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PREDGOVOR 

 

Spoštovani! 

 

Biotehniški center Naklo je v letu 2007 praznoval 100-letnico izobraţevanja. V študijskem letu 

2007/08 smo vpisali prvo generacijo študentov v višješolski študijski program Upravljanje 

podeţelja in krajine, v študijskem letu 2010/2011 prvo generacijo študentov v višješolski 

študijski program Naravovarstvo, v študijskem letu 2013/2014 pa prvo generacijo študentov v 

višješolski študijski program Hortikultura. Prioriteta višje šole je kakovostno izvajanje 

izobraţevalnega programa za redne in izredne študente. Biti ţelimo kvalitetna izobraţevalna, 

raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, skrb za pridelavo in 

predelavo zdrave hrane ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom.  

 

Skupaj s predavateljskim zborom, ki ga sestavljajo predavatelji z dolgoletnimi pedagoškimi 

izkušnjami in strokovnjaki iz prakse, izvajamo program, ki omogoča pridobivanje 

kompetenčnega znanja na širšem področju biotehnike. S pozitivnim pristopom vseh 

nastopajočih ţelimo krepiti sodelovanje ter s tem razvoj in kakovost ţivljenja na podeţelju. 

 

Z uspešno zaključenim študijem pridobi študent/-ka naziv strokovne izobrazbe: Inţenir/-ka 

kmetijstva in krajine (okr.: Inţ. kmet. in kraj.) ali Inţenir/-ka naravovarstva (okr.: Inţ. nar.) 

ali Inţenir/-ka hortikulture (okr.: Inţ. hortik.) ter raven strokovne izobrazbe 6/1.  

 

Cilj izobraţevalnega programa je izobraziti inţenirje z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in 

praktično uporabnim znanjem za pridelavo hrane in upravljanje s podeţeljem. Višješolski 

študijski programi UPRAVLJANJE PODEŢELJA IN KRAJINE, NARAVOVARSTVO in 

HORTIKULTURA so prenovljeni programi, ki so zasnovani modularno, izbirno in vrednoteni 

s kreditnimi točkami. Programi so sestavljeni tako, da udeleţenci izobraţevanja svoja znanja 

lahko dograjujejo in dopolnjujejo v procesu vseţivljenjskega učenja. 

 

Slovensko kmetijstvo se z vstopom Slovenije v Evropsko unijo sooča z novimi izzivi. Čedalje 

pomembnejše postajajo “nekmetijske dejavnosti” na podeţelju. Ponujamo nov atraktiven in odprt 

program, ki bo omogočal hitrejše prilagajanje potrebam okolja. Trajnostni razvoj podeţelja 

zahteva od kmetijskih strokovnjakov več specializiranega znanja o okolju, predvsem pa odpira 

nove moţnosti njihovega vključevanja v različne gospodarske dejavnosti, ki so povezane z 

varstvom in urejanjem. V izobraţevanje smo vnesli tudi več specializiranega in kompetenčno 

naravnanega usposabljanja študentov na področju podjetništva in trţenja. V izbirnem delu so 

poleg standardnih kmetijskih modulov še moduli s storitvenega področja (turizem, šport in 

rekreacija, sociala podeţelja), kar povečuje zaposlitvene moţnosti diplomantov in s tem 

atraktivnost programov. Stroka je nadgrajena z novimi dognanji, predvsem pa prepletena s 

področji, ki ji izboljšajo uporabnost v praksi. 

 

Dobrodošli! 

 

Milena Jerala,       dr. Marijan Pogačnik, 

vodja višje šole       ravnatelj VSŠ in direktor BC Naklo 
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

 

 

PREDSTAVITEV ŠOLE OZ. BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO 

 

Naslov: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo 

T: 04 277 21 00, F: 04 277 21 18, S: www.bc-naklo.si, E: info@bc-naklo.si 

 

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Biotehniški center Naklo je Republika 

Slovenija. V BC Naklo so vključene naslednje enote: 

– Srednja šola – skrajšano ime BC – SŠ, 

– Višja strokovna šola, skrajšano ime BC – VSŠ, in 

– Medpodjetniški izobraţevalni center, skrajšano ime BC – MIC. 

 

Z ustanovitvijo Biotehniškega centra Naklo je bila v letu 2007 ustanovljena tudi enota Višja 

strokovna šola, v šolskem letu 2007/08 smo vpisali prve študente v program Upravljanje 

podeţelja in krajine. Prioriteta višje šole je kakovostno izvajanje izobraţevalnega programa za 

redne in izredne študente. Skupaj s predavateljskim zborom, ki ga sestavljajo predavatelji z 

dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami in strokovnjaki iz prakse, si bomo prizadevali oblikovati 

program, ki bo omogočal pridobivanje kompetenčnega znanja na širšem področju biotehnike. S 

pozitivnim pristopom vseh nastopajočih pa ţelimo krepiti sodelovanje in s tem razvoj in kakovost 

ţivljenja na podeţelju. 

 
DIREKTOR in 

RAVNATELJ VIŠJE ŠOLE: 

dr. Marijan Pogačnik 

04 277 21 12, 041 499 930 

marijan.pogacnik@guest.arnes.si 

VODJA VIŠJE ŠOLE: 

Milena Jerala 

04 277 21 06, 051 458 952 

milena.jerala@bc-naklo.si 

URADNE URE: Po predhodni elektronski najavi. 

ORGANIZACIJA 

PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA:  

Tomaţ Levstek (UPK) 

04 277 21 17 

tomaz.levstek@bc-naklo.si 

 

dr. Liliana Viţintin (NAR) 

04 277 21 09 

praksa_vss@bc-naklo.si 

 

dr. Sabina Šegula (HOR) 

04 277 21 17, 041 465 683 

sabina.segula@guest.arnes.si 

 

Milena Jerala (ERASMUS+) 

04 277 21 06, 051-458-952 

milena.jerala@bc-naklo.si 

REFERAT ZA ŠTUDENTE: 

Andreja Zupančič, nadomešča: Tamara Meţek 

04 277 21 45 

referat.visja@bc-naklo.si 

 

URADNE URE:  

PON: ni uradnih ur  

TOR: od 14.00 do 16.00,  

SRE, ČET: od 9.00 do 11.00 

PET: ni uradnih ur  

 

Po predhodni elektronski najavi tudi izven tega časa. 

VSŠ-KNJIŢNIČAR  

dr. Andrej Pogorelec 

04 277 21 05 andrej.pogorelec1@guest.arnes.si 

URADNE URE: Po predhodni elektronski najavi. 

VZDRŢEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE: 

Marko Valant 

04 277 21 23, 041-499-940 

marko.valant@bc-naklo.si 

TRANSAKCIJSKI RAČUN: 01100-6030698292 

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 66817994 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5088739000 

ŠTUDENTSKI SVET 

Študentska tutorka: Urška Kriţnar, oman.urska@gmail.com 

 

http://www.bc-naklo.si/
mailto:info@bc-naklo.si
mailto:marijan.pogacnik@guest.arnes.si
mailto:milena.jerala@bc-naklo.si
mailto:tomaz.levstek@bc-naklo.si
mailto:praksa_vss@bc-naklo.si
mailto:sabina.segula@guest.arnes.si
mailto:milena.jerala@bc-naklo.si
mailto:referat.visja@bc-naklo.si
mailto:andrej.pogorelec1@guest.arnes.si
mailto:marko.valant@bc-naklo.si
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

 

 

 

OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE 

 

REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE 

Poleg splošnih informacij posreduje študentom še obvestila o: 

 prijavah in odjavah na izpit po predhodnem preverjanju elektronske prijave, 

 izpitnih rokih, 

 morebitnih spremembah urnikov, predavanj. 

 

PREDAVATELJI 

 snov pri predmetu 

 izpolnjevanje pogojev za pristop k izpitu 

 konzultacije po elektronskem dogovoru s posameznim predavateljem 

 

ORGANIZATORICE PRI (PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA) 

 sodelovanje z gospodarstvom 

 pogodbe o praktičnem izobraţevanju 

 vprašanja o praktičnem izobraţevanju 

 

VSŠ-KNJIŢNIČAR 

 tehnično oblikovanje diplome 

 iskanje literature v podatkovnih bazah ter iskanje podatkov v informacijskih virih 

 pomoč pri iskanju literature za seminarske in diplomske naloge  

 navajanje literature 

 

OGLASNA DESKA/E-UČILNICA/SPLETNA STRAN 

Splošna obvestila so objavljena na oglasni deski Višje strokovne šole v drugem nadstropju oz. v 

e-učilnici Pomembne informacije za študente oz. na spletni strani. Obvestila se nanašajo na: 

 urnike, 

 izpitne roke (rezultati izpitov so v e-indeksu), 

 sezname skupin študentov za vaje, 

 druga obvestila. 

 

SPLETNE STRANI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

Priporoča se redno spremljanje spletnih strani, na katerih so objavljene vse sprotne informacije, 

pomembne za nemoteno izvajanje študija.  

 
ORGANIZIRANOST ŠTUDENTOV NA ŠOLI 

 

ŠTUDENTSKI SVET 

Študenti lahko organizirajo študentski svet. Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov 

prvega in drugega letnika. Študentski svet je sestavljen iz petih članov, ki se izvolijo na tajnih 

volitvah. Člani sveta izmed sebe lahko izvolijo predsednika sveta.  

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na 

pravice in dolţnosti študentov, mnenje o kandidatu za direktorja oz. ravnatelja in o kandidatih za 

vnovično imenovanje v predavatelja višje šole, ter sprejema in izvaja program interesnih 

dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov. 

Študentski sveti se lahko poveţejo v skupnost študentov, ki je reprezentativen organ študentov na 

ravni drţave. 
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

 

 

PREDSTAVNIK ŠTUDENTOV V STRATEŠKEM SVETU 

Strateški svet imenuje svet šole ali upravni odbor gospodarske druţbe za dobo šest let. Sestavljajo 

ga trije predavatelji šole, dva predstavnika pristojne zbornice ali ministrstev oz. delodajalcev, dva 

predstavnika študentov, en predstavnik diplomantov ali diplomantk. Strateški svet vodi 

predsednik, ki ga člani sveta izvolijo izmed sebe. Strateški svet sprejme dolgoročni razvojni 

program šole, predlaga nadstandardne programe, predlaga letni delovni načrt šole, predlaga 

finančni načrt šole, spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija, obravnava poročila o 

študijski problematiki ter opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom. 

 
ŢIVLJENJSKI POGOJI ŠTUDENTOV 

 

Študent/-ka ima ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega 

zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje) samo v primeru, 

če ni v delovnem razmerju ali prijavljen/-a kot iskalec/-ka zaposlitve. 

 

STANOVANJA 

Študenti imajo moţnost bivanja v Dijaškem domu v Kranju (http://studenti.dsd-kranj.si/). Dijaški 

dom razpisuje prosta mesta za študente višjih šol v Razpisu za vpis v višje strokovno 

izobraţevanje. 

 

 
HIŠNI RED 

Vhodi na šoli so odprti od 6.45 do 20.30. Šola je znotraj in zunaj pod video nadzorom. V 

varovanje je vključena tudi varnostna sluţba. 

– Dopoldne opravljajo deţurstvo strokovni delavci šole in dijaki. 

– V učilnice in laboratorije študenti vstopajo skupaj s predavateljem. Ob vsakem odhodu iz 

učilnice se le-ta zaklene. 

– Študenti lahko parkirajo na parkirišču za obiskovalce in ob desnem robu ceste, ki pelje proti 

šoli. Šola za vozila ne prevzema nobene odgovornosti. 

– Zaradi morebitnega motenja vzgojno-izobraţevalnega dela je gibanje zunanjih oseb po 

šolskih prostorih omejeno, svoj prihod dopoldne najavijo deţurnemu dijaku.  

– O vsaki poškodbi inventarja ali stavbe je potrebno obvestiti vodstvo šole. Škodo, ki je nastala 

namerno ali iz malomarnosti, morajo študenti poravnati.  

– Ker mora izobraţevalni proces potekati nemoteno, hrup med predavanji in vajami ni 

dovoljen. 

– V prostorih šole, na šolskih površinah in povsod, kjer se izvaja učni proces, je prepovedano 

kajenje, uţivanje alkohola in drugih drog. Prepovedano je tudi prinašanje, posedovanje, 

ponujanje in prodajanje alkohola in drugih drog. 

 
PREVOZI 

Vozni red dobite na spletni strani: http://www.alpetour.si/.  

Vsak študent, ki biva najmanj 5 kilometrov od svoje izobraţevalne ustanove, lahko uveljavlja 

pravico do subvencioniranega prevoza. S predloţitvijo vloge, ki jo predhodno potrdi izvajalec 

vzgojno-izobraţevalnega programa, lahko študent pri izvajalcu medkrajevnega avtobusnega (in 

ţelezniškega) prevoza kupi subvencionirano mesečno vozovnico. 

Gmotni poloţaj upravičenca ne vpliva več na višino cene vozovnice, saj je ta po novem odvisna 

zgolj od razdalje (v eno smer) od kraja bivanja študenta do izobraţevalne ustanove. Cena 

subvencionirane mesečne vozovnice do vključno 60 km znaša 25 EUR, za več kot 60 do vključno 

90 km: 35 EUR ter za več kot 90 km: 55 EUR). 

 

http://studenti.dsd-kranj.si/
http://www.alpetour.si/
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

 

 

V spodnji tabeli je avtobusni vozni red na relaciji Kranj–Strahinj. Alpetour si pridrţuje pravico 

do spremembe voznega reda. 

 

 
 

  
 
MALICA V ŠOLSKI KUHINJI 

Študenti lahko malicate v šolski kuhinji, cena malice je 2,65 EUR. Dobili boste kartico za 

identifikacijo naročene malice in prevzem, hkrati z njo pa tudi uporabniško ime ter geslo za 

odjavo od malice ter izbor menijev. 

To opravite na spletni strani www.lopolis.si, zavihek E-restavracija.  

Naročeni ste za vse leto, kadar ne boste malicali, je potrebno malico pravočasno odjaviti. 

Neodjavljene malice se namreč tudi plača. Malico se odjavi do 8.00 zjutraj preko terminala na 

šoli ali preko internetne aplikacije. 

Za kartico se plača kavcijo 7 EUR, ki jo dobite povrnjeno ob vrnitvi kartice. Če kartico izgubite, 

o tem takoj obvestite referat. Nadomestno kartico je potrebno plačati.  

Organizator šolske prehrane sestavi jedilnik in ga objavi na spletni strani šoli in oglasni deski šole 

do desetega dne tekočega meseca. Preko terminala ali preko internetne aplikacije (na spletni 

strani www.lopolis.si, zavihek E-restavracija) izberete jedilnik za naslednji mesec do 25. dne 

tekočega meseca. Če ne izberete jedilnika do predvidenega roka, vam pripada malica prvega 

jedilnika. 

V času šolskih počitnic, ko kuhinja ne obratuje, pa ni moţno malicati. Sicer je moţno malicati 

vsak dan v času: od 11.15 do 12.30. 

file:///C:/Users/Melita/Copy/vozni%20red.pdf%23page=1
file:///C:/Users/Melita/Copy/vozni%20red.pdf%23page=1
file:///C:/Users/Melita/Copy/vozni%20red.pdf%23page=1
http://www.lopolis.si/
http://www.lopolis.si/
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

 

 

CENIK STORITEV VIŠJEŠOLSKE DEJAVNOSTI V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16 

 

Storitev Cena v EUR 

Vpisnina za redne in izredne študente za 1. letnik (vpisni stroški, delovna obleka) 97 

Vpisnina za prvič vpisane redne in izredne študente v 2. letnik, ki 1. letnika niso 

opravili v BC Naklo (vpisni stroški, delovna obleka) 

97 

Vpisnina za prvič vpisane redne in izredne študente v 1. ali 2. letnik ob vpisu v 

vzporedni študijski program znotraj BC Naklo  

20 

Vpisnina za redne in izredne študente v 2. letnik, za ponavljanje letnika, za 

ponovni vpis 

20 

Šolnina za izredne študente za letnik v enem obroku (se plača hkrati z vpisnino) 1.340 

Šolnina za izredne študente za letnik v dveh (700 EUR se plača hkrati z vpisnino, 

700 EUR 20. 11.) ali treh obrokih (700 EUR se plača hkrati z vpisnino, 350 EUR 

20. 11., 350 EUR 20. 2.) 

1.400 

Šolnina za ponavljanje 1. letnika za izredne študente 1.340 

Šolnina za ponavljanje 2. letnika za izredne študente 500 

Prvo, drugo in tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa 20 

Izpit (četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita pri istem predmetu) 40 

Četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita pri istem predmetu za osebe 

brez statusa 

100 

Diplomski izpit za osebe, ki so brez statusa do dveh let 30 

Diplomski izpit za izredne študente in za osebe, ki so brez statusa dve leti ali več 200 

Laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa 40 

Organizacija praktičnega izobraţevanja za osebe brez statusa 40 

Akontacija kartice za malico 7 

Dvojnik študentske izkaznice z nalepko za potrditev študijskega leta 8 

Dvojnik indeksa višje strokovne šole s prepisom ocen (za generacije s klasičnim 

indeksom) 

20 

Dvojnik diplome 20 

Druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa 5 

Vsebinski izpis iz predmetnika – kataloga znanja za en predmet (za osebe brez 

statusa) 

5 

 

Opombe:  

Terenske vaje in strokovne ekskurzije se zaračunavajo po dejanskih stroških. 

Če ima študent na VSŠ BC Naklo še status študenta, mu izpitov in diplomskega izpita v katerem 

koli programu VSŠ BC Naklo ni potrebno plačati. 

Če se študent vpiše vzporedno znotraj VSŠ BC Naklo, plača le eno vpisnino. 

Izredni študent za ponavljanje letnika plača šolnino, v primeru ponovnega vpisa pa ne.  

Oseba brez statusa je študent, ki je bil v preteklosti vpisan v VSŠ BC Naklo, a v tekočem letu nima 

statusa študenta. 

 
 

Veljavnost: od 1. 10. 2014                     Tatjana Šubic, predsednica Sveta Zavoda 
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URNA SHEMA VSŠ IN SŠ 
 

URA              OD    DO 

1                     7.20–8.05 

2                     8.10–8.55 

3                     9.00–9.45 

4                     9.45–10.30 

5                     10.30–11.15 

6                     11.20–12.05 

7                     12.20–13.05 

8                     13.10–13.55 

9                     14.00–14.45 

10                   14.50–15.35 

ODMOR 

11                    16.00–16.45 

12                    16.45–17.30 

13                    17.35–18.20 

14                    18.25–19.10 

15                    19.15–20.00 

16                    20.05–20.50 
 

ŠTIPENDIJE 

 

Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraţevanjem. 

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013) v 8. členu določa, da se v Republiki Sloveniji 

podeljujejo naslednje štipendije: drţavne; sofinancirane kadrovske; Zoisove; štipendije za 

deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu in štipendije Ad futura.  

 

Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve 

(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/) in na 

spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (http://www.sklad-

kadri.si/si/stipendije/). 

 
KNJIŢNICA 

Študent/-ka postane član/-ica šolske knjiţnice ob vpisu v šolo, ob prvem obisku knjiţnice ga 

knjiţničarka vpiše v evidenco. Knjiţnica je odprta vsak dan od 7.30 do 14.00, ob ponedeljkih in 

torkih do 16.00, razen v času pedagoških obveznosti knjiţničarke. V primeru odsotnosti 

knjiţničarke lahko študent/-ka vrne knjige v referatu ali tajništvu. 

Čas izposoje gradiva je 14 dni in se lahko enkrat podaljša. Po pretečenem roku izposoje je 

potrebno plačati zamudnino. Knjiga je kulturna dobrina, zato je treba z njo ravnati spoštljivo. Za 

poškodovane ali izgubljene knjige ali drugo gradivo se poravna odškodnina. 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c7598
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/kadrovske_stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/zoisove_stipendije/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
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ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/16 ZA 1. IN 2. LETNIK UPK, NAR 

TER HOR 
 

Datum Obrazloţitev prostih dni in drugih aktivnosti 

ZIMSKI SEMESTER OD 1. OKTOBRA 2015 

5. okt. 2015 
ZAČETEK PREDAVANJ ZA REDNE in IZREDNE ŠTUDENTE (uvodni 

teden 5. do 9. oktobra 2015 za 1. letnike, uvodni sestanek za 2. letnike) 

22. okt. 2015 dan poklicev 

31. okt. 2015 

1. nov. 2015 

DAN REFORMACIJE 

DAN SPOMINA NA MRTVE 

1. dec. 2015 Zadnji rok za oddajo vlog za priznavanje PRI 

18. dec. 2015 SLOVESNA PODELITEV DIPLOMSKIH LISTIN 

25. dec. 2015 

26. dec. 2015 

27. dec. 2015 do 31. dec. 2015 

BOŢIČ 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

POČITNICE 

 

NOVO LETO 

POČITNICE 

1. jan. 2016 

od 2. jan. 2016 do 17. jan 2016 

od 4. januarja do 22. januarja ZIMSKI ROK ZA PREDMETNE IZPITE 

POLETNI SEMESTER OD 18. JANUARJA 2016 (usklajeno s spremembo srednješolskega urnika) 

8. feb. 2016 PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

12. feb. 2016 

13. feb. 2016 
INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH IN VIŠJIH ŠOLAH 

15. mar. 2016 Zadnji rok za oddajo dispozicij za diplomsko delo za 2. letnike 

28. mar. 2016 VELIKONOČNI PONEDELJEK 

20. apr. 2016 Udeleţba na konferenci VIVUS 

21. apr. 2016 Udeleţba na konferenci VIVUS, DAN ODPRTIH VRAT 

25. apr. 2016 RAVNATELJEV DAN 

27. apr. 2016 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

1. maj 2016 

2. maj 2016 

PRAZNIK DELA 

PRAZNIK DELA 

od 28. maja do 1. junija strokovna ekskurzija VSŠ (takrat ni predavanj) 

od 1. junija do 30. junija SPOMLADANSKI ROK ZA PREDMETNE IZPITE 

od 6. jun. 2016 do 14. avg. 2016 PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE 

od 15. avg. 2016 do 30. sep. 2016 POČITNICE 

17. avg. 2016, 18. avg. 2016 Vpis v 1. letnik za redne in izredne, sprejete s prvo prijavo 

od 22. avgusta do 21. septembra JESENSKI ROK ZA PREDMETNE IZPITE 

9. sep. 2016 Oddaja vlog za ponovni vpis 

14. sep. 2016, 15. sep. 2016 Vpis v 2. letnik (prvi vpis, ponovni) 

16. sep. 2016 
Vpis v 1. letnik za redne, sprejete z drugo prijavo; vpis v 1. letnik za izredne 

poteka od 1. do 30. 9. 2016 

3. okt. 2016 Začetek študijskega leta 2016/17 
 

1. LETNIK 

Predvidevamo še prost dan za sistematični zdravstveni pregled študentov. 

Predmeti se lahko izvajajo tudi v začetku junija. 

Prvi izpitni roki za vse predmetne izpite bodo razpisani 10–14 dni po zaključenih predavanjih pri posameznem 

predmetu. Izredni študenti bodo lahko opravljali izpite tudi v razpisanih rokih za redne študente. 
 

2. LETNIK 

DIPLOMSKI IZPITI: 23.–27. 11. 2015, 14.–18. 3. 2016, 30. 5.–3. 6. 2016, 3.–7. 10. 2016, 21.–25. 11. 2016. Po 

potrebi se termini zagovorov diplomskih nalog dodatno razpišejo. Rok oddaje končne verzije diplomske naloge v 

tehnični pregled je najmanj sedem tednov pred datumom zagovora. 
 

V študijskem letu 2015/16 bomo izvajali 1. in 2. letnik treh programov: Upravljanje podeţelja in krajine, 

Naravovarstvo ter Hortikultura.  
 

Poleg tednov, namenjenih praktičnemu izobraţevanju, bodo zlasti 2. letniki lahko praktično izobraţevanje 

opravljali skozi celotno leto. Ker morajo študenti 2. letnika opraviti manj obveznosti, je smiselno v povezavi s 

praktičnim izobraţevanjem temo diplomske naloge prijaviti najkasneje v marcu 2016 ter načrtovati 

diplomiranje do novembra 2016.  
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VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM UPRAVLJANJE PODEŢELJA IN KRAJINE 

 

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE IN NJEGOVA OKRAJŠAVA 

Z uspešno zaključenim pridobi študent/študentka naziv strokovne izobrazbe: Inţenir/inţenirka 

kmetijstva in krajine (okrajšava: Inţ. kmet. in kraj. ) ter raven strokovne izobrazbe 6/1. 

 

TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE 

Temeljni cilji programa so: 

– izobraziti inţenirje z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem 

za pridelavo hrane in upravljanje s podeţeljem, 

– pridobiti generične in poklicno specifično kompetence strokovnega področja kmetijstva in 

krajine, 

– pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o kmetijstvu, podeţelju in oblikovati 

celosten pregled na podeţelje in krajino, 

– oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, 

– oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne 

problematike. 

 

TRAJANJE ŠTUDIJA IN OVREDNOTENJE S KREDITNIMI TOČKAMI 

Študij traja dve leti. Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. 

 

POGOJI ZA VPIS  

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor: 

– je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraţevanje 

po prejšnjih predpisih, ali  

– ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je 

opravil preizkus znanja iz splošnoizobraţevalnih predmetov v obsegu, ki je določen za 

poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraţevanju.  

 

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

V primeru omejitve vpisa bodo upoštevana naslednja merila za izbiro: 

Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne 

izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraţevanja ali program 

poklicno-tehniškega izobraţevanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek: 

– s faktorjem 2 pomnoţene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem 

izpitu (izraţenega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter 

– ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole. 

Pri kandidatih, ki opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan 

seštevek: 

– s faktorjem 2 pomnoţene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma 

poslovodskem izpitu (izraţenega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) 

ter 

– ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s knjiţevnostjo in matematike ali tujega 

jezika. 
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PREDMETNIK UPK Z OVREDNOTENJEM ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI PO ECTS 

Za 1. letnik 

Št. I m e  m o d u l a / p r e d m e t a / d r u g e  s e s t a v i n e  

Obvezn

o / 

izbirno 

Način 

ocenjevanj

a znanja 

Št. ur 

Skupaj 

ur 
KT 

PR SV 
L

V 

U
st

n
o

 

P
is

n
o

 

Iz
d

el
ek

 

M1 POSLOVANJE IN EKONOMIKA (PEK) Obvezno        12 

P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) Obvezno x   42 6 24 72 6 

P2 Ekonomika in menedţment podjetij (EMP) Obvezno   x 42 6 24 72 6 

M2 KOMUNIKACIJA IN INFORMATIKA (KIN) Obvezno        9 

P3 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Obvezno x   30 0 30 60 5 

P4 
Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja 

(SIS) 
Obvezno 

 
 x 

18 6 24 48 4 

M4 VODENJE RASTLINSKE PRIDELAVE (VRP) Izbirno        15 

P7 Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu (GPV) Izbirno x   60 6 48 114 8 

P8 Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV) Izbirno x   54 6 42 102 7 

M6 VODENJE REJE ŢIVALI (VRŢ) Izbirno        15 

P11 Gospodarjenje v ţivinoreji (GŢI) Izbirno x   60 6 48 114 8 

P12 Zdravstveno varstvo domačih ţivali (VDŢ) Izbirno  x  54 6 42 102 7 

P15 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB) Obvezno   x 12 0 36 48 4 

P17 Rastlinska pridelava in reja ţivali (RPR) Obvezno x   42 0 42 84 7 

P19 Ekološka pridelava hrane (EPH) Izbirno x   54 0 42 96 7 

P22 
Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti 

(VNV) 
Izbirno 

 
x  

54 0 42 96 7 

D1 Praktično izobraţevanje (PRI) Obvezno   x    400 13 

Za 2. letnik 

Št. 
I m e  m o d u l a / p r e d m e t a / d r u g e  

s e s t a v i n e  

Obvezno / 

izbirno 

Način 

ocenjevanja 

znanja 

Št. ur 

Skupaj 

ur 
KT 

U
st

n
o

 

P
is

n
o

 

Iz
d

el
ek

 

PR SV LV 

M3 PODJETNIŠTVO Z ORGANIZACIJO (POR) Obvezno        15 

P5 Podjetništvo in trţenje (PIT) Obvezno  x  48 6 48 102 7 

P6 Organizacija in poslovanje (OIP) Obvezno  x  60 6 48 114 8 

M5 VARSTVO RASTLIN (VAR) Izbirno        15 

P9 Varstvo rastlin s fitofarmacijo (VRF) Izbirno  x  60 6 48 114 8 

P10 Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) Izbirno x   54 6 42 102 7 

M7 TURIZEM IN ŠPORT NA PODEŢELJU (TŠP) Izbirno         

P13 Turizem in rekreacija na podeţelju (TRP) Izbirno x   60 6 48 114 8 

P14 Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ) Izbirno   x 54 6 42 102 7 

P16 Razvoj podeţelja z zakonodajo (RPZ) Obvezno  x  36 6 30 72 5 

P18 
Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi 

površinami (RŠP) Izbirno 
x   

176 12 124 
312 

22 

P20 Logistika in mehanizacija v kmetijstvu (LMK) Izbirno  x  54 0 42 96 7 

P21 
Terapevtska in socialna dejavnost na podeţelju 

(TSP) 
Izbirno 

x 
  

54 0 42 96 7 

D2 Praktično izobraţevanje (PRI) Obvezno   x    400 13 

  Prostoizbirni modul ali predmet Izbirno       72 5 

D3 Diplomski izpit (DIP) Obvezno   x     5* 
* študent dodatnih 5 KT pridobi v okviru praktičnega izobraţevanja 

Razvezava okrajšav: 

M – modul, P – predmet, D – druga sestavina, PR – predavanja, SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje, KT 

– kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu – European Credit Transfer System (ECTS) 
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NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA  

 

Št.  Predmet/modul/druga sestavina Ustno Pisno 
Izdelek oz. storitev z 

zagovorom 

P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje  x   

P2 Ekonomika in management podjetij    x 

P3 Strokovna terminologija v tujem jeziku  x   

P4 
Strokovna informatika in statistične metode 

vrednotenja  
  x 

P5 Podjetništvo in trţenje   x  

P6 Organizacija in poslovanje   x  

P7 Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu  x   

P8 Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu  x   

P9 Varstvo rastlin s fitofarmacijo   x  

P10 Gojenje in uporaba koristnih organizmov  x   

P11 Gospodarjenje v ţivinoreji  x   

P12 Zdravstveno varstvo domačih ţivali   x  

P13 Turizem in rekreacija na podeţelju  x   

P14 Treniranje konj in učenje jahanja    x 

P15 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije    x 

P16 Razvoj podeţelja z zakonodajo   x  

P17 Rastlinska pridelava in reja ţivali  x   

P18 
Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi 

površinami  
x   

P19 Ekološka pridelava hrane  x   

P20 Logistika in mehanizacija v kmetijstvu   x  

P21 Terapevtska in socialna dejavnost na podeţelju  x   

P22 
Varovanje naravnih vrednot in biotske 

raznovrstnosti  
 x  

D1 PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE    x 

D2 PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE    x 

D3 DIPLOMSKI IZPIT    Diplomsko delo z zagovorom 

 

IZVAJANJE PROGRAMA 

Program se izvaja za redne in izredne študente. V študijskem letu 2015/16 je razpisanih 45 

vpisnih mest za redni in 30 vpisnih mest za izredni študij. 

Študijsko leto se začne 1. oktobra in konča 30. septembra. Študijski program se izvaja v šoli in pri 

delodajalcih. 

 

REDNI ŠTUDIJ 

Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraţevalnega dela, od tega 24 

tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega 

izobraţevanja.  

Praktično izobraţevanje se izvaja na šolskem posestvu ali v medpodjetniškem izobraţevalnem 

centru ali na kmetijskem gospodarstvu ali v podjetjih. Praktično izobraţevanje študent lahko 

opravlja v več organizacijah doma in v tujini. 

Posamezni letnik se notranje členi v semestre (zimski, letni).  

 

IZREDNI ŠTUDIJ 

Izrednim študentom sta prilagojena organizacija in obseg izobraţevanja. Predavanja bodo 

organizirana tri- do štirikrat tedensko v popoldanskem času in izjemoma ob sobotah dopoldne (od 

oktobra do junija). Študij poteka modularno. Večinoma hkrati poteka en predmet, sledi izpit in 

nato nadaljujete z novim predmetom. Odraslim, ki imajo ustrezne delovne izkušnje, se lahko 

prizna praktično izobraţevanje.  
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VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM NARAVOVARSTVO 

 

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE IN NJEGOVA OKRAJŠAVA 

Z uspešno zaključenim pridobi študent/študentka naziv strokovne izobrazbe: Inţenir/inţenirka 

naravovarstvo (okrajšava: Inţ. nar. ) ter raven strokovne izobrazbe 6/1. 

 

TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE 

Temeljni cilji programa so: 

 izobraziti inţenirje z zadosti širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim 

znanjem za delo na področju varstva naravnih vrednot, 

 pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja varstva 

naravnih vrednot s poudarkom znanj biotske pestrosti, uporabe alternativnih virov 

energije in zaščite zavarovanih območij, 

 zavedati se pomembnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja, preventivnega ravnanja in 

ohranjanja narave, 

 pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov, 

aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi ter se usposobiti za 

spremljanje stroke in uporabo strokovne literature, 

 zmoţnost spremljanja razvoja, trendov in naravovarstvenih ukrepov, 

 oblikovati poklicno identiteto, strokovno odgovornost in profesionalnost. 
 

TRAJANJE ŠTUDIJA IN OVREDNOTENJE S KREDITNIMI TOČKAMI 

Študij traja dve leti. Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. 

 

POGOJI ZA VPIS  

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor: 

– je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraţevanje 

po prejšnjih predpisih, ali  

– ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je 

opravil preizkus znanja iz splošnoizobraţevalnih predmetov v obsegu, ki je določen za 

poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraţevanju.  

 

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

V primeru omejitve vpisa bodo upoštevana naslednja merila za izbiro: 

Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne 

izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraţevanja ali program 

poklicno-tehniškega izobraţevanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek: 

– s faktorjem 2 pomnoţene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem 

izpitu (izraţenega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter 

– ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole. 

Pri kandidatih, ki opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan 

seštevek: 

– s faktorjem 2 pomnoţene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma 

poslovodskem izpitu (izraţenega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) 

ter 

– ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s knjiţevnostjo in matematike ali tujega 

jezika. 
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PREDMETNIK ZA PROGRAM NARAVOVARSTVO 

 

Št. Predmet ali druga sestavina 
Obvezno/ 

izbirno 

Letni

k 

Število kontaktnih ur 
Število ur 

študentov

ega dela 

Kreditne 

točke 
PR SV LV Skupaj 

M1 POSLOVANJE IN EKONOMIKA  Obvezno 1      15 

P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) Obvezno 1 58 24 - 82 180 6 

P2 Ekonomika in menedţment podjetij (EMP) Obvezno 1 58 24 - 82 180 6 

D1 Praktično izobraţevanje – poslovanje in 

ekonomika (PRI 1) 

Obvezno 1 - - - 90 90 3 

M2 KOMUNIKACIJA IN INFORMATIKA Obvezno 1      12 

P3 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Obvezno 1 48 12 - 60 150 5 

P4 Strokovna informatika in statistične metode 

vrednotenja (SIS) 

Obvezno 1 46 12 - 58 120 4 

D2 Praktično izobraţevanje – komunikacija in 

informatika (PRI 2) 

Obvezno 1 - - - 90 90 3 

P5 TRAJNOSTNI RAZVOJ Z IZBRANIMI 

POGLAVJI IZ BIOLOGIJE 

Obvezno 1 46 - 12 58 120 4 

P6 ZAKONODAJA IN ETIKA S PODROČJA 

NARAVE, OKOLJA IN PROSTORA (ZET) 

Obvezno 1 48 24 - 72 180 6 

M3 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Obvezno 1      23 

P7 Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) Obvezno 1 70 12 24 106 270 9 

P8 Varstvo narave in urejanje prostora (VNP) Obvezno 1 70 12 - 82 210 7 

D3 Praktično izobraţevanje – biotska 

raznovrstnost (PRI 3) 

Obvezno 1 - - - 220 220 7 

M4 PODJETNIŠTVO Z ORGANIZACIJO Obvezno 2      18 

P9 Podjetništvo in trţenje (PIT) Obvezno 2 76 12 - 88 210 7 

P10 Organizacija in poslovanje (OIP) Obvezno 2 76 24 - 100 240 8 

D4 Praktično izobraţevanje – podjetništvo z 

organizacijo (PRI 4) 

Obvezno 2 - - - 90 90 3 

M5 EKOSISTEMI Izbirno 2      32 

P11 Ravnovesja ekosistemov (REK) Izbirno 2 76 28 28 132 240 8 

P12 Gojenje in uporaba koristnih organizmov 

(GKO) 

Izbirno 2 64 - 32 96 210 7 

P13 Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija 

(ABO) 

Izbirno 2 64 - 32 96 210 7 

 D5 Praktično izobraţevanje – ekosistemi (PRI 5a) Izbirno 2 - - - 310 310 10 

M6 ZAVAROVANA OBMOČJA Izbirno 2      32 

P14 Načrtovanje dejavnosti v prostoru (NDP) Izbirno 2 76 28 28 132 240 8 

P15 Nadzor v zavarovanem okolju (NZO) Izbirno 2 64 - 32 96 210 7 

P16 Informiranje in svetovanje o pomenu 

zavarovanega območja (ISO) 

Izbirno 2 64 32 - 96 210 7 

 D6 Praktično izobraţevanje – zavarovana območja 

(PRI 5b)  

Izbirno 2 - - - 310 310 10 

M7 NARAVNI IN OBNOVLJIVI VIRI 

ENERGIJE 

Izbirno 2      32 

P17 Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri 

energije (GNV) 

Izbirno 2 76 28 28 132 240 8 

P18 Tehnologije obnovljivih virov energije (TOV) Izbirno 2 64 - 32 96 210 7 

P19 Energetske in okoljske perspektive (EOP) Izbirno 2 64 32 - 96 210 7 

D7 Praktično izobraţevanje – obnovljivi viri 

energije (PRI 5c) 

Izbirno 2 - - - 310 310 10 

P20 Prosto izbirni predmet (PIP) Izbirno 2 60 28 - 88 180 5 

D8 Diplomsko delo Obvezno 2 - - - - 180 5 

Razvezava okrajšav: 

M – modul, P – predmet, D – druga sestavina, PR – predavanja, SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje, KT 

– kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu – European Credit Transfer System (ECTS) 
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NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA  

 

Predmet ali druga sestavina Ustno Pisno Izdelek 

oziroma 

storitev in 

zagovor 

Poslovno sporazumevanje in vodenje x   

Ekonomika in menedţment podjetij   x 

Praktično izobraţevanje – poslovanje in 

ekonomika  

 x 

Strokovna terminologija v tujem jeziku x x  

Strokovna informatika in statistične metode 

vrednotenja  

 x 

Praktično izobraţevanje – komunikacija in 

informatika  

 x 

Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije   x 

Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in 

prostora  x  

Vrednotenje biotske raznovrstnosti  x  

Varstvo narave in urejanje prostora  x  

Praktično izobraţevanje – biotska raznovrstnost   x 

Podjetništvo in trţenje  x  

Organizacija in poslovanje  x  

Praktično izobraţevanje – podjetništvo z 

organizacijo  

 x 

Ravnovesja ekosistemov x   

Gojenje in uporaba koristnih organizmov x   

Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija  x  

Praktično izobraţevanje – ekosistemi    x 

Načrtovanje dejavnosti v prostoru  x  

Nadzor v zavarovanem okolju  x  

Informiranje in svetovanje o pomenu 

zavarovanega območja x   

Praktično izobraţevanje – zavarovana območja   x 

Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri 

energije x   

Tehnologije obnovljivih virov energije  x  

Energetske in okoljske perspektive  x  

Praktično izobraţevanje - obnovljivi viri energije   x 
 

IZVAJANJE PROGRAMA 

Program se izvaja za redne in izredne študente. V študijskem letu 2015/16 je razpisanih 45 

vpisnih mest za redni in 30 vpisnih mest za izredni študij. 

Študijsko leto se začne 1. oktobra in konča 30. septembra. Študijski program se izvaja v šoli in pri 

delodajalcih. 

 

REDNI ŠTUDIJ 

Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraţevalnega dela, od tega 24 

tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega 

izobraţevanja.  
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Praktično izobraţevanje se izvaja na šolskem posestvu ali v medpodjetniškem izobraţevalnem 

centru ali na kmetijskem gospodarstvu ali v podjetjih. Praktično izobraţevanje študent lahko 

opravlja v več organizacijah doma in v tujini. Posamezni letnik se notranje členi v semestre 

(zimski, letni).  

 

IZREDNI ŠTUDIJ 

Izrednim študentom sta prilagojena organizacija in obseg izobraţevanja. Predavanja bodo 

organizirana tri- do štirikrat tedensko v popoldanskem času in izjemoma ob sobotah dopoldne (od 

oktobra do junija). Študij poteka modularno. Večinoma hkrati poteka en predmet, sledi izpit in 

nato nadaljujete z novim predmetom. Odraslim, ki imajo ustrezne delovne izkušnje, se lahko 

prizna praktično izobraţevanje.  
 

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM HORTIKULTURA 

 

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE IN NJEGOVA OKRAJŠAVA 

Z uspešno zaključenim pridobi študent/študentka naziv strokovne izobrazbe: Inţenir/inţenirka 

hortikulture (okrajšava: Inţ. hortik.) ter raven strokovne izobrazbe 6/1. 

 

TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE 

Temeljni cilji programa so: 

– izobraziti inţenirje s strokovnoteoretičnim in praktičnim uporabnim znanjem s področja 

hortikulture, 

– pridobiti generično in poklicno specifične kompetence s področja hortikulture, 

– pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o hortikulturi in oblikovati celostni pogled 

na razvoj hortikulture, 

– oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v hortikulturni dejavnosti, 

– oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne 

problematike 

 

TRAJANJE ŠTUDIJA IN OVREDNOTENJE S KREDITNIMI TOČKAMI 

Študij traja dve leti. Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. 

 

POGOJI ZA VPIS  

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor: 

– je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraţevanje 

po prejšnjih predpisih, ali  

– ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je 

opravil preizkus znanja iz splošnoizobraţevalnih predmetov v obsegu, ki je določen za 

poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraţevanju.  

 

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA 

V primeru omejitve vpisa bodo upoštevana naslednja merila za izbiro: 

Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne 

izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraţevanja ali program 

poklicno-tehniškega izobraţevanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek: 

– s faktorjem 2 pomnoţene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem 

izpitu (izraţenega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter 

– ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole. 

Pri kandidatih, ki opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan 

seštevek: 
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– s faktorjem 2 pomnoţene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma 

poslovodskem izpitu (izraţenega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) 

ter 

– ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s knjiţevnostjo in matematike ali tujega 

jezika. 

 
PREDMETNIK ZA PROGRAM HORTIKULTURA 

 

Št. Ime 

modula/predmeta/druge 

sestavine 

Obvezno 

/izbirno 

Letnik Št. ur Skupaj 

ur 

Kreditne 

točke 
PR SV LV 

M1 POSLOVANJE IN 

EKONOMIKA (PEK) 

obvezno 1. 84 12 48 144 12 

P1 Poslovno sporazumevanje 

in vodenje (PSV) 

 

obvezno 1. 42 6 24 72 6 

P2 Ekonomika in menedţment 

podjetij (EMP) 

obvezno 1. 42 6 24 72 6 

M2 KOMUNIKACIJA IN 

INFORMATIKA (KIN) 

obvezno 1. 48 6 54 108 9 

P3 Strokovna terminologija v 

tujem jeziku (STJ) 

obvezno 1. 30  30 60 5 

P4 Strokovna informatika in 

statistične metode 

vrednotenja (SIS) 

obvezno 1. 18 6 24 48 4 

P5 Trajnostni razvoj z 

izbranimi poglavji 

biologije (TRB) 

obvezno 1. 12  36 48 4 

P6 Vrtnarska tehnologija 

(VTH) 

obvezno 1. 72 12 60 144 10 

P7 Varovanje krajine, prostora 

in okolja (KPO) 

obvezno 1. 48 12 24 84 6 

P8 Mehanizacija v 

krajinarstvu in hortikulturi 

(MKH) 

obvezno 1. 48  24 72 6 

M3 POSLOVANJE IN 

ZAKONODAJA (PIZ) 

obvezno 2. 108 18 60 186 15 

P9 Poslovanje vrtnarskega 

podjetja (PVP) 

obvezno 2. 78 12 36 126 10 

P10 Zakonodaja v kmetijstvu in 

zagotavljanje kakovosti 

(ZKK) 

obvezno 2. 30 6 24 60 5 
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M4 TEHNOLOGIJA 

HORTIKULTURNIH 

RASTLIN (THR) 

izbirno 2. 216 30 10

8 

354 22 

P11 Pridelovanje vrtnin (PRV) obvezno 2. 72 10 36 118 7 

P12 Pridelovanje okrasnih 

zelnatih rastlin (POR) 
obvezno 2. 72 10 36 118 8 

P13 Pridelovanje drevnine 

(PDR) 
obvezno 2. 72 10 36 118 7 

M5 KRAJINSKO 

VRTNARSTVO (KVR) 
izbirno 2. 216 30 10

8 

354 22 

P14 Zemljemerstvo in priprava 

terena (ZPT) 
obvezno 2. 60 10 36 106 5 

P15 Gradiva in parkovna 

tehnika (GPT) 
obvezno 2. 78 10 36 124 7 

P16 Zasaditev in vzdrţevanje 

zelenih površin (ZVP) 
obvezno 2. 78 10 36 124 10 

M6 OBLIKOVANJE IN 

UREJANJE PROSTORA 

Z RASTLINAMI (OUP) 

izbirno 2. 216 30 10

8 

354 22 

M7 UPRAVLJANJE Z 

REKREACIJSKIMI IN 

ŠPORTNIMI 

POVRŠINAMI (RŠP) 

izbirno 2. 216 30 10

8 

354 22 

D1 Praktično izobraţevanje 

(PRI) 

obvezno 1.    400 13 

D2 Praktično izobraţevanje 

(PRI) 

obvezno 2.    400 13 

 Prosto izbirni modul ali 

predmet 

izbirno 1. ali 

2. 

   60 5 

D2 Diplomski izpit (DIP) obvezno 2.     5* 

 SKUPAJ   636 90 41

4 

1200 120 

* študent dodatnih 5 KT pridobi v okviru praktičnega izobraţevanja 

 
Razvezava okrajšav: 

M – modul, P – predmet, D – druga sestavina, PR – predavanja, SV – seminarske vaje, LV – laboratorijske vaje, KT 

– kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu – European Credit Transfer System (ECTS) 

 

NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA  

 

Št. Modul/predmet/druga sestavina Ustno  Pisno  Izdelek oz. storitev z 

zagovorom 

P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje x   

P2 Ekonomika in menedţment   x 

P3 Strokovna terminologija v tujem jeziku x   

P4 Strokovna informatika s statističnimi   x 
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metodami vrednotenja 

P5 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji 

biologije 

  x 

P6 Vrtnarska tehnologija x x  

P7 Varovanje krajine, prostora in okolja x x  

P8 Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi x   

P9 Poslovanje vrtnarskega podjetja x x x 

P10 Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje 

kakovosti 

x   

P11 Pridelovanje vrtnin x x  

P12 Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin x x  

P13 Pridelovanje drevnine x x  

P14 Zemljemerstvo in priprava terena x x  

P15 Gradiva in parkovna tehnika x x  

P16 Zasaditev in vzdrţevanje zelenih površin x x x 

M6 Oblikovanje in urejanje prostora z 

rastlinami 

   

M7 Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi 

površinami 

x  x 

D1 Praktično izobraţevanje   x 

D2 Praktično izobraţevanje   x 

D3 Diplomski izpit   Diplomsko delo z 

zagovorom 

 

IZVAJANJE PROGRAMA 

Program se izvaja za redne in izredne študente. V študijskem letu 2015/16 je razpisanih 45 

vpisnih mest za redni in 30 vpisnih mest za izredni študij. 

Študijsko leto se začne 1. oktobra in konča 30. septembra. Študijski program se izvaja v šoli in pri 

delodajalcih. 

 

REDNI ŠTUDIJ 

Študijsko leto obsega v prvem letniku po 34 tednov izobraţevalnega dela, od tega 24 tednov 

predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraţevanja.  

Praktično izobraţevanje se izvaja na šolskem posestvu ali v medpodjetniškem izobraţevalnem 

centru ali na kmetijskem gospodarstvu ali v podjetjih. Praktično izobraţevanje študent lahko 

opravlja v več organizacijah doma in v tujini. 

Posamezni letnik se notranje členi v semestre (zimski, letni).  

 

IZREDNI ŠTUDIJ 

Izrednim študentom sta prilagojena organizacija in obseg izobraţevanja. Predavanja bodo 

organizirana tri- do štirikrat tedensko v popoldanskem času in izjemoma ob sobotah dopoldne (od 

oktobra do junija). Študij poteka modularno. Večinoma hkrati poteka en predmet, sledi izpit in 

nato nadaljujete z novim predmetom. Odraslim, ki imajo ustrezne delovne izkušnje, se lahko 

prizna praktično izobraţevanje. 
 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE 

 

Pomemben del izobraţevalnega programa višješolskega strokovnega študija je prav praktično 

izobraţevane, saj je temu modulu namenjenih kar 400 ur v vsakem letniku, kar pomeni 13 

kreditnih točk. Pri praktičnem izobraţevanju teoretična znanja dobijo svojo pravo veljavo, saj 
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skozi razne delovne procese in tehnološke postopke pridobljena teoretična znanja lahko 

prenesemo v prakso in jih tako obogatimo z delovnimi izkušnjami. Naloga študenta je, da izbira 

taka delovišča, kjer bo lahko osvojil praktične veščine in znanja, ki se nanašajo na obvezne in 

izbirne module, pri čemur mu pomaga in svetuje organizator praktičnega izobraţevanja. Na 

delovišču je študent odgovoren mentorju, ki ga uvaja in seznanja z delom. 

 

Izvedbo praktičnega izobraţevanja usklajuje predavatelj višje šole – organizator praktičnega 

izobraţevanja z mentorjem v organizaciji, kjer se študent/-ka praktično izobraţuje, vsebinsko pa 

sodeluje tudi predavatelj ustreznega modula. Organizator praktičnega izobraţevanja pripravi 

skupaj z mentorjem v organizaciji, kjer se izvaja praktično izobraţevanje, program dela. 

Koordinator in mentor spremljata napredovanje študentove praktične usposobljenosti. 

Koordinator obišče organizacijo, kmetijo ipd., kjer se izvaja praktično izobraţevanje vsaj dvakrat 

v letniku oziroma po potrebi tudi večkrat. O tem obvešča predavatelje posameznih predmetov oz. 

izvajalce modulov. Splošni cilji predmeta so: 

– praktično utrjevanje kompetence strokovnih in splošnih modulov in predmetov, 

– pridobljena znanja preizkusiti v praksi, 

– organizirati lastno delo in načrtovati svoje praktično izobraţevanje, 

– pripraviti praktično zasnovo diplomskega dela, 

– komunicirati z okolico v okviru svojega strokovnega področja. 

– pri praktičnem izobraţevanju si študenti pridobijo naslednje kompetence: 

– izbrati ustrezno tehnologijo pridelave, 

– izvajati tehnologijo reje ţivali po etoloških načelih, 

– voditi upravljanje in vzdrţevanje športnih in rekreacijskih zelenih površin, 

– organizirati delo na kmetijskem gospodarstvu, 

– izvajati promocijo in trţenje za podeţelje, 

– izbrati najprimernejšo dejavnost na kmetijskem gospodarstvu v določenem okolju  

– gospodariti na kmetijskem gospodarstvu in biti odgovoren za varovanje okolja, kulturne 

krajine in naravnih dobrin 

– komunicirati z okoljem, 

– organizirati in izvajati dejavnost v skladu s pravili varnega dela. 

 

Študentu se lahko delno ali v celoti prizna modul praktično izobraţevanje, če odda vlogo za 

priznanje PRI organizatorju prakse v naslednjem terminu: 1. december 2015 – potem vlog 

za priznavanje PRI ne bomo več sprejemali. 

 

Obveznosti študentov in posebnosti v izvedbi: 

 študent mora opraviti 400 ur PRI v vsakem študijskem letu, 

 študent ima lahko v celoti ali delno priznan PRI, 

 študent izbire eno ali več delovišč, kjer opravi PRI, 

 študent lahko opravi projektno delo v obsegu 100 ur, 

 delodajalec mora biti vpisan v register delodajalcev, ki izvajajo PRI in mora v ta namen 

imeti verificirano učno mesto 

 študent mora organizatorju PRI oddati plan izvajanja PRI najkasneje do konca junija 

 na podlagi plana PRI se sklenejo pogodbe med šolo, študentom in delodajalcem, 

 brez vnaprej sklenjene pogodbe PRI ne bo priznan, 

 po opravljenem PRI mora študent organizatorju prakse predloţiti podpisano poročilo, 

evidenčni list in ocenjevalni list, 

 mentor na delovišču mora v indeks študenta vpisati potrebne podatke, 

 za prijavo k izpitu mora poleg izpolnjenih omenjenih dokumentov predloţiti še 

seminarsko nalogo vezano na PRI. 
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POGOJI ZA DOKONČANJE POSAMEZNIH DELOV PROGRAMA UPRAVLJANJE 

PODEŢELJA IN KRAJINE 

 

Študijski program obsega module, predmete in druge sestavine, ki omogočajo pridobitev 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). 

 

NPK Upravitelj/upraviteljica kmetijskega gospodarstva in kmetijske proizvodnje pridobi, 

kdor uspešno zaključi naslednje module: 

Št. Ime modula/predmeta Kreditne točke 

M4 Vodenje rastlinske pridelave 15 

P11 Gospodarjenje v ţivinoreji 8 

 

NPK Kmetijski farmacevt/farmacevtka pridobi, kdor uspešno zaključi naslednje module: 

Št. Ime modula Kreditne točke 

M4 Vodenje rastlinske pridelave 15 

P9 Varstvo rastlin s fitofarmacijo 8 

 

NPK Upravljavec/upravljavka športnih in rekreacijskih površin pridobi, kdor uspešno 

zaključi modul: 

Št. Ime modula Kreditne točke 

P18 Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami 22 

 

NPK Trener/trenerka konj in učitelj/učiteljica jahanja pridobi, kdor uspešno zaključi modul: 

Št. Ime modula Kreditne točke 

P14 Treniranje konj in učenje jahanja 7 

 

POGOJI ZA DOKONČANJE POSAMEZNIH DELOV PROGRAMA NARAVOVARSTVO 

 

Študijski program obsega module, predmete in druge sestavine, ki omogočajo pridobitev 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). 

 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Skrbnik/skrbnica naravnih vrednot in ekoremediacij 

pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov oz. predmetov: 

 
Strokovni moduli/ predmeti Št. kreditnih točk: 60 

Poslovanje in ekonomika 15 

Komunikacija in informatika 12 

Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije 4 

Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora 6 

Biotska raznovrstnost 23 

 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Skrbnik/skrbnica naravnih ravnovesij pridobi, kdor je 

pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov oz. predmetov: 
Strokovni moduli Št. kreditnih točk: 65 

Poslovanje in ekonomika 15 

Komunikacija in informatika 12 

Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora 6 

Ekosistemi 32 
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Nacionalno poklicno kvalifikacijo Nadzornik/nadzornica na zavarovanih območjih pridobi, 

kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov oz. predmetov: 

 
Strokovni moduli Št. kreditnih točk: 65 

Poslovanje in ekonomika 15 

Komunikacija in informatika 12 

Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora 6 

Zavarovana območja 32 

 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Tehnolog upravljalec/tehnologinja upravljalka 

alternativnih virov energije pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov oz. 

predmetov: 

 
Strokovni moduli Št. kreditnih točk: 65 

Poslovanje in ekonomika 15 

Komunikacija in informatika 12 

Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora 6 

Naravni in obnovljivi viri energije 32 

 

POGOJI ZA DOKONČANJE POSAMEZNIH DELOV PROGRAMA HORTIKULTURA 

 

Študijski program obsega module, predmete in druge sestavine, ki omogočajo pridobitev 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). 

 

NPK Upravitelj/upraviteljica Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za krajinsko 

vrtnarstvo pridobi, kdor uspešno zaključi naslednje module: 

 

Št. Ime modula Kreditne točke 

M5 Krajinsko vrtnarstvo 20 

 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za vrtnarsko tehnologijo 

pridobi, kdor uspešno zaključi naslednje module: 

Št. Ime modula Kreditne točke 

M4 Tehnologija hortikulturnih rastlin 20 

 

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA UPRAVLJANJE PODEŢELJA IN KRAJINE 

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/-ka opraviti vse študijske 

obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge...), in sicer: 

1. vse obvezne module oziroma predmete v obsegu 52 kreditnih točk: 

 Poslovanje in ekonomika, 

 Komunikacija in informatika, 

 Podjetništvo z organizacijo, 

 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije, 

 Razvoj podeţelja z zakonodajo, 

 Rastlinska pridelava in reja ţivali, 

2. naslednje izbirne module oziroma predmete v obsegu 37 kreditnih točk: 
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 Vodenje rastlinske pridelave, 

 Varstvo rastlin, 

 Vodenje reje ţivali, 

 Turizem in šport na podeţelju, 

 Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami, 

 Ekološka pridelava hrane, 

 Logistika in mehanizacija v kmetijstvu, 

 Terapevtska in socialna dejavnost na podeţelju, 

 Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, 

 Prostoizbirni modul oziroma predmet (5 kreditnih točk), 

3. praktično izobraţevanje (26 kreditnih točk), 

4. diplomski izpit (5 kreditnih točk).  

 

Diplomski izpit je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora. 

Študent izbere temo diplomskega dela ob začetku 3. semestra. Določita jo mentor v organizaciji, 

kjer se študent praktično izobraţuje in predavatelj višje strokovne šole. Tema mora biti izbrana 

tako, da jo je mogoče obdelati med praktičnim izobraţevanjem v 2. letniku. Diplomsko delo 

študent izdela po navodilih študijske komisije ter ga zagovarja pred komisijo, ki jo sestavljajo 

trije predavatelji višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi 

projekt ali storitev. 

 

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA NARAVOVARSTVO 

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/-ka opraviti vse študijske 

obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge ...), in sicer: 

1. vse obvezne module oziroma predmete v obsegu 60 kreditnih točk: 

 Poslovanje in ekonomika, 

 Komunikacija in informatika, 

 Podjetništvo z organizacijo, 

 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije, 

 Razvoj podeţelja z zakonodajo, 

 Biotska raznovrstnost, 

 Podjetništvo z organizacijo. 

 

2. naslednje izbirne module oziroma predmete v obsegu 32 kreditnih točk: 

 Zavarovana območja, 

 Naravni obnovljivi viri energije, 

 Ekosistemi. 

3. praktično izobraţevanje (26 kreditnih točk), 

4. diplomski izpit (5 kreditnih točk).  

 

Diplomski izpit je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora. 

Študent izbere temo diplomskega dela ob začetku 3. semestra. Določita jo mentor v organizaciji, 

kjer se študent praktično izobraţuje in predavatelj višje strokovne šole. Tema mora biti izbrana 

tako, da jo je mogoče obdelati med praktičnim izobraţevanjem v 2. letniku. Diplomsko delo 

študent izdela po navodilih študijske komisije ter ga zagovarja pred komisijo, ki jo sestavljajo 

trije predavatelji višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi 

projekt ali storitev. 
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POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA HORTIKULTURA 

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/-ka opraviti vse študijske 

obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge...), in sicer: 

 

 
1. vse obvezne module oziroma predmete v obsegu 62 kreditnih točk: 

 Poslovanje in ekonomika 

 Komunikacija in informatika 

 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije 

 Vrtnarska tehnologija 

 Varovanje krajine, prostora in okolja 

 Mehanizacija v krajinastvu in hortikulturi  

 Poslovanje in zakonodaja 

 

2. naslednje izbirne module/predmete v obsegu 22 kreditnih točk: 

 Tehnologija hortikulturnih rastlin ali 

 Krajinsko vrtnarstvo ali 

 Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami ali 

 Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami 

3. prostoizbirni modul oziroma predmet v obsegu 5 kreditnih točk 

4. praktično izbraţevanje v obsegu 26 kredtnih točk 

5. diplomski izpit v obsegu 5 kreditnih točk 

 

Diplomski izpit je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora. 

Študent izbere temo diplomskega dela ob začetku 3. semestra. Določita jo mentor v organizaciji, 

kjer se študent praktično izobraţuje in predavatelj višje strokovne šole. Tema mora biti izbrana 

tako, da jo je mogoče obdelati med praktičnim izobraţevanjem v 2. letniku. Diplomsko delo 

študent izdela po navodilih študijske komisije ter ga zagovarja pred komisijo, ki jo sestavljajo 

trije predavatelji višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi 

projekt ali storitev. 

 
POGOJI ZA PREHAJANJE MED PROGRAMI  

V 2. letnik se lahko vpiše študent/-ka, ki je končal/-a 1. letnik višješolskega študijskega progama 

ali 1. oz. višji letnik visokošolskega študijskega programa. Z individualnim študijskim 

programom se študentu lahko določi opravljanje manjkajočih obveznosti (modulov, predmetov in 

praktičnega izobraţevanja) 1. letnika.  

Teh obveznosti je lahko največ v obsegu 20 kreditnih točk. Če je teh obveznosti več, prehajanje 

med programi ni mogoče. 

 
STATUS ŠTUDENTA 

Status študenta višje šole se pridobi z vpisom na višjo strokovno šolo. Študent ima ne glede na to, 

ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega zavarovanja ter drugih 

ugodnosti in pravic (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje) samo v primeru, če niso v delovnem 

razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitev. Pravice in ugodnosti iz statusa lahko študent 

uveljavlja največ tri leta, izredni študent omenjene pravice lahko uveljavlja do dopolnjenega 27. 

leta starosti. 

Status študenta traja do konca študijskega leta in se podaljša, če: 

– se študent vpiše v naslednji letnik, 

– enkrat ponavlja prvi letnik. 

Izjemoma, iz upravičenih razlogov, se status podaljša, če študent ne diplomira pravočasno ali se 

ne vpiše v naslednji letnik, vendar največ za eno leto in sicer:  

– študentom, ki se vzporedno izobraţujejo;  
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– vrhunskim športnikom;  

– študentom, ki se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju;  

– študentom, ki ne napredujejo ali končajo študija zaradi starševstva, vojaških obveznosti, 

izjemnih druţinskih in socialnih okoliščin ali teţke bolezni. 

Status študenta višje šole preneha, če študent: 

– diplomira, 

– ne diplomira 60 dni po končanju drugega letnika, 

– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik, 

– se izpiše, 

– je bil izključen.  

 
OCENJEVANJE ZNANJA IN VREDNOTENJE S KREDITI 

Znanje pri predmetnem in diplomskem izpitu, vajah in seminarjih ter pri praktičnem 

izobraţevanju se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in 

nezadostno (1 do 5). Ocene od 1 do 5 so negativne, druge ocene so pozitivne. Opravljene vaje in 

seminarske naloge, ki so s študijskim programom določene kot pogoj za opravljanje izpita, se 

ocenjujejo z ocenama opravil(a), ni opravil(a). 

Ocene, doseţene pri delnih izpitih, posameznih vajah in seminarjih, se upoštevajo pri izračunu 

končne ocene. Vsaka delna ocena mora biti pozitivna. Končna ocena je povprečna ocena, 

izračunana iz posameznih ocen. V indeks in potrdilo o opravljenih izpitih se ne vpisujejo 

negativne ocene. 

Predmetni izpit je določen s študijskim programom za posamezni predmet. Študent ga lahko 

opravlja v več delih. 

Diferencialni izpit opravlja študent pri prestopu v drug program. 

Diplomski izpit študent opravi, ko uspešno konča zagovor diplomskega dela. 

 
KONFERENCA VIVUS  

20. 4. 2016 in 21. 4. 2016 bomo organizirali 4. mednarodno konferenco VIVUS. Vabimo vas, da 

v tem prepoznate priloţnost za nova spoznanja in za razširitev svoje socialne mreţe. Upamo, da 

Konferenca VIVUS za vas ne bo pomenila le obvezne prisotnosti na predavanjih. Kot vsaka 

strokovna oz. znanstvena konferenca omogoča prenos znanja v prakso in tudi mreţenje; to je 

edinstvena priloţnost povezovanja udeleţencev, kjer se v neposrednem dialogu srečate s 

strokovnjaki iz drugih okolij in imate priloţnost iskanja skupnih rešitev in priloţnosti za nadaljnje 

delo ... ţelimo, da študenti dobite to dodano vrednost; najboljši imate tudi moţnost predstaviti 

svoje izdelke. 

 

Danes je vloga socialnega kapitala izrednega pomena in širjenje "mreţ" prav tako. Tovrstno 

mreţenje s strokovnjaki z različnih področij predstavlja veliko dodano vrednost in upamo, da jo 

boste znali izkoristiti bodisi za praktično izobraţevanje, izdelavo diplome, podjetniške ideje ali 

nadaljnje poslovno sodelovanje. Za vse naše študente je kotizacija brezplačna, ker ţelimo da ste 

na konferenci prisotni vsaj 7 ur v obeh dneh. Zato ta dva dneva tudi nimate nobenih drugih 

predavanj in vaj (študenti BC Naklo ste vsi – ne glede na starost – brez kotizacije in ste 

upravičeni do kave, soka, vode in prigrizkov med odmori – ob čemer upamo, da se boste 

primerno obnašali).  

 

Predstavitve bodo sočasno potekale v 3 različnih učilnicah, s tem da se:  

- na sekcijah kmetijstva pričakuje vse aktivne študente UPK,  

- na sekcijah naravovarstva vse aktivne študente NAR, 

- in na sekcijah hortikulture ter ţivilstva vse aktivne študente HOR.  
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Izjemoma lahko posamično prehajate med sekcijami poljubno glede na vaš interes, vendar morate 

v prostoru potem biti prisotni od začetka do konca posamezne sekcije (odhajanje iz prostora med 

samo sekcijo zaradi spoštovanja do avtorjev predstavitev ni zaţeleno). 

 

Upamo, da boste prepoznali to konferenco ne le kot "študijsko obvezo", pač pa kot priloţnost za 

nova spoznanja in za razširitev svoje socialne mreţe. Predlagamo tudi, da takoj po konferenci vse 

svoje nove kontakte povabite v svojo mreţo tudi na poslovnem omreţju LinkedIn. 

 
IZPITNI ROKI 

Datumi za opravljanje izpitov so objavljeni na oglasni deski in spletnih straneh šole najmanj 30 

dni vnaprej, za opravljanje delnih izpitov pa 7 dni vnaprej. 

Študent ima v študijskem letu pravico trikrat opravljati predmetni izpit. Če so s študijskim 

programom določeni delni izpiti, ima študent pravico vsakega opravljati enkrat.  

Študent ima pravico do enkratnega vnovičnega opravljanja izpita zaradi izboljšanja ocene. 

Študent lahko v treh dneh po tem, ko je bil seznanjen z oceno pri izpitu, predloţi ravnatelju 

ugovor zoper oceno. 

 

IZPITNI RED 

Pisni izpit traja najmanj 45 in največ 90 minut. Ustni del izpita traja največ 20 minut, če je izpit 

samo usten, lahko traja največ 30 minut. 

Študent/-ka ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit oz. ustni del izpita. Rezultati 

pisnega izpita so objavljeni najkasneje v desetih dneh po njegovem opravljanju, ocena ustnega 

izpita pa se študentu/-ki sporoči takoj po izpitu. 

 

Pogoji za opravljanje izpita 

Študent/-ka se lahko prijavi na izpit, če je opravil/-a vse obveznosti (seminarske vaje, 

laboratorijske vaje), ki so določene s študijskim programom. 

 

Prijava na izpit 

Študent se prijavi na izpit najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko 

najkasneje tri dni pred njim. Elektronska prijava je moţna na info točki v 2. nadstropju ali na 

http://www.bc-naklo.si/index.php?id=628. 

Študent se prijavi in odjavi od diplomskega izpita v roku, ki ga določi ravnatelj. Prijava na izpit je 

moţna samo preko spletne strani šole ali osebno.  

Razpored kandidatov za izpit je objavljen najmanj dva dni pred rokom za opravljanje izpita, 

razpored kandidatov za ustni del izpita pa hkrati z objavo rezultatov pisnega dela izpita. 

 

Zahteve in omejitve: 

– Študent je lahko razporejen le k enemu izpitu na dan. 

– Znanje študenta, ki opravlja izpit tretjič, ocenjuje izpitna komisija. 

– Če študent nima urejenih vseh finančnih ali drugih obveznosti, je prijava na izpit 

blokirana. 

– Če je študent evidenčno vpisan, se ne more prijaviti na delne izpite. 

– Če se študent pravočasno ne odjavi, iz neupravičenih razlogov ne pride k izpitu ali izpit 

prekine, je neocenjen. Šteje se, da je izrabil enega od razpisanih rokov za opravljanje tega 

izpita.  

 

PLAČEVANJE IZPITOV 

Redni študent opravlja izpite brez plačila trikrat v študijskem letu pri modulu oz. predmetu, v 

katerega je vpisan. Izredni študent lahko opravlja izpit brez plačila dvakrat. Če opravlja delne 

izpite, se šteje, da je en rok ţe izkoriščen. 

http://www.bc-naklo.si/index.php?id=628
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Študent, ki je vpisan evidenčno, mora plačati vse izpite, ki jih opravlja. Plačilo izpita izvede 

preko poloţnice ali osebno. V primeru, ko študent pravočasno odjavi plačani izpitni rok, velja 

plačilo za naslednji prijavljeni izpitni rok. 

 

PRIZNAVANJE IZPITOV 

Kandidat, ki ima ob vpisu ţe opravljene izpite na drugi šoli oz. fakulteti ali v drugem programu, 

odda predavatelju, nosilcu predmeta, vlogo za priznavanje izpitov, ki jo dobi na spletni strani šole 

ali v referatu. Vlogi študent priloţi uradno potrdilo šole ali fakultete o opravljenih izpitih in 

vsebino predmeta, ki ju izda šola, na kateri je izpit opravil. Priznavanje izpitov obravnava 

študijska komisija, ki upošteva pisno mnenje predavatelja, ki je nosilec predmeta, potrdi pa 

ravnatelj. Izpit je lahko priznan v celoti ali delno.  

Izpiti, ki so bili opravljeni pred več kot desetimi leti, se načeloma ne priznavajo. 

 

DOKAZOVANJE IN PRIZNAVANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA 

Na predpisanem obrazcu izredni študent izdela poročilo o delu in nalogah, ki jih je v rednem 

delovnem razmerju ţe opravljal. Organizator praktičnega izobraţevanja presodi poročilo ter svojo 

presojo posreduje študijski komisiji. V vsakem primeru izredni študent izdela in predstavi 

seminarsko nalogo po navodilih organizatorja praktičnega izobraţevanja. 

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU 

V 2. letnik lahko napreduje študent/-ka, če je uspešno opravil/-a obveznosti modulov, predmetov 

in praktičnega izobraţevanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti ...) 

1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in 

praktičnega izobraţevanja.  

Ravnatelj šole na predlog študijske komisije lahko odloči ali študent napreduje v naslednji letnik, 

in mu določi pogoje in roke, do katerih jih mora izpolniti. 

Vpis v 2. letnik poteka do datuma, določenega z rokovnikom, oziroma do začetka študijskega 

leta. Do tega roka se vpisujejo tudi študenti, ki v skladu z zakonom lahko ponavljajo ali vnovič 

obiskujejo letnik ali prestopijo na drugo višjo strokovno šolo.  

Študentom, ki se zaradi upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, ravnatelj lahko 

dovoli naknadni vpis. Študijska komisija lahko določi minimalne pogoje za prehod med 

posameznimi semestri. 

 

PONAVLJANJE LETNIKA 

Študent/-ka lahko enkrat ponavlja letnik v istem študijskem programu, če opravi študijske 

obveznosti in praktično izobraţevanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri 

tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraţevanja. Ne glede na to pa ima 

študent/-ka pravico večkrat obiskovati letnik, če zaradi bolezni, starševstva, izjemnih socialnih in 

druţinskih okoliščin, zaradi uveljavljanja posebnih pravic študentov in podobnih razlogov ni 

izpolnil/-a vseh obveznosti iz študijskega programa.  

 

PREKINITEV ŠTUDIJA 

Študentu, ki je za več kot tri leta prekinil študij, ravnatelj določi pogoje za nadaljevanje in 

dokončanje študija, če se je študijski program medtem bistveno spremenil. Prekinitev študija se 

računa do konca študijskega leta, v katerega je bil študent nazadnje vpisan. 

 
IZREDNI ŠTUDIJ 

 

Šola izrednim študentom prilagodi organizacijo in obseg izobraţevanja tako, da omogoči 

študentu doseganje kreditov, opredeljenih s študijskim programom. 
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Študij poteka modularno. Organizirane oblike študijskega dela (predavanja in vaje) potekajo od 

oktobra do konca junija. Izvajanje študijskega procesa bo usklajeno tudi s predlogi študentov in 

predavateljev v okviru organizacijskih in prostorskih moţnosti šole. 

Če je pri predmetu manj kot 15 študentov, predavatelj izvaja predmet mentorsko ali v seminarski 

obliki. 

