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1 UVOD 
 
Zadnja prenova programov poklicnega in strokovnega izobraževanja je bila ciljno usmerjena 
k pripravi takšnih izobraževalnih programov, ki bodo z vidika učnega procesa spodbujali 
usposobitev kandidatov za uspešno delovanje v raznolikih, spremenljivih in na znanju 
temelječih delovnih okoljih ter jim dali ustrezne osnove za nadaljnje učenje in izobraževanje 
ter izpolnjevali potrebe in zahteve trga dela. 
 
Pri prenovi izobraževalnih programov s področja hortikulture se je poskušalo v čim večji meri 
slediti tem ciljem. Z evalvacijo smo želeli ugotoviti, kako uspešno. Zato je bilo temeljno 
vprašanje vezano na vsebinsko ustreznost izbranih izobraževalnih programov (Cvetličar/SPI, 
Vrtnar/SPI, Hortikulturni tehnik/SSI, Hortikulturni tehnik/PTI in Hortikultura/VSI) v odnosu 
do zahtev poklicnih standardov, ciljev izobraževalnih programov in predmetnikov. Ugotoviti 
smo tudi želeli, ali so programi strukturirani tako, da omogočajo doseganje poklicne 
izobrazbe, ki odgovarja potrebam trga dela ter hkrati odpirajo možnosti za nadaljnjo poklicno 
kariero in razvijajo praktične spretnosti, delovne sposobnosti in navade na temelju osmišljanja 
teorije. 
 
Poročilo o rezultatih evalvacije strokovnih delov izobraževalnih programov s področja 
hortikulture se začne z opisom metodologije. Nadaljuje se z rezultati za vsak izobraževalni 
program posebej, ki so pripravljeni po enotni strukturi: splošne informacije o programu, 
skupna ocena pomembnosti kompetenc in operativnih ciljev strokovnih modulov, ocena 
pomembnosti kompetenc in operativnih ciljev posameznih strokovnih modulov, odgovori 
evalvatorjev na odprta vprašanja ter sklep. V zaključku so skupaj povzete glavne ugotovitve 
za vse izobraževalne programe. 
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2 METODOLOGIJA 
 

2.1 OSNOVNI RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
Z evalvacijo smo ugotavljali predvsem vsebinsko ustreznost izobraževalnih programov s 
področja hortikulture. Na podlagi zahtev poklicnih standardov, ciljev izobraževalnega 
programa, predmetnika in poznavanja stroke smo želeli preveriti potrebnost znanj in 
spretnosti, ki naj bi jih posameznik pridobil oziroma razvil v omenjenih programih.  
 
Želeli smo tudi preveriti, v kolikšni meri so realizirani nekateri temeljni cilji prenove 
programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, na primer zagotavljanje mobilnosti in 
možnosti nadaljnjega izobraževanja, povezovanje različnih vrst znanja in preseganje 
predmetne razdrobljenosti. 
 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Cilj izobraževanja na ravni programov poklicnega in strokovnega izobraževanja je usposobiti 
kandidate za opravljanje del, vezanih na poklicno kvalifikacijo in pridobitev splošnega, 
strokovnega in praktičnega znanja, ki jim omogočajo razumevanje dela, ki ga opravljajo ter 
dati osnove za nadaljevanje izobraževanje.  
Glede na to in zastavljen raziskovalni problem smo oblikovali naslednja raziskovalna 
vprašanja; 

• Ali so v izbrani izobraževalni program vključene kompetence in cilji ustrezni oziroma 
pomembni za doseganje izobrazbe? 

• Ali je izbrani izobraževalni program zasnovan tako, da posamezniku omogoča hitro 
prilagajanje in delovno mobilnost? 

• Ali so v izbranem izobraževalnem programu učni cilji določeni jasno, da jih je 
mogoče enopomensko razumeti?  

• Ali v izbranem izobraževalnem programu strokovni moduli praktično delo osmišljajo 
s teorijo? 

• Ali v izbranem izobraževalnem programu katalogi znanja vključujejo kompetence, 
znanja in spretnosti, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na 
področju? 

• Ali je v izbranem izobraževalnem programu presežena predmetna razdrobljenost in 
zagotovljena integrativnosti znanja? 

• Ali v izbranem izobraževalnem programu kompetence in operativni cilji1, opredeljeni 
v katalogih znanja, omogočajo doseganje kompetenc, zapisanih v poklicnem 
standardu? 

                                                            
1 V nadaljevanju bomo namesto operativni cilji uporabljali samo izraz cilji. 
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• Ali so poklicni standardi, vključeni v izbrani izobraževalni program ustrezni glede na 
zahteve na trgu dela? 

