
PROGRAM za mesec JULIJ 
 
Dragi člani in interesenti društva Sapientia! Poletje dosega svoj vrhunec; raztreseni smo 
po vseh koncih in krajih, zdaj je čas dopustov, morja in sprostitve, ko damo svoje glave 
malce na OFF... 
Zame osebno pa predstavljajo ti meseci vrhunec dela; rastline na polno cvetijo in plodijo, 
potrebno jih je negovati, obrezovati in obnavljati, predvsem pa nabirati po njivi, 
travnikih in gozdovih, da naredimo zalogo za dolgo zimo. Naša zeliščna njivica čudovito 
uspeva brez kakršnihkoli sredstev in celo zalivanja, vse kar potrebuje, so pridne človeške 
roke in spoštljiv, ljubeč odnos do daril, ki nam jih daje. Prav tako lepo uspevajo naša 
žitna polja naokrog. 

 
Zdaj je čas, ko se lahko človek največ 
nauči iz narave: čudoviti in jasni večeri, 
kjer lahko proučujemo nebesne postavitve 
ozvezdij in planetov, polnost rastlinskega 
sveta v interakciji z živalskim, svetloba in 
toplota se prežemata z vodo in zemljo… 
Pravljica. Naužijte se je in ne spreglejte 
teh čarobnih stvari, četudi ste na 
dopustih.  
 
 

 
V tem duhu vas kot najprej vabim na mini pohod na Pohorje (smer Trije kralji), kjer je 
moja želja srečati se z arniko, danes zaščiteno in na žalost močno ogroženo rastlino.  
Kdaj: V četrtek 11.7. se vsi iz ptujske, MB in LJ smeri ob 15.30 dobimo na bencinski 
črpalki Petrol na odcepu Slovenska Bistrica-jug. Od tam se peljemo naprej skupaj proti 
Arehu. 
Na pohodu si bomo ogledali rastlinski, kamninski in živalski svet Pohorja, vzamite kakšno 
beležko in pisalo, dobro se obujte in oblecite, vzamite kakšno pijačo in sendvič. Pohod ne 
bo naporen in je primeren za vsakogar. 
 
V nedeljo 28.7. vas vabim na našo prvo praktično DELAVNICO, ki se bo odvijala na 
sedežu našega društva: IZDELAVA DOMAČIH, 100% NARAVNIH, ZELIŠČNIH MIL. 
Skupaj se bomo naučili izdelati mila, se učili o sestavinah in učinkih različnih mil, vsak bo 
dobil tudi malo brošuro s podrobnimi navodili za izdelavo, opisom sestavin, celotne 
procedure in potrebnih pripomočkov za domačo izdelavo in si tudi sam po svoji želji 
izdelal kos mila iz zelišč, negovalnih in eteričnih olj.     
Kdaj: Nedelja 28.7. ob 16.00 (OBVEZNA prijava do srede 24.7.!) 
Trajanje: 2 uri 
Cena za aktivne člane: 15 EUR 
         za pridružene člane: 25 EUR 
         
 



NAPOVED ZA AVGUST 
 
Zelo ponosno vam sporočam, da se začenjata dva velika raziskovalna projekta v okviru 
Izobraževanja v goetheanistično-antropozofskem naravoslovju s sedežem v Švici: 
Naš član Srečo Dolanc bo proučeval družino košaric s poudarkom na planiki in arniki, 
zraven paralelno mu bom pomagala s proučevanjem potrošnika ali cikorije. 
 

      
 
Istočasno pa se nam pridružuje še nova članica Barbara, učiteljica biologije iz obmejne 
Hrvaške, ki bo proučevala različne vrste petoprstnika (Potentilla sp.). 
 

Tako bom avgusta organizirala poseben »Steigbild« 
seminar, ki se bo odvijal celoten vikend; celo soboto pa 
vse do nedeljskega popoldneva (3. in 4.8.). 
Vabljeni ste tudi ostali, ki vas zanimajo posebne metode 
proučevanja rastlin in imate znanstvenega raziskovalnega 
duha v sebi. Če obstaja interes, da bi se nam pridružili in 
intenzivno delali z nami, mi prosim javite.  
 

 
PREGLED DOGODKOV ZA NAZAJ… 
 
Naš novi, poskusni in poenostavljeni sušilnik za zelišča nam zelo pridno služi. Postavimo ga v 
senčen, suh in topel prostor, iz vseh strani odpremo in razpotegnemo lahke lesene predale in po 
njih razprostremo zelišča. Tako prihranimo veliko prostora, zelišča pa se posušijo zelo hitro; ko 
jih pospravimo, predale enostavno zapremo, sušilnik pa odpeljemo kamorkoli (ima kolesca). 
Naš Rudi pripravlja že nove, izboljšane verzije različnih velikosti (mini, srednji, maxi), če bi 
praktičen sušilec želeli imeti tudi zase, me kontaktirajte. 
 

 



 
Junija smo imeli tudi mini pohod po Posavskem hribovju v okolici Rimskih toplic. Šli smo do 
čudovitega Srečotovega vikenda in imeli čast preživeti dan skupaj z njegovo družino.  
 

 
 
Čeprav nas je bilo malo, smo se imeli zelo fajn, Srečova mama nam je skuhala odlično kosilo, 
skupaj smo se sprehodili, spoznavali in nabirali rastline, si ogledali njihov čudovit vrt, se veselo 
družili itd. 

    
 
Zadnji teden junija sem bila na morju v okolici Zadra. Tam sem si utrgala trenutek tudi 
za spoznavanje okoliške flore in nabiranje tam rastočih zelišč. Pri tem sta mi na pomoč 
priskočila nadebudna mladenca Edvard in Borut ☺☺☺☺, ki sta bila moja junaka dneva. 
Zaslužita si omembo v novičkah našega društva. Nabrala sem tudi čudovito pasijonko, ki 
predstavlja Kristusovo križanje in je resnično nekaj zelo posebnega. 
  

           
 