 

VPIS IN NAPREDOVANJE 

Študent/-ka se vsako študijsko leto vpiše po naslednjih moţnostih: 

– prvi vpis v višješolski izobraţevalni program, 

– vpis v naslednji letnik, 

– ponovni vpis v isti letnik, 

– evidenčni vpis v isti letnik. 

V izredni študij se prijavljate v rokih in na način, ki je objavljen v Razpisu za vpis v 1. letnik 

višjega strokovnega izobraţevanja. Pogoji za dokončanje študija so enaki kot za redne študente.  

Evidenčni vpis: Če izredni študent ne opravi pogojev in se ne vključi v študijski proces, se 

evidenčno vpiše v isti letnik in opravlja ostale izpite. 

 

PLAČILO ŠOLANJA 

Stroški izobraţevanja so: vpisnina, šolnina in prispevek za diplomo. Vse stroške izredni študent 

poravna s poloţnicami. 

Izredni študenti se morajo vpisati v vsakem študijskem letu posebej in poravnati stroške šolanja, 

prispevek za diplomo se plača pred zagovorom diplome. 

Izredni študent krije stroške vpisnine ob vpisu v enkratnem znesku, stroške šolnine pa v 

enkratnem znesku ali pa v več zaporednih obrokih, in sicer: 

– v enem obroku do 20. oktobra; 

– v dveh obrokih (do 30. septembra in do 31. decembra); 

– v treh obrokih (do 30. 9., 31. 12. in 28. 2.); 

Vpisnina vključuje stroške e-indeksa, študentske izkaznice, delovne obleke, obrazcev in obvestil. 

Šolnina vključuje stroške predavanj, vaj, elektronskih ali tiskanih učnih gradiv, konzultacije, 

obveščanje s SMS-sporočili. 
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KATALOGI ZNANJA ZA PROGRAM UPRAVLJANJE PODEŢELJA IN KRAJINE 

 

KATALOG ZNANJA – Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) – UPK 

 
1. IME PREDMETA  

 

POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE (PSV) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  
 

Splošni cilji predmeta so: 

 kakovost medosebnega in poslovnega sporazumevanja; 

 obvladovanje strategij samostojnega učenja in načrtovanja osebnega razvoja; 

 razvijanje odgovornosti za načrtno in organizirano delovanje; 

 razvijanje aktivnega pristopa pri iskanju virov informacij in znanja; 

 razvijati zavest o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela; 

 razvijanje sposobnosti proţnega mišljenja, kritičnega presojanja in ustvarjalnosti; 

 ustvarjanje zmoţnosti za vključevanje v procese v skupino in organizacijo (identifikacije z organizacijo); 

 spoznavanje pomembnosti in vloge ter načine vodenja;  

 spoznavanje orodij za kakovostnejše vodenje sodelavcev; 

 obvladovanje stresnih situacij. 
 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 
 

Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 poznavanje in vrednotenje človekovih lastnosti kot podlaga za delovno kompetentnost; 

 učinkovito vključevanje v sporazumevanje in odnose v skupino in organizacijo;  

 obvladovanje osnovnih kazalnikov in pristopov za kakovostno vodenje sodelavcev; 

 uporaba orodij za motiviranje in vrednotenje uspešnosti (zadovoljstva) zaposlenih; 

 kooperativnost in timsko delo; 

 sistematičen pristop k načrtovanju, organiziranju, vodenju in odločanju (podjetniška kompetentnost); 

 usposobljenost za ustvarjanje, pridobivanje in prenos znanja ter spreminjanje lastnega vedenja in 

vzpodbujanje sprememb v organizaciji. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  
 

Informativni cilji: Medosebno in poslovno sporazumevanje 
 

Študent: 

 opiše in utemelji proces sporazumevanje; 

 vrednoti pomen skladnosti besednega in nebesednega sporazumevanja; 

 presoja specifičnost osebnega modela sporazumevanja; 

 utemeljuje vidike prepričljivega medosebnega sporazumevanja; 

 spozna in ocenjuje javno nastopanje; 

 pojasnjuje sporazumevanje in odgovarjajoče odnose v skupini in organizaciji; 

 pozna in utemeljuje načine in metode poslovnega sporazumevanja; 

 vrednoti kakovost poslovnega sporazumevanja; 

 analizira in vrednoti moţne ovire in motnje sporazumevanja; spozna vlogo in uporabo trţnega komuniciranja in 

odnosov z javnostjo. 
 

Formativni cilji: Medosebno in poslovno sporazumevanje 
 

Študent: 

 načrtuje proces sporazumevanja; 

 načrtuje pripravo na sporazumevanje; 

 analizira kakovost sporazumevanja posameznika ali skupine; 

 uporabi različna orodja prepričljivega sporazumevanja (poslušanje, vprašanja, ugovori, argumentacija,…); 
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 pripravi in izvede javni nastop; 

 pripravi in vodi poslovni razgovor; 

 pripravi in vodi sestanek; 

 izbere ustrezen načina poslovnega sporazumevanja; 

 izbere eno ali dvosmerno sporazumevanje glede na situacijo; 

 daje kakovostno povratno informacijo;  

 odkriva in odpravlja motnje v sporazumevanju; 

 načrtuje in koordinira korake za trţno komuniciranje: identificira ciljno skupino, določiti cilje komuniciranja; 

oblikuje sporočilo, izbere komunikacijski kanal. 
 

Informativni cilji: Človeški viri v organizaciji 

 

Študent: 

 spozna človeške zmoţnosti in njihov pomen za organizacijo; 

 spozna pomen upravljanja in ravnanja s človeškimi viri; 

 spozna strukturo in delovanje človekove osebnosti; 

 spozna pojem, vrste, oblikovanje organizacije ter organizacijsko strukturo; 

 spozna pomen sistemizacije delovnega mesta; 

 spozna pristope za kakovostno organiziranje (lastnega) dela in časa; 

 spozna proces organiziranja dela in delegiranja nalog v skupini; 

 spozna in razume razloge za ugotavljanje delovne uspešnosti zaposlenih; 

 pojasnjuje orodja/metode za spremljanje in ugotavljanje delovne uspešnosti; 
 

Formativni cilji: Človeški viri v organizaciji 

 

Študent: 

 presoja kompetentnost zaposlenih v delovnem okolju; 

 izdela karierni načrt;  

 izdela postopek za pridobitev (privabljanje) in selekcijo novega delavca; 

 izdela strukturo majhnega podjetja ter sistemizacijo delovnih mest; 

 oceni razloge za neskladje med zahtevami delovnega okolja in zmoţnostmi / kompetencami zaposlenih; 

 oblikuje kakovostne cilje; 

 izdela akcijski plan dela (načrt);  

 rešuje problem neorganiziranosti pri delu; 

 delegira nalogo skozi proces usposabljanja; 

 načrtuje in izvede letni razgovor; 

 sodeluje pri spremljanju, ugotavljanju in vrednotenju delovne uspešnosti; 

 sodeluje pri načrtovanju razvoja in napredovanja. 
 

Informativni cilji: Motivacija in motiviranje zaposlenih 

 

Študent: 

 pojasnjuje motivacijske mehanizme posameznika in organizacije; 

 spozna uporabnost motivacijskih teorij; 

 spozna vlogo menedţmenta pri oblikovanju in vzdrţevanju motiviranosti zaposlenih; pozna moţna orodja za 

vzpodbujanje in vzdrţevanje motiviranosti; 

 

Formativni cilji: Motivacija in motiviranje zaposlenih 

 

Študent: 

 ugotavlja lastno motiviranost; 

 ugotavlja motiviranost drugih; 

 uporabi spoznanja motivacijskih teorij v praksi;  

 uporabi pohvalo in kritiko kot orodji motiviranja; 
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 izbere učinkovita orodja za motiviranje; 

 vrednoti motiviranost v konkretnem delovnem okolju. 

 

Informativni cilji: Vodenje 

 

Študent: 

 pojasnjuje funkcije upravljanja, menedţmenta, vodenja, podjetništva;  

 opredeli vidike osebne kakovosti vodij (kompetence za kakovost vodenja); 

 pojasnjuje pomen komuniciranja in motiviranja kot orodij vodenja; 

 spozna uporabo različnih pristopov vodenja; 

 spozna pomen ciljnega vodenja posameznika, skupine ali podjetja. 
 

Formativni cilji: Vodenje 

 

Študent: 

 izbira med vlogami, nalogami in odgovornostmi upravljanja, menedţmenta, vodenja ter podjetništva; 

 načrtuje (lastne) kompetence za vodenje; 

 vrednoti formalno in socialno moč vodij; 

 izbere in uporabi odgovarjajoč pristop (način) vodenja; 

 vodi skupino; 

 uporabi ciljno vodenje v okviru projekta; 

 prepoznava in presoja kakovost vodenja. 

 

Informativni cilji: Vodenje skupinskih procesov 

 

Študent: 

 razume zgradbo in delovanje skupine; 

 opiše in analizira razlike med običajnim skupinskim in timskim pristopom k delu; 

 vrednoti pomen timskega dela; 

 spozna principe sestave in razvoja tima; 

 utemelji pomen in funkcijo medosebnega sporazumevanja in konflikta; 

 spozna in razume učinkovitost moţnih strategij ravnanja v konfliktu; 

 spozna vlogo in psihološko ozadje problemov; 

 razume nujnost sprememb, izboljšav, napredka v skupini ali organizaciji; 

 pozna in razume psihološke osnove in načine odločanja; 

 pojasni ustvarjalnost kot proces v posamezniku in organizaciji; 

 spozna metode, ki omogočajo kreativen in logičen pristop k reševanju problemov; 

 razlikuje med idejo, invencijo, inovacijo, tehnično izboljšavo; spozna sistemske pristope za vzpodbujanje 

ustvarjalnosti zaposlenih. 
 

Formativni cilji: Vodenje skupinskih procesov 

 

Študent: 

 oblikuje in razmeji poloţaje in vloge v skupini; 

 izbira orodja (motiviranje, sporazumevanje) za učinkovito delovanje skupine; 

 razvije zmoţnost timskega delovanja; 

 sestavi tim glede na funkcionalne in timske vloge; 

 organizira skupinsko ali timsko delo; 

 uporabi ustrezno strategijo ravnanja v konfliktu; 

 ugotavlja in rešuje probleme; 

 analizira podatke in informacije za sprejemanje odločitev s pomočjo ustreznih metod (SWOT analiza, diagram 

vzrokov in posledic, miselni vzorec…); 

 uporabi metode in tehnike za razvijanje ustvarjalnega reševanja problemov (Brainstorming, Brainwriting, Delfi, 

Sinekta …); 
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 določa in vrednoti ideje kot uporabne in koristne (invencija);  

 vrednoti pomen ustvarjalnosti v delovnem okolju; 

 načrtuje (upošteva) okolje, ki omogoča razvoj ustvarjalnosti; 

 daje ideje za spremembe v skupini in organizaciji; razvije proţnost in prilagodljivost za spremembe v 

organizaciji. 
 

Informativni cilji: Stresne situacije 

 

Študent: 

 spozna razloge stresa; 

 razlikuje različne stresne situacije; 

 opredeli posledice stresnih situacij; spozna orodja za odpravo stresnih situacij. 

 

Formativni cilji: Stresne situacije 

 

Študent: 

 loči stresne situacije med seboj; 

 izbere ustrezna orodja za odpravo stresnih situacij;  

 analizira razloge za nastale stresne situacije; 

 izbere ustrezne pristope za odpravljanje stresnih situacij. 

 

Informativni cilji: Organizacijska kultura 

 

Študent: 

 spozna in razume elemente organizacijske kulture; 

 spozna dejavnike in postopke, ki vplivajo na oblikovanje oz. spreminjanje kulture; 

 vrednoti pomen učeče se organizacije za oblikovanje oz. spremembo kulture. 
 

Formativni cilji: Organizacijska kultura 

 

Študent: 

 ugotavlja konkretno organizacijsko kulturo; 

 oblikuje temeljna pravila poslovne kulture; 

 načrtuje spremembo kulture organizacije (z uvajanjem sprememb na področju vodenja, medosebnih odnosov, 

organiziranosti, timskega dela…). 
 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80 % prisotnost na vajah, 

- opravljene seminarske in laboratorijske vaje, 

- opravljen ustni izpit 

Za izvajanje tega predmeta je potrebno imeti ustrezno opremljeno predavalnico z multimedijsko opremo.  
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KATALOG ZNANJA – Ekonomika in management podjetij (EMP) – UPK 
  
1. IME PREDMETA  

 

EKONOMIKA IN MANAGEMENT PODJETIJ (EMP) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 spoznavanje elementov uspešnega gospodarjenja, 

 obvladovanje kategorij ekonomike, financ, trga, sredstev, stroškov in proizvodnje/storitev, 

 spoznavanje računovodskih izkazov, 

 spoznavanje kazalcev za presojo poslovanja podjetij, 

 razvijanje sposobnosti za presojo poslovnih priloţnosti, 

 obvladovanje strategij projektnega vodenja, 

 spoznavanje dela v projektno usmerjenem okolju, 

 razvijanje zavesti o pomenu podjetništva 

 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

 vključevanje v poslovne procese, 

 sistematičnost pristopa k načrtovanju poslovanja podjetij, 

 uporaba orodij za presojo uspešnosti poslovanja, 

 sistematični pristop k ustvarjanju, pridobivanju in prenosu znanja v prakso, 

 usposobljenost za samostojno izdelavo poročil, analiz, kazalcev in njihovo interpretacijo, 

 usposobljenost za vodenje projektov. 

 

4. KATALOG OPERATIVNIH CILJEV  

 

Informativni cilji: Ekonomika 

 

Študent: 

 spozna temeljne pojme ekonomike poslovanja; 

 usposobi se za razmišljanje, ki sledi ekonomski logiki oblikovanja in sprejemanja poslovnih odločitev; 

 spozna prvine poslovnega procesa; 

 spozna pojme stroški, vrste stroškov, stroškovna mesta in nosilci stroškov; 

 razume temeljne pojme računovodskih izkazov, razlike med poslovnim, premoţenjskim, finančnim in denarnim 

izidom;  

 utemeljuje vplive prihodkov in odhodkov na poslovni izid in utemeljuje uspešnost poslovanja; 

 utemeljuje premoţenje podjetja skozi poznavanje sestavin bilance stanja in izkaza uspeha; 

 utemeljuje vrednost podjetja; 

 spozna osnovne značilnosti kapitalskih in finančnih trgov; 

 spozna izhodišča podjetij, podjetništva in gospodarjenja; 

 pozna trg in dogajanje na trgu; 

 seznani se s poslovnim načrtovanjem, vsebino in načinom izdelave poslovnega načrta; spoznavanje in 

vrednotenje investicij. 

 

Formativni cilji: Ekonomika 

 

Študent: 

 določa prvine poslovnega procesa in iz njih izhajajoče stroške; 

 opredeljuje različne vrste stroškov in njihov vpliv na poslovne rezultate; 

 izdela amortizacijski načrt in oceni vpliv različnih načinov amortiziranja na poslovni izid; 

 izdela kalkulacije glede na različne stroške in različne metode pokrivanja stroškov; 

 sestavi in presoja računovodske izkaze; 
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 analizira podatke in informacije za sprejemanje poslovnih odločitev; 

 rešuje naloge, ki se nanašajo na vsebino poslovnih odločitev o gospodarskih kategorijah poslovnega sistema;  

 izdela izdelek ali storitev z zagovorom. 

 

Informativni cilji: Projektni management 

 

Študent: 

 pridobi temeljna znanja s področja managementa; 

 spozna različne oblike in faze projektov; 

 spozna in analizira vlogo vodje projekta; 

 spozna različne projektne organizacije; 

 se nauči analizirati projektno nalogo, 

     jo razstaviti na faze in sestaviti tim. 

 

Informativni cilji: Projektni management 

 

Študent: 

 načrtuje organizacijo enostavnejših in manj zahtevnih projektov; 

 ugotavlja organizacijo projektnega dela (projekt in makro okolje, projekt in matična organizacija; 

 oblikuje projektni tim;  

 oblikuje organigram;  

 določi matriko odgovornosti; 

 izdela terminski plan in opredeli vire; 

 analizira in oceni učinkovitost projekta. 

 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV OZIROMA POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80 % prisotnost na vajah, 

- opravljene seminarske in laboratorijske vaje, 

- opravljen izdelek oziroma storitev z zagovorom 

Za izvajanje tega predmeta je potrebno imeti ustrezno opremljeno predavalnico z multimedijsko opremo. 
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KATALOG ZNANJA – Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) – UPK 

 
1. IME PREDMETA:  

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (STJ)  

 

2. SPLOŠNI CILJI 

Splošni cilj predmeta: 

- poiskati in razumeti strokovne informacije v tujem jeziku, 

- širjenje znanja splošnega, poslovnega in strokovnega tujega jezika.  

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence: 

- razvija štiri jezikovne spretnosti: bralno in slušno razumevanje, govor ter pisanje v tujem jeziku,  

- samostojno komunicira v tujem jeziku v različnih strokovnih in vsakdanjih situacijah 

- vodi pisno korespondenco 

- uporablja literaturo in navodila o delovanju strojev in naprav, tehnoloških postopkih, predpisih in standardih 

v tujem jeziku, 

- se znajde v situacijah na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razume in sprejema ljudi 

iz različnih kulturnih okolij,  

- oblikuje lastna stališča do obravnavane strokovne problematike 

- uporablja IKT pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju 

uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji: Skupni del predmeta STJ za biotehniška področja  

 

Študent: 

 obvlada besedišče vsakdanjega sporazumevanja (počutje, prosti čas, druţina, šport, hrana in pijača, mediji, …); 

 razume strokovne termine v zvezi svojim delovnim mestom, podjetjem, poslovnimi partnerji , poklici, povezanih 

s stroko;  

 zna voditi telefonski pogovor v tujem jeziku; 

 prepozna in oblikuje uradna besedila v tujem jeziku: ponudba, povpraševanje, naročilo, reklamacija, prošnja; 

 poimenuje in prepozna oblike podjetij;  

 spozna organizacijo poslovanja v podjetjih: načini plačila, vrste transporta in embalaţe; 

 pozna ustrezne predpise in standarde; 

 prepozna razlike med različnimi svetovnimi trgi (kultura komuniciranja, načini trţenja in dela, delovni čas,…) ; 

 usvoji besedišče s področja predstavitve podjetja in izdelka , poslovnega potovanja; 

 obvlada temeljno strokovno besedišče v zvezi promocijo (oglasi, razstave, sejmi…); 

 razume in zna razloţiti razlike med različnimi trgi in kulturami sveta; predvsem EU; 

 pozna in poimenuje okoljske dejavnike v tujem jeziku (klima, vreme, vodovje, tla…);  

 prepozna in poimenuje vire onesnaţevanja (emisije v okolico, nevarne snovi, odpadki…); 

 seznani se s klasičnimi in alternativnimi viri energije; 

 poimenuje načine zmanjševanja onesnaţevanja okolja in s tem varovanja okolja (zmanjševanje škodljivih emisij, 

uporaba čistilnih naprav, zmanjševanje porabe energije in količine odpadkov na enoto proizvoda) ; 

 monitoring okolja (nadzor inšpektorjev, merjenje emisij…); 

 poimenuje vrste sadja in zelenjave, rastline, drevesa, ţita, ţivali; 

 poimenuje in spozna splošne tehnološke postopke z biotehniških področij. 

 

Formativni cilji: Skupni del predmeta STJ za biotehniška področja  

 

Študent: 

 zna predstaviti sebe in uporabljati vsakdanje fraze v tujem jeziku; 

 aktivno sodeluje v pogovorih in izraţa mnenja o temah vsakdanjega ţivljenja; 

 predstavi in opiše svoje delovno okolje; 
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 koordinira in vodi poslovne razgovore; 

 oblikuje in piše uradna besedila, poslovne dopise;  

 predstavi in prepozna organizacijo poslovanja v podjetjih in obratih ter na primerih utemelji podobnosti in 

razlike med oblikami podjetij;  

 izpolni ustrezne obrazce pri plačilu transporta, embalaţe …;  

 uporablja zakonsko predpisane standarde in predpise; 

 samostojno predstavi svoje podjetje in njegove izdelke;  

 v tujem jeziku zna organizirati potovanje in se dogovarjati za poslovne sestanke v okviru svojih pristojnosti;  

 načrtuje in oblikuje krajša promocijska sporočila v tujem jeziku svojega podjetja in izdelkov v oglasih, na 

sejmih; 

 uporablja strokovno izrazoslovje obvestila s področja naravovarstva in okoljevarstva; 

 je sposoben reagirati na opozorila/obvestila s področja naravovarstva in okoljevarstva; 

 poišče in povezuje določene specifične podatke in informacije; 

 uporablja temeljne skupne strokovne izraze z biotehniškega področja, našteje in opiše glavne tehnološke 

postopke s področja ţivilstva in prehrane,gozdarstva, hortikulture, kmetijstva in razvoja podeţelja. 

 

Informativni cilji: Specifični del modula STJ za posamezna biotehniška področja UPRAVLJANJE 

PODEŢELJA IN KRAJINE 

 

Študent: 

 obvlada strokovno terminologijo s področja vinogradništva in vinarstva;  

 razume strokovne pojme (trsničarstvo, selekcija …);  

 našteje sorte vin, zna poimenovati škodljivce in bolezni vinske trte, opredeli značilnosti integrirane in ekološke 

pridelave; 

 usvoji strokovne izraze s področja sadjarstva, pojasni strokovne pojme (drevesničarstvo, selekcija…); 

 našteje sorte sadnih dreves, prepozna škodljivce in bolezni sadnih dreves;  

 razume strokovne izraze s področja poljedelstva in vrtnarstva;  

 samostojno opiše tehnološki postopek pridelovanja različnih kmetijskih pridelkov (priprava prsti, sejanje, 

sajenje, presajanje …); 

 spozna strokovno izrazoslovje s področja ţivinoreje – govedoreje, prašičereje, perutninarstva, konjereje…; 

 usvoji izrazoslovje za različne vrste krmil (voluminozna in močna krmila), našteje hranilne snovi v hrani/krmi; 

 s pomočjo strokovne terminologije v tujem jeziku razloţi njihov pomen v hrani; 

 opredeli osnovne termine s področja gnojenja in priprave prsti;  

 prepozna razliko med mineralnimi in naravnimi gnojili in jo opredeli v tujem jeziku;  

 opiše značilnosti in vlogo mineralnih in naravnih gnojil pri pripravi prsti; 

 razume strokovne termine s področja kmetijske mehanizacije;  

 našteje kmetijske stroje in opiše njihovo delovanje, spozna postopke vzdrţevanja kmetijskih strojev; 

 opredeli pojem predelava kmetijskih pridelkov;  

 prepozna in pojasni razlike med primarno in sekundarno predelavo pridelkov;  

 samostojno navaja izdelke iz mleka, mesa, sadja, zelenjave in ţit; 

 spozna besedišče s področja podeţelja in razvoja podeţelja;  

 razume načela trajnostnega razvoja; 

 pozna in zna našteti različne rabe prostora s pomočjo strokovne terminologije v tujem jeziku;,  

 našteje dopolnilne dejavnosti. 
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Formativni cilji: Specifični del modula STJ za posamezna biotehniška področja UPRAVLJANJE 

PODEŢELJA IN KRAJINE 

 

Študent: 

 samostojno navaja strokovne pojme in termine s področja vinogradništva in vinarstva;  

 poimenuje sorte vin in škodljivce;  

 našteje, opiše in pojasni bolezni vinske trte s pomočjo strokovne terminologije v tujem jeziku; 

 analizira in na primerih samostojno pojasni razlike med integrirano in ekološko pridelavo; 

 samostojno uporablja strokovno izrazoslovje s področja sadjarstva; 

 navede sorte sadnih dreves;  

 na primerih analizira in opiše bolezni sadnih dreves;  

 interpretira strokovni termin drevesničarstvo, opiše postopek selekcije in izrazi svoje mnenje natančno in 

argumentirano; 

 prepozna in samostojno uporablja strokovne izraze s področja poljedelstva in vrtnarstva; 

 v tujem jeziku samostojno opiše in interpretira tehnološke postopke pridelovanja različnih vrst zelenjave in 

poljščin, zbere določene podatke in informacije in je sposoben povezati znanje s situacijami v ţivljenju; 

 obvlada strokovne termine s področja ţivinoreje – govedoreje, prašičereje, perutninarstva, konjereje…; 

 zna našteti različne vrste krmil in na primeru utemeljiti primerno rabo ustreznih krmil (voluminozna in močna 

krmila); 

 našteje hranilne snovi v hrani/krmi, razume in utemelji njihov pomen v hrani; 

 aktivno uporablja strokovne izraze s tega področja, ugotovi in zna v tujem jeziku opisati razlike med umetnimi 

in naravnimi gnojili;  

 zbere določene podatke in je sposoben povezati informacije z resničnimi situacijami pri pripravi prsti;  

 razume strokovne izraze s področja kmetijske mehanizacije; 

 našteje kmetijske stroje in njihove dele;  

 opiše njihovo delovanje;  

 s svojimi besedami pojasni različne postopke vzdrţevanja kmetijskih strojev;  

 zna uporabljati strokovno izrazoslovje s tega področja;  

 na primeru samostojno interpretira razlike med primarno in sekundarno predelavo kmetijskih pridelkov; 

 pojasni načela trajnostnega razvoja, analizira posledice rab prostora na konkretnem primeru, obvlada strokovne 

termine v zvezi s turizmom na kmetiji. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- Obveznost študenta je 80 % prisotnost na vajah 

- Oblike preverjanja in ocenjevanja: po programu je obvezen ustni izpit. Pogoj za pristop k ustnemu 

izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit. 

 

Posebnosti v izvedbi – pri laboratorijskih vajah skupine do 15 študentov. Uporaba računalniške učilnic in 

multimedijev. 
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KATALOG ZNANJA – Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS) – 

UPK 

 

 
1. IME PREDMETA:  

 

STROKOVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA (SIS)  

 

2. SPLOŠNI CILJI 

Splošni cilji predmeta so osvojiti sledeče kompetence: 

- pri vrednotenju eksperimentov s pomočjo IKT uporablja orodja v slovenskem in tujem jeziku, 

- obdeluje z raziskavo pridobljene podatke in jih primerno interpretira, 

- razume statistične podatke in jih smiselno uporablja pri svojem delu.  

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence: 

- komunicira s sodobno IKT tehnologijo, 

- zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje podatke in informacije, 

- ugotavlja značilnosti poslovnih dogodkov, 

- odkriva informacijske potrebe poslovnega sistema (podjetja), 

- uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, 

- uporablja informacijski sistem podjetja, 

- sodeluje pri snovanju in gradnji informacijskega sistema, 

- zbira podatke, jih obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami, 

- uporablja statistične metode pri vrednotenju eksperimentov.  

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji –strokovna informatika 

 

Študent: 

 pojasni vplive informatike na sodobno druţbo in poslovanje; 

 razloţi osnovne pojme iz teorije informacij; 

 pojasni razseţnost informacije; 

 opiše postopek reševanja problemov s pomočjo računalnika; 

 razume zgradbo in delovanje sodobne informacijske opreme;  

 opredeli moţnosti uporabe in pozna uporabo sodobne IKT;  

 opredeli prednosti in pomanjkljivosti uporabe sodobne IKT; 

 razloţi vpliv IKT na delovanje poslovnih sistemov; 

 pojasni vlogo in pomen informacijskega sistema v poslovnem sistemu; 

 pojasni povezavo informacijskega in upravljalskega procesa v poslovnem svetu; 

 opredeli zgradbo in značilnosti informacijskega sistema; 

 pojasni vlogo in pomen informacijskega sistema za upravljanje in odločanje v poslovnem sistemu; 

 razloţi pomen načrtovanja informacijskega razvoja; 

 pojasni snovanje, gradnjo in organiziranje informacijskega sistema v poslovnem sistemu; 

 razloţi informatizacijo poslovanja;  

 razume zgradbo in delovanje sodobne informacijske opreme;  

 opredeli moţnosti uporabe in pozna uporabo sodobne IKT; 

 opredeli prednosti in pomanjkljivosti uporabe sodobne IKT; 

 razloţi vpliv IKT na delovanje poslovnih sistemov; 

 pojasni vlogo in pomen informacijskega sistema v poslovnem sistemu;  

 pojasni povezavo informacijskega in upravljalskega procesa v poslovnem svetu; 

 opredeli zgradbo in značilnosti informacijskega sistema; 

 pojasni vlogo in pomen informacijskega sistema za upravljanje in odločanje v poslovnem sistemu; 

 razloţi pomen načrtovanja informacijskega razvoja; 

 pojasni snovanje, gradnjo in organiziranje informacijskega sistema v poslovnem sistemu, razloţi informatizacijo  

        poslovanja; 

 pojasni vplive informatike na sodobno druţbo in poslovanje; 
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 razloţi osnovne pojme iz teorije informacij; 

 pojasni razseţnost informacije; 

 opiše postopek reševanja problemov s pomočjo računalnika. 

 

Formativni cilji –strokovna informatika 

 

Študent: 

 razlikuje pojme: 

- informatika, 

- podatek, 

- informacija, 

- znanje, 

- informacijska tehnologija, 

- informacijski sistem, 

- informatizacija poslovanja; 

 interpretira informacijski tok; 

 uporablja različne informacijske vire; 

 samostojno, sistematično rešuje enostavnejše probleme; 

 razlikuje pojme: 

o informatika, 

o podatek, 

o informacija, 

o znanje, 

o informacijska tehnologija, 

o informacijski sistem, 

o informatizacija poslovanja; 

 interpretira informacijski tok; 

 uporablja različne informacijske vire; 

 samostojno, sistematično rešuje enostavnejše probleme; 

 poišče in uporabi različne informacijske vire za potrebe stroke; 

 sodelovanju s strokovnjaki s področja informatike izbere ustrezno IKT pri konkretnem delu; 

 uporablja IKT za obdelavo in prenos podatkov/informacij;  

 oceni ustreznost IKT v dani situaciji; 

 uporablja informacijski sistem za učinkovito in uspešno poslovanje poslovnega sistema; 

 odkriva in analizira informacijske potrebe v poslovnem sistemu v konkretnih okoliščinah; 

 uporablja informacijski sistem v sistemu odločanja poslovnega sistema; 

 skrbi v sodelovanju s strokovnjaki s področja informatike za nemoten pretok podatkov/informacij; 

 prevzema odgovornost za relevantnost podatkov/informacij; 

 razvija predloge za informacijski razvoj v poslovnem sistemu; 

 sodeluje pri informatizaciji poslovanja. 

 

Informativni cilji –statistične metode vrednotenja 

 

Študent: 

 razloţi pomen statistike in osnovne statistične pojme (enota, spremenljivka, populacija, parameter); 

 našteje postopke statističnega raziskovanja in jih opiše; 

 opredeli frekvenčno porazdelitev in njene značilnosti, pravila za sestavljanje, grafično prikazovanje porazdelitev 

s histogramom in poligonom, grafično prikazovanje kumulative frekvenc in grafično ocenjevanje vrednosti; 

 razloţi pojme mediano, modus, aritmetično sredina; 

 navede lastnosti Studentova t-porazdelitve in zna uporabljati Studentov t-test;  

 razloţi pomen ugotavljanja korelacije med odvisno in neodvisno spremenljivko;,  

 opredeli korelacijski koeficient in njegov pomen; 

 izbere računalniški program za izračun korelacijskega koeficienta. 

 

Formativni cilji – statistične metode vrednotenja 

 

Študent: 

 opredeli populacijo, določi značilne parametre, izvede zbiranje in obdelavo podatkov in jih dopolni z opisno 

razlago; 
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 izdela enostavno analizo variabilnosti pojava in na njihovi osnovi oceni podobnost dane porazdelitve z 

normalno porazdelitvijo; 

 uporabi ustrezen statistični test kot pomoč pri sprejemanju ali zavračanju ničelne hipoteze; 

 izvede Studentov t-test, (χ
2
) – test za statistično vrednotenje podatkov; 

 dokazuje povezanost dveh spremenljivk s pomočjo korelacijskega koeficienta v ustreznem računalniškem 

programu;  

 kritično vrednoti rezultate statistične analize. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

Vaje se izvajajo v učilnici z IKT v skupini po 15 študentov. 

Ocenjujejo se: 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- izdelana in predstavljena seminarska naloga,  

- priprava diplomske raziskave v povezavi s praktičnim izobraţevanjem, 

- pripravljen izdelek ali storitev z zagovorom. 

 

Za izvajanje predmeta je potrebna računalniško opremljena učilnica. 
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KATALOG ZNANJA – Podjetništvo in trţenje (PIT) – UPK 

 
1. IME PREDMETA:  

 

PODJETNIŠTVO IN TRŢENJE (PIT) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

Splošni cilji predmeta so: 

- pripravljati in voditi trţno komuniciranje podjetja glede na potrebe in zmoţnosti organizacije,  

- se usposobiti za panoţno in medpanoţno povezovanje z ostalimi subjekti v prostoru. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študent poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

- podjetno razmišljanje, ustvarjalne miselnosti in sprejemanje poslovnih odločitev, 

- vodenje trţenja kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev ter nastopanje in komuniciranje z okoljem, 

- pripraviti in predstaviti poslovni načrt za podjetniško zamisel, 

- spremljanja kmetijske politike, javnih razpisov ter vodenja evidenc in izpolnjevanja vlog. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

  

Informativni cilji  

 

Študent: 

 prepozna pomen podjetništva; 

 obvlada razvijanje in vrednotenje poslovnih zamisli; 

 pozna vodenje in timsko delo; 

 opiše gospodarske druţbe, GIZ; 

 pojasni pomen zadruge in pomen zadruţne zveze; 

 pozna kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah; 

 opredeli pomen in vsebino poslovnega načrta; 

 pojasni in opredeli pojem trţenje; 

 pojasni ţivljenjski cikel proizvoda; 

 opredeli proizvod; 

 pozna prodajne poti in načine trţnega komuniciranja; 

 spozna temeljne sestavine trţenjskega spleta; 

 pozna trţenjske podatke; 

 pojasni postopek raziskave in analize trga; 

 pojasni in opiše sestavine trţenjskega spleta; 

 pozna organizacijske oblike skupnega komuniciranja; 

 opiše pomen blagovne znamke; 

 opredeli pomen zagotavljanja kakovosti izdelkov in storitev. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 razvija podjetne lastnosti; 

 oblikuje in izpelje postopek razvijanja poslovne zamisli; 

 razmišlja podjetno; 

 izbere primerno organizacijsko obliko podjetja za svojo gospodarsko dejavnost; 

 izdela in predstavi poslovni načrt za svojo poslovno zamisel; 

 načrtuje proizvodnjo glede na trţne moţnosti; 

 išče trţne vrzeli; 

 vrednoti temeljne sestavine trţenjske strategije; 

 preučuje vpliv trţnih poti in trţnega komuniciranja na prodajo in kupce; 

 oblikuje cene prodajnih artiklov; 

 komunicira s trgom; 

 zbira notranje in zunanje informacije gospodarstva; 

 presoja in primerja zbrane podatke; 

 opravi segmentacijo ciljnega trga; 
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 izpelje postopek raziskave in analize trga; 

 proučuje konkurenco; 

 načrtuje proizvodnjo glede na rezultate raziskave trga; 

 zbira in uporablja dostopne podatke; 

 pripravi in oblikuje izdelek oz. storitev, ki bo zanimiv za kupce;  

 oblikuje prodajno ceno; 

 izbere ustrezne prodajne poti; 

 načrtuje trţno komuniciranje; 

 se usposobi za delo v organizacijskih oblikah skupnega trţenja; 

 išče primerne blagovne znamke; 

 kritično presodi o pomenu blagovne znamke za njegove proizvode. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80 % prisotnost na vajah, 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- izdelana in predstavljena seminarska naloga, 

- v sodelovanju s praktičnim izobraţevanjem izdelan poslovni načrt za podjetniško idejo, 

- opravljeni pisni izpit. 
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KATALOG ZNANJA – Organizacija in poslovanje (OIP) – UPK 

 
1. IME PREDMETA:  

 

ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE (OIP)  

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- se usposobiti za organizacijo lastnega dela in dela skupine, 

- s pomočjo IKT spremljati poslovanje organizacije ter sprejemati ustrezne odločitve za izboljšanje 

poslovanja, 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študent poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

- samostojno organiziranje dela in poslovanja glede na usmeritev študija, 

- izdelati različne kalkulacije, obračune in analize, 

- vodenje FADN knjigovodstva, enostavnega knjigovodstva in knjigovodstva v sistemu DDV, 

- spremljati kmetijsko politiko, javne razpise ter voditi evidence in izpolnjevanje vlog. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 opredeli načrtovanje in organiziranje na kmetijskem gospodarstvu; 

 opredeli načrtovanje investicij, našteje elemente investicijskega načrta; 

 opredeli vrste in metodologijo izdelave kalkulacij; 

 pojasni povezanost knjigovodstva z upravljavskimi funkcijami; 

 spozna FADN knjigovodstvo; 

 spozna vodenje enostavnega, dvostavnega knjigovodstva in knjigovodstva v sistemu DDV; 

 opredeli in pojasni analizo uspešnosti kmetijskega gospodarstva; 

 opredeli izobraţevalne, strokovne in znanstveno izobraţevalne inštitucije; 

 pozna javne sluţbe na področju kmetijstva; 

 pozna delovanje KGZS, zadruţne zveze, sindikatov in panoţnih zdruţenj; 

 opredeli javno pravna in civilno pravna zdruţenja na področju kmetijstva; 

 prepozna upravne in nadzorne institucije na področju kmetijstva; 

 našteje cilje in načela, strategijo, ukrepe in nosilce kmetijske politike. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 pripravi načrt proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu; 

 načrtuje in organizira gospodarjenje na kmetijskem gospodarstvu; 

 izpelje postopek ugotavljanja trţnih moţnosti gospodarstva; 

 izdela invsesticijski načrt;  

 izračuna donosnost načrtovanje investicije; 

 izdela kalkulacijo po metodi skupnih stroškov in metodi pokritja;  

 zna presojati rezultate kalkulacij; 

 vodi evidence za potrebe knjigovodstva po metodi FADN; 

 vodi enostavno knjigovodstvo na kmetijskem gospodarstvu; 

 spremlja knjigovodstvo na gospodarstvu v sistemu DDV; 

 zna pripraviti osnovna poslovna poročila (izkaz uspeha, denarni in finančni tok, bilanco stanja) ; 

 presoja rezultate poslovnih poročil in izdela analizo stanja na kmetijskem gospodarstvu; 

 izpelje postopek izpolnjevanja vlog za izvajanje ukrepov kmetijske politike; 

 uporabi in prenese raziskovalne doseţke v prakso; 

 usposobi se za sodelovanje z javnimi sluţbami. 

 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
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- vsaj 80% prisotnost na vajah. 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- izdelana in predstavljena seminarska naloga, 

- izdelava plana praktičnega izobraţevanja glede na izbrane predmete v sodelovanju s praktičnim 

izobraţevanjem 

- opravljen pisni izpit. 
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KATALOG ZNANJA – Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu (GPV) – UPK 

 
1. IME PREDMETA:  

 

GOSPODARJENJE V POLJEDELSTVU IN VRTNARSTVU (GPV) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- gospodarno usmerjati in voditi delo na obratu z rastlinsko pridelavo, 

- iskati nove tehnološke rešitve, pomembne za gospodarno pridelovanje, 

- varovati in ohranjati biotično raznovrstnost podeţelja, 

- pridelovati varno hrano, 

- razvijati odgovoren odnos do okolja in narave ter racionalno gospodariti z naravnimi viri. 

 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

- poznati tehnologije pridelave poljščin in vrtnin, 

- oskrbovati poljščine in vrtnine, 

- prepoznati vodilne bolezni in škodljivce na poljščinah in vrtninah in sestaviti načrt zaščite pred 

boleznimi in škodljivci, 

- gospodariti ter voditi proizvodno dokumentacijo na obratu, 

- koristiti sredstva iz kohezijskih in strukturnih skladov EU, 

- ohranjati ruralni prostor, 

- spremljati gospodarnost pridelovanja poljščin in vrtnin. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna obseg proizvodnje pomembnejših poljedelskih in vrtnarskih rastlin; 

 analizira vpliv klimatskih in talnih dejavnikov na razvoj poljedelstva in vrtnarstva; 

 pozna presnovo rastlin C3 in C4; 

 analizira pomen makroelementov in mikroelementov v prehrani rastlin; 

 analizira vpliv gnojenja na rast rastlin; 

 analizira rezultate analiz tal;  

 uporablja dobro kmetijsko prakso pri gnojenju rastlin; 

 pozna fertigacijo; 

 uporablja širok kolobar;  

 analizira pomen zunanjih in notranjih lastnosti semena na pridelek; 

 razume pomen kvalitete semena; 

 analizira agrotehniko pravih ţit (pšenica, ječmen, rţ in oves); 

 analizira agrotehniko prosastih ţit (koruz, sirek, proso); 

 analizira tehnologijo pese; 

 analizira tehnologijo krompirja; 

 analizira tehnologijo oljnic (oljna ogrščica, buče, sončnice); 

 analizira tehnologijo stročnic (fiţol, soja, grah, bob); 

 pozna moţnosti pridelovanja alternativnih rastlin; 

 analizira tehnologijo strniščnih posevkov; 

 pozna značilnosti kolobarjenja v integrirani pridelavi; 

 primerja pridelovanje krme na njivah in travinju; 

 pozna pomen paše, 

 analizira vpliv klimatskih in talnih dejavnikov na kvaliteto vrtnin; 

 analizira tehnologijo pridelovanja vrtnin na prostem;  

 analizira tehnologijo pridelovanja vrtnin v zaščitenem prostoru; 

 utemelji vzgojo sadik. 

 

Formativni cilji  
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Študent: 

 

 predvidi moţnosti za razvoj poljedelstva in vrtnarstva v Sloveniji; 

 načrtuje ukrepe za zmanjšanje posledic suše; 

 skrbi za zdrav fiziološki razvoj rastlin; 

 skrbi za vodovarstvena področja; 

 načrtuje harmonično gnojenje; 

 načrtuje gnojenja na podlagi analize tal;  

 načrtuje gnojilni načrt; 

 varuje podtalnico;  

 organizira dognojevanje na podlagi nitratne metode; 

 uporablja gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili; 

 načrtuje kolobar za kmetijo; 

 sestavi različne vrste kolobarja; 

 izpelje postopek pridelovanja hibridnega semena; 

 načrtuje setev v skladu s podatki na deklaraciji; 

 uporablja metode ţlahtnjenja; 

 izračuna ekonomičnost pridelovanja pravih ţit in na osnovi tega izbere ustrezen kultivar za setev; 

 izbere ustrezen kultivar za setev;  

 izračuna ekonomičnost pridelovanja;  

 izračuna ekonomičnost pridelovanja oljnic in na osnovi tega izbere ustrezen kultivar za setev; 

 izračuna ekonomičnost pridelovanja in na osnovi tega izbere ustrezen kultivar za setev; 

 utemelji gospodarnost pridelovanja izbrane alternativne poljščine; 

 izbere ustrezen kultivar za setev;  

 skrbi za podtalnico;  

 sestavi kolobar in izdela kalkulacijo le tega; 

 koordinira ekonomičnost pridelovanja; 

 izdela načrt za koriščenje travne ruše; 

 oskrbuje travne površine, da se ne zaraščajo; 

 organizira gnojenje travinja; 

 primerja načine spravila in konzerviranja krme; 

 oceni potrebna investicijska dela pred pričetkom proizvodnje; 

 izdela investicijski elaborat; 

 izpelje postopek investicije; 

 koordinira pridelovanje vrtnin na prostem; 

 koordinira pridelovanje vrtnin v zaščitenem prostoru; 

 izpelje postopek izbire substrata; 

 skrbi za zdrave sadike; 

 načrtuje ustreznost uporabe tipa multiplošč za različne namene pridelave; 

 načrtuje kalkulacijo proizvodnje; 

 vodi evidence porabljenih delovnih ur materiala in FFS. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80% prisotnost na vajah, 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- izdelana in predstavljena seminarska naloga, 

- spremljanje in izvajanje pridelave poljščin in vrtnin pri praktičnem izobraţevanju, 

- opravljen ustni izpit 

Za izvajanje tega predmeta je potrebno ustrezno opremljeno šolsko posestvo ali medpodjetniški izobraţevalni center. 
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KATALOG ZNANJA – Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV) – UPK 
 

 

1. IME PREDMETA:  

 

GOSPODARJENJE V SADJARSTVU IN VINOGRADNIŠTVU (GSV) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- gospodarno usmerjati in voditi delo na obratu z rastlinsko pridelavo, 

- iskati nove tehnološke rešitve, pomembne za gospodarno pridelovanje, 

- varovati in ohranjati biotično raznovrstnost podeţelja, 

- pridelovati varno hrano, 

- razvijati odgovoren odnos do okolja in narave ter racionalno gospodariti z naravnimi viri. 

 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študenti poleg generičnih kompetenc pridobijo naslednje kompetence: 

- poznati tehnologijo pridelovanja sadik sadnega drevja in trsnih cepljenk, 

- voditi delo v drevesnici in trsnici, 

- sestaviti in upoštevati ureditveno investicijski načrt (obnove) nasada, 

- poznati tehnologije pridelave sadnih rastlin in vinske trte, 

- prepoznati vodilne bolezni in škodljivce na sadnem drevju in vinski trti in sestaviti načrt zaščite 

pred boleznimi in škodljivci, 

- gospodariti ter voditi proizvodno dokumentacijo na obratu, 

- koristiti sredstva iz kohezijskih in strukturnih skladov EU, 

- ohranjati ruralni prostor, 

- spremljati gospodarnost pridelovanja sadnih vrst in vinske trte. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 

 opredeli stanje vinogradništva in sadjarstva doma in v svetu, 

 primerja in analizira druţbeno-gospodarski pomen sadjarstva in vinogradništva, 

 pozna trţne in razvojne moţnosti, sadjarstva in vinogradništva hormonov… ), 

 opiše pomen posameznih hranil za rast in razvoj rastlin, 

 razloţi pomen posameznih elementov v prehrani rastlin, 

 razloţi vplive klimatskih in talnih dejavnikov na uspešno gojenje rastlin,  

 razmnoţevanje sadnih rastlin in vinske trte, 

 opredeli pomen pridelave kvalitetnega sadilnega materiala, 

 našteje in opiše načine razmnoţevanje sadnih rastlin in vinske trte,  

 našteje in opiše potrebne prostore in zgradbe v drevesnici in trsnici, 

 razloţi pomen kolobarja v drevesnici in trsnici, 

 razloţi vlogo ţlahtnjenja, in selekcije pri razvoju novih sort, 

 razloţi tehnologijo pridelave sadnih sadik in vinske trte, 

 razloţi klasifikacijo in pogoje za skladiščenje sadilnega materiala, 

 prepozna vodilne podlage in opiše njihove lastnosti, 

 razloţi pomen in vrste selekcije, 

 našteje in opiše vrste cepljenja,  

 opredeli pomen načrtovanja naprave oziroma obnove nasada, 

 opiše investicijski in tehnični program, 

 opiše in našteje potrebna zemeljska dela in postopke urejanja vodnega reţima (drenaţa, erozija), 

 razloţi pomen vzorčenja in analize tal, 

 razloţi pomen zaloţnega gnojenja, 

 razume fiziološke osnove prehrane rastlin, 

 pojasni pomen zaščite pred mrazom in točo, 

 našteje in opiše sisteme in načine sajenja, 
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 razloţi oskrbo mladih nasadov, 

 opiše prednosti in pomanjkljivosti načinov namakanja, 

 opredeli moţnosti zaščite pred pozebo in škodljivci, 

 opiše različne načine pridelave sadja, 

 našteje sadjarske okoliše in opiše pogoje za uspevanje določene sadne vrste, 

 opredeli tehnologijo za posamezno sadno vrsto, 

 našteje in opiše elemente oskrbe nasada, 

 našteje in opiše stroje za oskrbo nasada, 

 pozna sadni izbor, 

 opredeli različne moţnosti predelave sadja, 

 opiše različne načine pridelave grozdja,  

 našteje vinorodne deţele in opredeli sorte za posamezno vinorodno deţelo, 

 opredeli tehnologijo pridelave rdečega in belega grozdja, 

 prepozna vodilne sorte grozdja, 

 našteje in opiše elemente oskrbe vinograda, 

 prepozna glavne povzročitelje poškodb na vinski trti, 

 našteje in opiše stroje za oskrbo nasada, 

 našteje in opiše postopke predelave rdečega in belega grozdja. 

 analizira stanje vinogradništva in sadjarstva v Sloveniji in v svetu, 

 primerja gospodarnosti sadjarstva, vinogradništva panoge glede na druge kmetijske panoge,  

 načrtuje prodajo in analizira trţišče(na praktičnem primeru), 

 skrbi za primerne klimatske parametre v zaprtih prostorih v drevesnici in trsnici (rastlinjak, silnica, 

hladilnica…), 

 izriše načrt drevesnice ali trsnice, 

 izdela predlog kolobarja v drevesnici ali trsnici, 

 kontrolira rast in morebitno okuţbo s karantenskimi boleznimi, 

 analizira primernost posameznega načina cepljenja in načina razmnoţevanja za določeno rastlino in podlago, 

 izvaja selekcijo, 

 kontrolira kakovosti sadik, cepljenk, 

 skrbi za označevanje in vodi evidence 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 

 pripravi program obnove ali načrt novega nasada, 

 koordinira delo na terenu, 

 primerja oblike opore in materiale v trajnih nasadih,  

 primerja sisteme in načine sajenja, 

 pripravlja sadike in cepljenke za sajenje, 

 planira pravočasnost posameznih del v drevesnici ali trsnici, 

 analizira potrebnost namakalnega sistema na podlagi študije padavin (povprečja in razporejenosti padavin) na 

nekem območju in zahtev rastlin,  

 predvidi stroške in pripravi kalkulacijo, 

 spremlja novosti v tehnologiji pridelave sadja,  

 koordinira posamezne ukrepe in dela v nasadu, 

 pregleduje cvetne brste pod binokularjem in predvidi ukrepe, 

 načrtuje posamezne ukrepe v nasadu, 

 spremlja pojav bolezni in škodljivcev in ugotavlja prag škodljivosti, 

 spremlja dozorevanje sadja, 

 prepozna vodilne sorte sadnega drevja, 

 spremlja in pozna optimalne pogoje za skladiščenje posameznih sadnih vrst, 

 vodi potrebno dokumentacijo na kmetiji, 

 spremlja novosti v tehnologiji pridelave in predelave grozdja, 

 koordinira posamezne ukrepe in dela v vinogradu, 

 spremlja rast in razvoj trte, 

 načrtuje posamezne ukrepe v vinogradu, 

 spremlja pojav bolezni in škodljivcev in ugotavlja prag škodljivosti, 
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 spremlja dozorevanje grozdja, 

 vodi potrebno dokumentacijo na vinogradniški kmetiji. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80% prisotnost na vajah, 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- izdelana in predstavljena seminarska naloga, 

- spremljanje in izvajanje pridelave sadnih rastlin in vinske trte pri praktičnem izobraţevanju, 

- opravljen ustni izpit 

Za izvajanje tega predmeta je potrebno ustrezno opremljeno šolsko posestvo ali medpodjetniški izobraţevalni center. 
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KATALOG ZNANJA – Varstvo rastlin s fitofarmacijo (VRF) – UPK 
 

1. NAZIV PREDMETA:  

 

VARSTVO RASTLIN S FITOFARMACIJO (VRF) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- ščititi rastline pred boleznimi, škodljivci in drugimi škodljivimi agensi ter pri tem varovati okolje in 

zdravje sebe in sodelavcev, 

- pridelati varno hrano brez škodljivih kontaminacij z uporabljenimi kemičnimi sredstvi, 

- komunicirati s strankami in jim svetovati pri varstvu rastlin. 

 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

- pravilno določiti povzročitelje patoloških sprememb na rastlinah in predpisati ustrezne ukrepe, 

- opravljati laboratorijske preglede in analize ter na podlagi rezultatov pripraviti škropilni načrt, 

- načrtovati in pravilno izvajati aplikacijo FFS, 

- povezovati teoretično in praktično znanje, 

- prepoznati koristne organizme v naravi, 

- nadzorovati populacijo koristnih in škodljivih organizmov v naravi, 

- varovati in ohranjati biotično raznovrstnost pri svojem delu, 

- razvijati odgovoren odnos do okolja in narave ter racionalno gospodariti z naravnimi viri, 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 

 našteje neţive in ţive povzročitelje poškodb na rastlinah, 

 pozna osnovne pojme fitopatologije (glive, bakterije, virusi, mikoplazme, parazitske cvetnice),  

 opiše infekcijo, pogoje za njen nastanek in vdor parazitov v rastline,  

 razlikuje pojma primarna in sekundarna infekcija,  

 razloţi pojma inkubacijska in fruktifikacijska doba,  

 pozna glavne glivične bolezni poljščin, vrtnin, sadnega drevja in vinske trte, 

 pozna glavne bakterijske bolezni poljščin, vrtnin, sadnega drevja in vinske trte, 

 pozna glavne virusne bolezni poljščin, vrtnin, sadnega drevja in vinske trte, 

 pozna osnovne pojme entomologije (ţuţelke), pršic, nematod, glodalcev in drugih škodljivcev, 

 pozna glavne škodljivce poljščin, vrtnin, sadnega drevja in vinske trte, 

 pozna najpomembnejše plevele na njivi, travniku, sadovnjaku in vinogradu. 

 primerja posredne in neposredne načine varstva rastlin,  

 razume integrirano varstvo rastlin (koristni organizmi – naravni sovraţniki, predatorji, pragovi gospodarskih 

škod, prognoze), 

 analizira vrste odpornosti rastlin, 

 pozna delitev fitofarmacevtskih sredstev glede na namen uporabe,  

 primerja vlogo aktivnih in dodatnih snovi,  

 primerja različne formulacije FFS, 

 pozna seznam priporočenih pripravkov za integrirano in ekološko pridelavo, 

 pozna škodljive vplive uporabe FFS na organizme in okolje,  

 razloţi razgradnjo FFS, 

 našteje vzroke za nastanek odpornosti na FFS,  

 pozna zakonske predpise, ki urejajo promet s sredstvi za varstvo rastlin,  

 opiše skladiščenje in transport FFS ter pravilno ravnanje z embalaţo in ostanki FFS, 

 pozna vodenje dokumentacije, 

 pozna stroje in naprave za nanašanje FFS, 

 pozna pripravo škropilne brozge, 

 pozna pomen testiranja naprav za nanašanje FFS, 

 pozna ukrepe varstva pri delu. 
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Formativni cilji  

 

Študent: 

 prepozna značilne simptome ţivih in neţivih povzročiteljev na rastlinah,  

 razlikuje med simptomi različnih povzročiteljev bolezni na rastlinah,  

 mikroskopira zgradbo gliv,  

 mikroskopira zgradbo bakterij, 

 opravlja terenski ogled posevkov in določi povzročitelje ter postopke ukrepanja,  

 prepozna simptome virusnih bolezni,  

 prepozna parazitske cvetnice,  

 spremlja razvoj različnih rastlinskih škodljivcev, 

 določi gospodarsko pomembne plevele, 

 določi prag škodljivosti in ukrepe varstva. 

 načrtuje preventivne ukrepe varstva rastlin, 

 predstavi ukrepe konvencionalnega in integriranega varstva rastlin ter ekološkega pridelovanja,  

 spremlja in analizira pojave ter širjenje karantenskih in gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov, 

 uporablja vabe za ugotavljanje pojavljanja škodljivcev, 

 informira pridelovalce gojenih rastlin in o pojavu gospodarsko pomembnih in karantenskih boleznih in 

škodljivcih, 

 določi gospodarski prag škodljivosti, 

 analizira zdravstveno stanje posevkov oz. nasadov, 

 spremlja napovedi prognostične sluţbe, 

 načrtuje uporabo fitofarmacevtskih sredstev,  

 svetuje uporabo FFS po načelih dobre kmetijske prakse, 

 analizira varnostne liste v okviru Zakona o kemikalijah,  

 primerja FFS glede na strupenost na organizme in okolje,  

 predstavi zakonodajo, ki ureja področje varstva rastlin in okolja,  

 pravilno skladišči in transportira FFS,  

 vodi vso potrebno dokumentacijo (T+ in letna prodaja FFS), varno odstranjuje embalaţo in ostanke FFS, 

 pripravi škropilni načrt, 

 načrtuje izvajanje ukrepov in postopkov varstva rastlin,  

 testira stroje in naprave za varstvo rastlin, 

 izvaja demonstracijske poskuse s FFS,  

 organizira aplikacijo FFS, 

 upošteva pravila varnega dela, 

 predstavi pravila prve pomoči pri zastrupitvah. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80% prisotnost na vajah, 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- izdelana in predstavljena seminarska naloga, 

- spremljanje zdravstvenega varstva rastlin in izvajanje ukrepov varstva rastlin pri praktičnem 

izobraţevanju, 

- opravljen pisni izpit 

Za izvajanje tega predmeta je potrebno ustrezno opremljeno šolsko posestvo ali medpodjetniški izobraţevalni center 

ter ustrezno opremljena mikroskopirnica. 
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KATALOG ZNANJA – Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) – UPK 

 
1. NAZIV PREDMETA:  

 

GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV (GKO) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- ščititi rastline pred boleznimi, škodljivci in drugimi škodljivimi agensi ter pri tem varovati okolje in 

zdravje sebe in sodelavcev, 

- pridelati varno hrano brez škodljivih kontaminacij z uporabljenimi kemičnimi sredstvi, 

- komunicirati s strankami in jim svetovati pri varstvu rastlin. 

 

 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE MODULA 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

- pravilno določiti povzročitelje patoloških sprememb na rastlinah in predpisati ustrezne ukrepe, 

- opravljati laboratorijske preglede in analize ter na podlagi rezultatov pripraviti načrt varstva rastlin, 

- povezovati teoretično in praktično znanje, 

- prepoznati koristne organizme v naravi, 

- gojiti koristne organizme, 

- ciljno uporabiti koristne organizme v ustrezni razvojni fazi,  

- nadzorovati populacijo koristnih in škodljivih organizmov v naravi, 

- svetovati pridelovalcem hrane pri biotičnem varstvu rastlin,  

- varovati in ohranjati biotično raznovrstnost pri svojem delu, 

- razvijati odgovoren odnos do okolja in narave ter racionalno gospodariti z naravnimi viri, 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 

 pozna domorodne in tujerodne koristne organizme katerih gojenje je dovoljeno v Republiki Sloveniji, 

 pozna biološke lastnostoi koristnega organizma in njegov odnos do ciljnega organizma, 

 pozna abiotične pogoje za optimalno gojenje in shranjevanje koristnih organizmov, 

 pozna tehnično opremo za gojenje koristnih organizmov, 

 razume pomen protokola pri gojenju koristnih organizmov, 

 pozna področno zakonodajo,  

 pozna pogoje za vnos in uporabo domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin, 

 pozna načine uporabe predatorjev za ciljni organizem in izbere primerno metodo, 

 razume pomen ustrezne embalaţe za prodajo in transport koristnih organizmov, 

 analizira pomen svetovanja pri biotičnem varstvu spozna osnove komuniciranja. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 

 izdela seznam koristnih organizmov, ki jih lahko goji ( latinsko ime vrste, podvrste in njihovo taksonomsko 

uvrstitev, biologija organizma in odnos do ciljnega organizma), 

 izbere primerno metodo oz. postopek gojenja za vsako vrsto koristnega organizma posebej, 

 ocenjuje zdravstveno stanje koristnega organizma domorodne vrste, ki se za gojenje pridobi iz naravne 

populacije, 

 analizira pogoje gojenja izbranega organizma, 

 načrtuje oskrbo koristnega organizma do stonje razvoja (jačece, ličinka, buba, odrasel osebek), ko je primernem 

za uporabo na ciljnem organizmu, 

 kontrolira način pakiranja organizma primernem za transport, 

 načrtuje varnostne ukrepe pri gojenju, uporabi, shranjevanju in transportu koristnih organizmovvodi evidenco o 

količinah koristnih organizmov, ki so bile vzgojene,  

 načrtuje nabavo in vzdrţevanje primerne tehnične opreme za gojenje koristnih organizmov, 
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 koordinira vrstni red del povezanih z gojenjem koristnih organizmov v skladu s protokolom in s tem prepreči 

poslabšanje biotične aktivnosti gojenih organizmov oz. svojih fizioloških in morfoloških lastnosti, 

 načrtuje ukrepe zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu in gozdarstvu s koristnimi organizmi, 

 koordinira postopke pridobitve dovoljenja za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov, 

 oceni tveganje vnosa za naravo,  

 izdela program vnosa ali naselitve, iz katerega je razviden vnos tujerodne vrste organizmov glede na čas in 

količino, 

 oblikuje seznam prejemnikov oz. uporabnikov tujerodne vrste organizma, 

 upošteva načela dobre kmetijske prakse varstva okolja oziroma ohranjanja narave, 

 organizira nabavo in vzdrţevanje primerne tehnične opreme za uporabo koristnih organizmov, 

 na izbranem primeru izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije, 

 trţno svetuje fizičnim in pravnim strankam, 

 načrtuje varnostne ukrepe pri transportu in uporabi koristnih organizmov, 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80% prisotnost na vajah, 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- izdelana in predstavljena seminarska naloga, 

- spremljanje zdravstvenega varstva rastlin in izvajanje biološkega varstva rastlin ter vnos koristnih 

organizmov pri praktičnem izobraţevanju, 

- opravljen ustni izpit. 

 

Za izvajanje tega predmeta je potrebno ustrezno opremljeno šolsko posestvo ali medpodjetniški izobraţevalni center 

ter ustrezno opremljena mikroskopirnica 
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KATALOG ZNANJA – Gospodarjenje v ţivinoreji (GŢI) – UPK 

 
1. IME PREDMETA:  

 

GOSPODARJENJE V ŢIVINOREJI (GŢI)  

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- organizirati in voditi rejo ţivali na kmetijskem gospodarstvu, 

- pridelati varno hrano ţivalskega izvora brez škodljivih primesi, 

- izbrati primerno vrsto in pasmo ţivali za rejo v različnih pogojih, 

- spremljati zdravstveno stanje ţivali in preprečevati razvoj bolezni ţivali. 

 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

- voditi tehnologijo prireje mleka, mesa in jajc, 

- načrtovati, organizirati in voditi oskrbo, prehrano, razmnoţevanje, selekcijo in prodajo domačih 

ţivali, 

- spremljati prirejo in voditi zahtevano dokumentacijo, 

- kontrolirati proizvodnjo in izvajati selekcijo v ţivinoreji, 

- urediti hlev in oskrbeti ţivali glede na etološke zahteve, 

- upoštevati sanitarno-veterinarske ukrepe (zakonodajo) pri reji domačih ţivali in prodaji ţivil 

ţivalskega izvora, 

- zna gospodariti na ţivinorejski kmetiji (obratu) in skrbeti ta varovanje okolja ter kulturne krajine, 

- oceniti resnost bolezni na podlagi opazovanja zunanjih znakov in nuditi obolelim ţivalim prvo 

pomoč,  

- razumeti mehanizem in delovanja obrambnega sistema;  

- načrtovanja in vodenja reprodukcije v čredi ţivali ob upoštevanju vidika varovanja zdravja ţivali,  

- vrednotenja upravičenosti kliničnih posegov pri ekonomsko pomembnih vrstah domačih ţivali, 

- razvijati odgovoren odnos do ohranjanja zdravja ţivali in varovanja zdravja ljudi, 

- organizirati delo ob upoštevanju načel varovanja zdravja ţivali in ljudi ter varovanja okolja. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 prepozna pasme goveda in rejske cilje posamezni pasem, 

 razloţi pomen selekcije za gospodarnost reje, 

 načrtuje ocenjevanje plemenske vrednosti in rejske metode za odbiro plemenskih ţivali, 

 opiše kontrole proizvodnosti v govedoreji, 

 pozna analize krme in organoleptične ocene krme, 

 obvlada sestavljanje in izračun obrokov za posamezne kategorije goveda, 

 obvlada izdelavo krmne bilance, 

 presodi vpliv prehrane na gospodarnost reje posamezne kategorije goveda, 

 obvlada tehnologije prireje mleka in mesa  

 opiše vplive na kakovost mleka in mesa, 

 pozna načine nadzora kakovosti mleka, 

 opiše ocenjevanje klavnih polovic na liniji klanja, 

 razume etološke zahteve goveda, 

 presodi pomen oskrbe goveda na gospodarnost reje, 

 razlikuje tehnologijo reje goveda pri različnih sistemih vhlevljanja, 

 opiše pomen reje drobnice za izkoriščanje trajnega travinja in ohranjanja podeţelja, 

 navede pasme (tudi avtohtone) drobnice in rejske usmeritve, 

 razume pomen selekcije za gospodarnost reje, 

 predvidi kontrole proizvodnosti v reji drobnice, 

 obvlada evidence v reji drobnice, 

 opiše posebnosti v prehrani drobnice, 

 obvlada sestavljanje in izračun obrokov za posamezne kategorije drobnice, 
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 obvlada izdelavo krmne bilance, 

 razume vpliv prehrane na gospodarnost reje posamezne kategorije drobnice, 

 obvlada tehnologije prireje mleka in mesa,  

 razume vplive na kakovost mleka in mesa, 

 pozna načine nadzora kakovosti mleka, 

 spozna ocenjevanje klavnih polovic drobnice na liniji klanja, 

 razume etološke zahteve drobnice, 

 razume pomen oskrbe drobnice za gospodarnost reje, 

 razlikuje tehnologijo reje drobnice različnih sistemih vhlevljanja. 

 prepozna posamezne pasme prašičev in slovensko avtohtono pasmo prašiča, 

 navede posamezne tehnologije reje prašičev, 

 opredeli okolju in ţivalim prijaznejše tehnologije reje, 

 načrtuje razmnoţevanje prašičev, 

 prepozna obnašanje prašičev pri razmnoţevanju in opiše znake bukanja pri svinji, 

 načrtuje pripust ali umetno osemenitev svinje, 

 opredeli pomen pravilne oskrbe svinje in pujskov po porodu, 

 pojasni pomen in pojasni potrebo po izvajanju dodatnih ukrepov pri vzreji pujskov v prvem tednu starosti, 

 kontrolira plodnost in mesnatost pri prašičih, 

 načrtuje in organizira selekcijske postopke pri reji prašičev, 

 načrtuje rejo (krmljenje) pujskov,  

 pojasni načela pravilnega krmljenja plemenskih svinj v posameznih proizvodnih obdobjih, 

 načrtuje rejo in krmljenje plemenskih ţivali in pitancev 

 predvideva različne načine krmljenja (po volji, omejeno, kombinirano), 

 navede potrebe po hranilnih snoveh pri plemenskih svinjah v posameznem proizvodnem obdobju, 

 našteje različne vrste krmil primernih za krmljenje pitancev, 

 utemelji osnove krmljenja in napajanja pitancev, 

 razloţi načela za izdelavo popolne krmne mešanice za posamezno stopnjo pitanja prašičev, 

 pojasni pomen transporta in pravilnega postopka z ţivaljo pred zakolom in v postopkih klanja, 

 navede primerne postopke transporta ţivali po etoloških načelih, 

 presodi moţnosti uporabe ţivalskih koţ,  

 utemelji ocenjevanje klavnih polovic na liniji klanja, 

 navede posamezne načine reje (vzreja jarčk, reja nesnic, pitanje piščancev), 

 opredeli pomen proste reje kokoši in paše, 

 utemelji rejo plemenskih jat, 

 pojasni načela pravilnega krmljenja kokoši po kategorijah,  

 navede različne načine krmljenja,  

 utemelji vključevanje paše v prehrano kokoši, 

 načrtuje nakup, porabo in pravilno skladiščenje krmnih mešanic, 

 zagotavlja human odnos do ţivali, 

 načrtuje ureditev hleva v skladu z etološkimi potrebami perutnine in ekološkimi zahtevami varovanja okolja, 

 zagotavlja zdravstveno varstvo kokoši, 

 opiše zoohigienske normative pri vzreji perutnine,  

 navede najpogostejše bolezni perutnine, 

 pozna sredstva in ukrepe za zatiranje zajedavcev in preventivno varstvo perutnine, 

 načrtuje uporabo sredstva za dezinsekcijo, dezinfekcijo in deratizacijo ţivinorejskih objektov, 

 prepozna kakovost jedilnih in valilnih jajc ter piščančjega mesa, 

 opiše nastanek in zgradbo jajca, 

 navede fizikalne lastnosti jajc in kakovost jajčne vsebine, 

 pozna prehransko vrednost jajca, 

 navaja lastnosti valilnih jajc (notranja in zunanja kakovost) in opiše postopek valjenja,  

 pojasni prehransko vrednost piščančjega mesa in jajc, 

 načrtuje postopke razvrščanja jedilnih jajc, pakiranja in skladiščenja, reja govedi, 

 načrtuje razvojne moţnosti za kmetijo ali ţivinorejski obrat, 

 pozna stanje kmetije, 

 utemelji gospodarski pomen posodobitve ali preusmeritve kmetije, 

 analizira in načrtuje proizvodnjo in trţenja na kmetiji. 
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Informativni cilji  

 

Študent: 

 izbere pasmo goveda glede na usmeritev kmetije, 

 oceni plemensko vrednost ţivali in jih odbere za pleme, 

 kontrolira proizvodne lastnosti pri govedu, 

 vodi evidence v govedoreji,  

 oceni kakovost krme za govedo, 

 sestavi in izračuna krmni obrok za posamezno kategorijo goveda, 

 izračuna letno krmno bilanco, 

 gospodarno prideluje kakovostno mleko in meso, 

 oceni kakovost mleka in mesa, 

 oskrbuje govedo, 

 redi in oskrbuje govedo v etološko primernih hlevih, 

 izbere pasmo drobnice glede na usmeritev kmetije, 

 kontrolira proizvodne lastnosti pri drobnici in jih odbere za pleme, 

 vodi evidence v reji drobnice,  

 uredi pašnik in pase drobnico, 

 sestavi in izračuna krmni obrok za posamezno kategorijo drobnice, 

 izračuna letno krmno bilanco, 

 gospodarno prideluje kakovostno mleko in meso, 

 oceni kakovost mleka in mesa, 

 oskrbuje drobnico, 

 redi in oskrbuje drobnico v etološko primernih hlevih, 

 razlikuje in opiše značilnosti posameznih pasem prašičev, 

 načrtuje različne tehnologije reje prašičev, 

 skrbi za ţivalim prijaznejši način reje in upošteva predpise za varovanje okolja, 

 vodi in skrbi za razmnoţevanje prašičev, 

 opazuje ţivali in prepozna spremembe obnašanja v času razmnoţevanja, 

 oceni optimalni čas za oploditev svinje in prepozna brejo svinjo, 

 spremlja potek prasitve in predvidi ustrezno pomoč, 

 skrbi za pravilno oskrbo svinje in pujskov po porodu, 

 izvaja kastracijo in cepljenje pujskov, 

 označuje ţivali in jih oceni po zunanjosti, 

 vodi dokumentacijo v prašičereji, 

 izračuna kazalce plodnosti, 

 izbere primernega merjasca za oploditev, ter skrbi za izbor primerne pasme (kriţanca),  

za posamezno tehnologijo reje, 

 pripravi porodni boks in prostor za pujske, 

 skrbi za pravočasno sesanje pujskov,  

 dokrmljuje pujske v času sesanja,  

 prepreči izgubo pujskov pred odstavitvijo, 

 skrbi za optimalne klimatske pogoje v prasilišču, 

 upošteva normative za izračun krmnih obrokov za plemenske svinje v različnih proizvodnih obdobjih in 

izračuna krmni obrok, 

 vključuje kakovostno voluminozno krmo v krmne obroke za plemenske svinje,  

 izračuna krmni obrok za plemenske svinje, 

 pripravi krmno mešanico za posamezno kategorijo plemenskih ţivali, 

 poišče primerno popolno krmno mešanico za krmljenje,  

 izbere optimalni način pitanja prašičev,  

 pripravi krmno mešanico za pitance in vključuje v mešanico doma pridelana ţita,  

 izračuna krmni obrok za pitance v različni teţi, 

 preveri zdravstveno stanje ţivali pred transportom, 

 organizira transport prašičev, 

 vodi zahtevano evidenco (prihod – odhod), 

 razlikuje kvaliteto mesa različno ocenjenih klavnih polovic, 

 izračuna in razloţi pojme klavnost, spitanost, mesnatost, 

 skrbi za vzrejo piščancev,  
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 pripravi vzrejališče,  

 načrtuje rejo jarčk, kokoši nesnic in piščancev za pitanje, 

 določi količino popolne krmne mešanice za posamezno kategorijo kokoši na dan,  

 oskrbuje in krmi jarčke, kokoši nesnice in piščance za pitanje, 

 poskrbi za pašo in izpust glede na način reje in zakonodajo, 

 loči kvalitetno krmo od pokvarjene, 

 vodi evidenco porabe in nakupa krme, 

 skrbi za pravilno skladiščenje koncentrirane krme, 

 upošteva optimalno gostoto naselitve za posamezno rejo kokoši, 

 izračuna skladiščne kapacitete za skladiščenje ţivinskih iztrebkov (gnoj, gnojevka), 

 načrtuje osvetlitev hleva glede na kategorijo,  

 skrbi za nastil v gnezdih, 

 spremlja zdravstveno stanje ţivali, 

 loči zdravo in bolno ţival, 

 nadzira pojav zunanjih in notranjih zajedavcev, 

 izvaja preventivne ukrepe zdravstvenega varstva kokoši, 

 izvaja preventivno cepljenje,  

 skrbi za izvajanje DDD ţivinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi, 

 izračuna nesnost v jati, 

 pripravi jajca za valjenje, 

 skrbi za gnezda, pobiranje jajc, sortiranje in transport, 

 razvršča jajca po teţi in kakovosti v razrede, 

 skrbi za optimalno skladiščenja jedilnih in konzumnih jajc, 

 organizira transport kokoši in jajc,  

 izdela načrt letne porabe krme, 

 izdela načrt prireje ţivalskih proizvodov, 

 načrtuje nakup manjkajoče krme, 

 predvidi realne investicije na kmetiji. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80% prisotnost na vajah 

