
     
 

 
v sodelovanju z  

 

 
 

organizira izobraževanje 

 

Akademija zeliščarstva 
»Postani zeliščar« 

 

 

O izvajalcih: 

Zeliščna kmetija KALAN letos obeležuje 25 let, odkar so svoje 20 letno ljubiteljsko delo z zelišči, 

spremenili v poklic. Odločili so se, da bodo svoje 45 letne izkušnje začeli prenašati na mlajše generacije, 

oziroma tiste, ki se želijo z zelišči pobližje spoznati. Zato izvajajo različne delavnice in popolno 

izobraževanje za pridelovalce in predelovalce zdravilnih zelišč. 

 

Udeležite se lahko posamezne delavnice/predavanja ali sklopa delavnic/predavanj. Udeleženci 

celotnega sklopa (4 delavnice in 2 predavanji) bodo po zaključku izobraževanja prejeli potrdilo o 

opravljenem izobraževanju. Na vsako delavnico/predavanje so zaradi omejenega števila udeležencev 

obvezne prijave (do zasedbe prostih mest). Prijava je veljavna po plačilu predračuna za posamezno 

predavanje/delavnico. Kontakt: Rok Petančič, rok.petancic@obcina-skocjan.si, 041 450 501. 

 

Organizator izobraževanj je Občina Škocjan, nosilka Zeliščarskega centra JV Slovenije 

(www.zeliscarski-center.com), v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan. 

 

Vzpostavitev Zeliščarskega centra JV Slovenije je bila delno sofinancirana iz Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja. 
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1. predavanje 
 

Tema predavanja: PRIDELAVA, NABIRANJE, UPORABA IN PRIPRAVA ZELIŠČ 

- primer dobre pridelovalne prakse 

- kako pridelamo ali naberemo kakovostno zelišče? 

- kako z zelišči vplivamo na preventivne ukrepe? 

- kako z zelišči rešujemo dedne bolezni? 

- kaj je pomembno, da je učinek zelišč zelo dober? 

- kaj vse moramo upoštevati pri pripravi čaja? 

- kako z zelišči rešujemo najpogostejše zdravstvene težave? 

- katerih zelišč ne uporabljamo v kombinaciji s sintetičnimi 

zdravili? 

- previdnostni ukrepi. 

 
Način usposabljanja:  predavanje 

Komu je namenjeno:  odraslim ljubiteljem zelišč 

Število udeležencev:  do 25 

Čas trajanja:    predvidoma predavanje traja 3 ure 

Cena:    brezplačno 

Izvajalci:    Zeliščna kmetija KALAN 

Kraj izvedbe:   Zeliščarski center JV Slovenije, Zagrad 37, 8275 Škocjan 

Čas izvedbe:     16. 6. 2020 od 17. do 20. ure 
Prijave:                                       Zaradi omejenega števila udeležencev je obvezna predhodna prijava                    

na: Rok Petančič, rok.petancic@obcina-skocjan.si, 041 450 501. Prijave zbiramo do zasedbe prostih 

mest. 
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1. delavnica 
 

Tema delavnice:  VZGOJIMO SI SVOJO SADIKO ZELIŠČA  
- vrste zavarovanih prostorov, 

- setvene plošče in lončki, substrati, sredstva za razkuževanje, 

dognojevanje in zaščito, 

- semena najpogosteje uporabljenih zelišč v Sloveniji, 

- načini razmnoževanja in presajanje, 

- vegetativno in generativno razmnoževanje. 
 

Način usposabljanja:  30% teoretično in 70% praktično 

Komu je namenjeno:  otrokom in odraslim ljubiteljem zelišč 

Število udeležencev: 5 do 10 

Čas trajanja:    predvidoma usposabljanje traja 3 ure 

Cena:    25,00 €/osebo 

Izvajalci:    Zeliščna kmetija KALAN 

Kraj izvedbe:   Zeliščarski center JV Slovenije, Zagrad 37, 8275 Škocjan 

Čas izvedbe:     4. 7. 2020 od 10. do 13. ure 

Opombe:   posejano in presajeno zelišče udeleženci odnesejo domov 

Prijave do zasedbe prostih mest: Rok Petančič, rok.petancic@obcina-skocjan.si, 041 450 501 
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2. delavnica 
 

Tema delavnice:  NABIRANJE ZELIŠČ V NARAVI  
- prednosti in pasti nabiranja zelišč v naravi 

- uporaba enostavnih ključev za določanje rastlinskih vrst, 

- prepoznavanje najpogostejših v naravi rastočih zelišč v 

slovenskem prostoru, 

- prepoznavo rastišča in njegovih lastnosti, 

- nabiranje zelišč v naravi, 

- postopke za transport zelišč nabranih v naravi, 

- pravila dobre nabiralne prakse. 

 

Način usposabljanja:  10% teoretično in 90% praktično 

Komu je namenjeno:  otrokom, odraslim, nabiralcem in ostalim ljubiteljem zelišč 

Število udeležencev:  5 do 10 

Čas trajanja:    predvidoma usposabljanje traja 5-6 ur 

Cena:    50,00 €/osebo 

Izvajalci:    Zeliščna kmetija KALAN 

Kraj izvedbe:   Zeliščarski center JV Slovenije, Zagrad 37, 8275 Škocjan 

Čas izvedbe:     11. 7. 2020 od 10. do 16. ure 

Opombe:   priporočljiva primerna obutev in oblačila za hojo v naravi, košara, nož     

in škarje 

Prijave do zasedbe prostih mest: Rok Petančič, rok.petancic@obcina-skocjan.si, 041 450 501 
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3. delavnica 
 

Tema predavanja:  PRAVILNA UPORABA IN PRIPRAVA ZELIŠČ 

- kako z zelišči vplivamo na preventivne ukrepe? 

