
Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti!
letos nosi naslov »Človek živali in žival človeku«.
Vas zanima kako svetijo kresničke in kako lahko
izolirate DNA – molekulo življenja iz živalskega
materiala? Bi si želeli izdelati šampon za svojega
hišnega ljubljenčka? Vse to in še več smo za vas
pripravili na Fakulteti za farmacijo Univerze v
Ljubljani, kjer bo na Evropsko noč raziskovalcev
30. septembra 2022 potekalo 12 aktivnosti. Več
informacij je na voljo na: https://humanistika.si

Projekt Evropska noč raziskovalcev – Humanistika,
to si ti! želi razširjati naša obzorja in naše obete
delati prijaznejše.

Vabljeni otroci, mladostniki in odrasli!

Evropska noč raziskovalcev 2022

»Človek živali in žival človeku« 

Fakulteta za farmacijo, 
Aškerčeva cesta 7, Ljubljana

KDAJ in KJE?

30.9.2022 

Fakulteta za 
farmacijo 



Etika uporabe živalskih modelov v raziskavah v farmaciji in medicini (okrogla miza) 

Datum, ura in lokacija aktivnosti: 30. 9. 2022 (17.00 - 18.00h); Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana  

Opis aktivnosti:  Želite izvedeti za kakšne namene se v farmacevtskih in medicinskih raziskavah 

uporabljajo živalski modeli, ter kakšne so etično zakonske omejitve na tem področju? Pridružite se 

nam na predavanju raziskovalcev Fakultete za farmacijo na Novem trgu. Predavanju bo sledila okrogla 

miza, v okviru katere boste lahko sodelovali v debati in postavljali vprašanja strokovnjakom. 

(aktivnost vodita: dr. Borut Božič,  mag. farm., spec. med. biokem., dr. Matjaž Jeras, mag. farm., UL 

FFA)  

 

 
 

  



Izolacija DNA – molekule življenja iz živalskega materiala 
Datum, ura in lokacija aktivnosti: 30. 9. 2022 (17.00h – 22.00h); Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, 
Ljubljana  
 
Opis aktivnosti:  

Udeležencem želimo pokazati, da so molekule življenja ali DNA prisotne v vseh živih bitjih in 

da jih zlahka izoliramo iz živalskega tkiva z običajnimi snovmi, ki jih sicer imamo v domači 

kuhinji. Naučili vas bomo, kako iz govejih jeter izolirati DNA s pomočjo kuhinjske soli, 

detergenta za pomivanje posode in alkohola. V okviru aktivnosti bomo učencem približali tudi 

razumevanje genetike, pomena DNK za življenje in jim razložili uporabo pri odkrivanju bolezni. 

(aktivnost vodijo: dr. Nataša Karas Kuželički, Lucija Ana Vrščaj, dr. Tijana Markovič)  

 

  



Malim živalim prijazna zdravila 
Datum, ura in lokacija aktivnosti: 30. 9. 2022 (17.00h – 22.00h); Fakulteta za farmacijo (laboratorij FT1 
v pritličju), Aškerčeva 7, Ljubljana 
 
Opis aktivnosti: Udeležencem bomo približali raziskovalno delo na področju razvoja farmacevtskih 
oblik za živali. Pogovarjali se bomo o razlikah pri zdravljenju ljudi in živali ter o tem, katere lastnosti so 
bistvene, da lahko zdravilo opredelimo kot prijazno malim živalim. Otrokom in odraslim bomo prikazali 
postopek izdelave mini-tablet, ki jih zaradi njihove majhne velikosti štejemo med živalim prijazna 
zdravila. Pobliže se bomo seznanili tudi s tehnologijo 3D tiska, in sicer bomo izdelali pametni odmernik 
hrane za male živali, s katerim lahko tudi varno uvajamo terapijo zdravljenja. Poleg vzbujanja 
zanimanja za znanost je cilj aktivnosti tudi zmanjšati strah in negotovost v povezavi z zdravili pri otrocih 
ter spodbuditi razmišljanje o pomenu nege in skrbi za hišne ljubljenčke. 
(aktivnost vodijo: Blaž Grilc, Mila Kovačević, Ana Baumgartner)  
 

  
  