 

2.3 RAZISKOVALNE METODE IN TEHNIKA SPREMLJANJA 
 
Raziskavo smo izvedli s pomočjo dveh teoretičnih metod dela, in sicer: 

• deskriptivno raziskovalno metodo (uporaba že napisanih poklicnih standardov in 
katalogov znanja za posamezen izobraževalni program) ter  

• kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno metodo (pridobivanje podatkov s pomočjo 
vprašalnika).  

Do rezultatov smo prišli s tehniko anketiranja elit, pri čemer pomeni elita najvplivnejše in 
najbolj informirane ljudi v nekem zavodu, instituciji, podjetju… (Sagadin 1993). 
 

2.4 VZOREC RAZISKAVE 
 
Evalvirali smo strokovno področje hortikulture, in sicer pet izobraževalnih programov: 
Cvetličar/SPI, Vrtnar/SPI, Hortikulturni tehnik/SSI, Hortikulturni tehnik/PTI in 
Hortikultura/VSI.2 Poiskali smo eksperte, ki so tako ali drugače z omenjenim področjem 
poklicno povezani. Tako smo poiskali eksperte v poklicnih in strokovnih šolah, na področju 
znanosti in iz vrst delodajalcev. Skupno je bilo v evalvacijo vključenih sedem evalvatorjev:  

• en evalvator s področja znanosti, 
• trije evalvatorji s poklicnih in strokovnih šol in 
• trije evalvatorji iz vrst delodajalcev. 

 

2.5 ZBIRANJE PODATKOV 
 
Za namen raziskave smo pripravili evalvacijsko gradivo, ki je bilo sestavljeno iz treh delov: 

• Prvi del je vseboval uvodna pojasnila, v katerih so bili predstavljeni splošni cilji 
prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja ter ključne značilnosti prenovljenih 
izobraževalnih programov. Z uvodno predstavitvijo smo evalvatorjem predstavili 
konceptualno zasnovo izobraževalnih programov. 

• Drugi del je vseboval osnovne informacije o programih – cilje, predmetnik in poklicne 
standarde, ki so osnova posameznemu izobraževalnemu programu.  

• Tretji del je vseboval evalvacijske vprašalnike za vrednotenje ustreznosti kompetenc in 
ciljev v katalogih znanja strokovnih modulov izobraževalnega programa oziroma predmetov 
višješolskega študijskega programa in nekaj odprtih vprašanj. 

 

                                                            
2 Za vrsto izobraževalnega programa v poročilu uporabljamo kratice, in sicer SPI – srednje poklicno 
izobraževanje, SSI – srednje strokovno izobraževanje, PTI – poklicno tehniško izobraževanje in VSI – 
višješolsko izobraževanje. 
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Sestavljenih je bilo pet anketnih vprašalnikov, s katerimi so evalvatorji ocenjevali strokovne 
dele petih izobraževalnih programov s področja hortikulture, in sicer: 

• Vprašalnik za oceno programa Cvetličar/SPI, 
• Vprašalnik za oceno programa Vrtnar/SPI, 
• Vprašalnik za oceno programa Hortikulturni tehnik/SSI, 
• Vprašalnik za oceno programa Hortikulturni tehnik/PTI, 
• Vprašalnik za oceno programa Hortikultura/VSI. 

 
Vprašalniki so imeli enotno strukturo sestavljeno iz dveh sklopov: 

• V prvem sklopu so bili tabelarično predstavljene kompetence in operativni cilji 
(informativni in formativni cilji) katalogov znanj strokovnih modulov/predmetov 
posameznega izobraževalnega programa in navodila za izpolnjevanje. Evalvatorje smo 
zaprosili: 

o naj s številko 1 označijo temeljne oziroma najpomembnejše cilje/kompetence 
za izobrazbo, na katero pripravlja posamezen izobraževalni program,  

o naj s številko 2 označijo cilje/kompetence, ki sicer niso odveč, bi jih pa lahko z 
vidika splošnih ciljev programa tudi izpustili, 

o naj s številko 3 označijo cilje/kompetence, ki niso potrebni za to izobrazbo. 
o naj dopišejo znanja/kompetence, ki so potrebna za to izobrazbo in jih ni v 

katalogih znanj,  
o naj dopišejo morebitne druge opombe, ugotovitve, priporočila…  

• Drugi sklop vprašalnika je vključeval še pet (višješolski študijski program) oziroma 
sedem (srednješolski poklicni in strokovni programi) odprtih vprašanj, ki so se 
navezovala na celoten izobraževalni program. 

 

2.6 OBDELAVA PODATKOV 
 
Podatke smo obdelali in predstavili na nivoju deskriptivne statistike. Statistična obdelava je 
bila izvedena s programom Excel, rezultati so prikazani tabelarično in deskriptivno. 
 
