
 
 
 
 
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

GOSPODAR NA PODEŽELJU/2021 

KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (KPU) 

1. Cilji praktičnega usposabljanja 

Dijak/vajenec bo usposobljen za: 

• samostojno načrtovanje lastnega dela in izvajanje delovnih procesov v kmetijski dejavnosti 

v skladu s trajnostnim načeli; 

• izvajanje postopkov priprave tal, setve, sajenja, oskrbovanja in negovanja kmetijskih 

rastlin na podlagi setvenega oz. zasaditvenega in ureditvenega načrta; 

• izvajanje vzreje in reje živali v skladu z etološkimi načeli in načeli dobre rejske prakse; 

• pripravo različnih izdelkov na kmetijskem gospodarstvu; 

• izvajanje nastavitev in manjših popravkov ter opravljanje del s kmetijskimi in gozdarskimi 

stroji, napravami in orodji v skladu z navodili in varstvom pri delu; 

• pripravo in prodajo pridelkov in izdelkov; 

• uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v kmetijstvu; 

• sprejemanje osebne odgovornosti za zagotavljanje kakovosti pridelkov, izdelkov in storitev 

ter opravljenega dela; 

• sodelovanje in timsko delo s sodelavci ter strokovno komuniciranje s strankami;  

• upoštevanje predpisov in navodil varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja ter 

gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi materiali, energijo in časom. 

 

2. Pričakovani učni izidi 

 

Dijak/vajenec se usposobi za izvajanje naslednjih delovnih procesov: 

 

Oznaka Delovni procesi Zap. št. Operativni učni cilji 

OBVEZNI DEL Dijak/vajenec: 

A* Načrtovanje 

delovnega 

procesa in 

priprava na delo 

1 Bere, uporablja in upošteva delovno dokumentacijo 

pri nalogah, ki jih opravlja v delovnem procesu. 

2 Pripravi in nastavi kmetijske in gozdarske stroje, 

naprave, orodja, pripomočke in druge specialne 

stroje za izvedbo kmetijskih in gozdarskih del v 

skladu s predpisi in navodili. 

3 Pripravi prostor za delo, izbere in pripravi materiale 

ter sredstva za delo. 

4 Preveri zaloge in predlaga nabavo repromateriala, 

krme in drugih sredstev potrebnih za delo. 

B* Varstvo in 

zdravje pri delu 

5 Uporablja osebno varovalno opremo skladno s 

predpisi varstva in varovanja zdravja pri delu. 
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ter varovanje 

okolja in 

ravnanje z 

odpadki 

6 Uporablja gnojila in okolju nevarne snovi v skladu s 

predpisi o varovanju zdravja in okolja. 

7 Ločuje in shranjuje odpadke v skladu z zakonodajo 

o rokovanju in varovanju okolja. 

C* Komunikacija z 

uporabo 

sodobne 

informacijsko 

komunikacijske 

tehnologije  

8 Dela in sodeluje v timu pri izvajanju delovnih 

nalog. 

9 Uporablja strokovno terminologijo v komunikaciji s 

sodelavci, nadrejenimi in strankami. 

10 Komunicira s strankami skladno s poslovnim 

bontonom.  

11 Uporablja IKT tehnologijo po navodilih glede na 

potrebe delovnih procesov na kmetijskem 

gospodarstvu. 

12 Sprotno beleži delovni proces glede na predpise,  v 

skladu z dobro kmetijsko prakso  in vodi vse 

predpisane evidence. 

Č* Pregled, 

uporaba, 

vzdrževanje ter 

zaščita in 

shranjevanje 

strojev, orodij, 

naprav in 

materialov ter 

vzdrževanje 

odprtih in 

zaprtih 

prostorov na 

kmetijskem 

gospodarstvu 

13 Pregleda, čisti, vzdržuje, zaščiti in shranjuje stroje, 

orodja in naprave na kmetijskem gospodarstvu v 

skladu  z dobro higiensko prakso in navodili.  