- opravljene laboratorijske in terenske vaje, 

- izdelana in predstavljena seminarska naloga, 

- izvajanje reje ţivali v sodelovanju s praktičnim izobraţevanjem, 

- opravljen ustni izpit  

 

Za izvajanje tega predmeta je potrebno ustrezno opremljeno šolsko posestvo ali medpodjetniški izobraţevalni center 

za izvajanje ţivinorejske prakse. 
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KATALOG ZNANJA – Zdravstveno varstvo domačih ţivali (VDŢ) – UPK 

 
1. NAZIV PREDMETA:  

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŢIVALI (VDŢ) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilj predmeta je: 

- spremljati zdravstveno stanje ţivali in preprečevati razvoj bolezni ţivali. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje komeptence: 

- upoštevati sanitarno-veterinarske ukrepe (zakonodajo) pri reji domačih ţivali in prodaji ţivil 

ţivalskega izvora, 

- oceniti resnost bolezni na podlagi opazovanja zunanjih znakov in nuditi obolelim ţivalim prvo 

pomoč,  

- razumeti mehanizem in delovanja obrambnega sistema;  

- razumeti etiološke dejavnike, klinično sliko, terapijo in diagnostične postopke najpogostejših 

organskih, presnovnih in deficitarnih, kuţnih in zajedavskih bolezni, 

- sprejemati ukrepe za preprečevanje širjenja kuţnih bolezni in najpogostejših intoksikacij s krmo in 

strupenimi rastlinami;  

- načrtovanja in vodenja reprodukcije v čredi ţivali ob upoštevanju vidika varovanja zdravja ţivali,  

- vrednotenja upravičenosti kliničnih posegov pri ekonomsko pomembnih vrstah domačih ţivali, 

- razvijati odgovoren odnos do ohranjanja zdravja ţivali in varovanja zdravja ljudi, 

- organizirati delo ob upoštevanju načel varovanja zdravja ţivali in ljudi ter varovanja okolja. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 razloţi bistvo razvoja bolezni in patoloških procesov, 

 našteje osnovne pojme v patologiji, 

 opiše potek diagnosticiranja,  

 pojasni in razume različne vzroke za nastanek bolezni, 

 pozna različne povzročitelje bolezni, 

 pozna obrambne sposobnosti organizma, 

 opredeli najnevarnejše kuţne bolezni domačih in divjih ţivali, 

 razume pomen nevarnosti mutacij virusov in s tem pojavljanja vedno novih hitro prenosljivih virusnih bolezni,  

 razume mehanizem “preskoka” povzročiteljev bolezni iz ene ţivalske vrste na drugo vrsto ali na človeka, 

 utemelji dejavnike in razloge za nastanek in širjenje kuţnih bolezni,  

 razloţi način okuţbe, simptome in oblike obolenj,  

 spozna postopke zatiranja kuţnih bolezni, terapijo in diagnostične postopke, 

 opredeli vnetne bolezni, nevnetne in travmatske bolezni, 

 pozna razloge za pojav organskih bolezni, 

 razume dejavnike, ki povzročajo nastanek presnovnih in deficitarnih bolezni, 

 opiše prve znake in klinično sliko obolenj, 

 pojasni pojav najpogostejših zastrupitev s pokvarjeno krmo in strupenimi rastlinami, 

 razume zakonitosti toksičnega delovanja strupov, 

 analizira razloge za pojav zastrupitev,  

 opiše klinične znake intoksikacij,  

 presoja o razlogih za pojav bolezni vimena, 

 razporedi povzročitelje bolezni vimena po njihovih značilnostih in delovanju, 

 pozna terapijo in laboratorijsko diagnostiko mastitisov, 

 razlikuje in opiše najpogostejše ektoparazite in endoparazite,  

 utemelji epizootiološke dejavnike, ki vplivajo na pojavljanje zajedavskih bolezni, 

 zna opisati simptome najpogostejših zajedavskih bolezni in pozna postopke zdravljenja utemelji infekcijske in 

neinfekcijske bolezni pri reprodukciji, 
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 opiše vzroke, klinično sliko ter prvo pomoč pri najpogostejših infekcijskih in neinfekcijskih obolenjih pri 

novorojenih ţivalih,  

 utemelji pomen higiene pri vseh postopkih proizvodnje ţivil ţivalskega izvora, 

 razloţi in utemelji pomen uporabe kakovostne vode in čiščenja prostorov in naprav pri proizvodnji ţivil 

ţivalskega izvora,  

 utemelji pomen veterinarsko sanitarnega nadzora ţivali v proizvodnji, ţivali pred zakolom, po zakolu in v 

proizvodnji, 

 pozna za človeka patogene mikroorganizme in njihov razvoj v ţivilih; 

 razume pomen različnih postopkov pri klanju ţivali, 

 utemelji pomen mleka kot ţivila in razloţi sestavo in njegove lastnosti, 

 pozna pomen različnih mlečnih izdelkov v prehrani človeka, 

 razloţi pomen analiz mleka, 

 pozna moţnosti prenosa bolezni na človeka in zastrupitev z ţivili, 

 se zaveda zakaj so ţivalska trupla lahko izvor zoonoz in razume pomen njihovega neškodljivega odstranjevanja, 

 spozna pomen ustreznega odstranjevanje fekalij in urina, 

 razume dejavnike neškodljivega odstranjevanja kadavrov, 

 pozna in utemelji ustrezne postopke dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije,  

 razume pomen varovanja okolja in zdravja ljudi in ţivali pri uporabi kemičnih sredstev pri dezinfekciji, 

dezinsekciji in deratizaciji, 

 pozna ukrepe, ki jih je potrebno zagotoviti pri transportu ţivali z različnimi transportnimi sredstvi za zmanjšanje 

stresa in preprečevanja poškodb ţivali, bolezni domačih ţivali 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 opredeli pregledovalne metode in klinični pregled ţivali, 

 analizira dejavnike za nastanek bolezni, 

 opredelijo vrste obrambe in vzroke za njen nastanek, 

 analizira katere kuţne bolezni, zoonoze, katere ţivalske vrste in kategorije ţivali so občutljive za določenega 

povzročitelja, 

 zna oceniti resnost obolenja in nudi prvo pomoč,  

 načrtuje preventivne ukrepe za preprečevanje pojavljanja in širjenja hitro prenosljivih bolezni bolezni,  

 pozna in uporablja zakon o varstvu ţivali pred kuţnimi boleznimi, 

 izvaja nekatere postopke zatiranja kuţnih bolezni, 

 razlikuje posamezne etiološke dejavnike, ki pogojujejo nastanek posameznih organskih bolezni in načrtuje 

odpravo pomanjkljivosti reje ţivali, 

 opiše in razlikuje med seboj klinične slike posameznih obolenj, 

 izvaja in uporablja osnovne ukrepe za preprečevanje organskih obolenj, 

 zna oceniti resnost obolenja in nudi prvo pomoč, 

 opredeli etiološke dejavnike, ki pogojujejo nastanek presnovnih in deficitarnih obolenj, 

 presoja pri katerih vrstah in kategorijah ţivali in kdaj se pojavljajo presnovne bolezni, 

 načrtuje preventivne ukrepe pri reji in oskrbi ţivali za preprečevanje pojava presnovnih in deficitarnih bolezni, 

 presoja resnost obolenja in nudi prvo pomoč, 

 načrtuje preventivne ukrepe pri reji in oskrbi ţivali za preprečevanje zastrupitev, 

 ukrepa po osnovnih načelih zdravljenja pri zastrupitvah, 

 zna oceniti resnost zastrupitve, jemati in pravočasno ustrezno ukrepati, 

 analizira travmatske dejavnike, ki najpogosteje poškodujejo vime, 

 pozna najpogostejše dedne napake vimena, 

 ocenjuje resnost poškodb in napak ter nudi prvo pomoč,  

 skrbi za preprečevanje okuţb vimena, 

 opazuje laboratorijsko diagnostiko mastitisa,  

 jemlje in pošilja vzorce za mikrobiološko preiskavo mleka,  

 koordinira preventivne ukrepe s terapevtskimi postopki 

 se zaveda nevarnosti nekaterih zajedavskih bolezni za človeka in način infestacije pri človeku, 

 načrtuje in vodi preventivne ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja zajedavskih bolezni, 

 opiše in razlikuje povzročitelje infekcijskih spolnih bolezni, 

 opredeli najpogostejše funkcionalne motnje na rodilih, hormonalne motnje zaradi motene funkcije spolnih ţlez, 

motnje v razvoju posteljice, sekundarne infekcije plodovih ovojnic, anomalije popkovine idr., 

 analizira najpogostejše nepravilnosti pri oploditvi in patološko brejost, 
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 razloţi najpogostejše razloge za zvrgavanje plodu, 

 ustrezno ukrepa ob poškodbah porodnih poti, izpadu maternice, zaostanku posteljice, 

 ustrezno ukrepa ob nastanku obporobnih poškodb pri novorojenih ţivalih, 

 načrtuje pravilno oskrbo vzreje novorojenih mladičev, 

 načrtuje in vodi higienske ukrepe v objektih za proizvodnjo ţivil ţivalskega izvora,  

 načrtuje in vodi higienske ukrepe v objektih za skladiščenje in odpremo ţivil ţivalskega izvora na kmetijskem 

obratu,  

 načrtuje in nadzoruje skrb za osebno higieno delavcev, ki prihajajo v stik z ţivili ţivalskega izvora na 

ţivinborejskem obratu, 

 analizira pomen in postopke veterinarsko sanitarnega nadzora, 

 obrazloţi različne metode pregleda ţivil ţivalskega izvora, 

 izvaja trihinoskopski pregled, 

 uporablja osnovno evidenco o veterinarsko sanitarnem pregledu klavnih ţivali in mesa, 

 spremlja postopke nadzora nad ţivalmi pred zakolom in mesom, ter mesnimi izdelki po zakolu, 

 načrtuje in vodi higiensko pridobivanje mleka, 

 analizira vplive na higiensko kakovost mleka pri krmljenju, napajanju in molţi, 

 izvaja odvzem vzorcev mleka in pošiljanja v ustrezen laboratorij, 

 prepozna in opiše patologijo mleka, 

 načrtuje preventivne ukrepe za preprečevanje kvarjenja ţivil ţivalskega izvora in zastrupitev z njimi, higiena v 

proizvodnji ţivil ţivalskega izvora, 

 ustrezno organizira neškodljivo odstranjevanje ţivalskih kadavrov, 

 organizira ustrezno odstranjevanje fekalij in urina, 

 analizira pomembnost dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije za varovanje zdravja človeka in ţivali, 

 načrtuje in izvaja dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, 

 načrtuje in izvaja ustrezne ukrepe pri premikih ţivali in transportu ţivali z različnimi transportnimi sredstvi. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80% prisotnost na vajah 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- izdelana in predstavljena seminarska naloga, 

- spremljanje zdravstvenega varstva ţivali in sodelovanje pri veterinarskih storitvah v sodelovanju s 

praktičnim izobraţevanjem, 

- opravljen pisni izpit  

 

Za izvajanje tega predmeta je potrebno ustrezno opremljeno šolsko posestvo ali medpodjetniški izobraţevalni center 

za izvajanje prakse ter ustrezno opremljen laboratorij z veterinarsko opremo.  
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KATALOG ZNANJA – Turizem in rekreacija na podeţelju (TRP) – UPK 
 
1. IME PREDMETA:  

 

TURIZEM IN REKREACIJA NA PODEŢELJU (TRP) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- razvoj novih moţnosti razvoja podeţelja, 

- razvijati in organizirati športne in rekreacijske aktivnosti na podeţelju, 

- skrbeti za celostno podobo in urejenost svoje kmetije/gospodarstva in njeno vključevanje v 

turistično ponudbo kraja. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 načrtovati turistične in športne dejavnosti, ki so vezane na podeţelje in so značilne za podeţelje, 

 izvajati ustrezno animacijo za goste, 

 analizirati podeţelje z vidika moţnosti razvoja določenih vrst okolju prijazne rekreacije, 

 iskati nove ideje za razvoj novih oblik rekreacije v svojem okolju, 

 izdelati in ponuditi programe za rekreacijo. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna definicijo podeţelja,  

 obnovi in nadgradi znanja iz zakonodaje na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki se med drugim 

navezujejo tudi na turizem na kmetiji, 

 pozna osnovne pojme s področja turizma, 

 razume razliko med stacionarnim, alternativnim in izletniškim turizmom, 

 pojasni pojem turistična valorizacija, 

 se seznani s programom razvoja podeţelja, 

 razume pomen ohranjanja in tradicijo praznikov v letu, starih šeg, navad, legend in običajev (kulturne 

dediščine), 

 razume pomen ohranjanja naravne dediščine in varovanja okolja, 

 pozna ureditev kmetije za goste, 

 pozna kulinarično dediščino (kot del kulturne dediščine) ter vsakodnevne in praznične jedi, 

 pozna povezavo hrane s kmečkimi opravili in prazniki, 

 pozna značilnosti ciljnih skupin, 

 pozna pomen komuniciranja oz. sodelovanja s turistično javnostjo (društvi, agencijami …), 

 pozna in uporablja obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc, 

 obvlada delo z gosti, 

 predvidi moţnosti ustvarjanja novih delovnih mest, 

 spozna moţnosti trţenja na kmetijah, 

 pozna vse moţne oblike rekreacije na podeţelju, 

 prepozna prednosti rekreacije na podeţelju pred urbanim okoljem, 

 ponovi in nadgradi osnovne pravilnike, povezane z rekreacijo, 

 utemelji primerne vrste in izvajanje rekreacije za določeno območje, 

 prepozna nove moţnosti oz. vrste rekreacije na podeţelju, 

 upošteva potrebe in zmoţnosti ciljne skupine pri načrtovanju rekreacije, 

 pozna stare igre na podeţelju, 

 razume pomen povezovanja z različnimi društev pri izvajanju določenih oblik rekreacije, 

 pozna rekreacijske točke, učne poti, 

 pozna osnovne evidence rekreacijskih dejavnosti. 
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Formativni cilji  

 

Študent: 

 načrtuje dejavnosti, ki so vezane in so značilne za podeţelje, 

 predstavi in opiše dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

 spremlja novosti slovenske in EU zakonodaje na področju dopolnilnih dejavnosti, zlasti turizma, 

 sodeluje s Centri za razvoj podeţelja, 

 sodeluje na razpisih in projektih ter jih tudi izvede, 

 razloţi moţnosti razvoja turizma na podeţelju ob upoštevanju razlik (pokrajinskih, ekonomskih,…), 

 analizira in predstavi trende turističnega razvoja na podeţelju, 

 predstavi osnove uspešnosti organizacije in vodenja dela na turistični kmetiji 

 organizira, koordinira in vodi dejavnosti na podeţelju, 

 neguje kulturo obnašanja, 

 spremlja dogajanje na lokalni ravni, 

 osvešča ljudi in promovira dejavnosti na podeţelju, 

 organizira dejavnosti za različne ciljne skupine, 

 skrbi za celostno podobo podeţelskega okolja, 

 prepoznava in ohranja naravno in kulturno dediščino, 

 analizira vpliv turizma na okolje, 

 skrbi za času in ciljni publiki (starostniki, invalidi, otroci …) primerno opremljenost kmetije,  

 pripravi in organizira primerno dekoracijo prostora, 

 pripravi in primerno servira s pogrinjkom, 

 poišče stare kmečke recepte in jih poveţe s predstavitvijo kmečkih opravil, praznikov, 

 skrbi za pestro in iz vidika varne, varovalne, uravnoteţene prehrane primerno kulinarično ponudbo glede na 

letni čas (prazniki, praznovanja, obletnice…) na kmetiji, 

 izvaja ustrezno animacijo za goste, 

 sodeluje s turističnimi društvi, Turistično zvezo Slovenije, turističnimi agencijami, lokalnimi društvi ter šolami 

in drugimi ustanovami, 

 pregleduje in ureja evidence turistične dejavnosti, 

 analizira uspešnost posameznih dejavnosti in dogodkov 

 opiše posamezne vrste rekreacije na podeţelju, 

 analizira podeţelje z vidika moţnosti razvoja določenih vrst okolju prijazne rekreacije, 

 presodi o vplivu rekreacije na okolje, 

 pri organizaciji upošteva pravila, vezana na rekreacijske pravilnike, 

 promovira posamezne vrste rekreacij na določenem območju, 

 poveţe, načrtuje in organizira izvedbo posameznih vrst rekreacije med seboj, 

 razlikuje med dobro in slabo izvedbo rekreacije, analizira uspešnost dejavnosti, 

 išče nove ideje za razvoj novih oblik rekreacije v svojem okolju, 

 se o ponudbi posvetuje s strokovnjaki, 

 načrtuje in prilagaja rekreacijo ciljni skupini, 

 izdela in ponudi programe za rekreacijo, 

 posreduje ideje pri izdelavi promocijskega gradiva, 

 obudi oz. obnovi izvajanje starih iger in ostalih oblik rekreacije na podeţelju, 

 vključuje stare igre ob kmečkih praznikih in drugih prireditvah, 

 se povezuje z lokalnimi športnimi društvi, 

 obišče in spozna rekreacijske točke, učne poti, 

 koordinira ogled učnih poti, 

 vodi evidence rekreacijskih dejavnosti 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80% prisotnost na vajah 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- izdelana in predstavljena seminarska naloga, 

- izdelava načrta razvoja turizma in rekreacije na podeţelju v sodelovanju s praktičnim 

izobraţevanjem, 

- opravljen ustni izpit. 
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KATALOG ZNANJA – Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ) – UPK 

 
1. IME PREDMETA:  

 

TRENIRANJE KONJ IN UČENJE JAHANJA (TKJ) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- iskanje novih moţnosti razvoja podeţelja, 

- razvijati in organizirati športne in rekreacijske aktivnosti na podeţelju, 

- skrbeti za celostno podobo in urejenost svoje kmetije/gospodarstva in njeno vključevanje v 

turistično ponudbo kraja. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 načrtovati in organizirati delo na konjerejskem obratu, 

 voditi, koordinirati in nadzirati delo posameznikov, delovnih sredstev, materialov in tehnologije na 

konjerejskem obratu, 

 pripravljati osnovne načrte za konjerejsko infrastrukturo, 

 skrbeti za prehrano in oskrbo konj, 

 izvajati jahanje in trening konj, 

 usposabljati jahače, 

 pripravljati tekmovalne programe, 

 nuditi prvo pomoč jahaču in konju, 

 voditi promocijo in trţenje na konjerejskem obratu, 

 spremljati finančno poslovanje konjerejskega obrata, 

 načrtovati turistične in športne dejavnosti, ki so vezane na podeţelje in so značilne za podeţelje, 

 izvajati ustrezno animacijo za goste, 

 analizirati podeţelje z vidika moţnosti razvoja določenih vrst okolju prijazne rekreacije, 

 iskati nove ideje za razvoj novih oblik rekreacije v svojem okolju, 

 izdelati in ponuditi programe za rekreacijo. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna osnove reje konj, športnega in turističnega jahanja, 

 pozna osnove uspešne organizacije in vodenje dela v konjereji, 

 pozna zakonitosti uspešnega poslovanja in podjetništva v konjereji, 

 pozna pravila trţenja konjerejskega obrata, 

 pozna osnovne predpise, standarde in normative na področju konjereje in turizma, 

 pozna pogoje za obratovanje konjerejskega obrata, 

 pozna delovne postopke in metode dela na konjerejskem obratu, 

 pozna sisteme nadzora na konjerejskem obratu, 

 pozna različne načine gradnje hlevov za konje, 

 pozna normative za izgradnjo hlevov, vadbene in tekmovalne infrastrukture ter vzpostavitev pašnikov 

 pozna fiziološke potrebe konj, 

 pozna osnove in posebnosti o prehrani konj, 

 pozna prehranske potrebe posameznih kategorij konj, 

 pozna različne načine spravila krme, 

 pozna načine in tehnike paše konj, 

 pozna hranilno vrednost krmil, 

 pozna postopke priprave konj na različna dela z njimi, 

 pozna potrebe konje po negi glede na delovni namen, 

 pozna postopke čiščenja in nege konj, 

 pozna pogoje pri skladiščenju krme, 

 pozna postopke in ukrepe pri nudenju prve pomoči poškodovanemu jahaču in konju, 

 pozna pravila oskrbe poškodovanih konj, 
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 pozna načine in tehnike posredovanja znanja, 

 pozna komunikacijski bonton, 

 pozna pravilnike za tekmovanja v konjeništvu 

 pozna osnovne zakonitosti delovanj trga, 

 pozna osnove trţenja, 

 pozna različne načine promoviranja, 

 pozna načela oblikovanja promocijskega materiala, 

 pozna načela estetike in etike, 

 pozna pogoje ocenjevanja kakovosti pri nakupu oziroma prodaji konj, 

 pozna osnove nabave in skladiščenja materialov, 

 pozna osnove računovodstva, 

 pozna in uporablja obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 planira, vodi, organizira in nadzira lastno delo, delo drugih zaposlenih ter delo strank, 

 oblikuje strategijo konjerejskega obrata in izdela poslovni načrt, 

 pripravi letni delovni načrt in terminske plane izvedbe, 

 načrtuje staleţ konj za določene namene, 

 načrtuje in organizira nabavo potrebne opreme in repromaterialov, 

 načrtuje in organizira različne konjeniške aktivnosti, storitveno ponudbo, vzdrţevalna in obratovalna dela ter 

promocijske aktivnosti, 

 oceni ekonomičnost poslovanja konjerejskega obrata, 

 spremlja novosti slovenske in EU zakonodaje na področju konjereje ter predpise, normative in standarde v 

kmetijstvu, 

 odloča o porabi materialnih sredstev, 

 odloča in odgovarja za področja reje, selekcije, reprodukcije, usposabljanja, jahanja in varovanja zdravja konj, 

 posreduje navodila sodelavcem in jim nudi strokovno pomoč, 

 pripravi strokovna izhodišča za gradnjo konjskih hlevov in drugih spremljevalnih objektov, 

 pripravi pašnik za konje 

 skrbi za vzdrţevanje dobre kondicije konj, 

 spremlja in nadzoruje delovno intenzivnost posameznih konj, 

 pripravi načrt krmljenja glede na vlogo konj, 

 daje krmila v analizo, 

 skrbi za nabavo in skladiščenje krme, 

 predvidi poškodbe jahača in konja, 

 ustrezno pristopa do poškodovanca in ga po potrebi oskrbi, 

 pokliče reševalno in veterinarsko sluţbo, 

 po potrebi oskrbi poškodovanega konja, 

 seznanja stranke o konjih in njihovem obnašanju ter uporabni vrednosti, 

 seznanja stranke o delu s konji in načinih njihove oskrbe, 

 seznanja stranke z različnimi tehnikami jahanja v posameznih disciplinah, 

 seznanja stranke o pristopu h konju in pravili obnašanja na konjeniškem gospodarstvu, 

 planira in izpelje trening programe za konje in posamezne jahače, 

 udeleţuje se tekmovanj in drugih srečanj s področja konjeništva, 

 raziskuje trţišče in proučuje konkurenco, 

 oblikuje trţne strategije, 

 promovira storitve, 

 izvaja medijske promocijske aktivnosti, 

 skrbi za promocijski material, 

 pripravi investicijski načrt, 

 pridobiva ponudbe, naroča in nabavlja potrebni material, 

 pripravlja cenike, ponudbe in sklepa pogodbe, 

 spremlja finančne kazalce poslovanja, 

 pregleduje in ureja evidence konjerejskega obrata, 

 pregleduje in ureja evidence o uporabi fitofarmacevtskih in biocidnih sredstev, 

 pregleduje in ureja evidence glede vzdrţevanja in izkoriščanja krmnih površin, 
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 pregleduje in ureja evidence o stanju in številu konj, njihovem poreklu, o pripustih in ţrebitvah, 

 pregleduje in ureja evidenco veterinarskih obiskov in obiskov podkovskega kovača 

 pridobiva zdravniška spričevala 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80% prisotnost na vajah 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- izdelana in predstavljena seminarska naloga, 

- učenje jahanja in treniranja konj v sodelovanju s praktičnim izobraţevanjem, 

- opravljen izdelek ali storitev in zagovor opravljenega dela  

 

Za izvajanje tega predmeta je potrebna športna reja konj na šolskem posestvu ali medpodjetniškem izobraţevalnem 

centru. 
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KATALOG ZNANJA – Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (TRB) – UPK 

 
1. IME PREDMETA:  

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ Z IZBRANIMI POGLAVJI IZ BIOLOGIJE (TRB)  

 

2. SPLOŠNI CILJI 

Splošni cilj predmeta so: 

- razvijati odgovoren odnos do zdravja, okolja in narave, 

- usvojiti znanja in odgovornost za trajnostni razvoj, 

- dobro spoznati pomen sonaravnega in trajnostnega razvoja, 

- poznati in sprejemati odločitve, ki bodo temeljile na načelih sonaravnega in trajnostnega razvoja, 

- razvijati ustvarjalno mišljenje in uporabiti interdisciplinaren pristop pri reševanju strokovne problematike.  

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence: 

- varuje in ohranja naravne ekosisteme ter biotsko pestrost pri svojem delu, 

- varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino pri svojem delu, 

- razvija znanja in izvaja ustrezne ukrepe na področju trajnostne rabe energije, surovin in prostora, 

- z neposrednim stikom in opazovanjem spremlja in prepozna delovanje ekosistema, zakonitosti narave in 

biotske pestrosti, 

- načrtuje ukrepe za ekoremediacijo in revitalizacijo degradiranega prostora, 

- poišče vire in literaturo s področja sonaravnega in trajnostnega razvoja ter razume strokovne informacije, 

- prilagaja se spremembam in sledi novostim v stroki. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 analizira odnose v naravi, 

 razloţi genske, vrstne in ekosistemske raznovrstnosti za ţivljenje,  

 pojasni odvisnost med vrstno pestrostjo in obstojem ekosistema, 

 pozna pomen in stanje raziskanosti biotske raznovrstnosti v Sloveniji,  

 utemelji biotsko pestrost kot potencial za pridobivanje novih uporabnih vrst, 

 pozna sezname zavarovanih vrst v Sloveniji, 

 seznani se s seznami ogroţenih vrst v Sloveniji in Evropi, 

 seznani se z endemiti v Sloveniji in z zakonodajo s tega področja, 

 utemelji pomen genskih bank za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 

 pojasni nevarnosti in posledice GSO na okolje, 

 razloţi trajnostno rabo energije in surovin, 

 pojasni načela trajnostnega razvoja,  

 opiše povezanost med izčrpavanjem naravnih virov, onesnaţevanjem okolja in načinom ţivljenja, 

 pojasni načela sonaravnega gospodarjenja, 

 pozna načrtovanje tehnologij sonaravnega gospodarjenja, 

 opiše povezanost rabe prostora, trajnostnega razvoja in ohranjanja naravnih dobrin, 

 utemelji posledice grobih posegov v naravo za trajnostni razvoj, 

 pozna stare in nove metode ekoremidiacije,  

 utemelji pomen ekoremediacije za človekovo okolje in naravo,  

 utemelji posledice grobih posegov v naravo za trajnostni razvoj, 

 pojasni pomen ohranjanja naravnih vrednot, biodiverzitete in ekoloških procesov, 

 pozna vire polucije in našteje vrste emisij polutantov, 

 razume klimatske spremembe kot posledice onesnaţevanja zraka,  

 opredeli vrste odpadkov in predvidi načine ravnanja z njimi, 

 opredeli vrste odpadnih voda in načine ravnanja z njimi, 

 našteje najpomembnejše skupine nevarnih snovi v biotehniki in biotehnologiji, 

 razloţi povezanost ţivljenjskih in uporabniških navad ter vplivov na okolje, 

  pojasni pomen ohranjanja naravnih vrednot, biodiverzitete in ekoloških procesov. 
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Formativni cilji  

 

Študent: 

 prepozna ekosistemsko raznovrstnost v Sloveniji, 

 prepozna gensko raznovrstnost znotraj izbrane populacije, 

 na terenu ugotovi medsebojno odvisnost in ključno vlogo organizmov proizvajalcev, potrošnikov ter 

razkrojevalcev v ekosistemih,  

 na terenu analizira odnose med organizmi,  

 poveţe organizme v izbranem ekosistemu v prehranjevalne verige, prehranjevalni splet, ekološko piramido in 

presodi odvisnost človeka od narave,  

 na osnovi indikatorskih organizmov opredeli stopnjo onesnaţenosti v ekosistemu, 

 izdela okviren popis organizmov v izbranem okolju, 

 predstavi zavarovane, ogroţene, redke in endemične vrste v svojem okolju, 

 analizira vzroke za propadanje biotske raznovrstnosti v izbranem ekosistemov, 

 pripravi in izvede ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnost na izbranem ekosistemov, 

 predvidi in predstavi ekološke posledice v primeru vnosa tujih vrst organizmov v ekosisteme, 

 na terenu ovrednoti in prepozna primere genskih bank, 

 predstavi pomen avtohtonih starih sort za gensko banko,  

 na primerih razloţi nevarnosti GSO za človeka in za okolje, 

 na konkretnem primeru izdela načrt racionalne rabe energije in surovin v delovnem procesu in ga strokovno 

utemelji, 

 presodi načrt trajnostnega razvoja izbrane panoge, 

 analizira vpliv različnih tehnologij izrabe virov energije in surovin na okolje, 

 išče in utemeljuje rešitve za sonaravno gospodarjenje v svoji panogi na izbranem primeru, 

 izdela smernice trajnostne rabe prostora v svojem kraju,  

 izdela operativni načrt varovanja naravnih dobrin, 

  na konkretnih primerih razloţi posledice napačnih posegov v prostor, 

 analizira posledice rab prostora na konkretnem primeru,  

 izdela načrt preprečevanja zaraščanja na konkretnem primeru, 

 razloţi dolgoročne posledice zaraščanja kmetijskih površin za trajnostni razvoj, 

 izdela načrt ekoremidiacije za konkretni prostor, 

 izdela operativni načrt revitalizacije degradiranega prostora, 

 analizira posledice grobih posegov v naravo, 

 na primeru pojasni ekoremidiacijo in revitalizacijo kot metodo sanacije grobih posegov v naravo, 

 analizira stanje biodiverzitete na saniranih področjih, 

 izdela načrt ravnanja z odpadki, ostanki in stranskimi produkti, 

 predvidi ukrepe v primeru kontaminacije okolja, 

 načrtuje ravnanje z odpadki, stranskimi produkti v skladu z dobro prakso in zakonodajo pri svojem delu, 

 skrbi za ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi pri svojem delu v skladu s predpisi, 

 na terenu pojasni vpliv polucije na ohranjanje naravnih vrednot, biodiverzitete in ekoloških procesov. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- aktivno individualno in skupinsko delo na predavanjih in vajah,  

- opravljene laboratorijske vaje, 

- študij literature, zakonodaje in drugih virov,  

- Pri praktičnem izobraţevanju skrbeti za trajnostni razvoj ţivljenjskega prostora, 

- pripravljen izdelek ali storitev z zagovorom, 

Posebnosti pri izvedbi: 

Delo v mikrobiološkem, biološkem in kemijskem laboratoriju ter tehnoloških laboratorijih. Delitev v skupine pri 

vajah po 15 študentov. Prisotnost laboranta. Terensko delo. 
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KATALOG ZNANJA – Razvoj podeţelja z zakonodajo (RPZ) – UPK 
 

1. IME PREDMETA:  

 

RAZVOJ PODEŢELJA Z ZAKONODAJO (RPZ) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- sodelovati pri regionalnem načrtovanju razvoja podeţelja in presojati vplive na okolje, 

- varovati in ohranjati naravne ekosisteme, kulturno krajino ter skrbeti za trajnostni razvoj podeţelja, 

- izvajati ustrezne ukrepe ob ogroţenosti okolja in prostora ter ohranjati objekte naravne in kulturne 

dediščine, 

 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

- sprejemati odločitve, ki bodo utemeljene na načelih sonaravnega in trajnostnega razvoja, 

- prepoznati in preprečevati aktivnosti, ki bi lahko kvarno vplivale na okolje in prostor, 

- organizirati delo ob upoštevanju načel o trajnostni rabi obnovljivih naravnih virov, 

- razvijati odgovoren odnos do okolja in narave, 

- razvijati dopolnilne dejavnosti na kmetiji in se usposobiti za registracijo posameznih dopolnilnih 

dejavnosti, kot so: predelava kmetijskih pridelkov in proizvodov, izdelki domače obrti in storitvene 

dejavnosti, 

- pridobivanja dodatnih znanja za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 

- razumeti pomen kakovosti kmetijskih pridelkov in proizvodov ter sodobne zahteve in potrebe 

potrošnikov, 

- spremljati celovito obvladovanje kakovosti - od pridelave do ponudbe,  

- razviti občutek za ohranjanje kulturnih in naravnih vrednot podeţelja, 

- organizirati turistično ponudbo na kmetiji in druge storitvene dejavnosti na podeţelju, 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna elemente podeţelskega prostora, 

 pozna geografske in krajinske tipe podeţelskega prostora, 

 razume pomen načrtovanja za razvoj in varovanje podeţelja, 

 pozna oblike zavarovanj v podeţelskem prostoru, 

 razume pomen načrtovanja za razvoj in varovanje podeţelja, 

 pozna naravovarstvene ukrepe in programe,  

 razume ukrepe za varovanje podeţelskega prostora, 

 zna presojati razloge za uvedbo zemljiških operacij in posegov, 

 pozna osnove agrarne in regionalne politike, zna presojati razloge za uvedbo zemljiških operacij in posegov, 

 pozna osnove agrarne in regionalne politike, 

 pozna zakone in predpise, 

 pozna večfunkcionalni značaj podeţelja,  

 pozna gospodarske in druţbene dejavnosti na podeţelju in njihovo medsebojno odvisnost,  

 pozna demografske in socialne razmere na podeţelju, 

 pozna programe razvoja podeţelja, 

 pozna vsebinska področja razvoja podeţelja (gospodarski, prostorski in socialni razvoj), 

 razume vpliv gospodarskega razvoja podeţelja na demografski in socialni razvoj podeţelja, 

 pozna načine in moţnosti urejanja kmetijskega prostora in varovanja podeţelja, 

 razume pomen načrtovanja razvoja podeţelja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine, 

 pozna dosedanja razvojna prizadevanja na podeţelju v Sloveniji 

 pozna pristope k razvoju podeţelja v tujih praksah, 

 zna sodelovati pri pripravi načrtov celostnega razvoja podeţelja, 

 pozna strategijo razvoja Slovenije,  

 pozna krovno zakonodajo, (Uredba Sveta (EC) št. 1698/2005, 20. september 2005 o podpori za razvoj podeţelja 

iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP) (objavljena v UL EU L277) in druge pravne 
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podlage (Odločba Sveta o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeţelja (Programsko obdobje 2007–

2013): sprejeta na Svetu 24. 11. 2005, Navodila Komisije za pripravo nacionalnih strateških načrtov) 

 opiše ekonomske, demografske, socialne in funkcijske spremembe na podeţelju, 

 opredeli dejavnike in vzroke sprememb, 

 opiše tipe poljske razdelitve, 

 opiše vrste zemljiških operacij in načine oskrbe z vodo, 

 opiše postopek prometa s kmetijskimi zemljišči, 

 opiše zavarovana območja, 

 opredeli načela dobre kmetijske prakse, 

 opiše naravno in kulturno dediščino slovenskih pokrajin, 

 opiše metode in postopke varovanja le-te, 

 opiše značilnosti regionalnega razvoja Slovenije in načine spodbujanja le-tega, 

 razume in opredeli pomen dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podeţelju nasploh, 

 utemelji razloge za pojav in razvoj dopolnilnih dejavnosti na slovenskih kmetijah, 

 pozna vrste in značilnosti dopolnilnih dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati na kmetijah, 

 pozna in razume zakonsko predpisan obseg za posamezne dopolnilne dejavnosti, 

 razume pričakovane učinke razvoja dopolnilnih dejavnosti na podeţelju, 

 pozna in razume dejavnike, ki pomembno vplivajo na pravilnost odločitve za določeno dopolnilno dejavnost na 

kmetiji,  

 pozna predpise za registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 

 pozna predpise s področja ustrezne strokovne usposobljenosti za registracijo vseh dopolnilnih dejavnosti, 

 pozna in razume pogoje za pridobitev odločbe o izpolnjevanju pogojev in registraciji dopolnilne dejavnosti, 

 pozna postopek priglasitve pri organu za javne prihodke (DURS-u), 

 pozna in razume zakonodajo s področja davka na dohodke iz dejavnosti, 

 pozna postopek prijave dohodkov iz dopolnilnih dejavnosti v napoved za odmero dohodnine, 

 spremlja spremembe predpisov na področju 

 pozna osnovne specifike posameznih dopolnilnih dejavnosti s področja predelave ţivil rastlinskega izvora, 

skladiščenja in prodaje le-teh, 

 pozna zakonodajo oz. predpise, ki urejujejo področje sanitarno zdravstvenih pogojev za predelavo ţivil 

rastlinskega izvora kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

 pozna in razume z zdravstvene zahteve za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z ţivili prihajajo v stik z 

ţivili,ozna vsebino predpisov o kakovosti posameznih izdelkov rastlinskega porekla (pekovski izdelki, fini 

pekovski izdelki, izdelki iz ţit, sadne pijače, ţgane pijače....)  

 pozna osnovne specifike posameznih dopolnilnih dejavnosti s področja predelave ţivil ţivalskega izvora, 

skladiščenja in prodaje le-teh, 

 pozna zakonodajo oz. predpise, ki urejujejo področje sanitarno zdravstvenih pogojev za predelavo ţivil 

ţivalskega izvora kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

 pozna predpise o pogojih za zakol ţivali izven klavnice za lastno domačo porabo in specifične pogoje za zakol 

ţivali na turističnih kmetijah, 

 pozna predpise o higienskem pridobivanju mleka in parametre zagotavljanja kakovosti mleka kot surovine za 

predelavo v mlečne izdelke, 

 pozna in razume z zdravstvene zahteve za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z ţivili prihajajo v stik z 

ţivili, 

 pozna in razume predpise s področja priznavanja označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. ţivil ţivalskega 

izvora, označbe njihovega geografskega porekla in zaščitne znake za posamezna ţivila, 

 pozna vsebino predpisov o kakovosti proizvodov in ţivil ţivalskega porekla, 

 pozna proizvodnjo tradicionalnih mesnih in mlečnih izdelkov, 

 pozna načine ocenjevanja kakovosti mesnih in mlečnih izdelkov, 

 pozna osnovna načela sistema HCCP, 

 pozna zahteve za registracijo turistične dejavnosti na kmetiji, 

 razlikuje različne tipe turističnih kmetij in njihove značilnosti, 

 pozna specifične značilnosti pri obratovanju turistične kmetije, 

 pozna specifike nekaterih ostalih storitev kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji (storitve s kmetijsko in gozdarsko 

mehanizacijo, vzdrţevanje cest, ţaganje, mletje stiskanje sadja, olja, ...), 

 spozna vrednote kulturne dediščine, razvija odnos do nje in jo vključuje v vsakdanje ţivljenje, 

 seznani se z ustrezno zakonodajo, 

 prepoznava vrednost izdelkov domače in umetne obrti, 

 se zave pomena vključevanja dediščine in domačih obrti v ţivljenje turistične kmetije 

 pozna pravne vire in pojme, 
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 pozna zakonske in podzakonske predpise v kmetijstvu, pravilnike, odloke, 

 razume organiziranost kmetijske dejavnosti, 

 obvlada oblike gospodarskih druţb, 

 pozna zadruge, 

 pozna statusna določila, 

 razume pomen registracije, 

 pozna zakonske predpise o delovnih razmerjih, 

 pozna kolektivne pogodbe – gospodarska, panoţna, podjetniška, 

 razume splošne informacije o pogodbah, 

 obvlada nakupno-prodajno pogodbo, 

 pozna dedovanje na splošno, 

 razume dedovanje kmetijskih zemljišč, 

 obvlada promet z nepremičninami, 

 pozna zakone s področja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, varstva in ekologije, 

 pozna pravilnike s področja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, pravilnike o varstvu in ekologiji, 

 razume pojem kakovosti, 

 pozna različne vidike kakovosti, 

 razume pojem celovito obvladovanje kakovosti, 

 pozna pojem karakteristike kakovosti, 

 razume vpliv funkcij poslovnega sistema na kakovost produkta v kmetijstvu, 

 pozna razvoj in pomen mednarodnih standardov za vodenje in ocenjevanje kakovosti, 

 pozna pomen in vlogo dokumentacije sistema kakovosti v poslovnem sistemu gospodarskega. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 našteje elemente infrastrukture na podeţelju, 

 definira elemente: naravna in kulturna dediščina, naselja, poti, vodotoki, gozdovi, kmetijska zemljišča ..., 

 primerja geografske in krajinske tipe: niţinski svet, gričevnati svet, kras, gorski svet, posebni tipi krajin (terase, 

pašniki, planote ...), 

 opredeli ukrepe za varovanje podeţelskega prostora, 

 našteje in definira zavarovana območja: parki (narodni, regijski, krajinski), rezervati, vodovarstvena območja, 

 analizira vplive razne (urbanizacije, industrije, energetike, intenzivnega kmetijstva na okolje),  

 analizira razne vplive (urbanizacije, industrije, energetike, intenzivnega kmetijstva …) na okolje,  

 zaposlitvene moţnosti.. in negativne učinke dejavnikov na okolje: obremenjevanje okolja (zrak, voda, odpadki, 

hrup ...), 

 primerja geografske in krajinske tipe: niţinski svet, gričevnati svet, kras, gorski svet, posebni tipi krajin (terase, 

pašniki, planote ...), 

 predstavi izbrano območje,  

 analizira posledice rab prostora na konkretnem primeru, 

 primerja in ocenjuje načine rabe in varstva tal: kategorizacija, sprememba namembnosti ..., 

 primerja in ocenjuje vrste zemljiških operacij in posegov: agromelioracije, hidromelioracije, komasacije, 

arondacije, namakanje..., 

  presoja in ocenjuje upravičenost in ekonomičnost uvedbe zemljiških operacij in posegov, 

 izdela načrt preprečevanja zaraščanja na konkretnem primeru, 

 izdela operativni načrt revitalizacije degradiranega prostora, 

 pripravi poročilo o stanju okolja, 

 opredeli gospodarske in druţbene dejavnosti na podeţelju in pomen kmetijstva za razvoj podeţelja, 

 opredeli nekmetijske dejavnosti na podeţelju, 

 opredeli izobrazbeno, starostno in socialno sestavo podeţelskega prebivalstva ter tipe kmečkih gospodinjstev 

(socioekonomska sestava), 

 opiše in razloţi pomen celostnega pristopa k razvoju podeţelja: kulturna, socialna, gospodarska, prostorska ... 

komponenta, 

 opiše in ponazori načrtovanje, razvoj in varovanju podeţelja pri nas in v Evropi, 

 opiše in ponazori aktualne programe pri varovanju: kmetijsko-okoljski programi, upravljavski načrti za 

zavarovana območja, prostorski načrti ..., 

 presoja in ocenjuje postopke reševanja razvojnih vprašanj, 

 komentira razvojne strategije na nekem območju, 

 oblikuje razvojne strategije na podlagi lastnega razmisleka o določenih razvojnih potencialih območja, 
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 daje pobude za usmerjanje razvoja podeţelja na območni ravni, 

 sodeluje z lokalno akcijska skupina (LAS) in Razvojnimi programi podeţelja (RPP), 

 analizira in komentira razvojne programe nekega območja, 

 išče in utemeljuje rešitve razvoja podeţelskega prostora z uvajanjem dopolnilnih dejavnosti, 

 načrtuje razvoj specifičnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, 

 predvidi učinke registracije z določeno dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, 

 izbira ustrezno specifično dopolnilno dejavnost prilagojeno osnovni kmetijski proizvodnji na kmetijskem 

gospodarstvu,  

 zna svetovati kako začeti dopolnilno dejavnost (od ideje do realizacije) na kmetiji in katerim kriterijem je 

potrebno ob odločitvi na kmetiji in v druţini zadostiti, 

 zna opraviti preprosto trţno analizo svojih potencialnih kupcev, 

 izpolnjuje predpise in zahteve za registracijo različnih vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 

 zna svetovati o načinih in poteh pridobivanja ustrezne izobrazbe za registracijo dopolnilne dejavnosti, 

 zna izpeljati postopek registracije dopolnilne dejavnosti na kmetiji na konkretnem primeru, 

 izpolnjuje obrazce za prijavo dohodkov iz dopolnilnih dejavnosti za napoved za odmero dohodnine,  

 zna uporabljati predpise na konkretnih primerih registracije različnih dopolnilnih dejavnosti, 

 je sposoben spremljati razvoj in različne novosti na področju predelave ţivil rastlinskega porekla, 

 opiše tehnološke postopke za proizvodnjo tradicionalnih domačih izdelkov, 

 spozna pomen pravilne priprave izdelkov za prodajo, 

 skrbi za zagotavljanje neoporečnih surovin za predelavo mleka in mesa, 

 se zaveda odgovornosti za zdravje ljudi, 

 razvija natančnost in doslednost, 

 razvija poklicno odgovornost, 

 zna uporabljati predpise na konkretnih primerih registracije različnih dopolnilnih dejavnosti, 

 je sposoben spremljati razvoj in različne novosti na področju predelave mesa in mleka, 

 opiše tehnološke postopke za proizvodnjo tradicionalnih domačih izdelkov, 

 spozna pomen pravilne priprave izdelkov za prodajo, 

 skrbi za zagotavljanje neoporečnih surovin za predelavo mleka in mesa, 

 se zaveda odgovornosti za zdravje ljudi, 

 razvija natančnost in doslednost, 

 razvija poklicno odgovornost, 

 izvede postopek registracije turistične kmetije, 

 se usposobi za poznavanje in upoštevanje tipičnih slovenskih značilnosti pri urejanju prostorov, pri izbiri 

jedilnikov, izbiri dejavnosti za goste, 

 upošteva estetiko, kulturno dediščino, izbira naravne materiale…, 

 se zave pomena pravilnega pristopa k gostom in različnih oblik dela z gosti, 

 opredeli značilnosti kmetij, ki imajo pogoje za opravljanje nekaterih specifičnih dopolnilnih dejavnosti, 

 poveţe vlogo dediščine in domačih obrti v turistični dejavnosti kmetije, 

 nauči se izdelati izdelek izbrane domače obrti, 

 se nauči uporabiti izdelke domačih obrti za estetsko opremo bivalnih prostorov in okolja, 

 razume pomen promocije za trţenje dediščine in izdelkov domače obrti, 

 se zave promocijske in trţne vrednosti domačih obrti, 

 razvija odnos do vključevanja domačih obrti v sodobnem ţivljenju, 

 razvija pravilen odnos do kulturne in naravne dediščine. 

 opiše osnovne pravne pojme, jih primerja in logično povezuje pri reševanju konkretnega problema,  

 opiše hierarhijo in vrste pravnih virov ter njihovo uporabi na primeru iz dejavnosti, 

 opiše in smiselno oceni pravno-organizacijske različice gospodarskih druţb v dejavnosti ter uporabnost 

posameznih organizacijskih oblik, 

 opredeli statusne atribute, njihov namen in načela registrskega prava, 

 opredeli najprimernejšo organizacijsko obliko ob upoštevanju okoliščin, 

 opiše predpise o delovnih razmerjih, 

 uporablja različne inštitute pri organizacijskem in kadrovskem delu ob upoštevanju delovne hierarhije in svojih 

pristojnosti, 

 pozna vrste pogodb, njihov pomen, poslovni namen, predmet, pravice in obveznosti pogodbenih strank in ostale 

elemente pogodb, 

 izdela pogodbo na osnovi pridobljenega teoretičnega znanja, 

 rešuje praktične probleme in uporablja ustrezne abstraktne pojme, 

 pozna zakone s področja kmetijstva in oceni njihov pomen, 
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 opredeli moţnosti uporabe različnih tehniških predpisov in oceni njihov pomen,Dodatne in dopolnilne 

dejavnosti na podeţelju, 

 primerja in ocenjuje kakovost kot lastnost produkta in  

 analizira relacije odgovornosti za določen produciran produkt, 

 primerja in analizira izraze, definira blagovno znamko, znak kakovosti in odlično kakovost, 

 opredeli elemente ki vplivajo na kakovost produkta in na kakovost procesa, 

 analizira vpliv posameznih funkcij poslovnega sistema na kakovost produkta ter pomen koordiniranega 

delovanja vseh funkcij za zagotavljanje kakovosti, 

 opredeli standard kot zahtevo oz. navodilo za organizacijo sistema zagotavljanja kakovosti, 

 izdela in uporabi dokumentacijo. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80% prisotnost na vajah, 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- izdelana in predstavljena seminarska naloga, 

- razvijanje in uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v sodelovanju s praktičnim 

izobraţevanjem, 

- opravljen pisni izpit. 
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KATALOG ZNANJA – Rastlinska pridelava in reja ţivali (RPR) – UPK 
 

1. IME PREDMETA:  

 

RASTLINSKA PRIDELAVA IN REJA ŢIVALI (RPR) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- oceniti pogoje za pridelavo kmetijskih rastlin in reje ţivali, 

- usmeriti nadaljnji razvoj kmetije ali kmetijskega gospodarstva glede na dane pogoje pridelave 

rastlin ali reje ţivali. 

 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

- določiti odmerek hranil pri gnojenju, 

- spremljati in analizirati razvoj mikroorganizmov in njihov vpliv na nastanek bolezni, 

- razdeliti vrste domačih ţivali glede na način prehrane, 

- oceniti kakovost krme, 

- voditi razmnoţevanje domačih ţivali. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 obnovi osnove meteorologije, 

 pozna značilnosti podnebja v Sloveniji, glede vrste in količine padavin, 

 analizira klimatske spremembe, 

 razume pomen toplote za rast rastlin in relativno vlaţnost, 

 pozna dejavnike in načine namakanja tal, 

 razume nastanek tal in zna določiti talni horizont, 

 pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal, 

 razlikuje tipa tal, 

 pozna mikroorganizme pomembne v kmetijstvu, 

 pozna delovanje mikroorganizmov pri najvaţnejših biotehnoloških procesih, 

 razume sprejem hranilnih snovi v prehrani rastlin, 

 pozna pretok vode po rastlinah in vodni stres, 

 analizira vpliv gnojenja na rast rastlin, 

 analizira rezultate analiz tal, 

 pozna rastlinske hormone, 

 razume zgradbo in delovanje prebavnih organov pri različnih vrstah domačih ţivali, 

 razume zgradbo in delovanje razmnoţevalnih organov pri različnih vrstah domačih ţivali, 

 pozna zgradbo in delovanje mlečne ţleze, 

 razume pomen hranljivih snovi v prehrani domačih ţivali, 

 našteje vrste krme, 

 pozna analize in organoleptične ocene krme. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 meri parametre klime, 

 organizira zaščito rastlin pred pozebo, 

 izračuna modul namakanja, 

 izbere način namakanja, 

 analizira lastnosti tal, 

 analizira biološko aktivnost tal, 

 z izbranim agrotehničnim ukrepom izboljšuje rodovitnost tal, 

 uporablja (določi) ukrepe s katerimi varuje tla pred erozijo in izpiranjem, 
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 določi tipe tal, 

 mikroskopira mikroorganizme, 

 spremlja in analizira razvoj mikroorganizmov,  

 načrtuje harmonično gnojenje, 

 skrbi za zdrav fiziološki razvoj rastlin, 

 skrbi za vodovarstvena področja, 

 uporablja dobro kmetijsko prakso, 

 pri gnojenju rastlin, 

 varuje podtalnico,  

 uporablja gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili, 

 uporabi rastlinske hormone v praksi, 

 razdeli vrste domačih ţivali glede na način prehrane, 

 spremlja in vodi razmnoţevanje domačih ţivali, 

 oceni mlečno ţlezo, 

 utemelji uporabo različnih vrst krme, 

 organoleptično oceni krmo,  

 oceni kvaliteto krme na osnovi kemičnih analiz. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80% prisotnost na vajah, 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- ocenijo pridelovalne pogoje za pridelavo različnih vrst poljščin in rejo ţivali v sodelovanju s 

praktičnim izobraţevanjem, 

- opravljen pisni izpit. 
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KATALOG ZNANJA – Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami (RŠP) – 

UPK 
 
1. IME PREDMETA:  

 

UPRAVLJANJE Z REKREACIJSKIMI IN ŠPORTNIMI POVRŠINAMI (RŠP)  

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilj predmeta je osvojiti sledeče kompetence: 

- upravljati in voditi vzdrţevanje na rekreacijskih in športnih zelenih površinah, 

- umestiti športne in rekreacijske površine v turistično ponudbo kraja, 

- svetovati strankam pri tehnoloških teţavah na športnih in rekreacijskih zelenih površinah. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 načrtovati in organizirati upravljanje rekreacijskih in športnih zelenih površin, 

 voditi, koordinirati in nadzirati delo posameznikov, delovnih sredstev, materialov in tehnologije na 

rekreacijskih in športnih zelenih površinah, 

 pripravljati idejne načrte za vzpostavitev rekreacijskih in športnih zelenih površin, 

 voditi oskrbo in vzdrţevanje rekreacijskih in športnih zelenih površin, 

 skrbeti za varstvo travne ruše, 

 vzdrţevati in varno uporabljati specialno mehanizacijo. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna osnovno in specialno mehanizacijo in jo zna uporabljati, 

 pozna sisteme in naprave za zalivanje površin, njihovo vzdrţevanje ter načine uporabe, 

 pozna značilnosti posameznih rekreacijskih in športnih površin,  

 pozna in razlikuje rastlinske elemente za zasajanje rekreacijskih in športnih površin, 

 prepozna zahteve za vzdrţevanje posameznih rekreacijskih in športnih površin, 

 razlikuje travne mešanice za športne in rekreacijske zelene površine, 

 pozna dela za vzdrţevanje rekreacijskih in športnih površin, 

 pozna pogoje za upravljanje rekreacijskih in športnih zelenih površin, 

 uporablja načrte ureditve rekreacijskih in športnih objektov, 

 pozna normative, pravila, načine in principe gradnje rekreacijskih in športnih zatravljenih objektov in njihovo 

umeščanje v prostor, 

 pozna lastnosti in posebnosti posameznih vrst trav in travnih mešanic za vzdrţljive tratne površine, 

 pozna razvoj trav in njihove značilnosti v posameznih fazah razvoja rasti, 

 pozna potrebe različnih trav po gnojilih, vodi, aeraciji in ostalih dejavnikih rasti, 

 pozna ustrezne materiale (substrate, gnojila, ipd.) za travno rušo, 

 pozna načine vzdrţevanja, oskrbe in priprave travnih površin glede na namen uporabe, 

 pozna osnovne ukrepe za varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci, plevelom ter mahom, 

 pozna postopke in namen vertikutiranja, aerificiranja, vertidreniranja, zarezovanja, peskanja, obrezovanja robov, 

 pozna postopke obnove poškodovane travne ruše, 

 pozna in loči škodljive organizme travne ruše, osnove njihovega razvoja in načina delovanja, 

 pozna znake pomanjkanja in preseţka posameznih hranil v travni ruši, 

 pozna posledice okoljskih dejavnikov na travni ruši, 

 pozna stroje in naprave za izvajanje oskrbovalnih ukrepov gojene travne ruše 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 pripravi stroje in naprave ter materiale za delo ter jih varno uporablja, 

 načrtuje in organizira nabavo potrebne opreme in repromaterialov, 

 pripravi letni delovni načrt in terminske plane izvedbe del na zelenih površinah, 

 pripravi načrt zasaditve z okrasnimi prvinami, 
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 načrtuje oznake in opremo rekreacijskih in športnih zelenih površin (zastavice, goli, črte, ipd.), 

 organizira in načrtuje potrebna vzdrţevalna in obratovalna dela, 

 organizira in vodi programe za usposabljanje, 

 odloča in odgovarja za področje priprave terena in zemljišč, izbora in setve travnih semen oz. polaganja travnih 

ruš, oskrbe in vzdrţevanja tratnih površin in dodatne opreme, 

 pripravi strokovna izhodišča in idejni načrt za gradnjo in postavitev rekreacijskih in športnih zelenih površin ter 

pripadajoče opreme, 

 priskrbi potrebno dokumentacijo in dovoljenja za izgradnjo zatravljenih objektov, 

 sodeluje pri izgradnji gradbenega načrta za rekreacijske in športne zatravljene površine, 

 spremlja in nadzoruje rast trav na rekreacijskih in športnih zelenih površinah, 

 odloča o rednem vzdrţevanju trajnih travnih površin, 

 odloča o izbiri in porabi gnojil, FFS in biocidov, 

 izbere optimalni čas za namakanje, gnojenje, aeracijo, in ostale ukrepe, 

 določi sanacijske ukrepe posameznih degradacij, 

 pripravi načrt košnje glede na namen uporabe rekreacijskih in športnih zelenih površin, 

 spremlja zdravstveno stanje travne ruše, diagnosticira škodljive organizme in izbere ustrezen način varstva in 

zaščite ter pri tem varuje zdravje in okolje, 

 diagnosticira fiziološke motnje in predlaga ustrezne ukrepe, 

 pripravi in varno uporablja stroje in naprave za oskrbo travne ruše, 

 opravlja enostavna vzdrţevalna dela in manjša popravila na strojih in napravah, 

 določi lokacijo oznak in opreme na rekreacijskih in športnih zelenih površinah ter jo postavlja in vzdrţuje, 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- predstavljena seminarska naloga, napisana v obsegu 5–10 strani,  

- vsaj 80 % prisotnost na vajah, 

- opravljen ustni izpit, 

- oskrba športnih in rekreacijskih zelenih površin pri praktičnem izobraţevanju. 

 

Posebnost v izvedbi: 

Za praktično izobraţevanje morajo biti zagotovljene športne in rekreacijske površine v velikosti, kot jo določajo 

pravila posamezne športne ali rekreacijske panoge. 
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KATALOG ZNANJA – Ekološka pridelava hrane (EPH) – UPK 
 

1. IME PREDMETA:  

 

EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE (EPH) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

 preusmeriti kmetijsko gospodarstvo v ekološko pridelavo hrane, 

 načrtovati in izvajati ekološko pridelavo in rejo,  

 izbrati in racionalno uporabljati pripomočke in repromateriale za ekološko pridelavo. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 samostojno voditi ekološko kmetijo,  

 sodelovati pri izvajanju ekološke kontrole,  

 trţiti ekološke pridelke in izdelke , 

 voditi dnevnik za ekološke kmetije,  

 varovati in ohranjati biotično raznovrstnost pri svojem delu, 

 razvijati odgovoren odnos do okolja in narave ter racionalno gospodariti z naravnimi viri, 

 ohranjati kulturno krajno, 

 organizirati in izvajati dejavnost v ekološkem kmetovanju v skladu s pravili varnega dela in varovanja 

okolja. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 razume pomen in razvoj ekološkega kmetovanja,  

 zna utemeljiti razloge za razvoj ekološkega kmetovanja v razvitem svetu v zadnjih desetletjih, 

 prepozna razvojne potenciale ekološkega načina kmetovanja v svetu in pri nas, 

 pozna različne načine ekološkega kmetovanja, 

 razume pravila in zahteve za predelavo biološko pridelanih surovin, 

 razume pomen zdrave prehrane, 

 pozna organiziranost ekoloških kmetov,  

 pozna tipe ekoloških kmetij, 

 razume pravila ekološkega kmetovanja, 

 zna organizirati in voditi delo na ekološki kmetiji,  

 zna ravnati z organskimi odpadki na ekološki kmetiji, 

 pozna normative za gradnjo objektov na ekološki kmetiji, 

 razume postopek priznavanja ekološke kmetije, 

 pozna zakonodajo, ki urejuje področje kontrole ekološkega kmetovanja oz. certificiranja ekoloških pridelkov oz. 

ţivil, 

 pozna postopke priprave in obdelave tal primernih za ekološko kmetovanje,  

 se seznani z izbiro primernega kolobarja v ekološkem kmetijstvu, 

 pozna različne tehnologije ekološke pridelave v posameznih panogah rastlinske pridelave, 

 pozna načela ekološkega sadjarstva in vinogradništva, 

 razume tehnološke postopke, 

 naprave nasada in oskrbe, 

 spozna načine varstva rastlin v ekološkem kmetovanju, 

 pozna osnove ţivalim prilagojene vzreje, 

 razume različne tehnologije ţivalim prilagojene vzreje v posameznih panogah,  

 razume pravila oskrbe domačih ţivali v ekološki ţivinoreji, 

 pozna metode predelave, 

 pozna snovi za predelavo in embalaţo, 

 pozna postopke skladiščenja, 

 pozna pomen promocije,  

 pozna pravila trţenja na domu, 
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 pozna pomen evidenc, 

 pozna razvojne moţnosti turizma na slovenskem podeţelju in posebno mesto slovenskih ekoloških turističnih 

kmetij, 

 zna povezati značilnosti ekološkega kmetovanja in zahteve sodobnega turista, 

 se zaveda prednosti in posebnosti ekološke pridelave hrane in ponudbe le-te v primerjavi z ostalo ponudbo hrane 

v gostinstvu, 

 razume raznolike prednosti turistične ponudbe na ekološki kmetiji (ponudba zdrave hrane in izvirnih jedi, 

manjše število turistov na enem mestu, naravno okolje, moţnosti neposrednega stika z naravo, doţivljanje 

pristnih druţinski odnosov, spoznavanje bogastva zgodovinske in kulturne dediščine na podeţelju, moţnosti 

rekreacije v naravi, vključevanje v kmečka opravila, posebne ponudbe za specifične skupine gostov....). 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 ocenjuje pomen bio-hrane: v prehrani nasploh, v dietetiki ..., 

 predstavi negativne pojave v okolju in na zdravju ljudi kot posledico pretirane uporabe kemičnih sredstev v 

kmetijstvu (širjenje monokultur), prevelike koncentracije ţivinoreje v določenem okolju, izgube genetskega 

materiala, vpliva industrijskega onesnaţenja na kmetijstvo ... ipd., 

 predvidi moţnosti razvoja pridelave in proizvodnje ekološko pridelane (varne) hrane, 

 spozna osnove optimalne kmetijske prakse: raba zaščitnih sredstev, gnojil ..., 

 analizira posebnosti in značilnosti različnih pristopov: filozofski, biodinamični, prepoznavnost po blagovnih 

znamkah ..., 

 analizira pomen kroţenja snovi : hranljive snovi, energija, voda ..., 

 spozna posebne zahteve v ekološki pridelavi in reji ter predelavi, 

 ponazori in oceni moţnosti nakupa in dokupa reprodukcijskega materiala, pridelave in reje, predelave ...,  

 načrtuje uporabo dovoljenih substancami in načinov pri predelavi mleka, mesa, vina ..., 

 skrbi za pozitivne vplive določenih substanc na okolje in zdravje človeka,  

 se nauči voditi proizvodne in delovne evidence, 

 organizira izvajanje kontrole na ekoloških kmetijah, 

 skrbi za skladiščenje, embaliranje in označevanje proizvodov, 

 vodi načrtuje postopke kompostiranja, ravnanja z gnojem ..., 

 analizira moţnosti uporabe organskih gnojil, 

 izbere primeren material za gradnjo, 

 izpolnjuje ali pregleduje evidence za kontrolo ekološke kmetije in certifikacijo ekoloških pridelkov oz. ţivil, 

 pozna in izvaja specifike kontrole in certificiranja pri pridobivanju določenih blagovnih znamk (biodinamični 

način kmetovanja), 

 zna oskrbovati posevke v ekološkem kmetijstvu, 

 primerja in presoja različne tehnološke pristope v: poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, 

semenarstvu, posebnih kulturah (zelišča, gobe ...), 

 izbere sorte, 

 izdela načrt zasaditve, 

 oskrbuje trajni nasad, 

 skrbi za spravilo in skladiščenje pridelkov, 

 izbere primerne načine, postopke in sredstva za varstvo rastlin, 

 utemelji pomen etologije pri vzreji domačih ţivali, 

 primerja in ocenjuje različne tehnološke pristope v: govedoreji, prašičereji, perutninarstvu, konjereji, reji 

drobnice, kunčereji in ostalih panogah ( ribogojstvo, čebelarstvo, polţi ...), 

 izračuna indeks ustreznosti reje ţivali, 

 neguje in oskrbuje domače ţivali, 

 načrtuje in ocenjuje priporočene načine oskrbe domačih ţivali: krmljenje (priprava krme, paša ...), nega, 

razmnoţevanje, prevozi, zdravstveno varstvo …, 

 izbere ustrezne snovi za predelavo, 

 izbere ustrezno embalaţo, 

 organizira skladiščenje pridelkov in izdelkov v skladu z ekološkim kmetovanjem, 

 koordinira pripravo promocijskega materiala, 

 pripravi izdelek za trg, 

 vodi knjigo z zapisovanjem tehnoloških opravil, 

 vodi evidenco nabave in prodaje, 

 skrbi za sledljivost ekoloških pridelkov in izdelkov, 
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 predstavi razvojne moţnosti ekološke turistične kmetije na konkretnem primeru turistične kmetije v določeni 

slovenski pokrajini, 

 ovrednoti in ocenjuje posebnosti ekološke turistične kmetije, 

 načrtuje ponudbo na konkretni ekološki turistični kmetiji 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- vsaj 80 % prisotnost na vajah, 

- opravljen ustni izpit, 

- ekološka pridelava hrane v sodelovanju s praktičnim izobraţevanjem. 

 

Za izvajanje predmeta mora imeti šolsko posestvo ali medpodjetniški izobraţevalni center ekološko rastlinsko 

pridelavo ali rejo ţivali. 
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KATALOG ZNANJA – Logistika in mehanizacija v kmetijstvu (LMK) – UPK 
 

1. IME PREDMETA:  

 

LOGISTIKA IN MEHANIZACIJA V KMETIJSTVU (LMK) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- pripraviti logistični načrt organizacije glede na njeno usmerjenost in trenutne potrebe, 

- organizirati mehaniziran proces izvedbe različnih del v kmetijstvu, 

- izvesti in vrednotiti različna strojna dela v kmetijstvu. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 pripraviti in izvesti različna mehanizirana dela v kmetijstvu, 

 načrtovati logistiko vzdrţevanja opreme in strojev, 

 načrtovati potrebe po logističnih storitvah, 

 izvajati naloge nadzora logističnih storitev, 

 uporabljati IKT tehnologijo. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 opredeli logistično vedo, 

 našteje razdelitev logistike, 

 opredeli bistvo logistične zasnove, 

 prepozna poslovno logistiko, 

 opredeli makrologistiko, 

 po svojih besedah opiše in pojasni naloge logistike, 

 utemelji cilje logistike, 

 samostojno navaja posamezne naloge poslovne logistike, 

 našteje sestavo makrologističnega sistema, 

 našteje logistične procese, 

 prepozna logistične podsisteme, 

 samostojno navaja primere tokov v logističnem sistemu, 

 opredeli časovni prostorski in vrednostni vidik, 

 analizira logistične stroške, 

 opredeli transport in transportne sisteme,  

 našteje najpogostejše vrste logistične dokumentacije, 

 opredeli pomen in uporabnost kmetijske mehanizacije, 

 našteje različne vrste traktorjev, 

 našteje sestavne sklope traktorjev, 

 opredeli karakteristike motorjev, 

 opiše vlečne karakteristike traktorjev, 

 opredeli elektronsko opremo traktorjev, strojev in ostale opreme, 

 našteje kmetijske stroje, 

 našteje sestavne sklope kmetijskih strojev, 

 analizira storilnost delovnega agregata, 

 našteje varnostne ukrepe pri delu s kmetijsko mehanizacijo, 

 našteje načine izvedb različnih del, 

 našteje načine obračanja delovnega agregata, 

 opiše in pojasni izvedbe različnih del v kmetijstvu, 

 po svojih besedah opiše in pojasni testiranje strojev za varstvo rastlin, 

 našteje evidence, ki se uporabljajo pri delu s kmetijsko mehanizacijo, 

 našteje vzdrţevalna dela pri traktorju in kmetijski mehanizaciji, 

 opredeli uporabo satelitskih sistemov pri izvedbi mehaniziranih del v kmetijstvu. 
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Formativni cilji  

 

Študent: 

 opravlja naloge logistike, 

 izpelje logistični proces, 

 načrtuje nabavo kmetijske mehanizacije, 

 izračuna izkoriščenost kmetijske mehanizacije, 

 izdela načrt nabave materiala, 

 načrtuje rabo kmetijske mehanizacije, 

 načrtuje nabavo repromateriala, 

 skrbi za ustrezno zalogo, 

 načrtuje logistiko vzdrţevanja opreme in strojev, 

 organizira izvedbo različnih mehaniziranih del, 

 izbere optimalen način skladiščenja za določene vrste materialov in končnih izdelkov, 

 izdela načrt oskrbe ostankov in odpadkov, 

 izbere primeren način transporta, 

 vodi ustrezno dokumentacijo, 

 izbere primeren traktor za izvedbo določenega dela, 

 prepozna različne sklope traktorja, 

 razbira graf karakteristik motorjev, 

 načrtuje nabavo traktorja glede na obstoječe stroje, 

 načrtuje nabavo traktorja in primernih strojev, 

 izpelje postopek nabave traktorja, 

 primerja traktor z dodatno elektronsko opremo s traktorjem brez te opreme, 

 izdela poročilo o storilnosti delovnega agregata, 

 pripravi osnutek izjave o varnosti, 

 ugotovi skladnost kmetijske mehanizacije z varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami, 

 organizira izvedbo različnih mehaniziranih del, 

 organizira pripravo in nastavitev kmetijskih strojev za delo, 

 komentira tehnično poročilo testiranja strojev za varstvo rastlin, 

 načrtuje vzdrţevalna dela na traktorju, 

 načrtuje vzdrţevalna dela na kmetijskih strojih. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- vsaj 80 % prisotnost na vajah, 

- opravljen pisni izpit, 

- pripraviti logističen načrt organizacije glede na usmeritev gospodarstva v sodelovanju s praktičnim 

izobraţevanjem, 

- pri praktičnem izobraţevanju pripraviti mehaniziran proces izvedbe del v pridelavi in reji 

Za izvajanje predmeta mora imeti šolsko posestvo ali medpodjetniški izobraţevalni center na razpolago primerno 

mehanizacijo in logistično opremo. 
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KATALOG ZNANJA – Terapevtska in socialna dejavnost na podeţelju (TSP) – UPK 
 

1. IME PREDMETA:  

 

TERAPEVTSKA IN SOCIALNA DEJAVNOST NA PODEŢELJU (TSP) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- razviti odgovoren odnos do posebnih socialnih skupin (starejši prebivalci, invalidi …); 

- razumeti in spremljati socialne spremembe na podeţelju in v celotni druţbi;  

- presojati socialne odnose na podeţelju; 

- prepoznati priloţnosti za uvajanje nekmetijskih dejavnosti na podeţelju. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 samostojno in v skupini razreševati osebne probleme in probleme skupnosti; 

 poznati pomen kakovostnih socialnih stikov na podeţelju za osebni razvoj in nadaljnji razvoj podeţelja;  

 opravljati nekatere socialne dejavnosti na podeţelju; 

 izvajati ukrepe oskrbe starejših oseb in ljudi s posebnimi potrebami; 

 nadgrajevati znanje na področju oskrbe in varstva posebnih socialnih skupin; 

 razumeti pomen zdrave prehrane za kakovost ţivljenja; 

 razvijati nekmetijske dejavnosti na kmetiji. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna vrste nekmetijskih dejavnosti na podeţelju; 

 pozna materialne, kadrovske in druge pogoje za uvajanje nekmetijskih dejavnosti na kmetiji; 

 razume pomen nekmetijskih dejavnosti za trajnosten razvoj podeţelja; 

 zna presojati moţnosti za razvoj nekmetijskih dejavnosti na kmetiji; 

 razume pomen načrtnega in usklajenega razvoja nekmetijskih dejavnosti na podeţelju;  

 pozna ustanove, zavode in sluţbe, ki pristojne za socialno dejavnost; 

 pozna vrste in oblike socialne dejavnosti na podeţelju; 

 pozna socialne skupine na podeţelju; 

 pozna razvoj odnosov med skupinami znotraj lokalnih skupnosti; 

 razume pomen dobrih socialnih stikov za sobivanje različnih skupin prebivalcev na podeţelju; 

 pozna metode oblikovanja pozitivnih socialnih stikov; 

 pozna značilnosti osebnosti v različnih ţivljenjskih obdobjih; 

 pozna pomen medgeneracijskega sodelovanja; 

 pozna pomen sodelovanja med različnimi socialnimi skupinami na podeţelju; 

 pozna osnove sistema socialnega varstva; 

 pozna kodeks etičnih načel na področju socialnega varstva; 

 pozna potrebe posameznih skupin uporabnikov (starejši ljudje, osebe s teţavami v duševnem razvoju, osebe 

invalidnostmi,…); 

 razume potrebe uporabnikov; 

 pozna potek izvajanja socialne oskrbe ter program dela; 

 pozna vlogo in pomen društev in drugih organizacij na podeţelju; 

 pozna pomen fizičnega in intelektualnega dela za osebnostni razvoj; 

 razume pomen zdravega načina ţivljenja za osebni in druţbeni razvoj; 

 pozna načine in moţnosti varovanja zdravja na podeţelju; 

 pozna moţnosti športne in rekreativne dejavnost na podeţelju; 

 pozna metode rekreacije in sprostitve za posamezne skupine prebivalcev; 

 pozna ukrepe za zagotavljanje duševnega in fizičnega zdravja; 

 pozna metode in postopke za preprečevanje stresa; 

 pozna pomen zdrave prehrane za človekovo zdravje; 

 pozna osnovna načela zdrave prehrane; 

 pozna hrano v različnih ţivljenjskih obdobjih; 
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 pozna načine pridelave priprave hrane za posamezne skupine prebivalcev (mladi, starejši prebivalci, bolniki …); 

 pozna osnove zdravega in dietnega prehranjevanja; 

 pozna higiensko ravnanje z ţivili; 

 pozna pomen zdrave in biološko pridelane hrane. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 analizira razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeţelju v Sloveniji;  

 primerja dosedanji razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeţelju z moţnostmi in potrebami; 

 analizira potrebe za uvajanje nekaterih nekmetijskih dejavnosti; 

 opredeli pogoje za opravljanje nekmetijskih dejavnosti na kmetiji; 

 analizira pomen nekmetijskih dejavnosti na kmetiji za eko-socialni razvoj slovenskega kmetijstva; 

 primerja razvoj nekmetijskih dejavnosti v posameznih slovenskih pokrajinah; 

 primerja razvoj nekmetijskih dejavnosti v Sloveniji in v Evropi; 

 predstavi izbrano nekmetijsko dejavnost na kmetiji, 

 spozna dejavnost zavodov in sluţb, pristojnih za socialno dejavnost na podeţelju; 

 predvidi moţnosti za opravljanje socialne dejavnosti na podeţelju; 

 opredeli dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje socialnih odnosov na podeţelju;  

 našteje in opredeli značilnosti socialnih skupin na podeţelju; 

 analizira značilnosti različnih socialnih okolij in jih primerja med seboj; 

 opredeli in primerja osebnostne značilnosti v posameznem ţivljenjskem obdobju; 

 predstavi izbrano podeţelsko okolje in pojasni njegove socialne značilnosti; 

 opredeli vlogo in pomen druţine za oblikovanje osebnosti in socialnih odnosov; 

 analizira osnove sistema socialnega varstva in ga primerja z moţnostmi, ki jih nudi podeţelje, 

 analizira potrebe posameznih skupin uporabnikov; 

 načrtuje lastno delo in delo manjše skupine; 

 načrtuje in izvaja enostavne terapevtske delavnice za manjše skupine uporabnikov; 

 izdela program terapevtskih delavnic; 

 izdela program socialne oskrbe in varstva za posamezne skupine uporabnikov (starejši prebivalci, invalidne 

osebe,…); 

 analizira dejavnost društev na podeţelju in ocenjuje njihovo vlogo; 

 opiše in utemelji potrebe uporabnikov; 

 izdela program aktivnosti za posamezne skupine; 

 presoja ukrepe za reševanje osebnih in organizacijskih vprašanj oz. problemov v skupini; 

 opiše in razloţi pomen ter oblike zdravega načina ţivljenja; 

 izdela in izvaja program laţje telesne vadbe za skupino; 

 izdela podlage za individualni program zdravega načina ţivljenja; 

 opiše pomen naravnega okolja in kulturne pokrajine za ohranjanje duševnega in fizičnega zdravja; 

 izdela in izvaja program športne in rekreacijske aktivnosti za posamezne skupine; 

 izdela program za preprečevanje stresa; 

 izdela načrt zdravega in posameznim skupinam prilagojenega prehranjevanja; 

 opiše načela zdrave prehrane; 

 izvaja pripravo in ponudbo enostavne zdrave prehrane; 

 opiše pomen zdrave prehrane za človekovo zdravje; 

 spozna osnovne načine priprave hrane za posamezne skupine prebivalcev; 

 izvaja postopke higienskega ravnanja z ţivili; 

 ovrednoti prednosti ekološko pridelanih ţivil; 

 analizira ponudbo ekoloških kmetij in oceni, 

 moţnosti za ekološko pridelavo v Sloveniji. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- vsaj 80 % prisotnost na vajah, 

- opravljen ustni izpit, 

- v sodelovanju s praktičnim izobraţevanju prepoznati priloţnosti nekmetijskih dejavnosti na 

podeţelju 
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Za izvajanje predmeta mora imeti šolsko posestvo ali medpodjetniški izobraţevalni center na razpolago laboratorij s 

sanitarno opremo za oskrbo ljudi. 
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KATALOG ZNANJA – Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti (VNV) – 

UPK 
 

1. IME PREDMETA:  

 

VAROVANJE NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (VNV) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

 ohranjati naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, 

 razvijati odgovoren odnos do okolja in narave ter racionalno gospodariti z naravnimi viri, 

 trajnostno delovati na svojem poklicnem področju. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 načrtovati in izvajati ustrezna dela za ohranjanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in 

trajnostnega razvoja;  

 samostojno voditi kmetijo na zavarovanem področju,  

 voditi skupine in izvajati strokovne oglede, 

 promovirati trajnostno rabo dobrin, 

 sodelovati pri izvajanju ekološke kontrole,  

 trţiti produkte s področja zavarovanih območij, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, 

 ohranjati kulturno krajno. 