Magične gliste in nanopajek 

Datum, ura in lokacija aktivnosti: 30. 9. 2022 (17.00h - 22.00h); Fakulteta za farmacijo (laboratorij FT1 

v pritličju), Aškerčeva 7, Ljubljana 

Opis aktivnosti: Otrokom in odraslim želimo približati področje mikrodelcev in nanovlaken ter njihovo 
vlogo v razvoju novih zdravil, ki vse pogosteje vključujejo inovativne dostavne sisteme. Slednji so po 
obliki lahko podobni tudi različnim živalim. Skupaj z udeleženci bomo z metodo mikroenkapsuliranja 
na zabaven način izdelali mikrodelce, ki jih bomo obarvali v različne barve in poskusili izdelati živalim 
podobne oblike. S prostim očesom in z mikroskopom si bomo ogledali tudi nanovlakna. Pogovorili se 
bomo o številnih možnostih njihove uporabe v biomedicini ter tudi o tem, kakšnega »nanopajka« 
uporabljamo za njihovo izdelavo. Omenjeno napravo si bomo tudi podrobneje ogledali.  
(aktivnost vodijo: Črt Dragar, Blaž Grilc, Nina Katarina Grilc)  
 

 
 
 
 
  



Šampon za hišne ljubljenčke in leščilo za ustnice iz čebeljega voska 

Datum, ura in lokacija aktivnosti: 30. 9. 2022 (17.00h – 22.00h); Fakulteta za farmacijo (laboratorij FT1 

v pritličju), Aškerčeva 7, Ljubljana 

Opis aktivnosti: Udeležence bomo približali področje kozmetologije in izdelave sodobnih kozmetičnih 
izdelkov. Pogovarjali se bomo o vlogi in izvoru različnih sestavin in skupaj z otroki izdelali dva 
kozmetična izdelka -  šampon za hišne ljubljenčke in leščilo za ustnice na osnovi čebeljega voska kot 
sestavini živalskega izvora, ki ju bodo udeleženci lahko odnesli tudi domov. Skozi delavnico bomo 
otrokom in njihovim staršem predstavili pomen nege hišnih ljubljenčkov in kako lahko uporabimo 
sestavine živalskega izvora za nego človeške kože. 
(aktivnost vodijo: dr. Maja Bjelošević Žiberna, Mercedes Vitek, Nina Katarina Grilc, dr. Mirjam Gosenca 
Matjaž, dr. Alenka Zvonar Pobirk)  
 

 

 

 
  



Slončkova zobna pasta 
Datum, ura in lokacija aktivnosti: 30. 9. 2022 (17.00h – 22.00h); Fakulteta za farmacijo (laboratorij FK2 
v 3. nadstropju), Aškerčeva 7, Ljubljana  
 
Opis aktivnosti:  
Udeležencem bomo predstavili kemijski poskus in ga razložili s pomočjo kemijske reakcije. Udeleženci 
se lahko na osnovi enostavne demonstracije poučijo o katalizatorjih in njihovem vplivu na hitrost 
kemijske reakcije, eksotermnih reakcijah in dokazovanju produktov kemijske reakcije. Namen 
demonstracije je podati idejo o pomembnosti razumevanja dogajanja procesa na nivoju kemijske 
reakcije, kar v splošnem velja tudi za nekatera raziskovalna področja na področju farmacije. 
(aktivnost vodita: dr. Stane Pajk, dr. Janez Mravljak) 
 

 
 
 
  



Kako svetijo kresničke? 
Datum, ura in lokacija aktivnosti: 30. 9. 2022 (17.00h – 22.00h); Fakulteta za farmacijo (laboratorij FK2 
v 3. nadstropju), Aškerčeva 7, Ljubljana 
 
Opis aktivnosti:  
V Sloveniji živi pet vrst kresnic, hroščkov, ki v temi oddajajo močno hladno svetlobo. Svetloba nastane 
tako, da se kemijska energija pretvarja v svetlobno. Pojav v živih organizmih imenujemo 
bioluminiscenca v laboratoriju pa kemiluminiscenca. Kako pa v laboratoriju pripravimo hladno 
svetlobo? Skupaj z obiskovalci bomo izvedli in razložili potek take kemijske reakcije, pri kateri nastaja 
hladna svetloba. Namen demonstracije je podati idejo o pomenu (bio)kemičnih reakcij, ki tečejo v živih 
organizmih, kar lahko s pridom uporabimo na mnogih raziskovalnih področjih. 
(aktivnost vodita: dr. Janez Mravljak, dr. Stane Pajk)  
 

 
 
 
  



Računalniške metode-alternativa testiranju na živalih 
Datum, ura in lokacija aktivnosti: 30. 9. 2022 (ob 20.30h), Fakulteta za farmacijo (predavalnica P4 v 3. 
nadstropju), Aškerčeva 7, Ljubljana  
 
