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O PROJEKTU
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Razvoj in uvajanje usposabljanja o zdravilnih rastlinah na učnih 
kmetijah – FITOKMETIJE

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

• Vrednost projekta: 74.998,46 EUR
• Financiranje: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja.
• Nosilec: Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede
• Partnerji: Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, kmetija Mahne, kmetija Divji vrt in 

kmetija Markovi
• Trajanje: 2 leti (17. 10. 2019–16. 10. 2021)



Raziskovalna izhodišča
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• Kako zmanjšati vrzel med porastom uporabe zdravilnih rastlin in odklanjajočem stališču medicine?
• V Sloveniji poklic zdravilec fitoterapevt (še) ne obstaja.

1) Regulacija zdravilstva zaradi nekontroliranega izvajanja storitev.

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede

Akreditacija visokošolskega študijskega programa I. stopnje 
FITOTERAPIJA (180 KT)

Akreditacija študijskega programa za pridobitev poklicne 
kvalifikacije – vseživljenjsko učenje:

OSNOVE FITOTERAPIJE (58 KT) 
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Osnove fitoterapije: 58 ECTS
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Raziskovalna izhodišča
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2) Izboljšan pristop k študiju, temelječ na 
reševanju realnih problemov.

• Usposabljanje partnerskih kmetij za izvajanje 
praktičnega usposabljanja študentov Fitoterapije.

• Spoznavanje rešitev in možnosti razvoja v praksi.
• Dolgoročen cilj je k sodelovanju priključiti še druge 

zeliščarske kmetije.



Raziskovalna izhodišča
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3) Izboljšanje pomena ekstenzivno obdelovanih površin za varstvo 
narave in izboljšanje tržnega potenciala.

• Kako uporabiti takšne površine za dejavnosti zeliščarstva, turizma, divje kulinarike in fitoterapije.

Rastišča zdravilnih rastlin in divje hrane v 
naravnem okolju so vrednota nacionalnega 

pomena, ki ga moramo ohranjati in krepiti, ter 
spodbujati javno zavedanje, podporo in 

izobraževanje.



CILJI
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• Pripraviti usposabljanja za študente programa Fitoterapija;
• Pripraviti usposabljanja za dijake Vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Višnja Gora;
• Pripraviti programe (usposabljanja), ki bodo prispevala k 

spoznavanju in ohranjanju okolja, zdravemu življenjskemu 
slogu in uporabi lokalnih surovin za hrano in zdravje ter

• Programi podpiranja osebnostne rasti mladostnikov.



Vključitev novih vsebin v nove programe razvoja 
podeželja lokalnih akcijskih skupin (LASov) za obdobje 

2021-2027
• Izhodišča:

• Novi programi razvoja podeželja iščejo inovativne vsebine za nova zelena delovna 
mesta, ki bi lahko nastala na kmetijah, v NVO-jih in v mikropodjetjih v podeželskih 
okoljih, zlasti v okoljevarstveno pomembnih okoljih.

• Novi podjetniki iščejo ideje, ki bi bile izvedljive in hkrati kreativne in bi nudile 
možnosti zaslužka.

• Predlogi:
• LAS organizira na razvojni delavnici tematsko skupino za fitokmetije, kjer jim 

predstavimo naš projekt, naše aktivnosti, rezultate ter tudi rizike
• Tematska skupina izoblikuje akcijski načrt, prilagojen možnostim, ki jih imajo člani

skupine in LAS kot celota. Akcijski načrt je vključen v Program razvoja podeželja 
LASa.
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Možnosti informativnih izobraževanj za nova zelena 
delovna mesta na podeželju za LASe

• Izhodišče:
• LASi imajo znotraj finančnih virov za upravljanje tudi sredstva za animacijo, 

motivacijo članov LASa za nove vsebine za delovna mesta na podeželju

• Predlogi:
• LAS lahko v sodelovanju z našo projektno skupino organizira 

animacijsko/motivacijsko delavnico – Fitoterapija in fitokmetije kot nova poslovna 
priložnost na podeželju.

• Delavnica je lahko organizirana v dveh delih:
- I. del je lahko predstavitev študija fitoterapije in konkretnih izkušenj/napotkov v 

katera delovna mesa vodi ta program,
- II. del pa je predstavitev projekta Fitokmetije in kako to vodi do oblikovanja 

delovnega mesta na kmetiji
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Možnosti za nove projekte LASov

• Izhodišče:
• Člani LASa, ki so sodelovali pri oblikovanju vsebine za akcijski načrt LASa za 

fitokmetije lahko sami ali pa v sodelovanju z našo skupino prijavijo nov projekt 
LASa.

• Predlogi:
• Naša projektna skupina lahko pomaga z nasveti pri pripravi projekta in z 

mentorstvom pri izvedbi.
• Nove fitokmetije in novi fitoterapevti so lahko vključeni v partnerstvo, ki smo ga 

oblikovali v okviru našega pilotnega projekta.
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Možnosti za nove projekte sodelovanja LASov

• Izhodišča:
• Fitoterapija je nova priložnost za slovensko podeželje, ki jo lahko hkrati prepozna 

več LASov in se odloči za projekt sodelovanja.
• Naš pilotni projekt je lahko izhodišče, da se definirajo aktivnosti, rezultati, indikatorji 

in učinki, ki so izvedljivi in realni ter se minimizira rizike.

• Predlogi:
• LASi, ki želijo organizirati nove vsebine na svojem območju se povežejo, oblikujejo 

delovno skupino in določijo vodilnega partnerja
• Organizira se delovno srečanje z našo projektno skupno, kjer skupaj oblikujemo 

izhodišče projekta, ki temeljijo na dosedanjih izkušnjah naše projektne skupine ter 
realnih skupnih interesnih in potrebah LASov
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HVALA ZA VAŠO POZORNOST 

Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani 
Univerze v Novem mestu

Fakultete za zdravstvene vede
https://fzv.uni-nm.si

ali preko elektronskega naslova:
sabina.krsnik@uni-nm.si

https://fzv.uni-nm.si/
mailto:sabina.krsnik@uni-nm.si
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