14 Varno uporablja pripomočke, sredstva in stroje pri 

svojem delu. 

15 Pregleda, vzdržuje in čisti prostore na kmetijskem 

gospodarstvu v skladu s predpisi in navodili. 

16 Opravi manjša popravila strojev in delovnih 

pripomočkov. 

17 Zaščiti in skladišči krmo, pridelke in drugo v skladu 

z  dobro skladiščno prakso in navodili. 

D* Zagotavljanje 

kakovosti in 

kontrola 

18 Izvede posamezne faze delovnega procesa in 

storitve v skladu z načrtom dela in ob upoštevanju 

sistemov in standardov kakovosti ter normativov, ki 

veljajo v kmetijski dejavnosti. 

19 Zagotovi varnost in kakovost pridelkov, izdelkov in 

storitev. 

E 20 Pripravi teren in tla za setev ali sajenje po setvenem 

ali sadilnem načrtu z upoštevanjem kolobarja. 
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Odvzem 

vzorcev in 

obdelava tal  

21 Odvzame vzorec tal ter zvede osnovno gnojenje tal 

po gnojilnem načrtu. 

F Setev oziroma  

sajenje 

semenskega 

materiala 

22 Poseje ali zasadi seme ali sadike po navodilih. 

G Oskrbovanje 

posevkov oz. 

nasadov  

23 Spremlja posevek oz. nasad med rastno dobo. 

24 Oskrbi posevek oz. nasad s pomočjo pripomočkov 

in strojev glede na ugotovljene potrebe ter ga po 

načrtu vzdržuje in neguje.  

25 Izračuna odmerek sredstva za varstvo rastlin v 

skladu z etiketo in navodilom za uporabo.  

26 Izvede varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi v 

skladu s predpisi. 

H Spravilo in 

skladiščenje 

pridelka 

27 Izbere optimalni čas za spravilo, način spravila in 

način skladiščenja na podlagi tehnološke zrelosti 

pridelka po navodilih.  

28 Opravi spravilo pridelka. 

29 Pridelek transportira do pripravljenega prostora ali 

skladišča in ga skladišči po navodilih skladno z 

dobro skladiščno prakso. 

I Reja in oskrba 

živali 

30 Izbere živali in  jih odbere po posvetu s strokovnimi 

službami ali glede na namen in tehnologijo reje ter 

jih označi po predpisih identifikacije in registracije 

živali. 

31 Oskrbi živali skladno z dobro rejsko prakso. 

32 Spremlja obnašanje in zdravstveno stanje živali, 

prepozna pojatve ter poskrbi za remont. 

33 Ukrepa ob spremenjenem zdravstvenem stanju 

živali (izvede prvo pomoč, uporablja farmakološka 

sredstva  skladno z navodili veterinarja, asistira 

veterinarju…). 

34 Izbere prostor in skladišči krmo ter živinska gnojila 

po predpisih. 
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35 Pripravi in vzdržuje pašnik, premešča živali ter 

izvede pašo. 

J Prodaja 

kmetijskih 

pridelkov in 

izdelkov  

36 Pripravi živila/pridelke in izdelke za trg.   

37 Izdela kalkulacijo pridelave pridelkov oz. izdelkov 

ali storitve in določi prodajno ceno. 

38 Predstavi in proda stranki izbran pridelek, izdelek 

ali storitev. 

IZBIRNO 1/K-L 

K Pridelava 

krmnih rastlin 

(delovni proces 

E-H dopolni oz. 

prilagodi z:) 

39 Izvede košnjo ali pašo glede na razvojne faze in 

namen uporabe krmnih rastlin. 

40 Izvede sušenje ali konzerviranje krme. 

L Naprava 

trajnega nasada 

(delovni proces 

E-H dopolni oz. 

prilagodi z:) 

41 Pripravi sadike za sajenje. 

IZBIRNO 1/M-P 

M Pridelava sadnih 

rastlin in sadja  

(delovni proces 

E-H in J dopolni 

oz. prilagodi z:) 

42 Izvede rez glede na specifike izbrane sadne vrste. 

43 Izvede zelena dela v sadovnjaku. 

N Pridelava 

poljščin in 

vrtnin (delovni 

proces E-H in J 

dopolni oz. 

prilagodi z:) 

44 Pridela poljščine oz. vrtnine po izbranem 

tehnološkem postopku. 

