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 1 UVOD  

V 1. Vsebinskem poročilu projekta Naučimo se postati samooskrbi smo opravili 
naslednje aktivnosti:  

 

Delavnica 1 (marec 2015): Ogled učnega poligona za samooskrbo Dole  
Delavnica 2 (april): Analiza zemlje  
Delavnica 3 (maj): Izdelava permakulturnih gred 
Delavnica 4 (junij): Uporaba ekoremediacij za zadrževanje vode in oživitev prsti 
 
V 2. Vsebinskem poročilu je vključena 5. Delavnica: 
Delavnica 5 (julij): Zelišča, divje rastline in gojena zelenjava  
Ter dokončna izdelava filma: Naučimo se postati samooskrbni.  
 

 

 
2 DELAVNICA 5 (JULIJ 2015): ZELIŠČA, DIVJE RASTLINE IN GOJENA 
ZELENJAVA 

Izvajalka: prof. ddr. Ana Vovk Korže 

Lokacija: Učni poligon za samooskrbo Dole, občina Poljčane  

Vsebine: 

-  Prepoznavanje rastlin s čudežno močjo (zelišč, divjih in gojenih rastlin) 

- Možnosti uporabe rastlin v prehrani  

 



    

 
 

3 RASTLINE S ČUDEŽNO MOČJO  

 

SVETLOBNI KOREN 

Svetlobni koren spada zaradi zdravilnih učinkov v skupino super živil. Nemško ime je  

Lichtwurzel oziroma latinsko Dioscorea batatas. V angleščini se imenuje – The Hardy Yam, v 

njegovi domovini Kitajski pa mu pravijo šan-jao (Shan Yao = gorska medicina).  

Seznam lastnosti in priporočil v tradicionalni kitajski medicini oziroma njihovi medicinski 

knjigi Compendium Materia Medica: Jam stimulira vranico, želodec, pljuča in ledvica ter 

življenjsko energijo qi, posebno energijo jin. V knjigi je navedeno, da ugodno deluje na 

»utrujenost, slabo dihanje, sramežljivost, slab ton glasu, odpor do vetra, spontano potenje, 

bledo polt in šibek utrip. Dviga duha in razsvetli razum, spodbuja dolgoživost, pospešuje 

prekrvavitev in ohranja kanale odprte. Pospešuje prebavo, odvaja vodo, zbuja tek, stimulira 

endokrine žleze, hrani semensko esenco, dodajajo še drugi prehranski strokovnjaki. Redno 

jemanje pomlajevalno deluje na kožo in lase ter znižuje krvni sladkor. 

 Svetlobni koren je vzpenjavka, zraste tudi do pet metrov v višino in njen nadzemni del 

spominja na slak. Po opori se vzpenja v nasprotni smeri urnega kazalca. Gojitelji zelo pazijo, 

ko poskušajo rastlino usmeriti pri vzpenjanju, da ne bi poškodovali občutljivega rastnega 

vršička in bi to oslabilo njeno rastno moč. Gospodarsko pomemben je podzemni del rastline, 

koren, dolg tudi do metra in pol, z mnogimi stranskimi koreninicami. Če rastlino gojimo 

pravilno, je koren odebeljen in raven. Njegova notranjost je enakomerna, bela in sluzasta. Na 

mestu belih in močno dišečih cvetov se oblikujejo kot droben žir velike bubile, s katerimi se 

rastline vegetativno razmnožujejo. 

 

 ČRNA KUMINA  

Cvetoča rastlina  Nigella Sativa doseže med 30 in 50 cm višine in  je zdravilna zaradi svojih 

posebnosti. Seje se lahko 2x letno, spomladi in jeseni. Ima več imen kot so rimski coriander, 

črni sezam, črni blagoslov, danes pa tej rastlini pravimo črna kumina ali črno seme zardi 

izgleda. Dokazano deluje analgetsko (protibolečinsko), antibakterijsko, antivirusno, 

antiglivično, antioksidativno in antidiabetično. Dokazano tudi znižuje povišan krvni pritisk, 

sprošča dihalne poti, ščiti jetra, ledive in zavira rast tumorjev. Vsekakor so zanimive študije o 

delovanju črne kumine na raka. Več študij dokazuje, da komponente v semenih dokazano 

zavirajo razne vrste raka. Še posebno je zanimiva študija maroških znanstvenikov, ki poročajo 

o splošnem protirakavem učinku. Ugotovili so, da eterično olje črne kumine ustavi rast večine 

tumorskih celic. Naredili so tudi poskus razsoja metastaz in ugotovili, da je eterično olje črne 

kumine celo preprečilo razvoj metastaz v jetrih. Leta 1996 je centralna uprava za kontrolo 

zdravil in prehrane v ZDA odobrila uporabo olja črne kumine pri zdravljenju raka ter za 

preporečevanje neželenih učinkov kemoterapije. 

