
 

 

                              3. Popotna malha 2022/2023 

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE 
in ŠKOCJAN NA DOLENJSKEM 

torek, 28.3.2023 
 

»Za vsako bolezen rož’ca rase na tem svejti«, pravi ljudska modrost. Na začetku pomladi 
bomo obiskali idilični predel dolenjske deželice, kjer domuje zanimiv in nevsakdanji 
zeliščarski center. S svojo nazornostjo nas bo prav gotovo navdušil in majčkeno vzpodbudil, 
da v svoje življenje še bolj zavestno povabimo skrite moči Narave…  
 
V bližini Škocjana, nad sončno vasico Zagrad, v Zagraškem logu, so zaraslo vaško gmajno 
prizadevni domačini pred časom začeli preurejati v kultivirano območje, ki se je skozi leta vsebinsko 
širilo: park avtohtonih dreves in grmovnic, etnološki park, muzej na prostem, učna pot po naravnih 
znamenitostih… V letu 2019 je kot nadgradnja začel nastajati ZELIŠČARSKI CENTER 
JUGOVZHODNE SLOVENIJE, ki danes obsega zeliščarski park z nasadi zelišč in zdravilnih rastlin, 
objekte kulturne dediščine in površine naravne dediščine, geološki steber avtohtonih kamnin, 
učilnico na prostem, čebelnjak, energijsko pot, čutno gozdno pot, gozdno knjižnico, gozdno 
gledališče idr. Skozi vodeni ogled bomo spoznali in doživeli razvejano zgodbo centra, odkrivali 
bogastvo zelišč, se telesno sprostili, nahranili dušo in duha ter ob lepotah prebujajoče pomladne 
narave  občudovali preteklo in današnjo človekovo ustvarjalnost.  
 

   
 

Drugi del obiska bomo namenili središču starodavnega kraja ŠKOCJAN, prva omemba 1306, ki mu 
dajeta poseben pečat župnijska cerkev sv. Kancijana in tovarišev ter dvoločni kamniti most preko 
Radulje, najdaljšega slovenskega potoka (33 km). Zaradi strateške in prometne lege je Škocjan z 
okolico skozi viharna stoletja pisal pestro zgodovino. Ime kraja so v širni svet ponesli znameniti 
rojaki, najbolj znana sta – jezikoslovec Fran Metelko (1789 – 1860) in misijonar ter potopisec dr. 
Ignacij Knoblehar (1819 – 1858). Duhovno bogastvo Škocjana so skozi čas sooblikovale tudi 
pomembne osebnosti, ki so delovale v kraju, kot npr. Janez Cigler, avtor prve slovenske povesti 
Sreča v nesreči, koroški homeopat Pavel Varaun in drugi. Vodeni ogled središča kraja. 
  

Za pot priporočamo: popotno malico, pijačo, udobno pohodno obutev in primerna oblačila.  
 
Odhod avtobusa:                                       

8.00 – Šentlovrenc (Gasilni dom) 
8.05 – AP Velika Loka (Kmetijska zadruga) 
8.10 – AP Štefan 
8.15 – AP Trebnje  
8.20 – AP Mercator Center Trebnje  
8.30 – AP Mirna 
8.35 – AP Šentrupert 
8.45 – AP Mokronog  
 

Cena: 25,00 € 
Cena vključuje: avtobusni prevoz, vodeni ogledi:  
Zeliščarski center in središče Škocjana, nezgodno 
zavarovanje in DDV. 
 
Cena za minimalno 30 udeležencev. 
Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 7€ dražja, 
v kolikor je še prostor na avtobusu. 
Malica iz popotne malhe.  
 

 
Dodatne informacije: CIK Trebnje, Martina Podlesnik: 07 34 82 109, martina.podlesnik@ciktrebnje.si 
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