
 
POROČILO O DEMO DELAVNICI OB TEDNIH VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA 
 
Datum izvedbe dogodka: 13.9.2020 
 
Naslov dogodka: NEODKRITI POTENCIALI FITOKMETIJ, KOT OSNOVA ZA ZDRAVJE IN DOBRO 
POČUTJE– Razvoj in uvajanje usposabljanja o zdravilnih rastlinah na učnih kmetijah – 
Fitokmetije 
 
Trajanje: 2 uri 
 
Lokacija izvedbe dogodka: Kmetija Markovi, Martinjak 30, 1380 Cerknica 
 
Število udeležencev: 20 
  
Vsebina dogodka:  
Udeleženci demo delavnice kmetije Markovi so se ob tednih vseživljenjskega učenja 
seznanjali z tematiko, ki jo lahko ponudi fitokmetija v svojih programih. Spoznavali so tako 
imenovano divjo hrano, torej hrano oziroma rastline, ki rastejo na prostem in se jih prideluje 
na njivskih površinah. Značilnosti divje hrane so predvsem te, da imajo nekatere izrazite 
prehranske vrednosti in njihovo uživanje pripomore k boljšemu zdravju, nabiranje divje 
hrane pa ima terapevtske vrednosti, saj sama dejavnost poteka na prostem in vključuje 
gibanje telesa. Delavnica je zato potekala na prostem, na travniških površinah in gozdni meji. 
Udeleženci so spoznali pester nabor rastlin, ki se jih lahko uporabi v prehrambene namene 
kot glavno jed, začimbo ali pa kot živilo, iz katerega se lahko pripravijo različni shranki. V 
okviru delavnice so spoznavali tudi številne plevele, ki se jih lahko uporabi v prehrambene 
namene in se seznanili z njihovimi prehranskimi vrednostmi, ki velikokrat prekašajo kulturne 
rastline.  
 
Po delavnici se je opravila tudi ustna evalvacija, na kateri smo dobili naslednje sugestije: 

- na delavnici bi lahko dejansko iz nabrane divje hrane pripravili kakšno jed; 
- delavnica bi lahko trajala dlje časa; 
- delavnica bi bila primerna za izvedbo v spomladanskem času, saj so v preteklosti 

velikokrat ljudje posegali po divji hrani zaradi pomanjkanja hrane ravno v času 
pomladi. 

 
Pripravil: Marko Cvetko 
 
 



 

 



 

 



K M E T I J A  M A R K O V I  

13 .  9 .  2020

N E O D K R I T I

P O T E N C I A L

F I T O K M E T I J  K O T

O S N O V A  Z A

Z D R A V J E  I N

D O B R O  P O ČU T J E

Ljudje že od nekdaj živimo v skladu z naravo in
spoznavamo, kako nam lahko ta pomaga pri zdravljenju.

V okviru zeliščarstva ločimo dve smeri:
-  klasično zeliščarstvo in
-  znanstveno fitoterapijo.

Medtem ko izhaja prva iz tisočletnih izkušenj naših
prednikov, je znanstvena fitoterapija utemeljena na
znanstvenih merilih. Fitoterapija glede na določila Zakona
o zdravilstvu sodi med zdravilske dejavnosti.

priprava kmetij za izvajanje praktičnega usposabljanja

študentov,

krepitev razvojnega partnerstva,

diverzifikacija dejavnosti na kmetijah,

povečanje usposobljenosti članov kmetij,

krepitev medgeneracijskega sodelovanja,

povečati dodatno vrednost na kmetijah,

krepitev trajnosti projekta,

ohranitev povezanosti mladih z obdelavo zemlje.

Narava je naša velika učiteljica.
Izhajamo iz nje in preko nje

pridobivamo izkušnje. Le znati jo
moramo opazovati ter ji prisluhniti.
Tiho in potrpežljivo nam šepeta na

vsakem koraku!

https://fzv.uni-nm.si

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://tvu25.acs.si/

Za vsebino je odgovorna Univerza v Novem mestu Fakulteta
za zdravstvene vede. Organ upravljanja, določen za

izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano.

