
  

 

TRADICIONALNI ZELIŠČARSKI FESTIVAL V SRCU SLOVENIJE   

8. junija bo na Geossu dan dišečih doživetij in zdravih spoznanj  

Na prizorišču, kjer bodo zeliščarji iz vse Slovenije ves dan ponujali svoje izbrane 

zeliščne izdelke, bo opoldne zazvenela pesem pevke Ditke, znane po pesmih Ferija 

Lainščka. Pridružili se ji bodo otroci iz šole in vrtca na Vačah, slišali pa jih bodo vsi, ki 

se bodo že dopoldan čudili zdravilnim močem bezga, uživali v okusu pečenih zeliščnih 

dobrot in žlikrofov, omogočili otrokom ustvarjanje z glino v keramični delavnici in 

prisluhnili strokovni okrogli mizi o podjetni prihodnosti zeliščarstva, ki se je bo 

udeležila tudi Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Popoldne se bodo nekateri odpravili na nabiranje rastlin po travnikih Slivne in si 

izdelali herbarij, drugi bodo pekli pico z zelišči, tretji si bodo morda raje izdelali 

zeliščno milo ali pa prisluhnili Vlasti Mlakar o ljudskem zdravilstvu, Antonu Komatu o 

tradicionalnih ekoloških znanjih, Dušici Kunaver o čarodejni moči rastlin v ljudski 

dediščini ali Nataši Ferant o vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin.  

Tako živahno bo letos na zeliščarskem festivalu, ki s selitvijo na Geoss v Spodnjo 

Slivno pri Vačah postaja tradicionalen. Organizatorji – Zadruga Jarina in LAS Srce 

Slovenije v sodelovanju z gostoljubnimi domačini, zbranimi pod okriljem Društva za 

razvoj Slivne – za letos obljubljajo tudi brezplačno varstvo otrok!  

Program, ki se še bogati, lahko spremljate na spletnih straneh in družabnih 

omrežjih Zadruge Jarina in LAS Srce Slovenije. Vabljeni k obisku in sodelovanju!  

 

Na območju LAS Srce Slovenije se znanje in izkušnje ljudi, ki se ukvarjajo z zelišči, 
prepletajo z izročilom prednikov. Prebivalce spodbujamo tako k ohranjanju 

tradicionalnih ljudskih modrosti kot tudi k podjetnosti na tem področju. Projekt ITP 
Zeliščarske dediščine sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 

2020. 

 

https://www.facebook.com/jarina.zadruga/
https://www.facebook.com/the.heart.of.slovenia/?ref=bookmarks


 