 

 

PEGASTI BADLEJ 

Jetra so življenjsko pomemben organ, saj presnavljajo ogljikove hidrate, beljakovine in 

maščobe, tvorijo in izločajo žolč, ki sodeluje pri prebavi, ter razstrupljajo škodljive snovi. 

Vsaka jetrna poškodba, tudi zaradi delovanja različnih strupov, lahko okvari normalno 

delovanje jeter. Naše babice co pegasti badelj pogosto uporabljale za razstrupljanje jeter po 



    

 
 

obilnem uživanju alkohola in hrane, na slednje pa prisegajo tudi mnogi zdravilci po vsem 

svetu. Bistvena sestavina plodu pegastega badlja je silimarin, zmes flavanonskih spojin, med 

katerimi so najpomembnejše silibin, slikristin in silidianin. Pegasti badelj za vse, ki želijo 

izboljšati delovanje jeter in jih razstrupiti po obilnem uživanju alkohola in hrane. 

AMERIŠKI SLAMNIK 

Ameriški slamnik (Echinacea purpurea) je trajnica, ki zraste do enega metra višine. Ustrezajo 

ji sončna rastišča in dobro obdelana tla, njena domovina pa je Severna Amerika. Pri nas se je 

ta rastlina uveljavila kot večstransko uporabna rastlina, predvsem pa za krepitev imunskega 

sistema, pri prehladnih obolenjih, gripi, okužbah in vnetjih. Učinkovine v ameriškem 

slamniku so alkilamidi, cikoreinska kislina, inulin, fitosteroli, ehinakozid, betain in podobno, 

najdemo pa jih v celotni rastlini - od korenine do cveta. Najpogostejše farmacevtske oblike, ki 

vsebujejo ameriški slamnik so razni sirupi, pastile in kapsule, najdemo pa ga tudi v kapsulah. 

Angelika (Angelica arhangelica) je rastlina iz družine kobulnic, ki zraste tudi do dva metra v 

višino z zelenkastimi cvetovi, ki tvorijo dvojne kobule premera tudi do 15 centimetrov.  

 

BALDRIJAN 

Baldrijan (Valeriana officinalis) ali zdravilna špajka je trajnica, ki zraste do 1,2 metra v 

višino. Ima pernato deljene liste in belo rožnate cvetove. Uspeva na bolj vlažnih tleh. 

Uporabni del rastline je korenina, ki vsebuje eterično olje z učinkovinami. Baldrijan je najbolj 

uporabljan, saj dokazano deluje pomirjevalno, pomaga pri utrujenosti, napetosti, stresu, 

razdražljivosti, tesnobi nespečnosti. Spodbuja tudi apetit in znižuje krvni tlak ter sprošča 

mišice. Baldrijan vsebuje več kot sto farmacevtskih pripravkov, ki jih najdemo v lekarni. 

   

BEZEG 

Bezeg (Sambucus nigra L.) je grm ali manjše drevo, ki lahko zraste tudi do 10 metrov v 

višino. Spoznamo ga po grobem lubju ter značilnimi belimi cvetovi prijetnega vonja, ki so 

združeni v socvetja. Njegovi plodovi so drobne, temnomodre, okrogle jagode. Bezeg raste ob 

robovih gozdov in v bližini ali v naseljih. Uporabni so predvsem cvetovi, ki jih nabiramo v 

sončnem vremenu. Vsebujejo učinkovine, ki jih lahko uporabljamo za znojenje in s tem 

izločanje strupov iz telesa, pri prehladnih obolenjih in celo kot blago odvajalo. Uporabljamo 

poparek okoli 4 g cvetov trikrat dnevno. 

   

ČESEN   

Česen (Allium sativum) je trajnica iz družine lilijevk, ki zraste do enega metra. Česen ima 

pokončno in razvejano steblo ter podzemno čebulico, sestavljeno iz strokov. Rastlina cveti 

skozi celo poletje, njegovo rastišče je vrt. Česen ima širok spekter učinkov na organizem, med 

drugim znižuje holesterol in krvni tlak ter varuje srčno-žilni sistem. Po nekaterih raziskavah 

naj bi imel česen tudi protimikrobno delovanje. Na česen so občutljive glivice in virus herpes, 

blago učinkuje na vnetja prebavil in uravnavanje sladkorja v krvi. Česen najdemo v obliki 

kapsul in tablet, ki so zaradi močne arome česna mnogim bolj pri srcu za uporabo. 