 

4. KATALOG OPERATIVNIH CILJEV  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna zakonitosti za vzdrţevanje ravnovesij v naravi, 

 razume pomen zavarovanih območij, 

 analizira pomen biotske raznolikosti, 

 pozna naravne vrednote in kulturno dediščino, 

 pozna upravne predpise in postopke, ter zakonodajo s področja naravovarstva, 

 razume pomen ekoremediacij, 

 pozna razvojne moţnosti turizma na tem področju, 

 presoja uporabnost polpulacijske teorije pri spremljanju in opazovanju izbranih ekosistemov, 

 uporablja ustrezno laboratorijsko tehniko, 

 analizira uporabo izbrane laboratorijske metode, 

 pozna osnove vzorčenja, 

 podatke zna grafično predstaviti, 

 analizira pomen avtohtone flore in favne, 

 pozna načine in ukrepe za ohranjanje naravnih vrednot , 

 pozna načine privabljanja koristnih organizmov v neko ţe delno degradirano okolje (ustvarjanje ugodnih 

pogojev za ţivljenje: gnezdišča ..., 

 pozna osnove ekologije in urejanja podeţelja, 

 pozna pravila ekološkega kmetovanja, 

 presoja o ustreznosti uporabe delovnih strojev na določenem področju, 

 pozna načine zbiranja in odstranjevanja ter moţne uporabe odpadnih surovin ter embalaţe, 

 pozna zakonitosti trajnostne rabe dobrin, 

 pozna osnovne komunikacijske veščine, 

 zna uporabljati osnovno komunikacijsko tehnologijo, 

 pozna veščine javnega nastopanja, 

 pozna osnovne zakonitosti timskega dela. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 predstavi pripravo programov razvoja različnih dejavnosti v zavarovanih območjih, 
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 predstavi strokovne predloge ukrepov varstva biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, 

 sledi novostim in spremembam slovenske in evropske zakonodaje s področja varovanja naravnih vrednot in 

okolja, 

 zbira dokumentacijo s področja varstva naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznolikosti, 

 analizira pomen urejanja katastrov o naravnih vrednotah in kulturni dediščini, 

 pripravi operativni načrt za ekoremediacijo, 

 načrtuje izvedbo analize, vodenje evidence in pripravo poročil, 

 meri in ugotavlja kazalce ravnovesij v naravi: meri pH tal, rastišča, najde pomembne vrste rastlin in ţivali za 

ravnovesje v naravi, 

 evidentira in spremlja razvoj pomembnih rastlinskih in ţivalskih vrst, 

 evidentira kulturno dediščino v domačem kraju, 

 načrtuje aktivnosti pri evidentiranju populacij organizmov, ugotavlja velikost populacij organizmov in razmerje 

med njimi (koristni ali redki organizmi), 

 sodeluje pri raziskovalnem delu in spremlja raziskave na področju varstva naravnih vrednot, 

 zbira podatke o rastlinskih in ţivalskih vrstah, njihovih ţivljenjskih prostorih in ekosistemih, 

 zbira in vodi fotodokumentacijo o prostoţivečih ţivalih, habitatih in avtohtonih rastlinah, 

 načrtuje ukrepe varstva naravnih vrednot, 

 predstavi sodelovanje z inšpekcijskimi sluţbami glede ukrepov varstva naravnih vrednot, 

 nadzira pridelavo na ekoloških kmetijah, 

 načrtuje izvedbo projektov za varovanje naravnih vrednot, 

 na primeru načrtuje izvedbo sanacij naravnih nesreč, 

 organizira izvedbo ekoremediacije na izbranem primeru, 

 spremlja delovanje ekoremediacije: naselitev različnih organizmov, rast koristnih rastlin, gliv, alg ..., 

 predlaga organizira in izvede potrebne dodatne ukrepe, 

 ugotavlja oz. meri učinke ekoremediacije, 

 varuje zavarovane in ogroţene rastlinske in ţivalske vrste, 

 nadzoruje, usmerja in spremlja izvajanje načrtov upravljanja zavarovanega območja, 

 organizira izvedbo učnih poti in druge infrastrukture ter ustreznih označb za promocijsko in izobraţevalno 

dejavnost, 

 načrtuje preventivno dejavnost na področju usmerjanja, opozarjanja in informiranja obiskovalcev zavarovanega 

območja in naravnih vrednot, 

 načrtuje sodelovanje v procesu formalnega in neformalnega izobraţevanja, 

 načrtuje osveščanje javnosti o pomenu trajnostnega razvoja, o pomenu ohranjanja naravnih vrednot, 

 načrtuje sodelovanje z vzgojno – izobraţevalnimi ustanovami, 

 predvidi negativne posledice različnih oblik turizma v naravi, 

 organizira in izvaja kreativne delavnice varstva naravnih vrednot za različne ciljne skupine, 

 pripravi slikovno besedilo in drugo gradivo za izvajanje delavnic, pripravo razstav in predstavitev, 

 vodi interesne dejavnosti za področja varstva naravnih vrednot. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- opravljene laboratorijske vaje, 

- vsaj 80 % prisotnost na vajah, 

- opravljen ustni izpit, 

- trajnostno delovati pri praktičnem izobraţevanju. 

-  

Za izvajanje predmeta mora imeti šolsko posestvo ali medpodjetniški izobraţevalni center na razpolago opremljeno 

mikroskopirnico. 
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KATALOG ZNANJA – Praktično izobraţevanje 1 (PRI) – UPK 
 
1. IME DRUGE SESTAVINE:  

 

PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE (PRI) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- praktično utrjevanje kompetence strokovnih in splošnih modulov in predmetov, 

- pridobljena znanja preizkusiti v praksi, 

- organizirati lastno delo in načrtovati svoje praktično izobraţevanje, 

- pripraviti praktično zasnovo diplomskega dela, 

- komunicirati z okolico v okviru svojega strokovnega področja. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

Pri praktičnem izobraţevanju si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

- izbrati ustrezno tehnologijo pridelave, 

- izvajati tehnologijo reje ţivali po etoloških načelih, 

- voditi upravljanje in vzdrţevanje športnih in rekreacijskih zelenih površin, 

- organizirati delo na kmetijskem gospodarstvu, 

- izvajati promocijo in trţenje za podeţelje, 

- izbrati najprimernejšo dejavnost na kmetijskem gospodarstvu v določenem okolju  

- gospodariti na kmetijskem gospodarstvu in biti odgovoren za varovanje okolja, kulturne krajine in 

naravnih dobrin 

- komunicirati z okoljem, 

- organizirati in izvajati dejavnost v skladu s pravili varnega dela. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna tehnološke postopke in dela v ţivinoreji, 

 sodeluje s strokovnimi sluţbami, delovnimi organizacijami, društvi in ustanovami na področju ţivinoreje, 

 razvija human odnos do ţivali,  

 spozna organizacijo kmetijskega gospodarstva oziroma kmetije, 

 spozna razvojne potrebe kmetijskega gospodarstva ali kmetije, 

 načrtuje tehnologijo reje ţivali po etoloških načelih 

 usposobi se za varno izvajanje delovnih postopkov, 

 usposobi se za vodenje vseh potrebnih dokumentov, 

 usposobi se za varovanje okolja, 

 zna komunicirati s sodelujočimi, 

 zna oblikovati zahteve, opozarjati na nepravilnosti in predlagati novosti na strokovnem področju, 

 pozna tehnološke postopke in dela v poljedelstvu in vrtnarstvu, 

 sodeluje s strokovnimi sluţbami, delovnimi organizacijami, društvi in ustanovami na področju poljedelstva in 

vrtnarstva, 

 razvija spoštljiv odnos do narave, 

 spozna organizacijo kmetijskega gospodarstva oziroma kmetije, 

 spozna razvojne potrebe kmetijskega gospodarstva ali kmetije, 

 usposobi se za varno izvajanje delovnih postopkov, 

 usposobi se za vodenje vseh potrebnih dokumentov, 

 usposobi se za varovanje okolja, 

 zna komunicirati s sodelujočimi, 

 zna oblikovati zahteve, opozarjati na nepravilnosti in predlagati novosti na strokovnem področju, 

 pozna tehnološke postopke in dela v sadjarstvu, vinogradništvu in vinarstvu, 

 sodeluje s strokovnimi sluţbami, delovnimi organizacijami, društvi in ustanovami na področju sadjarstva, 

vinogradništva in vinarstva, 

 razvija spoštljiv odnos do narave, 

 spozna organizacijo kmetijskega gospodarstva oziroma kmetije, 

 spozna razvojne potrebe kmetijskega gospodarstva ali kmetije, 
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 usposobi se za varno izvajanje delovnih postopkov, 

 usposobi se za vodenje vseh potrebnih dokumentov, 

 usposobi se za varovanje okolja, 

 zna komunicirati s sodelujočimi, 

 zna oblikovati zahteve, opozarjati na nepravilnosti in predlagati novosti na strokovnem področju. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 organizira in načrtuje delo v ţivinorejski proizvodnji, 

 organizira oskrbo oz. oskrbi krave molznice, 

 organizira oskrbo oz. oskrbi mlado govejo ţivino, 

 organizira oskrbo oz. oskrbi plemenske prašiče,  

 organizira oskrbo oz. oskrbi pujske in prašiče pitance, 

 organizira oskrbo oz. oskrbi perutnino, 

 organizira oskrbo oz. oskrbi drobnico, 

 organizira oskrbo oz. oskrbi konje, 

 trenira in jezdi konje, 

 organizira oskrbo oz. oskrbi čebele in predatorje, 

 organizira oskrbo oz. oskrbi ribogojnico, 

 organizira oskrbo oz. oskrbi male ţivali, 

 vodi evidence v ţivinoreji, predelavi in trţenju, 

 organizira pridelavo oz. pridela in konzervira krmo s travnikov, 

 uredi in oskrbuje pašnik, 

 predela ţivalske proizvode, jih pakira in pripravlja za trg,  

 skladišči in uporablja stranske proizvode v ţivinoreji, 

 skrbi za stroje in orodja, ki jih uporablja v ţivinoreji prireji in predelavi, 

 ravna z odpadki v skladu z dobro kmetijsko prakso, 

 organizira in načrtuje delo v poljedelstvu in vrtnarstvu, 

 organizira pridelavo oz. pridela različne poljščine, 

 organizira pridelavo oz. pridela različne vrtnine, 

 organizira pridelavo oz. pridela različne vrste zelišč in dišavnic, 

 pospravi in skladišči poljščine, 

 pobere vrtnine, jih predela, skladišči, pakira in pripravi za trg, 

 poreţe zelišča in dišavnice, jih posuši, skladišči, predela, pakira in pripravi za trg, 

 vodi evidence v pridelavi, predelavi in trţenju poljščin, vrtnin, zelišč in dišavnic, 

 skladišči in uporablja stranske proizvode v poljedelstvu in vrtnarstvu, 

 skrbi za stroje in orodja, ki jih uporablja v poljedelstvu in vrtnarstvu, 

 ravna z odpadki v skladu z dobro kmetijsko prakso, 

 organizira in načrtuje delo v sadjarstvu, vinogradništvu in vinarstvu, 

 organizira pridelavo oz. pridela različne vrste sadja, 

 sodeluje pri načrtovanju in napravi novega nasada, 

 organizira pridelavo oz. pridela in opravi trgatev grozdja, 

 obere in skladišči sadje ter ga pripravi za trg, 

 predela sadje, ga pakira in pripravi za trg, 

 predela grozdje v vino in druge proizvode, 

 neguje vino v kleti, ga ustekleniči in pripravi za trg, 

 vodi evidence v pridelavi, predelavi in trţenju sadja,  

 vodi evidence v vinogradništvu in vinarstvu, 

 skladišči in uporablja stranske proizvode v sadjarstvu, vinogradništvu in vinarstvu, 

 skrbi za stroje in orodja, ki jih uporablja v sadjarstvu, predelavi sadja, vinogradništvu in vinarstvu, 

 ravna z odpadki v skladu z dobro kmetijsko prakso. 
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- opravljeno praktično izobraţevanje v obsegu 400 ur, 

- izpolnjevanje plana PRI in pisanje poročil o PRI 

-  izdelava in predstavitev projektne naloge v okviru PRI 

 

Izvedbo praktičnega izobraţevanja usklajuje predavatelj višje šole-organizator praktičnega izobraţevanja z 

mentorjem v organizaciji, kjer se študent praktično izobraţuje, vsebinsko pa sodeluje tudi predavatelj ustreznega 

modula. Predavatelj višje šole-organizator praktičnega izobraţevanja pripravi skupaj z mentorjem v organizaciji, kjer 

se izvaja praktično izobraţevanje, program dela. Koordinator in mentor spremljata napredovanje študentove 

praktične usposobljenosti. Koordinator obišče organizacijo, kmetijo ipd., kjer se izvaja praktično izobraţevanje vsaj 

dvakrat v letniku oziroma po potrebi tudi večkrat. O tem obvešča predavatelje posameznih predmetov oz. izvajalce 

modulov.  

 

Študent izbere temo diplomskega dela ob začetku 3. semestra. Določita jo mentor v organizaciji, kjer se študent 

praktično izobraţuje in predavatelj višje strokovne šole. Tema mora biti izbrana tako, da jo je mogoče obdelati med 

praktičnim izobraţevanjem v 2. letniku. Diplomsko delo študent izdela po navodilih študijske komisije ter ga 

zagovarja pred komisijo, ki jo sestavljajo trije predavatelji višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent 

pripravi in izvede tudi projekt ali storitev. 
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KATALOG ZNANJA – Praktično izobraţevanje 2 (PRI) – UPK 
 
1. IME DRUGE SESTAVINE:  

 

PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE (PRI) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

Splošni cilji predmeta so: 

- praktično utrjevanje kompetence strokovnih in splošnih modulov in predmetov, 

- pridobljena znanja preizkusiti v praksi, 

- organizirati lastno delo in načrtovati svoje praktično izobraţevanje, 

- pripraviti praktično zasnovo diplomskega dela, 

- komunicirati z okolico v okviru svojega strokovnega področja. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  

Pri praktičnem izobraţevanju si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

- izbrati ustrezno tehnologijo pridelave, 

- izvajati tehnologijo reje ţivali po etoloških načelih, 

- voditi upravljanje in vzdrţevanje športnih in rekreacijskih zelenih površin, 

- organizirati delo na kmetijskem gospodarstvu, 

- izvajati promocijo in trţenje za podeţelje, 

- izbrati najprimernejšo dejavnost na kmetijskem gospodarstvu v določenem okolju  

- gospodariti na kmetijskem gospodarstvu in biti odgovoren za varovanje okolja, kulturne krajine in 

naravnih dobrin 

- komunicirati z okoljem, 

- organizirati in izvajati dejavnost v skladu s pravili varnega dela. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna tehnološke postopke in dela pri ekološkem kmetovanju, 

 sodeluje s strokovnimi sluţbami, delovnimi organizacijami, društvi in ustanovami na področju ekološkega 

kmetovanja, 

 razvija spoštljiv odnos do narave, 

 spozna organizacijo kmetijskega gospodarstva oziroma kmetije, 

 spozna razvojne potrebe kmetijskega gospodarstva ali kmetije, 

 usposobi se za varno izvajanje delovnih postopkov, 

 usposobi se za vodenje vseh potrebnih dokumentov, 

 usposobi se za varovanje okolja, 

 zna komunicirati s sodelujočimi, 

 zna oblikovati zahteve, opozarjati na nepravilnosti in predlagati novosti na strokovnem področju., 

 pozna tehnološke postopke in dela pri ekološkem kmetovanju, 

 sodeluje s strokovnimi sluţbami, delovnimi organizacijami, društvi in ustanovami na področju ekološkega 

kmetovanja, 

 razvija spoštljiv odnos do narave, 

 spozna organizacijo kmetijskega gospodarstva oziroma kmetije, 

 spozna razvojne potrebe kmetijskega gospodarstva ali kmetije, 

 usposobi se za varno izvajanje delovnih postopkov, 

 usposobi se za vodenje vseh potrebnih dokumentov, 

 usposobi se za varovanje okolja, 

 zna komunicirati s sodelujočimi, 

 zna oblikovati zahteve, opozarjati na nepravilnosti in predlagati novosti na strokovnem področju, 

 pozna moţnosti turizma na podeţelju, 

 pozna pravila različnih iger in tekmovanj, 

 sodeluje s strokovnimi sluţbami, delovnimi organizacijami, društvi in ustanovami na področju turizma, 

rekreacije, kulturne dediščine in naravne dobrine, 

 razvija spoštljiv odnos do ljudi, ţivali in narave, 

 spozna organizacijo kmetijskega gospodarstva oziroma turistične kmetije, 
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 spozna razvojne potrebe kmetijskega gospodarstva ali kmetije, 

 usposobi se za varno izvajanje delovnih postopkov,  

 usposobi se za vodenje vseh potrebnih dokumentov, 

 usposobi se za varovanje okolja, 

 zna komunicirati s sodelujočimi, 

 zna oblikovati zahteve, opozarjati na nepravilnosti in predlagati novosti na strokovnem področju, 

 pozna moţnosti terapevtske in socialne dejavnosti na podeţelju, 

 sodeluje s strokovnimi sluţbami, delovnimi organizacijami, društvi in ustanovami na področju terapevtske in 

socialne dejavnosti, 

 razvija spoštljiv odnos do ljudi, ţivali in narave, 

 spozna organizacijo kmetijskega gospodarstva oziroma kmetije, 

 spozna razvojne potrebe kmetijskega gospodarstva ali kmetije, 

 usposobi se za varno izvajanje delovnih postopkov,  

 usposobi se za vodenje vseh potrebnih dokumentov, 

 usposobi se za varovanje okolja, 

 zna komunicirati s sodelujočimi, 

 zna oblikovati zahteve, opozarjati na nepravilnosti in predlagati novosti na strokovnem področju, 

 pozna različne moţnosti marketinga in trţenja na podeţelju, 

 sodeluje s strokovnimi sluţbami, delovnimi organizacijami, društvi in ustanovami na področju marketinga in 

trţenja, 

 razvija spoštljiv odnos do ljudi, ţivali in narave, 

 spozna organizacijo kmetijskega gospodarstva oziroma kmetije, 

 pozna trţne moţnosti kmetijskega gospodarstva ali kmetije, 

 se usposobi za vodenje vseh potrebnih dokumentov, 

 se usposobi za varovanje okolja, 

 zna komunicirati s sodelujočimi, 

 zna oblikovati zahteve, opozarjati na nepravilnosti in predlagati novosti na strokovnem področju, 

 pozna tehnološke postopke in dela v izbrani dejavnosti, 

 sodeluje s strokovnimi sluţbami, delovnimi organizacijami, društvi in ustanovami v izbrani dejavnosti, 

 razvija spoštljiv odnos do ljudi, ţivali in narave, 

 spozna organizacijo kmetijskega gospodarstva oziroma kmetije, 

 spozna razvojne potrebe kmetijskega gospodarstva ali kmetije, 

 usposobi se za varno izvajanje delovnih. postopkov, 

 usposobi se za vodenje vseh potrebnih dokumentov, 

 usposobi se za varovanje okolja, 

 zna komunicirati s sodelujočimi, 

 zna oblikovati zahteve, opozarjati na nepravilnosti in predlagati novosti na strokovnem področju. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 organizira in načrtuje delo v ekološki pridelavi hrane, 

 organizira pridelavo oz. pridela ekološko hrano,  

 predela ekološko hrano, 

 pripravi ekološko hrano za trg, 

 skladišči ekološko hrano, 

 vodi potrebne evidence v ekološki pridelavi, predelavi ter prodaji ekološke hrane,  

 vodi potrebne evidence v ekološki pridelavi hrane, 

 skladišči in uporablja stranske proizvode v ekološkem kmetovanju, 

 skrbi za stroje in orodja, ki jih uporablja pri ekološkem kmetovanju, 

 ravna z odpadki v skladu z dobro kmetijsko prakso, 

 organizira in načrtuje delo v ekološki pridelavi hrane, 

 organizira pridelavo oz. pridela ekološko hrano,  

 predela ekološko hrano, 

 pripravi ekološko hrano za trg, 

 skladišči ekološko hrano, 

 vodi potrebne evidence v ekološki pridelavi, predelavi ter prodaji ekološke hrane,  

 vodi potrebne evidence v ekološki pridelavi hrane, 
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 skladišči in uporablja stranske proizvode v ekološkem kmetovanju, 

 skrbi za stroje in orodja, ki jih uporablja pri ekološkem kmetovanju, 

 ravna z odpadki v skladu z dobro kmetijsko prakso, 

 organizira in načrtuje delo v turizmu in rekreaciji na podeţelju, 

 organizira turistično prireditev, razstavo, dogodek, 

 organizira sprejem skupine na turistični kmetiji, 

 sprejme in vodi skupino po turistični kmetiji, 

 upravlja z rekreacijskimi in športnimi površinami na kmetijskem gospodarstvu, 

 skrbi za rekreacijo, izobraţevanje, zabavo in prijetno počutje obiskovalcev na podeţelju, 

 pripravlja tradicionalno hrano in jo zna ponuditi gostom, 

 organizira in načrtuje delo v terapevtski in socialni dejavnosti na podeţelju, 

 opravlja dela z otroki in odraslimi s posebnimi potrebami na kmetijskem gospodarstvu za terapevtske namene, 

 opravlja varstvo za skupino predšolskih otrok na kmetijskem gospodarstvu, 

 organizira in načrtuje delo v marketingu in trţenju, 

 pripravi stvari za predstavitev na sejmu, 

 pripravi promocijski material za kmetijo, 

 izvede druge marketinške, promocijske in reklamne aktivnosti, 

 promovira in trţi izdelke in storitve s podeţelja, 

 oblikuje lastno ceno za proizvode, ki jih bo prodajal na trţišču, 

 organizira in načrtuje delo v specialnih dejavnostih na kmetijskem gospodarstvu, 

 organizira delo oz. sam izvaja specialno dejavnost na kmetijskem gospodarstvu, 

 vodi evidence v dejavnosti, 

 skladišči in uporablja stranske proizvode v dejavnosti, 

 skrbi za stroje in orodja, ki jih uporablja v dejavnosti, 

 ravna z odpadki v skladu z dobro kmetijsko prakso. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- opravljeno praktično izobraţevanje v obsegu 400 ur, 

- izpolnjevanje plana PRI in pisanje poročil o PRI 

-  izdelava in predstavitev projektne naloge v okviru PRI 

 

Izvedbo praktičnega izobraţevanja usklajuje predavatelj višje šole-organizator praktičnega izobraţevanja z 

mentorjem v organizaciji, kjer se študent praktično izobraţuje, vsebinsko pa sodeluje tudi predavatelj ustreznega 

modula. Predavatelj višje šole-organizator praktičnega izobraţevanja pripravi skupaj z mentorjem v organizaciji, kjer 

se izvaja praktično izobraţevanje, program dela. Koordinator in mentor spremljata napredovanje študentove 

praktične usposobljenosti. Koordinator obišče organizacijo, kmetijo ipd., kjer se izvaja praktično izobraţevanje vsaj 

dvakrat v letniku oziroma po potrebi tudi večkrat. O tem obvešča predavatelje posameznih predmetov oz. izvajalce 

modulov.  

 

Študent izbere temo diplomskega dela ob začetku 3. semestra. Določita jo mentor v organizaciji, kjer se študent 

praktično izobraţuje in predavatelj višje strokovne šole. Tema mora biti izbrana tako, da jo je mogoče obdelati med 

praktičnim izobraţevanjem v 2. letniku. Diplomsko delo študent izdela po navodilih študijske komisije ter ga 

zagovarja pred komisijo, ki jo sestavljajo trije predavatelji višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent 

pripravi in izvede tudi projekt ali storitev. 
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KATALOGI ZNANJA ZA PROGRAM NARAVOVARSTVO 

 

KATALOG ZNANJA – Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) – NAR 

 
 

1. IME PREDMETA 

 

POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE (PSV) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 kakovost medosebnega in poslovnega sporazumevanja; 

 obvladovanje strategij samostojnega učenja in načrtovanja osebnega razvoja; 

 razvijanje odgovornosti za načrtno in organizirano delovanje; 

 razvijanje aktivnega pristopa pri iskanju virov informacij in znanja; 

 razvijati zavest o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela; 

 razvijanje sposobnosti proţnega mišljenja, kritičnega presojanja in ustvarjalnosti; 

 ustvarjanje zmoţnosti za vključevanje v procese, v skupino in organizacijo (identifikacije z organizacijo), 

 spoznavanje pomembnosti in vloge ter načine vodenja, 

 spoznavanje orodij za kakovostnejše vodenje sodelavcev, 

 obvladovanje stresnih situacij. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 poznavanje in vrednotenje človekovih lastnosti kot podlaga za delovno kompetentnost; 

 učinkovito vključevanje v sporazumevanje in odnose v skupino in organizacijo;  

 obvladovanje osnovnih kazalnikov in pristopov za kakovostno vodenje sodelavcev; 

 uporaba orodij za motiviranje in vrednotenje uspešnosti (zadovoljstva) zaposlenih; 

 kooperativnost in timsko delo; 

 sistematičen pristop k načrtovanju, organiziranju, vodenju in odločanju (podjetniška kompetentnost); 

 usposobljenost za ustvarjanje, pridobivanje in prenos znanja ter spreminjanje lastnega vedenja in 

vzpodbujanje sprememb v organizaciji. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 opiše in utemelji proces sporazumevanja; 

 vrednoti pomen skladnosti besednega in nebesednega sporazumevanja; 

 presoja specifičnost osebnega modela sporazumevanja; 

 utemeljuje vidike prepričljivega medosebnega sporazumevanja; 

 spozna in ocenjuje javno nastopanje; 

 pojasnjuje sporazumevanje in odgovarjajoče odnose v skupini in organizaciji; 

 pozna in utemeljuje načine in metode poslovnega sporazumevanja; 

 vrednoti kakovost poslovnega sporazumevanja; 

 analizira in vrednoti moţne ovire in motnje sporazumevanja; 

 spozna vlogo in uporabo trţnega komuniciranja in odnosov z javnostjo, 

 spozna človeške zmoţnosti in njihov pomen za organizacijo; 

 spozna pomen upravljanja in ravnanja s človeškimi viri; 

 spozna strukturo in delovanje človekove osebnosti; 

 spozna pojem, vrste, oblikovanje organizacije ter organizacijsko strukturo; 

 spozna pomen sistemizacije delovnega mesta; 

 spozna pristope za kakovostno organiziranje (lastnega) dela in časa; 

 spozna proces organiziranja dela in delegiranja nalog v skupini; 

 spozna in razume razloge za ugotavljanje delovne uspešnosti zaposlenih; 

 pojasnjuje orodja/metode za spremljanje in ugotavljanje delovne uspešnosti; 
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 pojasnjuje motivacijske mehanizme posameznika in organizacije; 

 spozna uporabnost motivacijskih teorij; 

 spozna vlogo menedţmenta pri oblikovanju in vzdrţevanju motiviranosti zaposlenih; 

 pozna moţna orodja za vzpodbujanje in vzdrţevanje motiviranosti; 

 pojasnjuje funkcije upravljanja, menedţmenta, vodenja, podjetništva;  

 opredeli vidike osebne kakovosti vodij (kompetence za kakovost vodenja); 

 pojasnjuje pomen komuniciranja in motiviranja kot orodij vodenja; 

 spozna uporabo različnih pristopov vodenja; 

 spozna pomen ciljnega vodenja posameznika, skupine ali podjetja; 

 razume zgradbo in delovanje skupine; 

 opiše in analizira razlike med običajnim skupinskim in timskim pristopom k delu; 

 vrednoti pomen timskega dela; 

 spozna principe sestave in razvoja tima; 

 utemelji pomen in funkcijo medosebnega sporazumevanja in konflikta; 

 spozna in razume učinkovitost moţnih strategij ravnanja v konfliktu; 

 spozna vlogo in psihološko ozadje problemov; 

 razume nujnost sprememb, izboljšav, napredka v skupini ali organizaciji; 

 pozna in razume psihološke osnove in načine odločanja; 

 pojasni ustvarjalnost kot proces v posamezniku in organizaciji; 

 spozna metode, ki omogočajo kreativen in logičen pristop k reševanju problemov; 

 razlikuje med idejo, invencijo, inovacijo, tehnično izboljšavo; 

 spozna sistemske pristope za vzpodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih; 

 spozna razloge stresa; 

 razlikuje različne stresne situacije; 

 opredeli posledice stresnih situacij; 

 spozna orodja za odpravo stresnih situacij; 

 spozna in razume elemente organizacijske kulture; 

 spozna dejavnike in postopke, ki vplivajo na oblikovanje oz. spreminjanje kulture; 

 vrednoti pomen učeče se organizacije za oblikovanje oz. spremembo kulture. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 načrtuje proces sporazumevanja; 

 načrtuje pripravo na sporazumevanje; 

 analizira kakovost sporazumevanja posameznika ali skupine; 

 uporabi različna orodja prepričljivega sporazumevanja (poslušanje, vprašanja, ugovori, argumentacija …); 

 pripravi in izvede javni nastop; 

 pripravi in vodi poslovni razgovor; 

 pripravi in vodi sestanek; 

 izbere ustrezen načina poslovnega sporazumevanja; 

 izbere eno ali dvosmerno sporazumevanje glede na situacijo; 

 daje kakovostno povratno informacijo;  

 odkriva in odpravlja motnje v sporazumevanju; 

 načrtuje in koordinira korake za trţno komuniciranje: identificira ciljno skupino, določa cilje 

komuniciranja,oblikuje sporočilo, izbere komunikacijski kanal; 

 presoja kompetentnost zaposlenih v delovnem okolju; 

 izdela karierni načrt;  

 izdela postopek za pridobitev (privabljanje) in selekcijo novega delavca; 

 izdela strukturo majhnega podjetja ter sistemizacijo delovnih mest; 

 oceni razloge za neskladje med zahtevami delovnega okolja in zmoţnostmi / kompetencami zaposlenih; 

 oblikuje kakovostne cilje; 

 izdela akcijski plan dela (načrt);  

 rešuje problem neorganiziranosti pri delu; 

 delegira nalogo skozi proces usposabljanja; 

 načrtuje in izvede letni razgovor; 

 sodeluje pri spremljanju, ugotavljanju in vrednotenju delovne uspešnosti; 

 sodeluje pri načrtovanju razvoja in napredovanja; 
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 ugotavlja lastno motiviranost; 

 ugotavlja motiviranost drugih; 

 uporabi spoznanja motivacijskih teorij v praksi;  

 uporabi pohvalo in kritiko kot orodji motiviranja; 

 izbere učinkovita orodja za motiviranje; 

 vrednoti motiviranost v konkretnem delovnem okolju, 

 izbira med vlogami, nalogami in odgovornostmi upravljanja, menedţmenta, vodenja ter podjetništva; 

 načrtuje (lastne) kompetence za vodenje; 

 vrednoti formalno in socialno moč vodij; 

 izbere in uporabi odgovarjajoč pristop (način) vodenja; 

 vodi skupino; 

 uporabi ciljno vodenje v okviru projekta; 

 prepoznava in presoja kakovost vodenja; 

 oblikuje in razmeji poloţaje in vloge v skupini; 

 izbira orodja (motiviranje, sporazumevanje) za učinkovito delovanje skupine; 

 razvije zmoţnost timskega delovanja; 

 sestavi tim glede na funkcionalne in timske vloge; 

 organizira skupinsko ali timsko delo; 

 uporabi ustrezno strategijo ravnanja v konfliktu; 

 ugotavlja in rešuje probleme; 

 analizira podatke in informacije za sprejemanje odločitev s pomočjo ustreznih metod (SWOT analiza, diagram 

vzrokov in posledic, miselni vzorec …); 

 uporabi metode in tehnike za razvijanje ustvarjalnega reševanja problemov (Brainstorming, Brainwriting, Delfi, 

Sinekta …); 

 določa in vrednoti ideje kot uporabne in koristne (invencija);  

 vrednoti pomen ustvarjalnosti v delovnem okolju; 

 načrtuje (upošteva) okolje, ki omogoča razvoj ustvarjalnosti; 

 daje ideje za spremembe v skupini in organizaciji; 

 razvije proţnost in prilagodljivost za spremembe v organizaciji; 

 loči stresne situacije med seboj; 

 izbere ustrezna orodja za odpravo stresnih situacij;  

 analizira razloge za nastale stresne situacije; 

 izbere ustrezne pristope za odpravljanje stresnih situacij; 

 ugotavlja konkretno organizacijsko kulturo; 

 oblikuje temeljna pravila poslovne kulture; 

načrtuje spremembo kulture organizacije (z uvajanjem sprememb na področju vodenja, medosebnih odnosov, 

organiziranosti, timskega dela …). 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 82 ur (58 ur predavanj, 24 ur seminarskih vaj);  

Število ur samostojnega dela: 98 ur (50 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 48 ur izdelava seminarske 

naloge); 

Skupaj 180 ur dela študenta (6 KT) 

 

  



 

 

 

 

 

97 

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

 

 

KATALOG ZNANJA – Ekonomika in management podjetij (EMP) – NAR 
 

1. IME PREDMETA 

 

EKONOMIKA IN MANAGEMENT PODJETIJ (EMP) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 spoznavanje elementov uspešnega gospodarjenja, 

 obvladovanje kategorij ekonomike, financ, trga, sredstev, stroškov in proizvodnje/storitev, 

 spoznavanje računovodskih izkazov, 

 spoznavanje kazalcev za presojo poslovanja podjetij, 

 razvijanje sposobnosti za presojo poslovnih priloţnosti, 

 obvladovanje strategij projektnega vodenja, 

 spoznavanje dela v projektno usmerjenem okolju, 

 razvijanje zavesti o pomenu podjetništva 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 vključevanje v poslovne procese, 

 sistematičnost pristopa k načrtovanju poslovanja podjetij, 

 uporaba orodij za presojo uspešnosti poslovanja, 

 sistematični pristop k ustvarjanju, pridobivanju in prenosu znanja v prakso, 

 usposobljenost za samostojno izdelavo poročil, analiz, kazalcev in njihovo interpretacijo, 

 usposobljenost za vodenje projektov. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 spozna temeljne pojme ekonomike poslovanja; 

 usposobi se za razmišljanje, ki sledi ekonomski logiki oblikovanja in sprejemanja poslovnih odločitev; 

 spozna prvine poslovnega procesa; 

 spozna pojme stroški, vrste stroškov, stroškovna mesta in nosilci stroškov; 

 razume temeljne pojme računovodskih izkazov, razlike med poslovnim, premoţenjskim, finančnim in denarnim 

izidom;  

 utemeljuje vplive prihodkov in odhodkov na poslovni izid in utemeljuje uspešnost poslovanja; 

 utemeljuje premoţenje podjetja skozi poznavanje sestavin bilance stanja in izkaza uspeha; 

 utemeljuje vrednost podjetja; 

 spozna osnovne značilnosti kapitalskih in finančnih trgov; 

 spozna izhodišča podjetij, podjetništva in gospodarjenja; 

 pozna trg in dogajanje na trgu; 

 seznani se s poslovnim načrtovanjem, vsebino in načinom izdelave poslovnega načrta; 

 spoznavanje in vrednotenje investicij; 

 pridobi temeljna znanja s področja managementa; 

 pozna elemente in zakonitosti projektnega dela, 

 spozna različne oblike in faze projektov; 

 spozna in analizira vlogo vodje projekta; 

 spozna različne projektne organizacije; 

 se nauči analizirati projektno nalogo, 

 slednjo zna razstaviti na faze in sestaviti tim. 

 

 

Formativni cilji  
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Študent: 

 določa prvine poslovnega procesa in iz njih izhajajoče stroške; 

 opredeljuje različne vrste stroškov in njihov vpliv na poslovne rezultate; 

 izdela amortizacijski načrt in oceni vpliv različnih načinov amortiziranja na poslovni izid; 

 izdela kalkulacije glede na različne stroške in različne metode pokrivanja stroškov; 

 sestavi in presoja računovodske izkaze; 

 analizira podatke in informacije za sprejemanje poslovnih odločitev; 

 rešuje naloge, ki se nanašajo na vsebino poslovnih odločitev o gospodarskih kategorijah poslovnega sistema;  

 izdela izdelek ali storitev z zagovorom; 

 načrtuje organizacijo enostavnejših in manj zahtevnih projektov; 

 pripravi projektno dokumentacijo, 

 vodi komunikacijo med naročnikom in izvajalcem projekta, 

 pripravi končno poročilo o izvedbi projekta, 

 obvlada timsko delo pri izvedbi razvojnih projektov in raziskav, 

 sodeluje pri izvajanju raziskovalnih projektov, 

 ugotavlja organizacijo projektnega dela (projekt in makro okolje, projekt in matična organizacija, 

 oblikuje projektni tim,  

 oblikuje organigram,  

 določi matriko odgovornosti,  

 izdela terminski plan in opredeli vire; 

 analizira in oceni učinkovitost projekta. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 82 ur (58 ur predavanj, 24 ur seminarskih vaj);  

Število ur samostojnega dela: 98 ur (50 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 48 ur izdelava seminarske 

naloge); 

Skupaj 180 ur dela študenta (6 KT) 
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KATALOG ZNANJA – Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) – NAR 

 
1. IME PREDMETA 

 

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (STJ)  

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 poiskati in razumeti strokovne informacije v tujem jeziku, 

 širjenje znanja splošnega, poslovnega in strokovnega tujega jezika.  

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 razvija štiri jezikovne spretnosti: bralno in slušno razumevanje, govor ter pisanje v tujem jeziku,  

 samostojno komunicira v tujem jeziku v različnih strokovnih in vsakdanjih situacijah, 

 vodi pisno korespondenco, 

 uporablja literaturo in navodila o delovanju strojev in naprav, tehnoloških postopkih, predpisih in standardih 

v tujem jeziku, 

 se znajde v situacijah na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razume in sprejema ljudi 

iz različnih kulturnih okolij,  

 oblikuje lastna stališča do obravnavane strokovne problematike, 

 uporablja IKT pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju 

uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 obvlada besedišče vsakdanjega sporazumevanja (počutje, prosti čas, druţina, šport, hrana in pijača, mediji …); 

 Razume strokovne termine v zvezi svojim delovnim mestom, podjetjem, poslovnimi partnerji, poklici, 

povezanih s stroko;  

 zna voditi telefonski pogovor v tujem jeziku; 

 prepozna in oblikuje uradna besedila v tujem jeziku: ponudba, povpraševanje, naročilo, reklamacija, prošnja; 

 poimenuje in prepozna oblike podjetij;  

 spozna organizacijo poslovanja v podjetjih: načini plačila, vrste transporta in embalaţe, 

 pozna ustrezne predpise in standarde; 

 poimenuje kontinente in drţave, predvsem EU, 

 prepozna razlike med različnimi svetovnimi trgi (kultura komuniciranja, načini trţenja in dela, delovni čas …), 

 usvoji besedišče s področja predstavitve podjetja in izdelka , poslovnega potovanja, 

 obvlada temeljno strokovno besedišče v zvezi promocijo (oglasi, razstave, sejmi …),  

 razume in zna razloţiti razlike med različnimi trgi in kulturami sveta; predvsem EU, 

 pozna in poimenuje okoljske dejavnike v tujem jeziku (klima, vreme, vodovje, tla …),  

 prepozna in poimenuje vire onesnaţevanja (emisije v okolico, nevarne snovi, odpadki …), 

 seznani se s klasičnimi in alternativnimi viri energije, 

 poimenuje načine zmanjševanja onesnaţevanja okolja in s tem varovanja okolja (zmanjševanje škodljivih 

emisij, uporaba čistilnih naprav, zmanjševanje porabe energije in količine odpadkov na enoto proizvoda), 

monitoring okolja (nadzor inšpektorjev, merjenje emisij …), 

 poimenuje vrste sadja in zelenjave, rastline, drevesa, ţita, ţivali,  

 poimenuje in spozna splošne tehnološke postopke z biotehniških področij, 

 spozna strokovno terminologijo s področja zakonodaje in etike s področja naravovarstva, 

 usvoji besedišče s področja osnovne drţavne ureditve in pristojnosti na področju sprejemanja predpisov, 

 spozna povezanost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije,  

 razume v tujem jeziku zapisane dokumente s področja zakonodaje, 

 razume strokovne izraze s področja biotske pestrosti, 

 razume pojem biološka vrsta in zna našteti glavne skupine organizmov v kraljestvu rastlin, 

 razume in razloţi koncept ekosistema in pozna osnovne značilnosti različnih ekosistemov, 
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 razume pomen biotske pestrosti za ohranjanje naravnega ravnovesja v ekosistemih in poimenuje pripomočke za 

vzdrţevanje le tega, 

 obvlada temeljna znanja o GSO, 

 usvoji strokovno izrazoslovje s področja varstva narave in urejanja prostora, 

 razlikuje med varstvom okolja in varstvom narave, 

 pozna ogroţene ţivalske in rastlinske organizme in načine njihovega varstva in ohranjanja, 

 spozna načine nadzora izrabe naravnih virov, 

 spozna osnovne koristne organizme,  

 spozna značilnosti koristnih organizmov, 

 pozna načine gojenja koristnih organizmov, 

 razume principe delovanja prehranjevalnih verig, 

 spozna abiotične (fizikalno-kemijske) dejavnike okolja in njihov vpliv na ţiva bitja,  

 spozna pojme: litosfera, hidrosfera, pedosfera in atmosfera,  

 pozna značilnosti podnebja v Sloveniji, 

 seznani se z glavnimi skupinami onesnaţeval,  

 spozna postopke odvzema in priprave vzorcev za izvajanje okoljskih analiz, 

 razume strokovna termina ekoremidiacije in revitalizacija, 

 razume pomen ekoremediacije in revitalizacija za človekovo okolje in naravo, 

 spozna strokovno izrazoslovje s področja trajnostnega razvoja, 

 opredeli osnovne značilnosti oz. načela sonaravnega gospodarjenja, 

 razume povezanost rabe prostora, trajnostnega razvoja in ohranjanja naravnih dobrin, 

 spozna osnove sistema prostorskega načrtovanja s področij kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospodarstva, rabe 

mineralnih surovin in turizma, 

 spozna infrastrukturo v zavarovanem področju oziroma parku in načine vzdrţevanja le-te, 

 pozna načine prijav in poročanja o kršitvah v zavarovanem območju, 

 definira pojem obnovljivi vir energije, 

 spozna in klasificira osnovne naravne in obnovljive vire energije, 

 spozna tehnologije pridobivanja OVE in biogoriv, 

 pozna osnovne metode predelave odpadkov za pripravo sekundarnih goriv, 

 seznani se z načini predelave biomase iz različnih čistilnih naprav in druge proizvodnje. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 zna predstaviti sebe in uporabljati vsakdanje fraze v tujem jeziku, 

 aktivno sodeluje v pogovorih in izraţa mnenja o temah vsakdanjega ţivljenja, 

 predstavi in opiše svoje delovno okolje,  

 koordinira in vodi poslovne razgovore, 

 oblikuje in piše uradna besedila, poslovne dopise, 

 predstavi in prepozna organizacijo poslovanja v podjetjih in obratih ter na primerih utemelji podobnosti in 

razlike med oblikami podjetij,  

 izpolni ustrezne obrazce pri plačilu transporta, embalaţe … Uporablja zakonsko predpisane standarde in 

predpise, 

 samostojno predstavi svoje podjetje in njegove izdelke,  

 v tujem jeziku zna organizirati potovanje in se dogovarjati za poslovne sestanke v okviru svojih pristojnosti,  

 načrtuje in oblikuje krajša promocijska sporočila v tujem jeziku svojega podjetja in izdelkov v oglasih, na 

sejmih, 

 uporablja strokovno izrazoslovje obvestila s področja naravovarstva in okoljevarstva, 

 je sposoben reagirati na opozorila/obvestila s področja naravovarstva in okoljevarstva, 

 poišče in povezuje določene specifične podatke in informacije, 

 uporablja temeljne skupne strokovne izraze z biotehniškega področja, 

 našteje in opiše glavne tehnološke postopke s področja ţivilstva in prehrane, gozdarstva, hortikulture, kmetijstva 

in razvoja podeţelja ter naravovarstva, 

 samostojno navaja strokovne pojme in termine s področja zakonodaje in etike, 

 analizira besedilo s področja zakonodaje, 

 poišče ustrezno besedilo in povezuje določene specifične podatke in informacije, 

 v tujem jeziku spremlja smernice in zakonske predpise v Evropi in drugod po svetu, 

 zbere določene podatke in informacije in je sposoben povezati znanje s situacijami v ţivljenju,  

 prepozna in samostojno uporablja strokovne izraze s področja biotske pestrosti, 
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 našteje glavne skupine organizmov v kraljestvu rastlin, 

 navede različne ekosisteme in v tujem jeziku samostojno opiše njihove značilnosti, 

 s svojimi besedami pojasni različne postopke za vzdrţevanje naravnega ravnovesja,  

 pojasni značilnosti GSO, 

 samostojno uporablja temeljne strokovne izraze s področja varstva narave in urejanja prostora, 

 razume in razloţi razliko med varstvom okolja in varstvom narave, 

 poimenuje ogroţene vrste in opiše glavne postopke in načine njihovega varstva in ohranjanja,  

 našteje in opiše načine nadzora izrabe naravnih virov, 

 samostojno uporablja temeljno besedišče s tega področja,  

 našteje koristne organizme in opiše njihove značilnosti,  

 opiše postopke gojenja koristnih organizmov, 

 pojasni principe delovanja prehranjevalnih verig in odnose med organizmi znotraj le-teh, 

 našteje in opiše glavne abiotične dejavnike,  

 v tujem jeziku razloţi ključne pojme: litosfera, hidrosfera, pedosfera in atmosfera, 

 opiše značilnosti podnebja v Sloveniji, 

 poimenuje onesnaţevala in opiše njihove lastnosti,  

 razloţi postopek odvzema vzorcev, 

 v tujem jeziku na primeru pojasni ekoremidiacijo in revitalizacijo kot metodo sanacije posegov v naravo, 

 utemelji pomen ekoremediacije za človekovo okolje in naravo, 

 na primerih samostojno pojasni osnovne značilnosti trajnostnega razvoja in sonaravnega gospodarjenja, 

 poišče in poveţe določene specifične podatke ter pojasni povezanost rabe prostora, trajnostnega razvoja in 

ohranjanja naravnih dobrin, 

 v tujem jeziku samostojno predstavi značilnosti sistema prostorskega načrtovanja za posamezna področja ter jih 

zna med seboj primerjati, 

 samostojno opiše infrastrukturo v zavarovanem področju,  

 samostojno oblikuje prijavo oziroma poročilo o kršitvi, 

 v tujem jeziku poda definicijo pojma OVE,  

 samostojno navaja naravne in obnovljive vire energije,  

 našteje in opiše glavne tehnološke postopke pridobivanja OVE in biogoriv, 

 pojasni osnovne metode predelave odpadkov, 

 samostojno interpretira značilnosti različnih načinov predelave biomase, 

 na primeru predstavi povezavo od tehnologije do končne uporabe, 

 ovrednoti pomen OVE za človeka. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 

 

Število kontaktnih ur: 60 ur (48 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj);  

Število ur samostojnega dela: 90 ur (50 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 40 ur izdelava seminarske 

naloge); 

Skupaj 150 ur dela študenta (5 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Strokovna informatika in statistične metode (SIS) – NAR 

 
1. IME PREDMETA 

 

STROKOVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA (SIS)  

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 pri vrednotenju eksperimentov s pomočjo IKT uporablja orodja v slovenskem in tujem jeziku, 

 obdeluje z raziskavo pridobljene podatke in jih primerno interpretira, 

 razume statistične podatke in jih smiselno uporablja pri svojem delu.  

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 komunicira s sodobno IKT tehnologijo, 

 zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje podatke in informacije, 

 ugotavlja značilnosti poslovnih dogodkov, 

 odkriva informacijske potrebe poslovnega sistema (podjetja), 

 uporablja sodobno informacijsko - komunikacijsko tehnologijo, 

 uporablja informacijski sistem podjetja, 

 sodeluje pri snovanju in gradnji informacijskega sistema, 

 zbira podatke, jih obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami, 

 uporablja statistične metode pri vrednotenju eksperimentov.  

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pojasni vplive informatike na sodobno druţbo in poslovanje, 

 razloţi osnovne pojme iz teorije informacij, 

 pojasni razseţnost informacije, 

 opiše postopek reševanja problemov s pomočjo računalnika, 

 razume zgradbo in delovanje sodobne informacijske opreme,  

 opredeli moţnosti uporabe in pozna uporabo sodobne IKT,  

 opredeli prednosti in pomanjkljivosti uporabe sodobne IKT, 

 razloţi vpliv IKT na delovanje poslovnih sistemov, 

 pojasni vlogo in pomen informacijskega sistema v poslovnem sistemu,  

 pojasni povezavo informacijskega in upravljalskega procesa v poslovnem svetu, 

 opredeli zgradbo in značilnosti informacijskega sistema, 

 pojasni vlogo in pomen informacijskega sistema za upravljanje in odločanje v poslovnem sistemu, 

 razloţi pomen načrtovanja informacijskega razvoja, 

 pojasni snovanje, gradnjo in organiziranje informacijskega sistema v poslovnem sistemu, 

 razloţi informatizacijo poslovanja, 

 razloţi pomen statistike in osnovne statistične pojme (enota, spremenljivka, populacija, parameter), 

 našteje postopke statističnega raziskovanja in jih opiše, 

 pozna protokole za spremljanje in vrednotenje, 

 pozna in uporablja tehnične pripomočke statističnega raziskovanja za zbiranje in vrednotenje, 

 opredeli frekvenčno porazdelitev in njene značilnosti, pravila za sestavljanje, grafično prikazovanje porazdelitev 

s histogramom in poligonom, grafično prikazovanje kumulative frekvenc in grafično ocenjevanje vrednosti, 

 razloţi pojme mediano, modus, aritmetična sredina, 

 navede lastnosti Studentova t-porazdelitve in zna uporabljati Studentov t-test, 

 razloţi pomen ugotavljanja korelacije med odvisno in neodvisno spremenljivko,  

 opredeli korelacijski koeficient in njegov pomen, 

 izbere računalniški program za izračun korelacijskega koeficienta. 
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Formativni cilji  

 

Študent: 

 razlikuje pojme: 

 informatika 

 podatek 

 informacija 

 znanje 

 informacijska tehnologija 

 informacijski sistem 

 informatizacija poslovanja 

 interpretira informacijski tok, 

 uporablja različne informacijske vire, 

 samostojno, sistematično rešuje enostavnejše probleme, 

 poišče in uporabi različne informacijske vire za potrebe stroke, 

 v sodelovanju s strokovnjaki s področja informatike izbere ustrezno IKT pri konkretnem delu, 

 uporablja IKT za obdelavo in prenos podatkov/informacij,  

 oceni ustreznost IKT v dani situaciji, 

 uporablja informacijski sistem za učinkovito in uspešno poslovanje poslovnega sistema, 

 odkriva in analizira informacijske potrebe v poslovnem sistemu v konkretnih okoliščinah,  

 uporablja informacijski sistem v sistemu odločanja poslovnega sistema, 

 skrbi v sodelovanju s strokovnjaki s področja informatike za nemoten pretok podatkov/informacij, 

 prevzema odgovornost za relevantnost podatkov/informacij, 

 razvija predloge za informacijski razvoj v poslovnem sistemu, 

 sodeluje pri informatizaciji poslovanja, 

 opredeli populacijo, določi značilne parametre, izvede zbiranje in obdelavo podatkov in jih dopolni z opisno 

razlago,  

 obvlada delo s podatkovnimi bazami in z informacijsko tehnologijo, 

 izdela enostavno analizo variabilnosti pojava in na njihovi osnovi oceni podobnost dane porazdelitve z normalno 

porazdelitvijo, 

 uporabi ustrezen statistični test kot pomoč pri sprejemanju ali zavračanju ničelne hipoteze, 

 izvede Studentov t-test, (χ
2
) – test za statistično vrednotenje podatkov. 

 dokazuje povezanost dveh spremenljivk s pomočjo korelacijskega koeficienta v ustreznem računalniškem 

programu, 

  kritično vrednoti rezultate statistične analize. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 58 ur (46 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj);  

Število ur samostojnega dela: 62 ur (32 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 30 ur izdelava seminarske 

naloge); 

Skupaj 120 ur dela študenta (4 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (TRB) – NAR 
 

 

1. IME PREDMETA 

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ Z IZBRANIMI POGLAVJI IZ BIOLOGIJE (TRB)  

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijati odgovoren odnos do zdravja, okolja in narave, 

 usvojiti znanja in odgovornost za trajnostni razvoj, 

 dobro spoznati pomen sonaravnega in trajnostnega razvoja, 

 poznati in sprejemati odločitve, ki bodo temeljile na načelih sonaravnega in trajnostnega razvoja, 

 razvijati ustvarjalno mišljenje in uporabiti interdisciplinaren pristop pri reševanju strokovne problematike.  

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 varuje in ohranja naravne ekosisteme ter biotsko pestrost pri svojem delu, 

 varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino pri svojem delu, 

 razvija znanja in izvaja ustrezne ukrepe na področju trajnostne rabe energije, surovin in prostora, 

 z neposrednim stikom in opazovanjem spremlja in prepozna delovanje ekosistema, zakonitosti narave in 

biotske pestrosti, 

 načrtuje ukrepe za ekoremediacijo in revitalizacijo degradiranega prostora, 

 poišče vire in literaturo s področja sonaravnega in trajnostnega razvoja ter razume strokovne informacije, 

 prilagaja se spremembam in sledi novostim v stroki. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 analizira odnose v naravi, 

 razloţi genske, vrstne in ekosistemske raznovrstnosti za ţivljenje,  

 pojasni odvisnost med vrstno pestrostjo in obstojem ekosistema,  

 pozna pomen in stanje raziskanosti biotske raznovrstnosti v Sloveniji,  

 utemelji biotsko pestrost kot potencial za pridobivanje novih uporabnih vrst, 

 pozna sezname zavarovanih vrst v Sloveniji, 

 seznani se s seznami ogroţenih vrst v Sloveniji in Evropi, 

 seznani se z endemiti v Sloveniji in z zakonodajo s tega področja, 

 utemelji pomen genskih bank za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 

 pojasni nevarnosti in posledice GSO na okolje, 

 razloţi trajnostno rabo energije in surovin, 

 pojasni načela trajnostnega razvoja,  

 opiše povezanost med izčrpavanjem naravnih virov, onesnaţevanjem okolja in načinom ţivljenja, 

 pojasni načela sonaravnega gospodarjenja, 

 pozna načrtovanje tehnologij sonaravnega gospodarjenja, 

 opiše povezanost rabe prostora, trajnostnega razvoja in ohranjanja naravnih dobrin, 

 utemelji posledice grobih posegov v naravo za trajnostni razvoj, 

 pozna stare in nove metode ekoremidiacije,  

 utemelji pomen ekoremediacije za človekovo okolje in naravo,  

 utemelji posledice grobih posegov v naravo za trajnostni razvoj, 

 pojasni pomen ohranjanja naravnih vrednot, biodiverzitete in ekoloških procesov, 

 pozna vire polucije in našteje vrste emisij polutantov, 

 razume klimatske spremembe kot posledice onesnaţevanja zraka,  

 opredeli vrste odpadkov in predvidi načine ravnanja z njimi, 

 opredeli vrste odpadnih voda in načine ravnanja z njimi, 

 našteje najpomembnejše skupine nevarnih snovi v biotehniki in biotehnologiji, 
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 razloţi povezanost ţivljenjskih in uporabniških navad ter vplivov na okolje, 

 pojasni pomen ohranjanja naravnih vrednot, biodiverzitete in ekoloških procesov. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 prepozna ekosistemsko raznovrstnost v Sloveniji, 

 prepozna gensko raznovrstnost znotraj izbrane populacije, 

 na terenu ugotovi medsebojno odvisnost in ključno vlogo organizmov proizvajalcev, potrošnikov ter 

razkrojevalcev v ekosistemih,  

 na terenu analizira odnose med organizmi,  

 poveţe organizme v izbranem ekosistemu v prehranjevalne verige, prehranjevalni splet, ekološko piramido in 

presodi odvisnost človeka od narave,  

 na osnovi indikatorskih organizmov opredeli stopnjo onesnaţenosti v ekosistemu, 

 izdela okviren popis organizmov v izbranem okolju, 

 predstavi zavarovane, ogroţene, redke in endemične vrste v svojem okolju, 

 analizira vzroke za propadanje biotske raznovrstnosti v izbranem ekosistemov, 

 pripravi in izvede ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti na izbranem ekosistemu, 

 predvidi in predstavi ekološke posledice v primeru vnosa tujih vrst organizmov v ekosisteme, 

 na terenu ovrednoti in prepozna primere genskih bank, 

 predstavi pomen avtohtonih starih sort za gensko banko,  

 na primerih razloţi nevarnosti GSO za človeka in za okolje, 

 na konkretnem primeru izdela načrt racionalne rabe energije in surovin v delovnem procesu in ga strokovno 

utemelji, 

 presodi načrt trajnostnega razvoja izbrane panoge, 

 analizira vpliv različnih tehnologij izrabe virov energije in surovin na okolje, 

 išče in utemeljuje rešitve za sonaravno gospodarjenje v svoji panogi na izbranem primeru, 

 izdela smernice trajnostne rabe prostora v svojem kraju,  

 izdela operativni načrt varovanja naravnih dobrin, 

 na konkretnih primerih razloţi posledice napačnih posegov v prostor, 

 analizira posledice rab prostora na konkretnem primeru, 

 izdela načrt preprečevanja zaraščanja na konkretnem primeru, 

 razloţi dolgoročne posledice zaraščanja kmetijskih površin za trajnostni razvoj, 

 izdela načrt ekoremidiacije za konkretni prostor, 

 izdela operativni načrt revitalizacije degradiranega prostora, 

 analizira posledice grobih posegov v naravo, 

 na primeru pojasni ekoremidiacijo in revitalizacijo kot metodo sanacije grobih posegov v naravo, 

 analizira stanje biodiverzitete na saniranih področjih, 

 izdela načrt ravnanja z odpadki, ostanki in stranskimi produkti, 

 predvidi ukrepe v primeru kontaminacije okolja, 

 načrtuje ravnanje z odpadki, stranskimi produkti v skladu z dobro prakso in zakonodajo pri svojem delu, 

 skrbi za ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi pri svojem delu v skladu s predpisi, 

 na terenu pojasni vpliv polucije na ohranjanje naravnih vrednot, biodiverzitete in ekoloških procesov. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 58 ur (46 ur predavanj, 12 ur laboratorijskih vaj);  

Število ur samostojnega dela: 62 ur (32 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 30 ur izdelava projektne 

naloge); 

Skupaj 120 ur dela študenta (4 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora (ZET) – 

NAR 

 
1. IME PREDMETA 

 

ZAKONODAJA IN ETIKA S PODROČJA NARAVE, OKOLJA IN PROSTORA (ZET) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 poznati temeljne pojme s področja etike in zakonodaje, 

 pridobiti temeljna znanja s področja zakonodaje in etike, 

 razumeti pomen moralno – etičnega presojanja, 

 razvijanje etičnega čuta v odnosu do okolja in narave, 

 kritično vrednotiti in reflektirati lastno mišljenje z ustaljeno prakso, 

 primerno in odgovorno izraţati ter argumentirati svoja stališča in poglabljati svoje znanje na področju etike, 

 razvijati odgovornost in pozitiven odnos do narave. 

 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 pridobi temeljna znanja o pravnem redu, hierarhiji ter zgradbi predpisov na področju ekologije; 

 razume vlogo in pomen inšpekcijskih sluţb na področju narave, okolja in prostora; 

 pozna in uporablja osnovne predpise s področja narave, varstva narave, zavarovanih območij, varstva okolja 

in urejanja prostora; 

 zna uporabljati registre in zbirke predpisov; 

 pozna pomembnejše pravne podlage, pogoje in pogodbene odnose pri reševanju problemov v naravnem in 

bivalnem okolju;  

 oblikuje svoj odnos do vprašanj narave, okolja in prostora; 

 izbira in se odloča o svojem odnosu do vprašanj povezanih z odnosom človeka in okolja; 

 uporablja znanje pri iskanju optimalnih okoljskih rešitev; 

 postavlja prioritete v skladu s trajnostnim pristopom; 

 se ravna v skladu s pozitivnimi etičnimi načeli pri varstvu narave, okolja in prostora; 

 posreduje pozitivna etična načela; 

 zagotavlja izvajanje zakonodaje s področja narave, okolja in prostora. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 spozna pravni red in hierarhično urejenost predpisov v Republiki Sloveniji; 

 spozna povezanost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije; 

 se seznani s temelji prava varstva narave in okolja; 

 spozna vsebinske sklope Ustave Republike Slovenije, ki so v povezavi z varstvom narave in okolja; 

 spozna osnove drţavne ureditve in pristojnosti na področju sprejemanja predpisov; 

 spozna strukturo ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, 

 opiše pravne osnove o pravici do zdravega ţivljenja, ekološki funkciji lastnine ter o drţavi kot skrbnici 

zdravega ţivljenjskega okolja; 

 povzame ustavne določbe s področja varstva narave in okolja; 

 opiše nadrejenost in podrejenost aktov (zakon, pravilnik, uredba, odredba, odlok, interni akt, mednarodne 

pogodbe, evropske direktive, standardi),  

 opiše predmet, namen in cilje zakonov; 

 spozna krovne predpise varstva narave; 

 spozna krovni zakon na področju varstva okolja; 

 spozna ustrezne zakonodajne zahteve za segmente okolja (zrak, voda, odpadki, tla, hrup, sevanja); 

 spozna področja podzakonskih aktov h krovnim zakonom; 

 spozna spremljanje stanja okolja in informacije o okolju; 
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 opredeli pomen in vlogo programov in načrtov varstva okolja; 

 opredeli predmet zakona; 

 opiše pojme, povezane z zakonom; 

 opiše temeljne cilje urejanja prostora; 

 opiše usmerjanje poselitve; 

 opredeli zahteve in pogoje za gradnjo izven poselitvenih območij; 

 spozna krovni zakon na področju urejanja prostora;  

 pozna naravovarstveno in okoljevarstveno zakonodajo in druge predpise, ki urejajo področje njegovega 

dela; 

 spozna mednarodne dokumente na področju urejanja prostora; 

 pozna način vzajemne komunikacije med javnostjo in strankami v zadevah urejanja prostora; 

 pozna zakonske zahtev prostorskega načrtovanja; 

 pozna drţavne prostorske akte; 

 pozna regionalno zasnovo prostorskega razvoja; 

 seznani se z občinskimi prostorskimi akti, 

 opredeli strokovne podlage urejanja prostora. 

 spozna zbirke predpisov in registre, 

 seznani se z dostopnostjo in s pogoji uporabe zbirk in registrov, 

 opredeli in razloţi namen in cilje drugih zakonov, ki so v posredni zvezi z varstvom narave in okolja (ţivali, 

gozdovi, gensko spremenjeni organizmi, kemikalije, fitofarmacevtska sredstva, energetika, graditev 

objektov in drugo); 

 pozna zakonsko ureditev na področju vodenja upravnih postopkov; 

 spozna zakonodajo s področja javnih naročil; 

 spozna osnove gospodarskega prava; 

 razume osnovne cilje okoljskih standardov in standardov druţbene odgovornosti; 

 pozna ustrezne zakonske podlage s področja naravovarstva in varstva okolja ter urejanja prostora; 

 pozna osnove oblikovanja strokovnih mnenj in soglasij o varstvu okolja in urejanju prostora za zavarovano 

območje; 

 opredeli definicije s področja etike, morale; 

 pojasni povezanost med pojmoma etika in morala; 

 pozna pojem vest, odgovornost do narave in okolja; 

 opredeli vrednote; 

 našteje vrste vrednot; 

 pozna osnove pojme etike ekologije; 

 pozna temeljna načela okoljske etike; 

 pozna nevarnost neupoštevanja etike pri reševanju okoljskih vprašanj; 

 pozna primere dobre prakse; 

 pozna historične oblike odnosa človeka do okolja; 

 pojasni in predstavi antropocentrične in ekocentrične pristope v odnosu do narave; 

 razume potrebo po varovanju okolja z vidika socialne pravičnosti (pravica do zdravega in kakovostnega 

okolja); 

 pozna sodobne trende v etiki ekologije; 

 pozna načine sprejemanja okoljskih rešitev; 

 pozna deleţnike, ki so soudeleţeni pri oblikovanju etičnega odnosa do okolja; 

 pozna etična vprašanja povezana s trajnostnim razvojem; 

 razume pristop postavljanja prioritet pri oblikovanju odločitev;  

 pozna osnovne strateške dokumente na področju varstva okolja; 

 pozna etična načela na področju naravovarstva; 

 opredeli načela okoljske etike; 

 ovrednoti druţbene razmere in gospodarski napredek v Sloveniji kot izhodišče za uravnoteţen razvoj okolja. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 izdela organigram pristojnih inštitucij na področju varstva narave in okolja z opredeljenimi odnosi ter 

pristojnostmi med drţavno in lokalno upravo, javnimi sluţbami, inšpekcijskimi sluţbami in nevladnimi 

organizacijami v Sloveniji, 

 izdela shemo pravnega reda na podorčju varstva okolja v Evropski uniji; 

 ugotovi podobnosti in razlike v evropskem in slovenskem pravnem redu na podorčju varstva okolja; 



 

 

 

 

 

108 

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

 

 

 izdela hierarhično shemo zavarovanih območij narave; 

 izdela strokovne podlage za okoljevarstveno dovoljenje ter druga dovoljenja 

 primerja strukturo izvršilnih in materialnih predpisov na posameznih področjih varstva narave in okolja, 

 analizira vsebino okoljskih poročil in ugotavlja trende; 

 izdela primer prostorskega ukrepa; 

 izdela povzetek vodilnih načel za trajnostni prostorski razvoj evropske celine; 

 analizira evropske razvojne perspektive. 

 poišče predpise s področja varstva narave in predpise za posamezne segmente okolja (zrak, voda, odpadki, 

tla, hrup, sevanja) iz zbirk predpisov; 

 sistematično uredi zbirko predpisov pomembnih za reševanje konkretnih problemov iz prakse; 

 poišče primerne postopke za odpravo nepravilnih posegov v okolje; 

 pripravlja strokovne podlage za postopek pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja; 

 opredeli kriterije za izvajanje postopkov javnih naročil; 

 analizira pristojnosti in dolţnosti inšpekcijskih sluţb v pri upravljanju z zavarovanimi območji in izvajanju 

tehničnih ukrepov varstva okolja; 

 sestavi pogodbo in opiše njeno vsebino; 

 našteje okoljske standarde ter pojasni njihov pomen in vlogo zbira podatke za pripravo naravovarstvenega 

soglasja za posege v prostor; 

 sodeluje v komisijah na terenu pri izvajanju naravovarstvenega soglasja pri posegih v prostor, 

 ponazori odnos med vestjo, zakonom in vrednotami; 

 predstavi pogojenost vrednot z določenimi dejavniki (poklic, starost, kultura itd.); 

 na primerih predstavi nekatere etično - okoljske vrednote v različnih kulturah; 

 oblikuje svoj etični odnos do vprašanj narave, okolja in prostora  

 na primerih iz prakse utemelji pomen medgeneracijske odgovornosti, planetarne in regionalne odgovornosti 

do narave, ekologije; 

 utemelji nevarnost neupoštevanja etike pri reševanju okoljskih vprašanj; 

 uporabi primere dobre prakse v dani situaciji: 

 na primerih predstavi različne etične pristope do okolja; 

 predstavi in argumentira svoja etična merila; 

 sodeluje pri iskanju etično primernih rešitev na področju ohranjanja narave, okolja in urejanju prostora; 

 sodeluje pri informiranju in osveščanju ter spodbujanju oblikovanja novih vrednot; 

 analizira razkorak med zakonodajo, smernicami posameznih drţavnih dokumentov in ukrepi ter etičnimi 

načeli; 

 rešuje različne problemske situacije v naravi in okolju v skladu z etičnimi načeli; 

 upošteva mnenja drugih in argumentirano sodeluje v oblikovanju skupnih izhodišč; 

 oceni pomen etike v okvirih trajnostnega razvoja; 

 analizira probleme okoljskega razvoja in upošteva etične principe rabe naravnih virov; 

 sodeluje z drugimi strokovnjaki s področja urejanja in ohranjanja narave, okolja in urejanja prostora;  

 uskladi načela etike s trajnostnim razvojem; 

 analizira posamezne prioritete v procesu odločanja; 

 upošteva, da večina strateških dokumentov ni v obliki zakonski predpisov, ampak moralna obveza; 

 uporablja pozitivna etična načela pri svojem delu; 

 uporablja načela okoljske etike v vsakdanjem ţivljenju. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 72 ur (48 ur predavanj, 24 ur seminarskih vaj);  

Število ur samostojnega dela: 108 ur (60 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 48 ur za izdelavo 

seminarske naloge ali projektne naloge); 

Skupaj 180 ur dela študenta (6 KT). 

