Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Ljubljanska cesta 97, Celje

HORTIKULTURA – NAJLEPŠI HOBI IN POKLIC
Koledar spomladanskih izobraževanj na Višji strokovni šoli 2018

Spoštovani ljubitelji rastlin in narave,
urejeno okolje omogoča večjo kakovost bivanja. Rastline uporabljamo za različne namene.
Razveseliti vas želimo z delavnicami in predavanji s področja hortikulture.
Vabimo vas k sodelovanju.
Izobraževanja, navedena v tem katalogu, so namenjena predvsem mladini in odraslim.

Prijave vsaj 3 delovne dni pred pričetkom: Nada Reberšek Natek, tel. 040 637 287, nada.natek@hvu.si
Plačilo na TRR: 01100-6030697225
Sklic: 760121

KOLEDAR SPOMLADANSKIH IZOBRAŽEVANJ
APRIL

Tlakovanje v teoriji in
praksi
5.4.2018, 16-19 h; 10€
Vsebina: Demonstracija vrtnega
tlakovanja z možnostjo lastne
aktivnosti.

Mešane kulture v
zelenjavnem vrtu
3.4.2018, 16-18.30 h; 15€
Vsebina: Delavnica ustvarjanja
mešane grede v zelenjavnem
vrtu s poudarkom na izbiri
kompatibilnih rastlin in
medvrstnih razdaljah.
Udeleženci dobijo gradivo.

APRIL
Cepljenje in
oskrba citrusov
17.4.2018, 16-18.30 h;
15€
Vsebina: Demonstracija
cepljenja citrusov in po želji
lastno cepljenje.

Oskrba in
vzdrževanje
okrasnih rastlin
12.4. in 20.6.2018, 16-19 h;
15€
Vsebina: Sezonska oskrba in
vzdrževanje okrasnih rastlin v
praksi.

APRIL

Arboristika
26.4.2018, 16-18.30 h;
15€

Strokovni posvet
HORTIKULURA –
možnosti, priložnosti,
primeri dobrih praks
19.4.2018, 9-14 h;
brezplačno
Vsebina: Medovite rastline in
čebelarstvo (več različnih
predavanj, razpored bo
objavljen na www.hvu.si).

Vsebina: Obrezovanje okrasnih
dreves in grmovnic. Udeleženci
dobijo gradivo.

MAJ
Okolju prijazno
varstvo rastlin
22.5.2018, 16-18.30 h;
15€
Vsebina: Predstavitev
biotičnega varstva, EM
tehnologije in aktualne
zakonodaje s tega področja.
Udeleženci dobijo gradivo.

Zelišča domačega
vrta

Hortiterapija

8.5.2018, 16-19 h; 15€

17.5.2018, 16-19 h; 15€

Vsebina: Gojenje zelišč na
domačem vrtu. Udeleženci
dobijo izdelek.

Vsebina: Predstavitev hortiterapije,
sprostitvene tehnike med zelenjem,
osnove ureditve spodbudnega in
mirnega okolja. Udeleženci dobijo
gradivo.

MAJ
Zasnujmo vabljiv
skupnostni vrt – naj bo
lep za oko in telo
31.5.2018, 16-19 h; 10€
Vsebina: Načrtovanje koristnega in
privlačnega skupnostnega vrta za
uporabnike in obiskovalce. Pomen
vzpostavitve in organiziranost.
Udeleženci dobijo gradivo in naredijo
izdelek.

Spomladanski
šopki
28.5.2018, 16-18 h; 15€
Vsebina: Izdelovanje
sezonskega spomladanskega
šopka v spiralni tehniki vezave.
Udeleženci dobijo izdelek.

JUNIJ
V naravo s
fotoaparatom

Narava zdravi –
potovanje od
cvetlice do dišeče
čajne mešanice

7.6.2018, 16-19 h; 10€
14.6.2018, 16-19 h; 15€
Vsebina: Prepoznavanje
zanimivih naravnih motivov s
temelji fotografskih zakonitosti.

Oskrba orhidej
5.6.2018, 16-19 h; 15€
Vsebina: Oskrba in presajanje
sobnih orhidej.

Vsebina: Nabiranje, sušenje in
priprava dišečih čajnih mešanic.
Udeleženci dobijo gradivo in
izdelek.

Naslov izobraževanja – izvajalci

Datum, ura

Vsebina;
udeleženci dobijo gradivo (G), izdelek (Iz)

Cena v
€

Material in orodje
Dobijo v šoli
Sami prinesejo

April
Mešane kulture v zelenjavnem vrtu –
Katja Funtek

3.4.2018,
16-18.30 h

Delavnica ustvarjanja mešane grede v
zelenjavnem vrtu s poudarkom na izbiri
kompatibilnih rastlin in medvrstnih
razdaljah. G.
Demonstracija vrtnega tlakovanja z
možnostjo lastne aktivnosti.
Sezonska oskrba in vzdrževanje okrasnih
rastlin v praksi.
Demonstracija cepljenja citrusov in po želji
lastno cepljenje.
Medovite rastline in čebelarstvo (več
različnih predavanj, razpored bo na
www.hvu.si)
Obrezovanje okrasnih dreves in grmovnic.
G.

