
DNEVI ODPRTIH VRAT - VRT ZDRAVILNIH IN AROMATIČNIH RASTLIN IHPS 

Dogodek se bo odvijal na spletni platformi Zoom. Do predavanj dostopate preko spodnje povezave: 
https://zoom.us/j/91015640941?pwd=VXNCZFBUUjB3M3hZblVmdTdRY0dkUT09 

Meeting ID: 910 1564 0941, Passcode: 972639 

Število mest je omejeno (do 100 udeležencev). 

 

Petek, 7. maj 2021 ob 10h 

Zelišča v 'projektih': mag. Nataša Ferant, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. 
Predstavitev vključenosti zelišč v projektih, ki jih financira Evropski sklad za razvoj podeželja, 
Republika Slovenija in projektni partnerji. 

 
- EIP projekt: Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (SOOS),  
- Pilotni projekt: Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD (Male 

kmetije),  
- Pilotni projekt: Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih 

kmetijah v času podnebnih sprememb (EKOMALE), 

- Pilotni projekt: Inovativne ekosistemske rešitve  za prilagajanje na podnebne 
spremembe za pridelovanje zelišč na malih kmetijah (ZELPOD).  
 

Petek, 7. maj 2021 ob 11h 
Avtohtone zdravilne in aromatične rastline v Sloveniji - problemi pri proučevanju in 
raziskovanju, prof. dr. Dea Baričevič, univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta,  
Javna služba rastlinska genska banka, Genska banka zdravilnih in aromatičnih rastlin. 
 
Petek, 7. maj 2021 ob 11.30 
Zelišča: raziskave in poskusi za pridelovanje na kmetiji, mag. Nataša Ferant, Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
Javna služba v vrtnarstvu, strokovne naloge za zelišča 
 
Petek, 7. maj 2021 ob 13.30 
Ustvarimo rastlinam dobre pogoje za rast - Ekosistemske rešitve v samooskrbi, 
Prof. ddr. Ana Vovk, Inštitut za promocijo varovanja okolja 
 

Predavanje je v sklopu projekta: Inovativne ekosistemske 
rešitve  za prilagajanje na podnebne spremembe za 
pridelovanje zelišč na malih kmetijah (ZELPOD), ki se  
financira v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja: Evropa investira v podeželje 

 
 
Petek, 7. maj 2021 ob 14.30 
Opraševalci potrebujejo hrano, dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo 

 
Predavanje je v sklopu projekta: Sadjarji za opraševalce 
in opraševalci za sadjarje (SOOS), ki se financira v 
okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja: Evropa investira v podeželje 

 
*********************************************************** 

Sobota, 8. maj 2021 ob 9h 
Zdravilne rastline za lajšanje virusnih prehladnih obolenj (tudi COVID-19),  
prof. dr.  Borut Štrukelj, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za farmacijo 
 
Sobota, 8. maj 2021 ob 10.15 
Rastline za težave 21. stoletja, Sanja Lončar, direktorica Zavoda za celostno samooskrbo 

 

Sobota, 8. maj 2021 ob 11.30 
Kako prelisičimo viruse?, Marija Kočevar, nutricistka 
 

https://zoom.us/j/91015640941?pwd=VXNCZFBUUjB3M3hZblVmdTdRY0dkUT09

