
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
GOSPODAR NA PODEŽELJU 
 
 

KATALOG ZNANJA 
 
 
1. IME MODULA:  
PRIDELAVA POLJŠČIN (POL) 
 
 
2. USMERJEVALNI  CILJI MODULA:  
 
 
Dijak bo zmožen: 
 
• izbrati vrsto in sorto poljščin in vrtnin glede na usmeritev kmetijskega gospodarstva, 
• posejati, posaditi in oskrbeti poljščine oziroma vrtnine  
• prepoznati gospodarsko pomembne bolezni, škodljivce in plevele poljščin in vrtnin ter 

izvesti varstvo ob upoštevanju načel varovanja narave in zdravja, 
• opraviti spravilo in skladiščenje poljščin in vrtnin, 
• pripraviti pridelke za prodajo ali nadaljnjo predelavo, 
• primerno komunicirati pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju pridelave 

poljščin in vrtnin, 
• razvijati ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov pri pridelavi, 
• razvijati strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko kulturo na delovnem mestu, 
• povezati teoretična in praktična znanja, 
• razvijati sposobnost učenje učenja, 
• razvijati informacijsko pismenost 
 
 
 
 
 
MODUL JE SESTAVLJEN IZ VSEBINSKIH SKLOPOV: 
 
1. VSEBINSKI SKLOP: Pridelovanje poljščin 
2. VSEBINSKI SKLOP: Pridelovanje vrtnin na prostem 
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3. OPERATIVNI CILJI  
 

 
1. VSEBINSKI SKLOP: PRIDELOVANJE POLJŠČIN (POL)  
 

Poklicne kompetence 
 

OZNAKA KOMPETENCA NIVO USVAJANJA KOMPETENCE 

  
OSNOVNI 

NIVO 
RUTINSKI 

NIVO 
NAPREDNI 

NIVO 

KPOL1 Izbere vrsto in sorto poljščin glede na 
usmeritev kmetijskega gospodarstva  X  

KPOL2 Poseje, posadi in oskrbuje poljščine  X  

KPOL3 

Prepozna gospodarsko pomembne 
bolezni, škodljivce in plevele poljščin ter 
izvede varstvo ob upoštevanju načel 
varovanja narave in zdravja  

 X  

KPOL4 Opravi spravilo in skladiščenje poljščin   X  
 
 
KPOL1: Izbere vrsto in sorto poljščin glede na usmeritev kmetijskega gospodarstva 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- opredeli pomen poljščin ter pozna razdelitev 

posameznih vrst 
- našteje vrste in sorte poljščin za pridelavo 

hrane in industrijskih rastlin 
- opredeli vzgojne stopnje pri posameznih 

vrstah ter pomen semenske proizvodnje 
- opredeli pomen hibridnega semena in pozna 

osnovne postopke pridobivanja hibridnega 
semena 

- prepozna semena glavnih poljščin  
- pozna in opiše morfološke in fiziološke 

lastnosti posameznih poljščin 
- se zave priložnosti in nevarnosti gensko 

spremenjenih organizmov 
 

Dijak: 
- naredi zasnovo za setev semenskih posevkov 
- izbere vrste in sorte poljščin glede na 

usmeritev kmetijskega gospodarstva ter 
vzgojne stopnje semena za pridelavo 

- vključuje gensko spremenjene organizme v 
pridelavo ob upoštevanju varovanja okolja in 
zdravja ljudi 
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KPOL2: Poseje, posadi in oskrbuje poljščine 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- opiše pridelavo posameznega žita (pšenica, 

ječmen, rž, tritikala, oves), 
- opiše tehnološke postopke pri pridelavi 

okopavin (sladkorna pesa, krompir), 
- opiše tehnološke postopke pri pridelavi 

oljnic, 
- opredeli čas in način oskrbe poljščin v vseh 

razvojnih fazah,  
- opredeli potrebe po hranilih za posamezno 

poljščino, 
- pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi 

naravnih dejavnikov, 
- našteje in opiše načine namakanja,  

Dijak: 
- določi dejavnike setve za izbrano poljščino, 
- opravi setev in sajenje žit, okopavin in oljnic  
- spremlja posevek oziroma nasad med rastno 

dobo, 
- določi razvojne faze poljščin, 
- sodeluje pri izdelavi gnojilnega načrta za 

poljedelski kolobar in pognoji rastlinam ob 
upoštevanju varovanja okolja, 

- opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma 
nasada, 

- izvede zaščito pred negativnimi vplivi 
naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz …), 

