
Predavatelji in nastopajoči:  

Jože Kukman, magister farmacije, je 
strokovnjak za zelišča v samostanski  
lekarni cistercijanske opatije Stična. 
Svoje zeliščarsko znanje je izpopolnje-
val pri pokojnem patru Simonu Ašiču. 
Predano skrbi, da se Ašičeva zeliščar-
ska  zapuščina ohranja še naprej.  

Vlasta Mlakar, etnologinja, publicistka 
in strokovnjakinja za slovensko               
etnobotanično izročilo je za Slovenski 
etnološki leksikon obdelala področje 
ljudskega znanja o rastlinskem svetu, 
zasnovala pa je tudi vrt zdravilnih in 
čarovnih rastlin pred Slovenskim etno-
grafskim muzejem v Ljubljani. 

Mirjam Grilc, zeliščarica izpod Krvav-
ca, je avtorica treh zeliščarskih knjižnih 
uspešnic: Zelišča z gore (2010), Zelišč-
na kuharija (2012) in Čarobni zeliščni 
vrt (2013).  

Ljoba Jenče, pevka in pravljičarka, se 
že tretje desetletje posveča raziskova-
nju, zbiranju in poustvarjanju slovenske-
ga ljudskega izročila. Na odru se ji bo 
z oprekljem in z diatonično harmoniko 
pridružila Nina Volk iz skupine Volk 
Folk.  

Program  predavanj  in  praktičnih delavnic 
je zasnovan skozi ves dan:  
 
10:00 - 12:00 
Jože Kukman: »O zdravilni moči travniških 
rastlin in njihovo prepoznavanje v naravi«  
(predavanje in delavnica) 
 
12:30 - 14:00  
Odmor za kosilo 
 
14:00 - 16:00 
Vlasta Mlakar: »Jernejevo in ljudsko znanje o 
rastlinskem svetu na Slovenskem«  
(predavanje in delavnica) 
 
16:00 - 18:00  
Mirjam Grilc: »Zeliščna kuharija«  
(delavnica) 
 
18:00 - 19:00 
Odmor za prigrizek 
 
19:00 - 20:00  
Voden ogled po Deželi kozolcev 
 
20:30 - 21:30 
Ljoba Jenče & Nina Volk:  »Rož'ca belega 
mož'ca«                                             
(pripovedovalsko-glasbeni večer) 

           JERNEJEVO - Zeliščarski dan v Deželi kozolcev                                                                        

Dodatne informacije o dogodku so na 
voljo na spletni strani Dežele kozolcev   
http://www.dezelakozolcev.si. Zaradi 
omejenega števila udeležencev so pot-
rebne predhodne prijave na 031 874 
213 ali liljana.jantol.weber@gmail.com.  
 
Cena celodnevne udeležbe je 35 € (oz. 
25 € za člane društev iz občine Šentru-
pert) in vključuje vsa tri strokovna pre-
davanja s praktičnimi delavnicami, 
večerni koncert, voden ogled po muzeju, 
kosilo, napitke in prigrizke. Kotizacija se 
poravna pred dogodkom na račun TD 
Šentrupert:  
- IBAN: SI56 0297 1001 4849 555   
- Koda namena: OTHR 
- Prejemnik: TD Šentrupert,                           
  Šentrupert 33, 8232 Šentrupert 
- Namen plačila: Zeliščarski dan 
- Sklic: 24082013 
 
 
 
 
Organizator, Turistično društvo Šentru-
pert, si pridržuje pravico do spremembe v 
programu. Partnerji dogodka: Občina 
Šentrupert, Turistično društvo Šentrupert, 
Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o. 


