12

Reportaža

SLOVENIJA IZ SRCA

23. JULIJA 2020

NEDELJSKE NOVICE

(3.)

Blagodejna
senca
dolenjskih
parkov

V teh vročih dneh
si lahko oddahnete
v Zagraškem logu,
Šmarjeških Toplicah
in na Otočcu

Avtorica
reportaže

Rangusova hiša v Zagraškem logu

PIŠE:
CVETA POTOČNIK

S

o turistične točke na Dolenjskem, ki so že dobro znane
in pogosto obiskane, na
primer Šmarješke Toplice in
Otočec. Nedaleč od njih pa so kraji, v
katerih z izvirnimi idejami postopoma oblikujejo nove zanimivosti, in
te utegnejo že kmalu pritegniti več
obiskovalcev. Med te spada Zagraški
log, naravni park v vasi Zagrad pri
Škocjanu, ki z Zeliščarskim centrom
jugovzhodne Slovenije, odprtim lani,
dobiva še dodatno vsebino.
Zagrad sredi valovite gričevnate
dolenjske pokrajine je od Škocjana
oddaljen približno tri kilometre in
dobrih 15 od Šmarjeških Toplic. Sredi vasi ob lokalni cesti stoji vhodni
objekt Zeliščarskega centra in tam
se tudi začenja krožna zeliščna
pot, ki se spušča v Zagraški log z
manjšim etnografskim muzejem na
prostem.
Pred skoraj dvema desetletjema
so v nekdanji vaški gmajni domačini
začeli urejati park z avtohtonimi
drevesi in grmičevjem. In ker marsikdo od nas meščanov drevesnih
vrst, ki rastejo tod, verjetno ne pozna
več, najdemo pred njimi kamnite
tablice z njihovimi imeni. Park je
vselej odprt, ogled je brezplačen, za
vodene oglede pa se je treba vnaprej
dogovoriti.

V dolini izvira Goriški potok,
nekdaj glavni vir pitne vode za vas
Zagrad, čezenj so speljali več majhnih
lesenih mostov in po vsej dolini
uredili nezahtevno pohodno pot.
Etnografski muzej na prostem obsega
nekaj kmečkih poslopij, tudi več kot
300 let staro Rangusovo hišo. Tipična
kmečka hiša, značilna za dolenjsko
podeželje, daje parku pridih preteklega časa. Propadajoča je pred
prestavitvijo stala v vasi Stranje pri
Škocjanu. Turistično društvo Zagrad
jo je odkupilo in jo po delih pripeljalo
na novo lokacijo v Zagraški log.

Zelišča je treba dobro
poznati

FOTOGRAFIJE: CVETA POTOČNIK

Otočec

Boni tudi
v zidanicah
Turistične bone sprejemajo:

Zagradu v apartmajih
• vKoptur;
Šmarjeških Toplicah:
• vhttps://www.terme-krka.com/

•

si/sl/navdih/kako-kje-kdaj-vnovciti-turisticne-bone-za-dopust ali
https://tic.smarjeske-toplice.
si/sl/nastanitev.html,
v zidanicah na širšem območju Novega mesta:
https://zidanice.si/si/ ali
https://www.kompas-nm.si/
turizem-v-zidanicah.html.

Ko sem prvič obiskala to dolino
pod vinorodno Zagraško goro, sem
z zanimanjem prisluhnila Damjani
Pirc, krajinski arhitektki in zeliščarki,
ki sodeluje z Zeliščarskim centrom.
Povedala je, da je presenetljivo, koliko
zelišč je raslo na tem prostoru v naravnem okolju. Ko so ga začeli urejati,
pa so vanj dosadili zlasti vrtna zelišča,
že dolgo znana v naših krajih, kot
so meta, medica, timijan ali žajbelj,
pa tudi nekatera z drugih območij,
denimo čeladnico, muškatno kaduljo
pa ognjič, ki prihaja iz Mehike. V
Zagraškem logu zelo dobro uspevajo
za gojenje sicer zahtevne koprive, ki
imajo številne dobre učinke za naše
zdravje, če jih seveda znamo pravilno
nabirati in uporabljati.

