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ZELIŠČARSTVO IN FITOTERAPIJA NA KMETIJAH: 
razvoj in uvajanje uposabljanja o zdravilnih rastlinah na učnih 

kmetijah 
  
 

 
Novo mesto, 17. in 18. januar 2020 

 
Program usposabljanja 

 
Petek, 17. 1. 2020 

13:30-14:00 PRIHOD IN PRIJAVA UDELEŽENCEV 
14:00 UVODNI POZDRAV UDELEŽENCEM 

14:00-14:45 
Doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja:  
Predstavitev študijskega programa Fitoterapija in vloge učnih kmetij 
v programu 

14:45-16:15 
Mihael Kovač, univ. dipl. ing. kem.: 
Registracija kozmetičnega proizvoda  
Uporaba eteričnih olj v kozmetiki 

16:15-16:30 ODMOR 

16:30-17:15 
Dr. Aleš Mlinarič:  
Viri informacij o zdravilnih rastlinah in zdravilih rastlinskega izvora – 
kritični pogled 

17:15-18:00 Dr. Aleš Mlinarič:  
Zdravila naravnega izvora z učinkom na centralni živčni sistem 

18:00-18:15 ODMOR 

18:15-20:30 
Prof. dr. Samo Kreft: 
Razvoj fitoterapevtskega produkta, nekatere najpomembnejše 
učinkovine v zdravilnih rastlinah 

 

   

 

 



 
Sobota, 18.1.2020 

9:00-9:45 
Prof. dr. Karmen Erjavec:  
Strateška komunikacija na specifičnih področjih trženja in pri 
izvajanju praktičnega usposabljanja študentov 

9:45-12:00 
Jože Majes, kmetija Plavica: 
Pridelava in predelava zdravilnih rastlin kot dopolnilna dejavnost na 
kmetijah 

12:00-13:00 ODMOR ZA KOSILO 

13:00-15:15 Prof. dr. Dea Baričevič: 
Gojenje zdravilnih rastlin 

15:15-15:30 ODMOR 

15:30-17:45 
Sabina Repše, mag. farm.: 
Farmacevtski postopki za izdelavo zeliščnih pripravkov 

17:45-18:00 ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 
 
 

 
Izobraževanje je organizirano za partnerje projekta Fitokmetije in ostale zainteresirane 

kmetije, ki izvajajo in razvijajo dejavnost na področju zeliščarstva in fitoterapije ter so 

zainteresirane za sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu 

na področju izvajanja praktičnega usposabljanja študentov Fitoterapije. 

 

Udeležba je brezplačna.  

Prijavite se na spletni povezavi: https://www.1ka.si/a/246002. 

Prijave so možne do zapolnitve mest oz. do 13. 1. 2020. 

 

Izobraževalni program s področja fitoterapije v okviru projekta:  
Razvoj in uvajanje usposabljanja o zdravilnih rastlinah  

na učnih kmetijah - FITOKMETIJE1 
 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 

                                                 
1 Razpis: PODUKREP 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost ter izobraževanjem o okolju in hrani 

https://www.1ka.si/a/246002