Divji kostanj (Aesculus hippocastanum) so od vrste odvisno različno visoka drevesa, ki 

izvirajo iz Severne Amerike in Azije. Rastlina cveti od maja do junija, prepoznamo jo po 

razvejanih dolgih listih ter zelenih bodičastih plodovih s temno rjavimi svetlečimi semeni. 

Zdravilno najpomembnejša sestavina posušenih semen je escin. Divji kostanj se sicer 

uporablja pri raznih poškodbah, bolečinah, revmi, venskih težavah, krčnih žilah, oteklinah in 

krčih. Najdemo ga dodanega, kremam in gelom. 



    

 
 

  

GABEZ 

Gabez (Symphytum officinale) je večstransko uporabna rastlina, ki zraste do okoli metra 

visoko, ima dlakavo steblo in vijoličaste zvončaste liste, ki visijo. Gabez cveti od aprila do 

septembra, najdemo ga na vlažnih mestih, včasih tudi na vrtu, kjer se ga je relativno težko 

znebiti. Zdravilne učinke ima korenina, nekaj manj tudi listi. Rastlina poleg zdravilnih, 

vsebuje tudi sestavine, ki so škodljive, če jih uživamo. Gabez danes zato uporabljamo le še 

zunanje in na nepoškodovani koži, in sicer za lajšanje bolečin, udarnine, zvine, zmečkanine 

revmatska obolenja, spodbujanje celjenja kosti in modrice. Gabez naj bi pomagal tudi pri 

nekaterih težavah s kožo. Na policah ga najdemo dodanega mazilom. 

  

HREN 

Hren (Armoracia rusticana) je najbolj znan kot zelo ostra začimba, ki ima pomembno mesto 

tudi v slovenski tradicionalni prehrani. Rastlina izvira iz Evrope, danes pa jo najdemo povsod 

po svetu. Uporablja se predvsem korenina, čeprav so užitni tudi listi rastline. Ljudsko naj bi 

hren razkuževal, spodbujal prekrvavitev in prebavo ter deloval kot diuretik. Njegovi listi so 

vir vitamina C (v pomladi nabrani listi naj bi vsebovali do okoli 400 mg askorbinske kisline in 

karotin), zato so ga včasih uporabljali kot sredstvo proti skorbutu. Zanimivo je, da naj bi po 

nekaterih raziskavah hrenova peroksidaza nasprotujoče delovala z aspirinom. 

 

 KAMILICA 

Kamilica (Matricaria chamomilla) spada v družino nebinovk. Rastlina zraste do 60 cm 

visoko, ima pokončno steblo in bele cvetove z rumeno sredico. Cveti od junija do avgusta, 

najdemo jo povsod, saj je zelo nezahtevna rastlina glede rastišča. Kamilica velja za dokaj 

trdoživ žitni plevel, svetuje pa se njeno sejanje poleg nekaterih vrtnin, saj naj bi pomagala pri 

rasti in zdravju. Uporabni del rastline je sveže ali posušeno socvetje. Učinkovine v kamilici so 

njena eterična olja. Slednja pomagajo pri krčih, napenjanju, vnetjih, alergijah, nemiru, 

razdražljivosti, nespečnosti, prebavnih motnjah, hemeroidih in problematični koži. Kamilico 

lahko uporabljamo kot čajni napitek ali pa uporabljamo njen poparek. Kamilica se dodaja tudi 

kopelim. Izvlečke kamilice ali pa njo samo najdemo v obliki čaja ali pa dodano raznim 

farmacevtskim oblikam, vse pogosteje tudi kozmetiki. 

KOPRIVA 

Kopriva (Urtica dioica) zraste tudi do 180 centimetrov v višino, ima štirioglato steblo, pokrito 

s ščetinastimi in žgalnimi dlačicami. Listi so ovalne oblike in zoženi na koncu, imajo 

nazobčan rob ter so nekoliko svetlejši na spodnjem delu. Razen mladih med marcem in 

majem, imajo tudi listi žgalne laske. Njihove konice zlahka predrejo kožo, se odlomijo od 

laska in vbrizgajo strup. Ker ostanejo v koži dalj časa lahko povzročajo bolečino tudi dan ali 

dva. Kopriva raste v vrtovih, ob ograjah, na opuščenih deloviščih in podobno. Nabiramo jo 

lahko od maja do avgusta, uporabna pa je celotna rastlina. Učinkovine v koprivi so urticin, 

betain, serotonin, vitamini, kalcij, magnezij, beta karoten, flavonoidi, fitosteroli in drugi. 