Za pripravo poročila smo uporabili analitično deskriptivno metodo, s katero smo predstavili 
značilnosti proučevanih pojavov ter povezanosti med njimi. Deskriptivna analiza je usmerjena 
v generalizacijo in iskanje pomembnih skupnih značilnosti istovrstnih oziroma sorodnih 
pojavov. 
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3 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM CVETLIČAR/SPI 
 

3.1 SPLOŠNO O PROGRAMU 
 
Izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja Cvetličar je pripravljen na podlagi 
dveh poklicnih standardov: 

• Oblikovalec/ oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij in 
• Izdelovalec/ izdelovalka aranžerskega materiala. 

 
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom, da: 

• razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljenjsko učenje, 
• razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, 
• razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote, 
• so zmožni aktivno skrbeti za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijati pozitiven 

odnos do zdravega načina življenja, 
• so seznanjeni z vplivi njihovega dela in uporabe sredstev na naravno okolje in so 

zmožni izvajati delo skladno z načeli trajnostnega razvoja, 
• razvijajo sposobnosti za izdelovanje cvetlične vezave in dekoracije, 
• znajo uporabljati različne vrste rezanega cvetja, zelenja in lončnic pri izdelavi 

cvetličnih vezav in dekoracij, 
• se usposobijo za pravilno skladiščenje in vzdrževanje rezanega cvetja, zelenja in 

aranžerskega materiala, 
• znajo razlikovati in vzdrževati različne materiale, orodja in naprave, 
• znajo oskrbovati in vzdrževati različne cvetlične vezave in dekoracije v prostoru, 
• so zmožni skicirati in izdelati posamezne cvetlične vezave in dekoracije v različnih 

stilih oblikovanja, 
• razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, sodelujejo pri strokovnih 

problemih in njihovem reševanju, 
• razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost, etiko, estetiko in druge moralne vrednote, 
• razvijajo sposobnost za prilagajanje delovnemu okolju in sodelovanje v kolektivu, 
• razvijajo podjetne lastnosti, usposobijo za prodajo izdelkov in storitev, 
• so zmožni uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za komuniciranje, 

načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih 
postopkov na poklicnem področju, 

• znajo zagotavljati kakovost svojih izdelkov in storitev, 
• so zmožni sodelovati v skupini ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi 

partnerji ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo. 
 
 
Cilji programa se uresničujejo s programskimi enotami, ki so navedene v predmetniku. 
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Tabela 1: Predmetnik programa Cvetličar/SPI 
Oznaka Programske enote Obvezno/ 

izbirno 
Skupno 

število ur 
Število 

kreditnih točk 
A – Splošnoizobraževalni predmeti 
 Slovenščina obvezno 213 12  
 Matematika obvezno 213 12  
 Tuji jezik obvezno 164 9  
 Umetnost obvezno 33 2  
 Naravoslovje obvezno 66* 3 
 Družboslovje obvezno 132 6  
 Športna vzgoja obvezno 164 7  
Skupaj A  985 51 
B – Strokovni moduli 
M01 IKT in osnove poslovnega komuniciranja obvezno 98 5 
M02 Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja obvezno 66 4 
M03 Osnove podjetništva in prodaje obvezno 98 5 
M04 Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin obvezno 98 5 
M05 Osnove hortikulture obvezno 196 10 
M06 Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij obvezno 218 13 
M07 Priprava in izdelava aranžerskega materiala obvezno 190 10 
M08 Poročna floristika izbirno 95 5 
M09 Žalna floristika izbirno 95 5 

M10 Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in 
nasadkov izbirno 95 5 

Skupaj B  1059 57 
Od tega: 
C – Praktično izobraževanje v šoli 
 Praktični pouk  600 24 
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 
 Praktično usposabljanje z delom  912 36 
D – Interesne dejavnosti  
 Interesne dejavnosti  160 6 
E – Odprti kurikul 
 Odprti kurikul  584 28 
 
Skupaj pouka (A + B + E)   2628 136 
Skupaj praktičnega izobraževanja (C + Č)   1512 60 
Skupaj izobraževanja v šoli (A + B + D + E)   2788  142 
Skupaj (A + B + Č + D + E)   3700 178 
Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor)   2 
Skupaj kreditnih točk   180 
 
Število tednov pouka  82  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom  24  
Število tednov interesnih dejavnosti  5  
Skupno število tednov izobraževanja  111  
 
Pojasnilo k predmetniku: 
* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur. 
Šola oziroma dijak izbere enega izmed strokovnih modulov M8 do M10. 
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom lahko poveča: 

• v prvem in drugem letniku za 4 tedne, 
• v tretjem letniku za 1 teden, kar zagotavlja, da dijaki končajo šolanje v roku skupaj z dijaki, ki se 

praktično usposabljajo po kolektivni učni pogodbi, 
• poleg tega se z individualno učno pogodbo lahko določi, da dijak opravlja namesto praktičnega pouka v 

2. in 3. letniku praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. 
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3.2 SKUPNA OCENA POMEMBNOSTI KOMPETENC IN OPERATIVNIH 
CILJEV STROKOVNIH MODULOV 

 
Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti kompetenc izobraževalnega 
programa Cvetličar. Program vsebuje 53 kompetenc, njihovo pomembnost je ocenjevalo 
sedem evalvatorjev (skupno so podali 371 ocen). Iz tabele lahko razberemo, da so evalvatorji 
v 96,2 % podali oceno 1 (temeljna kompetenca) in le v 3,2 % oceno 2 (kompetenca, ki bi jo 
lahko izpustili). V dveh primerih (0,6 %) so evalvatorji kompetenco označili kot odvečno. 
 
