so vzgojene:
- iz ekoloških in nerazkuženih semen,
- iz semen odpornih sort,
- posajene v ekološkem substratu,
- pognojeno z naravnimi gnojili,
- škropljeno z naravnimi pripravki za
varstvo rastlin.

80

10 LET V SVETU ZDRAVILNIH RASTLIN

zbornik teteJ ohance

Nasvet
hitro,
Naj ti čas nikoli ne mineva tako
!
da ne bi zastal in pomislil na prijatelje
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