 

  



 

 

 

 

 

109 

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

 

 

KATALOG ZNANJA – Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) – NAR 
 

1. IME PREDMETA 

 

VREDNOTENJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (VBR) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijanje in promoviranje vrednot sobivanja z naravo,  

 razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu, 

 razvijanje odgovornosti in pozitivnega odnosa do narave, 

 zavedanje pomena pestrosti in raznolikosti ţivih bitij,  

 poznavanje in spremljanja kazalcev onesnaţenosti z biomonitoringom, 

 razumevanje procesov in snovnih tokov v naravi,  

 poznavanje in razumevanje posledic onesnaţevanja, 

  poznavanje in načrtovanje postopkov ekoremediacij, 

 razvijanje spretnosti povezovanja splošnih znanj iz varstvene biologije, ekologije, ekotoksikologije. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 prepozna, določi rastlinske in ţivalske vrste, zlasti ogroţene in zavarovane, 

 načrtuje, nadzoruje in izvaja postopke vrednotenja biotske raznovrstnosti,  

 sodeluje pri pripravi izvedbenih programov za varstvo biotske pestrosti, 

 zbira in vrednoti dokumentacijo za področje varstva naravnih vrednot, varovanja habitatov in ekoremediacij, 

 načrtuje postopke varstva naravnih vrednot in sodeluje pri uvajanju tehnoloških postopkov varovanja habitatov, 

 vodi, usklajuje in usmerja uporabo ekoremediacij za varovanje in ohranjanje biotske pestrosti,  

 organizira, izvaja in spremlja ukrepe varstva naravnih vrednot, varovanja habitatov in uporabo ekoremediacij, 

 načrtuje, vodi in usmerja izvedbe ocen vplivov na okolje in biomonitoringe, 

 razvija trajnostno rabo in zaščito naravnih virov pri svojem delu, 

 svetuje pri uporabi gensko spremenjenih organizmov, 

 svetuje pri ravnanju z trdoţivimi organskimi onesnaţevali.  

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna osnove varstvene biologije, 

 pozna osnove biološke raznolikosti, 

 pozna sistem štirih kraljestev v povezavi z biološko raznovrstnostjo, 

 pozna temeljne značilnosti ţivljenjskih pogojev, krogotokov večjih in ogroţenih skupin rastlin, 

 pozna biologijo in telesno organizacijo večjih in ogroţenih skupin ţivali, 

 pozna ţivljenjski krogotok posameznih skupin ţivali in njihov pomen v ekosistemu, 

 pozna pomen gliv, mikroorganizmov s področja biološke raznovrstnosti. 

 pozna nove usmeritve ekologije, varstvene biologije;  

 razloţi omejitve okolja, aklimatizacijo, adaptacijo, kompeticijo in sukcesijo; 

 razloţi koncept ekosistema v povezavi z biološko raznolikostjo; 

 pojasni pretok energije in kroţenje snovi v ekosistemu kot pomemben dejavnik biotske raznolikosti; 

 pozna delovanje abiotskih in biotskih dejavnikov na biološko raznolikost; 

 pozna značilnosti različnih ekosistemov v zavarovanih območjih; 

 razloţi problematiko onesnaţevanja in degradacije okolja in naravne dediščine; 

 pozna vlogo rastlin pri preoblikovanju okolja; 

 razloţi odnos človek – narava na primerih: agroekosistemov, sajenih gozdov, degradacije okolja, lokalne in 

globalne spremembe okolja, vplivov globalnih sprememb na organizme, onesnaţevanja voda, tal in zraka, 

čistilnih naprav, evtrofnosti, učinkov tople grede, ozonske luknje, umiranja gozdov; 

 pozna sistematiko, taksonomske metode in tehnike vrednotenja biološke raznovrstnosti; 
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 pozna tehnike terenskega in laboratorijskega dela na področju vrednotenja biotske pestrosti (kartiranje 

habitatnih tipov, popis rastlinskih in ţivalskih vrst); 

 razume pomen biotske pestrosti za ohranjanje naravnega ravnovesja v ekosistemih; 

 pozna ravni biotske raznovrstnosti; 

 razume pojem ekosistemske storitve/usluge; 

 razlikuje med eksistenčnim pomenom biotske pestrosti, neposredno in posredno uporabljenimi koristmi 

biotske pestrosti; 

 razlikuje med estetsko, notranjo in kulturno biotsko pestrost; 

 zna razloţiti načine ohranjanja biotske pestrosti in razlikovati med in situ in ex situ varstvenimi ukrepi; 

 pozna mehanizme ohranjanja biotske pestrosti in njene trajnostne rabe; 

 pozna metode evidentiranja, zapisovanja in zbiranja podatkov biotske pestrosti; 

 pozna protokole za spremljanje in vrednotenje biotske pestrosti; 

 pozna in uporablja tehnične pripomočke za zbiranje in vrednotenje biotske pestrost; 

 obvlada delo s podatkovnimi bazami in z informacijsko tehnologijoza vrednotenje biotske pestrosti; 

 pozna osnovne pristope načrtovanja zaščitnih ukrepov ohranjanja in varstva ogroţenih vrst; 

 pozna načine načrtovanja, usklajevanja in nadzora zaščitnih ukrepov varstva rastlin na zaščitenem območju; 

 pozna tehnologije procesov posameznih tehnoloških postopkov za varovanje habitatov v zavarovanem 

območju; 

 analizira stanje in razvoj habitatov v zavarovanem območju; 

 pozna načine načrtovanja, usklajevanja in nadzora zaščitnih ukrepov varstva rastlin na zaščitenem območju; 

 pozna načine uvajanja ustreznih tehnoloških postopkov; 

 analizira moţnosti in predlaga uvedbo novih tehnologij in inovacij.  

 pozna pomen ekoremediacijskih metod za varovanje rastlinskih in ţivalskih vrst ter njihovih habitatov; 

 razume vlogo ekoremediacijskih metod kot nadomestnih habitatov za ohranjanje in naraščanje 

biodiverzitete (kali, rastlinske čistilne naprave, stranski rokavi, blaţilne cone); 

 pozna uporabo in metode ekoremediacij za doseganje ugodnega stanja habitatov; posameznih rastlinskih in 

ţivalskih vrst (revitalizacije vodnih in kopenskih ekosistemov, ohranjanje mokrišč itd). 

 pozna različne ukrepe varstva naravnih vrednot, rastlinskih in ţivalskih vrst in njihovih habitatov; 

 pozna različne ukrepe sonaravnega poseganja v prostor z namenom varstva naravnih vrednot, rastlinskih in 

ţivalskih vrst in njihovih habitatov s pomočjo ekoremediacij; 

 pozna načine ter pripomočke za privabljanje koristnih ţivali na neko območje; 

 pozna merila in metode za ugotavljanje učinkov varstva naravnih vrednot, varovanja habitatov;  

 pozna in razloţi uporabo bio-indikatorskih organizmov; 

 pozna načine gospodarjenja in upravljanja z naravnimi vrednotami, rastlinskimi in ţivalskimi vrstami ter 

njihovimi habitati s pomočjo ekoremediacij;  

 Pozna različne pristope monitoringov vrednotenja kakovosti naravnih vrednot; 

 pozna pomen biomonitoringa za ugotavljanje stanja okolja v kopenskih in vodnih ekosistemih; 

 opiše osnovne metode biomonitoringa vode, zraka in prsti;  

 razlikuje glavne skupine odpadnih voda in pojasni njihovo sestavo; 

 našteje polutante voda z izvorom v cestnem prometu; 

 analizira termično onesnaţevanje voda in predvidi posledice na vodnih organizmih; 

 pojasni pomen in princip delovanja rastlinske čistilne naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter 

njihovo vlogo nadomestnih habitatov;  

 pojasni delovanje alternativnih bioloških čistilnih naprav; 

 razloţi evtrofizacijo vodnih ekosistemov kot posledico onesnaţevanja; 

 razume pomen ekoremediacij za zaščito in obnovo jezerskih ekosistemov te zmanjšanje vplivov 

evtrofikacije;  

 v okviru projektne naloge predstavi ukrepe za zmanjšanje porabe vode v urbanih okoljih; 

 našteje glavne onesnaţevalce zraka in njihove vire; 

 pojasni vzroke za nastanek ekoloških problemov: učinek tople grede, klimatske spremembe, kisli deţ in 

umiranje gozdov 

 našteje ukrepe za njihovo rešitev: zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in CFC, namestitev čistilnih 

filtrov, povečati deleţ obnovljivih virov energije, uvajanje daljinskega ogrevanja in plinifikacije, uvajanje 

ekološko kvalitetnih goriv in spodbujanje varčne rabe energije, ekoremediacije za zmanjševanje negativnih 

posledic podnebnih sprememb (preprečevanje poplav, erozije tal in plazov kot posledice ekstremnih 

vremenskih pojavov); 

 pozna glavne vire in onesnaţevalce voda; 

 opiše glavne ekološke posledice onesnaţevanja voda; 
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 pozna vire onesnaţevanja zraka; 

 pozna najpogostejše onesnaţevalce zraka; 

 razloţi ekološke posledice onesnaţevanja zraka; 

 opiše moţne ukrepe za preprečevanje onesnaţevanja zraka; 

 seznani se s predpisi s področja onesnaţevanja zraka; 

 obvlada temeljna znanja o GSO in pozna njihove vrste;  

  pozna vrste tveganj povezanih z vnosom GSO; 

  pozna predpise povezane z GSO; 

 pozna pomen blaţilnih con kot ukrepov za zmanjševanje vplivov onesnaţenosti zraka, prašnih delcev: 

 pozna tipe trdoţivih organskih onesnaţeval in postopke zagotavljanja varne uporabe; 

 pozna predpise povezane s trdoţivimi organskimi onesnaţevali. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

  v naravi z uporabo določevalnih ključev prepozna tipične predstavnike večjih in ogroţenih skupin rastlin, 

 evidentira populacije ţivalskih vrst, 

 evidentira opaţeno delovanje gliv in mikroorganizmov, 

 na konkretnih primerih v zavarovanem območju posebej vrednoti biotsko pestrost, 

 na področju vrednotenja biotske pestrosti uporablja metode varstvene biologije, 

 prepozna , določi zlasti ogroţene in zavarovane rastlinske in ţivalske vrste. 

 analizira odziv organizmov na abiotske in biotske dejavnike; 

 prepozna in predstavi abiotske in biotske dejavnike v stoječih in tekočih vodah; 

 na primeru iz svojega okolja predstavi osnovne biome in značilnosti ter raznolikosti ekosistemov v 

Sloveniji; 

 analizira značilnosti ekosistemov v Sloveniji; 

 vrednoti vpliv klime in mikroklime ter svetlobe na organizme, populacije in ekosisteme; 

 prepozna določene rastline kot indikatorje sprememb v okolju, 

 v zavarovanem območju opazuje in evidentira ţivalske in rastlinske zdruţbe in njihov vpliv na raznolikost 

ekosistemov; 

 na konkretnih primerih prepozna in evidentira posledice stresnih delovanj sevanja, pomanjkanja kisika, 

poplavljanja, skrajnih temperatur ... kot naravne omejitve okolja; 

 na konkretnih primerih v zavarovanem območju prepozna in evidentira antropogene vplive na rastline in 

ţivali; 

 načrtuje, vodi in sodeluje v postopkih pridobivanja izvornih podatkov na terenu in v laboratoriju. 

 vrednoti biotsko pestrost izbranega območja; 

 sodeluje pri izvedbenih programih za varstvo biotske pestrosti; 

 izvaja postopke za ohranjanje in povečanje biotske pestrosti in ravnovesja ekosistemov. 

 Vodi evidenco območij, ki so pomembna za ohranjanje biotskih raznovrstnosti; 

 zbira podatke o rastlinskih in ţivalskih vrstah, njihovih ţivljenjskih prostorih in ekosistemih; 

 zbira in vodi fotodokumentacijo o prosto ţivečih ţivalih, habitatih in avtohtonih rastlinah; 

 zbira in vrednoti podatke o človekovi prisotnosti v zavarovanem območju; 

 ureja in vodi podatkovne baze za zaščiteno območje in pripravlja analize za delo stroke; 

 izvede program za posamezna področja varstva naravnih vrednot; 

 spremlja stanje in razvoj habitatov v zavarovanem območju; 

 načrtuje, usklajuje in nadzira izvajanje načrtov upravljanja prosto ţivečih ţivali na zaščitenem območju; 

 načrtuje, usklajuje in izvaja zaščitne ukrepe varstva rastlin na zaščitenem območju; 

 sodeluje pri pripravi in uvajanju ustreznih tehnoloških postopkov; 

 pripravlja predloge za uvedbo novih tehnologij; 

 sodeluje pri uvajanju inovacij; 

 presodi uporabo ekoremediacijske tehnologije na konkretnih primerih za varovanje posamezne rastlinske 

in/ali ţivalske vrste in njihovih habitatov; 

 sodeluje pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja in upravljanja s habitati posameznih rastlinskih in 

ţivalskih vrst; 

 sodeluje pri načrtovanju ter usmerjanju dejavnosti ter izvajanju posegov s pomočjo ekoremediacij; 

 spremlja in nadzira učinke uporabe ekoremediacij in skrbi za vzdrţevanje ekoremediacijskih objektov; 

 sodeluje pri uvajanju in uporabi ekoremediacij za doseganje ugodnega stanja habitatov posameznih 

rastlinskih in ţivalskih vrst ter varovanje posameznih naravnih vrednot; 

 analizira stanje in pripravi načrt ukrepov; 
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 organizira izvedbo ukrepov varstva naravnih vrednot in doseganja ugodnega stanja habitatov z uporabo 

ekoremediacij; 

 spremlja in nadzira delovanje ukrepov varstva naravnih vrednot, 

 izvaja varovanje habitatov; 

 izvaja ukrepe varstva naravnih vrednot; 

 ohranja biotsko raznovrstnost; 

 usklajuje in usmerja dela pri pripravi prijav nedovoljenih posegov v prostor; 

 sodeluje z inšpekcijskimi sluţbami glede ukrepov varstva naravnih vrednot; 

 sodeluje pri pripravi in izvedbi biomonitoringov; 

 pozna pomen indikatorskih vrst; 

 ugotavlja motnje v ekosistemu, ki nastajajo zaradi različnih dejavnosti človeka;  

 analizira stanje v okolju na osnovi odziva oz. stanja organizmov; 

 analizira razlike med biomonitoringom zraka, vode in prsti; 

 izvaja biomonitoring zraka, vode in prsti ter predstavi realno oceno vpliva onesnaţenega okolja na 

organizme; 

 izvaja teste z bio-indikatorskimi organizmi; 

 načrtuje meritve za določanje kvalitete odpadnih voda; 

 načrtuje ukrepe za preprečevanje onesnaţevanje voda; 

 načrtuje, usklajuje in svetuje pri izgradnji rastlinskih čistilnih naprav  

 vodi projektno dokumentacijo za izgradnjo rastlinske čistilne naprave vključno s poslovnikom; 

 skrbi za trajnostno rabo in zaščito vodnih virov v antropogenih ekosistemih; 

 izdela načrt renaturacije manjših vodotokov; 

 analizira mehanizme nastanka onesnaţevalcev zraka ( nastanek in pretvorbe ţveplovega dioksida in 

dušikovih oksidov, alifatskih in policikličnih aromatskih ogljikovodikov, halometanov in ozona); 

 analizira nastanek fotokemičnega smoga in vzroke za spremembo koncentracij troposferskega in 

stratosferskega ozona; 

 sodeluje pri postopkih potrebnih za morebiten vnos gensko manipuliranih kulturnih rastlin; 

 spremlja postopke morebitnega vnosa in sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi sluţbami; 

 svetuje potencialnim uporabnikom GSO; 

 svetuje pri ravnanju s POP, ki se uporabljajo in pojavljajo v kmetijstvu in gozdarstvu; 

 sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi sluţbami. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 106 ur (70 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj, 24 ur laboratorijskih vaj). 

Število ur samostojnega dela: 164 ur (97 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 67 ur izdelava seminarske 

ali projektne naloge). 

Skupaj 270 ur dela študenta (9 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Varstvo narave in urejanje prostora (VNP) – NAR 
 

1. IME PREDMETA 

 

VARSTVO NARAVE IN UREJANJE PROSTORA (VNP) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijanje analitičnega presojanja načel varstva narave in urejanja prostora; 

 razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do varstva narave in urejanja 

prostora; 

 pridobivanje spretnosti uporabe znanj o varovanju narave v kmetijstvu, gozdarstvu, lovstvu ribištvu in 

zavarovanih območjih; 

 izpopolnjevanje estetskih osebnostnih kriterijev. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva okolja in prostora; 

 sodeluje pri pripravi prostorskih ureditvenih planih na področju varovanja naravnih vrednot, biotske pestrosti; 

 informira javnost o pomenu ohranjanja naravnih vrednot v prostoru; 

 pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti, ukrepe varstva naravnih vrednot ;  

  načrtuje, usmerja in vodi uporabo ekoremediacij za varstvo narave in urejanje prostora. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna teoretične osnove ekologije in varstva narave; 

 razlikuje med varstvom okolja in varstvom narave; 

 obvlada metodologijo sestavljanja strokovnih predlogov za področje varovanja narave in prostora; 

 pozna metode ekoremediacij za varovanje naravnih ekosistemov v prostoru; 

 pozna ekoremediacijske metode za obnovo degradiranih območij v prostoru (posledice polutantov, plazov, 

poplav); 

 obvlada osnove varovanja okolja, ogroţenih vrst ţivih organizmov in habitatnih tipov; 

 pozna metodologijo in načine priprave strokovnih podlag za varstvene in vzdrţevalne ukrepe prostora; 

 pozna načine dela pri pripravi študij o presoji vplivov na naravo; 

 pozna postopek priprave poročila o vplivih na okolje in poročila o presoji sprejemljivosti planov in posegov 

v naravo na varovana območja;  

 pozna ogroţene ţivalske in rastlinske organizme in načine njihovega varstva in ohranjanja v prostoru; 

 pozna smernice razvoja zavarovanih območij, podeţelja, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti v prostoru; 

 pozna različne vrste nevarnih in nezaţelenih tujih organizmov v habitatih prostora; 

 pozna strukturo in načine izvajanja načrtov upravljanja zavarovanega območja; 

 obvlada načine nadzora izrabe naravnih virov na zavarovanem območju; 

 pozna naravovarstveno in okoljevarstveno zakonodajo in druge predpise, ki urejajo področje načrtovanja 

urejanja prostora; 

 pozna ukrepe nadzora prostoţivečih organizmov v prostoru; 

 pozna ključne sestavine priprave načrtov upravljanja za zavarovana območja, varovanje habitatov, naravnih 

vrednot; 

 pozna osnove načrtovanja in urejanja prostora s področja varovanja naravnih vrednot, pridobivanja 

obnovljivih virov energije; 

 pozna načine in postopke komuniciranja z različnimi skupinami zainteresiranih javnosti v okviru 

prostorskih ureditvenih planov in varovanja naravnih vrednot; 

 pozna različne pristope, komunikacijske prijeme za vključevanje lokalnega prebivalstva pri pripravi in 

izvajanju varstvenih ukrepov; 

 pozna ravni biotske pestrosti; 

 pozna mehanizme za ohranjanje biotske pestrosti in njene trajnostne rabe; 
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 pozna načine ohranjanja biotske pestrosti; 

 pozna ustrezno naravovarstveno zakonodajo in druge strateške drţavne dokumente za varstvo narave v 

okviru urejanja prostora. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 usklajuje in usmerja dela pri pripravi strokovnih podlag za nove varstvene in vzdrţevalne ukrepe in za 

izdelavo naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih soglasij; 

 načrtuje in izvaja ukrepe ekoremediacij pri revitalizaciji vodotokov, rastlinskih čistilnih naprav, odlagališč 

pri gospodarjenju z naravnimi viri v prostoru; 

 načrtuje in izvaja ukrepe za preprečevanje onesnaţevanje voda, tal, zraka na zavarovanem območju s 

pomočjo ekoremediacijskih metod v prostoru;  

 pripravlja strokovne podlage za vključevanje ekoremediacij za varovanje, obnovo in ohranjanje habitata, 

naravnih vrednot in prostora; 

 izvaja ukrepe ekoremediacij na degradiranem prostoru;  

 pripravlja projektno dokumentacijo za vključevanje ekoremediacij pri reševanju konkretnih primerov 

varovanja biotske pestrosti ter trajnostne rabe naravnih virov v prostoru;  

 usmerja in vodi vzdrţevanje ekoremediacijskih objektov v prostoru; 

 sodeluje z drugimi institucijami za načrtovanje in urejanje prostora; 

 skrbi za trajnostno rabo in zaščito vodnih virov, tal, zraka v antropogenih ekosistemih; 

 izvaja ukrepe ekoremediacij degradiranih okolij; 

 načrtuje in usklajuje usmerjanje dejavnosti in posegov v prostor; 

 pripravlja koncepte in programe za varstvo in ohranitev redkih ogroţenih in avtohtonih rastlinskih in 

ţivalskih vrst ter njihovih habitatov v sodelovanju s prostorskim planiranjem; 

 pripravlja strokovne predloge za izvajanje ukrepov na področju nadzora prostoţivečih ţivali in rastlin; 

 sodeluje pri pripravi študij o presoji vplivov na habitate in pridobivanju okoljevarstvenih soglasij;  

 sodeluje pri načrtovanju gospodarjenja z obnovljivimi viri v prostorkem planiranju; 

 sodeluje pri pripravi poročil o vplivih na okolje; 

 izvaja biomonitoring zraka, vode in prsti ter predstavi realno oceno vpliva onesnaţenja na ekosisteme, 

naravne vrednote, biotsko raznovrstnost v prostoru; 

 usklajuje in usmerja dela pri pripravi prijav nedovoljenih posegov v prostor z vidika naravovarstva; 

 sodeluje z inšpekcijskimi sluţbami glede ukrepov varstva naravnih vrednot, biotske pestrosti v prostoru; 

 sodeluje pri izvajanja programov na področju koriščenja naravnih proizvodov in načrtovanja v prostoru; 

 sodeluje pri načrtovanju in urejanju prostora z vidika varovanja narave, naravnih vrednot, biotske pestrosti; 

 zbira podatke in strokovne podlage s področja varovanja narave, naravnih vrednot, biotske pestrosti v 

prostoru; 

 informira in ozavešča javnost o pomenu ohranjanja naravnih vrednot v okviru načrtovanja in urejanja 

prostora; 

 pripravlja javne razprave in medsebojna sodelovanja med lokalnim prebivalstvom in okoljevarstvenimi in 

drugimi institucijami; 

 utemelji pomen naravnih in antropogenih danosti v urbanističnem planiranju; 

 sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za ohranjanje biotske pestrosti na posameznih ravneh; 

 sodeluje s strokovnjaki in drugimi institucijami, ki delujejo na področju varstva narave in urejanja prostora. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 82 ur (70 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj);  

Število ur samostojnega dela: 128 ur (64 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 64 ur izdelava seminarske 

naloge ali projektne naloge); 

Skupaj 210 ur dela študenta (7 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Podjetništvo in trţenje (PIT) – NAR 
 

1. IME PREDMETA 

 

PODJETNIŠTVO IN TRŢENJE (PIT) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 pripravljati in voditi trţno komuniciranje podjetja glede na potrebe in zmoţnosti organizacije,  

 se usposobiti za panoţno in medpanoţno povezovanje z ostalimi subjekti v prostoru. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 podjetno razmišljanje, ustvarjalne miselnosti in sprejemanje poslovnih odločitev, 

 vodenje trţenja v zavarovanem območju,  

 trţenje izdelkov in storitev s področja varstva narave, ekoremediacij, obnovljivih virov energije, 

 priprava in predstavitev poslovnih načrtov za podjetniško zamisel, 

 spremljanje naravovarstvene politike, javnih razpisov ter vodenje evidenc in izpolnjevanje vlog. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 prepozna pomen podjetništva, 

 obvlada razvijanje in vrednotenje poslovnih zamisli, 

 pozna vodenje in timsko delo, 

 opiše gospodarske druţbe in druge moţne statusne oblike za izvajanje dejavnosti na področju 

naravovarstva, 

 pojasni pomen javnih zavodov, katerih dejavnost je varstvo narave in področje gospodarjenja z obnovljivimi 

viri energije,  

 pozna kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter moţnosti vključevanja in povezovanja le-teh v 

področje naravovarstva in pridobivanje alternativnih virov energije, 

 opredeli pomen in vsebino poslovnega načrta, 

 pojasni in opredeli pojem trţenje, 

 pojasni ţivljenjski cikel proizvoda, 

 opredeli proizvod, 

 pozna prodajne poti in načine trţnega komuniciranja, 

 spozna temeljne sestavine trţenjskega spleta, 

 pozna trţenjske podatke, 

 pozna osnove prodaje in promocije izdelkov in storitev s področja varstva narave, alternativnih virov 

energije, ekoremediacij; 

 pojasni in opiše sestavine trţenjskega spleta, 

 pozna organizacijske oblike skupnega komuniciranja. 

 opiše pomen blagovne znamke, 

 opredeli pomen zagotavljanja kakovosti izdelkov in storitev. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 razvija podjetne lastnosti, 

 oblikuje in izpelje postopek razvijanja poslovne zamisli, 

 razmišlja podjetno, 

 izbere primerno organizacijsko obliko podjetja za svojo gospodarsko dejavnost, 

 izdela in predstavi poslovni načrt za svojo poslovno zamisel; 

 načrtuje proizvodnjo in storitve glede na trţne moţnosti, 

 vrednoti temeljne sestavine trţenjske strategije, 
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 preučuje vpliv trţnih poti in trţnega komuniciranja na prodajo in kupce, 

 oblikuje cene prodajnih artiklov, 

 komunicira s trgom, 

 zbira notranje in zunanje informacije gospodarstva, 

 presoja in primerja zbrane podatke, 

 opravi segmentacijo ciljnega trga 

 išče trţne vrzeli, 

 izpelje postopek raziskave in analize trga, 

 proučuje konkurenco, 

 načrtuje proizvodnjo in storitve glede na rezultate raziskave trga, 

 zbira in uporablja dostopne podatke, 

 pripravi in oblikuje izdelek oz. storitev s področja varstva narave, ekoremediacij in pridobivanja 

alternativnih virov energije, ki bo zanimiv za kupce,  

 oblikuje prodajno ceno, 

 izbere ustrezne prodajne poti, 

 načrtuje trţno komuniciranje, 

 se usposobi za delo v organizacijskih oblikah skupnega trţenja, 

 išče primerne blagovne znamke, 

 kritično presodi o pomenu blagovne znamke za njegove proizvode. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 88 ur (76 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj);  

Število ur samostojnega dela: 122 ur (61 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 61 ur izdelava seminarske 

naloge); 

Skupaj 210 ur dela študenta (7 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Organizacija in poslovanje (OIP) – NAR 
 

1. IME PREDMETA 

 

ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE (OIP)  

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 se usposobiti za organizacijo lastnega dela in dela skupine, 

 s pomočjo IKT spremljati poslovanje organizacije ter sprejemati ustrezne odločitve za izboljšanje 

poslovanja. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 izdelati različne kalkulacije, obračune in analize, 

 vodenje FADN knjigovodstva, enostavnega knjigovodstva in knjigovodstva v sistemu DDV, 

 spremljanje razvoja in politike s področja varstva narave, naravnih vrednot, biotske pestrosti, gospodarjenja 

z obnovljivimi viri energije, javni razpisi ter vodenje evidence in izpolnjevanje vlog. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 opredeli načrtovanje in organiziranje na zavarovanem območju, 

 opredeli načrtovanje investicij, našteje elemente investicijskega načrta, 

 vrste in metodologijo izdelave kalkulacij, 

 pojasni povezanost knjigovodstva z upravljavskimi funkcijami, 

 spozna FADN knjigovodstvo, 

 spozna vodenje enostavnega, dvostavnega knjigovodstva in knjigovodstva v sistemu DDV, 

 opredeli in pojasni analizo uspešnosti v dejavnosti v zavarovanem območju in na področju gospodarjenja z 

obnovljivimi viri energije, 

 opredeli izobraţevalne, strokovne in znanstveno izobraţevalne inštitucije, 

 pozna javne sluţbe na področju kmetijstva, 

 pozna delovanje zavodov, regijskih, krajinskih, narodnih parkov, področij NATURA 2000, sindikatov in 

panoţnih zdruţenj, 

 opredeli javno-pravna in civilno-pravna zdruţenja na področju naravovarstva, varstva naravnih vrednot, 

 prepozna upravne in nadzorne institucije na področju varstva naravnih vrednot, 

 našteje cilje in načela, strategijo, ukrepe in nosilce politike s področja varstva naravnih vrednot, biotske 

pestrosti, gospodarjenja z obnovljivimi viri energije. 
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Formativni cilji  

 

Študent: 

 pripravi načrt izvajanja tehnoloških postopkov in del v zavarovanem območju, 

 načrtuje in organizira gospodarjenje v narodnem, krajinskem, regijskem parku, na zavarovanem območju, 

 izpelje postopek ugotavljanja trţnih moţnosti upravljanju v zavarovanem območju, 

 izdela investicijski načrt,  

 izračuna donosnost načrtovanja investicije, 

 izdela kalkulacijo po metodi skupnih stroškov in metodi pokritja,  

 zna presojati rezultate kalkulacij, 

 vodi evidence za potrebe knjigovodstva po metodi FADN, 

 vodi enostavno knjigovodstvo na zavarovanem območju, krajinskem parku, regijskem parku, narodnem 

parku, področju NATURA 2000 

 spremlja knjigovodstvo na gospodarstvu v sistemu DDV, 

 zna pripraviti osnovna poslovna poročila (izkaz uspeha, denarni in finančni tok, bilanco stanja), 

 presoja rezultate poslovnih poročil in izdela analizo stanja na področju varovanja naravnih vrednot, 

gospodarjenja z obnovljivimi viri energije, 

 izpelje postopek izpolnjevanja vlog za izvajanje ukrepov politike na zavarovanem območju, 

 uporabi in prenese raziskovalne doseţke v prakso, 

usposobi se za sodelovanje z javnimi sluţbami. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 100 ur (76 ur predavanj, 24 ur seminarskih vaj).  

Število ur samostojnega dela: 140 ur (70 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 70 ur izdelava seminarske 

naloge). 

Skupaj 240 ur dela študenta (8 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Ravnovesja ekosistemov (REK) – NAR 

 
1. IME PREDMETA 

 

RAVNOVESJA EKOSISTEMOV (REK) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 sposobnost prepoznavanja, evidentiranja ţivalskih in rastlinskih vrst, varovanje naravnih vrednot; 

 razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu; 

 sposobnost spremljanja in analiziranja stanja in podajanja strokovno utemeljenih rešitev; 

 sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih znanj in ukrepov varovanja 

in ohranjanja ekosistemov; 

 sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in ukrepov varovanja in ohranjanja ekosistemov; 

 vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju varstva in upravljanja z zavarovanimi 

območji;  

 sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem 

strokovnem področju. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 pripravlja strokovne podlage ukrepov za varovanje in ohranjanje ekosistemov; 

 evidentira rastlinske in ţivalske vrste; 

 vzopstavlja in vodi baze podatkov; 

 vrednoti biotsko raznovrstnost z uporabo dogovorjenih metod za vzpostavljanje naravnih ravnovesij; 

 evidentira stanje ekosistemov; 

 skrbi za za ohranjanje biotske raznovrstnosti, značilne krajine, avtohtonih vrst; 

 sodeluje pri ohranjanju ekosistemov; 

 informira javnost o pomenu ohranjanja naravnih ravnovesij in avtohtonih vrst; 

 sodeluje pri pripravi domačih in mednarodnih projektov. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna strukturo delovanja ekosistemov in načine za ohranjanje naravnega ravnovesja; 

 pozna dejavnike, ki lahko porušijo ravnovesje; 

 pozna vzroke za nastanek klimatskih sprememb; 

 opredeli vpliv klimatskih sprememb na stabilnost ekosistemov; 

 našteje in opiše različne scenarije klimatskih sprememb v prihodnosti; 

 opredeli, zakaj je nujno prilagajanje na klimastke spremembe; 

 pozna taksonomsko razvrstitev rastlin in ţivali; 

 zna uporabljati ključe za določanje in druge taksonomske pripomočke; 

 pozna pomembnejše rastline in ţivali nekaterih ekosistemov; 

 na podlagi podatkov o vrstah zna določiti tip fitocenoze; 

 pozna načine evidentiranja in vnašanje podatkov v različne evidence; 

 pozna metode in orodja za ocenjevanje biotske raznovrstnosti v povezavi zagotavljanja ravnovesij 

ekosistemov; 

 zna urediti in predstaviti rezultate vrednotenja; 

 pozna razmerje med biotsko raznovrstnostjo in stabilnostjo naravnih ravnovesij; 

 pozna pomen različnih ekosistemov za naravna ravnovesja;  

 pozna nosilne in indikatorske organizme za določene ekosisteme; 

 zna razloţiti pojem in pomen sukcesije in klimaksa; 

 pozna pristope varstva ekosistemov in ohranjanja naravnih ravnovesij; 

 zna oceniti ali je biotska raznovrstnost ogroţena; 

 pozna načine kako opozoriti na spremembe; 
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 zna oceniti obseg sprememb in njihov pomen za ekosistem; 

 pozna in se zaveda pomena biotske raznovrstnosti za evolucijo in vzdrţevanje sistemov, ki ohranjajo 

ţivljenje v biosferi; 

 spoštuje vse oblike ţivljenja; 

 upošteva ranljivost organizmov in njihovih ţivljenjskih prostorov; 

 razume pomen ohranjanja biološke raznovrstnosti; 

 razloţi, da je ohranjanje biološke diverzitete skupna skrb vsega človeštva; 

 zaveda se, da so drţave odgovorne za ohranjanje biološke raznovrstnosti na svojem območju in trajnostne 

rabe svojih bioloških virov; 

 pojasni, da je potrebno preprečevati in odstraniti vzroke za zmanjšanje biološke raznovrstnosti na samem 

izvoru; 

 dojema, da je temeljna zahteva za ohranitev biološke raznovrstnosti ohranitev ekosistemov; 

 razloţi nujnost odgovornega ravnanja s seboj, ţivimi bitji, ekosistemi in naravno dediščino; 

 pojasni predpise, ki urejajo ravnanje z zaščitenimi organizmi; 

 opredeli, da proces evolucije generira in vzdrţuje biodiverziteto; 

 opredeli, da za razliko od naravnih ekosistemov, antropogeni ekosistemi zaradi umetnega vzdrţevanja 

ţelenega stanja ne dosegajo tako velike biodiverzitete, da bi lahko dosegli klimaksno stanje; 

 pozna načine in tehnologije ohranjanja tipične kulturne krajine in avtohtonih vrst; 

 pozna ekoremediacijske načine, ki pripomorejo k naravnim ravnovesjem; 

 pozna osnovne načine varovanja in ohranjanja ekosistemov; 

 pozna metodo varovanja ekosistemov posredno preko varovanja habitatnih tipov; 

 pozna pristope varovanja s treh ključnih vidikov: varovanje ekosistemov/habitatov, posameznih rastlinskih 

in ţivalskih vrst ter naravnih vrednot; 

 zna razvrstiti habitatne tipe na osnovne habitatne tipe in njihove podskupine; 

 pozna načine informiranja in ozaveščanja javnosti o pomenu ohranjanja naravnega ravnovesja. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 zna ovrednotiti pomen biotske pestrosti za vzdrţevanje ravnovesja ekosistemov; 

 načrtuje, usklajuje izvajanje posegov v ekosisteme, posamezne habitatne tipe; 

 sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja s posameznimi habitati; 

 spremlja stanje podnebja in njegov vpliv na okolje v celoti; 

 pripravi strokovne podlage, na osnovi katerih se bomo prilagajali na spremembe v okolju ekosistemov; 

 izdela načrt spremljanja in blaţenja klimatskih sprememb; 

 oceni vpliv klimatskih sprememb na ekosisteme in biotsko raznolikost v Evropi; 

 zna razvrstiti rastline in ţivali v višje taksonomske enote; 

 z uporabo ključev zna razvrstiti organizme do nivoja osnovne taksonomske enote; 

 na podlagi znanja in izkušenj predvideva katere organizme lahko pričakuje v določenem tipu ekosistema; 

 prepoznava in določa tipe fitocenoz; 

 vnaša podatke evidentiranja v popisne liste ali druge evidence; 

 razlikuje med vrstno, gensko in ekosistemsko raznovrstnostjo; 

 pozna štiri glavne oblike stabilnosti: stalnost, vztrajnost, elastičnost, amplituda; 

 pri svojem delu uporablja poznavanje indikatorskih organizmov; 

 na podlagi popisa s pomočjo tabel in drugih pripomočkov oceni stanje ekosistema; 

 na podlagi ovrednotenja stanja ekosistemov zna pripraviti načrt varstva – ohranjanje obstoječega stanja ali 

vzpostavljanje naravnega ravnovesja; 

 na podlagi podatkov oceni stopnjo ogroţenosti ekosistema ter analizira vzroke ogroţenosti; 

 uporablja načine za informiranje in opozarjanje na spremembe; 

 ocenjuje obseg in nevarnost sprememb v ekosistemu; 

 definira biološko raznovrstnost; 

 ugotavlja vrstno diverziteto znotraj ekosistemov; 

 analizira ključni pomen biološke raznovrstnosti za delovanje ekosistemov, ohranjanje ţivljenja, kakovost 

okolja in naravnih virov ter s tem povezane ekološke funkcije ob opazovanem primeru; 

 predvidi odvisnost ekološkega ravnoteţja od biodiverzitete; 

 prepozna ekosistemsko raznovrstnost v slovenski krajini; 

 analizira biogeografske dejavnike, ki vplivajo na veliko biodiverziteto na nekaterih območjih v Sloveniji;  

 predvidi in ocenjuje stanje v ekosistemih ter posledice različnih vplivov in posegov vanje (kvantitativne in 

kvalitativne) na osnovno stanje in razširjenost vrst organizmov; 
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 definira koncept biološke vrste 

 analizira ranljivost vrste ter efektivno velikost populacije;  

 predvidi vpliv velikosti površine ekosistema na razporeditev vrstne raznolikosti v prostoru (površina in 

število vrst); 

 načrtuje značilne posege in načine vzdrţevanja ţelenega stanja v antropogenih ekosistemih ter njihove 

vplive na stanje biodiverzitete ; 

 analizira , da se v procesu sukcesije veča biodiverziteta; 

 opredeli, da je človek del ekosistemov in da biodiverziteto in naravne dobrine ohranjamo zanj ter to 

upoštevamo v praksi; 

 predvidi, da ohranjanje vrst vpliva na ohranjanje njihovih populacij in omogočanje njihove nadaljnje 

evolucije v njihovih ekosistemih; 

 analizira vzroke za propadanje biodiverzitete v antropogenih ekosistemih;  

 analizira pogoje za ohranjanje biodiverzitete in našteje ustrezne ukrepe za načrtovanje antropogenih 

ekosistemov; 

 analizira, da stanje in razširjenost vrst organizmov odraţa posledice vplivov in posegov v ekosisteme ter 

onesnaţevanja okolja, ki imajo sistemske učinke; 

 ohranja stare sorte kulturnih rastlin in vrst domačih ţivali pred vnašanjem tujih, na naše ţivljenjske zdruţbe 

neprilagojenih vrst; 

 predvidi pomen ohranjanja tipične kulturne krajine in avtohtonih kulturnih rastlin za ostale dejavnosti ( 

turizem, ohranjanja naravnih procesov in zdravih virov); 

 s pomočjo ekoremediacijskih načinov ohranja značilnosti krajine in avtohtone vrste; 

 raziskuje prednosti uporabe avtohtonih organizmov za humifikacijo pred nakupom tujerodnih; 

 na terenu analizira, da je za ohranitev vrst nujno ohranjanje razmer, potrebnih za njihovo nadaljnjo evolucijo 

v njihovih ţivljenjskih prostorih; 

 predvidi posledice degradacije in fragmentacije ekosistemov za varovanje narave, biotske raznovrstnosti in 

ohranjanje ekoloških procesov; 

 na internetu poišče zakonodajo, ki zadeva varstvo narave in oceni njeno upoštevanje v svojem poklicnem in 

vsakdanjem ţivljenju; 

 sodeluje v timu strokovnjakov, ki skrbijo za ohranjanje stabilnosti ekosistemov; 

 izvaja ukrepe ohranjanja stabilnosti ekosistemov; 

 informira in ozavešča javnost o pomenu ohranjanja naravnih vrednot in naravnega ravnovesja. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 132 ur (76 ur predavanj, 28 ur seminarskih vaj, 28 ur laboratorijskih vaj).  

Število ur samostojnega dela: 108 ur (59 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 49 ur izdelava seminarske 

naloge ali projektne naloge); 

Skupaj 240 ur dela študenta (8 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) – NAR 
 

1. IME PREDMETA 

 

GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV (GKO) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu; 

 razvijanje odgovornosti in pozitivnega odnosa do organizmov in narave; 

 sposobnost prepoznavanja in poznavanje osnovnih pogojev za rast in razvoj koristnih organizmov; 

 poznavanje zakonodaje na tem področju; 

 sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in ukrepov za vnos koristnih organizmov; 

 ščititi rastline pred boleznimi, škodljivci in drugimi škodljivimi agensi ter pri tem varovati okolje in zdravje 

sebe in sodelavcev, 

 pridelati varno hrano brez škodljivih kontaminacij z uporabljenimi kemičnimi sredstvi, 

 komunicirati s strankami in jim svetovati pri varstvu rastlin. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 načrtuje, izvaja in nadzoruje vnos in uporabo koristnih organizmov; 

 vodi evidence povezane s koristnimi organizmi in njihovim prometom; 

 sodeluje pri izboru in razvoju novih potencialno uporabnih koristnih organizmov;  

 pravilno določi povzročitelje patoloških sprememb na rastlinah in predpiše ustrezne ukrepe; 

 opravlja laboratorijske preglede in analize ter na podlagi rezultatov pripravi načrt varstva rastlin; 

 prepozna koristne organizme v naravi; 

 goji koristne organizme; 

 ciljno uporabi koristne organizme v ustrezni razvojni fazi; 

 nadzoruje populacijo koristnih in škodljivih organizmov v naravi; 

 svetuje pridelovalcem hrane pri biotičnem varstvu rastlin. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna domorodne in tujerodne koristne organizme, katerih gojenje je dovoljeno v Republiki Sloveniji, 

 pozna biološke lastnosti koristnega organizma in njegov odnos do ciljnega organizma, 

 pozna abiotične pogoje za optimalno gojenje in shranjevanje koristnih organizmov, 

 pozna tehnično opremo za gojenje koristnih organizmov, 

 razume pomen protokola pri gojenju koristnih organizmov, 

 pozna principe delovanja prehranjevalnih verig in medvrstne odnose v ekosistemih, 

 pozna načine priprave za vnos in vnosa koristnih organizmov v konkreten habitat, 

 pozna učinke vnosa koristnih organizmov za naravno okolje in njegove nevarnosti, 

 zna oceniti prag škodljivosti, 

 pozna merila in metode za ocenjevanje populacij organizmov in ekološkega ravnoteţja, 

 pozna področno zakonodajo,  

 pozna pogoje za vnos in uporabo domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin, 

 pozna načine uporabe predatorjev za ciljni organizem in izbere primerno metodo, 

 razume pomen ustrezne embalaţe za prodajo in transport koristnih organizmov, 

 analizira pomen svetovanja pri biotičnem varstvu spozna osnove ja. komuniciran 

 pozna osnove biologije koristnih organizmov in njihovih ciljnih organizmov, 

 pozna taksonomsko razvrstitev organizmov, s katerimi se ukvarja, 

 Pozna sezname tujerodnih in avtohtonih koristnih organizmov, 

 pozna metode evidentiranja, postopke spremljanja in sledljivost,  

 pozna zakonodajo s področja uporabe koristnih organizmov. 
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Formativni cilji  

 

Študent: 

 izdela seznam koristnih organizmov, ki jih lahko goji (latinsko ime vrste, podvrste in njihovo taksonomsko 

uvrstitev, biologija organizma in odnos do ciljnega organizma), 

 izbere primerno metodo oz. postopek gojenja za vsako vrsto koristnega organizma posebej, 

 ocenjuje zdravstveno stanje koristnega organizma domorodne vrste, ki se za gojenje pridobi iz naravne 

populacije, 

 analizira pogoje gojenja izbranega organizma, 

 načrtuje oskrbo koristnega organizma do stopnje razvoja (jajčece, ličinka, buba, odrasel osebek), ko je 

primeren za uporabo na ciljnem organizmu, 

 kontrolira način pakiranja organizma primernega za transport, 

 načrtuje varnostne ukrepe pri gojenju, uporabi, shranjevanju in transportu koristnih organizmov, 

 vodi evidenco o količinah koristnih organizmov, ki so bile vzgojene,  

 načrtuje nabavo in vzdrţevanje primerne tehnične opreme za gojenje koristnih organizmov, 

 koordinira vrstni red del povezanih z gojenjem koristnih organizmov v skladu s protokolom in s tem 

prepreči poslabšanje biotične aktivnosti gojenih organizmov oz. svojih fizioloških in morfoloških lastnosti, 

 sodeluje pri ukrepih biotskega varstva v kmetijstvu in gozdarstvu s koristnimi organizmi, 

 pridobi dovoljenje za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov, 

 vrednoti prisotnost različnih populacij organizmov v nekem okolju, 

 izdela program vnosa ali naselitve, iz katerega je razviden vnos tujerodnih vrst organizmov glede na čas in 

količino, 

 oblikuje seznam prejemnikov oz. uporabnikov tujerodne vrste organizma, 

 pri svojem delu upošteva načela dobre kmetijske prakse, varstva okolja oz. ohranjanja narave, 

 sodeluje pri ukrepih zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu in gozdarstvu s koristnimi organizmi, 

 kokoordinira postopke pridobitve dovoljenja za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov, 

 pozna pomen razmerij med koristnimi organizmi in fitoremediacijo kot ekoremediacijskim pristopom za 

odstranjevanje hranil in onesnaţeval iz vode in tal, 

 pozna pomen razmerij med koristnimi organizmi in fitoremediacijo v industrijske in farmacevtske namene,  

 usklajuje in načrtuje gojenje in uporabo koristnih organizmov z namenom fitoremediacije v industrijske in 

farmacevtske namene 

 oceni tveganje vnosa za naravo,  

 izdela program vnosa ali naselitve, iz katerega je razviden vnos tujerodne vrste organizmov glede na čas in 

količino, 

 oblikuje seznam prejemnikov oz. uporabnikov tujerodne vrste organizma, 

 upošteva načela dobre kmetijske prakse varstva okolja oziroma ohranjanja narave, 

 organizira nabavo in vzdrţevanje primerne tehnične opreme za uporabo koristnih organizmov, 

 na izbranem primeru izvaja kalkulacije, usklajuje stroške in rešuje reklamacije, 

 trţno svetuje fizičnim in pravnim strankam, 

 načrtuje varnostne ukrepe pri transportu in uporabi koristnih organizmov, 

 sodeluje z drugimi strokovnjaki pri iskanju, izboru in razvoju potencialno uporabnih organizmov, 

 spremlja in izvaja nadzor stanja koristnih organizmov v ekosistemih,  

 sodeluje z inšpekcijskimi sluţbami, 

 zagotavlja izvajanje zakonodaje s tega področja. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 96 ur (64 ur predavanj, 32 ur laboratorijskih vaj);  

Število ur samostojnega dela: 114 ur (62 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 52 ur izdelava projektne 

naloge). 

Skupaj 210 ur dela študenta (7 KT). 

 

Obvezna je izdelava projektne naloge in prisotnost na laboratorijskih vajah. 

V povezovanju s praktičnim izobraţevanjem spremljanje zdravstvenega varstva rastlin, izvajanje biološkega varstva 

rastlin ter vnos koristnih organizmov. 
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KATALOG ZNANJA – Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija (ADO) – NAR 

 
1. IME PREDMETA 

 

ABIOTIČNI DEJAVNIKI OKOLJA IN EKOTOKSIKOLOGIJA (ADO) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvija sposobnosti opazovanja, načrtovanja, zapisovanja in organiziranja dela, 

 razvija sposobnosti analitičnega mišljenja, sklepanja in predvidevanja, 

 razvija sposobnosti prilagajanja, ustreznega reagiranja in uporabljanja naučenega znanja v spremenjenih 

situacijah,  

 skrbi za lastno varnost, varnost drugih ter varuje zdravje in okolje; zna pripraviti delovni prostor, materiale, 

enostavne aparature in pripomočke za delo, 

 razvija osebnostne lastnosti, kot so odgovornost, delavnost, natančnost in vztrajnost, 

 krepi odgovornost pri načrtovanju in izvajanju ravnanja z nevarnimi kemikalijami in nevarnimi odpadki. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 spremlja in primerja abiotične faktorje in ocenjuje vpliv na rast in razvoj ţivih bitij, 

 pozna glavne vrste onesnaţeval in ugotavlja njihov vpliv na ţiva bitja, 

 izvaja osnovne analize, zbira podatke meritev, raziskuje, sklepa in presoja na podlagi podatkov, 

 zagotavlja delovanje in vzdrţevanje delovnih pripomočkov, merilnih, laboratorijskih in drugih naprav. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 našteje in opiše abiotične (fizikalno-kemijske) dejavnike okolja in vpliv na ţiva bitja; 

 opiše spreminjanje litosfere, nastanek potresov in izbruhe vulkanov; 

 razloţi pomen in značilnosti hidrosfere (oceani, morja, jezera, reke, led, podzemne vode ...); 

 razloţi posledice onesnaţevanja voda in taljenje ledu; 

 opiše nastanek in pomen pedosfere za ţiva bitja; 

 našteje in opiše fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal; 

 opiše posledice onesnaţevanja tal; 

 razloţi nastanek plazov; 

 opiše sestavo zraka in zgradbo atmosfere, (temperaturne plasti ozračja, tlak, gostoto in maso); 

 našteje posledice; 

 našteje toplogredne pline in pojasni učinek tople grede; 

 opiše nastanek fotokemičnega smoga; 

 našteje osnovne meteorološke faktorje, definira: klimo, geografsko lego, podnebje in klimatske dejavnike; 

 opiše značilnosti podnebja v Sloveniji, glede vrste in količine padavin; 

 pozna pomen sončne toplote in svetlobe , za ţivali, rast rastlin in vira energije; 

 razloţi podnebne spremembe; 

 opiše in našteje glavne skupine onesnaţeval; 

 našteje značilnosti in predstavnike kovin (Cd, Pb, Zn, Hg, Mn); 

 organokovinskih spojin – biocidov (ogljikovodiki, PCB, PCDD, PCDF, klorirani ogljikovodiki DDT, HCH, 

insekticidi, herbicidi, detergenti), radioaktivnih izotopov in plinastih onesnaţeval (ozon, ţveplovi, ogljikovi 

in dušikovi oksidi); 

 pozna procese metabolizma kemikalij, 



 

 

 

 

 

125 

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

 

 

 opiše in pojasni osnove laboratorijskih metod in tehnik; 

 opiše in razloţi postopke odvzema in priprave vzorcev za izvajanje okoljskih analiz; 

 pozna in razloţi uporabo bio-indikatorskih organizmov in izvaja teste z bio-indikatorskimi organizmi; 

 našteje in opiše predpisane in priporočene laboratorijske in druge metode za vrednotenje parametrov okolja; 

 našteje in opiše načine in postopke za monitoring, vzorčenje in meritve na terenu; 

 opiše in pojasni načine zapisovanja, obdelave in prikazovanja rezultatov analiz; 

 razloţi, kako uporabiti navodila za uporabo, postopke vzdrţevanja in varnega dela z napravami in opremo; 

 našteje in utemelji priporočila dobre laboratorijske prakse; 

 opiše zahteve vzdrţevanja opreme, laboratorijskih in drugih naprav, delovnih pripomočkov ter orodij;  

 našteje ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in z laboratorijsko opremo. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 proučuje sestavo zemeljske krogle in tektoniko; 

 pozna značilnosti stoječih in tekočih voda, probleme onesnaţevanja; 

 zna odvzeti vzorec vode za analizo; 

 zna odvzeti vzorec tal za analizo; 

 pravilno skoplje pedološko jamo; 

 zna določati fizikalne lastnosti tal in analizirati biološko aktivnost tal; 

 zna uporabljati orodja za terenske analize; 

 določi ukrepe, s katerimi varuje tla pred erozijo; 

 opazuje vreme, meri in spremlja meteorološke parametre (temperaturo zraka in tal, zračni pritisk, veter, 

padavine ...); 

 analizira klimatske spremembe; 

 sodeluje pri zaščiti vrst pred pozebo, vročino, sušo, močo, poškodovanjem od divjadi, toče ...; 

 pozna posledice klimatskih sprememb in prilagajanja nanje; 

 opiše lastnosti onesnaţeval in vplive na metabolizem ţivih bitij (stres, poškodbe, smrt); 

 definira strupenost, prepozna grafične in ostale oznake strupenosti; 

 našteje biomarkerje in bioindikatorje; 

 jemlje in pripravlja vzorce za analize parametrov okolja; 

 uporablja laboratorijsko opremo in ustrezne merilne instrumente; 

 izvaja predpisane in priporočene laboratorijske in druge metode za vrednotenje parametrov okolja; 

 izvaja terenske fizikalno-kemijske in druge meritve in ocenjuje stanje vodnih in obvodnih ekosistemov; 

 postavi merilne aparature in odvzame vzorce na terenu;  

 zagotavlja kakovostne in transparentne rezultate, ki so v pomoč pri odločitvah o postopkih zaščite okolja; 

 zagotavlja varnosti pri delu s kemikalijami in skrbi za pravilen odvoz iztrošenih kemikalij; 

 uporablja zaščitna sredstva glede na delovni proces; 

 sprejema kemikalije v laboratorij ter pripravlja reagente za posamezne laboratorijske postopke; 

 vzdrţuje čistočo delovnega mesta in čistočo laboratorijske opreme v skladu s predpisi in priporočili dobre 

laboratorijske prakse; 

 prepozna napake in odloča o načinu njihove odprave; 

 zagotavlja delovanje in vzdrţevanje laboratorijskih, merilnih in drugih naprav, opreme, delovnih 

pripomočkov ter različnih orodij. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 96 ur (64 ur predavanj, 32 ur laboratorijskih vaj).  

Število ur samostojnega dela: 114 ur (62 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 52 ur izdelava projektne 

naloge). 

Skupaj 210 ur dela študenta (7 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Načrtovanje dejavnosti v prostoru (NDP) – NAR 

 
1. IME PREDMETA 

 

NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU (NDP) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijanje analitičnega presojanja načel varstva narave in urejanja prostora; 

 razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do varstva narave in urejanja 

prostora; 

 pridobivanje spretnosti uporabe znanj o varovanju narave v kmetijstvu, gozdarstvu, lovstvu ribištvu in 

zavarovanih območjih; 

 razvijanje in promoviranje vrednot sobivanja z naravo;  

 razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu; 

 razvijanje spretnosti povezovanja splošnih znanj s strokovnimi. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 vodi, usklajuje in usmerja dejavnosti v okviru zavarovanega območja,  

 pripravlja izvedbene programe varstva zavarovanih območij, 

 sodeluje pri uvajanju ustreznih tehnoloških postopkov za varovanje habitatov,  

 sodeluje pri pripravi naravovarstvenih soglasij, 

 zbira, arhivira in vrednoti dokumentacijo o zavarovanem območju, 

 sodeluje pri trţenju produktov z zavarovanega območja. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna teoretične osnove dela v zavarovanem območju; 

 pozna predpise in smernice razvoja v zavarovanih območjih, regijskih, narodnih, krajinskih parkih; 

 pozna osnove sistema prostorskega načrtovanja in sektorske zakonodaje (s področij kmetijstva, gozdarstva, 

vodnega gospodarstva, rabe mineralnih surovin in turizma); 

 obvlada načine nadzora in usmeritev za trajnostno rabo naravnih virov na zavarovanem območju; 

 pozna osnove delovanja ekosistemov in načine za ohranjanje naravnega ravnovesja; 

 pozna osnove zoologije in botanike ter taksonomijo; 

 pozna tehnične pripomočke za določanje in prepoznavanje ţivih organizmov; 

 pozna zakonodajo s področja prostorskih in ureditvenih načrtov; 

 pozna infrastrukturo in njeno stanje v zavarovanem območju; 

 pozna osnove delovanja ekosistemov in načine ohranjanja naravnega ravnovesja; 

 pozna in uporablja dogovorjene metode in orodja za spremljanje in vrednotenje stanja habitatov in vrst; 

 pozna tehnologije procesov posameznih tehnoloških postopkov za varovanje habitatov in vrst; 

 spremlja in pozna novejše trende in nove tehnologije ohranjanja okolja in vodenja zavarovanih območij; 

 pozna osnovne metode raziskovanja; 

 pozna osnove oblikovanja strokovnih mnenj in soglasij o varstvu okolja in urejanju prostora za zavarovano 

območje; 

 pozna metode evidentiranja, zapisovanja in zbiranja podatkov o naravnih vrednotah, kulturnih vrednotah; 

 pozna protokole za spremljanje in vrednotenje avtohtonih vrst v zavarovanem območju. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 pripravlja letne načrte in načrtuje dnevne aktivnosti upravljanja s parkom in izvajanja varstvenega reţima; 

 usklajuje projekte in sodeluje s partnerskimi, strokovnimi in drugimi organizacijami;  
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 usklajuje in usmerja dela pri pripravi strokovnih podlag za nove varstvene in vzdrţevalne ukrepe in za 

izdelavo naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih soglasij; 

 sodeluje pri medresorskih usklajevanjih razvojnih in upravljalskih načrtov na zavarovanem območju; 

 sodeluje pri programih razvoja kmetijstva in drugih dopolnilnih dejavnosti v zavarovanih območjih; 

 sodeluje z lokalnim prebivalstvom in deleţniki pri vključevanju zavarovanega območja v razvoj kraja;  

 sodeluje pri koordinaciji kmetijskih in gozdarskih dejavnostih na zavarovanem območju;  

 nadzira izvajanje programov izrabe naravnih proizvodov na zavarovanem območju;  

 trţi produkte v skladu z dejavnostjo v zavarovanem območju in etičnimi načeli; 

 izvaja dela in tehnologije za varovanje, vzdrţevanje naravnih vrednot v parku; 

 sodeluje pri vodenju upravljanja zavarovanega območja; 

 sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju ter nadzoru izvajanja prostorskih in drugih ureditvenih načrtov;  

 svetuje pri oblikovanju in izvajanju posegov v okolje in prostor v skladu z načrtom upravljanja 

zavarovanega območja; 

 načrtuje opremljanje in vzdrţevanje infrastrukture zavarovanega območja; 

 spremlja stanje in razvoj habitatov in vrst v zavarovanem območju; 

 sodeluje pri pripravi in uvajanju ustreznih tehnoloških postopkov;  

 sodeluje pri tehnološki pripravi postopkov; 

 pripravlja predloge za uvedbo novih tehnologij; 

 koordinira in sodeluje pri raziskovalnem delu na zavarovanem območju; 

 sodeluje pri uvajanju inovacij; 

 zbira podatke za pripravo naravovarstvenega soglasja za posege v prostor v regijskem, krajinskem, 

narodnem parku, območju NATURA 2000; 

 sodeluje v komisijah na terenu pri izvajanju naravovarstvenega soglasja pri posegih v prostor; 

 zbira in ureja podatke o pomembnih rastlinskih in ţivalskih vrstah ter habitatih; 

 zbira podatke o kulturni dediščini v zavarovanem območju; 

 zbira in vrednoti podatke o človekovi prisotnosti in dejavnosti v zavarovanem območju; 

 zbira in vodi fotodokumentacijo s področja dela; 

 zbira, ureja in vodi podatkovne baze za zavarovano območje in pripravlja analize za delo stroke; 

 vodi katastre naravnih vrednot in kulturne dediščine na zavarovanem območju. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 132 ur (76 ur predavanj, 28 ur seminarskih vaj, 28 ur laboratorijskih vaj).  

Število ur samostojnega dela: 108 ur (59 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 49 ur izdelava seminarske 

naloge ali projektne naloge). 

Skupaj 240 ur dela študenta (8 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Nadzor v zavarovanem okolju (NZO) – NAR 
 

1. IME PREDMETA 

 

NADZOR V ZAVAROVANEM OKOLJU (NZO) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do varstva narave; 

 pridobivanje spretnosti uporabe znanj o varovanju narave v kmetijstvu, gozdarstvu, lovstvu ribištvu in 

zavarovanih območjih; 

 razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu; 

 sposobnost spremljanja in analiziranja stanje in podajanja stanja; 

 sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih znanj in ukrepov varovanja 

in nadzora; 

 vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju nadzora in upravljanja v zavarovanih 

območjih;  

 sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na področju nadzora. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 nadzira izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti  

 razumevanje soodvisnosti naravnih, ekoloških, tehnoloških, ekonomskih in socialnih ter kulturnih 

dejavnikov na zavarovanem območju ter njihov pomen za trajnostni razvoj 

 vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju nadzora in upravljanja v zavarovanih 

območjih;  

 organiziranje, usklajevanje in izvajanje programov vodenja po zavarovanem območju; 

 zagotavlja vzdrţevanje parkovne infrastrukture na zavarovanem območju; 

 prepoznavanje in preprečevanje aktivnosti, ki bi lahko kvarno vplivale na naravo in prostor; 

 izvajanje ustreznih ukrepov ob ogroţenosti narave na zavarovanem območju; 

 sodelovanje z lokalnim prebivalstvom pri vključevanju zavarovanega območja v razvoj kraja. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna strukturo in načine izvajanja načrtov upravljanja zavarovanega območja; 

 pozna cilje upravljanja in varstvene reţime v različnih kategorijah zavarovanih območij; 

 pozna ogroţene rastlinske in ţivalske vrste v zavarovanem območju ter njihove značilnosti; 

 pozna različne vrste nevarnih in nezaţelenih tujih organizmov in jih prepozna; 

 pozna predpise in pristojnosti pri izrekanju kazni na zavarovanem območju; 

 pozna načine in pristojnosti za izvajanje nadzora v zavarovanih območjih; 

 pozna načine prijav in poročanja o kršitvah območju; 

 pozna osnove okoljske interpretacije in komunikacije; 

 pozna osnove nudenja prve pomoči; 

 pozna infrastrukturo v zavarovanem področju in načine njenega vzdrţevanja; 

 pozna splošna načela inšpekcijskega nadzora; 

 pozna splošna načela gradenj in izvajanja posegov v prostor na zavarovanem območju; 

 pozna postopek poročanja pristojnemu inšpekcijskemu organu; 

 pozna ukrepe in pristojnosti inšpektorja; 

 pozna osnove komunikologije v konfliktnih situacijah; 

 pozna podzakonske akte za označitev zavarovanega območja; 

 pozna osnove lokalne samouprave, planskih in sektorskih politik. 
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Formativni cilji  

 

Študent: 

 nadzoruje, usmerja in spremlja izvajanje načrta upravljanja zavarovanega območja;  

 izvaja varstvo in nadzor v skladu s predpisano zakonodajo, javnimi pooblastili in upoštevanjem etičnih 

načel; 

 sodeluje pri vzgoji avtohtonih rastlinskih in ţivalskih vrst; 

 nadzira in preprečuje vnos tujih vrst v zavarovana območja; 

 zbira podatke o vrstah in habitatih in izvaja monitoring (spremljanje stanja); 

 ugotavlja kršitve in izreka kazni/globe v skladu s predpisi zavarovanega območja; 

 sodeluje z inšpekcijskimi sluţbami glede ukrepov na zavarovanih območjih; 

 poroča o kršitvah v zavarovanem območju;  

 sodeluje pri pripravi prijav nedovoljenih posegov na zavarovanem območju; 

 vodi skupine obiskovalcev in nudi logistično pomoč pri izvedbi dogodkov; 

 koordinira in izvaja vzdrţevalna dela na infrastrukturi v parku; 

 sodeluje pri nadzoru izvajanja gradenj in posegov v prostor in pomaga pri posredovanju informacij o 

splošnih načelih gradenj in posegov v prostor na zavarovanem območju ter posledicah neupoštevanja teh 

načel; 

 izvaja postopek obvestila pristojnemu inšpekcijskemu organu; 

 je usposobljen za izvedbo postopka obveščanja inšpekcij; 

 sodeluje v postopku razumnega reševanja sporov; 

 sodeluje v postopkih postavitve, vzdrţevanja, obnove in urejanja parkovne infrastrukture; 

 sodeluje z lokalnim prebivalstvom in deleţniki pri vključevanju zavarovanega območja v razvoj kraja. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 96 ur (64 ur predavanj, 32 ur laboratorijskih vaj);  

Število ur samostojnega dela: 114 ur (62 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 52 ur izdelava projektne 

naloge). 

Skupaj 210 ur dela študenta (7 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Informiranje in svetovanje o pomenu zavarovanega območja (ISO) 

– NAR 
 

1. IME PREDMETA 

 

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE O POMENU ZAVAROVANEGA OBMOČJA (ISO) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijanje analitičnega presojanja načel varstva narave 

 razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti  

 primerno in odgovorno izraţa ter argumentira svoja stališča  

 pridobivanje spretnost uporabe znanj o varovanju narave v kmetijstvu, gozdarstvu, lovstvu ribištvu in 

zavarovanih območjih; 

 razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu; 

 sposobnost spremljanja in analiziranja stanja in podajanja stanja 

 sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na področju naravovarstva 

komuniciranje za uspešno delo z ljudmi 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 informira javnost o pomenu zavarovanega območja, 

 sodeluje pri pripravi in izvedbi domačih in mednarodnih projektov,  

 izvaja in sodeluje in pri predstavitvi informacij pred različnimi javnostmi, 

 sodeluje in povezuje strokovne skupine, oglaševalske organizacije, izobraţevalne in raziskovalne ustanove 

in udeleţence (prizadete: lastniki, domačini, podjetja …, društva …) pri pripravi in izvajanju informiranja 

javnosti o pomenu zavarovanega območja, 

 razume soodvisnosti naravnih, ekoloških, tehnoloških, ekonomskih in socialnih ter kulturnih dejavnikov na 

zavarovanem območju ter njihov pomen za trajnostni razvoj,  

 zbira gradiva za pripravo promocijskega materiala (fotografije, filmski posnetki, zvočni posnetki), 

 pripravlja vsebino informacijskih (promocijskih) gradiv in predvidi njihov namen ter uporabo (napisne in 

označevalne table na zavarovanem območju, prospekti, letaki, spletna stran), 

 pripravlja vsebino promocijskih dogodkov, namenjenih informiranju javnosti o pomenu zavarovanega 

območja. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna načine in postopke komuniciranja z različnimi skupinami zainteresiranih javnosti in načine podajanja 

te informacije; 

 pozna komunikacijski proces, ki vzpodbuja čustvene in razumske povezave med zainteresirano javnostjo in 

vrednotami v naravi (naravovarstvena interpretacija); 

 pozna informacijsko infrastrukturo zavarovanega območja in njeno stanje; 

 pozna in zna predstaviti pomembne vrste rastlin in ţivali za ohranjanje naravnega ravnovesja; 

 definira osnovna sporočila s pomočjo ustreznih komunikacijskih tehnik v naravovarstvu z javnostmi; 

 definira osnovna sporočila pri pripravi medijskih sporočil in sporočil za javnost in interpretaciji narave; 

 pozna osnovno problematiko varovanja okolja ter načela varovanja narave, posebej v zavarovanih 

območjih; 

 pozna značilnosti nacionalnega in mednarodnega razvrščanja zavarovanih območij in mednarodne 

mehanizme in dogovore za varovanje narave; 

 pozna osnove sektorskih politik, zakonodaje in prostorskega načrtovanja; 

 zna predstaviti raziskovalna dela v javnosti in v sredstvih javnega obveščanja; 

 je seznanjen z osnovami komunikacijskih tehnik in osnovami odnosov z javnostmi; 

 pozna različne oblike pisnih in elektronskih medijev, primernih za predstavitev informacij z zavarovanega 

območja; 
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 pozna osnovne zakonitosti umetniškega ustvarjanja : fotografije, filma, zvoka; 

 pozna osnove tehnike fotografiranja in snemanja audio in video posnetkov. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 vodi dejavnost posredovanja informacij o zavarovanem območju; 

 usklajuje, usmerja in načrtuje informacijske postaje, razstave, označbe, učne poti in drugo informacijsko 

infrastrukturo;  

 pripravlja strokovna gradiva in sodeluje pri organizaciji in izvajanju izobraţevanja s področja 

naravovarstva; 

 načrtuje in sodeluje pri neposrednem usmerjanju, opozarjanju in informiranju ter svetovanju obiskovalcem 

zavarovanega območja; 

 pripravlja strokovna gradiva in ureja publikacije o zavarovanem območju;  

 predstavlja raziskovalna dela zavarovanega območja v javnosti in v sredstvih javnega obveščanja; 

 uporablja različne oblike pisnih in elektronskih medijev, primernih za predstavitev informacij; 

 pripravlja fotografsko gradivo, audio in video posnetke za pripravo promocijskega gradiva za zavarovana 

območja. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 96 ur (64 ur predavanj, 32 ur seminarskih vaj).  

Število ur samostojnega dela: 114 ur (62 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 52 ur izdelava seminarske 

naloge); 

Skupaj 210 ur dela študenta (7 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri energije (GNV) – 

NAR 
 

1. IME PREDMETA 

 

GOSPODARJENJE Z NARAVNIMI IN OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE (GNV)  

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do okolja ter gospodarjenja z 

viri energije, 

 razvijanje in promoviranje gospodarjenja z obnovljivimi viri energije, 

 poglabljanje vedenja o naravnih virih energije, 

 razvijanje navad za redno spremljanje razvoja z uporabo strokovnih virov, 

 razumevanje organiziranosti in delovanja sistema energetske oskrbe, 

 izpopolnjevanje poklicne identitete, profesionalnosti in odgovornosti na področju rabe energije, 

 razvijanje racionalnega odnosa do rabe energentov, 

 razvijanje inovativnega pristopa v gospodarjenju z naravnimi in obnovljivimi viri energije, 

 poznavanje načel učinkovite rabe energije, 

 prepoznavanje vplivov energetike na okolje. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 ovrednotiti energetski potencial različnih OVE (hidro, sonce, veter, geotermalna voda, biomasa), 

 ovrednotiti energetski potencial odpadkov,  

 racionalno gospodariti z viri vode, 

 sodelovati pri sanacijah vode, zraka in tal, 

 voditi pripravo substratov, materialov, alternativnih virov energije za trţenje, 

 voditi evidenco s področja različnih del, obdelave surovin in procesov,  

 racionalno gospodariti z naravnimi viri, 

 prepoznavati naravne vire, zaloge in procese obnavljanja, 

 ovrednotiti in ustrezno ravnati z odpadki, odpadnimi vodami in nevarnimi snovmi, 

 sodeluje pri strokovnih argumentih za okoljski in socialni sprejem energetskih alternativ. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna osnove določanja potenciala OVE v Sloveniji in širše; 

 pozna tehnologije pridobivanja OVE in biogoriv; 

 pozna postopke priprave substratov, načina pakiranja materialov in pozna postopke priprave substratov in 

proizvodnje energije; 

 pozna vrste in kategorije odpadnih snovi ter postopke za prepoznavanje in razvrščanje; 

 pozna osnovne metode predelave odpadkov, priprave sekundarnih goriv (goriva iz odpadkov); 

 pozna metode in postopke odvzemov odpadnih materialov; 

 pozna nevarne snovi in postopke ter zakonodajo za ravnanje z njimi; 

  razloţi uporabnost substrata na osnovi deklaracije;  

 pozna zahteve in standarde kakovosti za izdelke;  

 pozna tehnologije sanacij vode, zraka in tal; 

 pozna preventivno in kurativno delovanje ekoremediacij; 

 pozna osnove delovanja bioloških čistilnih naprav, rastlinskih čistilnih naprav; 

 pozna izvajanja ekoremediacij in postopkov z odpadnimi surovinami; 

 pozna načine predelave biomase iz različnih čistilnih naprav in druge proizvodnje; 

 pozna načine predelave biomase iz različnih čistilnih naprav in druge proizvodnje; 

 pozna načine vodenja dokumentacije s področja gospodarjenja z obnovljivimi viri energije; 

 pozna proces implementacije alternativnih virov energije na nacionalnem in privatnem področju; 
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 pozna načine argumentiranja in osveščanja širše javnosti pri implementaciji OVE-, 

 pozna načine argumentiranega osveščanja širše javnosti o racionalnih spremembah in inovacijah s področja 

energetike. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 sodeluje z meteorologi, hidrologi in geologi; 

 izdela operativni načrt optimalne rabe OVE v regiji, občini; 

 sodeluje pri izdelavi strategije gospodarjenja z vodami v okviru dejavnosti področja; 

 izdela strategijo pridobivanja biogoriv; 

 vodi evidence in pripravlja delovna poročila s področja gospodarjenja z obnovljivimi viri energije; 

 vodi evidence in pripravlja poročila o emisijah v okolju; 

 ovrednoti različne vrste odpadkov; 

 vzorči odpadne vode in materiale;  

 vrednoti biološko razgradljive odpadke za pripravo na kompostiranje; 

 izračuna kurilno vrednost goriv in odpadnih snovi; 

 vrednoti, ločuje in ustrezno ravna z nevarnimi snovmi;  

 vodi evidence in pripravlja delovna poročila;  

 kakovostno gospodari na področju obnovljivih virov energije; 

  ovrednoti in ustrezno ravna z odpadki, odpadnimi vodami in nevarnimi snovmi;  

 sodeluje s strokovnjaki s področja sanacij vode, zraka in tal; 

 sodeluje s strokovnjaki za ekoremediacijo, ohranjanje naravnega ravnovesja in upravljavci bioloških 

čistilnih naprav; 

 spremlja in izvaja ekoremediacije na področju odpadnih surovin; 

 izdela operativni načrt varovanja vode, zraka, tal in sanacije v primeru onesnaţenja; 

 izdela načrt predelave biomase iz rastlinskih in drugih čistilnih naprav in iz ostale proizvodnje; 

 sodeluje z upravljavci bioloških čistilnih naprav, 

 določi razmerja in koordinira pripravo različnih mešanic substratov; 

 zagotavlja kakovost na področju pridobivanja alternativnih virov energije in materialov; 

 nadzoruje pripravo materialov, alternativnih virov energije za trţenje; 

 vodi dokumentacijo s področja upravljanja z alternativnimi viri energije; 

 vodi evidenco, ki je specifična o vzdrţevanju naprav;  

 evidentira sprotno delo in pripravlja poročila s področja gospodarjenja z obnovljivimi viri energije; 

 naredi pregled obstoječih subvencij on subvencioniranja za implementacijo OVE; 

 izdela kalkulacije za stroške implementacije; 

 izdela izračun povrnitve stroškov investicije za izvedbo energetsko neodvisne hiše; 

 naredi analizo potrebne oblike cene tehnologije OVE za masovno implementacijo; 

 uporabi metodologijo študij upravičenosti in izdela študije; 

 pozna prednosti tehnologije OVE za zniţanje emisij v okolje; 

 pozna moţne pristope predstavitve tehnologije OVE v javnosti; 

 analizira faktorje odločitve za nove tehnologije. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 132 ur (76 ur predavanj, 28 ur seminarskih vaj, 28 ur laboratorijskih vaj).  