Tabela 2: Skupna splošna ocena pomembnosti kompetenc – Cvetličar/SPI 

OCENA KOMPETENC Skupaj vsi evalvatorji 
f f% 

Kompetence, označene z oceno 13 357 96,2 
Kompetence, označene z oceno 24 12 3,2 
Kompetence, označene z oceno 35 2 0,6 
Skupaj 371 100,0 
Aritmetična sredina (M) 1,043 
 
Naslednja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti operativnih ciljev strokovnega 
dela programa Cvetličar/SPI. Program vsebuje 585 ciljev (seštevek vseh informativnih in 
formativnih ciljev strokovnih modulov oziroma vsebinskih sklopov), njihovo pomembnost je 
ocenjevalo sedem evalvatorjev. Iz spodnje tabele je razvidno, da je bilo malo več kot 93 % 
vseh podanih ocen ciljev takih, ki pokrivajo temeljna znanja profila (ocena 1). V 5,6 % 
primerih so evalvatorji cilje ocenili kot takšne, ki bi jih lahko izpustili in v 1,1 % kot odvečne. 
Aritmetična sredina vseh ocen ciljev izobraževalnega programa je M = 1,077. 
 
Tabela 3: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Cvetličar/SPI 

OCENA CILJEV Skupaj vsi evalvatorji 
f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 3823 93,3 
Cilji, označeni z oceno 2 229 5,6 
Cilji, označeni z oceno 3 43 1,1 
Skupaj 4095 100,0 
Aritmetična sredina (M) 1,077 
 
Ocene evalvatorjev se, glede na področje, razlikujejo, in sicer izstopajo evalvatorji s področja 
šolstva, ki so oceno 1 skupno namenili 86,3 % ciljem, oceno 3 pa 2,3 % ciljem. Evalvatorji iz 
podjetij in s področja znanosti so skoraj vse cilje programa ocenili z oceno 1. Katere cilje bi 
bilo potrebno posodobiti oz. izključiti je razvidno v nadaljevanju poročila. 
 
  

                                                            
3 Ocena 1 pomeni: nujna znanja (temeljni cilji/kompetence). 
4 Ocena 2 pomeni: cilj/kompetenca sicer ni odveč, bi ga/jo pa lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi 
izpustili. 
5 Ocena 3 pomeni: cilj/kompetenca ni potreben/a. 
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Tabela 4: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela 

OCENA CILJEV 
EVALVATORJI IZ PODJETIJ 

Evalvator 1 Evalvator 2 Evalvator 3 Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 576 98,5 564 96,4 585 100,0 1725 98,3 
Cilji, označeni z oceno 2 9 1,5 21 3,6 / / 30 1,7 
Cilji, označeni z oceno 3 / / / / / / / / 
Skupaj 585 100,0 585 100,0 585 100,0 1755 100,0 
M 1,015 1,036 1,000 1,017 
 

Tabela 5: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva 

OCENA CILJEV 
EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA 

Evalvator 4 Evalvator 5 Evalvator 6 Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 517 88,4 516 88,2 482 82,4 1515 86,3 
Cilji, označeni z oceno 2 51 8,7 53 9,1 95 16,2 199 11,4 
Cilji, označeni z oceno 3 17 2,9 16 2,7 8 1,4 41 2,3 
Skupaj 585 100,0 585 100,0 585 100,0 1755 100,0 
M 1,145 1,145 1,190 1,160 
 
Tabela 6: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorja s področja znanosti 

OCENA CILJEV 
EVALVATOR S PODROČJA ZNANOSTI 

Evalvator 7 
f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 583 99,7 
Cilji, označeni z oceno 2 / / 
Cilji, označeni z oceno 3 2 0,3 
Skupaj 585 100,0 
M 1,007 
 
 
3.3 OCENA POMEMBNOSTI KOMPETENC IN OPERATIVNIH CILJEV 

POSAMEZNIH STROKOVNIH MODULOV 
 
V tem delu so predstavljeni podrobnejši rezultati ocenjevanja pomembnosti posameznih 
kompetenc in operativnih ciljev po strokovnih modulih oziroma vsebinskih sklopih. V 
poročilu prikazujemo vse kompetence in cilje, ki so bili ocenjeni najbolje in najslabše. V 
kolikor so evalvatorji vse cilje sklopa ocenili kot temeljne, jih v poročilu ne navajamo, saj so 
vsi operativni cilji in kompetence strokovnega dela izobraževalnega programa predstavljeni v 
Prilogi 1. 
 
