
                        

 
13. DNEVI ODPRTIH VRAT V VRTU ZDRAVILNIH IN  

AROMATIČNIH RASTLIN NA IHPS V ŽALCU 
3. in 4. maja 2019 

 
Petek, 3. maja 2019, od 10h do 12.00 v Eko muzeju hmeljarstva in pivovarstva Žalec 
 

Posvet: ZELIŠČA V KOZMETIČNIH IZDELKIH 
 
10.00 - 10.30: Katja Schoss, diplomirana kozmetologinija, Modern CosmEthics  

Zakonodaja in registracija kozmetičnega izdelka 
Katja Schoss bo predstavila obstoječo veljavno zakonodajo, ki velja za področje zeliščne 
kozmetike, kako poteka registracija kozmetičnega izdelka, kdo lahko napiše oceno varnosti, 
kaj je potrebno napisati na izdelek in katere certifikate lahko pridobimo za zeliščne 
kozmetične izdelke. 

 
10.30 - 10.50: Katarina Kovačič, diplomirana biotehnologinja, Zeliščno posestvo Cvetka 

Vstop zeliščnega kozmetičnega izdelka na trg 
Katarina Kovač nam bo na podlagi lastnih izkušenj povedala, kaj vse je potrebno imeti, da 
lahko zeliščni kozmetični izdelek manjših količin stopi na trg. Predstavila nam bo tudi 
predpise, ki so podlaga izdelkom za različno uporabo (za ljudi, živali …) 
 
10.50 - 11.05: Bogdan Mak, posestvo Sončni raj 

Kako smo začeli s trženjem zeliščnih krem 
Bogdan Mak nam bo predstavil, kdaj se je porodila idejo za lastne kreme, kako je prišlo do 
izdelave in trženja. Nanizal bo probleme in izzive, ki so na tej poti nastajali. 
 
11.05 - 11.30: prof. dr. Dea Baričevič, Biotehniška fakulteta in  

         Mihael Kovač, univ. dipl. kem. Podjetje Favn d.o.o. 
Kozmetični zeliščni izdelki v lekarnah 

Zakaj se zeliščna kozmetika domače izdelave tako redko pojavlja v lekarnah? Je zato 'kriva' 
zakonodaja ali je še kakšen drug vzrok? 
 
11.30 - 11.45: prof. dr. Dea Baričevič, Biotehniška fakulteta 
Javna služba Genska banka zdravilnih in aromatičnih rastlin - pomen in uporabna vrednost 

V okviru javne službe Slovenska rastlinska genska banka deluje tudi genska banka zdravilnih 
in aromatičnih rastlin na Biotehniški fakulteti in na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije. Katere so naloge in kaj lahko naredimo s posameznimi genskimi viri iz genske 
banke zdravilnih in aromatičnih rastlin. 

 
11.45 - 12.00: mag. Nataša Ferant, IHPS Žalec 

Javna služba za zelišča - osnova za dobro surovinsko bazo pridelovanja zelišč 
V okviru javne službe za zelišča poteka selekcija, introdukcija in ekološka rajonizacija ter 
tehnologija pridelovanja. Kaj smo dosegli v prvem letu delovanja te javne službe? 
 



 
 

Petek,3. maja 2019, ob 16h v Eko muzeju hmeljarstva in pivovarstva Žalec 
 

Predavanje doc. dr. Lovra Žiberne: 
POTENCIALNA UPORABA EKSTRAKTA HMELJA V  MENOPAVZI 

 
Hmelj je vedno bolj uporaben tudi kot zdravilna rastlina. To dokazujejo številni znanstveni 
članki v svetovni literaturi. Predavatelj nam bo na poljuden način predstavil kritični pregled 
znanstvene literature s področja delovanja preniliranih flavonoidov, ki so bili izolirani iz 
hmeljnega ekstrakta. Poudarek bo na njihovem estrogenem delovanju in potencialni rabi za 
lajšanje postmenopavzalnih težav. 