- kako z zelišči rešujemo dedne bolezni? 

- kaj je pomembno, da je učinek zelišč zelo dober? 

- kaj vse moramo upoštevati pri pripravi čaja? 

- kako z zelišči rešujemo najpogostejše zdravstvene težave? 

- katerih zelišč ne uporabljamo v kombinaciji s sintetičnimi 

zdravili? 

- previdnostni ukrepi. 

 
Način usposabljanja:  90% teoretično in 10% praktično. 

Komu je namenjeno:  odraslim ljubiteljem zelišč 

Število udeležencev:  5 do 20 

Čas trajanja:    predvidoma usposabljanje traja 3 ure 

Cena:    25,00 €/osebo 

Izvajalci:    Zeliščna kmetija KALAN 

Kraj izvedbe:   Zeliščarski center JV Slovenije, Zagrad 37, 8275 Škocjan 

Čas izvedbe:     8. 8. 2020 od 10. do 13. ure 
Prijave do zasedbe prostih mest: Rok Petančič, rok.petancic@obcina-skocjan.si, 041 450 501 
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4. delavnica 
 

Tema delavnice:  KAKO IN KDAJ POBRATI IN PRAVILNO POSUŠITI ZELIŠČE? 

- določitev tehnološke in fiziološke zrelosti zelišč, 

- orodje za spravilo, čas in načine spravila, 

- spravilo in tehnike za ohranjanje kakovosti, 

- priprava zelišč za nadaljnjo obdelavo oziroma predelavo. 

- priprava zelišč na sušenje, 

- tipi in tehnike sušenja zelišč, 

- sušenje zelišč 

- postopke dodelave po sušenju. 

 

Način usposabljanja:  20% teoretično in 80% praktično. 

Komu je namenjeno:  otrokom in odraslim ljubiteljem zelišč 

Število udeležencev:  5 do 10 

Čas trajanja:    predvidoma usposabljanje traja 3 ure 

Cena:    25,00 €/osebo 

Izvajalci:    Zeliščna kmetija KALAN 

Kraj izvedbe:   Kalobje, Podlešje 12, 3233 Šentjur 

Čas izvedbe:     14. 8. 2020 od 16. do 20. ure 

Opombe:   priporočljiva primerna obutev in oblačila za delo na polju 
Prijave do zasedbe prostih mest: Rok Petančič, rok.petancic@obcina-skocjan.si, 041 450 501 
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2. Predavanje 
 

Tema predavanja:  KAJ POTREBUJEMO DA SE REGISTRIRAMO? 
- registriranje kmetijske dejavnosti, 

- dopolnilna dejavnost na kmetiji, 

- osebno dopolnilno delo, 

- registriranje pripravkov iz zelišč, 

- pravilno deklariranje pripravkov, 

- zakonodaja, ki ureja področje zeliščarstva. 

 
Način usposabljanja:  100% teoretično 

Komu je namenjeno:  odraslim ljubiteljem zelišč 

Število udeležencev:  5 do 20 

Čas trajanja:    predvidoma usposabljanje traja 2 ure 

Cena:    25,00 €/osebo 

Izvajalci:    Zeliščna kmetija KALAN 

Kraj izvedbe:   Zeliščarski center JV Slovenije, Zagrad 37, 8275 Škocjan 

Čas izvedbe:     6. 10. 2020 od 17. do 19. ure 
Prijave do zasedbe prostih mest: Rok Petančič, rok.petancic@obcina-skocjan.si, 041 450 501 
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Dodatna možnost izobraževanja: 

IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDELOVALCE IN PREDELOVALCE ZDRAVILNIH 

RASTLIN  

 
Način izobraževanja:  10% teoretično in 90% praktično. 

Komu je namenjeno:  bodočim pridelovalcem zdravilnih zelišč v Sloveniji in ne ljubiteljem.  

Način pridelave:   glede na naravne danosti in tržno zanimivost, ekološka pridelava. 

 

Program v                                                                                                                                                                      

, , sebuje posamezne sklope  
 

Pridelovanje sadilnega materiala in zelišč v zavarovanem prostoru. 

čas trajanja  13 ur 

 

Pridelovanje zelišč na prostem. 

čas trajanja  30 ur 

 

Spravilo zelišč. 

čas trajanja  10 ur 

 

Dodelava in primarna predelava zelišč.  

čas trajanja  10 ur 

 

Skladiščenje in pakiranje posušenega zelišča.  

čas trajanja   2 uri 

 

Predelovanje zelišč v tradicionalne pripravke. 

čas trajanja   8 ur 

 

Nabiranje zelišč v naravi, terensko delo s prepoznavanjem 

čas trajanja  17 ur 

 

Trženje pridelanih zelišč in pripravkov iz zelišč.  

čas trajanja  10 ur 

 

Preverjanje usposobljenosti za pridelavo, predelavo, nabiranje in prodajo zelišč. 

čas trajanja    3 ure 

 

Čas trajanja:    predvidoma izobraževanje traja 103 ure, če bo potrebno tudi dlje.

  

Cena:    825,00 €/osebo 

Izvajalci:    Zeliščna kmetija KALAN, po potrebi tudi zunanji. 

Kraj izvedbe:   Kalobje, Podlešje 12 

Čas izvedbe:     po dogovoru, v rastni sezoni, čez leto. 

 

 

 