Kot že omenjeno, je sedem evalvatorjev ocenjevalo pomembnost 585 operativnih ciljev, ki 
tvorijo strokovni del izobraževalnega programa Cvetličar/SPI. Vsi so oceno 1 pripisali 402 
ciljem, kar predstavlja 68,72 % ciljev. Program vsebuje tudi 53 kompetenc, pri čemer so vsi 
evalvatorji oceno 1 pripisali 42 (79,2 %) kompetencam. Analiza kompetenc je podrobneje 
predstavljena na začetku vsakega podpoglavja oziroma vsebinskega sklopa. 
 



9 
 

V nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji po posameznih strokovnih modulih 
oziroma vsebinskih sklopih: ugotavljali smo, kateri cilji so po mnenju vseh evalvatorjev 
temeljni (M = 1,00) in kateri cilji so bili ocenjeni najslabše. Za določitev najslabše ocenjenih 
ciljev smo postavili kriterij, da je aritmetična sredina ocen evalvatorjev enaka ali višja od 
M = 1,50. 
 
Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem vsebinskem sklopu oziroma strokovnem modulu 
dopisati še manjkajoča znanja, spretnosti in kompetence ter morebitne opombe, katere so 
navedene na koncu vsakega podpoglavja; strnjeno pa so povzete v sklepu. 
 
 
3.3.1 Strokovni modul IKT in osnove poslovnega komuniciranja – Vsebinski 
sklop Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
 
Poklicne kompetence: 
KIKT1: Uporablja standardne vhodne enote ter dela z operacijskim sistemom. 
KIKT2: Ureja besedila. 
KIKT3: Uporablja sodobna programska orodja (elektronske preglednice, internet, elektronsko 
pošto, digitalne predstavitve…). 
KIKT4: Uporablja baze podatkov. 
KIKT5: Uporablja digitalna potrdila za varno elektronsko poslovanje. 
 
Vse navedene kompetence so evalvatorji ocenili z oceno 1 (temeljne kompetence), z izjemo 
pete kompetence, ki jo je en evalvator ocenil z oceno 2 (bi lahko izpustili). Noben evalvator ni 
dodal morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 58 ciljev, od tega je 35 (60,3 %) ciljev prejelo oceno 1, od tega 
sedem informativnih in 28 formativnih. Ti informativni cilji so: 

1. Cilj 2: našteje osnovne računalniške programe; 
2. Cilj 4: zna uporabljati program za urejanje besedila; 
3. Cilj 5: zna oblikovati preprosto računalniško preglednico, uporabiti enostavne funkcije 

in izdelati graf; 
4. Cilj 6: pozna pomen interneta kot vir uporabnih informacij v življenju in stroki; 
5. Cilj 7: zna poiskati uporabne podatke in informacije na svetovnem spletu in jih 

ustrezno uporabiti; 
6. Cilj 8: zna uporabljati elektronsko pošto in ustrezne programe za pošiljanje, 

shranjevanje in arhiviranje sporočil in dokumentacije v priponkah; 
7. Cilj 12: pozna in uporablja računalniške aplikacije. 

Formativni cilji: 
8. Cilj 14: uporablja računalniška orodja pri svojem delu; 
9. Cilj 15: oblikuje sistem datotek in map (poišče, izdela novo, preimenuje, izbriše, 

kopira datoteko in mapo); 
10. Cilj 16: zna uporabljati ikone; 
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11. Cilj 17: izdela novo mapo na namizju; 
12. Cilj 18: izdela in oblikuje besedilo ter ga shrani v ustrezno mapo; 
13. Cilj 19: izdela tabelo in vanjo vpiše priložene podatke; 
14. Cilj 20: uporablja standardne funkcije urejevalnika besedil; 
15. Cilj 21: izdelek natisne; 
16. Cilj 23: poimenuje delovni list, dokument in ga ustrezno shrani; 
17. Cilj 24: oblikuje tabelo na osnovi danih podatkov; 
18. Cilj 25: uporabi ustrezno številsko obliko; 
19. Cilj 28: poišče želeno spletno stran in jo shrani na namizje; 
20. Cilj 31: sestavi sporočilo in priloži datoteko kot priponko k sporočilu ter ga pošlje 

enemu ali več naslovnikom; 
21. Cilj 32: odpre prejeto elektronsko sporočilo in ga prestavi v določeno mapo; 
22. Cilj 33: odpre pripeto datoteko in jo shrani v ustrezno mapo na trdi disk; 
23. Cilj 34: ureja pošto v poštnih mapah; 
24. Cilj 39: odpre obstoječo bazo podatkov in spremeni/izbriše zapise; 
25. Cilj 40: ureja in določi določene atribute polj: velikost polja, format števila, format 