    

 
 

Najpogosteje se kopriva uporablja za razstrupljanje in prečiščevanje ter pospeševanje 

presnove. Znižuje tudi krvni sladkor, omili vnetja in pomaga pri revmatskih obolenjih. Poleg 

tega je odlična pomoč pri boleznih sečil, vnetjih, zastajanju vode v telesu, vnetjih ledvic ter 

celo pri odpravljanju ledvičnega peska in preprečevanju nastanka ledvičnih kamnov. Utrjuje 

tudi lase in odpravlja prhljaj ter mastne lase. Koprivo najdemo v obliki čaja med drugim pa 

tudi v obliki kapsul in kozmetičnih preparatov. 

LUČNIK 

Lučnik (Verbascum phlomoides, Verbascum thapsiforme, Verbascum thapsus) ima velike 

rumene cvetove, sestavljene v socvetja. Stebelni listi so zeleni in gladki, listi so po robovih 

nerazločno nazobčani. Najdemo ga na sončnih prostorih in kamnitih tleh, na primer na rečnem 

produ, gozdnih posekah, pa tudi na jasah in ob poteh. Uporabni so predvsem cvetovi rastline, 

ki jih lahko nabiramo v suhem in sončnem vremenu od julija do septembra. Nabrane cvetove 

sušimo na prepihu, nato v sušilnici ali v pečici na 45°C. Hranimo jih na suhem, v kozarcu. 

Zaradi visoke vsebnosti sluzi lučnik blaži kašelj, zaradi vsebnosti saponinov pa pospešuje 

izkašljevanje. Lučnik uporabljamo kot čajni pripravek (do 4 žličke namakamo v skodelici 

vrele vode do 15 minut). 

MAJARON 

Majaron (Origanum majarona) je trajna zelika, ki spada v družino ustnatic ter v obliki 

polgrmička zraste tudi do 50 centimetrov v višino. Rastlina ima štirioglato steblo in majhne, 

pecljate elipsaste lističe z gladkim robom. Majaron cveti od junija do septembra. Je rastlina 

južnih, toplejših krajev, gojimo jo lahko na zeliščnem vrtu. V ljudski medicini naj bi majaron 

zdravil živčne težave, migreno, glavobol in nespečnost, pospeševal naj bi izločanje znoja, 

pomagal pri izkašljevanju, zunanje pa z masažo pomagal pri krčnih žilah in revmi. Majaron je 

dodan tudi nekaterim kozmetičnim izdelkom.  

MATERINA DUŠICA 

Materina dušica (Thymus vulgaris) ali timijan je trajni polgrmiček, ki zraste do pol metra v 

višino. Ima majhne, sivo-zelene liste, ki so na robovih zavihani in rožnate cvetove. Materina 

dušica je sredozemska rastlina, najdemo pa jo tudi v mnogih vrtovih in umetno gojeno. 

Ustrezajo jih suha in sončna rastišča. Uporabna je celotna rastlina preden se popolnoma 

razcveti. Režemo jo maja ali junija in nato še enkrat septembra. Rastlina vsebuje veliko 

eteričnega olja, ki vsebuje učinkovino timol. izdelkov. 

 

NJIVSKA PRESLICA 

Njivska preslica (Equisetum arvense) je trajnica iz družine presličevk. Spomladi jo 

prepoznamo po plodnih rjavih stebelcih, ki poženejo iz korenine, poleti pa po zelenih 

neplodnih stebelcih, ki so votla in kolenčasta, iz katerih rastejo dolgi, igličasti listi, ki so na 

koncu manjši in obrnjeni navzgor. Najdemo jo ob močvirjih, in ostalih vlažnih področjih. Od 

njivske preslice se zimska, močvirska, vodna in velika preslica, ki tudi rasejo pri nas, 

razlikujejo po tem, da so strupene in imajo vodoravne ali povešene liste. Uporabni del njivske 

preslice je samo zeleno neplodno stebelce, ki vsebujejo kremenčevo kislino, oksalno in 

akonitno kislino, kalij, flavonide, silicij, saponine, grenčine, ekvisetin in ekvisetonin. Preslica 



    

 
 

je diuretik, tradicionalno pa ustavlja krvavitve, krepi presnovo, pomaga pri zlomih, revmi, 

putiki, niža krvni tlak, odpravlja tudi gube, modrice in celulit. Najdemo jo v kozmetičnih 

izdelkih in nekaterih izdelkih za odvajanje vode oziroma hujšanje. 