Društvo turističnih novinarjev Slovenije
(TNS) pod vodstvom predsednika Draga
Bulca se je odzvalo na pobudo Nedeljskih
novic, da člani društva prispevajo svoj
kamenček v mozaik podpore slovenskemu
turizmu, ki ga je prizadela koronakriza. Člani Društva turističnih novinarjev Slovenije
so se odpovedali honorarju.

Nasad zdravilnih zelišč v
Šmarjeških toplicah
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Kultiviran park Šmarjeških toplic

Na visokih gredah bo Zeliščarski center
nasadil zelišča, ki jih ni v naravnem
okolju Zagraškega loga.

Ognjič se je lepo razrasel.

Tudi sicer je treba zelišča dobro
poznati in jih pravilno uporabljati,
prav izobraževanje na tem področju je ena izmed osrednjih vsebin
Zeliščarskega centra. Organizirali so
že več predavanj, od junija letos do
začetka oktobra pa poteka Akademija zeliščarstva, v okviru katere se
bodo še zvrstila predavanja in delavnice o vzgoji, nabiranju, uporabi in
pravilni pripravi zelišč. Namenjena
so vsem, ki jih zeliščarstvo zanima,
ker pa je v zdajšnjih razmerah število
udeležencev omejeno, se je treba na
te dogodke prijaviti. Podrobnejše
informacije o Akademiji zeliščarstva
in nekaterih drugih prireditvah v
Zeliščarskem centru to poletje so
objavljene na spletni strani centra
https://www.zeliscarski-center.com/.

Iz prijetno hladne, senčne doline
se mimo Rangusove hiše in učilnice
na prostem po Zeliščni poti skozi
gozd povzpnemo do travnika s 15 visokimi gredami, ki so manjšega vrta
z zelišči pri Rangusovi hiši zametek
še večjega območja za saditev zelišč
in širitev dejavnosti Zeliščarskega
centra.
V visokih gredah so zelišča, ki so
jih lani jeseni zasadili v sodelovanju
z mladimi iz Društva za cerebralno
paralizo Dolenjske in Bele krajine –
Sonček, ti so tudi letošnje poletje že
dober teden pomagali pri skrbi za
gredice in zelišča. Ko bodo dozorela,
jih bodo posušili in uporabljali za
čaje, izdelavo krem in namazov,
sčasoma jih bodo tudi prodajali.
Zeliščarski center namreč razvijajo

Glavna nagrada:
Terme 3000
(Paket Termalni užitki v
Prekmurski vasi Ajda*****)
2 nočitvi s polpenzionom za
2 odrasli osebi in 2 otroka

Obzidan izvir Goriškega potoka, nekdaj
glavni vir pitne vode, betonsko korito,
ob njem pa perišče in napajališče za
živino

postopoma, nenehno vpeljujejo
kaj novega. Že do konca letošnjega
poletja bodo denimo uredili sedem
energijskih točk ob pohodni poti in
jih primerno označili.

Zelišča zdravilišča

Medtem ko ima torej Zagraški
log s Zeliščarskim centrom poleg

preživljanja časa v naravi poudarjeno poučno vsebino, zdraviliški
park Šmarjeških Toplic ali park ob
Gradu Otočec odražata kultivirano
naravo in dopolnjujeta turistično
ponudbo. V vročih poletnih dneh
pa sta tudi sama po sebi lahko
motiv za pobeg v naravno senco iz
razgretega urbanega okolja.
Lepo urejen zdraviliški park v
Šmarjeških toplicah se razprostira
na približno treh hektarjih, v njem
uspeva kakšnih devetdeset vrst
dreves in grmov, ob zgradbah pa
nasadi zdravilnih zelišč. Skozi park
je speljana botanična pot do jezerca
ob izviru tople vode. V njem uspeva
zelo redka rastlinska vrsta – rdeči
ali indijski lotos. Poučne so informativne table o drevesih in pticah

i

Od junija do
začetka oktobra
poteka Akademija
zeliščarstva.

v parku. V parku Gradu Otočec,
edinega vodnega gradu v Sloveniji,
so najstarejša drevesa stara okoli
sto let, veliko pa je bilo zasajenih
šele po grajski obnovi v 50. letih 20.
stoletja. V njem uspevajo avtohtone
drevesne vrste, kot so bela vrba,
črna jelša, dob, črni topol in divji
kostanj. Poleg teh rastejo tudi mnoge eksotične vrste, kot so tulipanovec, močvirska cipresa, gledičija,
cigarovec in druge.