datuma; 
26. Cilj 41: izdela preprosto poizvedbo na podlagi danih kriterijev; 
27. Cilj 42: izdela preprost obrazec iz dane poizvedbe; 
28. Cilj 43: izdela preprosto poročilo; 
29. Cilj 44: natisne poročilo; 
30. Cilj 45: izdela in shrani novo tabelo z danim število polj; 
31. Cilj 46: določi atribute oblike polja, kot so: velikost polja, format števila, format 

datuma; 
32. Cilj 48: v tabelo vnese nekaj zapisov in jo shrani; 
33. Cilj 49: izdela in shrani obrazec; 
34. Cilj 50: izdela in shrani poizvedbo; 
35. Cilj 51: izdela in shrani poročilo. 

 
Glede na postavljene kriterije, vsebinski sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da. Našteti cilji so zares osnove, katere je potrebno poznati za sodobno komunikacijo 

in delo na vseh področjih. 
3. Večino teh znanj dijaki že imajo! 
4. Premalo konkretnega znanja uporabe računalnika in njegovih programov. Predvsem 

specializiranih programov za načrtovanje uporabe in zasaditev rastlin ter urejanje 
prostora, programi za vodenje zalog ter drugi v praksi uporabni programi. 
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Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Pozna internetna omrežja (LAN in WiFi) in kako računalnik sprejema in oddaja 
informacije. 

− Pozna možnosti vizualnega komuniciranja preko interneta (npr. Skype). 
− Razume računalniške nastavitve za elektronsko pošto (strežnik za odhodno pošto in 

strežnik za dohodno pošto) in zna nastaviti potrebne parametre. 
Pri formativnih ciljih pa: 

− Zna priključiti tiskalnik oz. večfunkcijsko napravo in namestiti program za delovanje 
naprave, jo nastavi kot privzeto napravo. 

− Pozna protokol kako nastaviti operacijski sistem Windows na računalnik. 
− Pozna pomen namestitvenega diska programske opreme (backup programske opreme) 

in ga zna tudi uporabljati. 
− Pozna pomen varnostnih kopij podatkov in kako se izdelajo varnostne kopije. 
− Pozna možnosti nastavitve natisa (hiter natis, normalen…). 
− Se zna povezati z internetnim omrežjem. 
− Pozna možnosti shranjevanja podatkov na spletnih strežnikih (npr.Drop box). 
− Zna nastaviti in uporabljati programe za vizualno komuniciranje (Skype). 
− Zna nastaviti parametre za sprejem in pošiljanje elektronske pošte. 

 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil informativni cilj 2: našteje osnovne računalniške programe in jih zna 
namestiti na računalnik. Drug evalvator pa je pri informativnem cilju 7 dodal: zna poiskati 
uporabne podatke in informacije na svetovnem spletu, jih ustrezno uporabiti ter kritično 
ovrednotiti. 
 
 
3.3.2 Strokovni modul IKT in osnove poslovnega komuniciranja – Vsebinski 
sklop Osnove poslovnega komuniciranja 
 
Poklicni kompetenci: 
KOPKD1: Obravnava človeka kot osebnost. 
KOPKD2: Komunicira v poslovni situaciji. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 13 ciljev, od tega je 11 (84,6 %) ciljev prejelo oceno 1 (med njimi je 
šest informativnih in pet formativnih ciljev). Ti informativni cilji so: 

1. Cilj 59: loči človekove osebnostne lastnosti; 
2. Cilj 60: pozna pravila poslovne morale in ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji; 
3. Cilj 62: opiše in razume različne skupine kupcev, njihove potrebe in navade; 
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4. Cilj 63: pozna in pojasni različne načine komuniciranja; 
5. Cilj 64: razlikuje način verbalnega in neverbalnega komuniciranja; 
6. Cilj 65: pozna osnove poslovnega komuniciranja. 

Formativni cilji: 
7. Cilj 66: predstavi svoje osebnostne lastnosti; 
8. Cilj 67: vadi različne oblike vedenja pri poslovnem komuniciranju z upoštevanjem 

poslovne morale in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji; 
9. Cilj 69: uri in razvija besedno in nebesedno komuniciranje; 
10. Cilj 70: izdela poslovni dopis in načrtuje poslovni pogovor; 
11. Cilj 71: vadi obvladovanje neprijetnih situacij in sodeluje pri reševanju reklamacij. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Tu bi lahko dodali še tehnike komuniciranja in več psihologije kupcev, ter modele 

učinkovitega komuniciranja. 
3. Poslovno komuniciranje je povezano z vrednotami in uporabo bontona na splošno. 

Vsebine bi bile lahko del strokovnega modula Osnove podjetništva in prodaje, ker se 
vsebinsko bolj dopolnjujejo. 

