
 
 
 

VABLJENI NA  
 

IX. DNEVE ODPRTIH VRAT  
V VRTU ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN  

NA IHPS V ŽALCU 
 

v soboto, 2. maja 2015, od 8.00 do 18.00 in 
v nedeljo, 3. maja 2015, od 8.00 do 14.00. 

 
V vsem svojem razkošju vas pričakuje zbirka preko 250 različnih 

zdravilnih in aromatičnih rastlin. 
Hkrati bo potekala tudi prodaja eko sadik več kot 70 različnih zelišč. 

 

 
 

PROGRAM 
 

V soboto, 2. maja 2015, bo ob 11.00 predavanje:  
Zdrava pridelava plodovk tudi s pomočjo zelišč. 

Predavala bo Miša Pušenjak. 

 
V soboto, 2. maja 2015, bo ob 15.00 delavnica:  

Sajenje zelišč na folijo na večji površini. 
Delavnico bo vodila mag. Nataša Ferant.  

 
V nedeljo, 3. maja 2015, bo ob 11.00 predavanje:  

Začimbe in zelišča v prehrani in negi. 
Predavala bo Marija Kočevar.  

 
Predavanja in delavnice bodo potekale v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin. 

 
Vodeni ogledi Vrta bodo  

v soboto ob 9.00, 13.00 in 17.00,  
v nedeljo pa ob 9.00, 13.00. 

 
Ves čas bo možen nakup eko sadik več kot 70 različnih zelišč.  

Z vami bomo strokovnjaki, ki vam bomo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja. 
 

Več na www.IHPS.si 
 



 

 
 
 

VEČ O PROGRAMU 
 
 

V soboto, 2. maja 2015, bo ob 11.00 delavnica: 

Zdrava pridelava plodovk tudi s pomočjo zelišč. 
Predavala bo Miša Pušenjak v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin. 

 
Plodovke vedno pogosteje zasedajo mesto v našem vrtu. Za zdrave plodove in obilen pridelek lahko 
poskrbimo tudi z uporabo zelišč. Zelišča so postala nuja v zelenjavnem vrtu. Poleg uporabnosti v kuhinji 
in zdravilnosti ugodno delujejo tudi na rast rastlin v vrtu in odganjajo škodljivce. Katera so ta zelišča in 
kaj lahko od njih pričakujemo? Zakaj ne smejo manjkati v našem vrtu? Vse te odgovore in še marsikatero 
zanimivost vam bo med sprehodom med zelišči predstavila Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo 
in okrasne rastline na Kmetijskem zavodu Maribor. 
 
 

 
V soboto, 2. maja 2015, bo ob 15.00 delavnica:  

Sajenje zelišč na folijo na večji površini. 
Delavnico bo vodila mag. Nataša Ferant.  

 
Kako pripraviti večjo površino za nasad zelišč? Katero folijo uporabljamo? Katera zelišča so primerna za 
sajenje na foliji? Razlaga in prikaz polaganja folije in sajenja zelišč na večjo površino bomo izvedli v 
sklopu delavnice skupaj z mag. Natašo Ferant, vodjo Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin. 
 

 
 

V nedeljo, 3. maja 2015, bo ob 11.00 predavanje:  

Začimbe in zelišča v prehrani in negi. 
Predavala bo Marija Kočevar  

 
Marija Kočevar nam bo predstavila, zakaj so začimbe in zelišča tako pomembna v prehrani in kako z 
njimi pripravimo 'super hrano'. Kaj pa začimbe in zelišča pri negi telesa? Vedno več je izdelkov z zelišči 
tudi v kozmetiki. Predavateljica je soavtorica knjig Ščepec rešitve in Ščepec védenja. V zadnjem obdobju 
proučuje prav uporabo začimb in zelišč pri negi. Svoja spoznanja bo delila z nami ob sprehodu med 
gredicami.  

Po predavanju bomo preizkusili namaze, v katerih kraljujejo domače začimbe in doma pečen kruh. Tako 
bodo udeleženci lahko to, kar bodo slišali, tudi preizkusili. 

Cena predavanja je 5,00 EUR 

 

Na svidenje v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS v Žalcu! 