Število ur samostojnega dela: 108 ur (59 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 49 ur izdelava seminarske 

naloge ali projektne naloge). 

Skupaj 240 ur dela študenta (8 KT). 

 

Obvezna je izdelava seminarske naloge ali projektne naloge in prisotnost na laboratorijskih vajah. 

 

Obvezni načini ocenjevanja znanja: ustno. 
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KATALOG ZNANJA – Tehnologije obnovljivih virov energije – NAR 

 
1. IME PREDMETA 

 

TEHNOLOGIJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE  

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do energije, okolja ter 

gospodarjenja, 

 poglabljanje vedenja o obnovljivih virih in tehnologijah, 

 pridobivanje spretnosti uporabe naravoslovnih znanj v stroki, 

 razvijanje navad za redno spremljanje razvoja, uporabo strokovnih virov in postopkov pridobivanja 

energije, 

  spoznavanje gospodarskih naloţb, moţnosti in virov financiranja, 

 izpopolnjevanje poklicne identitete, profesionalnosti in odgovornosti na področju rabe energije, 

 razvijanje racionalnega odnosa do rabe energentov, 

 poznavanje načel učinkovite rabe energije; 

 prepoznavanje vplivov energetike na okolje. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 ravna strokovno, profesionalno in odgovorno na področju rabe energije, 

 sodeluje pri uvajanju ustreznih tehnoloških postopkov za rabo OVE (postavitev malih hidro-elektrarn, 

vetrnic, fotovoltaike, geotermalnih vrtin ipd.), 

 razvija racionalni odnos do učinkovite rabe energije, 

 pozna in izvaja tehnologije obnovljivih virov energije, 

 pozna trajnostna načela obnovljivih virov energije (OVE), 

 prepoznava vplive posamezne tehnologije na okolje, 

 razume potrebe premika od konvencionalne energije k OVE,  

 izdela oceno kratkoročnih in dolgoročnih vplivov rabe OVE na okolje, 

 sodeluje pri pripravi domačih in mednarodnih projektov, 

 informira javnost o pomenu uporabe OVE in drugih alternativnih virov energije in materialov, 

 sodeluje pri uvajanju ustreznih tehnoloških postopkov za varovanje okolja, 

 sodeluje pri postopku implementacije projekta OVE, 

 izvaja monitoring in biomonitoring okolja, 

 izdela oceno vplivov posamezne tehnologije na okolje, 

 sodeluje pri pripravi domačih in mednarodnih projektov, 

 informira javnost o pomenu uporabe alternativnih virov energije in materialov. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna obstoječe tehnologije OVE; 

 seznani se s potencialom in tehnologijami za pretvarjanje obnovljivih virov energije; 

 opredeli pojem obnovljivi vir energije; 

 klasificira obnovljive vire energije; 

 opredeli glavne značilnosti geotermalne energije, solarne energije, biomase, bioplina, biodizla, 

hidroenergije, vetrne energije, energije plimovanja in energije valov; 

 utemelji prednosti in pomanjkljivosti posamezne tehnologije obnovljivih virov energije;  

 ovrednoti pomen obnovljivih virov energije za človeka;  

 našteje in pojasni parametre, pomembne za izbor posamezne tehnologije obnovljivih virov energije; 

 pozna energente in energetsko področje EU in Slovenije; 

 pozna lastnosti obnovljivih virov energije; 

 našteje primerjalne prednosti OVE; 
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 spozna področje obnovljivih virov energije; 

  pozna delovanje energetskih objektov in morebitne stranske učinke na okolje; 

 pozna načela učinkovite rabe energije; 

 spozna osnovne značilnosti nizko energijskih in pasivnih stavb; 

 pozna zakonodajo na področju EU in Slovenije za monitoring (Presoje Vplivov na Okolje (PVO) in 

Celovita Presoja Vplivov na Okolje (CPVO) ); 

 spozna proces implementacije tehnologije OVE; 

 spozna zakonodajo in postopek monitoringa; 

 pozna načine, tehnologije, postopke monitoringa okolja; 

 pozna postopek PVO in CPVO; 

  pozna vsebino in prakso korakov vsakega postopka; 

 pozna elemente energetskega pregleda; 

 spozna prvine energetske izkaznice objekta; 

 pozna načine informiranja in osveščanja javnosti o pomenu uvajanja tehnologij OVE; 

 pozna normative in načine priprave strokovnih gradiv in drugih materialov za javno objavo. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 predstavi in primerja obstoječe tehnologije OVE; 

 izvaja tehnološke procese s področja OVE; 

 sodeluje v tehnoloških procesih pridobivanja OVE; 

 vključuje tehnologije obnovljivih virov energije v sonaravno varstvo okolja; 

 vključuje tehnologije obnovljivih virov energije glede na pogoje v regionalnem, lokalnem okolju; 

 na primerih predstavi povezavo od tehnologije do končne uporabe; 

 izdela primerjavo uporabe z upoštevanjem optimalnih učinkov OVE;  

 s pomočjo primerov dobre prakse predstavi energente in energetsko področje EU in Slovenije 

 analizira lastnosti obnovljivih virov energije; 

 na konkretnih primerih predstavi potrebo preskoka od konvencionalnih virov energije in tehnologij k 

alternativam tehnologijam OVE; 

 uporablja zakonodajne dokumente (strategije, politike, resolucije in akcijske načrte) na področju OVE; 

 uporabi primerjalne prednosti tehnologij OVE; 

 vključuje obnovljive vire energije v sonaravno varstvo okolja; 

 sodeluje s strokovnimi sluţbami pri uvajanju obnovljivih virov energije; 

 sodeluje pri pripravi načrtov, mnenj in soglasij za delovanje posamezne tehnologije obnovljivih virov;  

 spremlja razvoj stroke na področju obnovljivih virov energije;  

 izdela pregled trenutne razvitosti tehnologij OVE; 

 analizira primere dobre prakse;  

 načrtuje sisteme, tehnologije za izkoriščanje OVE;  

 analizira vplive sistemov, tehnologij OVE na okolje;  

 izdela načrt primernosti in zmogljivosti objektov OVE; 

 izdela energetsko bilanco stavbe in racionalizira rabo energije z uvajanjem OVE; 

 izdela energetski pregled za domače gospodinjstvo; 

 analizira razmere na trgu energentov; 

 izdela kalkulacijo vloţenih finančnih sredstev za izbrano tehnologijo; 

 opredeli in ugotavlja trende izpostavljenosti prebivalstva OVE; 

 sodeluje pri izdelavi ocene tveganja na zdravje ljudi ob upoštevanju etičnih načel; 

 izdela predlog ukrepov in spremlja učinkovitosti teh ukrepov na zmanjševanje tveganja OVE; 

 izvaja postopke, tehnologije monitoringa ekosistemov, naravnih vrednot; analizira vplive posameznih 

tehnologij OVE na okolje; 

 presodi vplive delovanja posamezne tehnologije obnovljivih virov energije na ekosisteme oz. na okolje; 

 vključuje obnovljive vire energije v sonaravno varstvo okolja; 

 pozna različen pristop procesa PVO in CPVO; 

 ekonomsko ovrednoti investicije v OVE; 

 sodeluje pri izdelavi analize projekta in pri moţni izboljšavi tako PVO kot CPVO (ne starejših od 2002 

leta); 
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 sodeluje pri izvedbi razvojnih projektov in raziskav s področja OVE; 

 ovrednoti podatke pri raziskovalnem delu;  

 obvlada timsko delo pri izvedbi razvojnih projektov in raziskav s področja tehnologij OVE; 

 osvešča javnost o pomenu uporabe alternativnih virov energije in materialov; 

 pripravlja strokovna gradiva in materiale za javno objavo s področja OVE; 

 vključuje javnost v postopke odločanja o okoljskih vprašanjih; 

 natančno določi in upošteva vpliv informacijskih medijev na ljudi in moţnosti za spremenjene navade rabe 

energije. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 96 ur (64 ur predavanj, 32 ur laboratorijskih vaj).  

Število ur samostojnega dela: 114 ur (62 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 52 ur izdelava projektne 

naloge). 

Skupaj 210 ur dela študenta (7 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Energetske in okoljske perspektive (EOP) – NAR 

 
1. IME PREDMETA 

 

ENERGETSKE IN OKOLJSKE PERSPEKTIVE (EOP) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do okolja ter gospodarjenja z 

viri energije, 

 razvijanje in izpopolnjevanje znanja na področju energije, 

 razvijanje razumevanja medsebojne odvisnosti energetskega in okoljskega sektorja, 

 razumevanje porabe konvencionalnih energentov pri razvoju človeštva in vpliv na podnebne spremembe, 

 spoznavanje novih tehnologij za oskrbo in pretvarjanje energije. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 razumeti presek in smernice svetovnega energetskega sektorja, 

 analizirati energetski sistem v Sloveniji, 

 prepoznavati oskrbo z energetskimi viri; energetsko neodvisnost, obnovljive in neobnovljive vire energije, 

 izvajati inovativno in trajnostno gospodarjenje na področju energije, 

 pripraviti in izvajati načrt ter spremljati in nadzirati tehnološke postopke za pridobivanje energije in 

materialov,  

 prepoznavati vpliv energetskega sektorja na podnebne spremembe, 

  racionalno gospodariti z naravnimi viri, 

 prepoznavati naravne vire, zaloge in procese obnavljanja. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 spozna sistem energetske oskrbe ter potrebno simbiozo med okoljem in energijo; 

 spozna presek energetskega sistema v Sloveniji; 

 pozna strategije in moţnosti trajnostnega gospodarjenja z energijo v Sloveniji; 

 prepozna vpliv energetskega sektorja na podnebne spremembe; 

 spozna pomembnost energetske oskrbe; 

 pozna ustrezne tehnologije na področju oskrbe z OVE; 

 pozna probleme s prekinitvijo dobave tuje energije; 

 pozna moţnosti razvoja alternativ v Sloveniji; 

 pozna načine priprave operativnih izvedbenih in drugih načrtov v povezavi z organizacijo dela v obratih za 

pridobivanje OVE, ločevanje, predelavo alternativnih surovin in proizvodnjo; 

 pozna postopke ocenjevanja moţnosti za pridobivanje bioplina, in komposta ter predelave biomase. 

 pozna nevarnosti, ki jih njegova dejavnost predstavlja za okolje in pozna načine reševanja problemov ob 

onesnaţenju. 

 pozna načine pridobivanja alternativnih virov energije in materialov. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 analizira svetovne dobavitelje energije ter proces dobave; 

 analizira okoljske pogoje za proizvodnjo energije v različnih svetovnih ali Evropskih regijah; 

 izdela strategijo moţnosti dobave energije na svetovnem in Evropskem področju; 

 analizira stanje energetskega sistema v Sloveniji; 

 s pomočjo ustreznih opazovanj in podatkov predstavi vpliv energetskega sektorja na podnebne spremembe; 

 izvede primerjavo med drugimi podobnimi EU drţavami na področju rabe OVE; 

 analizira tujo oskrbo energije v Slovenijo; 
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 izdela strategijo premostitve teţav na področju dobave tuje energije; 

 pozna moţnosti razvoja alternativ OVE v Sloveniji; 

 uvaja ustrezne tehnologije s področja OVE ob upoštevanju etičnih načel; 

 izvaja ustrezne tehnologije s področja OVE; 

 pripravi izvedbeni načrt za proizvodnjo OVE; 

 pripravi izvedbeni načrt za zbiranje surovin in pridobivanje energije; 

 pripravi izvedbeni načrt za predelavo odpadkov za snovno ali energijsko izrabo; 

 pripravi izvedbeni načrt zbiranja alternativnih virov energije in materialov; 

 oceni moţnosti pridobivanja bioplina, biomase in komposta;  

 izdela izvedbeni načrt upravljanja predelovalnega obrata; 

 izdela načrt vzdrţevanja predelovalnega ali proizvodnega objekta; 

 sodeluje pri izdelavi načrta prodaje in promociji izdelkov s področja obnovljivih virov energije; 

 upravlja s tehnologijo na področju pridobivanja alternativnih virov energije in materialov. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Število kontaktnih ur: 96 ur (64 ur predavanj, 32 ur seminarskih vaj).  

Število ur samostojnega dela: 114 ur (62 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 52 ur izdelava seminarske 

naloge). 

Skupaj 210 ur dela študenta (7 KT). 
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KATALOG ZNANJA – Praktično izobraţevanje: poslovanje in ekonomika – NAR 
  

 

1. IME PREDMETA 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE: POSLOVANJE IN EKONOMIKA 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 kakovost medosebnega in poslovnega sporazumevanja; 

 razvijanje odgovornosti za načrtno in organizirano delovanje; 

 razvijanje aktivnega pristopa pri iskanju virov informacij in znanja; 

 razvijanje zavesti o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela; 

 ustvarjanje zmoţnosti za vključevanje v procese v skupino in organizacijo; 

 obvladovanje stresnih situacij; 

 spoznavanje elementov uspešnega gospodarjenja, 

 obvladovanje kategorij ekonomike, financ, trga, sredstev, stroškov in proizvodnje/storitev; 

 spoznavanje kazalcev za presojo poslovanja podjetij; 

 obvladovanje strategij projektnega vodenja; 

 razvijanje zavesti o pomenu podjetništva. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 učinkovito vključevanje v sporazumevanje in odnose v skupino in organizacijo;  

 obvladovanje osnovnih kazalnikov in pristopov za kakovostno vodenje sodelavcev; 

 kooperativnost in timsko delo; 

 sistematičen pristop k načrtovanju, organiziranju, vodenju in odločanju (podjetniška kompetentnost); 

 usposobljenost za ustvarjanje, pridobivanje in prenos znanja ter spreminjanje lastnega vedenja in 

vzpodbujanje sprememb v organizaciji 

 vključevanje v poslovne procese; 

 sistematičnost pristopa k načrtovanju poslovanja podjetij v povezavi z etičnimi načeli in delom varovanja 

naravnih vrednot, biotske raznolikosti, gospodarjenja z obnovljivimi viri energije; 

 usposobljenost za samostojno izdelavo poročil, analiz, kazalcev in njihovo interpretacijo; 

 usposobljenost za vodenje projektov s področja varovanja naravnih vrednot, dejavnosti v zavarovanem 

območju, gospodarjenja z obnovljivimi viri energije. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 spozna pomen upravljanja in ravnanja s človeškimi viri; 

 spozna strukturo in delovanje človekove osebnosti; 

 spozna pomen sistemizacije delovnega mesta; 

 spozna pristope za kakovostno organiziranje (lastnega) dela in časa; 

 spozna proces organiziranja dela in delegiranja nalog v skupini; 

 spozna in razume razloge za ugotavljanje delovne uspešnosti zaposlenih; 

 pojasnjuje orodja/metode za spremljanje in ugotavljanje delovne uspešnosti; 

 pojasnjuje motivacijske mehanizme posameznika in organizacije; 

 spozna uporabnost motivacijskih teorij; 

 spozna vlogo menedţmenta pri oblikovanju in vzdrţevanju motiviranosti zaposlenih; 

 pojasnjuje funkcije upravljanja, menedţmenta, vodenja, podjetništva;  

 pojasnjuje pomen komuniciranja in motiviranja kot orodij vodenja; 

 spozna uporabo različnih pristopov vodenja; 

 spozna razloge stresa; 

 razlikuje različne stresne situacije; 
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 spozna orodja za odpravo stresnih situacij; 

 spozna in razume elemente organizacijske kulture; 

 spozna dejavnike in postopke, ki vplivajo na oblikovanje oz. spreminjanje kulture; 

 utemeljuje premoţenje podjetja skozi poznavanje sestavin bilance stanja in izkaza uspeha; 

 utemeljuje vrednost podjetja; 

 spozna osnovne značilnosti kapitalskih in finančnih trgov; 

 spozna izhodišča podjetij, podjetništva in gospodarjenja s področja varstva narave, dela v zavarovanih 

območjih, gospodarjenja z obnovljivimi viri energije; 

 pozna trg in dogajanje na trgu; 

 pridobi temeljna znanja s področja managementa in s področja varovanja naravnih vrednot; 

 spozna različne oblike in faze projektov; 

 spozna različne projektne organizacije; 

 se nauči analizirati projektno nalogo. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 izdela karierni načrt;  

 izdela postopek za pridobitev (privabljanje) in selekcijo novega delavca za zaposlovanje na področju 

varovanja naravnih vrednot, 

 izdela strukturo majhnega podjetja ter sistemizacijo delovnih mest s področja pridobivanja obnovljivih virov 

energije, dejavnosti v zavarovanih območjih, 

 izdela akcijski plan dela (načrt) s področja pridobivanja obnovljivih virov energije, varstva naravnih 

vrednot, 

 izdela orodja za spremljanje in ugotavljanje delovne uspešnosti, 

 uporabi pohvalo in kritiko kot orodji motiviranja konkretno v praksi, 

 izbere učinkovita orodja za motiviranje; 

 vrednoti motiviranost na področju dela varovanja naravnih vrednot, biotske pestrosti v povezavi z etičnimi 

načeli, 

 načrtuje (lastne) kompetence za vodenje, 

 izbere in uporabi odgovarjajoč pristop (način) vodenja pri delu na področju varovanja naravnih vrednot, 

biotske raznolikosti, gospodarjenju z obnovljivimi viri energije, 

 prepoznava in presoja kakovost vodenja v povezavi z etičnimi načeli, 

 izbere ustrezne pristope za odpravljanje stresnih situacij, 

 oblikuje temeljna pravila poslovne kulture; 

 načrtuje spremembo kulture organizacije (z uvajanjem sprememb na področju vodenja, medosebnih 

odnosov, organiziranosti, timskega dela …), 

 izdela kalkulacije glede na različne stroške in različne metode pokrivanja stroškov; 

 analizira podatke in informacije za sprejemanje poslovnih odločitev, še posebej z občutkom za dejavnost na 

področju varovanja naravnih vrednot; 

 izdela poslovni načrt s področja dejavnosti v zavarovanem območju, gospodarjenju z obnovljivimi viri 

energije, 

 sodeluje pri izdelavi projekta  

 oblikuje projektni tim; 

 izdela terminski plan in opredeli vire; 

 analizira in oceni učinkovitost projekta. 

 

5.  OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Skupaj 90 ur dela študenta v podjetju (3 KT). 

Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraţevanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli. 
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KATALOG ZNANJA – Praktično izobraţevanje: komunikacija in informatika – NAR 

 
1. IME PREDMETA 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE: KOMUNIKACIJA IN INFORMATIKA 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 pri vrednotenju eksperimentov s pomočjo IKT uporablja orodja v slovenskem in tujem jeziku, 

 obdeluje z raziskavo pridobljene podatke in jih primerno interpretira, razvijanje aktivnega pristopa pri 

iskanju virov informacij in znanja; 

 razvijati zavest o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela; 

 porablja strokovno terminologijo s področja varovanja naravnih vrednot, biotske raznolikosti, gospodarjenja 

z obnovljivimi viri energije, 

 razume statistične podatke in jih smiselno uporablja pri svojem delu.  

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 komunicira s sodobno IKT tehnologijo, 

 zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje podatke in informacije, 

 ugotavlja značilnosti poslovnih dogodkov, 

 odkriva informacijske potrebe poslovnega sistema (podjetja), področja varstva , 

 uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, 

 uporablja informacijski sistem podjetja, 

 sodeluje pri snovanju in gradnji informacijskega sistema, 

 zbira podatke, jih obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami, 

 uporablja statistične metode pri vrednotenju eksperimentov, 

 uporablja strokovno terminologijo s področja varovanja naravnih vrednot, biotske raznolikosti, 

gospodarjenja z obnovljivimi viri energije v tujem jeziku. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 razloţi osnovne pojme iz teorije informacij, 

 pojasni razseţnost informacije, 

 opiše postopek reševanja problemov s pomočjo računalnika, 

 opredeli moţnosti uporabe in pozna uporabo sodobne IKT,  

 opredeli prednosti in pomanjkljivosti uporabe sodobne IKT, 

 pojasni vlogo in pomen informacijskega sistema za upravljanje in odločanje v poslovnem sistemu, 

 razloţi pomen statistike in osnovne statistične pojme (enota, spremenljivka, populacija, parameter), 

 našteje postopke statističnega raziskovanja in jih opiše, 

 pozna protokole za spremljanje in vrednotenje, 

 pozna in uporablja tehnične pripomočke statističnega raziskovanja za zbiranje in vrednotenje, 

 razloţi pojme mediano, modus, aritmetično sredina, 

 navede lastnosti Studentove t-porazdelitve in zna uporabljati Studentov t-test, 

 razloţi pomen ugotavljanja korelacije med odvisno in neodvisno spremenljivko,  

 opredeli korelacijski koeficient in njegov pomen, 

 izbere računalniški program za izračun korelacijskega koeficienta, 

 spozna strokovno terminologijo s področja zakonodaje in etike s področja naravovarstva, 

 spozna povezanost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije. 
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Formativni cilji  

 

Študent: 

 uporablja različne informacijske vire s področja varovanja naravnih vrednot, gospodarjenja z obnovljivimi 

viri energije, 

 poišče in uporabi različne informacijske vire za potrebe stroke, 

 v sodelovanju s strokovnjaki s področja informatike izbere ustrezno IKT pri konkretnem delu, 

 uporablja IKT za obdelavo in prenos podatkov/informacij,  

 uporablja informacijski sistem za učinkovito in uspešno poslovanje v okviru stroke in dejavnosti, 

 za področje varovanja naravnih vrednot, gospodarjenja z obnovljivimi viri energije, 

 uporablja informacijski sistem v sistemu odločanja poslovnega sistema, 

 opredeli populacijo, določi značilne parametre, izvede zbiranje in obdelavo podatkov in jih dopolni z opisno 

razlago,  

 obvlada delo s podatkovnimi bazami in z informacijsko tehnologijo s področja vrednotenja biotske pestrosti, 

gospodarjenja z obnovljivimi viri energije 

 izdela enostavno analizo variabilnosti pojava in na njihovi osnovi oceni podobnost dane porazdelitve z 

normalno porazdelitvijo, 

 uporabi ustrezen statistični test kot pomoč pri sprejemanju ali zavračanju ničelne hipoteze, 

 dokazuje povezanost dveh spremenljivk s pomočjo korelacijskega koeficienta v ustreznem računalniškem 

programu,  

 kritično vrednoti rezultate statistične analize, 

 samostojno navaja strokovne pojme in termine s področja zakonodaje in etike, 

 analizira besedilo s področja zakonodaje, 

 v tujem jeziku spremlja smernice in zakonske predpise v Evropi in drugod po svetu, 

 zbere določene podatke in informacije in je sposoben povezati znanje s situacijami v ţivljenju. 

 

5.  OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Skupaj 90 ur dela študenta v podjetju (3 KT). 

Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraţevanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli.  
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KATALOG ZNANJA – Praktično izobraţevanje: biotska raznovrstnost – NAR 
 

1. IME PREDMETA 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE: BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijanje analitičnega presojanja načel varstva narave in urejanja prostora; 

 razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do varstva narave in urejanja 

prostora; 

 pridobivanje spretnosti uporabe znanj o varovanju narave v kmetijstvu, gozdarstvu, lovstvu, ribištvu in 

zavarovanih območjih; 

 izpopolnjevanje estetskih osebnostnih kriterijev. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva okolja in prostora, 

 sodeluje pri pripravi domačih in mednarodnih projektov, 

 pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti, ukrepe varstva naravnih 

vrednot,  

  načrtuje, usmerja in vodi uporabo ekoremediacij za varstvo narave in urejanje prostora. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 Pozna teoretične osnove ekologije in ohranjanja naravnih vrednot, prostora; 

 razlikuje med varstvom okolja in varstvom narave; 

 obvlada metodologijo sestavljanja strokovnih predlogov za področje dela; 

 obvlada osnove varovanja okolja, ogroţenih vrst ţivih organizmov in habitatnih tipov; 

 pozna izhodišča, zakonodajo, metodologijo in načine priprave strokovnih podlag za varstvene in 

vzdrţevalne ukrepe; 

 pozna načine dela pri pripravi študij o presoji vpliva na okolje; 

 pozna ogroţene ţivalske in rastlinske organizme in načine njihovega varstva in ohranjanja; 

 pozna osnove postopkov vzgoje avtohtonih organizmov; 

 pozna predpise in smernice razvoja podeţelja, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti; 

 pozna različne vrste nevarnih in nezaţelenih tujih organizmov v habitatih in jih prepozna; 

 obvlada načine nadzora izrabe naravnih virov na območju; 

 pozna naravovarstveno in okoljevarstveno zakonodajo in druge predpise, ki urejajo področje njegovega 

dela; 

 pozna ključne sestavine priprave načrtov upravljanja za zavarovana območja;  

 varovanje habitatov, naravnih vrednot; 

 pozna različne pristope monitoringov vrednotenja; 

 kakovosti naravnih vrednot; 

 pozna pomen biomonitoringa za ugotavljanje stanja okolja v kopenskih in vodnih ekosistemih;  

 opiše osnovne metode biomonitoringa vode, zraka in prsti; 

 pozna načine ohranjanja biotske pestrosti; 

 pozna zakonitosti in elemente projektnega dela;  

 pozna cilje urejanja prostora in opredeli ekološki vidik planiranja; 

 pozna temeljne principe delovanja ekoremediacij; 

 pozna ekoremediacijske metode, njihovo vlogo in prednosti za zaščito naravnih virov in prostora. 
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Formativni cilji  

 

Študent: 

 zbira podatke in strokovne podlage ter sodeluje pri urbanističnem planiranju; 

 pripravlja programe za varstvo in ohranitev redkih ogroţenih in avtohtonih rastlinskih, ţivalskih vrst ter 

njihovih habitatov; 

 sodeluje pri vzgoji, vzdrţevanju avtohtonih organizmov, rastlin in ţivali v prostoru; 

 izvaja ukrepe varstva in ohranitve redkih ogroţenih vrst; 

 sodeluje pri načrtovanju trajnostne rabe naravnih virov v prostoru; 

 prepozna tipične predstavnike večjih skupin rastlin z uporabo določevalnih ključev; 

  zbira podatke o rastlinskih in ţivalskih vrstah, njihovih ţivljenjskih prostorih in ekosistemih; 

 sodeluje pri pripravi in izvedbi biomonitoringov; 

 predstavi pomen indikatorskih vrst; 

 ugotavlja motnje v ekosistemu, ki nastajajo zaradi različnih dejavnosti človeka;  

 izvaja biomonitoring zraka, vode in prsti ter predstavi realno oceno vpliva onesnaţenega okolja na 

organizme; 

 sodeluje pri izvedbenih programih za varstvo biotske pestrosti;  

 zbira in vrednoti podatke o človekovi prisotnosti v prostoru; 

 analizira moţnosti in predlaga uvedbo novih tehnologij in inovacij; 

 sodeluje pri pripravi poročil o vplivih na okolje; 

 sodeluje pri izvedbi razvojnih projektov urejanja prostora in ohranjanja narave; 

 s pomočjo primerov dobrih praks, utemelji pomen naravnih in antropogenih danosti v urbanističnem 

planiranju; 

 vključuje ekoremediacije za varovanje, obnovo in ohranjanje naravnih vrednot in prostora; 

 usmerja in vodi vzdrţevanje ekoremediacijskih objektov v prostoru; 

 skrbi za načrtovanje in delovanje bioloških čistilnih naprav; 

 načrtuje in izvaja ukrepe za preprečavanje onesnaţevanje voda; 

 sodeluje pri postopkih potrebnih za morebiten vnos gensko manipuliranih kulturnih rastlin; 

 svetuje pri ravnanju s POP, ki se uporabljajo in pojavljajo na področju biotehnike. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Skupaj 220 ur dela študenta v podjetju (7 KT). 

Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraţevanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli. 
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KATALOG ZNANJA – Praktično izobraţevanje: podjetništvo z organizacijo – NAR 

 
1. IME PREDMETA 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE: PODJETNIŠTVO Z ORGANIZACIJO 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 pripravljati in voditi trţno komuniciranje podjetja glede na potrebe in zmoţnosti organizacije,  

 se usposobiti za panoţno in medpanoţno povezovanje z ostalimi subjekti v prostoru. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 podjetno razmišljanje, ustvarjalne miselnosti in sprejemanje poslovnih odločitev, 

 vodenje trţenja v zavarovanem območju  

 trţenje izdelkov in storitev s področja varstva narave, ekoremediacij, obnovljivih virov energije 

 pripraviti in predstaviti poslovni načrt za podjetniško zamisel, 

 spremljanja naravovarstvene politike, javnih razpisov ter vodenja evidenc in izpolnjevanja vlog. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 prepozna pomen podjetništva, 

 obvlada razvijanje in vrednotenje poslovnih zamisli, 

 pozna vodenje in timsko delo, 

 opiše gospodarske druţbe in druge moţne statusne oblike za izvajanje dejavnosti na področju naravovarstva 

 pojasni pomen javnih zavodov, katerih dejavnost je varstvo narave in področje varčevanja z energijo  

 pozna kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter moţnosti vključevanja in povezovanja le teh v 

področje naravovarstva in pridobivanje alternativnih virov energije 

 opredeli pomen in vsebino poslovnega načrta, 

 pojasni in opredeli pojem trţenje, 

 pojasni ţivljenjski cikel proizvoda, 

 opredeli proizvod, 

 pozna prodajne poti in načine trţnega komuniciranja, 

 spozna temeljne sestavine trţenjskega spleta, 

 pozna trţenjske podatke, 

 pozna osnove prodaje in promocije izdelkov in storitev s področja varstva narave, alternativnih virov 

energije, ekoremediacij 

 pojasni postopek raziskave in analize trga, 

 pojasni in opiše sestavine trţenjskega spleta, 

 pozna organizacijske oblike skupnega komuniciranja, 

 opiše pomen blagovne znamke, 

 opredeli pomen zagotavljanja kakovosti izdelkov in storitev. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 razvija podjetne lastnosti, 

 oblikuje in izpelje postopek razvijanja poslovne zamisli, 

 razmišlja podjetno, 

 izbere primerno organizacijsko obliko podjetja za svojo gospodarsko dejavnost, 

 izdela in predstavi poslovni načrt za svojo poslovno zamisel, 

 načrtuje proizvodnjo in storitve glede na trţne moţnosti, 

 išče trţne vrzeli, 

 vrednoti temeljne sestavine trţenjske strategije, 
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 preučuje vpliv trţnih poti in trţnega komuniciranja na prodajo in kupce, 

 oblikuje cene prodajnih artiklov, 

 komunicira s trgom, 

 zbira notranje in zunanje informacije gospodarstva, 

 presoja in primerja zbrane podatke, 

 opravi segmentacijo ciljnega trga, 

 izpelje postopek raziskave in analize trga, 

 proučuje konkurenco 

 načrtuje proizvodnjo in storitve glede na rezultate raziskave trga, 

 zbira in uporablja dostopne podatke, 

 pripravi in oblikuje izdelek oz. storitev s področja varstva narave, ekoremediacij in pridobivanja 

alternativnih virov energije , ki bo zanimiv za kupce  

 oblikuje prodajno ceno, 

 izbere ustrezne prodajne poti, 

 načrtuje trţno komuniciranje, 

 se usposobi za delo v organizacijskih oblikah skupnega trţenja, 

 išče primerne blagovne znamke, 

 kritično presodi o pomenu blagovne znamke za njegove proizvode. 

 

6.  OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Skupaj 90 ur dela študenta v podjetju (3 KT). 

Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraţevanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli.  

 

  



 

 

 

 

 

147 

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Strahinj 99, 4202 Naklo 

 

 

KATALOG ZNANJA – Praktično izobraţevanje: ekosistemi – NAR 
 

1. IME PREDMETA 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE: EKOSISTEMI 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu; 

 razvijanje odgovornosti in pozitivnega odnosa do organizmov in narave; 

 sposobnost prepoznavanja in poznavanje osnovnih pogojev za rast in razvoj koristnih organizmov; 

 poznavanje zakonodaje na tem področju; 

 sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in ukrepov za vnos koristnih organizmov; 

 ščititi rastline pred boleznimi, škodljivci in drugimi škodljivimi agensi ter pri tem varovati okolje in zdravje 

sebe in sodelavcev; 

 pridelati varno hrano brez škodljivih kontaminacij z uporabljenimi kemičnimi sredstvi; 

 komunicirati s strankami in jim svetovati pri varstvu rastlin. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 vodi evidence povezane s koristnimi organizmi in njihovim prometom, 

 sodeluje pri določanju povzročiteljev patoloških sprememb na ekosistemih in ustrezno ukrepa, 

 opravlja laboratorijske preglede in analize ter na podlagi rezultatov pripravi načrt varstva ekosistemov, 

 prepozna koristne organizme v naravi, 

 goji koristne organizme, 

 nadzoruje populacijo koristnih in škodljivih organizmov v naravi, 

  pripravi projektno dokumentacijo s področja ravnovesij ekosistemov, 

  informira javnost o pomenu in značilnostih naravnih ravnovesij. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna domorodne in tujerodne koristne organizme, katerih gojenje je dovoljeno v Republiki Sloveniji, 

 pozna biološke lastnosti koristnega organizma in njegov odnos do ciljnega organizma, 

 pozna abiotične pogoje za optimalno gojenje in shranjevanje koristnih organizmov, 

 pozna tehnično opremo za gojenje koristnih organizmov, 

 pozna področno zakonodajo,  

 pozna pogoje za vnos in uporabo domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin, 

 pozna načine uporabe predatorjev za ciljni organizem in izbere primerno metodo, 

 pozna učinke vnosa koristnih organizmov za naravno okolje in njegove nevarnosti, 

 zna oceniti prag škodljivosti, 

 pozna metode ekoremediacij, 

 pozna merila in metode za ocenjevanje populacij organizmov in ekološkega ravnoteţja,  

 prepozna vplive onesnaţevanja okolja na podnebne spremembe, 

 primerja značilnosti podnebja v Sloveniji, glede vrste in količine padavin, 

 ovrednoti fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal, 

 določi ukrepe, s katerimi varuje tla pred erozijo,  

 pozna parametre onesnaţenosti in zakonodajo na področju varstva tal, 

 spremlja monitoring voda,  

 pozna mejne vrednosti posameznih onesnaţeval. 
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Formativni cilji  

 

Študent: 

 izdela seznam koristnih organizmov, ki jih lahko goji,  

 načrtuje, vzgaja in izvaja oskrbo koristnega organizma do stopnje razvoja, 

 načrtuje, izvaja varnostne ukrepe pri gojenju, uporabi, shranjevanju in transportu koristnih organizmov, 

 sodeluje pri načrtovanju ukrepov zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu in gozdarstvu s koristnimi 

organizmi, 

 oceni tveganje vnosa za naravo,  

 pripravi projektno dokumentacijo s področja ravnovesij ekosistemov, 

 sodeluje pri izvedbi razvojnih projektov in raziskav,  

 izvaja ukrepe biotskega varstva v kmetijstvu in gozdarstvu s koristnimi organizmi, 

 pridobi dovoljenje za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov, 

 vrednoti prisotnost različnih populacij organizmov v nekem okolju, 

 postavi in uporablja merilne aparature 

 opazuje vreme, meri in spremlja meteorološke parametre (temperaturo zraka in tal, zračni pritisk, veter, 

padavine ...), 

 spremlja monitoring okolja v nekem kraju, 

 zna odvzeti vzorec tal za analizo in uporablja laboratorijsko opremo,  

 določa fizikalne lastnosti tal in analizira biološko aktivnost tal, 

 izvaja terenske fizikalno-kemijske in druge meritve,  

 izvaja teste strupenosti, 

 zagotavlja varnost pri delu s kemikalijami in skrbi za pravilen odvoz iztrošenih kemikalij,  

 sodeluje z inšpekcijskimi sluţbami, 

 informira javnost o pomenu in značilnostih naravnih ravnovesij. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Skupaj 310 ur dela študenta v podjetju (10 KT). 

Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraţevanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli. 
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KATALOG ZNANJA – Praktično izobraţevanje: zavarovana območja – NAR 
 
1. IME PREDMETA 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE: ZAVAROVANA OBMOČJA 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 pridobljeno znanje preizkusiti v praksi, 

 pridobivanje sposobnosti varčevanja z delom, energijo in materialom, 

 razvijanje odgovornega odnosa do narave, naravnih vrednot in kulturne dediščine, 

 razvijanje načela uspešnega dela po sistemu: planiraj, stori, preveri, ukrepaj, 

 razvijati sposobnost komunicirati in delati med sodelavci v skupini in z zunanjimi sodelavci ali strankami. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 ugotavljanje in spremljanje stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti na zavarovanem območju, 

 izbrati in izvajati ustrezne ukrepe za ohranjanje , vzdrţevanje in trajnostni razvoj zavarovanega območja,  

 izvajati promocijske aktivnosti o pomenu zavarovanega območja, 

 komuniciranje z okoljem: s strokovnimi ustanovami, z lokalnim gospodarstvom in prebivalstvom, z društvi 

na zavarovanem območju, 

 organizirati delo v skladu s pravili varnega dela. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 pozna strukturo in načine priprave in izvajanja ukrepov varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske 

raznovrstnosti; 

 pozna predpise in pristojnosti v zvezi z zavarovanim območjem; 

 pozna ogroţene rastlinske in ţivalske vrste ter druge elemente naravne dediščine na zavarovanem območju; 

 pozna načine in postopke komuniciranja; 

 pozna informacijsko infrastrukturo zavarovanega območja; 

 pozna tehnologije ohranjanja okolja in vodenja zavarovanih območij; 

 pozna osnove oblikovanja strokovnih mnenj o varstvu narave in urejanju prostora na zavarovanem območju; 

 pozna metode evidentiranja podatkov o zavarovanem območju. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 nadzira izvajanje ukrepov in pripravi predloge ukrepov varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske 

raznovrstnosti; 

 usmerja in vodi obiskovalce zavarovanega območja; 

 sodeluje pri poteku gradenj objektov v zavarovanem območju; 

 skrbi za parkovno infrastrukturo na zavarovanem območju; 

 sodeluje z lokalnim prebivalstvom in gospodarstvom v okviru dejavnosti zavarovanega območja; 

 vodi, usklajuje in usmerja dejavnosti v okviru zavarovanega območja; 

 izdela ponudbo pri trţenju produktov; 

 pripravlja izvedbene programe varstva zavarovanih območij; 

 sodeluje pri uvajanju ustreznih tehnoloških postopkov za varovanje habitatov in vrst; 

 sodeluje pri pripravi naravovarstvenih soglasij in smernic; 

 zbira, arhivira in vrednoti dokumentacijo o zavarovanem območju; 

 informira javnost o pomenu zavarovanega območja; 

 sodeluje pri pripravi in izvedbi projektov na zavarovanem območju; 

 sodeluje pri predstavitvi informacij javnosti; 

načrtuje, usmerja in vodi uporabo ekoremediacij za varstvo narave in urejanje prostora. 
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Skupaj 310 ur dela študenta v podjetju (10 KT). 

Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraţevanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli. 
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KATALOG ZNANJA – Praktično izobraţevanje: obnovljivi viri energije – NAR 
 

1. IME PREDMETA 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do energije, okolja ter 

gospodarjenja, 

 poglabljanje vedenja o obnovljivih virih in tehnologijah, 

 razvijanje navade za redno spremljanje razvoja, uporabo strokovnih virov in postopke pridobivanje energije, 

  izpopolnjevanje poklicne identitete, profesionalnosti in odgovornosti na področju rabe energije, 

 razvijanje racionalnega odnosa do rabe energentov, 

 poznavanje načel učinkovite rabe energije, 

 prepoznavanje vplivov energetike na okolje. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence: 

 ravna strokovno, profesionalno in odgovorno na področju rabe energije; 

 sodeluje pri uvajanju ustreznih tehnoloških postopkih za rabo OVE; (postavitev malih hidroelektrarn, 

vetrnic, fotovoltaike, geotermalnih vrtin ipd.); 

 izvaja tehnologije obnovljivih virov energije; 

 pozna trajnostna načela obnovljivih virov energije (OVE); 

 prepoznava vplive posamezne tehnologije na okolje; 

 izdela oceno kratkoročnih in dolgoročnih vplivov rabe OVE na okolje; 

 sodeluje pri pripravi domačih in mednarodnih projektov; 

 informira javnost o pomenu uporabe OVE in drugih alternativnih virov energije in materialov; 

 izvaja monitoring in biomonitoring okolja; 

 izdela oceno vplivov na okolje posamezne tehnologije. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

Informativni cilji  

 

Študent: 

 klasificira obnovljive vire energije; 

 opredeli glavne značilnosti geotermalne energije, solarne energije, biomase, bioplina, biodizla, utemelji 

prednosti in pomanjkljivosti posamezne tehnologije obnovljivih virov energije; 

 našteje in pojasni parametre, pomembne za izbor posamezne tehnologije obnovljivih virov energije; 

 pozna delovanje energetskih objektov in morebitne stranske učinke na okolje; 

 pozna načela učinkovite rabe energije; 

 spozna proces implementacije tehnologije OVE; 

 pozna načine, tehnologije, postopke monitoringa okolja; 

  pozna postopek PVO in CPVO;  

 spozna prvine energetske izkaznice objekta; 

 pozna zakonitosti in elemente projektnega dela; 

 pozna načine informiranja in ozaveščanja javnosti o pomenu uvajanja tehnologij OVE. 

 

Formativni cilji  

 

Študent: 

 izdela operativni načrt optimalne rabe OVE v regiji, občini; 

 izdela strategijo gospodarjenja z vodami; 
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 izdela strategijo pridobivanja biogoriv; 

 vzorči odpadne vode in materiale; 

 vrednoti biološko razgradljive odpadke za pripravo na kompostiranje ali predelavo v bioplin; 

 vključuje mnenja strokovnjakov s področja ekoremediacij, sanacij vode, zraka in tal; 

 vodi evidence in pripravlja delovna poročila s področja gospodarjenja z obnovljivimi viri energije; 

 sodeluje pri pripravi načrtov , mnenj in soglasij za delovanje posamezne tehnologije obnovljivih virov; 

 izdela načrt primernosti in zmogljivosti objektov OVE; 

 izdela energetsko bilanco stavbe, domačega gospodinjstva in racionalizira rabo energije z uvajanjem OVE; 

 izdela kalkulacijo vloţenih finančnih sredstev za izbrano tehnologijo, 

 izvaja postopke, tehnologije monitoringa ekosistemov, naravnih vrednot in analizira vplive posameznih 

tehnologij OVE na okolje in zdravje ljudi; 

 ekonomsko ovrednoti investicije v OVE (na konkretnem ali simuliranem primeru); 

 sodeluje pri izvedbi razvojnih projektov in raziskav; 

 informira in ozavešča javnost o pomenu uporabe alternativnih virov energije in materialov. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Skupaj 310 ur dela študenta v podjetju (10 KT). 

Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraţevanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli. 
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KATALOGI ZNANJA ZA PROGRAM HORTIKULTURA 

 

KATALOG ZNANJA – Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) – HOR 

 
1. IME PREDMETA 

 

POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE (PSV) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 kakovost medosebnega in poslovnega sporazumevanja; 

 obvladovanje strategij samostojnega učenja in načrtovanja osebnega razvoja; 

 razvijanje odgovornosti za načrtno in organizirano delovanje; 

 razvijanje aktivnega pristopa pri iskanju virov informacij in znanja; 

 razvijati zavest o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela; 

 razvijanje sposobnosti proţnega mišljenja, kritičnega presojanja in ustvarjalnosti; 

 ustvarjanje zmoţnosti za vključevanje v procese v skupino in organizacijo (identifikacije z organizacijo) 

 spoznavanje pomembnosti in vloge ter načine vodenja  

 spoznavanje orodij za kakovostnejše vodenje sodelavcev 

 obvladovanje stresnih situacij 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 poznavanje in vrednotenje človekovih lastnosti kot podlaga za delovno kompetentnost; 

 učinkovito vključevanje v sporazumevanje in odnose v skupino in organizacijo;  

 obvladovanje osnovnih kazalnikov in pristopov za kakovostno vodenje sodelavcev; 

 uporaba orodij za motiviranje in vrednotenje uspešnosti (zadovoljstva) zaposlenih; 

 kooperativnost in timsko delo; 

 sistematičen pristop k načrtovanju, organiziranju, vodenju in odločanju (podjetniška kompetentnost); 

 usposobljenost za ustvarjanje, pridobivanje in prenos znanja ter spreminjanje lastnega vedenja in 

vzpodbujanje sprememb v organizaciji 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Študent: Študent: 

Medosebno in poslovno sporazumevanje 

 opiše in utemelji proces sporazumevanje; 

 vrednoti pomen skladnosti besednega in 

nebesednega sporazumevanja; 

 presoja specifičnost osebnega modela 

sporazumevanja; 

 utemeljuje vidike prepričljivega medosebnega 

sporazumevanja; 

 spozna in ocenjuje javno nastopanje; 

 pojasnjuje sporazumevanje in odgovarjajoče 

odnose v skupini in organizaciji; 

 pozna in utemeljuje načine in metode poslovnega 

sporazumevanja; 

 vrednoti kakovost poslovnega sporazumevanja; 

 analizira in vrednoti moţne ovire in motnje 

sporazumevanja; 

 spozna vlogo in uporabo trţnega komuniciranja 

in odnosov z javnostjo. 

 

 načrtuje proces sporazumevanja; 

 načrtuje pripravo na sporazumevanje; 

 analizira kakovost sporazumevanja 

posameznika ali skupine; 

 uporabi različna orodja prepričljivega 

sporazumevanja (poslušanje, vprašanja, 

ugovori, argumentacija…); 

 pripravi in izvede javni nastop; 

 pripravi in vodi poslovni razgovor; 

 pripravi in vodi sestanek; 

 izbere ustrezen načina poslovnega 

sporazumevanja; 

 izbere eno ali dvosmerno sporazumevanje 

glede na situacijo; 

 daje kakovostno povratno informacijo;  

 odkriva in odpravlja motnje v 

sporazumevanju; 

 načrtuje in koordinira korake za trţno 
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komuniciranje: identificira ciljno skupino, 

določiti cilje komuniciranja, oblikuje 

sporočilo, izbere komunikacijski kanal 

   Človeški viri v organizaciji 

    spozna človeške zmoţnosti in njihov pomen za 

organizacijo; 

 spozna pomen upravljanja in ravnanja s 

človeškimi viri; 

 spozna strukturo in delovanje človekove 

osebnosti; 

 spozna pojem, vrste, oblikovanje organizacije ter 

organizacijsko strukturo; 

 spozna pomen sistemizacije delovnega mesta; 

 spozna pristope za kakovostno organiziranje 

(lastnega) dela in časa; 

 spozna proces organiziranja dela in delegiranja 

nalog v skupini; 

 spozna in razume razloge za ugotavljanje delovne 

uspešnosti zaposlenih; 

 pojasnjuje orodja/metode za spremljanje in 

ugotavljanje delovne uspešnosti; 

 

 presoja kompetentnost zaposlenih v 

delovnem okolju; 

 izdela karierni načrt;  

 izdela postopek za pridobitev (privabljanje) 

in selekcijo novega delavca; 

 izdela strukturo majhnega podjetja ter 

sistemizacijo delovnih mest; 

 oceni razloge za neskladje med zahtevami 

delovnega okolja in zmoţnostmi / 

kompetencami zaposlenih; 

 oblikuje kakovostne cilje; 

 izdela akcijski plan dela (načrt); 

 rešuje problem neorganiziranosti pri delu; 

 delegira nalogo skozi proces usposabljanja; 

 načrtuje in izvede letni razgovor; 

 sodeluje pri spremljanju, ugotavljanju in 

vrednotenju delovne uspešnosti; 

 sodeluje pri načrtovanju razvoja in 

napredovanja. 

  Motivacija in motiviranje zaposlenih 

 pojasnjuje motivacijske mehanizme posameznika 

in organizacije; 

 spozna uporabnost motivacijskih teorij; 

 spozna vlogo menedţmenta pri oblikovanju in 

vzdrţevanju motiviranosti zaposlenih; 

 pozna moţna orodja za vzpodbujanje in 

vzdrţevanje motiviranosti; 

 ugotavlja lastno motiviranost; 

 ugotavlja motiviranost drugih; 

 uporabi spoznanja motivacijskih teorij v 

praksi;  

 uporabi pohvalo in kritiko kot orodji 

motiviranja; 

 izbere učinkovita orodja za motiviranje; 

 vrednoti motiviranost v konkretnem 

delovnem okolju. 

   Vodenje  

 pojasnjuje funkcije upravljanja, menedţmenta, 

vodenja, podjetništva;  

 opredeli vidike osebne kakovosti vodij 

(kompetence za kakovost vodenja); 

 pojasnjuje pomen komuniciranja in motiviranja 

kot orodij vodenja; 

 spozna uporabo različnih pristopov vodenja; 

 spozna pomen ciljnega vodenja posameznika, 

skupine ali podjetja. 

 

 izbira med vlogami, nalogami in 

odgovornostmi upravljanja, menedţmenta, 

vodenja ter podjetništva; 

 načrtuje (lastne) kompetence za vodenje; 

 vrednoti formalno in socialno moč vodij; 

 izbere in uporabi odgovarjajoč pristop 

(način) vodenja; 

 vodi skupino; 

 uporabi ciljno vodenje v okviru projekta; 

 prepoznava in presoja kakovost vodenja. 

    Vodenje skupinskih procesov 

 razume zgradbo in delovanje skupine; 

 opiše in analizira razlike med običajnim 

skupinskim in timskim pristopom k delu; 

 vrednoti pomen timskega dela; 

 spozna principe sestave in razvoja tima; 

 utemelji pomen in funkcijo medosebnega 

sporazumevanja in konflikta; 

 spozna in razume učinkovitost moţnih strategij 

ravnanja v konfliktu; 

 oblikuje in razmeji poloţaje in vloge v 

skupini; 

 izbira orodja (motiviranje, sporazumevanje) 

za učinkovito delovanje skupine; 

 razvije zmoţnost timskega delovanja; 

 sestavi tim glede na funkcionalne in timske 

vloge; 

 organizira skupinsko ali timsko delo; 

 uporabi ustrezno strategijo ravnanja v 
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 spozna vlogo in psihološko ozadje problemov; 

 razume nujnost sprememb, izboljšav, napredka v 

skupini ali organizaciji; 

 pozna in razume psihološke osnove in načine 

odločanja; 

 

 pojasni ustvarjalnost kot proces v posamezniku in 

organizaciji; 

 spozna metode, ki omogočajo kreativen in 

logičen pristop k reševanju problemov; 

 razlikuje med idejo, invencijo, inovacijo, 

tehnično izboljšavo; 

 spozna sistemske pristope za vzpodbujanje 

ustvarjalnosti zaposlenih. 

 

konfliktu; 

 ugotavlja in rešuje probleme; 

 analizira podatke in informacije za 

sprejemanje odločitev s pomočjo ustreznih 

metod (SWOT analiza, diagram vzrokov in 

posledic, miselni vzorec…); 

 uporabi metode in tehnike za razvijanje 

ustvarjalnega reševanja problemov 

(Brainstorming, Brainwriting, Delfi, 

Sinekta…); 

 določa in vrednoti ideje kot uporabne in 

koristne (invencija);  

 vrednoti pomen ustvarjalnosti v delovnem 

okolju; 

 načrtuje (upošteva) okolje, ki omogoča 

razvoj ustvarjalnosti; 

 daje ideje za spremembe v skupini in 

organizaciji; 

 razvije proţnost in prilagodljivost za 

spremembe v organizaciji. 

Stresne situacije 

 spozna razloge stresa; 

 razlikuje različne stresne situacije; 

 opredeli posledice stresnih situacij; 

 spozna orodja za odpravo stresnih situacij. 

 loči stresne situacije med seboj; 

 izbere ustrezna orodja za odpravo stresnih 

situacij;  

 analizira razloge za nastale stresne situacije; 

 izbere ustrezne pristope za odpravljanje 

stresnih situacij. 

   Organizacijska kultura 

 spozna in razume elemente organizacijske kulture; 

 spozna dejavnike in postopke, ki vplivajo na 

oblikovanje oz. spreminjanje kulture; 

 vrednoti pomen učeče se organizacije za 

oblikovanje oz. spremembo kulture; 

 

 ugotavlja konkretno organizacijsko kulturo; 

 oblikuje temeljna pravila poslovne kulture; 

 načrtuje spremembo kulture organizacije (z 

uvajanjem sprememb na področju vodenja, 

medosebnih odnosov, organiziranosti, 

timskega dela…) 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80% prisotnost na vajah, 

- opravljene seminarske in laboratorijske vaje, 

- opravljen ustni izpit 

Za izvajanje tega predmeta je potrebno imeti ustrezno opremljeno predavalnico z multimedijsko opremo.  
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KATALOG ZNANJA – Ekonomika in management podjetij (EMP) – HOR 

 
1. IME PREDMETA  

 

EKONOMIKA IN MANAGEMENT PODJETIJ (EMP) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 spoznavanje elementov uspešnega gospodarjenja, 

 obvladovanje kategorij ekonomike, financ, trga, sredstev, stroškov in proizvodnje/storitev, 

 spoznavanje računovodskih izkazov, 

 spoznavanje kazalcev za presojo poslovanja podjetij, 

 razvijanje sposobnosti za presojo poslovnih priloţnosti, 

 obvladovanje strategij projektnega vodenja, 

 spoznavanje dela v projektno usmerjenem okolju, 

 razvijanje zavesti o pomenu podjetništva 

 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

 vključevanje v poslovne procese, 

 sistematičnost pristopa k načrtovanju poslovanja podjetij, 

 uporaba orodij za presojo uspešnosti poslovanja, 

 sistematični pristop k ustvarjanju, pridobivanju in prenosu znanja v prakso, 

 usposobljenost za samostojno izdelavo poročil, analiz, kazalcev in njihovo interpretacijo, 

 usposobljenost za vodenje projektov. 

 

4. KATALOG OPERATIVNIH CILJEV  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Študent: Študent: 

1. EKONOMIKA 

 spozna temeljne pojme ekonomike poslovanja; 

 usposobi se za razmišljanje, ki sledi ekonomski 

logiki oblikovanja in sprejemanja poslovnih 

odločitev; 

 spozna prvine poslovnega procesa; 

 spozna pojme stroški, vrste stroškov, stroškovna 

mesta in nosilci stroškov; 

 razume temeljne pojme računovodskih izkazov, 

razlike med poslovnim, premoţenjskim, finančnim 

in denarnim izidom;  

 utemeljuje vplive prihodkov in odhodkov na 

poslovni izid in utemeljuje uspešnost poslovanja; 

 utemeljuje premoţenje podjetja skozi poznavanje 

sestavin bilance stanja in izkaza uspeha; 

 utemeljuje vrednost podjetja; 

 spozna osnovne značilnosti kapitalskih in 

finančnih trgov; 

 spozna izhodišča podjetij, podjetništva in 

gospodarjenja; 

 pozna trg in dogajanje na trgu; 

 seznani se s poslovnim načrtovanjem, vsebino in 

načinom izdelave poslovnega načrta; 

 spoznavanje in vrednotenje investicij. 

 določa prvine poslovnega procesa in iz njih izhajajoče 

stroške; 

 opredeljuje različne vrste stroškov in njihov vpliv na 

poslovne rezultate; 

 izdela amortizacijski načrt in oceni vpliv različnih 

načinov amortiziranja na poslovni izid; 

 izdela kalkulacije glede na različne stroške in različne 

metode pokrivanja stroškov; 

 sestavi in presoja računovodske izkaze; 

 analizira podatke in informacije za sprejemanje 

poslovnih odločitev; 

 rešuje naloge, ki se nanašajo na vsebino poslovnih 

odločitev o gospodarskih kategorijah poslovnega 

sistema;  

 izdela izdelek ali storitev z zagovorom. 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

 

2. PROJEKTNI MANAGEMENT 

 pridobi temeljna znanja s področja managementa; 

 spozna različne oblike in faze projektov; 

 spozna in analizira vlogo vodje projekta; 

 spozna različne projektne organizacije; 

 se nauči analizirati projektno nalogo, 

     jo razstaviti na faze in sestaviti tim. 

 

 

 

 načrtuje organizacijo enostavnejših in manj zahtevnih 

projektov; 

 ugotavlja organizacijo projektnega dela (projekt in 

makro okolje, projekt in matična organizacija, 

 oblikuje projektni tim,  

 oblikuje organigram,  

 določi matriko odgovornosti,  

 izdela terminski plan in opredeli vire; 

 analizira in oceni učinkovitost projekta. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV OZIROMA POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

- vsaj 80% prisotnost na vajah, 

- opravljene seminarske in laboratorijske vaje, 

- opravljen izdelek oziroma storitev z zagovorom 

Za izvajanje tega predmeta je potrebno imeti ustrezno opremljeno predavalnico z multimedijsko opremo. 
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KATALOG ZNANJA – Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) – HOR 
 

1. IME PREDMETA: 

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (STJ)  

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 poiskati in razumeti strokovne informacije v tujem jeziku, 

 širjenje znanja splošnega, poslovnega in strokovnega tujega jezika.  

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence: 

 razvijati štiri jezikovne spretnosti: bralno in slušno razumevanje, govor ter pisanje v tujem jeziku,  

 samostojno komunicirati v tujem jeziku v različnih strokovnih in vsakdanjih situacijah, 

 voditi pisno korespondenco, 

 uporabljati literaturo in navodila o delovanju strojev in naprav, tehnoloških postopkih, predpisih in standardih v 

tujem jeziku, 

 se znajti v situacijah na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razumeti in sprejemati ljudi iz 

različnih kulturnih okolij, 

 oblikovati lastna stališča do obravnavane strokovne problematike, 

 uporabljati IKT pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju uradnih 

besedil in predstavitvah v tujem jeziku. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

Skupni del predmeta STJ za biotehniška področja 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Vsakdanje okoliščine 

Študent: 

- obvlada besedišče vsakdanjega sporazumevanja 

(počutje, prosti čas, druţina, šport, hrana in 

pijača, mediji …) 

 

Poslovno sporazumevanje 

Poslovno ustno sporazumevanje 

Študent: 

- razume strokovne termine v zvezi s svojim 

delovnim mestom, podjetjem, poslovnimi 

partnerji, poklici, povezanimi s stroko 

- zna voditi telefonski pogovor v tujem jeziku 

- Poslovna korespondenca  

- Študent: 

- prepozna in oblikuje uradna besedila v tujem 

jeziku: ponudba, povpraševanje, naročilo, 

reklamacija, prošnja 

 

Organizacija in poslovanje v podjetjih 

Študent: 

- poimenuje in prepozna oblike podjetij  

- spozna organizacijo poslovanja v podjetjih: 

načini plačila, vrste transporta in embalaţe 

- pozna ustrezne predpise in standarde 

 

 

Podjetništvo in trţenje 

Študent: 

- poimenuje kontinente in drţave, predvsem EU 

- prepozna razlike med različnimi svetovnimi trgi 

(kultura komuniciranja, načini trţenja in dela, 

Študent: 

- zna predstaviti sebe in uporabljati vsakdanje fraze 

v tujem jeziku 

- aktivno sodeluje v pogovorih in izraţa mnenja o 

temah vsakdanjega ţivljenja 

 

 

Študent: 

- predstavi in opiše svoje delovno okolje  

- koordinira in vodi poslovne razgovore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študent: 

- oblikuje in piše uradna besedila, poslovne dopise 

 

 

 

Študent: 

- predstavi in prepozna organizacijo poslovanja v 

podjetjih in obratih ter na primerih utemelji 

podobnosti in razlike med oblikami podjetij 

- izpolni ustrezne obrazce pri plačilu transporta, 
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delovni čas…) 

- usvoji besedišče s področja predstavitve podjetja 

in izdelka, poslovnega potovanja  

embalaţe … 

- uporablja zakonsko predpisane standarde in 

predpise 

 

Študent: 

- samostojno predstavi svoje podjetje in njegove 

izdelke 

- v tujem jeziku zna organizirati potovanje in se 

dogovarjati za poslovne sestanke v okviru svojih 

pristojnosti 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- obvlada temeljno strokovno besedišče v zvezi s 

promocijo (oglasi, razstave, sejmi…)  

- razume in zna razloţiti razlike med različnimi trgi 

in kulturami sveta in EU  

 

Okoljevarstvo in naravovarstvo 

Študent: 

- pozna in poimenuje okoljske dejavnike v tujem 

jeziku (klima, vreme, vodovje, tla…) 

- prepozna in poimenuje vire onesnaţevanja 

(emisije v okolico, nevarne snovi, odpadki…) 

- seznani se s klasičnimi in alternativnimi viri 

energije 

- poimenuje načine zmanjševanja onesnaţevanja 

okolja in s tem varovanja okolja (zmanjševanje 

škodljivih emisij, uporaba čistilnih naprav, 

zmanjševanje porabe energije in količine 

odpadkov na enoto proizvoda) 

- monitoring okolja (nadzor inšpektorjev, merjenje 

emisij…) 

- temeljni skupni strokovni izrazi s področja 

biotehnike 

 

Študent: 

- poimenuje vrste sadja in zelenjave, rastline, 

drevesa, ţita, ţivali  

- poimenuje in spozna splošne tehnološke postopke 

z biotehniških področij 

- načrtuje in oblikuje krajša promocijska sporočila 

v tujem jeziku za svoje podjetje in izdelke v 

oglasih, na sejmih 

 

 

 

Študent: 

- uporablja strokovno izrazoslovje, obvestila s 

področja naravovarstva in okoljevarstva 

- je sposoben reagirati na opozorila, obvestila s 

področja naravovarstva in okoljevarstva 

- poišče in povezuje določene specifične podatke in 

informacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študent: 

- uporablja temeljne skupne strokovne izraze z 

biotehniškega področja 

- našteje in opiše glavne tehnološke postopke s 

področja ţivilstva in prehrane, gozdarstva, 

hortikulture, kmetijstva in razvoja podeţelja 
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Specifični del modula STJ za posamezna biotehniška področja: HORTIKULTURA 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Hortikultura 

Študent: 

- usvoji strokovno terminologijo s področja 

pedologije: našteje in opiše vrsto tal, sestavo in 

strukturo tal; opiše in pojasni pojme in 

tehnološke postopke namakanja in izsuševanja; 

razlikuje organske in anorganske postopke 

gnojenj, opiše značilnosti in vlogo mineralnih in 

naravnih gnojil pri pripravi prsti 

- usvoji strokovno terminologijo s področja varstva 

hortikulturnih rastlin; pozna predpise in zakone, 

ki veljajo v Evropski skupnosti 

- našteje najpogosteje uporabljena orodja, stroje in 

naprave v vrtnarstvu in krajinarstvu ter razloţi 

njihovo uporabo, postopke popravila in 

vzdrţevanja; opiše opremo in pripomočke pri 

oblikovanju z rastlinami in njihovo delovanje pri 

različnih postopkih 

- poimenuje posamezne dele rastlin, vrtnin in 

dreves ter opiše njihove funkcije; razlikuje pojme 

enoletnice, dvoletnice in trajnice, vrtnine, 

drevnino: listavce in iglavce; razloţi razvojne 

faze dreves in primernost posameznih zasaditev v 

vrtovih in parkih 

- obvlada kratko zgodovino vrtne umetnosti: opiše 

značilnosti oblikovanja vrtov, rastline, drevnino 

in ostale dele vrtov; razlikuje med posameznimi 

stili vrtne umetnosti; utemelji pomembnost 

krajinskih in naravnih parkov Slovenije 

- obvlada kratko zgodovino cvetličarske umetnosti 

in cvetličnih vezav; izbere oblike in načine 

florističnega oblikovanja glede na značilnosti 

bivalnega in poslovnega prostora 

Študent: 

- uporablja in razloţi ključne strokovne izraze s 

področja tal, analizira postopke namakanja in 

izsuševanja, daje priporočila za nego tal, v 

konkretnih situacijah predvideva uporabo gnojil 

zna prebrati aktivne snovi v fitofarmacevtskih 

sredstvih v tujem jeziku in določiti njihov namen 

uporabe; uporablja predpise in zakone, ki veljajo v 

Evropski skupnosti; pri svojem delu upošteva in 

spremlja novosti s tega področja s pomočjo 

strokovne literature in svetovnega spleta  

- se usposobi za uporabo in razumevanje navodil o 

delovanju, vzdrţevanju in popravilu orodij, strojev 

in naprav v tujem jeziku; s svojimi besedami 

pojasni različne postopke delovanja in vzdrţevanja 

orodij, strojev in naprav na posameznem primeru 

prikaţe in razloţi ustreznost zasaditve ob hišnega 

vrta in svoje mnenje argumentira z uporabo 

komunikacijskih strategij in strokovne 

terminologije v tujem jeziku 

- uporablja strokovno terminologijo s področja 

oblikovanja vrtov; analizira in razlikuje posamezne 

tipe vrtov in parkov; na primerih utemelji 

pomembnost krajinskih in naravnih parkov za 

drţavo in ohranitev avtohtone flore in favne 

- samostojno predstavi enostavni načrt oblikovanja 

bivalnega in poslovnega prostora z rastlinami in s 

cvetjem z uporabo komunikacijskih strategij in 

strokovnih izrazov v tujem jeziku 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 

 

Študentove obveznosti so: 

 

 80 % prisotnost na vajah 

 opravljen pisni izpit 

 opravljen ustni izpit. 
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KATALOG ZNANJA – Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja 

(SIS) – HOR 
 

1. IME PREDMETA:  

STROKOVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA (SIS)  

 

2. SPLOŠNI CILJI: 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 pri vrednotenju eksperimentov s pomočjo IKT uporabljati orodja v slovenskem in tujem jeziku, 

 obdelovati z raziskavo pridobljene podatke in jih primerno interpretirati, 

 razumeti statistične podatke in jih smiselno uporabljati pri svojem delu.  

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

Pri predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence: 

 komunicirati s sodobno IKT tehnologijo, 

 zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje podatke in informacije, 

 ugotavlja značilnosti poslovnih dogodkov, 

 odkriva informacijske potrebe poslovnega sistema (podjetja), 

 uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, 

 uporablja informacijski sistem podjetja, 

 sodeluje pri snovanju in gradnji informacijskega sistema, 

 zbira podatke, jih obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami, 

 uporablja statistične metode pri vrednotenju eksperimentov.  

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

Strokovna informatika 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Osnovni pojmi informatike 

Študent: 

- pojasni vplive informatike na sodobno druţbo 

in poslovanje 

- razloţi osnovne pojme iz teorije informacij 

- pojasni razseţnost informacije 

- opiše postopek reševanja problemov s pomočjo 

računalnika 

 

 

 

 

 

 

Informacijsko komunikacijska tehnologija 

Študent: 

- razume zgradbo in delovanje sodobne 

informacijske opreme 

- opredeli moţnosti uporabe in pozna uporabo 

sodobne IKT 

- opredeli prednosti in pomanjkljivosti uporabe 

sodobne IKT 

 

 

Informacijski sistem v stroki  
Študent: 

- razloţi vpliv IKT na delovanje poslovnih 

sistemov 

- pojasni vlogo in pomen informacijskega 

sistema v poslovnem sistemu 

 

Študent: 

- razlikuje pojme 

o informatika 

o podatek 

o informacija 

o znanje 

o informacijska tehnologija 

o informacijski sistem 

o informatizacija poslovanja 

- interpretira informacijski tok, 

- uporablja različne informacijske vire. 

- Samostojno, sistematično rešuje enostavnejše 

probleme. 

 

 

Študent: 

- poišče in uporabi različne informacijske vire za 

potrebe stroke 

- v sodelovanju s strokovnjaki s področja 

informatike izbere ustrezno IKT pri konkretnem 

delu 

- uporablja IKT za obdelavo in prenos 

podatkov/informacij 

- oceni ustreznost IKT v dani situaciji 

 

Študent: 

- uporablja informacijski sistem za učinkovito in 

uspešno poslovanje poslovnega sistema 

- odkriva in analizira informacijske potrebe v 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- pojasni povezavo informacijskega in 

upravljalskega procesa v poslovnem svetu, 

- opredeli zgradbo in značilnosti informacijskega 

sistema 

- pojasni vlogo in pomen informacijskega 

sistema za upravljanje in odločanje v 

poslovnem sistemu 

- razloţi pomen načrtovanja informacijskega 

razvoja 

 

poslovnem sistemu v konkretnih okoliščinah 

- uporablja informacijski sistem v sistemu 

odločanja poslovnega sistema 

- skrbi v sodelovanju s strokovnjaki s področja 

informatike za nemoten pretok 

podatkov/informacij 

- prevzema odgovornost za relevantnost 

podatkov/informacij 

- razvija predloge za informacijski razvoj v 

poslovnem sistemu 

 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- pojasni snovanje, gradnjo in organiziranje 

informacijskega sistema v poslovnem sistemu 

- razloţi informatizacijo poslovanja 

- sodeluje pri informatizaciji poslovanja 

 

 

Statistične metode vrednotenja 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Osnovni pojmi statistike  
Študent: 

- razloţi pomen statistike in osnovne statistične 

pojme (enota, spremenljivka, populacija, 

parameter) 

- Našteje postopke statističnega raziskovanja in 

jih opiše 

 

Vrste porazdelitev in statističnih testov Študent: 

- opredeli frekvenčno porazdelitev in njene 

značilnosti, pravila za sestavljanje, grafično 

prikazovanje porazdelitev s histogramom in 

poligonom, grafično prikazovanje kumulative 

frekvenc in grafično ocenjevanje vrednosti 

- razloţi pojme mediano, modus, aritmetično 

sredina 

- navede lastnosti Studentova t-porazdelitve in 

zna uporabljati Studentov t-test 

 

Korelacija 

 Študent: 

- razloţi pomen ugotavljanja korelacije med 

odvisno in neodvisno spremenljivko 

- opredeli korelacijski koeficient in njegov 

pomen 

- izbere računalniški program za izračun 

korelacijskega koeficienta 

 

Študent: 

- Opredeli populacijo, določi značilne parametre, 

izvede zbiranje in obdelavo podatkov in jih 

dopolni z opisno razlago 

 

 

 

 

Študent: 

- izdela enostavno analizo variabilnosti pojava in 

na njihovi osnovi oceni podobnost dane 

porazdelitve z normalno porazdelitvijo 

- uporabi ustrezen statistični test kot pomoč pri 

sprejemanju ali zavračanju ničelne hipoteze 

- izvede Studentov t-test, (χ
2
) – test za statistično 

vrednotenje podatkov 

 

 

 

Študent: 

- dokazuje povezanost dveh spremenljivk s 

pomočjo korelacijskega koeficienta v ustreznem 

računalniškem programu, kritično vrednoti 

rezultate statistične analize 

 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje, 

 izdelana in predstavljena seminarska naloga,  

 opravljeni kolokvij ali izpit po najavi predavatelja. 
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KATALOG ZNANJA – Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB) – 

HOR 
 

1. IME PREDMETA:  

TRAJNOSTNI RAZVOJ Z IZBRANIMI POGLAVJI BIOLOGIJE (TRB) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijati odgovoren odnos do zdravja, okolja in narave, 

 usvojiti znanja in odgovornost za trajnostni razvoj, 

 dobro spoznati pomen sonaravnega in trajnostnega razvoja, 

 poznati in sprejemati odločitve, ki bodo temeljile na načelih sonaravnega in trajnostnega razvoja, 

 razvijati ustvarjalno mišljenje in uporabiti interdisciplinaren pristop pri reševanju strokovne problematike.  