 
Manjkajoča znanja:  
Nihče ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe:  
En evalvator opozarja: »Ali so upoštevane tudi osnove poznavanja bontona, kar se sicer 
smatra kot del, katerega podajo starši, ampak danes temu še zdaleč ni tako.« 
 
 
3.3.3 Strokovni modul Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja 
 
Poklicne kompetence: 
KVON1: Varuje delovno okolje. 
KVON2: Varuje in ohranja ekosisteme pri svojem delu. 
KVON3: Ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino pri svojem delu. 
KVON4: Uveljavlja trajnostni razvoj v okolju, družbi in gospodarstvu. 
 
Vsi evalvatorji so oceno 1 podali prvi in četrti kompetenci. Drugi kompetenci je en evalvator 
podal oceno 2, tretji kompetenci pa sta jo podala dva evalvatorja. Nihče ni dopisal 
manjkajočih kompetenc. 
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Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 53 ciljev, od tega jih je oceno 1 prejelo 28 (52,8 %), od tega jih je 
12 informativnih in 16 formativnih. Ti cilji so: 
Informativni cilji: 

1. Cilj 72: opredeli značilnosti in procese delovnega okolja; 
2. Cilj 73: seznani se s predpisi, s svojimi pravicami in dolžnostmi v zvezi z varnim 

delom; 
3. Cilj 74: seznani se s predpisi o varovanju zdravja in okolja pri svojem delu; 
4. Cilj 76: loči nevarne in nenevarne snovi; 
5. Cilj 77: pozna naravne ekosisteme in načine njihovega varovanja; 
6. Cilj 78: pozna pomen biotske raznovrstnosti; 
7. Cilj 80: pozna in razlikuje naravne vire; 
8. Cilj 81: pozna povezanost med izčrpavanjem naravnih virov, onesnaževanjem okolja 

in načinom življenja; 
9. Cilj 82: seznani se z nadomestnimi viri energije (veter, sonce, bioplin, biomasa,…); 
10. Cilj 85: pozna vrste odpadkov in načine ravnanja z njimi; 
11. Cilj 88: pozna naravne vrednote; 
12. Cilj 89: pozna kulturno dediščino. 

Formativni cilji: 
13. Cilj 96: pripravi delovno okolje; 
14. Cilj 97: predvidi ukrepe varstva pri delu pri svojem delu; 
15. Cilj 98: uporabi manj nevarne snovi in okolju prijaznejše ukrepe pri svojem delu; 
16. Cilj 99: ugotovi nevarnosti in škodljivosti v učnem, delovnem in domačem okolju; 
17. Cilj 100: varuje delovno okolje sodelavcev; 
18. Cilj 101: presodi vplive svojega dela na naravne ekosisteme; 
19. Cilj 107: upošteva omejitve hrupa pri svojem delu; 
20. Cilj 108: ravna z odpadki na ustrezen način; 
21. Cilj 109: ločeno zbira odpadke; 
22. Cilj 110: uporablja različne informacijske vire; 
23. Cilj 111: racionalno uporablja sredstva pri svojem delu; 
24. Cilj 112: smotrno izkorišča energetske in biološke vire; 
25. Cilj 114: predela organske odpadke v produkte, ki jih je mogoče ponovno uporabiti; 
26. Cilj 120: upošteva vidike trajnostnega razvoja pri svojem delu; 
27. Cilj 122: upošteva večfunkcionalnosti prostora in jih poveže s svojim delom; 
28. Cilj 124: deluje kot aktiven in odgovoren državljan. 

 
Glede na postavljene kriterije, modul ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Delno. 
3. Opredeljeni so široko, vendar je nujno tako zaradi področja, katerega pokrivajo. 
4. Preširoko zastavljeni glede na poklic. 
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Manjkajoča znanja:  
Nihče ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe:  
En evalvator pri informativnem cilju 90 (seznani se z zakonodajo s področja ohranjanja 
narave) sprašuje »na kakšnem nivoju?«, pri formativnem cilju 115 (vključuje obnovljive vire 
energije in snovi pri svojem delu) pa »v kakšnem obsegu, možnostih?«. Prav tako pri 
formativnem cilju 116 (predstavi naravne vrednote) sprašuje »v kakšnem obsegu?«. Drug 
evalvator predlaga spremembo formativnega cilja 118: predstavi ve kje najti ukrepe za 
ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine. 
 
 
3.3.4 Strokovni modul Osnove podjetništva in prodaje 
 
Poklicne kompetence: 
KOPP1: Deluje podjetno. 
KOPP2: Razišče trg in ugotovi potrebe na trgu. 
KOPP3: Prodaja proizvode. 
KOPP4: Izdela kalkulacijo in pripravi osnovni načrt (za posel, prodajo). 
 