ZELIŠČAR,
FITOTERAPEVT

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 

razvija nov študijski program

FITOTERAPIJA

V ta namen smo pričeli z izvajanjem projekta:

 FITOKMETIJE,
katerega cilji so:

https://fzv.uni-nm.si/
https://www.program-podezelja.si/sl/
https://tvu25.acs.si/


Projekt: Razvoj in uvajanje
usposabljanja o zdravilnih
rastlinah na učnih kmetijah –
Fitokmetije

Namen projekta je preučiti možnosti razvoja in poskusno
izvesti aktivnosti na kmetijah, ki se nanašajo na področje
izobraževanja o okolju in hrani s poudarkom na
fitoterapevtskih vsebinah, ki so pomembne za nov
izobraževalni program Fitoterapija.
 
Vključene kmetije se bodo v času trajanja projekta
usposobile za izvajanje praktičnega usposabljanja
študentov in drugih oblik izobraževalne dejavnosti na
kmetijah, hkrati pa bodo predstavljale most med
generacijami, saj se bo z njihovim izvajanjem prenašalo
znanje o zdravilnih rastlinah s starejših na mlajše
generacije. 
 
Po preteku dveh letih, kolikor bo trajal projekt,
pričakujemo, da bodo kmetije proučile svoje potenciale in
poiskale rešitve za izvajanje programov s področja
izobraževanj, zlasti na področju uporabe zdravilnih zelišč.
V času projekta bodo razvile programe, ki jih do sedaj še
niso izvajale, le-te poizkusno izvedle in jih nato še
izboljšale. Univerza v Novem mestu Fakulteta za
zdravstvene vede bo tako pridobila usposobljene izvajalce
prakse za program Fitoterapije. Vzgojno izobraževalni
zavod Višnja Gora pa bo s projektom pridobil
usposobljene izvajalce določenih učnih in vzgojnih vsebin,
ki so povezane z dejavnostmi na kmetiji, dijaki pa
specializirana znanja, ki jim bodo dolgoročno lahko v
pomoč pri razreševanju notranjih konfliktov in tudi pri
sprejemanju morebitnih nadaljnjih kariernih odločitev s
tega področja.

NOSILKA PROJEKTA

Univerza v Novem mestu 
Fakulteta za zdravstvene vede

Na Loko 2, 8000 Novo mesto

PARTNERJI PROJEKTA
Vzgojno izobraževalni zavod

Višnja Gora

Kmetija Mahne

Kmetija Divji vrt

Kmetija Markovi

TRAJANUJE PROJEKTA
oktober 2019–oktober 2021

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

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

ŠTUDIJSKI PROGRAM 
FITOTERAPIJA

Univerza v Novem mestu uvaja nov visokošolski strokovni
študijski program Fitoterapija. To področje predstavlja
znanje o uporabi zdravilnih rastlin in njihovih izvlečkov za
lajšanje zdravstvenih težav in za preventivo pred določenimi
boleznimi. Temelji na znanstveno dokazanih učinkih rastlin
na zdravje ljudi, ki so se pogosto uporabljale že v ljudskem
zdravilstvu. 
 

Program Fitoterapija bo vključeval naslednje sestavine:
 - temeljna medicinska znanja kot podlaga zdravilske 
   dejavnosti,
- uporabnost gojenih in divjih zdravilnih zelišč,
- etnobotanika in kulturna krajina,
- tradicionalno zeliščarstvo,
- izdelavo rastlinskih zdravilnih in kozmetičnih pripravkov,
- uporabno botaniko,
- osnove gojenja rastlin in 
- varstvo rastlinskih vrst ter skrb za okolje. 
 

Zeliščarska in fitoterapevtska dejavnost imata v Sloveniji
dolgo tradicijo. Za poklic zeliščarja lahko posameznik v
Sloveniji pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo. Fitoterapija
je z Zakonom o zdravilstvu opredeljena kot zdravilska
dejavnost. Izobraževalni program Fitoterapija združuje
znanje, ki je potrebno za strokovno, etično in odgovorno
opravljanje fitoterapevtske dejavnosti.
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