
 
11. DNEVI ODPRTIH VRAT V VRTU ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN NA IHPS 

V ŽALCU 

 

Petek, 5. maja 2017, ob 10h v Eko muzeju hmeljarstva in pivovarstva Žalec 

 Posvet: Zelišča in najmlajši 

S prvimi zelišči ima vsak otrok stik že kot dojenček. Kako se to nadaljuje v otroštvu? 
Na posvetu nam bodo predstavniki in mentorji različnih vrtcev predstavili njihov pristop, kako 
malčkom približati zelišča. Kako najmlajši spoznavajo zelišča, jih okušajo, kaj z njimi počnejo 
in ali so zelišča samo čaj ali še za kaj drugega? 
Vabljeni vsi zainteresirani strokovnjaki, starši in ljubitelji zelišč. 
Posvet je brezplačen. 
 

Petek, 5. maja 2017, ob 13h v Eko muzeju hmeljarstva in pivovarstva Žalec 

Mreža botaničnih vrtov Slovenije - predstavitev posameznih članov 

Mreža botaničnih vrtov Slovenije poizkuša podati čim bolj celovit pogled na rastlinski svet. 
Vrtovi se ukvarjajo prav z vsem, kar je povezano z rastlinami. Pomembno vlogo imajo pri 
ohranjanju rastlinskih vrst in njihovih rastišč, okoljski vzgoji, znanstvenih raziskavah, 
etnobotaniki in pri razvoju sodobnega turizma. Zato ne preseneča podatek, da vsako leto 
vrtove Evrope obišče preko 50 milijonov obiskovalcev. 
Predstavili se bodo člani slovenske mreže. 
Dogodek je brezplačen. 
 
Petek, 5. maja 2017, ob 16h v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin 

Rastline v kozmetiki – od semen do izvlečkov,  
predavanje doc. dr. Nine Kočevar Glavač, mag. farm., Fakulteta za farmacijo 

Nabor rastlin za uporabo v kozmetiki se je razširil v neslutene razsežnosti. S prodajnih polic 
in oglasov nas zapeljujejo eksotične zgodbe, ne smemo pa pozabiti, da imamo pravo 
zakladnico tudi v rastlinah z domačih vrtov.  
Na predavanju bomo govorili, kako jih lahko uporabimo ter kakšno delovanje imajo na koži. 
Predstavili bomo tudi knjigo Sodobna kozmetika, prvo slovensko knjigo in zakladnico znanja 
o kozmetičnih sestavinah naravnega izvora. Knjigo si bo mogoče ogledati oz. jo kupiti. 
 

Petek, 5. maja 2017, od 8h do 18h v mikropivovarni IHPS  

Ogled mikropivovarne IHPS z degustacijo hišnega piva 



Sobota, 6. maja 2017, ob 11h v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin 

 Pridelajmo si svoja zdravila,  
predavanje Sanje Lončar 
 

Samooskrba s hrano ni dovolj. Skoraj enako pomembno je, da znamo sami poskrbeti za 
svoje zdravje. Katera zelišča ne smejo manjkati na vrtu in kako jih lahko uporabimo? 
Odgovore na ta vprašanja bomo dobili v predavanju Sanje Lončar. 
Zaželeni so prostovoljni prispevki. 
 
Od 11. do 16. ure bo na isti lokaciji potekala izmenjava tradicionalnih avtohtonih semen, 
cepičev starih sadnih sort in informacij.  
 
Prirejajo: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Ekoci - Eko civilna iniciativa 
Slovenije, Ajda Štajerska in partnerji. 
 
Sobota, 6. maja 2017, ob 16h v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin 

ALERGIJE, se jim lahko izognemo in kako jih omilimo?  
Predavanje Marije Kočevar 

 
Nikoli v zgodovini ni bilo toliko alergij! Kaj delamo narobe? Ali lahko alergije omilimo, 
odpravimo ali tudi preprečimo? Ali  nam pri tem pomagajo zelišča in začimbe? Odgovore na 
ta in številna druga vprašanja nam bo dala v svojem predavanja Marija Kočevar. 
Zaželeni so prostovoljni prispevki. 
 

Vodeni ogledi v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin: 

v petek, 5. maja 2017, ob 9h, 11h in 15h ter 

soboto, 6. maja 2017, ob 9h, 13h in 15h 

Prodaja pestre ponudbe eko sadik zdravilnih in aromatičnih rastlin v Vrtu zdravilnih in 

aromatičnih rastlin v petek, 5. maja in v soboto, 6. maja 2017, od 8h do 18h. 

Več na www.IHPS.si 

 

 

 


