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Ogled parka zdravilnih in aromatičnih rastlin
od 15. maja do 30. septembra

vsak delavnik od 8.00 do 13.00 ure -
za skupine po predhodni najavi.
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Zakaj zelišča?
Zelišča so uporabne rastline, ki pretežno niso hrana. Zara-
di svojih lastnosti in učinkovin zelišča dostikrat enačimo z 
zdravilnimi rastlinami. Zelišča omogočijo, da v telo vnesemo 
minerale, vitamine in učinkovine, ki vzpodbujajo delovanje 
posameznih organov in imunski sistem ter vzpostavljajo 
naravno odpornost našega organizma. Zelišča so kot skupi-
na rastlin že od nekdaj povezana s človekom in njegovimi 
dejavnostmi.

Njihova uporaba v zgodovini.
Človek uporablja zelišča za svoje zdravje že od pradavnine. 
Gojenje se je pojavilo že pri Egipčanih, Grkih in Babiloncih. V 
srednjem veku je Karel Veliki (742-814) predpisal podanikom 
gojenje nekaterih zelišč na grajskih in kmečkih vrtovih. Skozi 
zgodovino človeštva je gojenje potekalo v različnih oblikah: 
vrtovi v času Rimljanov, samostanski vrtovi, renesančni vr-
tovi, grajski vrtovi, vrtovi v 18. in 19. stoletju in domači vrtovi, 
ki so še danes najpogostejši in vedno bolj razširjeni.

Zeliščni park v Žalcu.
V Žalcu je bil leta 1967 na IHPS ustanovljen Vrt zdravilnih in 
aromatičnih rastlin. Glavni namen vrta je raziskovalna, sve-
tovalna in izobraževalna dejavnost. Ob 30-letnici vrta je 
Občina Žalec izrazila zanimanje za tesnejše sodelovanje in 
zeliščni park pri “Keudru” je rezultat tega sodelovanja. Pred-
stavlja nekakšno razglednico in popotnico za ogled Vrta pri 
Inštitutu. V njem so posajene znane rastline, ki so jih Slovenci 
uporabljali v zdravilne in kulinarične namene že od nekdaj.
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