Opis aktivnosti:  
Udeležencem želimo predstaviti uporabo računalniških (in silico) metod, ki nadomeščajo testiranja za 
ugotavljanje varnosti spojin na živalih. Udeleženci se bodo na osnovi demonstracije različnih 
računalniških programov seznanili, kako lahko le-te nadomestijo testiranja na živalih, ki so pogosto 
boleča in povzročajo stres za živalih. Namen te aktivnosti je podati informacije, da računalniške 
metode lahko do neke mere nadomestijo tovrstna testiranja, niso etično sporna, so pa tudi finančno 
bolj sprejemljiva.  
(aktivnost vodi: dr. Marija Sollner Dolenc)  
 
 
 

 
 
 
 
  

  



Zdravljenje simptomov pasje demence 
Datum, ura in lokacija aktivnosti: 30. 9. 2022 (17.00h – 22.00h); Fakulteta za farmacijo (predavalnica 
P1 in laboratorij P47 v pritličju), Aškerčeva 7, Ljubljana 
 
Opis aktivnosti:  
Udeležence bomo seznanili z razvojem našega zdravila za lajšanje simptomov pasje demence. Namen 
aktivnosti je s pomočjo našega primera na zelo enostaven način predstaviti, kaj je zdravilo in kakšen 
je postopek odkrivanja in razvoja novih učinkovin. Poleg tega želimo udeležencem pokazati 
raziskovalne laboratorije v pritličju Fakultete za farmacijo.  
(aktivnost vodi: dr. Urban Košak)  
 

 
 
 
 

  



Vloga lekarne in lekarniških farmacevtov pri varni in učinkoviti uporabi (veterinarskih) zdravil 
Datum, ura in lokacija aktivnosti: 30. 9. 2022 (18.00h – 18.45h in 19.00h - 19.45h); UL Fakulteta za 
farmacijo, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana in Lekarna Mirje, Trg mladinskih delovnih brigad 2, Ljubljana 
 
Opis aktivnosti: Otrokom in odraslim bomo predstaviti delo lekarniškega farmacevta, ki obsega tudi 
skrb za zdravje živali, in sicer tako izdelavo kot tudi svetovanje o veterinarskih zdravilih. Ogledali si 
bomo prostore lekarne Mirje, njihovo namembnost, spoznali kako farmacevti pomagajo živalim ter se 
preizkusili v izdelavi krem. 
(aktivnost vodijo: dr. Nejc Horvat in dr. Mitja Kos s sodelavci Katedre za socialno farmacijo  UL FFA in 
dr. Boštjan Martinc iz Lekarne Mirje) 
 

   

 

  



Prikaz laboratorijskega dela z živalskimi celičnimi linijami 

Datum, ura in lokacija aktivnosti: 30. 9. 2022 (18.00h); spletna izvedba na kanalu YouTube  
 
Opis aktivnosti: Ali vas zanima kako poteka delo z živalskimi celičnimi linijami v laboratoriju? Predstavili 
vam bomo tako metode kot tudi razloge za uporabo živalskih celičnih linij v raziskavah mehanizmov 
nastanka in zdravljenja različnih človeških bolezni, kot sta na primer rak in osteoporoza. 
(aktivnost vodita: izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički in Lucija Ana Vrščaj, UL FFA) 
 

 

 
  



PREDDOGODEK: Moj poklic – farmacevt 
Datum, ura in lokacija aktivnosti: Preddogodek 2022, 2023; vrtci v različnih krajih in mestih po Sloveniji. 
 
Opis aktivnosti: Otrokom v vrtcih želimo na sproščen približati pomen zdravil in poklic farmacevta. 
Slednji zajema tudi skrb za zdravje živali, in sicer tako z vidika izdelave kot svetovanja o uporabi 
veterinarskih zdravil. Da bo učenje zabavno, bomo skupaj z otroci izdelali kremo in zobno pasto za 
hišne ljubljenčke ter se z otroci pogovorili o pomenu pravilne uporabe zdravil ter rednega umivanja 
zobkov. Pri otrocih bomo spodbujali radovednost o zdravilih in farmaciji ter odgovarjali na vprašanja, 
kot so: »Kako nastanejo zdravila?«; »Kako nam/živalim zdravila pomagajo pri ozdravitvi?«; »Zakaj 
farmacevti nosimo bele halje?«.  
(aktivnost vodijo: dr. Alenka Zvonar Pobirk in sodelavci z UL FFA)   
 

  
 
 