- izvede namakanje na podlagi načrta, 

 
 
KPOL3: prepozna gospodarsko pomembne bolezni, škodljivce in plevele poljščin ter izvede 
varstvo ob upoštevanju načel varovanja narave in zdravja  

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- našteje gospodarsko pomembne bolezni, 

škodljivce in plevele poljščin, 
- razloži in loči načine varstva poljščin glede 

na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov, 
- pozna preventivne ukrepe za preprečevanja 

razvoja škodljivih organizmov, 
- pozna načela biotičnega varstva rastlin, 
- pozna načela integralne pridelave 
- pozna načela biološke in biodinamične 

pridelave 
 

Dijak: 
- nadzoruje pojav bolezni, plevelov in 

škodljivcev poljščin ter izbere primerno 
varstvo rastlin ob pojavu le-teh, 

- prepozna gospodarsko pomembne bolezni in 
škodljivce poljščin, 

- ugotovi prag škodljivosti, 
- dosledno izvede vse ostale ukrepe varstva 

rastlin preden uporabi FFS 
- izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva,  
- izbere in pripravi škropilno tehniko,  
- izvede zaščito poljščin pred boleznimi, 

škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik, 
ob tem pa upošteva vsa pravila varnega dela in  
varstva okolja,  

- izvaja preventivne ukrepe za preprečevanje 
razvoja škodljivih organizmov v posevku, 

- pripravi načrt integralne pridelave v katerega 
vključi biotično zaščito rastlin, 

- pripravi kolobar v skladu z načeli biološke 
pridelave, 

 
 
 

KPOL4: opravi spravilo in skladiščenje poljščin 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- razlikuje zrelostne razrede posameznih 

poljščin, 
- našteje in opiše postopke spravila in 

skladiščenja pridelka, 
- pozna stroje za spravilo poljščin, 
- obvlada pripravo pridelka za trženje, 

 

Dijak: 
- določi optimalni čas spravila poljščin, 
- pripravi in nastavi stroje za spravilo poljščin,  
- opravi ročno in strojno spravilo poljščin, 
- pripravi potrebno opremo in transportira 

pridelek do skladišča in ga uskladišči, 
- pripravi pridelke za prodajo in predelavo, 

 
 

2. VSEBINSKI SKLOP: PRIDELOVANJE VRTNIN NA PROSTEM (PRV)  
 

Poklicne kompetence 
 

OZNAKA KOMPETENCA NIVO USVAJANJA KOMPETENCE 

  
OSNOVNI 

NIVO 
RUTINSKI 

NIVO 
NAPREDNI 

NIVO 

KPRV1 
Izbere vrsto in sorto vrtnine za pridelavo 
na prostem glede na usmeritev 
kmetijskega gospodarstva 

 X  

KPRV2 Poseje, posadi in oskrbi vrtnine  X  

KPRV3 
Varuje vrtnine pred boleznimi, škodljivci 
in pleveli ob upoštevanju varovanja 
zdravja in okolja 

 X  

KPPV4 Opravi spravilo in skladiščenje vrtnin  X  
 
 
KPRV1: izbere vrsto in sorto vrtnine za pridelavo na prostem glede na usmeritev kmetijskega 
gospodarstva 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 

- naredi zasnovo za setev vrtnin na prostem, 
- izbere vrste in sorte vrtnin glede na usmeritev 

kmetijskega gospodarstva in kolobar, 
- vključuje gensko spremenjene organizme v 

pridelavo ob upoštevanju varovanja okolja in 
zdravja ljudi, 

- nadzoruje pojav bolezni, plevelov in 
škodljivcev vrtnin ter izbere primerno varstvo 
rastlin ob pojavu le-teh 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
- pozna vrste in sorte vrtnin za pridelavo na 

prostem, 
- opredeli pomen hibridnega semena in pozna 

osnovne postopke pridobivanja hibridnega 
semena, 

- razlikuje načine vzgoje sadik, 
- opredeli pomen vrtnin ter pozna razdelitev 

posameznih vrst, 
- pozna in opiše morfološke in fiziološke 

lastnosti posameznih vrtnin, 
- našteje gospodarsko pomembne bolezni, 

škodljivce in plevele vrtnin, 
- zave se priložnosti in nevarnosti gensko 

spremenjenih organizmov, 
 
 
KPRV2: poseje, posadi in oskrbi vrtnine 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- našteje in opiše specialno vrtnarsko 

