
Zavod Divji vrt 

Zavod za uporabno botaniko Divji vrt (ali na kratko Divji vrt) je kot zavod registriran od konca leta 

2015, čeprav spletna stran in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru zavoda, potekajo že od leta 2013. 

Namen zavoda je raziskovati, svetovati in izobraževati o uporabnosti divjih in gojenih rastlin. Zavod se 

ukvarja z določanjem rastlin ter z njihovo uporabnostjo v prehrani, zdravilstvu (fitoterapijo) in pri 

izdelavi različnih predmetov ter izdelkov. Druži ljudi, ki jih tovrstna tematika zanima, in predstavlja 

alternative običajnemu načinu življenja na področju prehrane, zdravstva in izdelkov. Namen zavoda 

je tudi povečati ustvarjalnost, samooskrbo in podjetništvo ljudi v povezavi z rastlinami v lokalnem 

okolju. Pomembna naloga zavoda je spoznavanje našega pestrega naravnega okolja v širšem smislu in 

spodbujanje njegovega ohranjanja. Zavod je tudi ponudnik izdelkov iz rastlin in izobraževalnih 

izdelkov. Zavod svoje cilje dosega s pomočjo izobraževanj, svetovanj, izletov in drugih druženj ter 

preko projektov in lastnih izdelkov. 

Kdo smo? 

Smo ljubitelji narave, predvsem divjih rastlin, lepih, pogostih in redkih, užitnih, zdravilnih in drugače 

uporabnih, pa tudi strupenih. Trenutno v zavodu aktivno sodelujemo Andreja Papež Kristanc, univ. 

dipl. biol (pokriva področje užitnih rastlin), Luka Kristanc, dipl. biol in dr. med (pokriva področje 

zdravilnih in strupenih rastlin), Ines Zgonc (ilustratorka in oblikovalka), Mitja Papež (varstvo pri delu 

in spletne ter tehnične  rešitve). 

V letu 2016 vabimo k udeležbi na aktivnostih tudi nove člane. Članarina za leto 2016 je 15 eur, člani 

pa imajo popust pri delavnicah, tečajih in drugih dogodkih Divjega vrta. 

Za koga so naše aktivnost zanimive? 

Za vse ljubitelje preživljanja prostega časa v naravi, tiste, ki v naravi najdete manjkajoči delček sebe in 

vam narava pomeni največjo sprostitev. Gotovo smo zelo zanimivi za vse, ki jim je pomembna zdrava 

prehrana in samozdravljenje z rastlinami. Ljubitelji rastlin v kateremkoli pomenu bodo pri nas 

zagotovo našli dogodke zase in dobro družbo. Naravo skušamo približati tudi otrokom, zato poleg 

igre SPOMIN za učenje botanike letos organiziramo tudi otroške delavnice v naravi. 

Naš produkti 

V preteklem letu smo izdali otroško igro SPOMIN za mlade poznavalce rastlin, ki otroke na zabaven in 

nekoliko drugačen način uči spoznavanja nekaterih pogostih in hkrati tudi užitnih rastlinskih vrst. 

V letu 2016 smo izdali prvo knjigo z naslovom Zeliščar na sprehodu. Knjiga je praktičen priročnik za 

uporabo 63 naših najpogostejših in pomembnejših divje rastočih užitnih in zdravilnih vrst ter rodov 

rastlin. 

Že kar nekaj časa aktivno delujemo na spletni strani http://divjivrt.si, kjer objavljamo naše dogodke, 

številne zanimive prispevke in recepte. V letošnjem letu bomo spletno stran nekoliko prenovili. Naš 

cilj je, da bi obiskovalci na naši strani našli vse o zeliščarski ponudbi Slovenije ter številne koristne 

informacije in uporabne kulinarične ter zdravilne recepte. V kratkem bo začela delovati rubrika 

Zdravnik odgovarja, kjer bo Luka bralcem odgovarjal na vprašanja o samozdravljenju z rastlinami. 



Aktivnosti v Letu 2016 

V letu 2016 organiziramo: 

• enodnevne delavnice za odrasle, 

• dvodnevni tečaj za odrasle, 

• trimesečni tečaj za odrasle (zbiramo predprijave), 

• otroške delavnice. 

Po naročilu organiziramo tudi delavnice, teambuildinge in predavanja za različne skupine (društva, 

podjetja itd.). Pridemo tudi na dom in vam pomagamo preučiti pester rastlinski svet, ki se nahaja v 

neposredni bližini vašega doma. 

Več informacij na priloženem cd-ju ter na spletni strani http://divjivrt.si, kjer si seznam letošnjih  

aktivnosti (ter mnogo drugih zanimivosti s sveta rastlin) lahko ogledate vsi zainteresirani in se nanje 

tudi prijavite. Na spletni strani je možna prijava na e-novice in s tem dobivanje obvestil o vseh 

pomembnejših aktivnostih Divjega vrta. Spremljate nas lahko tudi preko Facebook strani 

https://www.facebook.com/divjivrt/. 

 

Lepo vas pozdravlja Ekipa Divjega vrta 


