
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
FARMACEVTSKI TEHNIK  
 
    KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula: RASTLINSKE DROGE IN NARAVNE SPOJINE 

2. Usmerjevalni cilji 

Dijak/dijakinja: 
• pridobi temeljna znanja o delovanju in uporabi rastlinskih drog in naravnih spojin, 
• poveže teoretična in praktična znanja različnih strokovnih področij, 
• uporablja strokovno terminologijo, 
• razvija kritičen odnos do uporabe rastlinskih drog in naravnih spojin, 
• razvija odgovornost za lastno zdravje in zdravje drugih, 
• razvija spretnosti in veščine za delo v laboratoriju, 
• upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu, 
• razvija odgovoren odnos do okolja, 
• kritično ovrednoti rezultate svojega dela, 
• razvija spretnost učinkovitega sporazumevanja, sodelovanja in timskega dela, 
• razvija samostojnost, samozavest in odgovornost, 
• uporablja strokovno literaturo in spletne strani za pridobivanje podatkov, 
• razvija motivacijo za vseživljenjsko učenje in razvijanje veščin oziroma spretnosti. 
 
 

3. Vsebinski sklopi modula: 

1. Rastlinske droge 
2. Naravne spojine 
 
 

1. Vsebinski sklop: RASTLINSKE DROGE  
 

Poklicne kompetence 

OZNAKA RASTLINSKE DROGE 

RDR 1 Poznavanje osnovne zgradbe rastlin  
RDR 2 Poznavanje delovanja in uporabe rastlinskih drog v farmaciji 
RDR 3 Ugotavljanje istovetnosti rastlinskih drog z makroskopsko in 

mikroskopsko analizo 
RDR 4 Iskanje in kritično vrednotenje informacij 

 
Operativni cilji 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak/dijakinja: 
 

Dijak/dijakinja: 
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• uvrsti rastline v sistem in našteje temeljne 
značilnosti posameznih skupin rastlin, 

• pojasni dvočlensko poimenovanje rastlin, 
• razloži zgradbo rastlinske celice, tkiv in 

organov, 
• uporablja morfološke izraze za opis zdravilne 

rastline, 
• uporablja strokovno terminologijo, 
• našteje procese v proizvodnji rastlinskih drog 

in razloži njihov vpliv na kakovost rastlinskih 
drog, 

• pri posameznih rastlinskih drogah našteje 
poglavitne zdravilne učinkovine, razloži 
delovanje, indikacije, neželene učinke, 
nevarnosti prekomernega odmerjanja, 
kontraindikacije in najpomembnejše 
interakcije, 

• razloži simptome bolezni, ki jih zdravimo z 
rastlinskimi drogami,  

• primerja rastlinske droge z enakim učinkom, 
• prevede strokovno besedilo v tujem jeziku 

(angleškem ali nemškem), 
• pozna in kritično ovrednoti vire, ki 

obravnavajo zdravilne rastline,  
• v literaturi in na spletnih straneh poišče 

zdravila in druge izdelke iz rastlinskih drog, 
jih predstavi in kritično ovrednoti. 

 

• našteje zahteve evropske farmakopeje za 
posamezne rastlinske droge, 

• z  mikroskopom opazuje rastlinske celice, 
tkiva in organe, 

• z mikroskopsko analizo ugotavlja 
istovetnost posameznih rastlinskih drog, 

• na osnovi zgradbe rastlinskih drog sklepa 
na način uporabe, 

• prepozna najpomembnejše rastlinske 
droge, 

• pripravi delovni prostor, 
• skrbi za osebno čistočo, čistočo prostora, 

aparatur in pripomočkov, 
• natančno izpolnjuje dokumentacijo, 
• uporablja različne knjige, elektronski 

učbenik in spletne strani kot vir informacij, 
• poišče rastlinske droge za lajšanje 

določenih bolezenskih težav,   
• poišče in primerja zdravila in druge izdelke 

za lajšanje določenih bolezenskih težav. 
 

 

2. Vsebinski sklop: NARAVNE SPOJINE 
 
Poklicne kompetence 

OZNAKA NARAVNE SPOJINE 

NSP 1 Poznavanje osnovnih kemijskih struktur, delovanja in uporabe 
naravnih spojin v farmaciji 

NSP 2 Ugotavljanje istovetnosti, čistote in vsebnosti zdravilnih učinkovin v 
rastlinskih drogah s kemijskimi metodami 

 
Operativni cilji 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak/dijakinja: 
 

Dijak/dijakinja: 
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• razlikuje zdravila naravnega 
izvora in prehranska dopolnila, 
• našteje zahteve za zdravila 
naravnega izvora, 
• definira in razdeli vitamine in 
minerale, 
• razloži škodljive učinke 
radikalov in delovanje 
antioksidantov, 
• našteje naravne vire, vlogo v 
organizmu, poglavitne vzroke in 
simptome pomanjkanja ter 
prekomernega uživanja, 
• oceni smotrnost dodatnega 
uživanja vitaminskih in mineralnih 
izdelkov, 
• prepozna osnovne kemijske 
strukture naravnih spojin, 
• razloži mehanizem delovanja 
naravnih spojin, 
• definira in razdeli ogljikove 
hidrate, 
• razloži uporabo posameznih 
ogljikovih hidratov v terapiji, 
• definira in razdeli glikozide, 
• razloži uporabo izoliranih 
glikozidov v terapiji, 
• definira in razdeli lipide, 
• razloži vlogo v organizmu, 
pomen v prehrani in uporabo 
posameznih lipidov v terapiji, 
• definira in razdeli fenilpropide 
in terpene, 
• opiše lastnosti, postopke 
pridobivanja in način uporabe 
eteričnih olj, 
• opiše lastnosti ter primerja 
uporabo smol in balzamov, 
• razloži vlogo aminokislin, 
peptidov in beljakovin v organizmu, 
pomen v prehrani in uporabo v 
terapiji, 
• definira in razdeli alkaloide, 
• razloži uporabo 
najpomembnejših alkaloidov v 
terapiji, 
• ponovi rastlinske droge glede na 
vsebnost učinkovin, 

• našteje zahteve splošne 
monografije Rastlinske droge, 
• opazuje vpliv segrevanja na 
vsebnost vitamina C v raztopini, 
• s kemijskimi metodami ugotavlja 
istovetnost rastlinskih drog, čistoto in 
vsebnost zdravilnih učinkovin,  
• pripravi delovni prostor, 
• izbere ustrezne aparature in 
pripomočke ter jih pravilno uporabi, 
• skrbi za osebno čistočo, čistočo 
prostora, aparatur in pripomočkov, 
• poišče informacije o nevarnih 
snoveh, 
• razloži oznake za nevarnost 
kemikalij, 
• upošteva zaščitne ukrepe za 
varno delo in varovanje okolja, 
• natančno izpolnjuje 
dokumentacijo. 
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• prevede strokovno besedilo v 
tujem jeziku (angleškem ali 
nemškem), 
• v literaturi in na spletnih straneh 
poišče zdravila in druge izdelke iz 
naravnih spojin, jih predstavi in 
kritično ovrednoti. 
 

 
 


	1. Ime modula: RASTLINSKE DROGE IN NARAVNE SPOJINE
	2. Usmerjevalni cilji
	Dijak/dijakinja:
	3. Vsebinski sklopi modula:
	1. Vsebinski sklop: RASTLINSKE DROGE
	Poklicne kompetence
	Operativni cilji

	2. Vsebinski sklop: NARAVNE SPOJINE
	Poklicne kompetence
	Operativni cilji