  

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence: 

 varovati in ohranjati naravne ekosisteme ter biotsko pestrost pri svojem delu, 

 varovati in ohranjati naravne vrednote in kulturno dediščino pri svojem delu, 

 razvijati znanja in izvajati ustrezne ukrepe na področju trajnostne rabe energije, surovin in prostora, 

 z neposrednim stikom in opazovanjem spremljati in prepoznavati delovanj ekosistema, zakonitosti narave in 

biotske pestrosti, 

 načrtovati ukrepe za ekoremediacijo in revitalizacijo degradiranega prostora, 

 poiskati vire in literaturo s področja sonaravnega in trajnostnega razvoja ter razumeti strokovne informacije, 

 prilagajati se spremembam in slediti novostim v stroki. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Osnovne zakonitosti biotske pestrosti Študent: 

- analizira odnose v naravi 

- razloţi genske, vrstne in ekosistemske 

raznovrstnosti za ţivljenje 

- pojasni odvisnost med vrstno pestrostjo in 

obstojem ekosistema 

- pozna pomen in stanje raziskanosti biotske 

raznovrstnosti v Sloveniji 

- utemelji biotsko pestrost kot potencial za 

pridobivanje novih uporabnih vrst 

 

 

 

 

 

 

 

Pomen zavarovanih vrst za biotsko pestrost  

Študent: 

- pozna sezname zavarovanih vrst v Sloveniji 

- seznani se s seznami ogroţenih vrst v Sloveniji in 

Evropi 

- seznani se z endemiti v Sloveniji in z zakonodajo 

s tega področja 

 

Pomen genskih bank za biotsko pestrost 

Študent: 

- utemelji pomen genskih bank za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti 

- pojasni nevarnosti in posledice GSO na okolje 

Študent: 

- prepozna ekosistemsko raznovrstnost v Sloveniji 

- prepozna gensko raznovrstnost znotraj izbrane 

populacije 

- na terenu ugotovi medsebojno odvisnost in 

ključno vlogo organizmov proizvajalcev, 

potrošnikov ter razkrojevalcev v ekosistemih 

- na terenu analizira odnose med organizmi,  

- poveţe organizme v izbranem ekosistemu v 

prehranjevalne verige, prehranjevalni splet, 

ekološko piramido in presodi odvisnost človeka 

od narave 

- na osnovi indikatorskih organizmov opredeli 

stopnjo onesnaţenosti v ekosistemu 

- izdela okviren popis organizmov v izbranem 

okolju 

 

 

Študent: 

- predstavi zavarovane, ogroţene, redke in 

endemične vrste v svojem okolju 

- analizira vzroke za propadanje biotske 

raznovrstnosti v izbranem ekosistemov 

- pripravi in izvede ukrepe za ohranjanje biotske 

raznovrstnost na izbranem ekosistemov 

 

Študent: 

- predvidi in predstavi ekološke posledice v 

primeru vnosa tujih vrst organizmov v ekosisteme 

- na terenu ovrednoti in prepozna primere genskih 
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 bank  

- predstavi pomen avtohtonih starih sort za gensko 

banko  

- - na primerih razloţi nevarnosti GSO za človeka 

in za okolje 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Trajnostna raba energije in surovin 

Študent: 

- razloţi trajnostno rabo energije in surovin, 

- pojasni načela trajnostnega razvoja 

- opiše povezanost med izčrpavanjem naravnih 

virov, onesnaţevanjem okolja in načinom 

ţivljenja 

 

Sonaravno gospodarjenje 

Študent: 

- pojasni načela sonaravnega gospodarjenja, 

- pozna načrtovanje tehnologij sonaravnega 

gospodarjenja  

 

Raba prostora  

Študent: 

- opiše povezanost rabe prostora, trajnostnega 

razvoja in ohranjanja naravnih dobrin 

- utemelji posledice grobih posegov v naravo za 

trajnostni razvoj 

 

 

 

 

 

 

 

Ekoremidiacija in revitalizacija 

Študent: 

- pozna stare in nove metode ekoremidiacije 

- utemelji pomen ekoremediacije za človekovo 

okolje in naravo 

- utemelji posledice grobih posegov v naravo za 

trajnostni razvoj 

- pojasni pomen ohranjanja naravnih vrednot, 

biodiverzitete in ekoloških procesov 

 

 

Polucija  

Študent: 

- pozna vire polucije in našteje vrste emisij 

polutantov  

 

Študent: 

- na konkretnem primeru izdela načrt racionalne 

rabe energije in surovin v delovnem procesu in ga 

strokovno utemelji 

- presodi načrt trajnostnega razvoja izbrane panoge 

- analizira vpliv različnih tehnologij izrabe virov 

energije in surovin na okolje 

 

Študent: 

- išče in utemeljuje rešitve za sonaravno 

gospodarjenje v svoji panogi na izbranem 

primeru 

 

 

Študent: 

- izdela smernice trajnostne rabe prostora v svojem 

kraju 

- izdela operativni načrt varovanja naravnih dobrin 

- na konkretnih primerih razloţi posledice 

napačnih posegov v prostor 

- analizira posledice rab prostora na konkretnem 

primeru  

- izdela načrt preprečevanja zaraščanja na 

konkretnem primeru 

- razloţi dolgoročne posledice zaraščanja 

kmetijskih površin za trajnostni razvoj 

 

Študent: 

- izdela načrt ekoremidiacije za konkretni prostor 

- izdela operativni načrt revitalizacije 

degradiranega prostora 

- analizira posledice grobih posegov v naravo 

- na primeru pojasni ekoremidiacijo in 

revitalizacijo kot metodo sanacije grobih posegov 

v naravo 

- analizira stanje biodiverzitete na saniranih 

področjih  

 

Študent: 

- izdela načrt ravnanja z odpadki, ostanki in 

stranskimi produkti 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- razume klimatske spremembe kot posledice 

onesnaţevanja zraka 

- opredeli vrste odpadkov in predvidi načine 

ravnanja z njimi 

- opredeli vrste odpadnih voda in načine ravnanja 

z njimi 

- našteje najpomembnejše skupine nevarnih snovi 

v biotehniki in biotehnologiji 

- razloţi povezanost ţivljenjskih in uporabniških 

navad ter vplivov na okolje 

- predvidi ukrepe v primeru kontaminacije okolja 

- načrtuje ravnanje z odpadki, stranskimi produkti 

v skladu z dobro prakso in zakonodajo pri 

svojem delu 

- skrbi za ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi 

pri svojem delu v skladu s predpisi 

- na terenu pojasni vpliv polucije na ohranjanje 

naravnih vrednot, biodiverzitete in ekoloških 

procesov 
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- pojasni pomen ohranjanja naravnih vrednot, 

biodiverzitete in ekoloških procesov  

 

 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Študentove obveznosti so: 

 

 aktivno individualno in skupinsko delo na predavanjih in vajah,  

 opravljene laboratorijske vaje, 

 opravljene druge oblike samostojnega dela,  

 opravljen pisni in/ ali ustni izpit ali druge oblike ocenjevanja znanja. 
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KATALOG ZNANJA – Vrtnarska tehnologija (VTE) – HOR 
 

1. IME PREDMETA 

VRTNARSKA TEHNOLOGIJA (VTE) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

 

Splošni cilji predmeta so: 

 uporabljati ustrezne vrste in količine gnojil pri različnih tehnologijah pridelovanja rastlin v hortikulturi, 

 načrtovati hortikulturno proizvodnjo upoštevajoč ustrezne talne tipe in klimatske razmere, 

 načrtovati ustrezne načine varstva rastlin ob upoštevanju različnih načinov pridelave rastlin, 

 razvijati ustvarjalno mišljenje in sposobnosti reševanja problemov, strokovne in poklicne odgovornost ter 

uporabljanje sodobne IKT tehnologije. 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE  

 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 vrednotiti in pripraviti tla pri različnih načinih pridelovanja hortikulturnih rastlin, 

 načrtovati primerne rabe kmetijskih zemljišč,  

 prilagoditi proizvodnjo hortikulturnih rastlin klimatskim in talnim pogojem, 

 načrtovati uporabo ustreznih vrst in količin gnojil pri različnih tehnologijah pridelovanja rastlin v 

hortikulturi, 

 razvijati občutke poklicne odgovornosti za poseganje v naravno krajino in kritično presojanje pri 

načrtovanju gnojenja rastlin,  

 izbirati ustrezne načine varstva rastlin ob upoštevanju različnih načinov pridelave rastlin, 

 odgovorno načrtovati uporabo fitofarmacevtskih sredstev.  

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Osnove agrometeorologije 

Študent: 

- opredeli splošne podatke o ozračju 

- ponovi osnovne zakone fizike ozračja 

- pozna meteorološke meritve in opazovanja 

- pozna vpliv vremenskih dejavnikov na rast in 

razvoj rastlin 

- razume pomen vremena za razvoj bolezni in 

škodljivcev 

- opredeli vlogo vremenskih in podnebnih razmer v 

vrtnarstvu 

- pozna različne podnebne tipe Slovenije 

 

 

 

 

Študent: 

- izvaja določene meritve v atmosferi 

- zbira informacije o vplivu vremenskih dejavnikov 

na razvoj rastline in količino pridelka 

- načrtuje tehnologijo pridelovanja rastlin pri 

različnih vremenskih in podnebnih razmerah v 

hortikulturi 

- opazuje pojav bolezni in škodljivcev ob različnem 

vremenu in podnebju 

- skrbi za ustrezen sortiment rastlin v hortikulturi 

upoštevajoč podnebne tipe v Sloveniji 

- analizira posledice suše, zmrzali, toče…. 

 

Pedogenetski dejavniki 

Študent: 

- opredeli vlogo in pomen pedologije 

- pojasni pedogenetske dejavnike, ki vplivajo na 

nastanek tal 

- ponovi in primerja vrste preperevanja kamnin 

Zgradba tal 

Študent: 

- opredeli mineralno in organsko komponento tal 

- opredeli vsebnost vode in plinsko fazo tal 

- primerja različne vrste humusa v tleh  

- presodi pomen humusa v tleh 

- razlikuje tla z različno vsebnostjo humusa 

- prepozna različne vrste talnih ţivali 

- oceni pomen posameznih organizmov v tleh 

 

Študent: 

- določi najpogostejše vrste kamnin v Sloveniji 

 

 

 

- analizira nastanek in razvoj tal 

 

Študent: 

- načrtuje tehnologijo pridelovanja rastlin glede na 

vsebnost posameznih komponent tal 

 

- določi tla z različno vsebnostjo organizmov in 

humusa  
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Lastnosti in vrste tal 

Študent: 

- prepozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti 

tal 

- ocenjuje pomen posameznih lastnosti 

- utemelji kriterije za klasifikacijo tal 

- prepozna imena in oznake horizontov tal 

- opiše različne vrste tal v Sloveniji 

 

 

Študent: 

- načrtuje pridelavo različnih rastlin, pri čemer 

upošteva lastnosti tal 

 

- načrtuje ustrezno pridelavo rastlin glede na tip tal 

- sodeluje pri prostorskem planiranju 

 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Fitopatologija in entomologija 

Študent: 

- razume pomen škode na rastlinah v hortikulturi 

zaradi ţivih in neţivih dejavnikov 

- opredeli gospodarski pomen varstva rastlin v 

hortikulturi 

- pozna skupine povzročiteljev bolezni  

- razlikuje povzročitelje bolezni od fiziopatij 

- pozna sistematiko in način delovanja gliv, bakterij 

in parazitskih cvetnic 

- pozna način delovanja virusov in mikoplazem 

- pozna skupine simptomov na rastlinah v 

hortikulturi 

- pozna bolezni na okrasnih rastlinah, drevnini, 

vrtninah in sadnem drevju primerja posamezne 

skupine škodljivcev na rastlinah v hortikulturi 

- pozna biologijo škodljivcev na okrasnih rastlinah, 

drevnini, vrtninah in sadnem drevju 

- razume pomen predatorjev v biotičnem varstvu 

rastlin 

- analizira poškodbe zaradi škodljivcev na okrasnih 

rastlinah, drevnini, vrtninah in sadnem drevju 

- pozna zakonodajo s področja varstva rastlin 

- išče skupne lastnosti tipov tal glede na rabo oz. 

prostorsko planiranje 

 

 

Študent: 

- prepozna pojave bolezni in škodljivcev 

- prepozna poškodbe na rastlinah, nastale zaradi 

neţivih dejavnikov 

- opazuje kritično število škodljivcev na rastlinah v 

hortikulturi 

- prepozna povzročitelje bolezni rastlin v 

hortikulturi 

- prepozna fiziopatije na rastlinah v hortikulturi 

- prepozna najpogostejše bolezni na okrasnih 

rastlinah, drevnini, vrtninah in sadnem drevju 

- prepozna škodljivce v različnih razvojnih stadijih 

na okrasnih rastlinah, drevnini, vrtninah in 

sadnem drevju 

 

- prepozna poškodbe zaradi škodljivcev na 

okrasnih rastlinah, drevnini, vrtninah in sadnem 

drevju 

 

 

- ugotavlja kritično število škodljivcev na okrasnih 

rastlinah, drevnini, vrtninah in sadnem drevju 

- upošteva zakonodajo s področja varstva rastlin pri 

svojem delu 

 

Študent: 

- uporablja označevanje FFS 

- pripravi škropilno brozgo iz določenih formulacij 

- uporablja zaščitno opremo pri aplikaciji FFS 

- izbere primeren postopek nanašanja FFS na 

rastline 

- izbere ustrezno napravo za nanašanje FFS 

- izbere primeren pripravek za zatiranje bolezni in 

škodljivcev 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

 

- izdela načrt tretiranja z ustreznimi FFS za 

posamezne rastline v hortikulturi 

- preprečuje nestrokovno varstvo rastlin 

- upošteva načela dobre kmetijske prakse varstva 

rastlin 

- skrbi za strokovno ustrezno varstvo rastlin 

 

Onesnaţevanje tal 

Študent: 

- prepozna in utemelji vplive in posledice 

onesnaţevanja tal 

- samostojno navaja ukrepe za ohranjanje 

rodovitnosti tal 

- prepozna posledice onesnaţevanja tal 

- presoja vzroke za onesnaţevanje tal 

-  

Pomen gnojenja in gnojenje hortikulturnih rastlin 

Študent: 

- pozna oblike in vlogo posameznih hranil v tleh in 

rastlinah 

- opredeli vlogo organske snovi v vrtnarski 

proizvodnji  

- oceni potrebe po hranilih in ukrepa v primeru 

pomanjkanja oziroma preobilja posameznih hranil 

- analizira pomen kontrole rodovitnosti tal in 

gnojenja  

- pozna sodobne metode za določitev pravilnih in 

pravočasnih odmerkov gnojil 

- primerja posamezne vrste organskih in mineralnih 

gnojil in njihovo uporabnost 

- analizira negativne vplive prekomernega gnojenja 

z gnojili na okolje  

- presodi vpliv gnojenja na lastnosti tal, na velikost 

in kakovost pridelkov  

- primerja različne načine gnojenja v alternativnem 

kmetijstvu  

 

 

Študent: 

- pridobi podatke o onesnaţenosti tal v Sloveniji 

 

- ohranjanja rodovitnost tal 

- preprečuje onesnaţevanje tal 

 

 

 

 

Študent: 

 

- ukrepa ob pomanjkanju ali preobilici rastlinskih 

hranil 

- vrednoti rezultate analize tal 

- načrtuje ustrezen način gnojenja glede na zahteve 

posameznih rastlin in okolja 

- načrtuje izdelavo gnojilnega načrta za posamezne 

vrtnine 

- izbira gnojila glede na ustrezno tehnologijo 

pridelovanja vrtnin 

 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 

 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje, 

 opravljene seminarske naloge,  

 opravljena seminarska naloga z zagovorom, 

 opravljeni trije pisni delni izpiti ali pisni izpit,  

 opravljen ustni izpit, 

 predelati mora strokovno literaturo, ki jo določi predavatelj. 
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KATALOG ZNANJA – Varovanje krajine, prostora in okolja (KPO) – HOR 

 
1. IME PREDMETA: 

VAROVANJE KRAJINE, PROSTORA IN OKOLJA (KPO) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

 

Splošni cilji predmeta so: 

 razvijati odgovoren odnos do narave, krajine, prostora in okolja, 

 razumeti škodljive vplive snovi, ki onesnaţujejo krajino, prostor in okolje, 

 analizirati naravne in druţbene pojave ter opredeliti in analizirati škodljive človekove vplive na krajino, prostor 

in okolje. 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE  

 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 prepoznavati škodljive vplive snovi, ki onesnaţujejo krajino, prostor in okolje, 

 ohranjati naravne vrednote in kulturno dediščino pri svojem delu, 

 načrtovati proizvodnjo hortikulturnih rastlin upoštevajoč varovanje tal, vode in zraka, 

 kritično presojati posegov v krajino, okolje in prostor, 

 kritično presojati ekološke probleme. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Škodljive in nevarne snovi v krajini, prostoru in 

okolju 

Študent:  

- našteje pomembnejše predstavnike nevarnih in 

škodljivih snovi v krajini, prostoru in okolju 

- pozna problematiko onesnaţevanja okolja s 

teţkimi kovinami 

- opredeli umetno in naravo radioaktivnost 

- pozna lastnosti nevarnih in škodljivih snovi 

- razlikuje oznake za nevarne in škodljive snovi 

- pojasni pravila skladiščenja škodljivih in 

nevarnih snovi 

- pozna ukrepe prve pomoči pri delu s škodljivimi 

in nevarnimi snovmi 

 

 

 

Študent:  

- prepozna nevarne in škodljive snovi, ki se 

uporabljajo v hortikulturi 

- prepozna najpogostejše posledice onesnaţenja 

okolja s teţkimi kovinami 

- določa količino nitratov v rastlinah 

- kvalitativno določa teţke kovine 

- ločuje nevarne in škodljive snovi po njihovih 

lastnostih 

- upošteva navodilo priloţeno nevarni in škodljivi 

snovi 

- varno rokuje s škodljivimi in nevarnimi snovmi pri 

svojem delu 

- ustrezno skladišči škodljive in nevarne snovi pri 

svojem delu 

Onesnaţevanje zraka 

Študent:  

- našteje najpomembnejše onesnaţevalce zraka 

- seznani se z zakonodajo s tega področja 

- razloţi nastanek kislega deţja, tople grede in 

ozonske luknje 

- razume posledice učinka delovanja kislega deţja, 

tople grede in ozonske luknje 

pozna določanje stopnje onesnaţenosti zraka 

 

Študent:  

 

- opazuje spremembe zaradi povečanja koncentracij 

ozona na indikatorskih rastlinah 

- popiše največje onesnaţevalce zraka v svojem 

okolju in pri svojem delu 

-  vrednoti in opazuje posledice delovanja TPG 

 

 

Onesnaţevanje vode 

Študent:  

- razume pomen vode za ţivljenje 

- seznani se z zakonodajo s tega področja 

- razlikuje vodne vire 

- opiše stanje preskrbe z vodo v Sloveniji in ostalih 

drţavah EU 

- razloţi sestavo odpadnih voda 

 

Študent:  

- skicira prehranjevalne splete v vodnih ekosistemih 

- vrednoti preskrbo z vodo v Sloveniji in ostalih 

drţavah EU 

- popiše največje onesnaţevalce voda v svojem 

okolju in pri svojem delu 

- določa kakovost vode na osnovi prisotnosti vodnih 

organizmov 
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- pozna škodljivi vpliv odpadnih voda 

- razume vlogo vrtnarske proizvodnje pri 

onesnaţevanju voda 

- razume delovanje čistilne naprave 

- analizira delovanje čistilne naprave in rastlinske 

čistilne naprave 

izvaja preproste kemijske in biološke analize vode 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Onesnaţevanje tal  
Študent:  

- razume sestavo tal in pretok energije ter kroţenje 

snovi v tleh 

- seznani se z zakonodajo s tega področja 

- pozna procese degradacije tal 

- primerja različne načine pridelave rastlin v 

hortikulturi glede degradacije tal 

- razume posledice zmanjšanja biotske pestrosti v 

tleh  

- razume večfunkcijski pomen gozda 

- pozna onesnaţevalce, ki povzročajo propadanje 

gozdov 

- opredeli ukrepe, s katerimi zmanjšujemo 

propadanje gozdov 

- razlikuje vrste odpadkov in načine njihovega 

odlaganja 

- seznani se z zakonodajo s tega področja 

- razume pomen recikliranja in ponovne uporabe 

odpadkov kot sekundarnih surovin 

Študent:  

- načrtuje pridelavo rastlin v hortikulturi, ki čim 

bolj varuje talni ekosistem 

- izbira ustrezno tehnologijo, ki preprečuje procese 

degradacije tal  

- ohranja biotsko pestrost v tleh 

- racionalno uporablja gnojila in FFS pri pridelavi 

rastlin 

- popiše onesnaţevalce gozdnega ekosistema 

- opazuje ločevanje in recikliranje odpadkov 

- išče rešitve, kako zmanjševati količino odpadkov 

pri svojem delu 

 

 

 

 

 

 

Ekološki problemi 
Študent:  

- pozna globalne ekološke probleme 

- zaveda se kompleksnosti ekoloških problemov  

- razume mednarodno naravo okoljskih problemov 

 

Študent: 

- varuje okolje, krajino in prostor pri svojem delu 

in doma 

- išče lastne zamisli za razrešitev konkretnih 

ekoloških problemov 

 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V UZVEDBI 

 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje, 

 opravljene seminarske naloge, 

 opravljena seminarska naloga z zagovorom, 

  opravljena dva pisna delna izpita ali pisni izpit,  

 opravljen ustni izpit, 

 predelati mora dodatno strokovno literaturo, ki jo določi predavatelj. 
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KATALOG ZNANJA – Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi (MKH) – HOR 
 

1. IME PREDMETA: 

MEHANIZACIJA V KRAJINARSTVU IN HORTIKULTURI (MKH) 

 

2. SPLOŠNI CILJI: 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 načrtovati in organizirati dela z vrtnarsko mehanizacijo, 

 načrtovati uporabo specifične mehanizacije v krajinarstvu in hortikulturi, 

 razvijati odnos do zdravega delovnega okolja, 

 ohranjati naravno in kulturno dediščino. 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

Pri predmetu si študent poleg generečnih pridobi naslednje kompetence: 

 koristno in učinkovito uporabljati sodobna orodja, stroje, naprave in drugo opremo, 

 varovati zdravje pri delu, 

 razvijati sodobne načine urejanja krajine s sodobno vrtnarsko mehanizacijo, 

 ohranjati ţivljenjske in uporabniške navade ljudi, 

 načrtovati pridelavo kakovostne hrane z uporabo sodobne vrtnarske mehanizacije, 

 primerno komunicirati pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog, 

 razvijati ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov, 

 učinkovito uporabljati IKT tehnologije. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Predpisi s področja varstva pri delu  

Študent: 

- opredeli pojme s področja varnosti in zdravja pri 

delu 

- razlikuje sredstva za delo 

- pojasni različne vplive dejavnikov na delavce 

- spozna obstoječo zakonodajo 

 

Študent: 

- analizira dejavnike v delovnem okolju 

- načrtuje obveznosti delodajalca 

- skrbi za pravice in dolţnosti delavcev na različnih 

delovnih mestih 

- izdela oceno tveganja za različna delovna mesta 

 

Zahteve pri sodobni mehanizaciji 

Študent: 

- razloţi strokovno terminologijo v mehanizaciji 

-   pozna ustreznost oziroma skladnost mehanizacije 

 

 

Študent: 

- načrtuje pravilno uporabo mehanizacije po dejavnosti 

 

Delo z ustrezno mehanizacijo 

Študent: 

- razloţi procese obratovanja posameznega stroja, 

orodja ali naprave 

-   pojasni  načine preizkušanje strojev 

 

 

Študent: 

- preverja izkoristek eksploatacijskega potenciala 

posameznih strojev 

 

 

Kontrola delovanja strojev 
Študent: 

- pojasni računalniško kontrolo strojev 

- opiše delovanje DGPS sistema 

- razloţi opremljenost delavnic 

 

 

 

Študent: 

- načrtuje uporabo računalniške in satelitske tehnologije 

- načrtuje vzdrţevalna dela (ali popravila) 

Uporaba mehanizacije v krajinarstvu 

Študent: 

- sintetizira značilnosti ureditvenega prostora 

- pojasni učinke posameznih posegov v okolje 

- opredeli operacije pri urejanju prostora z uporabo 

mehanizacijo 

 

Študent: 

- načrtuje ureditev prostora s specifično mehanizacijo 

- načrtuje ureditvena dela z mehanizacijo, 

- načrtuje trajnostni razvoj okolja 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- pojasni različno opremo za urejanje okolja 

- opredeli naravne vrednote 

- poglobi znanje o ohranjanju narave 

- pojasni estetsko vrednost pred posegom v okolje 

  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Uporaba mehanizacije v hortikulturi 

Študent: 

- razdeli mehanizacijo po namenu 

- opredeli opravila pri pridelavi vrtnin in okrasnih 

rastlin 

- presodi moţnosti razvoja pridelave z uporabo 

mehanizacije 

- opredeli vlogo uporabe zelenjave v prehrani 

- opredeli vlogo zelenjavnega, zeliščnega in 

okrasnega vrta in moţnost uporabe mehanizacije 

- določi tehnologijo pridelovanja, čas spravila in 

način shranjevanja vrtnin 

- razdeli opremo za urejanje manjših površin 

 

 

Študent: 

- koordinira načrtovanje proizvodnje z 

mehanizacijo 

- načrtuje pridelovanje na prostem in v zavarovanih 

prostorih 

- načrtuje in organizira primerno oskrbo 

upoštevajoč rastne dejavnike 

- določi primerna rastišča za posamezne vrtnine, 

okrasne zelnate rastline in drevnine z moţnostjo 

uporabe mehanizacije 

- odloča o ekonomski upravičenosti delovnega 

procesa 

- odpravlja tehnološke napake v delovnih procesih 

- načrtuje in kontrolira proizvodnjo 

- določi ustrezno mehanizacijo za oblikovanje in 

spreminjanje notranjega in zunanjega bivalnega in 

poslovnega prostora 

- načrtuje racionalno uporabo opreme in energije 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje, 

 opravljene terenske vaje, 

 oddano poročilo o terenskih vajah, 

 opravljen ustni izpit, 

  predelati mora dodatno strokovno literaturo, ki jo določi predavatelj. 
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KATALOG ZNANJA – Poslovanje vrtnarskega podjetja (PVP) – HOR 
 

1. IME PREDMETA:  

POSLOVANJE VRTNARSKEGA PODJETJA (PVP) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 podjetno delovati, 

 načrtovati in organizirati vrtnarsko proizvodnjo, 

 razvijati ustvarjalno mišljenje, sposobnost reševanja problemov ter 

 strokovne in poklicne odgovornosti na delovnem mestu. 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE  

 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 razvijati in vrednotiti podjetniške ideje, 

 pripraviti in predstaviti poslovni načrt za svojo poslovno idejo, 

 organizirati in voditi trţenje, 

 opravljati izvajalska in vodstvena dela pri pripravi in načrtovanju vrtnarske proizvodnje, 

 spremljati proizvodnjo in poslovanje podjetja, 

 spremljati in uvajati novosti ter vnašati trţno zanimive novosti v proizvodnjo in prodajo. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Podjetništvo 

Študent: 

- razume vlogo in pomen podjetništva v vrtnarstvu 

in celotnem gospodarstvu 

- našteje lastnosti podjetnih oseb in motive za 

podjetništvo 

- spozna različne načine pridobivanja, preverjanja 

in vrednotenja podjetniških idej  

- opredeli pomen in namen izdelave poslovnega 

načrta 

- razloţi poglavja poslovnega načrta 

- pojasni aktivnosti od ideje do ustanovitve 

podjetja  

- razlikuje vrste pravnih oblik podjetij 

- opiše postopek ustanovitve in registracije podjetja 

 

Trţenje 

Študent: 

- opiše osnovne pojme trţenja 

- razloţi proces nakupnega odločanja 

- pozna dejavnike, ki vplivajo na nakupno 

odločitev posameznikov in organizacij  

- razume nakupno vedenje porabnikov ter ga zna 

upoštevati pri trţenjskih odločitvah 

- razume pomen zadovoljstva kupcev za uspešno 

poslovanje podjetja 

- razloţi pomen trţenjskega informacijskega 

sistema 

- razloţi postopek raziskave trga 

- pozna različne trţenjske strategije 

- opredeli elemente trţenjskega spleta 

- razloţi pomen posameznih elementov v 

trţenjskem spletu 

- ugotovi dejavnike, ki vplivajo na cene vrtnarskih 

pridelkov in storitev 

 

Študent: 

- izdela in predstavi poslovni načrt za izbrano 

podjetniško idejo s področja vrtnarstva 

- izbere primerno pravno obliko za vrtnarsko 

podjetje  

- zbere potrebne dokumente za registracijo 

vrtnarskega podjetja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študent: 

- izdela enostavno trţno raziskavo za izbrane 

vrtnarske pridelke in storitve  

- preučuje prednosti in pomanjkljivosti 

konkurenčnih podjetij v lokalnem okolju 

- vključuje novosti področju vrtnarstva (nove vrste 

in sorte rastlin, novosti na področju vrtnarskih 

storitev) v proizvodnjo 

- določi pridelovalni sortiment rastlin glede na trţne 

razmere, trende in druge dejavnike 

- izbere primerno embalaţo za posamezne vrtnarske 

proizvode 

- oblikuje prodajno ceno vrtnarskega pridelka 

oziroma storitve glede na stroške, trţne razmere in 

druge dejavnike 

- izdela cenik ponudbe rastlin in vrtnarskih storitev 

- izbere optimalne prodajne poti za vrtnarske 
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- analizira primernost uporabe različnih orodij 

trţnega komuniciranja v vrtnarstvu 

proizvode 

- izdela in predstavi načrt trţnega komuniciranja za 

izbrano vrtnarsko podjetje 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Organizacija poslovanja vrtnarskega podjetja 

Študent: 

- opiše osnovne pojme in definicije v organizaciji 

poslovanja 

- opredeli prednosti in koristi dobre organizacije 

- razlikuje osnovne organizacijske strukture 

- poišče prednosti in slabosti posameznih 

organizacijskih struktur 

- opredeli delovanje podjetja kot poslovnega 

sistema 

- razlikuje posamezne poslovne funkcije podjetja 

- primerja različne tipe proizvodnih procesov 

- razume pomen študija dela in časa 

- opredeli posamezne vrste planov 

- razloţi načrtovanje potrebnih kapacitet 

- pojasni organizacijo nabave  

- opiše organizacijo transporta in skladiščenja 

- razloţi organizacijo proizvodnje 

- pojasni organizacijo trţenja 

Študent: 

- opredeli in ovrednoti delovne naloge na 

posameznem delovnem mestu 

- izračuna potrebni delovni čas za določeno delovno 

nalogo 

- izdela letni plan pridelave in opravljanja storitev za 

določeno vrtnarsko podjetje 

- razporedi delovne naloge za določeno proizvodnjo 

- načrtuje potrebne stroje, orodja in naprave ter 

njihove kapacitete za določeno proizvodnjo 

- časovno in količinsko načrtuje in organizira 

nabavo materiala za določeno proizvodnjo 

- organizira evidentiranje in spremljanje doseţene 

proizvodnje 

- organizira sprotno spremljanje in analizo kakovosti 

pridelkov in opravljenih storitev 

- organizira trţenje pridelkov in storitev z 

upoštevanjem načel modernega trţenja 

- izbere optimalen način skladiščenja za določene 

vrste materialov in končnih izdelkov 

- izbere primeren način transporta za vrtnarske 

proizvode 

- izdela načrt oskrbe ostankov in odpadkov pri 

konkretni vrtnarski proizvodnji 

- pripravi in vodi potrebno proizvodno – tehnološko, 

nabavno in prodajno dokumentacijo 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 

 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje, 

 opravljene seminarske vaje, 

 izdelana in predstavljena seminarska naloga, 

 opravljena dva delna pisna izpita ali predmetni pisni izpit,  

 opravljen ustni izpit, 

 predelati mora dodatno strokovno literaturo, ki jo določi predavatelj. 
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KATALOG ZNANJA – Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti (ZKK) 

– HOR 
 

1. IME PREDMETA: 

ZAKONODAJA V KMETIJSTVU IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (ZKK) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

 

Splošni cilji predmeta so: 

 uporabljati zakonodajo in zagotavljati kakovost pri svojem delu, 

 razvijati ustvarjalno mišljenje, sposobnost reševanja problemov ter 

strokovne in poklicne odgovornosti na delovnem mestu. 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE  

 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 prepoznavati pravne predpise, akte in zakone, ki urejajo področje kmetijstva oziroma vrtnarstva in 

varovanja okolja, 

 zagotavljati standarde kakovosti s področja vrtnarstva in krajinskega vrtnarstva, 

 opredeliti postopke za pridobitev domačih in evropskih sredstev. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Študent: 

- razloţi oblike gospodarskih druţb, samostojnih 

podjetij in zadrug 

- opredeli organiziranost vrtnarske dejavnosti 

- pojasni postopek registracije vrtnarskega 

podjetja 

- opredeli zakonske predpise o delovnih razmerjih 

- našteje vrste pogodb (gospodarske, panoţne, 

podjetniške) 

- opredeli nakupno-prodajno pogodbo 

- pojasni dedovanje na splošno 

- opredeli posebnosti dedovanja v vrtnarstvu in 

krajinarstvu 

- pojasni promet z nepremičninami  

- našteje pravne vire in akte 

- samostojno navaja zakonske podlage v 

kmetijstvu s poudarkom na vrtnarstvu 

- pojasni potek zakonodaje s področja 

pridobivanja gradbenih dovoljenj za standardne 

objekte v vrtnarstvu 

- opredeli koncesije za namakanje, vodne objekte  

- razloţi zakonodajo s področja ţlahtnjenja in 

prometa s semenskim materialom 

- opredeli zakonodajo o gensko spremenjenih 

rastlinah 

- razloţi potni list rastlin 

- razlikuje domača in evropska sredstva za obnovo 

in razvoj podeţelja  

- opredeli pomen zagotavljanja kakovosti v 

vrtnarstvu 

- opredeli različne vidike kakovosti 

 

 

 

 

Študent: 

- analizira posamezne organizacijske oblike in jih 

smiselno uporablja 

- oceni pravno-organizacijske različice gospodarskih 

druţb v vrtnarski dejavnosti 

- povezuje postopek registracije podjetja 

- upošteva predpise o delovnih razmerjih, razlikuje 

vrste pogodb in jih zna uporabljati glede na 

zahteve 

- upošteva pravice in obveznosti pogodbenih strank 

- razlikuje in razume smisel nakupno-prodajne 

pogodbe 

- upošteva pravila in zakonitosti dedovanja 

- analizira pravila dedovanja vrtnarskih obratov in 

objektov, parkov nacionalnega pomena, zasebnih 

vrtov, rekreacijskih in športnih objektov 

- skrbi za temeljne zakonske in podzakonske 

predpise, pravilnike v kmetijstvu s poudarkom na 

vrtnarstvu 

- upošteva zakone s področja kmetijstva, vrtnarstva, 

varstva pri delu, varstva rastlin in okolja, ekologije 

pri svojem delu 

- vodi izpeljavo postopka za pridobitev ustreznih 

gradbenih dovoljenj za izgradnjo vrtnarskih 

objektov 

- izpelje postopek za pridobitve ustreznih dovoljenj 

za napravo namakalnih sistemov 

- spremlja predpise in zakone s področja ţlahtnjenja, 

semenskega in drugega razmnoţevalnega materiala 

- zna pridobiti potni list za rastline  

- zna izpeljati postopek za pridobitev domačih in 

evropskih sredstev za obnovo in razvoj podeţelja, 

demografsko ogroţenih območij in  
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

 

 

 

Študent: 

- opredeli vpliv poslovnega sistema na kakovost 

proizvodov in storitev v vrtnarstvu in krajinarstvu 

- opredeli standarde kakovosti, 

- opredeli dokumentacijo za vodenje kakovosti 

- območij z neugodnimi pogoji za razvoj vrtnarstva 

 

Študent: 

- upošteva kategorije kakovosti, ki se nanašajo na 

vrtnarske proizvode 

- razlikuje posamezne elemente, ki vplivajo na 

kakovost proizvoda in delovnega procesa 

- analizira posamezne funkcije poslovnega sistema 

na kakovost proizvoda 

- upošteva standarde kakovosti 

- zagotavlja kakovost tehnološkega procesa in 

proizvodov v vrtnarstvu in krajinarstvu 

- vodi dokumentacijo za spremljanje kakovosti 

proizvodov in delovnega procesa 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje, 

 opravljene seminarske vaje, 

 opravljen ustni izpit, 

 predelati mora strokovno literaturo, ki jo določi predavatelj. 
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KATALOG ZNANJA – Pridelovanje vrtnin (PRV) – HOR 
 

1. IME PREDMETA: 

PRIDELOVANJE VRTNIN (PRV) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilj predmeta je 

načrtovati in organizirati ustrezno pridelavo vrtnin glede na čim boljše trţne in druge rezultate ob upoštevanju 

zakonov, predpisov in standardov kakovosti 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 

 organizirati in izbirati sodoben tehnološki postopek razmnoţevanja, pridelovanja, skladiščenja, transportiranja, 

embaliranja in etiketiranja vrtnin, 

 voditi proizvodno tehnološko dokumentacijo, 

 povezovati teoretična in praktična znanja ter spremljati in uvajati novosti pri svojem delu, 

 varovati in ohranjati okolje ter ţivljenjsko pestrost, 

 spremljati in upoštevati zakonodajo ter zagotavljati kakovost svojih izdelkov in storitev. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Načini pridelovanja vrtnin in zakonodaja 

Študent: 

- razlikuje pomen različnih načinov pridelovanja 

vrtnin glede na naravne danosti in potrebe trga 

- predvidi upravičenost načrtovanja in 

organiziranja konvencionalnega, integriranega, 

ekološkega ali hidroponskega pridelovanja vrtnin 

- pozna pogoje, postopek in način preusmeritve v 

integrirano in ekološko pridelovanje vrtnin, z 

namenom načrtovanja in organiziranja ustrezne 

vrtnarske proizvodnje 

- pozna način in organizacijo kontrole 

integriranega in ekološkega pridelovanja vrtnin 

- pozna tehnološka navodila za integrirano in 

ekološko pridelavo vrtnin 

- uporablja zakone, pravilnike, predpise in 

standarde, ki opredeljujejo pridelovanje  

zelenjave 

 

Tehnologija pridelovanja vrtnin 

Študent: 

- pojasni lastnosti sort vrtnin za predviden način 

pridelovanja 

- pojasni oskrbo vrtnin pri posamezni tehnologiji 

pridelovanja do prodaje oz. sajenja na stalno 

mesto 

- oceni kakovost semen in sadik za pridelovanje 

zelenjave 

- razlikuje načine priprave vrtnin za prodajo in 

skladiščenje 

- opiše pakiranje in transport vrtnin 

razume pomen spremljanja in zagotavljanja kvalitetne 

rasti in razvoja rastlin 

 

Študent: 

- ugotovi stanje pridelave vrtnin v Sloveniji s pomočjo 

statističnih podatkov  

- naredi načrt pridelave vrtnin in navede pogoje, postopek 

in način za preusmeritev v pridelovanje vrtnin 

- poišče gradivo in naredi seznam zakonov, pravilnikov, 

predpisov in standardov, ki opredeljujejo pridelovanje 

zelenjave 

poišče gradivo in pripravi seznam organov ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter opiše delovanje 

inšpektorata za kmetijstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študent: 

- načrtuje pridelavo vrtnin glede na način pridelovanja 

- spremlja razvojne faze vrtnin, prideluje vrtnine po 

najustreznejših tehnoloških postopkih in skrbi za 

odpravo tehnoloških napak 

- določi primeren čas in način spravila 

- pripravi zelenjavo za prodajo ali za skladiščenje 

- vodi evidenco o tehnoloških postopkih 

 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 
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Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje, 

 opravljene seminarske naloge, 

 opravljen zagovor seminarske naloge , 

 opravljen predmetni izpit,  

 opravljen ustni izpit  

 predelati mora dodatno strokovno literaturo, ki jo določi predavatelj. 
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KATALOG ZNANJA – Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin (POR) – HOR 
 

1. IME PREDMETA: 

PRIDELOVANJE OKRASNIH ZELNATIH RASTLIN (POR) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilj predmeta je 

načrtovati in organizirati ustrezno pridelavo okrasnih zelnatih rastlin glede na čim boljše trţne in druge rezultate ob 

upoštevanju zakonov, predpisov in standardov kakovosti sadilnega materiala 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 organizirati in izbirati sodobne tehnološke postopke razmnoţevanja, pridelovanja, skladiščenja, 

transportiranja, embaliranja in etiketiranja okrasnih zelnatih rastlin, 

 voditi proizvodno tehnološko dokumentacijo, 

 povezovati teoretična in praktična znanja ter spremljati in uvajati novosti pri svojem delu, 

 varovati in ohranjati okolje ter ţivljenjsko pestrost, 

 spremljati in upoštevati zakonodajo ter zagotavljati kakovost svojih izdelkov in storitev. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Značilnosti pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin  
Študent: 

- opredeli proizvodnjo okrasnih rastlin 

- razloţi sodobne tehnološke postopke pridelovanja 

za posamezno vrsto in sorto okrasne zelnate 

rastline na prostem in v zavarovanem prostoru 

- pojasni razlike med pridelovanjem v 

zavarovanem prostoru in pridelovanjem na 

prostem 

- našteje vrste zavarovanih prostorov, 

- pojasni zahteve rastlin po rastiščih, vlagi in 

hranilih  

 

 

Razmnoţevanje okrasnih zelnatih rastlin 

Študent: 

- oceni prednosti in omejitve generativnega in 

vegetativnega razmnoţevanja 

- opiše potek pridelovanja okrasnih rastlin 

- določi ustrezen prostor in trend domačega in 

tujega sortimenta okrasnih zelnatih rastlin ob 

upoštevanju pogojev rasti 

- pojasni dejavnike, ki vplivajo na rast avtohtonih 

in alohtonih vrst okrasnih rastlin, 

- opredeli morfološke in anatomske značilnosti 

sadilnega materiala 

- našteje škodljive vplive okolja na rastline 

 

 

Študent: 

- organizira tehnološke postopke razmnoţevanja in 

pridelave okrasnih zelnatih rastlin 

- pripravi letni delovni načrt 

- organizira in izbere ustrezen tehnološki postopek 

pridelovanja glede na posamezno vrsto rastlin 

- načrtuje ekonomično porabo sredstev pri 

razmnoţevanju, pridelovanju in oskrbi 

- izbere ustrezne namakalne in oroševalne naprave 

glede na vrsto gojitvenega prostora, 

- načrtuje ustrezen prostor za gojenje okrasnih 

zelnatih rastlin 

 

Študent: 

-  organizira ustrezen način in čas generativnega in 

vegetativnega razmnoţevanja glede na vrsto in sorto 

okrasne rastline 

- analizira morfološke in anatomske značilnosti 

sadilnega materiala, substratov, gnojil in rastnih 

hormonov za pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin 

- organizira razsajevanje, presajanje, razmeščanje 

okrasnih zelnatih rastlin na prostem 

- organizira tehnologijo pridelovanja okrasnih zelnatih 

rastlin v zavarovanem prostoru 

- analizira vrste zavarovanih prostorov 

- skrbi za pravilno uporabo sredstev za zaščito rastlin 

na prostem in v zavarovanem prostoru 

- reagira na motnje, nevarnosti in odstopanja pri 

postopkih generativnega in vegetativnega 

razmnoţevanja okrasnih zelnatih rastlin 

- analizira načine varstva rastlin 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

 

 

 

 

 

 

Oskrba in vzdrţevanje okrasnih zelnatih rastlin 

Študent: 

- opiše potek pravilne oskrbe in vzdrţevanja 

okrasnih zelnatih rastlin ob upoštevanju 

alternativnih moţnosti uporabe FFS 

 

Zagotavljanje kakovosti ob upoštevanju zakonov 

in predpisov 

Študent: 

- razloţi standarde kakovosti okrasnih zelnatih 

rastlin za prodajo 

- razloţi postopke ustvarjanja in uvajanja novih 

sort okrasnih zelnatih rastlin 

- razloţi metode bioinţeniringa in pomen za 

proizvodni proces 

- opredeli moţnosti prilagajanja sodobnim trendom 

in poznavanju trţišča 

 

- zagotavlja kakovost razmnoţevanja, pridelovanja 

in prodaje okrasnih zelnatih rastlin 

- zagotavlja kakovost razmnoţevalnega in 

sadilnega materiala in repromateriala 

 

 

 

Študent: 

- organizira oskrbo in vzdrţevanje rastlin ob 

upoštevanju predpisov in varovanju ohranjanja 

narave in okolja 

 

 

 

Študent: 

- zagotavlja kakovost transporta, skladiščenja, 

embaliranja in etiketiranja pridelanih vrst in sort 

okrasnih zelnatih rastlin 

- uporablja tehnike in vrste komuniciranja 

- upošteva zakonodajo s področja varovanja novih 

vrst in sort okrasnih rastlin 

- vodi evidence pridelovanja okrasnih zelnatih 

rastlin 

uporablja IKT tehnologijo 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 

 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje, 

 opravljene seminarske naloge, 

 opravljen zagovor seminarske naloge, 

 opravljen predmetni izpit,  

 opravljen ustni izpit, 

 predelati mora dodatno literaturo, ki jo določi predavatelj. 
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KATALOG ZNANJA – Pridelovanje drevnine (PDR) – HOR 

 
1. IME PREDMETA: 

PRIDELOVANJE DREVNINE (PDR) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilj predmeta je 

načrtovati in organizirati ustrezno pridelavo drevnine glede na čim boljše trţne in druge rezultate ob upoštevanju 

zakonov, predpisov in standardov kakovosti sadilnega materiala. 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 

 organizirati in izbirati sodoben tehnološki postopek razmnoţevanja, pridelovanja, skladiščenja, transportiranja, 

embaliranja in etiketiranja drevnine, 

 voditi proizvodno tehnološko dokumentacijo, 

 povezovati teoretična in praktična znanja ter spremljati in uvajati novosti pri svojem delu, 

 varovati in ohranjati okolje ter ţivljenjsko pestrost rastlinskih zdruţb, 

 spremljati in upoštevati zakonodajo ter zagotavljati kakovost svojih izdelkov in storitev. 
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4. OPERATIVNI CILJI 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Botanične in druge značilnosti drevnine 
Študent: 

- pozna poslanstvo in značilnosti drevesničarstva 

- razume binarno nomenklaturo in uvrstitev 

drevnine v rastlinski sistem 

- razlikuje med sabo vrste drevnine (drevesa, grme, 

polgrme, lesnate vzpenjalke) 

- ugotavlja in primerja botanične in druge 

značilnosti drevnine 

 

Pridelovalni pogoji za rast drevnine 
Študent: 

- pojasni dejavnike, ki vplivajo na rast avtohtone in 

alohtone drevnine 

- oceni in predvidi medsebojen vpliv rastnih 

dejavnikov in drevnine 

- razloţi vzroke in posledice sprememb rastnih 

dejavnikov na rast in razvoj drevnine 

- sklepa na gojitveno zahtevnost drevnine z ozirom 

na pridelovalne pogoje 

 

Generativno razmnoţevanje, vegetativno 

razmnoţevanje: 

Študent: 

- oceni prednosti in omejitve generativnega in 

vegetativnega razmnoţevanja 

- pojasni in oceni kakovost matičnih rastlin, vpliv 

selekcije, izvor semen, provenienco avtohtone in 

alohtone drevnine, izbiro načinov in čas 

vegetativnega razmnoţevanja ter faktorje, ki 

vplivajo na koreninjanje, cepljenje, rast 

- ugotovi in opiše postopke in metode zbiranja, 

ekstrakcije, čiščenja, shranjevanja semen, 

kalivosti in prekinitve dormance 

 

Študent: 

- analizira lastnosti in vrsto drevnine ter njihove 

dele (semena, vegetativni deli drevnine) 

- analizira stanje sadik v drevesnici in stanje 

drevnine, rastoče na stalnem mestu 

- upošteva strokovno teoretične zahteve sajenja z 

ozirom na botanične in druge značilnosti drevnine 

 

 

 

Študent: 

- analizira izbrani prostor za razmnoţevanje in 

vzgojo drevnine 

- upošteva izbiro drevnine pri presoji za 

razmnoţevanje in rast na določenem prostoru pri 

danih rastnih pogojih 

- se z oceno trţišča zna prilagoditi na specifične 

značilnosti rastnih pogojev in/ali specifičnih 

značilnosti drevnine pri izbiri vrste 

razmnoţevanja in vzgoje 

 

 

Študent: 

- samostojno načrtuje, opravi in kontrolira vsa dela 

generativnega razmnoţevanja (izračune potrebne 

količine semen na enoto površine, semena 

določene drevnine nabere, očisti, primerno shrani, 

pripravi na setev, poseje, kontrolira kvaliteto 

semen) 

- je zmoţen reagirati na motnje, nevarnosti in 

odstopanja pri postopkih generativnega in 

vegetativnega razmnoţevanja 

- vodi evidenco generativnega in vegetativnega 

razmnoţevanja 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- primerja prednosti in pomanjkljivosti produkcije 

generativno in vegetativno razmnoţene drevnine 

na prostem in v zavarovanih prostorih razume 

postopke  

- ustvarjanja in uvajanja novih sort drevnine 

Zakoni, predpisi, standardi kakovosti 
Študent: 

- spremlja, razume in se ravna po zakonih, 

predpisih, vezanih na proizvodnjo, nabavo in 

prodajo semen, drugih rastlinskih delov in sadik 

drevnine 

- zagotavlja standarde kakovosti drevnine 

 

 

 

Oskrba drevnine do sajenja na stalno mesto 
Študent: 

- ugotovi najprimernejše načine vzgoje, oskrbe in 

vzdrţevanja drevnine za različne namene in pri 

različnih dejavnikih okolja 

- oceni posledice različnih načinov vzgoje, oskrbe 

in vzdrţevanja drevnine do prodaje in/ali sajenja 

na stalno mesto ter ovrednoti ekonomske učinke 

 

 

 

 

 

 

 

Študent: 

- izbere potrebne nove informacije o spremembah 

zakonov in predpisov, vezanih na proizvodnjo, 

nabavo in prodajo semen, drugih rastlinskih delov 

in sadik drevnine ter se prilagodi na nove delovne 

situacije 

- zagotavlja razvrščanje semen, drugih rastlinskih 

delov in sadik drevnine v kakovostne in/ali 

cenovne razrede 

 

Študent: 

- načrtuje proizvodnjo, predvidi postopke vzgoje, 

oskrbe in vzdrţevanja drevnine ter opravlja 

kontrolo 

- upošteva in spremlja razvojne faze drevnine in 

vodi evidenco opravljenih del pri vzgoji, oskrbi in 

vzdrţevanju 

- je zmoţen pravočasnega reagiranja na spremembe 

v rasti in razvoju drevnine v drevesnici, poiskati 

rešitve in se prilagoditi na nove delovne situacije 

pri vzgoji, oskrbi in vzdrţevanju drevnine do 

prodaje in/ali sajenja na stalno mesto 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 

 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje, 

 opravljene seminarske naloge, 

 opravljen zagovor seminarske naloge , 

 opravljen predmetni izpit,  

 opravljen ustni izpit, 

 predelati mora dodatno strokovno literaturo, ki jo določi predavatelj. 
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KATALOG ZNANJA – Zemljemerstvo in priprava terena (ZPT) – HOR 

 
1. IME PREDMETA 

ZEMLJEMERSTVO IN PRIPRAVA TERENA (ZPT) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 pridobiti podatke o fizičnih lastnostih zemljišč iz zemljiškega katastra, 

 ugotavljati lastninska razmerja na nepremičninah, 

 uporabljati geodetske pripomočke, 

 izvesti geodetske izmere na osnovi predhodnega načrtovanja prostorske ureditve, 

 izvesti zemeljska dela na osnovi predhodnih izmer. 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE  

 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 načrtovati in izvesti geodetske izmere ter voditi proizvodno tehnološko dokumentacijo in sodelovati z različnimi 

inštitucijami, 

 organizirati postopke zemeljskih del in uporabljati primerne načine komunikacije pri reševanju problemov in 

organizaciji dela.  

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Osnove zemljemerstva 

Študent: 

- pozna geodetska dela v vrtnarstvu in krajinarstvu 

 

 

- pozna merski sistem v geodeziji 

- razume merilo kartografskih prikazov 

- razume projekcijo zemeljskega površja na 

ravnino 

- loči koordinatne sisteme 

 

 

Mersko orodje in zakoličevanje 

Študent: 

- pozna osnovna geodetska orodja, pripomočke in 

inštrumente 

- razloţi uporabo geodetskih orodij, pripomočkov 

in inštrumentov 

 

- pozna različne metode zakoličevanja točk in 

natančnost le-teh 

- izbere metodo zakoličbe ter orodje in inštrumente 

za zakoličbe 

- zna oceniti, kje so viri napak pri zakoličevanju 

- zna opredeliti praktične probleme, ki nastanejo 

pri prenosu projekta v naravo 

 

- razlikuje horizontalne in vertikalne izmere terena 

- opiše princip ortogonalne izmere 

- pojasni ortogonalno izmero na terenu 

- definira napako merjenja in vrste napak, ki pri 

meritvah nastopajo, 

- našteje merila za natančnost 

- razloţi vzroke za napake pri merjenju dolţin 

 

Študent: 

- načrtuje naloge 

- oblikuje zamisli 

- razvija poklicno odgovornost in strokovnost 

- vodi meritve na terenu 

- izračunava ploščine in izdela izkaz površin 

 

- riše v merilu 

- izračunava nagib terena v stopinjah 

- definira koordinato točke 

- obdela koordinatni račun in prikaţe podatke 

 

Študent: 

- izbere ustrezno geodetsko orodje, pripomoček ali 

inštrument za določeno nalogo na terenu 

 

 

 

- vodi geodetske zakoličbe in izmere 

- rešuje zemljemerske naloge na terenu 

 

 

 

- matematično obdela geodetske meritve ter 

analizira in interpretira rezultate 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- oceni napako, ki nastane pri merjenju kota ali 

dolţine 

- pojasni vzroke za nastajanje napak pri 

meritvah 

 

Kartografija in uporaba načrtov 

Študent: 

- našteje različne vrste risb in načrtov, 

- opiše kartografske znake 

- se zna orientirati na terenu 

- zna prostorsko prikazovati pojave 

- zna brati, razloţiti in uporabljati načrte 

- spozna moderne metode 3D zaznavanja in 

interpretacije prostorskih informacij 

 

- primerja zemljiški kataster in zemljiško knjigo 

- razloţi uradne podatke iz geodetskih evidenc 

 

Ureditvene operacije v prostoru 

Študent: 

- prepozna vpliv dejavnosti na okolje 

- razloţi pomen razvoja tal in lastnosti tal 

- opiše vrste zemeljskih premikov  

- oceni strošek zemeljskih del v ceni gradnje 

objekta 

- ponazori načine nasipavanja in odkopavanja 

zemlje 

- razloţi načine kultiviranja tal 

 

 

 

 

 

 

 

Študent: 

- uporablja načrte in prenaša izmere na teren 

- kartira terensko skico 

- bere risbe in opise 

- izdela načrt 

- izračuna ploščino 

- pridobi podatke o fizičnih lastnostih zemljišč iz 

zemljiškega katastra 

- ugotavlja lastninska razmerja na nepremičninah, 

ki so zapisana v zemljiški knjigi 

 

 

 

Študent: 

- načrtuje in izvaja urejanje prostora, rabo prostora 

- varuje dobrine splošnega pomena 

- ohranja naravno in kulturno dediščino 

- opazuje nove pojave v pokrajini 

- opazuje tipe tal na pedološki karti in načrtuje 

izvedbo del 

- računa kubature zemeljskih del 

- izbira in uporablja orodje ter stroje za oblikovanje 

ter kultiviranje terena 

- vodi zemeljska dela 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 

 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje, 

 opravljen pisni izpit, 

 opravljen ustni izpit, 

 predelati mora dodatno strokovno literaturo, ki jo določi predavatelj. 
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KATALOG ZNANJA – gradiva in parkovna tehnika (GPT) – HOR 

 
1. IME PREDMETA: 

GRADIVA IN PARKOVNA TEHNIKA (GPT) 

 

2. SPLOŠNI CILJI 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 izvesti pripravo terena na osnovi predhodnega načrtovanja prostorske ureditve, 

 nabavljati repromaterial za gradnjo krajinske opreme  

 oskrbovati in vzdrţevati gradnjo krajinske opreme  

 

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE  

 

Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 načrtovati nabavo in dobavo repromateriala s hkratnim raziskovanjem trţišča in spremljanjem novosti na vseh 

področjih informiranja, 

 organizirati in izbirati tehnološki postopek gradnje grajenih prvin in postopek sajenja zelenih površin, voditi 

proizvodno tehnološko dokumentacijo in sodelovati z različnimi inštitucijami,  

 zagotavljati kakovost storitev gradnje zelenih površin ter razvijati strokovne in poklicne odgovornosti. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Vrste in značilnosti grajenih prvin 

Študent : 

- razloţi načine tlakovanja 

- našteje vrste vodnih površin 

- razlikuje vrtnoarhitekturne elemente 

- razloţi pomen grajenih prvin in razume 

vlogo grajene prvine v preteklosti in danes 

 

- razloţi funkcionalnost grajenih prvin 

- analizira vlogo grajene prvine v prostoru 

- opiše različne oblike grajenih prvin 

- razloţi uporabne in oblikovne značilnosti 

grajenih prvin 

 

Predpisi, zakonodaja in standardi 

Študent : 

- pojasni pomen zakonodaje pri gradnji 

grajenih prvin 

- razlikuje predpise in zakone pri gradnji 

- pozna standarde pri delu grajenih prvin 

 

Gradiva, materiali in delovna sredstva za gradbene 

dejavnosti 

Študent: 

- našteje vrste gradiv in opiše njihove lastnost 

- zna racionalno izbrati gradiva in materiale 

glede na različne kriterije 

 

Prikaz gradbenih prvin na načrtu in prenos načrta 

v prostor 

Študent: 

- pozna ureditvene načrte  

- razlikuje načrt, risbo in projekt 

- pojasni pomen in uporabo projektne 

dokumentacije 

- pozna metode priprave načrta 

- razlikuje merske enote in merila v geodeziji 

 

Študent : 

- razlikuje različne tipe vrtno arhitekturnih 

elementov skozi čas 

 

 

- skicira in riše elemente v prostoru 

 

 

- izbere ustrezne izvajalce za postopek izvedbe 

načrta 

 

 

 

 

 

 

Študent : 

- upošteva zakonodajo pri gradnji 

- upošteva strokovne zahteve in standarde za 

uporabo grajenih prvin 

 

 

 

 

 

 

Študent: 

 

- prepoznava različna gradiva in materiale 

- skrbi za pravilno izbiro gradiv in materialov 

 

 

Študent: 

- posname obstoječe stanje objekta, 

- riše geometrijske like in jih sestavlja v 

vzorce ter razvija smisel za kombiniranje 
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delov v celoto 

- riše prereze geometrijskih likov 

- izračunava volumne geometrijskih likov 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- razlikuje simbole opreme v risbah 

- uporablja risbe in opise 

- uporablja znanja tehniškega risanja pri risbah 

grajenih prvin 

- razloţi prenašanje horizontalnih in vertikalnih 

meritev na teren 

- razlikuje geodetska orodja pripomočke in 

inštrumente 

- pripravi popis materialov in del 

 

 

 

Gradbene dejavnosti grajenih prvin 

Študent : 

- ugotavlja in analizira obstoječe stanje v 

prostoru 

- izbere ustrezne načine priprave zemljišča za 

določeno gradnjo 

- ustrezno pripravi gradiva in materiale 

- razlikuje tehnološke postopke gradnje 

grajenih prvin 

- našteje delovna sredstva za gradbene 

dejavnosti 

- upošteva pravila varnosti pri izvedbi gradnje 

- razvija zavest o varovanju okolja in 

varovanju naravne ter kulturne dediščine 

- riše ročno ali računalniško prikaţe v merilu 

- izdela risbe in opise za potrebe gradnje 

- vodi meritve gradnje na zemljišču po načrtu 

- načrtuje ustrezne geodetske pripomočke za 

označevanje in meritve 

- izdela predračun izvedbe grajenih prvin  

 

 

 

 

 

 

 

Študent : 

- izbere in nabavi material za grajene prvine 

- vodi gradnjo 

- izbere delovna sredstva glede na vrsto dela 

- reagira na napake, motnje in nevarnosti v 

delovnem procesu 

 

 

 

 

 

-  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
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Priprava rastišča in ozelenitev grajenih prvin 

Študent : 

- vrednoti vpliv rastnih dejavnikov na 

ozelenitve grajenih prvin  

- razloţi prilagajanje načinov ozelenitev 

klimatskim in talnim dejavnikom 

- vrednoti pomen ozelenitve grajenih prvin 

- pojasni pomen ustrezne sestavine in priprave 

rastišč 

- uporabi ustrezen način ozelenitve za izbrano 

prvino 

- predlaga ustrezno rastišče za vrsto ozelenitve 

- razloţi specifičnosti rastišča za strešne vrtove in 

posode 

- pojasni prednosti zelenih streh 

- razloţi pomen hidroizolacije 

- razlikuje semenski material in pozna njegove 

lastnosti 

- predvidi ustrezne rastline za ozelenitve 

- pojasni pomen kvalitete sadik  

- razloţi pomen rastlinskih hranil in gnojil ter 

substratov  

- loči različne načine zasaditev in opiše postopke 

sajenja 

- razlikuje sadike glede na koreninski sistem, 

- pojasni pomen delovnih pripomočkov pri 

zasaditvah 

 

Vzdrţevanje ozelenitev grajenih prvin 

Študent : 

- pojasni pomen začetnega in rednega 

vzdrţevanja  

 

- našteje in opiše načine vzdrţevanja 

- izbere ustrezne substrate, gnojila, zastirke 

- razume pomen vzdrţevanja grajenih prvin v 

prostoru 

- pozna pravila rušenja 

 

Študent : 

- uporablja namakalni sistem 

 

 

 

 

 

 

- skrbi za pripravo ustreznega rastišča  

 

- izbere in uporabi ustrezne substrate ali tla 

kultivira 

 

 

 

 

- vodi gradnjo strešnih vrtov 

- organizira sajenje korit 

 

 

- izbere primerne rastline za tlakovane, vodne 

površine in rastline za vrtno arhitekturne 

elemente 

- spremlja kakovost sadik in sadilnega materiala  

- skrbi za količino sadik 

- odloča o globini in načinu priprave rastišča 

- vodi zasaditev 

 

Študent : 

- organizira postopek vzdrţevanja zasajenih 

grajenih prvin 

 

- skrbi za obnovo in zaščito grajenih prvin 

 

 

 

 

 OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 

 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje,  

 opravljena seminarska naloga z zagovorom, 

 opravljen pisni izpit, 

 opravljen ustni izpit, 

 predelati mora dodatno strokovno literaturo, ki jo določi predavatelj. 
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KATALOG ZNANJA – zasaditev in vzdrţevanje zelenih površin (ZVP) – HOR 

 
1. IME PREDMETA: 

ZASADITEV IN VZDRŢEVANJE ZELENIH POVRŠIN (ZVP) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

 

Splošni cilji predmeta so: 

 izvesti pripravo terena na osnovi predhodnega načrtovanja prostorske ureditve, 

 nabavljati repromaterial za saditve zelenih prvin, 

 oskrbovati in vzdrţevati zasaditve zelenih površin. 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE  

 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 načrtovati in organizirati prostorsko-ureditvene operacije v prostoru s hkratnim raziskovanjem trţišča in 

spremljanjem novosti, 

 organizirati postopke saditve, vzdrţevanja in oskrbovanja zelenih površin, 

 uporabljati primerne načine komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih 

nalog ter voditi proizvodno-tehnološko dokumentacijo in sodelovati z različnimi inštitucijami, 

 razvijati strokovno in poklicno odgovornost. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

 

Pomen in uporabnost zelenih površin 

Študent : 

 razlikuje javne, poljavne in zasebne zelene 

površine 

 razlikuje umetne, sonaravne zasaditve, 

zasaditve v ţivljenjske skupnosti in posebne 

zasaditve 

 razlikuje stile in loči zgodovinska obdobja 

glede na značilnosti zasajevanja 

 opredeli pojma zelene prvine in zelene 

površine 

 upošteva različne funkcije zelenih površin 

 razloţi pomen zelenja z vidika zdravja, 

turizma in drugih dejavnosti 

 poveţe značilnosti naravne dediščine v svetu 

in slovenskem prostoru 

 primerja in opiše zavarovana območja: 

parki, rezervati, vodovarstvena območja 

 razloţi naravovarstvene ukrepe in programe  

 

Načrtovanje zelenih površin 

Študent : 

 analizira obstoječe stanje prostora 

 opredeli različne vrste risb in saditvenih 

načrtov 

 razloţi pomen in uporabo projektne 

dokumentacije pri načrtovanju 

 razlikuje merske enote in merila  

 opiše stopnje risanja in načrtovanja prostora 

 prepoznava simbole elementov v risbah 

 uporablja risbe in opise 

 pozna ureditvene načrte glede na zahteve 

prostora 

 

Študent : 

 analizira uporabnost javnih, poljavnih in 

zasebnih zelenih površin 

 oceni stabilnost načinov zasaditev 

 skicira zgodovinsko značilne ureditve in 

predstavi krajino skozi preteklost 

 ocenjuje učinke zasaditev v urbanem in 

ruralnem okolju 

 

 izdela popis prvin po modelu izbrane vrste 

zelene površine  

 

 

 

 

 spremlja predpise o varovanju naravne in 

kulturne dediščine in predlaga ukrepe za 

ohranjanje in razvijanje kakovosti krajine 

 

 

 

 

 

Študent : 

 oceni in izmeri obstoječe stanje zemljišča 

 izbere ustrezno funkcionalno zasnovo 

vrtnega prostora 

 izbere ustrezno oblikovno zasnovo vrtnega 

prostora 

 riše končno izvedbo ureditve prostora 

 organizira in vodi označevanje terena po 

načrtu 

 izdela predračun izvedbe zasaditve 

 se odziva na napake, motnje in  
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 analizira navodila načrtovalcev 

 izbere materiale in orodja za označevanje 

terena po načrtu 

 pripravi popis materialov in del 

nevarnosti v delovnem procesu 

 

 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
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Uporaba okrasnih rastlin za ozelenitve 

Študent : 

 našteje omejitvene dejavnike pri vnosu 

tujerodne drevnine 

 razloţi postopke utrjevanja rastlin proti 

mrazu 

 razloţi vlogo mikorize v ţivljenju rastline 

 razlikuje tolerantnost in intolerantnost rastlin 

 

 razloţi uvrstitev rastlin v rastlinski sistem in 

še druge načine razvrščanja rastlin  

 razlikuje okrasne zelnate rastline in pozna 

značilnosti posameznih skupin 

 prepozna rodove, vrste in najpomembnejše 

sorte zelnatih rastlin ter njihovo uporabno 

vrednost 

 razlikuje ţivljenjske oblike lesnatih rastlin 

(drevo, grm, polgrm) 

 opiše značilnosti posamezne skupine okrasne 

drevnine 

 prepozna rodove, vrste in sorte drevnine ter 

njihovo uporabno vrednost 

 zna izgovarjati in pisati botanična imena 

rastlin 

 prepoznava razvojne faze okrasnih rastlin 

 primerja lastnosti drevnine glede na 

gojitveno zahtevnost 

 razloţi temeljne zakonitosti oblikovanja in 

kompozicije pri razmeščanju rastlin v 

prostor 

 

Zasaditev zelenih površin 

Študent : 

 razlikuje semenski material (seme, sadike) in 

poza njegove lastnosti 

 razume pomen kakovosti in opredelitev 

kakovosti sadilnega materiala za posamezne 

skupine rastlin 

 razlikuje merila kakovosti za sadike z golimi 

koreninami in sadike s koreninskimi grudami 

 razloţi merila kakovosti evropskih 

standardov drevnine 

 razlikuje merila kakovosti drevesnih sadik in 

drevorednih sadik 

 opiše velikostne razrede drevorednih dreves 

 opiše pripravo sadik za sajenje 

 razlikuje semenske mešanice za vse tipe trat 

 opiše lastnosti posameznih vrst trav 

 pozna vrste zemljišč in njihove pedološke 

značilnosti 

 razloţi pripravo rastišča za setev trat 

 razlikuje pripravo rastnega in nosilnega sloja 

 analizira lastnosti tal za tratne površine 

 

 

Študent : 

 skrbi za utrjevanje rastlin proti mrazu 

 uporablja mikorizne preparate 

 

 prepoznava rastline glede na značilne 

lastnosti tolerantnosti oz. intolerantnosti 

 

 uporablja ključ za razvrščanje rastlin 

 ugotavlja uporabno in estetsko vrednost 

okrasnih rastlin 

 seznani se z domačimi in tujimi vrtnarskimi 

podjetji, ki pridelujejo okrasne rastline 

 spremlja razvojne faze okrasnih rastlin 

 skrbi za botanične oznake okrasnih rastlin v 

šolskem parku 

 izbere nezahtevne vrste za javne nasade 

 izbere malo zahtevne vrste in določi njihovo 

uporabo 

 izbere zahtevne vrste in razloţi njihovo 

uporabo 

 izbere posebne vrste rastlin za zbiratelje 

 uporablja rastline kot oblikovne elemente za 

zasaditve 

 riše rastline kot oblikovne elemente v 

skupinah 

 

 

 

 

 

 

Študent : 

 skrbi za kakovost semena in sadik  

 izbere dobavitelje sadik, sadilnega materiala 

ter repromateriala 

 naroča, nabavlja in razdeljuje sadike, sadilni 

material ter repromaterial 

 

 izračuna število potrebnih sadik ali količino 

semena 

 

 

 

 izračuna potrebno število tratnih zvitkov 

 izbere travno mešanico za različne tipe trat 

 

 izbere načine kultiviranja tal ter oblikovanja 

in preoblikovanja terena glede na zahtevo 

prostora 

 skrbi za ustrezno odvodnjavanje in 

namakanje tal 

 vodi pripravo tal za setev trate 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

 razlikuje kislo in bazično pripravo rastišča za 

določene vrste drevnine 

 našteje grmovnice za izpostavljene lege 

 našteje grmovne vrste, ki prenašajo 

onesnaţen zrak 

 našteje grmovne vrste primerne za senčne 

lege in suha rastišča 

 našteje grmovne vrste primerne za vlaţna in 

senčna rastišča 

 našteje grmovne vrste primerne za peščena 

tla 

 našteje grmovne vrste za glinena in mokra tla 

 

 predlaga ustrezen čas setve trate  

 spozna potrebno količino semena na 

kvadratni meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 izbere drevesne vrste za kisla tla in poišče 

drevesne vrste za bazična tla 

 izbere primerne grmovnice glede na rastišča 

in mikroklimo  

 organizira zasajevanje različnih vrst zelenih 

površin 

 

 

 izračuna potrebno količino semena na 

izbrano površino 

 spremlja postopek setve 

 spremlja polaganje tratnih plošč 

 

 

 

INFORMATIVNI CILJI 

 

FORMATIVNI CILJI 

 

 razloţi postopek setve trate 

 razloţi polaganje tratnih plošč 

 razlikuje čas sajenja sadik drevnine v 

vsebnikih, drevnino z golimi koreninami in 

zimzeleno drevnino ter iglavce 

 razloţi postopke sajenja  

 

Vzdrţevanje zelenih površin 

Študent : 

 razume problematiko vzdrţevanja 

 zagotavlja ekonomičnost vzdrţevanja 

 upošteva vzdrţevanje ţe pri načrtovanju 

nasadov 

 

 razloţi vzdrţevalne ukrepe trate  

 oceni število košenj in višino odkosa 

 navede čas, število gnojenj in primerna 

gnojila 

 razlikuje začetno in redno vzdrţevanje 

drevnine 

 oceni primeren čas obrezovanja 

 razloţi in opiše gojitveno rez, obrezovanje 

odraslih listopadnih in zimzelenih dreves 

 pozna značilnosti ostale redne oskrbe 

 

 

  

 pozna škodljive vplive okolja na rastline 

 pozna orodja, stroje in naprave za 

vzdrţevanje in njihovo uporabnost 

 pozna ustrezne načine varstva in zaščite 

rastlin pred boleznimi in škodljivci 

 pozna zakonske predpise s področja 

 

 

 spremlja postopek sajenja drevnine 

 

 

 

 

 

Študent : 

 organizira in načrtuje vzdrţevanje zelenih 

prvin 

 oceni smiselnost kompromisa med kvaliteto 

in stroški 

 ovrednoti ekonomske učinke 

 

 zagotovi ustrezne razmere različnim tipom 

trat 

 zagotovi optimalno rast drevnine  

 spremlja razvojne faze in določa postopke 

vzdrţevanja zasaditev 

 prepozna neţive povzročitelje poškodb 

okolja  

 odloča o uporabi sredstev za zaščito rastlin in 

zatiranjem škodljivcev v skladu s predpisi o 

varovanju okolja 

 

 

 

 organizira postopek zaščite rastlin pred 

boleznimi, škodljivci, mrazom, vetrom, točo 

 

 

upošteva zakonske predpise s področja zasaditve in 
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zasaditve in vzdrţevanja zelenih površin 

 pozna zakonodajo vezano na zdravstveno 

varstvo rastlin 

vzdrţevanja zelenih površin 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 

 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje , 

 opravljena seminarska naloga, 

 opravljena seminarska naloga z zagovorom, 

 opravljen pisni ali opravljeni trije delni izpiti, 

 opravljen ustni izpit, 

 predelati mora dodatno literaturo, ki jo določi predavatelj. 
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KATALOG ZNANJA – oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami (OUP) – HOR 
 

1. IME PREDMETA 

OBLIKOVANJE IN UREJANJE PROSTORA Z RASTLINAMI (OUP) 

 

2. SPLOŠNI CILJI  

 

Splošni cilji predmeta so: 

 uporabljati elemente, zakonitosti in načela hortikulturnega oblikovanja in kompozicije v bivalnih, poslovnih in 

drugih prostorih, 

 opredeliti pomen posameznih umetnostnozgodovinskih obdobij na razvoj hortikulturnega oblikovanja, 

 razlikovati oblike prostorskega reda pri hortikulturnem oblikovanju v notranjih in zunanjih bivalnih, poslovnih 

in drugih prostorih, razlikovati osnovne in specialne tehnike dela pri hortikulturnem oblikovanju v notranjih in 

zunanjih bivalnih, poslovnih in drugih prostorih, 

 opredeliti pomen ohranjanja in vzdrţevanja kakovosti ter oskrbe dekorativnih rastlin pri hortikulturnem 

oblikovanju, 

 uporabljati načela in zakonitosti oblikovanja pri postavitvi dekorativnih rastlin v prostor, 

 razvijati informacijsko pismenost. 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE 

 

Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 razlikovati in opredeliti lastnosti temeljnih elementov hortikulturnega oblikovanja v bivalnih, poslovnih ter 

drugih prostorih, 

 spoznavati načine projektiranja v posameznih umetnostnozgodovinskih obdobjih hortikulturnega oblikovanja, 

 razlikovati dekorativne rastline namenjene hortikulturnemu oblikovanju bivalnih, poslovnih in drugih prostorov,  

 razlikovati materiale, pripomočke in orodja za načrtovanje in oblikovanje vizualne podobe notranjih in zunanjih 

poslovnih, bivalnih in drugih prostorov z dekorativnimi rastlinami, 

 oskrbovati, vzdrţevati in ohranjati kakovost dekorativnih rastlin ter materialov, pripomočkov in orodij,  

 analizirati značilnosti različnih prostorov. 

 razvijati načine projektiranja in kompozicije v bivalnih, poslovnih in drugih prostorih. 

 spoznavati oblike prostorskega reda. 