O Reja domačih 

živali (delovni 

proces I dopolni 

oz. prilagodi z:) 

45 Pripravi živali in izvede molžo skladno s 

higienskimi načeli. 

46 Pripravi živila živalskega izvora za predelavo in 

prodajo po navodilih in skladno z dobro higiensko 

prakso. 

P Pridelava in 

predelava 

grozdja (delovni 

proces E-H 

47 Izvede rez vinske trte. 

48 Izvede zelena dela v vinogradu. 

49 Pripravi grozdje za predelavo. 
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dopolni oz. 

prilagodi z:) 

50 Izvede predelavo grozdja ter neguje mošt in vino. 

IZBIRNO 1/M-Ž 

R Oskrba in 

priprava konj za 

različne namene 

(delovni proces I 

dopolni oz.  

prilagodi z:) 

51 Pripravi konja za vsakodnevna opravila. 

52 Pripravi konja na prevoz, naloži, transportira in 

razloži konja. 

S Vzdrževanje in 

upravljanje 

kmetijske 

mehanizacije 

53 Izvede dnevni pregled motorja, transmisije in 

pnevmatske naprave in zavornih sistemov ter 

ukrepa ob napakah na voznih in krmilnih organih 

kmetijskih strojev, traktorjev in naprav. 

Š Osnovna 

obnovitvena in 

negovalna dela v 

gozdu (delovni 

proces E-H 

dopolni oz. 

prilagodi z:) 

54 Izvede pripravo sestoja za naravno pomladitev. 

55 Izvede sajenje ter zaščiti sadike v gozdnem 

prostoru. 

56 Izvede obžetev sadik. 

57 Izvede nego mladja in gošče. 

T Pridobivanje 

bioplina 

58 Zbere in pripravi gnoj ter gnojevko rejnih živali kot 

substrat za digestor. 

59 Zbere, prebere in zmelje organske odpadke iz 

prehranskih obratov (gostilne, kuhinje v javnih 

zavodih) ter gospodinjstev. 

U Vzdrževanje 

biološke čistilne 

naprave in 

kompostarne 

60 Skrbi za male čistilne naprave. 

61 Očisti lovilne bazene in odstrani odmrlo rastlinje. 

62 Zbira, prebere in zmelje biološko razgradljive 

odpadke, jih pripravlja za kompostni kup. 

V Pridelava 

zelenjadnic v 

zavarovanem 

prostoru 

(delovni proces 

E-H in J dopolni 

oz. prilagodi z:) 

63 Izbere ustrezen zavarovan prostor glede na 

rastlinsko vrsto in ga uredi. 

64 Goji sadike zelenjadnic v zavarovanem prostoru. 

Z Vzdrževanje 

rekreacijskih in 

65 Vzdržuje rekreacijsko oziroma športno površino 

glede na  njeno specifiko in potrebe naročnika. 
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Opomba: 

 

*Generične kompetence, ki so vključene v delovne procese označene z zvezdico, se ves čas 

smiselno vključujejo v ostale delovne procese. 

 

 

športnih zelenih 

površin (delovni 

proces E-I 

dopolni oz. 

prilagodi z:) 

66 Položi travno rušo glede na načrtovano površino in 

jo oskrbi.  

Ž Upravljanje z 

alternativnimi 

viri energije, 

materiali in 

okoljem 

67 Uporablja stroje in naprave za izdelavo sekancev, 

drv, lesnih peletov,…. 

68 Spremlja delovanje mikro bioplinarne na kmetiji ali 

v manjši skupnosti. 

69 Spremlja delovanje fotovoltaične elektrarne na 

strehi ali zemljišču. 