 

OGNJIČ 

Ognjič (Callendula officinalis) je enoletnica, ki zraste do 60 centimetrov v višino, ima rahlo 

dlakavo steblo,, lepljive in rahlo dlakave liste ter cevaste cvetove izrazito rumene barve. 

Ognjič ima izrazit oster vonj. Najdemo ga na ilovnatih tleh in na sončnih legah, gojimo pa ga 

lahko tudi doma. Cveti od junija do oktobra. Uporabni del rastline je cvet, ki vsebuje 

flavonoide, saponinske glikozide in sterole. Notranje uporabljamo posušene cvetove za 

želodčnih in črevesnih težavah, pri virusnih obolenjih in v pomoč pri izločanju bakterij, 

odvajanju vode in znoja iz telesa ter žolča pa tudi za pomirjanje kašlja ter lajšanje 

menstrualnih težav. Še bolj primeren je za zunanjo uporabo, kjer ga uporabljamo za 

zdravljenje vnetij v ustih in žrelu, pri opeklinah, preležaninah, modricah, krčnih žilah, 

glivicah, vnetjih danke in zadnjika ter pri hemoroidih. Ognjič najdemo v lekarni v obliki 

mazil, krem, gelov, zobnih pastah, šamponih, pa tudi v tabletah in kapsulah. 

 

PEHRAN 

Pehtran (Artemisia dracunulus) je grmičasta trajnica, ki zraste do 120 centimetrov visoko. Ima 

ozke, suličaste, temno zelene lističe ter drobne, zelenkaste cvetne koške, ki so razporejeni v 

dolgih skupinah. Najdemo ga na svetlih in zavetnih mestih, cveti pa od julija do avgusta. 

Uporabni so lističi, ki so izredno aromatični in pri nas močno povezani s kulinarično tradicijo. 

Pehtran lahko uporabljamo svež, posušen ali zamrznjen. Pehtran spodbuja apetit, lajša 

prebavo in pospešuje izločanje žolča in vode.   

 

 

PETERŠILJ 

Peteršilj (Petroselinum crispum) je zelena dvoletnica kodrastimi listi in močnim zelnatim 

steblom. Uporabna je celotna rastlina, ki ima močno aromo in vsebuje veliko vitaminov, 

rudnin, klorofila, vsebuje tudi miristicin in apiol. Peteršilj pomaga pri vetrovih, trebušnih 

krčih, mišičnih krčih, spodbuja prebavo in delovanje črevesja, je diuretik, pomaga pri vnetjih 

sečil, ledvičnih kamnih in revmatizmu. Peteršilj s pridom uporabljamo v kulinariki ali pa z 

njim oziroma z njegovo posušeno korenino pripravimo čajni napitek. 

 

 

PLJUČNIK 

Pljučnik, navadni (Pulmonaria officinalis) je do 40 centimetrov visoka rastlina z modrimi do 

vijoličastimi zvezdastimi cvetovi, sestavljenimi iz petih, skupaj zraslih venčnih listov. Listi 

imajo svetle pege ter spodnje stebelne liste. Najdemo ga na  senčnih prostorih. Uporabni del 

so zel ali listi, ki vsebujejo kremenčevo kislino, smole, čreslovine in rudninske snovi. Pljučnik 

deluje na dihalne poti, predvsem pri kašlju, pljučnici, bronhitisu, gripi in ostalih pljučnih 

težavah. Dodaja se ostalim zeliščem v čajne pripravke. 

 

META 

Poprova meta (Mentha piperita) je zelnata trajnica, križanec med vodno in klasasto meto, ki 

spada v družino ustnatic. Rastlina zraste do enega metra, ima robato steblo, kratke in jajčaste 



    

 
 

liste ter škrlatne cvetove. Meta cveti od junija do avgusta, najdemo pa jo večinoma na vrtovih, 

kjer pospešuje rast solat, korenja in paradižnika. Uporabi del rastline so listi, ki vsebujejo 

eterična olja z glavno sestavino mentol, čreslovine in provitamin A. Meta pozitivno vpliva na 

prebavo, pomirja črevesje, krepi apetit in izboljšuje prebavo. Zaradi eteričnega olja oziroma 

mentola deluje kot aromatik, zoper vnetja v grlu in žrelu, pri bolečinah v mišicah in sklepih, 

lajša pa tudi dihanje ob nanosu na prsni koš. Na prsni koš ali obraz otrok mlajših od pet let 

zaradi možnosti krčev ali zastojev dihanja olja poprove mete nikakor ne smemo nanašati. 