15

Semena, sadike

Vrtne rokavice,
pisalo, beležka

10

Gradbeni material

Delovne rokavice

15

Večje orodje po
potrebi
Vezivo, rastline

Vrtne škarje, vrtne
rokavice
Nož, vrtne škarje,
lahko lastne rastline

15

/

Vrtne škarje,
sadjarska žaga,
rokavice

Gojenje zelišč na domačem vrtu. Iz.

15

Vrtne rokavice

Predstavitev hortiterapije, sprostitvene
tehnike med zelenjem, osnove ureditve
spodbudnega in mirnega okolja. G.
Predstavitev biotičnega varstva, EM
tehnologije in aktualne zakonodaje s tega
področja. G.
Izdelovanje sezonskega spomladanskega
šopka v spiralni tehniki vezave. Iz.
Načrtovanje koristnega in privlačnega
skupnostnega vrta za uporabnike in
obiskovalce. Pomen vzpostavitve in
organiziranost. G, Iz.

15

Posode, substrat,
rastline
Posode, substrat,
rastline

Tlakovanje v teoriji in praksi – Emil Špes
Oskrba in vzdrževanje okrasnih rastlin –
Nada R. Natek, Mojca Sodin
Cepljenje in oskrba citrusov – Trajče
Nikoloski
Strokovni posvet HORTIKULURA –
možnosti, priložnosti, primeri dobrih
praks
Arboristika – Matjaž Mastnak

Maj
Zelišča domačega vrta – Romana Špes,
Veronika Cvetko
Hortiterapija – Barbara Pajk

Okolju prijazno varstvo rastlin – Andreja
Gerčer, Anja Žužej Gobec, Bogdana
Kapitler
Spomladanski šopki – Anja Sotošek
Zasnujmo vabljiv skupnostni vrt – naj bo
lep za oko in telo – Mojca Sodin

5.4. 2018,
16 -19 h
12.4.2018,
16-19 h
17.4.2018,
16-18.30 h
19.4.2018
9 -14 h
26.4.2018,
16 -18.30 h

8.5.2018,
16-19 h
17.5.2018,
16-19 h
22.5.2018,
16 – 18.30 h
28.5.2018,
16 -18 h
31.5.2018,
16-19 h

15
0

15

/

15

Cvetje in zelenje

10

Papir za risanje

Pisalo, beležko,
udobna oblačila in
obutev
/

Vrtne škarje, nož,
klešče
Ravnila, svinčnike,
barvice, mapo za
shranjevanje risb

Naslov izobraževanja – izvajalci

Datum, ura

Vsebina;
udeleženci dobijo gradivo (G), izdelek (Iz)

Cena v
€

Material in orodje
Dobijo v šoli
Sami prinesejo

5.6.2018,
16-19 h

Oskrba in presajanje sobnih orhidej.

15

Orhideje, substrat

V naravo s fotoaparatom – Andreja
Džakušič
Ko postane majhen vrt turistična točka –
od zasnove do uresničitve – Mojca Sodin

7.6.2018,
16-19 h
13.6.2018,
16-19 h

10

/

15

Papir za risanje

Narava zdravi – potovanje od cvetlice do
dišeče čajne mešanice – Mojca Sodin

14.6.2018,
16 -19 h

Prepoznavanje zanimivih naravnih motivov
s temelji fotografskih zakonitosti.
Atraktivne zanimivosti majhnega vrta za
obiskovalce; ideje, estetska in uporabna
vrednost, posebne rastline. G, Iz.
Nabiranje, sušenje in priprava dišečih čajnih
mešanic. G, Iz.

15

Rastline za čajne
mešanice

Oskrba in vzdrževanje okrasnih rastlin –
Nada R. Natek, Mojca Sodin

20.6.2018,
16-19 h

Sezonska oskrba in vzdrževanje okrasnih
rastlin v praksi.

15

Večje orodje po
potrebi

Junij
Oskrba orhidej – Tomaž Jevšnik

Nož ali vrtne škarje,
vrtne ali lateks
rokavice, po
možnosti orhideje
fotoaparat
Ravnila, svinčnike,
barvice, mapo za
shranjevanje risb
Papirnate vrečice za
shranjevanje čajne
mešanice, pisala,
beležko.
Vrtne škarje, vrtne
rokavice

KOT DREVO
Skozi okno gledam drevo, ki me
uči živeti.
Vidim cedro v mehkem vetru
vse iglice plešejo
vsaka zase in drugače
in vse skupaj v zelenih valovih
in deblo stoji
trdno pripeto
z nevidnimi privezi
v globini
kot mogočna ladja
je zasidrano v moji duši
in vse se lahko giblje
mehko in v vse smeri
kajti vse pleše
kar živi.

Alenka Rebula
https://www.alenkarebula.com/verzi-inmisli/kot-drevo.html

