
Začel se bo cikel delavnic in predavanja v sklopu EU projekta ITP Zeliščarska dediščina. 

Zato vas vabimo na 1. delavnico z naslovom  Zelišča v biodinamičnih preparatih, ki bo v 

torek 10. septembra 2019 ob 17h v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin IHPS, Cesta 

Žalskega tabora 2, 3310 Žalec 

Delavnico bo vodila Justika Škoberne, Ajda Štajerska 

 

Justika Škoberne nam bo odkrila skrivnosti uporabe zelišč v biodinamičnih preparatih. 

Poskusili bomo ustvariti različne zeliščne preparate za boljšo rast rastlin in za preprečevanje 

bolezni in škodljivcev. 

 

Vabljeni tudi na preostale delavnice in predavanje v septembru 2019 v sklopu istega projekta in sicer 

v: 

- soboto 14. september 2019 od 10h do 11.30, Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva, Cesta 

Žalskega tabora 2, 3310 Žalec 

Delavnica: Nega zob in kože na naraven način 

Delavnico vodi Marija Kočevar 

 

Skrb za zdrave zobe ne moremo kar preložiti na zobozdravnike in izdelovalce zobnih past. Sol 

za umivanje in nego zob bomo naredili iz zelišč in začimb, ki jih že poznamo.  

S sabo prinesite zobno ščetko. 

Za lepo svilnato polt je treba kožo nežno očistiti, ji vrniti vlago in elastičnost. Naredili bomo 

nežni piling iz žlahtnega olja in mandljev. 

 

- sredo, 18. september 2019 od 17h do 18.30, Medgeneracijski center Polzela, Šolska ulica 3, 

Polzela 

delavnica: Uporaba zelišč v namazih in napitkih 

Delavnico vodi mag. Cvetka Mastnak Čulk, U3Ž  

 

V zadnjem času se zelišča vedno bolj pojavljajo tudi v kulinariki. Kako jih uporabimo v 

različnih namazih in napitkih? Katere in zakaj jih uporabimo in katere kombiniramo? Na 

delavnici bomo spoznali vse to in še več. 

 

- četrtek, 19. september 2019 ob 17h Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva, Cesta Žalskega 

tabora 2, 3310 Žalec 

Predavanje: Podjetništvo in zelišča 

Predavanje bo vodil prof. dr. Martin Pavlovič, IHPS 

 

Podjetništvo je zelo širok pojem in danes brez njegovega razumevanja in upoštevanja 

njegovih zakonitosti ne moremo vstopati na trg. V predavanju bomo izvedeli na kaj vse 

moramo upoštevati ob vstopu na trg z zelišči in katere so pasti podjetništva. 

 

- četrtek, 19. september 2019 ob 18h Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva, Cesta Žalskega 

tabora 2, 3310 Žalec 

Delavnica: Kaj vse vpliva na ceno zeliščnega izdelka? 

Delavnico bo vodil  prof. dr. Martin Pavlovič, IHPS 



Ob oblikovanju cene zeliščnega izdelka je veliko faktorjev, ki vplivajo na to. V praktičnih vajah 

bomo oblikovali cene različnih tradicionalnih zeliščnih izdelkov. 

 