Topli metini napitki spodbudijo potenje, izboljšujejo počutje in pomirjajo. Meto najdemo v 

vrsti prehranskih, kozmetičnih in farmacevtskih izdelkov. 

 

REGRAT 

Regrat (Taraxacum officinale) je do pol metra visoka rastlina s temno zelenimi, suličastimi 

listi, cevastim steblom in rumenim cvetiščem, ki se preoblikuje v značilno regratovo lučko, 

katere lahka semena odpihne že rahel veter. Regrat najdemo po travnikih, ob poteh, na 

zelenicah, njivah in zapuščenih vrtovih. Uporabni del rastline sta list in korenina, ki vsebujeta 

mleček. Regrat je diuretik in laksativ, antirevmatik, deluje pri prebavnih motnjah, kožnih 

težavah, oteklinah, vpliv ima na splošno presnovo. Regratov čaj pripravimo iz do 10 g 

posušenih listov ali korenin. Regrat najdemo tudi dodanega nekaterim prehranskim 

dopolnilom. 

 

RMAN 

Rman (Achillea millefolium) je trajnica, ki zraste do 80 centimetrov v višino. Ima vlaknaste 

korenine, pokončno steblo z ozkimi, narezanimi listi ter drobnimi, belimi socvetji. Rman 

najdemo na pašnikih, travnikih, ob poteh, poljih vse do 1700 m nadmorske višine. Rastlina 

cveti od junija do oktobra. Uporabni del je zel, ki vsebuje flavonoide, azulen, čreslovine in 

alkaloide. Deluje protivnetno, diuretično in pomirjevalno, grenčine v rmanu pa tudi 

vzpodbujajo tek in izločanje žolča. Pospeševal naj bi potenje, zniževal temperaturo in krvni 

tlak, ter pomagal pri krčnih žilah in menstrualnih težavah. Rman ima nekatere negativne 

učinke na ljudi z alergijami na cvetnice. Rman najdemo v obliki čajnih pripravkov, pa tudi v 

liki prehranskih dopolnil in nekaterih kozmetičnih izdelkih. 

 

ROŽMARIN 

Rožmarin (Rosmarinus officinalis) je sredozemski grm, ki zraste do 2 metrov. Ima olesenelo 

steblo, iz katerega rastejo gosto razporejeni ozki igličasti zeleni listi. Rožmarin cveti spomladi 

in zgodaj poleti z modrimi do vijoličastimi cvetovi. Uporabni del rastline so listi, ki vsebujejo 

eterično olje. Pomaga pri prebavnih motnjah, napihnjenosti, krčih, zastajanju vode, poživlja 

pa tudi krvni obtok, lajša glavobole in utrujenost. Zunanje blago vpliva na revmatizem, 

udarnine in aknasto kožo. Rožmarin najdemo v številnih izdelkih, med drugim kapsulam, 

tabletam, pršilom za poškodbe, preparatom za ustno higieno, kopelim, šamponom za lase. 

 

 

SIVKA 

Sivka (Lavandula angustifolia) je polgrm, ki zraste do 60 centimetrov v višino. Ima sivo-

zeleno steblo, ozke liste s spodvihanim robom in modro-vijoličastimi cvetovi, združenimi v 

klasasta socvetja. Cela rastlina je posuta s sivimi dlačicami, med katerimi so žleze, ki izločajo 

eterično olje. Sivka cveti junija in julija, najdemo pa jo na sončnih in suhih rastiščih. 

Uporabni del rastline je cvet, ki vsebuje največ učinkovin, za izdelavo eteričnega olja pa 



    

 
 

pogosto uporabljajo celo rastlino. Sivka sicer deluje pomirjevalno, proti stresu, 

vznemirjenosti, nespečnosti, zdravi tudi prebavne motnje, ureja tek, blaži napenjanje, blaži 

vetrove in težave v menopavzi. Zunanje deluje proti revmi, srbečici, opeklinam, ter manjšim 

ranam. Eterično olje sivke je sestavina mnogih kozmetičnih pripravkov. 