ZDAJ JE ČAS ZA
NOVA ODKRIVANJA!
Skupaj odkrivamo skrite kotičke Slovenije.
Opišite svoj najljubši kotiček in sodelujte v žrebu za privlačne nagrade.

LJUBLJANSKI GRAD
– ogled vsebin Ljubljanskega gradu

Opišite svoj najljubši kotiček

TURIZEM LJUBLJANA + MGML
– kupon za plovbo po reki Ljubljanici +Ivirmisulabit
vstopniconem ad
za dve osebi za ogled stalne razstave Ljubljana
conven talegitus. FOTO:
IME PRIIMEK

DOBROVNIK
– obisk Pustolovskega parka na Bukovniškem
jezeru + pogostitev za 2 osebi

Ime in priimek

Naslov prebivališča

Poštna številka in kraj

BLED
– poldnevna izposoja 2 električnih koles

E-naslov

Telefon

IDRIJA
– Doživetje za štiričlansko družino
»Od časov živega srebra do danes«

Podpis

V/Na, dne

ROGAŠKA
– Ogled proizvodnje v Steklarni Rogaška
+ karta za kopanje Rogaška Riviera

Strinjam se s pravili in pogoji nagradne igre, kot je zapisano v drobnem tisku.

KRANJSKA GORA
– družinska vstopnica za ogled Slovenskega
planinskega muzeja za družino
+ kosilo v Oštariji

V primeru, da sem izžreban/-a, dovoljujem, da upravljavec osebnih podatkov, družba
Delo d.o.o., osebne podatke objavi.

Dovoljujem, da upravljavec osebnih podatkov, družba Delo d.o.o., obdeluje posredovane osebne podatke za telefonsko zbiranje naročil oziroma za trženje tiskanih in
digitalnih produktov družbe Delo d.o.o.

V celoti izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:
Delo d.o.o., marketing, Dunajska 5, 1509 Ljubljana,
s pripisom ODKRIVANJA.
Sodelujete lahko do torka, 4. avgusta 2020.
S pristopom k tej nagradni igri lahko Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju STO),
Slovenija, in Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, kot samostojna upravljavca osebnih podatkov vaše osebne
podatke s prijavnega obrazca obdelujeta za namene organizacije in izvedbe nagradne igre, obveščanje o prejeti
nagradi, javno objavo imena, priimek in kraja bivanja izžrebanca, medsebojnega posredovanja, davčno obdelavo
podatkov o nagrajenih udeležencih in jih za ta namen hranita še 12 mesecev po zaključku nagradne igre, razen
če za posamezne vrste osebnih podatkov zakon določa drugače. O nagrajenem udeležencu, ki želi prevzeti
nagrado, bosta STO in Delo d.o.o. poleg podatkov s prijavnega obrazca obdelovala tudi davčno številko. STO in
Delo d.o.o. lahko vaše osebne podatke obdelujeta tudi za namene, za katere ste posebej privolili, in jih hranita
do vašega preklica privolitve. Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo
osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje oz. zahteva dostop dopolnitev,
popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov,
ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13,
Ljubljana, ali na info@slovenia.info oziroma na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, ali na dpo@delo.si ali s
pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje. Posameznik
ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni
podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za
varstvo podatkov na STO lahko kontaktirate prek elektronskega naslova: info@slovenia.info. Več informacij o varstvu
osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.slovenia.info oz. spletni
straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje/. 1024010

Želim prejemati e-novice Slovenske turistične organizacije (kadarkoli se lahko
odjavim prek povezave v prejetih novicah).

V nagradni igri lahko sodelujete na promo.delo.si/odkrivanja

Ivirmisulabit nem ad conven
talegitus. FOTO: IME PRIIMEK

