V okviru operacije Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS kot sodobno povezovalno
središče SSD na področju zelišč, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj

vabi na novinarsko konferenco
5. MAJA 2018 OB 10. URI NA IHPS
 Novinarjem in ostalim obiskovalcem bomo predstavili operacijo, ki jo sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 V sklopu operacije, ki jo vodi IHPS in bo trajala eno leto, smo že izpeljali vrsto aktivnosti,
med njimi natečaj za preureditev Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS.
 Na dogodku bomo razglasili zmagovalca/ko tega natečaja in mu/ji podelili nagrado,
avtor/ica pa bo v nadaljevanju predstavil/a njegov/njen zmagovalni predlog
preureditve.
 V nadaljevanju bo čas za vprašanja.
Dogodek bo potekal v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin, v primeru dežja pa v dvorani
Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva (na istem naslovu).

Vabljeni!
dr. Barbara Čeh, vodja operacije

Martina Zupančič, direktorica IHPS

Več o projektu in sprotne objave / najave dogodkov na spletni strani projekta:
http://www.ihps.si/las-ssd-zelisca/

Operacija LAS SSD

Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS kot sodobno povezovalno
središče SSD na področju zelišč
AKRONIM OPERACIJE: ZELIŠČA SSD

Trajanje: februar 2018 – januar 2019
Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS (v nadaljevanju: VZAR) je bil ustanovljen leta 1976 in od
takrat je doživel le nekaj manjših sprememb. Po več kot 40-letnem obstoju pa se je pokazala potreba po
drugačni, bolj sodobni ureditvi VZAR kot osrednje povezovalne točke prebivalcev SSD na področju
pridelave in uporabe zelišč ter prostora za spodbujanje družbene in socialne vključenosti različnih
skupin prebivalstva. Znanje na tem področju obstaja, prav tako obsežna zbirka najrazličnejših zelišč, a
je potrebno ta prostor narediti bolj prepoznaven in privlačen. Tukaj naj bi se stikalo znanje in potrebe
prebivalcev SSD. Zeliščarstvo je področje, ki nudi široko paleto možnih aktivnosti in možnost razvoja
različnim skupinam prebivalstva, tudi ranljivim skupinam. VZAR je že sedaj en izmed osrednjih objektov
na tem področju v Sloveniji, celovita preureditev in posodobitev pa bo omogočala še boljšo
prepoznavnost in privabljanje obiskovalcev iz SSD in širše; s tem se bo v SSD privabilo tudi več
interesentov za uporabo druge turistične ponudbe v SSD.

Z izvedbo operacije rešujemo več izzivov iz SLR LAS SSD s poudarkom na področje večje
vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin prebivalstva (mladi do 30 let, starejši
od 50 let in osebe brez izobrazbe) v družbo, poleg tega so cilji projekta:
-

-

povečanje kakovosti življenja v urbanih območjih, s spodbujanjem zdravega in aktivnega
življenjskega sloga, in sicer tudi pri ranljivih skupinah – navdušenje za
pridelovanje in uporaba zelišč in s tem spodbujanje njihovega socialnega vključevanja v družbo;
razvoj osnovnih storitev z ureditvijo VZAR v povezovalno središče na področju zelišč – ureditev
površine za preživljanje prostega časa na prostem, za izvajanje prireditev in izobraževanj, s
ciljem doseganja višje kakovosti življenja;
povečanje bralne pismenosti prebivalcev z organizacijo dogodkov v MSK Žalec in bukvarno,
ustvarjeno v VZAR;
varstvo okolja in ohranjanje narave, in sicer bomo prebivalce izobraževali/seznanili o pomenu
biotske raznovrstnosti v naravi, na katero lahko bistveno pozitivno vplivamo z zmanjšanjem
nabiralništva zelišč v naravi in da raje pristopimo k pridelavi/gojenju zelišč. S tem pomagamo
ohranjati njihove naravne habitate;
samozaposlovanje/zaposlovanje na področju zelišč ter ustvarjanje zelenih delovnih mest.

Vabimo vas, da sledite izvajanju projektnih aktivnosti, ki jih objavljamo po različnih kanalih obveščanja,
zgoščeno pa so sproti objavljene na spletni strani projekta: http://www.ihps.si/zelisca-ssd/.

Partnerji operacije:

- Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (prijavitelj)
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec
- Turistično društvo Žalec
- Mizarstvo Žgank Matjaž s.p.

Skupna vrednost operacije: 49.757,43 EUR; znesek sofinanciranja ESRR: 36.201,20 EUR.
»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