 

SLEZ 

Slez (Althaea officinalis) je trajnica z močno korenino, rahlo dlakavim steblom, krpasto 

deljenimi listi in belo rožnatimi cvetovi. Slez cveti od julija do septembra, najdemo pa ga na 

sončnih legah in vlažnih, dobrih tleh. Uporabna dela rastline sta list in korenina, ki vsebujeta 

veliko sluzi. Slez pomirja kašelj in olajšuje izkašljevanje, mehča sluz, zdravi vnetja sluznice 

žrela in ust, vnetja mehurja, sečevoda in odpravlja ledvične kamne. Primeren je tudi za 

izpiranje nosne sluznice ali pa kot zunanje sredstvo za odpiranje turov v obliki skuhane 

zdrobljene korenine. Najdemo ga v obliki čajnega pripravka ali pa dodanega nekaterim 

kozmetičnim pripravkom, predvsem preparatom za lase. 

 

ŠENTJANŽEVKA 

Šentjanževka (Hypericum perforatum) je grmičasta trajnica, ki zraste do 90 centimetrov v 

višino. Ima pokončna dvoroba stebla, ki se proti vrhu razvejijo in ovalne liste z vdolbinicami, 

v katerih se kopiči eterično olje. Cveti od junija do septembra z rumenimi cvetovi. Najdemo 

jo ob gozdnih posekah, travnikih, ob robovih gozdov. Uporabni del rastline je cvet ali zel 

skupaj s cvetom. Šentjanževka vsebuje flavonoide, antibiotike in fenolne kisline. Vpliva na 

psiho, pomirja, odpravlja tesnobo, strah in potrtost, izboljšuje razpoloženje. Pozitivno vpliva 

na psihične spremembe v menopavzi, pri vremenskih spremembah in povezanih težavah z 

apetitom in nespečnostjo. Zunanje je šentjanževka uporabna pri zdravljenju opeklin, ran, 

oteklin, udarnin in zvinov, lajša pa tudi pike insektov. Eterično olje je dodano tudi kozmetiki. 

 

ŠIPEK 

Šipek (Rosa canina) ali divja oziroma pasja roža je do treh metrov visok grm s trnastimi 

vejami in rožnatimi ali belimi cvetovi, ki so razporejeni posamezno ali v redkih češuljah. 

Plodovi šipka so jajčasti, z gladko lupino in rdeče barve. Uporabni del šipka je zreli plod, ki 

vsebuje veliko vitamina c, kalcij, kremenčevo , jabolčno, citronsko in jantarno kislino, 

magnezij in fosfor. Šipek krepi imunski sistem, pomaga pri prehladnih obolenjih, gripi, 

vročini, krvavečih dlesnih, odpravlja pa tudi utrujenost in splošno telesno in psihično 

oslabelost. Iz plodov šipka lahko pripravimo okusno marmelado tako, da zrele plodove v eni 

plasti posušimo na soncu. Ko se omehčajo, jih strojno zmeljemo in pretlačimo skozi gosto 

cedilo. Kaši dodamo sladkor, preostanek na cedilu pa posušimo in uporabimo v čaju. Šipek 

sicer na policah najdemo v obliki čajnega pripravka ali v prehranskih izdelkih. 

 

TRPOTEC 

Trpotec, ozkolistni (Plantago lanceolata) je trajnica z ozkimi, koničastimi listi, oblikovani v 

pritlehno rozeto in dolgim steblom, na vrhu katerega je klasasto socvetje. Najdemo ga ob 

poteh in po travnikih, kjer zraste po vsaki košnji. Cveti od aprila do oktobra. Uporabni del 

rastline je list z učinkovinami, ki delujejo predvsem na obolenja dihalnih poti. Trpotec 

pomirja suh in dražeč kašelj, ščiti sluznico in jetra, deluje rahlo protibakterijsko, zunanje pa 

naj bi celil manjše rane ter pomagal pri oteklinah zaradi pikov insektov. Sok rastline se 

uporablja za pospeševanje presnove. Trpotec deluje diuretično ter pomaga pri težavah s 

črevesjem in želodcem. V lekarni ga najdemo v obliki sirupov. 
 

ŽAJBELJ 



    

 
 

Žajbelj (Salvia officinalis) je sredozemski trajni grmiček, ki zraste do 70 centimetrov višino. 

