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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Prehrana in zdravstveno varstvo konj 

Področje Biotehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Biotehniški center Naklo 

Tina Košir, Nataša Debeljak 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Z udeležbo v programu bodo udeleženci nadgradili svoje 

znanje o prehrani in varovanju zdravja konj. Pridobili 

bodo znanja o najnovejših smernicah za uravnoteženo 

prehrano posameznih konj ali skupine konj. Spoznali 

bodo razloge za zdravstvene težave v povezavi s 

krmljenjem in se naučili, kako se jim izogniti. Istočasno 

bodo udeleženci pridobili znanja iz področja 

zdrastvenega varstva konj, ki je povezano tudi s samo 

prehrano. S kombinacijo teoretičnega in praktičnega 

izobraževanja želimo izboljšati učinkovitost in kakovost 

dela udeležencev izobraževanja.   

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (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.  
Na področju Slovenije je še vedno slabo poznavanje 
najnovejših smernic za ustrezno krmljenje, kot tudi vsesplošno 
pomanjkanje znanja pri zdravstvenem varstvu konj. 
Zdravstveno varstvo konj in prehrana sta med seboj močno 
povezana, neustrezni pristopi pa vodijo do visokih stroškov 
zdravljenja, slabega počutja konj in nenazadnje tudi do upada 
prihodkov, v kolikor je konjeništvo vir zaslužka. Kljub 
povezanosti s prehrano, pa je zdravstveno varstvo konj v 
zadnjem mesecu pridobilo na pomenu tudi zaradi izbruha 
nevarnega virusa pri konjih, zaradi česar je še toliko 
pomembnejše izobraževanje na področju. Udeležencem 
programa bomo ponuditi strokovno usposabljanje, ki bo 
omogočilo višji novo znanja in izboljšano kvaliteto prehranske 
oskrbe in zdravstvenega varstva konj.  

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki delujejo oz. nameravajo 
delovati na področju oskrbe in reje konj in želijo izboljšati 
kompetence na področju oskrbe, prehrane in zdravstvenega 
varstva konj. 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Pogoj za vključitev v program je, da je kandidat zaposlen oz. 
samozaposlen.  

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na 
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področju prehrane in zdravstvenega varstva konj ter 

izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur 

Oblika dela Kontaktne ure *On line 

delo 

 

Samostojno 

delo 

Izdelek 

Teoretični del (št. ur) 12 16 5  

Praktični del (št. ur) 17    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista prisotnosti Lista 

prisotnosti  

 

Načrt   

*Oblika on line dela 
Video 

konferenca 
Spletna 
učilnica 

Drugi načini 
digitalne 

komunikacije 

Samostojno 
delo 

Število ur 16   5 

Način evidentiranja (posnetek 

video konference, zajem zaslonske 

slike, elektronski izpis spletne 

učilnice, lista prisotnosti, e-mail 

komunikacija...) 

Posnetek video 

konference, zajem 

zaslonske slike 

Lista prisotnosti 

(za udeležence) 

Fotografije poteka 

izobraževanja. 

(Udeleženci bodo 

prisotni na lokaciji 

izobraževanja, v 

učilnici. Ena od 

tujih predavateljic 

bo predavala v 

živo preko Zoom-

a (ali podobne) 

aplikacije, druga 

izvajalka bo v 

pomoč 

udeležencem pri 

prevajanju in 

razumevanju 

vsebine). 

  Načrt in 

predlogi 

prehrane in 

zdravstvenega 

varstva konj.  

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost v programu, udeleženci pripravijo načrt in 

predloge prehrane in zdravstvenega varstva konj. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa - Prebavila in prebava pri konju 

- Vključevanje osnovne krme v obrok konja 

- Potrebe konj in priprava uravnoteženega obroka za 

individualnega konja in skupino konj 
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- Pogoste zdravstvene težave v povezavi s prehrano konj 

- Skrb za splošno zdravje konj (skrb za higiensko ustrezno 

okolje, skrb za zdravje kožuha in kopit konj in skrb za 

splošno zdravje konj) 

- Varovanje lastnega zdravja in okolja 

- Racionalna raba energije, materiala in časa 

- Poslovno komuniciranje 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

- Razume potek prebave pri konjih 
- Pozna fiziološke prehranske potrebe konj in njihove 

posebnosti 
- pozna krmno vrednost krme 
- prepozna organoleptične lastnosti krme in po potrebi daje 

krmo v analizo 
- pozna različne načine spravila krme 
- skrbi za nabavo in pravilno skladiščenje krme 
- Pozna preventivne zdravstvene posege konj 
- Pozna preventivne postopke v okolju za zagotavljanje 

zdravja konj 
- Prepozna zdravo/bolno žival in se ustrezno odzove 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

- pozna razlike v krmni vrednosti različne krme 
- opravi osnovno senzorično oceno krme in opiše dobro, 

kvalitetno krmo za konje 
- pozna različne ustrezne načine spravila krme 
- evidentira potrebno količino in vrsto krme 
- pripravi načrt krmljenja za posameznega konja ali skupino 

glede na potrebe po hranilnih snoveh 
- pojasni namen in postopke čiščenja in vzdrževanja 

hleva/površin, na katerih bivajo konj 
- pozna preventivne posege za zagotavljanje zdravja konj 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

• Uporablja IKT opremo, 

• samoocenjuje kakovost izvedbe storitve, 

• racionalno porablja material in energijo, 

• upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu, 

• upošteva pravila o varovanju okolja, 

• učinkovito komunicira v delovnem timu, 

• izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in 

• poroča o stanju opreme za delo. 

Organizacija izobraževanja Vsebinski sklop Čas trajanja **Oblika dela 

 Prebavila in prebava pri konju 5  

 Vključevanje osnovne krme v 

obrok konja 

5  

 Potrebe konj in priprava 

uravnoteženega obroka za 

individualnega konja in 

skupino konj 

15  
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 Pogoste zdravstvene težave 

v povezavi s prehrano konj 

6  

 Skrb za splošno zdravje konj 6  

 Varovanje lastnega zdravja in 

okolja 

2  

 Racionalna raba energije, 

materiala in časa 

2  

 Poslovno komuniciranje 4  

 Samostojno delo 

udeležencev 

5  

 Naloge posredovane udeležencem 
Predviden 

časovni okvir 

**Spletna učilnica   

**Drugi načini digitalne 

komunikacije 

Video-konferenčni klic, kjer bodo udeleženci 

prisotni na lokaciji izobraževanja, 

predavateljica pa bo predavala v živo preko 

Zoom-a (ali podobne) aplikacije.  

16 

**Samostojno delo Udeleženci pripravijo načrt in predloge 

prehrane in zdravstvenega varstva konj. 

5 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

- diplomirani oz. univerzitetni diplomirani inženir zootehnike 
ali magister inženir zootehnike ali magister konjeniških 
ved, 

- doktor veterinarske medicine (področje zdravstvenega 
varstva konj), 

- vsaj visokošolska izobrazba in 5 let delovnih izkušenj 
(področje racionalna raba energije, materiala in časa ter 
poslovno komuniciranje). 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  13. 4. 2021 Da.  

Svet zavoda potrdil 5. 5. 2021 Da.  

 


