Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj
Naziv programa

ZELIŠČARSTVO

Področje

Biotehnika

Predlagatelj
programa (ime šole in imena

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Anica Pezdirc, Andreja Bartolj Bele, dr. Janko Rode

pripravljalcev programa)

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali
kompetence na področju spoznavanja, nabiranja,
pridelave in predelave zelišč v različne izdelke ter
trženeje le teh. Spoznali bodo raznovrstnost uporabe
zelišč in načine njihovega vključevanja v druge
dejavnosti.

SPLOŠNI DEL

Utemeljenost (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje
2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega
področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe
dela – spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih
programov in dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim
potrebam trga dela. Ena od prednostnih ciljnih skupin tega
področja so zaposleni, ki si želijo izboljšati zaposlitvene
možnosti na področju pridelave, predelave zelišč in trženja
izdelkov iz zelišč. Za to področje je mogoče pridobiti
Nacionalno poklicno kvalifikacijo NPK ZELIŠČAR
PRIDELOVALEC/ZELIŠČARKA PRIDELOVALKA. Tako si
lahko posamezniki registrirajo dopolnilno dejavnost ali se
samozaposlijo. Vseeno je potrebno znanje in veščine iz
poznavanja zelišč in njihove uporabe razširiti in ponuditi
širšemu krogu uporabnikov. Pomembno je, da prepoznajo
zelišča kot široko skupino rastlin uporabnih za
dopolnjevanje mnogih dejavnosti od kulinarike, mnogih
osebnih dopolnilnih dejavnosti in dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji, do vključevanja zelišč v širok spekter turistične
ponudbe lokalnega okolja.
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence
na področju zeliščarstva in bodo izboljšale kakovost
njihovega dela s poznavanjem tehnologij, materialov in
sredstev.
Ciljne skupine bodo:
 zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne
izobrazbe,
 zaposleni z izobrazbo, ki zaradi
prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih
projekcij ni več ustrezna.
 zaposleni, ki želijo nadgraditi svoje kometence
z vključitvijo zelišč ali njihovih pripravkov v
dejavnosti, ki jih opravljajo

Pogoji za vključitev v
program

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.

(v skladu z razpisom)

Cilji programa (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Obseg programa (skupno št.

Cilj progama je izboljšanje kompetenc zaposlenih na
področju poznavanja, pridelave, predelave in trženja ter
vključevanja zelišč v druge dejavnosti, ki jih opravljajo.
50

ur)

Oblika dela

Kontaktne
ure

Teoretični del (št. ur)

10

Praktični del (št. ur)

30

Način evidentiranja (lista
prisotnosti, podpisana izjava
– izdelek, storitev …)
Pogoji za končanje
programa
POSEBNI DEL
Vsebine programa

Izdelek ali
storitev

Drugo
(navedite)

10 ekskurzija

udeležba

Lista
prisotnosti
80% udeležba









Kompetence, pridobljene s
programom

On line
delo
(max 50 %
celotnega
programa)

prepoznavanje zelišč in vodeno nabiranje
zelišč v naravi
osnovna znanja pridelave zelišč
spravilo zelišč, primarna predelava, sušenje,
skladiščenje in pakiranje suhih zelišč
raznovrstnost uporabe zelišč
priprava tradicionalnih pripravkov
trženje pridelanih zelišč in tradicionalnih
pripravkov iz zelišč
poznavanje zakonodaje povezane s predelavo
in trženjem zelišč

Udeleženec
 Pozna zelišča, njihovo zdravilno, kulinarično in
druge uporabne vrednosti,
 Pozna pravila in priporočila za nabiranje v
naravi,
 Pozna osnovne postopke gojenja zelišč,
 Zna sušiti in pravilno skladiščiti zelišča,
 Pozna postopke predelave
 Zna tržiti zelišča in pripravke iz njih
 Pozna zakonodajo, povezano s predelavo in
trženjem zelišč in njihovih pripravkov,
 Razvija strokovno in poklicno odgovornost ter
organizacijsko kulturo na delovnem mestu,
 povezuje teoretična in praktična znanja,
 razvija sposobnost »učenje učenja«,
 razvija informacijsko pismenost.

Udeleženec:
 prepoznava zelišča,
 nabira zelišča v naravi in/ali jih goji
 izvaja spravilo, pripravlja zelišča za sušenje, jih
suši, pakira,
 pripravlja različne izdelke in pripravke iz zelišč
 trži zelišča in izdelke iz njih ,
 vključuje zelišča v svoje dejavnosti in jih inovativno
povezuje z drugimi spretnostmi in znanji
 uporablja
primeren
način
komunikacije,
organizacije dela in izvajanja posameznih nalog,
 razvija ustvarjalno mišljenje in sposobnost
reševanja problemov.
Udeleženec:
 samoocenjuje kakovost izvedbe storitve,

Spretnosti, pridobljene s
programom

Splošne
kompetence, dopolnjene s
programom

Organizacija
izobraževanja (navedba
vsebinskih sklopov –modulov,
časovni obseg)

Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev)
programa (stopnja in smer
izobrazbe)



racionalno porablja material in energijo,



upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu,



upošteva pravila o varovanju okolja,



učinkovito komunicira v delovnem timu,



učinkovito komunicira s strankami in gosti ter trži
izdelek oz. storitev



prepoznavanje zelišč, vodeno nabiranje zelišč v
naravi - 10 ur



osnove pridelave zelišč - 5 ur



spravilo zelišč, primarna predelava, sušenje,
skladiščenje, pakiranje in mešanje suhih zelišč 15ur



raznolikost uporabe zelišč - 2 uri



priprava tradicionalnih pripravkov - 10 ur



trženje pridelanih zelišč in tradicionalnih pripravkov
iz zelišč - 5 ur



poznavanje zakonodaje povezane s trženjem
zelišč in pripravkov - 3 ure



visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva,
hortikulture, biologije, gozdarstva in naravovarstva



poznavanje področja trženja proizvodov

Program

Datum

Odobril

Programski odbor

29.09.2018

DA

Svet zavoda potrdil

18.10.2018

DA

Zavrnil – Opombe