Ima močne korenine, iz katerih rastejo stebla z olesenelimi spodnjimi deli. Žajbljevi listi so 

hrapavi, podolgovati in jajčasto zaobljeni spodaj pa izstopajo listne žile. Cveti od zgodaj 

spomladi naprej s svetlo modrimi do vijoličastimi ali rožnato belimi cvetovi. Najdemo ga na 

sončnih mestih s suhimi tlemi, lahko pa ga tudi gojimo. Uporabni del rastline je list, ki 

vsebuje triterpene in čreslovine, eterično olje s tujonom in kafro. Žajbelj v obliki poparka, 

izvlečkov, eteričnega olja ali izvlečkov v raznih izdelkih uporabljamo pri prebavnih motnjah, 

vnetjih ust in žrela, razjedah, sooru, vnetjih prebavil, izločal, pri krčih, prekomernem potenju 

ter pri zdravljenju težav, povezanih z menstruacijo. Deluje uspavalno in pomirja. Zaradi 

vsebnosti tujona je preveliko odmerjanje žajblja lahko nevarno, zmerna uporaba pa ni 

problematična. Žajbelj najdemo v obliki čajnih pripravkov, v kapsulah, tabletah, pastilah, 

bonbonih, preparatih za higieno ust ter mnoštvu ostalih kozmetičnih izdelkov. 

 

 

VELIKI OMAN 

Veliki oman je trajnica in zraste do 2 m visoko. Zaradi velikih listov lahko tvori zeleno ozadje 

cvetličnih gred. Razvije eno ali več debelih rebrastih stebel, ki so spodaj dlakava. Koreninski 

sistem je razvejan in je sestavljen iz korenike dolge do 5 cm in korenin dolgih do 50 cm. Listi 

so jajčaste oblike z ošiljeno konico in dolgi do 50 cm. Jeseni nabiramo posamezne korenine, 

medtem ko koreniko pustimo. Korenine posušimo. Uporabimo jih za pripravo čaja ali 

alkoholne pijače in kot začimbo za sladice. Veliki oman pomaga pri zdravljenju kašlja in 

dihal. Pospešuje izločanje žolča.Veliki oman je povezan s starogrško zgodbo o Troji. Veliki 

oman naj bi rasel tam, kjer so padle na tla solze Helene Trojanske. 

 
 

 
 
 

Izbrane fotografije iz delavnic v mesecu juliju  2015: 
 



    

 
 

 
Posaditev plazečih rastlin. 
 

 



    

 
 

Seznanjanje s shranjevanjem semen 
 

 
Načrtovanje sajenja rastlin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloga: Podpisne liste za mesec julij 2015 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

4 KAJ SMO SE NAUČILI V OKVIRU PROJEKTA »NAUČIMO SE POSTATI 
SAMOOSKRBNI« 

 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



    

 
 

 
 
 
 
 



    

 
 

 
 
 



    

 
 

 



    

 
 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 



    

 
 

 

 

 



    

 
 

 

 

5 IZOBRAŽEVALNI FILM 

Naučimo se postati samooskrbni  
avtor: Angelina Premdehar  

Izobraževalni film Naučimo se postati samooskrbni, je projekt, ki ga je 
pripravila avtorica ddr Ana Vovk Korže, pod okriljem IPVO, financiralo 
pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. 
Namenjen je vsem generacijam. Filmska izvedba TV Videoprodukcija 
Prehar (snemalec Roman Prehar, montaža in uresničitev: Angelina 
Premdehar) - film je trenutno prenesen na Youtube v nižji, SD resoluciji, 

sicer je na voljo v visoki HD ločljivosti 1920 x 1080.  

 
Film bo objavljen na youtube takoj po potrditvi poročila. 

 
 

Zdaj je dosegljiv preko WeTransferja:  

From: WeTransfer <noreply@wetransfer.com> 

Date: 2015-08-14 0:10 GMT+02:00 

Subject: Thanks for using WeTransfer - file sent to ana.vovk@um.si 

To: "angelina.premdehar@gmail.com" <angelina.premdehar@gmail.com> 

http://www.youtube.com/attribution_link?a=vGpO4e01tas&u=/watch_acl%3Fv%3D5wYDeYjsCtw%26feature%3Dem-share_video_user%26invite%3DCPDF3MsB
http://www.youtube.com/attribution_link?a=vGpO4e01tas&u=/user/angelinapremdehar333%3Ffeature%3Dem-share_video_user
mailto:noreply@wetransfer.com
mailto:ana.vovk@um.si
mailto:angelina.premdehar@gmail.com
mailto:angelina.premdehar@gmail.com
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sent you some files  

 

Download 

  

 

 

 

 

 

 

 

Files (1020 MB total)  

Film samooskrba za Ministrstvo.mp4  
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Nekaj izsekov iz filma:  
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ZAHVALA 

Zahvala Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za so-
finaciranje projekta.  