mehanizacijo, 
- pozna in opiše pridelavo posamezne vrtnine, 

ki se prideluje na prostem, 
- opiše načine in postopke vzgoje sadik, 
- opredeli potrebe po hranilih za posamezno 

vrtnino, 

Dijak: 
- izbere primerne specialne stroje za direktno 

setev in presajanje vrtnin, 
- pripravi specialno vrtnarsko mehanizacijo za 

setev in presajanje ter jo varno uporablja, 
- sodeluje pri izboru načina vzgoje sadik in 

vzgoji sadike, 
- sodeluje pri izdelavi gnojilnega načrta za 

vrtnarski kolobar, 
- izračuna gnojilni odmerek in pognoji rastlinam 

ob upoštevanju varovanja okolja, 
- spremlja razvojne faze vrtnin in izvaja 

primerno agrotehniko in zaščit, 
 
 
KPRV3: varuje vrtnine pred boleznimi, škodljivci in pleveli ob upoštevanju varovanja zdravja 
in okolja 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- našteje gospodarsko pomembne bolezni, 

škodljivce in plevele vrtnin, ki se pridelujejo 
na prostem, 

- pozna preventivne ukrepe za preprečevanja 
razvoja škodljivih organizmov, 

 

Dijak: 
- nadzoruje pojav bolezni, plevelov in 

škodljivcev vrtnin na prostem ter izbere 
primerno varstvo rastlin ob pojavu le-teh, 

- prepozna gospodarsko pomembne bolezni in 
škodljivce vrtnin na prostem, 

- ugotovi prag škodljivosti, 
- izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva,  



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
GOSPODAR NA PODEŽELJU 
 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
- izbere in pripravi škropilno tehniko,  
- izvede zaščito vrtnin pred boleznimi, škodljivci 

in pleveli z uporabo različnih tehnik,  
- izvaja preventivne ukrepe za preprečevanje 

razvoja škodljivih organizmov v posevku, 
 
 
KPRV4: opravi spravilo in skladiščenje vrtnin 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- razlikuje zrelostne razrede vrtnin, 
- našteje in opiše postopke spravila in 

skladiščenja pridelka, 
- pozna zahteve vrtnin glede skladiščenja 

pridelka, 
- pozna stroje za spravilo vrtnin, 
- obvlada pripravo pridelka za trženje, 

 

Dijak: 
- določi optimalni čas spravila vrtnin, 
- pripravi in nastavi stroje za spravilo vrtnin,  
- opravi ročno in strojno spravilo vrtnin, 
- pripravi potrebno opremo in transportira 

pridelek do skladišča in ga uskladišči, 
- pripravi pridelke za prodajo in predelavo, 

 
 
4. POGOJI ZA VKLJUČITEV V MODUL 
Za vključitev v ta modul mora dijak uspešno zaključiti vsaj sledeče module: 

1. Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo 
 
 
5. OBLIKE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

• pouk teorije, 
• vaje, 
• demonstracije, 
• delo v skupini, 
• praktično izobraževanje (v šoli, v podjetju), 

 
 
6. METODIČNO – DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 
 
Učitelj je avtonomen pri določanju števila ur, namenjenih obravnavi poklicnih in ključnih 
kompetenc in njihovega zaporedja. 
Informativni cilji obsegajo pridobivanje temeljnih strokovnih znanj na vseh zahtevnostnih 
ravneh, pri načrtovanju in izvajanju pouka naj učitelj omogoči doseganje vseh ciljev na čim 
višjih ravneh znanja.  
Formativni cilji se nanašajo na razvijanje motivacijskih, učnih, miselnih, socialnih spretnosti in 
poklicnih kompetenc dijaka.  
Pouk naj poteka z uporabo različnih metod (razlaga, vodena diskusija, demonstracija, praktično 
delo dijakov, metoda uporabe virov…) in organizacijskih oblik (skupinsko delo, delo v 
dvojicah, individualno delo…). Razlaga in demonstracija naj bosta problemsko obarvani, 
frontalno delo naj se izmenjuje s skupinskim in individualnim. Pri pouku naj se dosledno 



SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
GOSPODAR NA PODEŽELJU 
 
 
uporablja strokovne izraze s področja kmetijstva in biotehnike, da dijak razvija poklicno 
identiteto. Pri pouku naj učitelj uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo. 
Pri pouku naj bo zagotovljen interdisciplinarni pristop: pri obravnavi vsebin naj se učitelji 
strokovnih  modulov časovno in vsebinsko povezujejo in usklajujejo. 
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