 

4. OPERATIVNI CILJI  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Zgodovina hortikulturnega oblikovanja 
Študent: 

- opredeli značilnosti hortikulturnega oblikovanja v 

Egiptu, antični Grčiji in rimskem imperiju 

- opredeli značilnosti hortikulturnega oblikovanja v 

romaniki in gotiki 

- opredeli značilnosti hortikulturnega oblikovanja v 

renesansi, baroku in rokokoju  

- prepozna značilnosti hortikulturnega oblikovanja 

neoklasicizma in bidermajerja 

- razloţi značilnosti hortikulturnega oblikovanja na 

Daljnem vzhodu  

- razloţi značilnosti hortikulturnega oblikovanja 

dvajsetega stoletja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študent: 

- analizira značilnosti hortikulturnega oblikovanja v 

Egiptu, antični Grčiji in rimskem imperiju 

- analizira značilnosti hortikulturnega oblikovanja v 

romaniki in gotiki 

- analizira uporabo rastlinskih materialov in 

povezavo hortikulturnega oblikovanja z različnimi 

praznovanji 

- analizira značilnosti hortikulturnega oblikovanja 

renesanse, baroka in rokokoja 

- analizira značilnosti hortikulturnega oblikovanja v 

neoklasicizmu 

- načrtuje poznavanje značilnosti hortikulturnega 

oblikovanja bidermajerja in analizira pomen 

bidermajerja za današnje oblikovanje 

- analizira razvoj cvetličarn, 

- načrtuje poznavanje značilnosti hortikulturnega 

oblikovanja na Daljnem vzhodu 

- analizira razvoj in uvedbo hortikulturnega 

oblikovanja dvajsetega stoletja (nacionalnih licenc, 

florističnih revij, knjig, oblikovanje razstav, pojav 

različnih stilov hortikulturnega oblikovanja…) 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Oblike prostorskega reda 
Študent: 

- analizira oblike prostorskega reda, kot so: 

simetrija, ritem, zaporedje, poudarek, progresija, 

dominanta, kontrast, harmonija  

- razloţi načela zlaganja sestavin v kompozicije 

- prepozna psihološke učinke strukturiranja 

prostora, umestitve različnih oblik in barvnih 

kombinacij ter drugih elementov oblikovanja v 

prostor 

- zaznava medsebojni odnos prvin v kompoziciji 

hortikulturnih elementov 

 

 

 

Študent: 

- skrbi za uporabo različnih pristopov nastajanje 

kompozicije v hortikulturnem oblikovanju 

- načrtuje primere uporabe oblik prostorskega reda 

v hortikulturnem oblikovanju 

- načrtuje uporabo estetskega in oblikovnega smisla 

ter zaznavanja razmerja med posameznimi 

sestavinami v kompoziciji 

- načrtuje uporabo barv barvnega kroga 

- načrtuje spoznavanje barvne dimenzije 

- organizira uporabo sezonske obarvanosti in barve 

naravnega gradiva pri hortikulturnem oblikovanju 

- načrtuje uporabo prenašanja barvnih vzorcev iz 

okolja v hortikulturno oblikovanje 

- načrtuje izbiro različnih materialov, s katerimi 

izraţa sporočilnost, simboliko in barvno teorijo 

- načrtuje različne pristope za nastajanje 

kompozicije v hortikulturnem oblikovanju 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Dekorativne rastline 
Študent: 

- opredeli dekorativne rastline za hortikulturno 

oblikovanje v notranjih in zunanjih bivalnih, 

poslovnih ter drugih prostorih 

- razlikuje dekorativne rastline 

- opiše materiale, pripomočke in orodja za 

načrtovanje in oblikovanje vizualne podobe 

notranjih in zunanjih poslovnih, bivalnih ter 

drugih prostorov 

 

 

Ohranjanje in vzdrţevanje kakovosti ter oskrba 

dekorativnih rastlin 

Študent: 

- prepozna metode in načine ohranjanja in 

vzdrţevanja kakovosti ter oskrbo dekorativnih 

rastlin v celotni logistiki 

 

Študent: 

- načrtuje uporabo dekorativnih rastlin za 

hortikulturno oblikovanje v notranjih in zunanjih 

bivalnih, poslovnih ter drugih prostorih 

- načrtuje izdelavo portfolije dekorativnih rastlin za 

hortikulturno oblikovanje 

- skrbi za materiale, pripomočke in orodja za 

hortikulturno oblikovanje in načrtovanje vizualne 

podobe notranjih in zunanjih poslovnih, bivalnih 

ter drugih prostorov z rastlinami 

 

 

 

Študent: 

- načrtuje metode in načine ohranjanja in 

vzdrţevanja kakovosti ter oskrbo dekorativnih 

rastlin v celotni logistiki 

 

Temeljni elementi hortikulturnega oblikovanja 
Študent: 

- razlikuje in opredeli lastnosti temeljnih 

elementov hortikulturnega oblikovanja v 

bivalnih, poslovnih ter drugih prostorih 

- pojasni kompleksnost uporabe elementov v 

hortikulturnem oblikovanju 

- razloţi posamezna načela in zakonitosti v 

hortikulturnem oblikovanju  

- razloţi barvno sistematiko 

- razloţi pojme barvni krog in barvno mešanje ter 

barvne dimenzije 

- našteje pojme, kot so: sporočilnost in simbolizem 

barv, barva v krajini, tonska vrednost barve, 

kompatibilnost barv  

- pojasni vlogo barve in medsebojno učinkovanje 

barvnih kombinacij v zgodovini hortikulturnega 

oblikovanja 

 

 

Študent:a 

- načrtuje uporabo elementov v naravnem, 

oblikovanem bivalnem in poslovnem prostoru 

- prepričljivo predstavi svoje skice, ideje v skupini in 

utemelji njihovo kompleksnost v hortikulturnem 

oblikovanju 

- organizira skiciranje, oblikovanje in uporabo 

posameznih elementov hortikulturnega oblikovanja 

v bivalnem in poslovnem prostoru 

- skrbi za upoštevanje elementov, zakonitosti in 

načel hortikulturnega oblikovanja 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- opredeli različne načine skladiščenja, 

transportiranja in prodaje dekorativnih rastlin 

- prepozna pomen specifičnih značilnosti 

(občutljivost na etilen, uporaba tople vode, 

transport v vodi…) dekorativnih rastlin med 

oskrbo ter ohranjanjem in vzdrţevanjem 

kakovosti 

 

 

 

 

Tehnike dela 

Študent: 

- prepozna osnovne tehnike dela v hortikulturnem 

oblikovanju v notranjih in zunanjih poslovnih, 

bivalnih ter drugih prostorih 

- prepozna tehnike dela (oţičevanje, vezanje, 

natikanje, lepljenje s toplimi in hladnimi lepili, 

barvanje, prekrivanje, dodajanje struktur,  

- drapiranje…) z različnimi materiali  

- našteje specialne in posebne tehnike pomembne 

pri hortikulturnem oblikovanju v notranjih in 

zunanjih poslovnih, bivalnih ter drugih prostorih 

- prepozna različne materiale ter tehnike dela za 

izdelavo konstrukcij uporabnih pri oblikovanju 

- prepozna različne konstrukcije 

- načrtuje različne načine skladiščenja, 

transportiranja in prodaje dekorativnih rastlin 

- analizira specifične značilnosti dekorativnih rastlin 

pri ohranjanju in vzdrţevanju kakovosti ter med 

oskrbo 

- skrbi za vzdrţevanje in ohranjanje kakovosti ter 

oskrbo dekorativnih rastlin 

- organizira obnovitveno rez rastlinskega materiala 

za ohranjanje kakovosti 

- se zna odzivati na napake nastale zaradi 

nepravilnega skladiščenja 

- izbere metode in tehnike izvajanja logističnih 

ukrepov 

 

Študent: 

- načrtuje osnovne tehnike dela v hortikulturnem 

oblikovanju v notranjih in zunanjih poslovnih, 

bivalnih ter drugih prostorih 

- načrtuje izdelavo portfolije tehnik dela, materialov, 

konstrukcij 

- organizira in vodi tehnike dela z različnimi 

materiali 

- organizira nabavo različnih materialov za izdelavo 

konstrukcij in za uporabo različnih tehnik dela 

uporabnih pri oblikovanju 

- organizira postavitev visečih dekoracij  

- organizira in vodi tehnike dela z različnimi 

materiali s katerimi oblikuje cvetlične vezave, 

dekoracije in razporeja rastlin v notranjem in 

zunanjem poslovnem in bivalnem prostoru 

- načrtuje posebne oblikovalne tehnike (pletenje, 

prepletanje, vezanje z različnimi materiali, 

spenjanje, vozlanje, nizanje materialov, ovijanje) 

pomembne pri hortikulturnem oblikovanje v 

notranjih in zunanjih poslovnih, bivalnih ter drugih 

prostorih 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Značilnosti prostorov 
Študent: 

- prepozna značilnosti prostora kot so velikost 

prostora in oblike v prostoru 

- upošteva ploskve v poslovnih, bivalnih in drugih 

prostorih 

- razloţi učinek svetlobe, svetlost – temnost 

prostora ter opredeli pomen barve v poslovnih, 

bivalnih in drugih prostorih  

- upošteva povezavo oblike in ozadja v poslovnih, 

bivalnih in drugih prostorih glede na modne 

trende, potrebe in ţelje ljudi, uporabo barve in 

sezonsko značilnost ter raznolikost materialov 

Rastline v prostoru 
Študent: 

- opredeli nove informacije, razloţi posamezne 

načine oz. rešitve postavitve rastlin glede na 

vrsto prostora, modne trende, sezonsko 

raznolikost ter potrebe in ţelje ljudi ter se odloči 

o načinu postavitve rastlin  

- opredeli potrebe po oskrbi in vzdrţevanju 

 

Študent: 

- načrtuje enostavne risbe, ki ponazarjajo 

značilnosti poslovnih, bivalnih in drugih prostorov 

- načrtuje izdelavo portfolije poslovnih, bivalnih in 

drugih prostorov 

- analizira uporabo svetlobe, barv, oblik, materialov 

v poslovnih, bivalnih in drugih prostorih 

- koordinira vse faze delovnega procesa in evalvira 

svoje delo 

 

 

 

 

Študent: 

- načrtuje izdelavo različnih rešitev postavitve 

rastlin ter njihovo umeščanje v poslovne, bivalne 

in druge prostore 

- načrtuje izdelavo portfolije primerov enostavnih 

postavitev rastlin v poslovne, bivalne in druge 

prostore 
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posameznih načinov oz. rešitev postavitve rastlin 

v poslovnih, bivalnih in drugih prostorih 

 

- organizira oskrbovanje in vzdrţevanje 

posameznih načinov postavitve rastlin v 

poslovnih, bivalnih in drugih prostorih 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- opiše ekonomske učinke posameznih načinov, 

rešitev postavitve rastlin v poslovnih, bivalnih in 

drugih prostorih 

 

Načela in zakonitosti oblikovanja pri postavitvi 

rastlin v prostor  
Študent: 

- razloţi horizontalne, diagonalne in vertikalne 

postavitve rastlin v poslovnih, bivalnih in drugih 

prostorih 

- opredeli simetrične in asimetrične postavitve v 

poslovnih, bivalnih in drugih prostorih 

- našteje načela in zakonitosti oblikovanja pri 

postavljanju rastlin v poslovnih, bivalnih in 

drugih prostorih 

- opredeli vzrok in namen izbrane postavitve 

- opiše nastajanje enostavne kompozicije 

postavitve rastlin v poslovnih, bivalnih in drugih 

prostorih 

- razloţi načine razporejanja elementov v 

enostavne kompozicije 

- prepozna skladnost razmerja velikosti in količine 

elementov v postavitvi rastlin v poslovnih, 

bivalnih in drugih prostorih 

- razloţi učinek globine in prostora ter harmonične 

povezave lastnosti posameznih elementov 

postavitve rastlin v celoto  

Od ideje do postavitve rastlin v prostor  
Študent: 

- prepozna tehnično dokumentacijo za izdelavo 

rastlinske zasaditve od ideje do postavitve v 

notranji in zunanji poslovni in bivalni prostor 

- ponovi IKT tehnologijo 

- opiše koncept postavitve rastlinske zasaditve v 

notranji in zunanji poslovni in bivalni prostor 

- analizira ekonomski učinek svojega dela od ideje 

do postavitve rastlinske zasaditve v notranji in 

zunanji poslovni in bivalni prostor 

- organizira izdelavo ekonomskih učinkov 

posameznih načinov, rešitev postavitve rastlin v 

poslovnih, bivalnih in drugih prostorih z 

upoštevanjem novih informacij 

 

Študent: 

- načrtuje izdelavo horizontalne, diagonalne, 

vertikalne, simetrične in asimetrične postavitve 

rastlin in skupine rastlin v poslovnih, bivalnih in 

drugih prostorih 

- načrtuje uporabo načel in zakonitosti oblikovanja 

pri postavljanju v poslovnih, bivalnih in drugih 

prostorih 

- analizira različne rešitve in se odloči za optimalno 

postavitev rastlin v poslovnih, bivalnih in drugih 

prostorih 

- načrtuje izdelavo skice, izdelavo tlorisa in narisa 

elementov v postavitvi rastlin v poslovnih, 

bivalnih in drugih prostorih 

- organizira izdelavo različnih harmoničnih 

povezav elementov razporeditve rastlin v celoto v 

poslovnih, bivalnih in drugih prostorih 

- načrtuje izdelavo portfolje primerov različnih 

harmoničnih povezav posameznih elementov 

postavitve rastlin v celoto v poslovnih, bivalnih in 

drugih prostorih 

 

 

Študent: 

- organizira izdelavo celotne tehnične 

dokumentacije od ideje, analize prostorov, 

postavitve rastlinskih zasaditev v poslovnih, 

bivalnih in drugih prostorih 

- organizira izdelavo ponudbe, ki ustreza naročilu 

in določi količino materialov glede na 

pripravljeno tehnično dokumentacijo 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV OZIROMA POSEBNOSTI V IZVEDBI 

 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje, 

 opravljena seminarska naloga, 

 opravljen zagovor seminarske naloge, 

 opravljeni pisni izpit, 

 opravljen ustni izpit, 

 predelati mora dodatno strokovno literaturo, ki jo določi predavatelj. 
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KATALOG ZNANJA – upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami (UZŠ) 

– HOR 

 
1. IME PREDMETA:  

UPRAVLJANJE Z REKREACIJSKIMI IN ŠPORTNIMI POVRŠINAMI (UZŠ) 

 

2. SPLOŠNI CILJI: 

 

Splošni cilji predmeta so: 

 upravljati in voditi vzdrţevanje na rekreacijskih in športnih zelenih površinah, 

 umestiti športne in rekreacijske površine v turistično ponudbo kraja, 

 svetovati strankam pri tehnoloških teţavah na športnih in rekreacijskih zelenih površinah. 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE  

 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 

 načrtovati in organizirati upravljanje rekreacijskih in športnih zelenih površin, 

 voditi, koordinirati in nadzirati delo posameznikov, delovnih sredstev, materialov in tehnologije na rekreacijskih 

in športnih zelenih površinah, 

 pripravljati idejne načrte za vzpostavitev rekreacijskih in športnih zelenih površin, 

 voditi oskrbo in vzdrţevanje rekreacijskih in športnih zelenih površin, 

 skrbeti za varstvo travne ruše, 

 vzdrţevati in varno uporabljati specialno mehanizacijo. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Načrtovanje in organiziranje rekreacijskih in 

športnih površin 

Študent:  

- pozna osnovno in specialno mehanizacijo in jo 

zna uporabljati 

- pozna sisteme in naprave za zalivanje površin, 

njihovo vzdrţevanje ter načine uporabe 

- pozna značilnosti posameznih rekreacijskih in 

športnih površin 

- pozna in razlikuje rastlinske elemente za 

zasajanje rekreacijskih in športnih površin 

- prepozna zahteve za vzdrţevanje posameznih 

rekreacijskih in športnih površin 

- razlikuje travne mešanice za športne in 

rekreacijske zelene površine 

- pozna dela za vzdrţevanje rekreacijskih in 

športnih površin 

- pozna pogoje za upravljanje rekreacijskih in 

športnih zelenih površin 

- uporablja načrte ureditve rekreacijskih in športnih 

objektov 

- pozna normative, pravila, načine in principe 

gradnje rekreacijskih in športnih zatravljenih 

objektov in njihovo umeščanje v prostor 

 

 

Študent: 

- pripravi stroje in naprave ter materiale za delo ter 

jih varno uporablja 

- načrtuje in organizira nabavo potrebne opreme in 

repromateriala 

- pripravi letni delovni načrt in terminske plane 

izvedbe del na zelenih površinah 

- pripravi načrt zasaditve z okrasnimi prvinami 

- načrtuje oznake in opremo rekreacijskih in športnih 

zelenih površin (zastavice, goli, črte, ipd.) 

- organizira in načrtuje potrebna vzdrţevalna in 

obratovalna dela 

- organizira in vodi programe za usposabljanje 

- odloča in odgovarja za področje priprave terena in 

zemljišč, izbora in setve travnih semen oz. 

polaganja travnih ruš, oskrbe in vzdrţevanja tratnih 

površin in dodatne opreme 

- pripravi strokovna izhodišča in idejni načrt za 

gradnjo in postavitev rekreacijskih in športnih 

zelenih površin ter pripadajoče opreme 

- priskrbi potrebno dokumentacijo in dovoljenja za 

izgradnjo zatravljenih objektov 

- sodeluje pri izgradnji gradbenega načrta za 

rekreacijske in športne zatravljene površine 

 

Oskrba in vzdrţevanje rekreacijskih in športnih 

zelenih površin 

Študent: 

- pozna lastnosti in posebnosti posameznih vrst 

trav in travnih mešanic za vzdrţljive tratne 

 

 

 

Študent: 

- spremlja in nadzoruje rast trav na rekreacijskih in 

športnih zelenih površinah 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

površine 

- pozna razvoj trav in njihove značilnosti v 

posameznih fazah razvoja rasti 

- pozna potrebe različnih trav po gnojilih, vodi, 

aeraciji in ostalih dejavnikih rasti pozna ustrezne 

materiale (substrate, gnojila, ipd.) za travno rušo 

- pozna načine vzdrţevanja, oskrbe in priprave 

travnih površin glede na namen uporabe 

- pozna osnovne ukrepe za varstvo rastlin pred 

boleznimi in škodljivci, plevelom ter mahom 

- pozna postopke in namen vertikutiranja, 

aerificiranja, vertidreniranja, zarezovanja, 

peskanja, obrezovanja robov 

- pozna postopke obnove poškodovane travne ruše 

- pozna in loči škodljive organizme travne ruše, 

osnove njihovega razvoja in načina delovanja 

- pozna znake pomanjkanja in preseţka 

posameznih hranil v travni ruši 

- pozna posledice okoljskih dejavnikov na travni 

ruši 

- pozna stroje in naprave za izvajanje oskrbovalnih 

ukrepov gojene travne ruše 

- odloča o rednem vzdrţevanju trajnih travnih 

površin 

- odloča o izbiri in porabi gnojil, FFS in biocidov 

- izbere optimalni čas za namakanje, gnojenje, 

aeracijo, in ostale ukrepe 

- določi sanacijske ukrepe posameznih degradacij 

- pripravi načrt košnje glede na namen uporabe 

rekreacijskih in športnih zelenih površin 

- spremlja zdravstveno stanje travne ruše, 

diagnosticira škodljive organizme in izbere 

ustrezen način varstva in zaščite ter pri tem varuje 

zdravje in okolje 

- diagnosticira fiziološke motnje in predlaga 

ustrezne ukrepe 

- pripravi in varno uporablja stroje in naprave za 

oskrbo travne ruše 

- opravlja enostavna vzdrţevalna dela in manjša 

popravila na strojih in napravah 

določi lokacijo oznak in opreme na rekreacijskih in 

športnih zelenih površinah ter jo postavlja in vzdrţuje 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV OZIROMA POSEBNOSTI V IZVEDBI  

 

Študentove obveznosti so: 

 opravljene laboratorijske vaje, 

 predstavljena seminarska naloga,  

 opravljen predmetni izpit, 

 opravljen ustni izpit (za opravljanje izpita pri predmetu mora študent predelati dodatno literaturo, ki jo določi 

predavatelj). 
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KATALOG ZNANJA – Praktično izobraţevanje (PRI 1) – HOR 

 
1. IME DRUGE SESTAVINE: 

PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE (PRI 1) 

 

2. SPLOŠNI CILJI: 

 

Splošni cilji druge sestavine so: 

 praktično pridobiti kompetence za strokovne in splošne module in predmete, 

 pridobljena znanja preizkusiti v praksi, 

 načrtovati in organizirati dela s specifično mehanizacijo v krajinarstvu in hortikulturi 

 organizirati lastno delo in načrtovati svoje praktično izobraţevanje, 

 pripraviti praktično zasnovo diplomskega dela, 

 ohranjati naravne vrednote in kulturno dediščino pri svojem delu, 

 uporabljati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih 

nalog. 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE: 

 

Pri praktičnem izobraţevanju si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 organizirati in voditi ustrezno tehnologijo pridelave, 

 usposobiti se za uporabo informacijskega sistema 

 izvajati promocijo in trţenje izdelkov in storitev,  

 razumeti in prepoznati škodljive vplive snovi, ki onesnaţujejo okolje, 

 analizirati naravne in druţbene pojave ter opredeliti in analizirati škodljive človekove vplive na okolje, 

 izbrati najprimernejšo dejavnost vrtnarskega podjetja v danem okolju, 

 razvijati podjetno ravnanje, kreativnost in fleksibilnost ravnanja v različnih trţnih situacijah in okoljih, 

 koristno in učinkovito uporabljati sodobna orodja, stroje,naprave in drugo opremo, 

 organizirati in izvajati dejavnost v skladu s pravili varnega dela. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Vrtnarska tehnologija 

Študent: 

- primerja različne vrste humusa v tleh  

- prepozna in oceni pomen različnih vrst talnih 

ţivali 

- prepozna in oceni pomen fizikalnih, kemičnih in 

bioloških lastnosti tal 

- utemelji kriterije za klasifikacijo tal 

- opiše različne vrste tal v Sloveniji 

- išče skupne lastnosti tipov tal glede na rabo oz. 

prostorsko planiranje 

- samostojno navaja ukrepe za ohranjanje 

rodovitnosti tal 

- pozna oblike in vlogo posameznih hranil v tleh in 

rastlinah 

- oceni potrebe po hranilih in ukrepa v primeru 

pomanjkanja oziroma preobilja posameznih 

hranil 

- pozna sodobne metode za določitev pravilnih in 

pravočasnih odmerkov gnojil 

- primerja posamezne vrste organskih in 

mineralnih gnojil in njihovo uporabnost 

- analizira negativne vplive prekomernega gnojenja 

z gnojili na okolje  

- primerja različne načine gnojenja v alternativnem 

kmetijstvu  

- opredeli gospodarski pomen varstva rastlin v 

-  

- Študent: 

- organizira in načrtuje tehnologijo pridelovanja 

okrasnih zelnatih, lesnatih rastlin in vrtnin 

 

- meri vsebnost humusa v tleh 

 

- organizira in načrtuje pridelavo različnih rastlin pri 

čemer upošteva lastnosti tal 

 

- ukrepa ob pomanjkanju ali preobilici rastlinskih 

hranil 

 

- ovrednoti posamezne metode in rezultate analize 

tal 

 

- organizira in načrtuje ustrezen način gnojenja 

glede na zahteve posameznih rastlin in okolja 

 

- organizira in načrtuje izdelavo gnojilnega načrta za 

posamezne hortikulturne rastline 

 

- izbere gnojila glede na ustrezno  

- tehnologijo pridelovanja hortikulturnih rastlin 

- prepozna pojav bolezni in škodljivcev 

- prepozna fiziopatije na rastlinah v hortikulturi 

- prepozna najpogostejše bolezni na okrasnih 
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hortikulturi 

- pozna skupine povzročiteljev bolezni  

- pozna skupine simptomov na rastlinah v 

hortikulturi 

- pozna bolezni na okrasnih rastlinah, drevnini, 

vrtninah in sadnem drevju, primerja posamezne 

skupine škodljivcev na rastlinah v hortikulturi 

- pozna biologijo škodljivcev na okrasnih rastlinah, 

drevnini, vrtninah in sadnem drevju 

- razume pomen biotehniških metod pri varstvu 

rastlin 

- pozna zakonodajo s področja varstva rastlin  

- vrednoti lastnosti FFS z vidika varne uporabe in 

uporabe zaščitne opreme pri  

rastlinah, drevnini, vrtninah in sadnem drevju 

- analizira škodljivce v različnih razvojnih stadijih 

na okrasnih rastlinah, drevnini, vrtninah in sadnem 

drevju 

- prepozna poškodbe zaradi škodljivcev na okrasnih 

rastlinah, drevnini, vrtninah in sadnem drevju 

- ugotavlja kritično število škodljivcev na okrasnih 

rastlinah, drevnini, vrtninah in sadnem drevju 

- upošteva zakonodajo s področja varstva rastlin pri 

svojem delu, 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- ravnanju s FFS 

- prepozna naprave in postopke nanašanja FFS 

- opredeli lastnosti, sestavo in obliko FFS 

- analizira posledice nestrokovnega varstva rastlin  

 

 

 

 

 

 

 

Varovanje okolja 

Študent: 

- našteje pomembnejše predstavnike nevarnih in 

škodljivih snovi v krajini, prostoru in okolju 

- pozna lastnosti nevarnih in škodljivih snovi 

- razlikuje oznake za nevarne in škodljive snovi 

- pojasni pravila skladiščenja škodljivih in nevarnih 

snovi 

- pozna ukrepe prve pomoči pri delu z škodljivimi 

in nevarnimi snovmi 

- seznani se z zakonodajo s področja varovanja 

okolja 

- pozna določanje stopnje onesnaţenosti zraka 

- pozna škodljivi vpliv odpadnih voda 

- razume vlogo hortikulturne proizvodnje pri 

onesnaţevanju voda 

- prepozna in utemelji vplive in posledice 

onesnaţevanja tal 

- primerja različne načine pridelave rastlin v 

hortikulturi glede degradacije tal 

razume posledice zmanjšanja biotske pestrosti v tleh  

 

Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi 

Študent: 

- pozna predpise s področja varne uporabe 

mehanizacije 

- opredeli operacije pri urejanju prostora z uporabo 

mehanizacijo 

- pojasni učinke posameznih posegov v okolje 

- presodi moţnosti razvoja pridelave vrtnin in 

okrasnih rastlin z uporabo mehanizacije 

- pojasni vzdrţevanje mehanizacije 

-  

- uporablja oznake za FFS 

- uporablja zaščitno opremo pri aplikaciji FFS 

- izbere primeren postopek nanašanja FFS na 

rastline 

- izbere ustrezno napravo za nanašanje FFS, 

- izbere primeren pripravek za zatiranje bolezni in 

škodljivcev 

- izdela načrt tretiranja z ustreznimi FFS za 

posamezne rastline v hortikulturi 

- skrbi za strokovno ustrezno varstvo rastlin 

 

 

- Študent: 

- uporablja nevarne in škodljive snovi, ki se 

uporabljajo v hortikulturi 

- določa količino nitratov v rastlinah 

- ločuje nevarne in škodljive snovi po njihovih 

lastnostih 

- uporablja navodila priloţena nevarnim in 

škodljivim snovem 

- varno rokuje in skladišči s škodljivimi in 

nevarnimi snovmi pri svojem del 

- popiše največje onesnaţevalce zraka v svojem 

okolju in pri svojem delu 

- popiše največje onesnaţevalce voda v svojem 

okolju in pri svojem delu 

- izbira ustrezno tehnologijo, ki preprečuje procese 

degradacije tal  

- ohranja biotsko pestrost v tleh 

- racionalno uporablja gnojila in FFS pri pridelavi 

rastlin 

- varuje okolje, krajino in prostor pri svojem delu 

in doma 

 

- Študent: 

- preprečuje nestrokovno uporabo mehanizacije 

 

- načrtuje ureditvena dela s področja mehanizacije 

- načrtuje ureditev prostora s specifično 

mehanizacijo 

- koordinira načrtovanje proizvodnje z 

mehanizacijo 

- odloča o ekonomski upravičenosti delovnega 

procesa 

- načrtuje in kontrolira proizvodnjo 
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- določi ustrezno mehanizacijo za oblikovanje in 

spreminjanje notranjega in zunanjega bivalnega 

in poslovnega prostora 

načrtuje vzdrţevalna dela orodja, strojev in naprav 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV OZIROMA POSEBNOSTI V IZVEDBI 

 

Študentove obveznosti so: 

 

 opravljeno praktično izobraţevanje v obsegu 400 ur, 

 izpolnjevanje plana PRI in pisanje poročil o PRI, 

 predstavitev projektne ali seminarske naloge v okviru PRI in opravljen zagovor 
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KATALOG ZNANJA – Praktično izobraţevanje (PRI 2) – HOR 

 
1. IME DRUGE SESTAVINE: 

PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE (PRI 2) 

 

2. SPLOŠNI CILJI: 

 

Splošni cilji druge sestavine so: 

 praktično pridobiti kompetence za strokovne in splošne module in predmete, 

 organizirati lastno delo in načrtovati svoje praktično izobraţevanje, 

 pripraviti praktično zasnovo diplomskega dela, 

 ohranjati naravne vrednote in kulturno dediščino pri svojem delu, 

 

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE: 

 

Pri praktičnem izobraţevanju si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 

 organizirati in voditi ustrezno tehnologijo pridelovanja, 

 izvajati promocijo in trţenje izdelkov in storitev,  

 razumeti in prepoznati škodljive vplive snovi, ki onesnaţujejo okolje, 

 analizirati naravne in druţbene pojave ter opredeliti in analizirati škodljive človekove vplive na okolje, 

 načrtovati in organizirati pridelavo vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine z ustrezno opremo glede na 

naravne danosti in potrebe trga, 

 načrtovati pripravo materiala, gradiv in delovnih sredstev za gradnjo grajenih prvin pri ureditvah prostora, 

 načrtovati in organizirati tehnološke postopke gradnje grajenih prvin po načrtu, 

 načrtovati in organizirati zasaditve zelenih prvin in zasaditve grajenih prvin v prostoru, 

 načrtovati ukrepe in izvedbe vzdrţevanja zelenih površin, 

 uporabljati elemente zakonitosti in načela hortikulturnega oblikovanja in kompozicije v bivalnih, poslovnih in 

drugih prostorih, 

 razlikovati osnovne in specialne tehnike dela pri hortikulturnem oblikovanju v notranjih, zunanjih, poslovnih , 

bivalnih in drugih prostorih, 

 načrtovati in organizirati upravljanje rekreacijskih in športnih zelenih površin. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
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Poslovanje vrtnarskega podjetja 

Študent: 

- razloţi pomen trţenjskega informacijskega 

sistema 

- razloţi postopek raziskave trga 

- pozna različne trţenjske strategije 

- opredeli elemente trţenjskega spleta 

- razloţi pomen posameznih elementov v 

trţenjskem spletu 

- ugotovi dejavnike, ki vplivajo na cene vrtnarskih 

pridelkov in storitev 

- analizira primernost uporabe različnih orodij 

trţnega komuniciranja v vrtnarstvu 

- razlikuje posamezne poslovne funkcije podjetja 

- opredeli posamezne vrste planov 

- razloţi organizacijo proizvodnje 

 

Krajinsko vrtnarstvo 

Študent: 

- razume nujnost uporabe različnih vrst načrtov in 

risb 

- razloţi postopke prenosa načrta v prostor 

- razlikuje geodetska dela v krajinarstvu 

- opiše geodetska orodja, pripomočke in 

inštrumente 

- razloţi uporabo geodetskih orodij 

- opiše vrste zemeljskih premikov 

- razlikuje vrste grajenih prvin v krajinarstvu 

- razloţi uporabne in oblikovne značilnosti 

grajenih prvin 

- razlikuje gradiva, materiale in delovna sredstva za 

gradnjo 

- primerja vrste gradiv in opiše njihovo uporabo 

- razlikuje grafične prikaze gradbenih prvin 

- pojasni pomen zakonodaje pri gradnji grajenih 

prvin 

- našteje standarde pri delu grajenih prvin 

- razlikuje tehnološke postopke gradnje prvin 

- razume pomen uporabe rastišča za ozelenitev 

grajenih prvin 

- razloţi specifičnosti rastišč za vrste ozelenitev 

- opiše lastnosti in zahtevnost rastlin za ozelenitve 

- pojasni pomen začetnega in rednega vzdrţevanja 

ozelenjevanja grajenih prvin 

- razume pomen vzdrţevanja grajenih prvin 

- razlikuje vrste zelenih prvin pri ureditvah zelenih 

površin 

- razume pomen in kakovost sadilnega materiala in 

pozna lastnosti zelenih prvin 

- našteje rastline, ki so tolerantne na onesnaţenost 

okolja, sušna in peščena tla, ter mokra in glinena 

tla 

- razloţi temeljne zakonitosti oblikovanja in 

kompozicije pri razmeščanju rastlin v prostor 

- opiše pripravo sadik za sajenje 

- opiše pripravo rastišča za sajenje 

- razloţi postopke sajenja zelenih prvin 

- razlikuje semenske mešanice za setve različnih 

tipov trat 

- razloţi pripravo rastišča za setev trate ali 

polaganje tratnih zvitkov 

 

Študent: 

- izdela enostavno trţno raziskavo za izbrane 

vrtnarske pridelke in storitve 

- izbere primerne strategije trţenja in oblikuje 

elemente trţenjskega spleta za izbrano vrtnarsko 

proizvodnjo (sortiment rastlin, embalaţo, 

prodajne cene, trţne poti in trţno komuniciranje) 

- načrtuje, organizira in spremlja proizvodnjo 

izbranega vrtnarskega podjetja 

- izdela načrt oskrbe ostankov in odpadkov pri 

konkretni vrtnarski proizvodnji 

- pripravi in vodi potrebno proizvodno – 

tehnološko in nabavno ter prodajno 

dokumentacijo 

 

 

Študent: 

- organizira in izvede prenos načrtov v prostor 

- uporablja geodetske pripomočke za prenos izmer 

in podatkov iz načrtov v prostor 

 

- vodi in izvede geodetske zakoličbe 

- računa kubature zemeljskih del 

- načrtuje in vodi zemeljska dela 

- zagotovi ustreznost izbire grajenih prvin 

- določi potrebne količine gradiv in materialov za 

gradnjo 

- izbira in prepoznava ustrezna gradiva in materiale 

za gradnjo 

- pripravi popis materialov in gradbenih del 

- upošteva zakonodajo pri gradnji 

- vodi gradnjo in se odziva na napake, motnje in 

nevarnosti v delovnem procesu 

- izbere in uporablja ustrezne substrate ali tla 

ustrezno kultivira 

 

 

- skrbi za ustreznost rastišča pri ozelenitvah 

- spremlja kakovost sadik in sadilnega materiala 

organizira in vodi ozelenitve grajenih prvin 

- organizira in načrtuje ustrezen način vzdrţevanja 

glede zahteve rastlin in okolja 

- skrbi za obnovo in zaščito grajenih prvin 

- skrbi za kakovost sadilnega materiala 

- organizira uporabo ustreznih rastlin glede na 

rastišča in neustrezno okolje 

- skrbi za uporabno in estetsko vrednost zelenih 

prvin  

- organizira sajenje različnih vrst zelenih prvin 

(drevja, grmovnic, zelnatih okrasnih rastlin, 

drevoredov, ţivih mej, pokrovnih rastlin..) 

- organizira in načrtuje ustrezen čas setve trate  

- izračuna potrebno količino semena na enoto 

površine 

- spremlja in vodi postopek priprave zemljišča in 

setve trate 

- spremlja in vodi polaganje tratnih zvitkov 

- organizira in načrtuje vzdrţevanje zelenih prvin 

- ovrednoti ekonomske učinke 
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- razloţi postopek setve trate 

- razloţi polaganje tratnih zvitkov 

- razume problematiko vzdrţevanja zelenih prvin 

- zagotavlja ekonomičnost vzdrţevanja 

- upošteva vzdrţevanje ţe pri načrtovanju zasaditev 

-  razlikuje začetno in redno vzdrţevanje vseh 

zasaditev zelenih prvin vseh zelenih prvin 

- našteje škodljive vplive okolja na rastline 

- razlikuje orodja, stroje in naprave in njihovo 

uporabnost  

razlikuje ustrezne načine varstva in zaščite rastlin pred 

boleznimi in škodljivci. 

 

 

Hortikulturno oblikovanje 

Študent: 

- opredeli in razloţi značilnosti hortikulturnega 

oblikovanja v zgodovini 

 

 

 

 

 

- analizira kompleksnost uporabe temeljnih 

elementov v hortikulturnem oblikovanju 

 

analizira oblike prostorskega reda 

 

 

 

 

 

 

Tehnike dela z rastlinami 

Študent: 

- analizira uporabo dekorativnih rastlin in drugih 

materialov, pripomočkov, orodij za načrtovanje, 

hortikulturno oblikovanje vizualne podobe 

notranjih, zunanjih bivalnih, poslovnih in drugih 

prostorov  

 

 

- analizira ohranjanje in vzdrţevanje  

kakovosti ter oskrbo dekorativnih rastlin 

 

- analizira različne materiale in tehnike dela v 

hortikulturnem oblikovanju v notranjih in 

zunanjih poslovnih, bivalnih ter drugih prostorih 

analizira značilnosti poslovnih, bivalnih in drugih 

prostorov glede na modne 

 

 

 

 

 

 

 

 

- organizira in vodi vzdrţevalne ukrepe vseh 

zelenih prvin 

- uporablja orodja stroje in naprave pri sajenju in 

oskrbi zelenih prvin 

organizira postopek zaščite rastlin pred boleznimi, 

škodljivci, mrazom, vetrom, točo 

 

Študent: 

- izdela projekt hortikulturnega oblikovanja za 

posamezno zgodovinsko obdobje 

- organizira, načrtuje in hortikulturno oblikuje 

prostor v skladu u zgodovinskimi značilnostmi in 

načelih hortikulturnega oblikovanja 

- organizira, načrtuje in predstavi uporabo 

temeljnih elementov v hortikulturnem 

oblikovanju v bivalnem in poslovnem prostoru 

- izdela projekt uporabe temeljnih elementov 

hortikulturnega oblikovanja, posameznih načel in 

zakonitosti hortikulturnega oblikovanja v 

bivalnem in poslovnem prostoru  

- uporabi različne pristope pri nastajanju 

kompozicije v hortikulturnem oblikovanju 

- izdela projekt umestitve različnih oblik barvnih 

kombinacij ter drugih elementov oblikovanja v 

hortikulturni prostor 

 

Študent: 

- izdela projekt uporabe dekorativnih rastlin in 

drugih materialov, pripomočkov in orodij za 

hortikulturno oblikovanje v notranjih in zunanjih 

bivalnih, poslovnih ter drugih prostorih 

- izdela različne rešitve in se odloči za optimalno 

postavitev rastlin in skupine rastlin v notranji in 

zunanji poslovni in bivalni prostor,  

- organizira in vodi ohranjanje in vzdrţevanje 

kakovosti ter oskrbe dekorativnih rastlin v 

veleprodaji in maloprodaji 

- načrtuje uporabo različnih materialov in tehnik 

dela 

- organizira nabavo različnih materialov za 

izdelavo različnih konstrukcij in za upora bo 

različnih tehnik dela v veleprodaji in maloprodaji 

izdela projekt analize značilnosti 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

- trende, barve, potrebe in ţelje ljudi, glede na 

sezonsko značilnost ter raznolikost materialov 

- analizira nove informacije, rešitve postavitve 

rastlin glede na vrsto prostora, modne trende, 

sezonsko raznolikost ter potrebe in ţelje ljudi 

- analizira načela in zakonitosti oblikovanja pri 

postavitvi rastlin v prostor 

- analizira tehniško dokumentacijo za izdelavo 

rastlinske zasaditve od ideje do postavitve v 

notranji in zunanji poslovni in bivalni ter drug 

prostor 

 

Tehnologija hortikulturnih rastlin 

Študent: 

- analizira proizvodnjo vrtnarskega podjetja 

- razlikuje pridelovanje vrtnine 

- razlikuje pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin 

- razlikuje pridelovanje drevnine 

- razlikuje načine oskrbe vrtnin 

- razlikuje načine oskrbe okrasnih zelnatih rastlin 

- razlikuje načine oskrbe drevnine 

- pozna zakone, pravilnike, predpise in standarde, 

ki opredeljujejo pridelovanje vrtnin, okrasnih 

zelnatih rastlin in drevnine 

 

Načrtovanje in organiziranje rekreacijskih in 

športnih površin 

Študent 

- pozna osnovno in specialno mehanizacijo in jo 

zna uporabljati, 

- pozna sisteme in naprave za zalivanje površin, 

njihovo vzdrţevanje ter načine uporabe 

- pozna značilnosti posameznih rekreacijskih in 

športnih površin 

 

 

 

 

- pozna in razlikuje rastlinske elemente za 

zasajanje rekreacijskih in športnih površin 

- prepozna zahteve za vzdrţevanje posameznih 

rekreacijskih in športnih površin 

- razlikuje travne mešanice za športne in 

rekreacijske zelene površine 

- pozna dela za vzdrţevanje rekreacijskih in 

športnih površin 

- pozna pogoje za upravljanje rekreacijskih in 

športnih zelenih površin 

- uporablja načrte ureditve rekreacijskih in športnih 

objektov 

- pozna normative, pravila, načine in principe 

gradnje rekreacijskih in športnih zatravljenih 

objektov in njihovo umeščanje v prostor 

 

- poslovnih, bivalnih in drugih prostorov glede na 

modne trende, barve, potrebe in ţelje ljudi, 

sezonsko značilnost materialov 

- izdela projekt postavitve rastlin v poslovni, 

bivalni in drugi prostor 

- izdela projekt različnih postavitev rastlin v 

poslovni, bivalni in drug prostor 

- analizira različne rešitve in se odloči za optimalno 

postavitev rastlin v poslovnih, bivalnih in drugih 

prostorih 

- izdela tehniško dokumentacijo 

- uporabi IKT tehnologijo 

 

Študent 

- vodi tehnološki postopek pridelovanja vrtnin 

- vodi tehnološki postopek pridelovanja okrasnih 

zelnatih rastlin 

- vodi tehnološki postopek pridelovanja drevnine 

- izdela načrt za pridelavo vrtnin 

- izdela načrt za pridelavo okrasnih zelnatih rastlin  

- izdela načrt za pridelavo drevnine 

 

 

 

 

 

 

Študent: 

- pripravi stroje in naprave ter materiale za delo ter 

jih varno uporablja 

- načrtuje in organizira nabavo potrebne opreme in 

repromateriala  

- pripravi letni delovni načrt in terminske plane 

izvedbe del na zelenih površinah 

- načrtuje oznake in opremo rekreacijskih in 

športnih zelenih površin (zastavice, goli, črte, 

ipd.) 

 

- organizira in vodi programe za usposabljanje  

- organizira in načrtuje potrebna vzdrţevalna in 

obratovalna dela, 

- ter pripadajoče opreme 

- priskrbi potrebno dokumentacijo in dovoljenja za 

izgradnjo zatravljenih objektov 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Oskrba in vzdrţevanje rekreacijskih in športnih 

površin 

Študent: 

- razlikuje lastnosti in posebnosti posameznih vrst 

trav in travnih mešanic za vzdrţljive tratne 

površine 

- opiše razvoj trav in njihove značilnosti v 

posameznih fazah razvoja rasti 

- razume potrebe različnih trav po gnojilih, vodi, 

aeraciji in ostalih dejavnikih rasti 

- razlikuje ustrezne materiale (substrate, gnojila, 

ipd.) za travno rušo 

- razlikuje vzdrţevanja, oskrbe in priprave travnih 

površin glede na namen uporabe 

- razume osnovne ukrepe za varstvo rastlin pred 

boleznimi in škodljivci, plevelom ter mahom 

- razloţi postopke in namen vertikutiranja, 

aerificiranja, vertidreniranja, zarezovanja, 

peskanja, obrezovanja robov 

- razloţi postopke obnove poškodovane travne ruše 

- loči škodljive organizme travne ruše, osnove 

njihovega razvoja in načina delovanja 

- prepozna znake pomanjkanja in preseţka 

posameznih hranil v travni ruši 

- razloţi posledice okoljskih dejavnikov na travni 

ruši 

- razlikuje stroje in naprave za izvajanje 

oskrbovalnih ukrepov gojene travne ruše. 

 

 

 

Študent: 

- spremlja in nadzoruje rast trav na rekreacijskih in 

športnih zelenih površinah 

- odloča o rednem vzdrţevanju trajnih travnih 

površin 

- odloča o izbiri in porabi gnojil, FFS in biocidov 

- izbere optimalni čas za namakanje, gnojenje, 

aeracijo, in ostale ukrepe 

- določi sanacijske ukrepe posameznih degradacij 

- izdela načrt košnje glede na namen uporabe 

rekreacijskih in športnih zelenih površin 

-  odloča in odgovarja za področje priprave terena 

in zemljišč, izbora in setve travnih semen oz. 

polaganja travnih ruš, oskrbe in vzdrţevanja 

tratnih površin in dodatne opreme 

- pripravi strokovna izhodišča in idejni načrt za 

gradnjo in postavitev rekreacijskih in športnih 

zelenih površin  

- spremlja zdravstveno stanje travne ruše, 

diagnosticira škodljive organizme in izbere 

ustrezen način varstva in zaščite ter pri tem varuje 

zdravje in okolje 

- diagnosticira fiziološke motnje in predlaga 

ustrezne ukrepe 

- pripravi in varno uporablja stroje in naprave za 

oskrbo travne ruše 

- opravlja enostavna vzdrţevalna dela in manjša 

popravila na strojih in napravah 

določi lokacijo oznak in opreme na rekreacijskih in 

športnih zelenih površinah ter jo postavlja in vzdrţuje. 

 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 

 

Študentove obveznosti so: 

 

 opravljeno praktično izobraţevanje v obsegu 400 ur, 

 izpolnjevanje plana PRI in pisanje poročil o PRI, 

 predstavitev projektne ali seminarske naloge v okviru PRI in opravljen zagovor. 
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IZPITNI ROKI 

 

Datum Ura Predmet Ocena 
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 UČINKOVITO UČENJE 
 

»Učenje je delo, ki se ga moraš naučiti.« 

(Marija Velikonja) 

 

Uspešno učenje in opravljanje izpitov ni odvisno le od človekovih sposobnosti, motivacije in 

zaupanja vase. Zelo pomembno se je učenja lotiti tako, da dosegamo dobre rezultate ob kar se da 

ekonomičnem trošenju časa in energije. Pri tem so nam v pomoč razvite navade, metode in 

tehnike učenja.  

 

NAČRTOVANJE UČENJA 
Uspešno učenje poteka po načrtu. Najbolje je, da si učni načrt zapišemo, saj tako postane bolj zavezujoč, 

uresničevanje naših ciljev pa lahko sproti preverjamo. V učnem načrtu določimo, KDAJ in KAJ se bomo 

učili. Izdelamo lahko letne, mesečne, tedenske ali celo dnevne načrte. 
 

Pred vsakim izpitom predvidimo, koliko časa se bomo nanj pripravljali. Če je snov zahtevnejša in manj 

poznana, si pustimo več časa. Učno gradivo ustrezno razdelimo na poglavja, strani ali odstavke – na 

sklope, ki jih bomo do izpita zlahka predelali. Gre za psihološko prednost, če je pred nami manjši sveţenj 

listov in ne debel zvezek. Vseeno pa je koristno, če najprej prelistamo celotno gradivo, preberemo naslove 

in podnaslove ter morebitne povzetke na koncu poglavij, da dobimo pregled nad njim.  
 

Če gradivo razdelimo npr. na štiri enote, je najbolje, da začnemo z učenjem prve enote in jo kmalu 

ponovimo. Nato se lotimo druge enote ter ponovimo prvo in drugo, nato se učimo tretjo enoto in 

ponovimo vse tri itn. Ko predelamo celotno snov, ponovimo vse še enkrat, da znanje ne ostane 

razdrobljeno in nepovezano. 

 

PRPOP-METODA: 

Pri učenju se je priporočljivo drţati naslednjega zaporedja postopkov: 

1. PREGLEJ: Na hitro preletimo celotno snov, da se seznanimo z njegovim namenom in 

smislom. Oglejmo si kazalo in razporeditev vsebine, preletimo izvlečke posameznih poglavij, 

skratka, z gradivom se na hitro seznanimo. 

2. RAZDELI: Snov razdelimo na smiselne enote, po katerih se bomo učili.  

3. PREBERI: Preberemo prvi del snovi in si prizadevamo kar najbolj temeljito razumeti 

prebrano.  

4. OBNOVI: Naučeno samostojno obnovimo. Vsebino opišemo s svojimi besedami in ne 

dobesedno. 

5. PONOVNO PREGLEJ: Na koncu še enkrat obnovimo in pregledamo celotno snov.  

 

PODČRTAVANJE IN IZPISOVANJE 
Pri učenju iz gradiva (učbenik, skripte ipd.) moramo biti ves čas miselno aktivni, teţiti moramo k 

razumevanju snovi, nove misli primerjati s tem, kar ţe vemo, sproti ugotavljati bistvene podatke in 

spoznanja in ugotavljati zveze med njimi. Zunanja spremljevalca teh miselnih aktivnosti sta pogosto 

podčrtavanje in izpisovanje.  
 

Podčrtavati ne smemo avtomatično, ne da bi se poglobili v smisel teksta. Določeno poglavje je potrebno 

najprej pozorno prebrati in šele nato podčrtati. Če podčrtujemo sproti, še ne vemo, kaj je vaţno in ali ne bo 

misel v naslednjem stavku še bolj jedrnato izraţena. Podčrtujemo bistvene dele snovi (podčrtanega naj ne 

bi bilo več kot 20 % teksta). Lahko uporabljamo različne načine podčrtavanja – npr. ena črta pomeni 

vaţno, dve črti zelo vaţno, vijugasta črta ime ali letnico … Na rob učbenika oz. gradiva lahko zapišemo 

tudi kratke opombe, z vprašajem označimo nejasno mesto, s številkami označimo naštevanje ipd. 
 

Izpisovanje glavnih podatkov in misli iz gradiva sicer ni nujen sestavni del vsakodnevnega učenja, nam pa 

dobro narejeni izpiski koristijo predvsem pri ponavljanju snovi ter takrat, ko uporabljamo knjige in 
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učbenike, ki niso naša last. Izpisovanje ni prepisovanje! Najbolje je, da preberemo po en odstavek v knjigi 

ali učbeniku in s svojimi besedami povzamemo bistvo. Lahko napravimo tudi miselni vzorec. 

 

GLADKO BRANJE 

Branje je uspešno, kadar poteka dovolj hitro in gladko ter omogoča razumevanje besedila. Hitri 

bralci preberejo več kot 400 besed v minuti, počasni pa manj kot 200. Počasni bralci so preveč 

pozorni na obliko posameznih besed in premalo na njihov pomen in pomen stavkov, zato slabše 

razumejo besedilo. Tudi pri zelo hitrem branju, pri katerem preberemo več kot 800 besed na 

minuto, je razumevanje okrnjeno, ker bralčeva misel ne more slediti očesu. Tako branje pa je 

koristno, kadar prelistavamo besedilo, iščemo razne podatke, ponavljamo znano gradivo ali 

ţelimo izvedeti, za kaj gre. Novo gradivo torej beremo hitro, toda pri pomembnih odstavkih se 

ustavimo in o njih razmišljamo.  

Branje je glasno ali tiho. Glasno branje je trikrat počasnejše od tihega, razumevanje pa je slabo, 

ker smo hkrati pozorni na govor, obliko in pomen. Med učenjem zato praviloma beremo tiho, 

izjema so npr. vaje v tujem jeziku. Veliko bralcev se ne znebi ostankov glasnega branja in med 

branjem šepeta in premika ustnice in jezik. Tudi ti gibi ovirajo uspešnost branja, zato jih je 

potrebno opustiti. 
 

PONAVLJANJE 

Da bi ponavljanje ne postalo dolgočasno in da bi bilo obenem uspešno, uporabimo različne 

postopke, kot so: 

– glasno obnavljanje – pripovedovanje snovi. Lahko se postavimo v vlogo učitelja za katedrom 

in razlagamo učencem, ki o snovi ne vedo ničesar. 

– obnavljanje v mislih – tiho, 

– odgovarjanje na vprašanja in reševanje nalog in problemov v učbeniku. Lahko pa vprašanja 

sestavite tudi sami in nato nanje odgovarjate. Če to počnete skupaj s kolegom, je lahko še bolj 

zabavno. Lahko pa tudi prosite, da vas sprašuje kdo od domačih. 

– obnavljanje »s svinčnikom v roki« – na list si po spominu zapisujemo glavne točke snovi, 

imena, letnice, formule …, ki jih potem primerjamo z učbenikom ali zapiski.  

Velja pravilo: čim večkrat besedilo ponovimo, tem bolj si ga zapomnimo in tem laţje ga na izpitu 

obnovimo. Ker je pozabljanje najhitrejše takoj po učenju, ponavljajmo čim prej, najbolje še istega 

ali vsaj naslednjega dne po učenju. Ponavljamo sprva pogosto, kasneje čedalje bolj redko, pred 

izpitom pa spet bolj pogosto. 
 

ČAS UČENJA 

Najprimerneje je, da se učimo od 30 do 50 minut, nato napravimo odmor. Dolgotrajno 

nepretrgano učenje ni učinkovito, saj preveč izčrpa moţgane. Odmor naj traja 5 do 10 minut. 

Daljši odmori niso priporočljivi, ker med njimi oslabi delovni zagon. Med odmori je 

priporočljivo spremeniti svojo aktivnost in drţo: kratek sprehod po sobi, pretegovanje rok … 
 

UČNO OKOLJE 

Okolje, v katerem se učimo, lahko v precejšnji meri vpliva na učinkovitost učenja. Pomembno je, 

da si poiščemo primeren prostor, kjer nas nihče ne bo motil in se drţimo določenega urnika. 

Dobro je, če se vedno učimo na istem mestu! Če doma nimamo svojega prostora za učenje, so 

tegobe nekoliko večje. Teţko namreč uskladimo svoje potrebe po miru z ţeljami drugih 

druţinskih članov. Poskušajmo najti sobo, v kateri bomo imeli ob določenih urah mir, ne da bi to 

porušilo druţinski ritem. Na primer zvečer, ko je konec kuhanja in je posoda pomita, se zatecimo 

v jedilnico, medtem ko se drugi preselijo v dnevno sobo. Če doma nikakor ne najdemo miru, 

prosimo prijatelja/-ico, če se lahko učimo pri njem/njej. 
 

Prostor, v katerem se učimo, naj ne bo ne pretopel ne prehladen (med 18 in 24 °C). Pogosto ga je 

treba prezračiti, saj moţgani za svoje delovanje potrebujejo veliko kisika. Pomembna je tudi 

primerna svetloba. Preprečuje napenjanje oči, učenje pa je učinkovitejše. Najbolje je, da prostor 
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razsvetlimo z razpršeno svetlobo (takšno daje stropna luč), delovno mizo pa dodatno osvetlimo z 

neposredno usmerjeno namizno svetilko. Izogibajmo se svetilom, ki močno osvetlijo knjige in 

zvezke.  

Priporočljivo je učenje sede, na udobnem, a ne premehkem stolu. Učenje leţe ni primerno, ker 

hitro postanemo zaspani. Učenje stoje preveč utruja organizem, vendar pa je občasna hoja sem ter 

tja po sobi lahko tudi koristna. Poskrbimo tudi, da je učni prostor urejen in pospravljen, saj se 

potem laţje zberemo.  

 

TEŢAVE PRI UČENJU 

Nekateri predmeti nas privlačijo bolj kot drugi, do določenih pa čutimo odpor. Vzrok odpora je 

lahko dolgočasen učbenik ali neustrezna razlaga predavatelja, najhuje pa je, da nam lahko ţe prva 

izkušnja za vselej priskuti predmet. Vendar, če je ta predmet pomemben za naše šolanje, moramo 

nekako premagati odpor in si predmet skušati narediti zanimivejši. 

Vprašati se moramo, zakaj določenega predmeta ne maramo. Poloţaj pogosto spominja na 

začaran krog – predmeta ne maramo, ker nam gre pri njem slabo, slabo pa nam gre zato, ker ga ne 

maramo. Če predmeta ne maramo, se ga verjetno ne bomo dovolj učili; če pa se ga ne bomo 

dovolj učili, nam ne bo šlo dobro. V takih primerih je pomembno, da ne obupamo. Če opravljanje 

tega predmeta vodi k našemu cilju (zaključiti šolanje), je vredno poskusiti še enkrat. 

Če nam določena snov dela teţave, je najbolje, da se obrnemo na predavatelja, pri katerem smo 

snov poslušali, in ga prosimo, da nam snov še enkrat razloţi. Če do predavatelja ne moremo, le-ta 

ne razlaga dobro ali pa se z njim ne razumemo najbolje, moramo poskusiti drugače. Po pomoč se 

lahko obrnemo h kolegom, ki snov bolje razumejo. Večina podatkov, ki jih slišimo med 

predavanjem, je zbrana v učbenikih in drugi strokovni literaturi. Nejasnosti lahko odpravimo 

tako, da poiščemo ustrezno knjigo oz. učbenik v knjiţnici, v njem poiščemo poglavje, ki govori o 

področju, ki nam ni povsem jasno. Nekateri učbeniki obravnavajo snov tako, da zlahka najdemo 

prave odgovore. Če prvi učbenik, ki smo ga vzeli v roke ni tak, poiščemo drugega. 

 

IZPITNE SPRETNOSTI IN NAVADE 

Na uspeh pri izpitih vplivajo poleg učenčevega znanja tudi izpitne spretnosti in navade ter 

sposobnost premagovanja izpitne bojazni.  

 

PRED IZPITOM: 

Dan pred izpitom še enkrat na kratko pregledamo celotno gradivo, najbolje po svojih izpiskih ali 

povzetkih v knjigi. Ponovno branje ali učenje novega gradiva nima nobenega smisla, ker se v 

tako kratkem času ne naučimo ničesar novega.  

Zadnje popoldne ali dopoldne pred izpitom se ne učimo več. Vzamemo si aktivni počitek, 

izogibamo se obilne hrane, alkoholnih pijač in vsega, kar bi nam šlo na ţivce. Spanje bi moralo 

biti dobro ali vsaj zadostno. Zjutraj oblečemo udobno obleko in se primerno uredimo. 

Zanemarjen videz daje slab vtis, pa tudi ţivahne in razkošne obleke ne sodijo na izpit. Ne 

pozabimo na izpit vzeti vsega, kar zanj potrebujemo: pisalo, slovarje, ţepni računalnik, ravnilo 

ipd. Na izpit pridemo 5 do 10 minut pred začetkom; dolgo čakanje nas naredi ţivčne, posebno če 

poslušamo pripombe in razlage sošolcev.  

 

MED IZPITOM: 

Med pisnim izpitom natančno preberemo navodila. Ne hitimo in ne oklevamo. Pišemo in 

odgovarjamo tako hitro, kolikor je potrebno, da odgovore premislimo, preden jih napišemo ali 

povemo. Osebe, ki vedo, da so prepočasne, naj pohitijo, vsi pa kontroliramo čas. Pri pisnih 

nalogah preverjamo odgovore. Če nam čas dopušča, rešujemo matematične naloge dvakrat.  

Preden pričnemo s pisanjem odgovorov, pazljivo preberimo vsa vprašanja. S tem damo spominu 

čas, da najde podatke. Naši moţgani lahko opravljajo več nalog hkrati in medtem ko beremo 

izpitna vprašanja, naša podzavest poišče podatke v spominu in ustrezne izloči. Odgovarjati 
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začnimo na vprašanje, ki nam je najbolj po godu. Tako vprašanje nas opogumi, prinese dobro 

duševno počutje in zmanjša izpitno bojazen.  

 
 

PO IZPITU: 

Za vsakega učenca je poglavitna ocena. Najhujše je razočaranje zaradi prenizke ocene. Namesto, 

da bi se vdajali obupu, se rajši pripravimo na prihodnji izpit. Priprava naj se začne takoj po 

neuspešnem izpitu. Dobro je, če najprej analiziramo svoje vedenje in skušamo poiskati, kje smo 

storili napake. Pomagamo si lahko z naslednjimi vprašanji: 

1. Ali nisem znal faktografskih podatkov? 

2. Ali sem slabo poznal principe in zakone? 

3. Ali sem napačno sklepal in izpeljeval? 

4. Ali sem slabo razumel navodila? 

5. Ali sem slabo razumel izpitna vprašanja? 

6. Ali sem prepočasi reševal naloge? 

7. Ali sem odgovarjal zmedeno in brez reda? 

8. Ali sem odgovarjal nekaj, kar ni v zvezi s tem, kar sem bil vprašan? 

9. Ali je vplivalo na oceno naključje, ker sem dobil predvsem vprašanja, ki jih ne znam? 

10. Ali sem odpovedal zaradi neustreznega notranjega stanja (bolezni, skrbi …)? 

11. Ali sem se slabo izraţal? 

12. Ali sem prevečkrat po nepotrebnem molčal? 

13. Ali je bila moja pisava nečitljiva? 

14. Ali sem se pri nekaterih nalogah predolgo zadrţeval? 

15. Ali bi nekatere napake popravil, če bi odgovore še enkrat prebral? 

16. Ali me je učitelj prezgodaj nehal spraševati? 

17. Ali me je učitelj slabo ocenil, čeprav sem znal? 

18. Ali sem bil do učitelja osoren, nesramen ali ţaljiv? 

19. Kakšno oceno sem pričakoval pred izpitom? 

20. Kakšno oceno bi dal sam sebi za znanje, ki sem ga pokazal? 

 

IZPITNA BOJAZEN 

Izpitna bojazen, ki ji pravimo tudi izpitna tesnoba ali strah pred izpitom, je naš največji 

sovraţnik, ki tiči v nas samih. Preden si pogledamo, kako strah pred izpiti obvladati, iskreno 

odgovorite na naslednja vprašanja: 

1. Ţelel bi, da pelje pot do uspeha tudi brez opravljanja izpitov. 

2. Dobra ocena pri enem izpitu mi ne poveča samozaupanja pri drugih izpitih. 

3. Moji bliţnji zahtevajo, da izpite uspešno opravim. 

4. Med izpitom se mi pogosto primeri, da mislim na stvari, ki nimajo z njim ničesar 

skupnega. 

5. Pred pomembnim izpitom in po njem nimam nobenega teka. 

6. Zmeraj sem se bal učnih ur, pri katerih nas je učitelj presenečal z nepričakovanim 

spraševanjem. 

7. Izpiti ne bi smeli biti tako napeti, kot so. 

8. Ljudje, ki dobro opravijo izpite, imajo ponavadi boljši poklic v ţivljenju. 

9. Pred izpitom in po njem se mi zdi, da so kolegi inteligentnejši od mene. 

10. Včasih premišljujem, kakšen vtis bom naredil na druge ljudi, če padem na izpitu. 

11. Izpitne skrbi negativno vplivajo na moje priprave na izpit. 

12. Teţko prenašam, da me drugi ljudje med izpitom opazujejo. 

13. V noči pred izpitom slabo spim. 

14. Če bi ukinili izpite, bi se več naučil. 

15. Vznemirja me misel, da je moja prihodnost odvisna od uspeha na izpitih. 

16. Če bi se lahko duševno zbral, bi opravil izpit bolje kot kolegi. 
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17. Če se bom na izpitih slabo odrezal, bodo ljudje dvomili vame. 

18. Zdi se mi, da nikoli nisem povsem pripravljen na izpit. 

19. Pred opravljanjem izpita se ne morem zbrati. 

20. Med izpitom ne morem misliti. 

21. Hrup in drugi draţljaji med izpitom me zelo motijo. 

22. Pred izpitom imam neprijeten občutek. 

23. Zaradi izpitov se sprašujem, ali bom sploh kdaj dosegel svoje cilje. 

24. Izpit sploh ni merilo znanja. 

25. Če dobim na izpitu slabo oceno, tega rajši nikomur ne povem. 

26. Pred izpitom čutim potrebo, da se zelo najem. 

27. Pred izpitom postane moj ţelodec zelo občutljiv. 

28. Pred izpitom imam zelo slabo mnenje o sebi. 

29. Preden ne zvem za rezultat izpita, sem zelo napet. 

30. Ţelim, da bi dobil zaposlitev tam, kjer ne zahtevajo nobenega preverjanja znanja. 

31. Če ne bom opravil tega izpita, nisem tako inteligenten, kot sem mislil. 

32. Če bom dobil slabo oceno, bodo domači zelo razočarani. 

33. Ker se zaradi izpitne bojazni ne pripravim dobro na izpit, se bojazen še poveča. 

34. Ko grem v izpitni prostor, se mi zdi, da se mi šibijo kolena. 

35. Po izpitu se mi običajno zdi da bi se lahko bolje odrezal. 

36. Med opravljanjem izpita mi neprijetna čustva preprečujejo, da bi se duševno zbral. 

37. Čim bolj se pripravljam na izpit, tem bolj sem zmeden. 

38. Če slabo opravim izpit, se ne menim za mnenje drugih, vendar me skrbi, kakšno 

mnenje bom imel sam o sebi. 

39. Med opravljanjem izpita imam v nekaterih delih telesa preveč napete mišice. 

40. Pred izpitom nisem sproščen. 

41. Moji kolegi bodo razočarani, če ne bom naredil izpitov. 

42. Običajno ne vem, ali sem se dovolj pripravil na izpit. 

43. Pred pomembnim izpitom me zgrabi panika. 

44. Učitelji bi morali upoštevati, da so nekateri učenci med opravljanjem izpita ţivčni. 

45. Rajši napišem seminarsko nalogo, kot da opravljam izpit. 

46. Preden povem kolegom svojo oceno, poizvem, kakšno so dobili oni. 

47. Moti me, ker bodo nekateri znanci zadovoljni, če dobim slabo oceno. 

48. Menim, da bolje opravljam izpite, če sem sam z učiteljem. 

49. Od uspeha na izpitu je neposredno odvisna moja prihodnost. 

50. Med izpitom včasih pozabim vse, kar vem. 

51. Od izpitnega uspeha sta odvisni moja samozavest in zaupanje vase. 

52. Menim, da bi bolje naredil izpite, če ne bi odgovarjal pod časovnim pritiskom. 

53. Ne morem vnaprej presoditi, kakšno oceno bom dobil. 

54. Med izpitom se ne morem spomniti stvari, ki jih najbolje znam. 

55. Med izpitom se zelo znojim, čeprav ni vroče. 

56. Pred izpitom dobim včasih drisko. 

57. Pred izpitom mi gre včasih na bruhanje. 

58. Pred izpitom me pogosto boli glava. 

59. Včasih se mi zdi, da bi rajši umrl, kot da bi še naprej opravljal izpite. 

60. Kadar učitelj opazi, da se ga učenec boji, bi moral prekiniti izpit in nadaljevati po 

odmoru. 

  

Vsak odgovor DA prejme eno točko. Seštejmo točke in ugotovimo stopnjo izpitne bojazni. 

Rezultat od 25 do 40 točk pomeni zmerno bojazen, do 25 točk majhno bojazen, nad 40 točk pa 

hudo bojazen. 
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Majhno bojazen doţivlja vsakdo, ki opravlja izpit in je povsem normalna reakcija na stresne 

razmere. Zmerno bojazen je dobro zniţati, ker negativno vpliva na reševanje nalog, vendar njen 

vpliv ni odločilen. Hudo bojazen pa bi morali na vsak način odpraviti, ker je prehuda ovira.  

 

Glavne komponente izpitne bojazni so: 

– čustvene (duševna napetost, tesnoba, strah ali obup), 

– fiziološke (močno utripanje srca, potenje, povišan krvni pritisk, pospešeno dihanje, glavobol, 

driska …), 

– miselne (negativno mnenje o sebi, npr. nisem sposoben, učenje mi ne gre, profesor me ne 

mara, ne morem se zbrati …), 

– socialne (strah, kaj bodo rekli drugi – druţina, prijatelji, kolegi, če ne bomo uspešni). 

 

V spodnji tabeli lahko preverite, katera komponenta izpitne bojazni je pri vas najbolj izrazita. 

Seštejte točke pri vsaki skupini vprašanj. 

 

Komponenta bojazni  Vprašanja 

Čustvena 2, 6, 7, 22, 29, 33, 36, 40, 43, 45, 51, 59 

Fiziološka  5, 6, 12, 26, 27, 34, 39, 55, 56, 57, 58 

Miselna 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 

28, 31, 35, 37 

Socialna 3, 12, 17, 25, 30, 32, 41, 47, 48, 60 

 

Metode odpravljanja izpitne bojazni 

OZAVEŠČANJE: Izpitna bojazen je najhujša, kadar si je ne znamo razloţiti in jo doţivljamo kot 

višjo silo. Če pa vemo, da je normalen pojav, da jo doţivljajo vsi ali večina učencev, da dostikrat 

sama upade ali mine in da lahko vplivamo nanjo, se zmanjša in morda povsem preide. 

METODE USPEŠNEGA UČENJA: Izpitna bojazen je manjša, tem bolje smo pripravljeni na 

izpit. Študije so pokazale, da učenci s hudo izpitno bojaznijo velikokrat ne obvladajo metod in 

tehnik učenja. Z izboljšanjem le-teh lahko torej dvignemo raven znanja in zmanjšamo raven 

strahu. 

IZPITNE SPRETNOSTI: Drţimo se navodil, kako ravnati pred, med in po izpitu. Če smo 

neuspešni, je predvsem pomembno, da razmislimo, zakaj smo na izpitu padli in kaj lahko v 

prihodnje naredimo drugače. 

SPREMINJANJE NEGATIVNEGA STALIŠČA DO SEBE: Pri izpitni bojazni so posebno 

škodljive negativne sodbe o sebi, ker nam jemljejo upanje in pogum, da bi se učinkovito 

spoprijeli z izpitnimi zahtevami. Z urjenjem pozitivnega stališča do sebe je mogoče izpitno 

bojazen zmanjšati. 

Odpravljanje negativnih sodb poteka v dveh fazah. Najprej je pomembno, da se jih zavemo, nato 

jih z nasprotnimi sodbami zavrnemo. Le-te naj bodo v sedanjiku in v prvi osebi ednine. Na 

primer: »nikoli ne bom napravil izpita« – »sposoben sem narediti izpit«; »na izpitu bom ţivčen« 

– »sposoben sem se zbrati«; »moral bi se bolje pripraviti« – »vem, da veliko znam«. 

SPROSTITEV: Poskusite z različnimi tehnikami telesnega in duševnega sproščanja. 

POGOVOR: Če imate moţnost, se o svojem strahu pred izpitom pogovorite z osebo, ki ji zaupate 

in ki vas spodbuja. 

VIZUALIZACIJA: Predstavljajte si sebe v izpitni situaciji – npr. na ustnem izpitu. Zamislite si, 

da ste sproščeni, samozavestni, da prepričljivo odgovarjate na učiteljeva vprašanja in dobite 

dobro oceno. Pogosteje ko boste vizualizirali, večje bo vaše prepričanje, da je to tudi dosegljivo. 
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Prijava. Uporabniško ime in geslo za spletno učilnico si kreirate ob prvem obisku e-učilnice. 
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