 
Doc. dr Lovro Žiberna je zaposlen na Inštitutu za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo na 
Medicinski fakulteti, Univerza v Ljubljani, kjer je vključen v pedagoški proces in raziskovalno delo. 
Ukvarja se z preučevanjem delovanja endogenih in eksogenih antioksidantov na endotelijske celice v 
žilni steni. 

 
 

Sobota, 4. maja 2019, ob 10h v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin 
 

Predavanje Sanje Lončar:  
VRAG SE SKRIVA V PODROBNOSTIH 

 
Kaj so najpogostejše napake pri uporabi zdravilnih rastlin in izdelavi zdravilnih pripravkov? 
Spoznali boste, kako pravilno uporabiti zdravilne rastline in kako iz njih izdelati pripravke z 
največjo močjo.  
 
Sanja Lončar izvira iz Vojvodine; ob selitvi v Slovenijo je tvegala dobro službo v zameno za delo 
nekonvencionalne svobodne raziskovalke in novinarke, toda izkazalo se je, da je bila izbira take 
kariere in prihodnosti dobra izbira. Zaživela je v sozvočju z naravo, postala vodja projekta Skupaj za 
zdravje človeka in narave, ki zastonj izdaja tudi mesečne novice v okviru društva Ognjič. Sama pravi, 
da je s spremembami, ki jih podaja na svojih predavanjih in v knjigah, dosegla, da živi neverjetno 
zdravo življenje. 
Zaželeni so prostovoljni prispevki. 

 
 

Sobota, 4. maja 2019, ob 15h v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin 
 

Delavnica z mag. Natašo Ferant 
 ZASADITE VISOKE GREDE Z ZELIŠČI 

 
Posadili bomo izbor zelišč, ki so primerna za samooskrbo v visoki gredi. Spoznali jih bomo in 
se seznanili s tem, na kaj moramo biti pozorni pri sajenju. 
Uroš Zorko bo predstavil zastirko iz miskantusa-prednosti pred drugimi zastirkami. 
 
Mag. Nataša Ferant vodi področje zdravilnih in aromatičnih rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije v Žalcu od leta 2005 in ima odlično strokovno znanje ter izkušnje z vodenjem in 
reševanjem strokovnih problemov na področju zelišč, sodelovanja pri različnih projektih, vodenjem 
najrazličnejših skupin v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin ter organizacijo različnih dogodkov na 
področju zelišč. 

 
 
 
 
 



Sobota, 4. maja 2019, ob 16h v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin 
 

Predavanje Miše Pušenjak:  
ZELIŠČA V MEŠANIH POSEVKIH Z VRTNINAMI 

 
Pomen zelišč v mešanih posevkih z vrtninami je dokazan. Zato je sajenje zelišč med vrtnine 
priporočljivo. Katera zelišča sadimo k določenim vrtninam in prednosti takšnega 'sobivanja' 
pa bomo izvedeli od Miše Pušenjak, specialistke za zelenjadarstvo, KGZS - Kmetijski zavod 
Maribor. 
 
Miša Pušenjak je specialistka za zelenjadarstvo in s svojim znanjem, izkušnjami in nasveti pomaga 
tako profesionalnim pridelovalcem zelenjave, kot tudi vrtičkarjem. Da bi pridelovanje zelenjave še bolj 
približala vsem, je napisala več knjig in več priročnikov.  
 
 

VODENI OGLEDI V VRTU ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN 
vodila bo mag. Cvetka Mastnak Čulk 

             
v petek, 3. maja 2019, ob 9h in 15h ter 
soboto, 4. maja 2019, ob 9h in 14h.  
 
 
PRODAJA PESTRE PONUDBE EKO SADIK  ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN  

v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS 
v petek, 3. maja, in v soboto, 4. maja 2019, od 8h do 18h. 

 
 

Več na www.IHPS.si 
 