Vsi evalvatorji so vsem navedenim kompetencam podali oceno 1, z izjemo enega evalvatorja, 
ki je podal oceno 2 drugi kompetenci. Eden izmed evalvatorjev je dodal tudi kompetenco 
»Marketinške aktivnosti«, hkrati pa opomnil: »Kompetenca 4 mora biti pred kompetenco 3«. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 46 ciljev, od tega je 23 (50,0 %) ciljev prejelo oceno 1. Med njimi je 
12 informativnih in 11 formativnih. Ti informativni cilji so: 

1. Cilj 125: razume pomen in vlogo podjetništva; 
2. Cilj 126: pozna metode oblikovanja in iskanja idej; 
3. Cilj 127: opiše lastnosti, spretnosti in vedenje podjetnika; 
4. Cilj 132: razume pojem trg, trženje; 
5. Cilj 136: opiše direktno in indirektno prodajo; 
6. Cilj 137: našteje lastnosti proizvoda, ki pripomorejo k uspešni prodaji; 
7. Cilj 139: razume pomen zagotavljanja kakovosti storitev; 
8. Cilj 140: pozna pravice kupcev in uporabnikov storitev; 
9. Cilj 141: pozna pravila poštenega poslovanja; 
10. Cilj 144: našteje in opiše prvine poslovnega procesa (delovna sredstva, predmeti dela, 

delo, storitve); 
11. Cilj 145: pozna prihodke in odhodke; 
12. Cilj 148: pojasni lastno ceno. 

Formativni cilji: 
13. Cilj 149: razvija podjetne lastnosti; 
14. Cilj 150: razvija in oblikuje poslovne ideje; 
15. Cilj 158: izbere način prodaje glede na lastnosti proizvodov; 
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16. Cilj 159: izbere primerne prodajne poti; 
17. Cilj 160: določi prodajno ceno proizvoda; 
18. Cilj 162: ravna v skladu z zakonodajo varstva potrošnikov; 
19. Cilj 163: pri promociji, oglaševanju, prodaji proizvoda, izdelka ali storitve je pošten 

do kupcev in strank; 
20. Cilj 164: izbere delovna sredstva in predmete dela gospodarstva oziroma obrata; 
21. Cilj 165: ovrednoti delo; 
22. Cilj 167: izračuna lastno ceno; 
23. Cilj 170: izdela enostavne kalkulacije. 

 
V modulu so evalvatorji, glede na postavljene kriterije za najslabše ocenjene cilje, en 
informativni cilj ocenili slabo (M = 1,57): 

1. Cilj 130: pojasni vlogo in pomen združevanja poslovnih subjektov (zadruge, GZ …). 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, vendar so nekateri cilji so prezahtevni za ta program in so bolj primerni za 

program Hortikulturni tehnik. 
3. Zopet široko opredeljeni, a nujni za današnje podjetništvo!!! 

 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Pozna vire financiranja. 
− Zna opredeliti stroške dela. 

 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 134 dodal: zna definirati in preučevati konkurenco ter 
spozna nelojalno konkurenco in njen vpliv.  
 
 
3.3.5 Strokovni modul Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin –
Vsebinski sklop Naravoslovje v biotehniki 
 
Poklicne kompetence: 
KNRV1: Uporablja temeljna znanja botanike v rastlinski pridelavi. 
KNRV2: Uporablja temeljna znanja priprave raztopin v rastlinski pridelavi. 
KNRV3: Upošteva zakonitosti temeljnih kemičnih in biokemičnih procesov v rastlinski 
pridelavi. 
 
Vse tri kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
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Operativni cilji: 
Od 26 ciljev, ki jih vsebuje vsebinski sklop, jih je oceno 1 prejelo deset (38,5 %). Med njimi 
je šest informativnih in štirje formativni cilji.  
Informativni cilji: 

1. Cilj 173: razloži razvrščanje rastlin; 
2. Cilj 175: ovrednotijo pomen vodnih raztopin za življenje in delo; 
3. Cilj 176: pozna postopek priprave raztopin za uporabo v rastlinski pridelavi; 
4. Cilj 177: pozna znake za nevarne snovi; 
5. Cilj 179: razlikuje znake za nevarne snovi; 
6. Cilj 182: opredeli pojem talne in hranilne raztopine. 

Formativni cilji: 
7. Cilj 188: izračuna količino sestavin (gnojila, FFS, ipd.) za raztopine določene 

koncentracije in pripravi raztopine določenih koncentracij; 
8. Cilj 189: natehta ali odmeri topila in topljenec; 
9. Cilj 190: loči med kislinami in bazami na primerih iz rastlinske proizvodnje; 
10. Cilj 191: oceni jakost kislin/baz na podlagi pH vrednosti njihovih vodnih raztopin. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Določeni cilji so razširjeni že na znanja univerzitetnega študija, morda preširoko. 
3. Večinoma. 

 
Manjkajoča znanja: 
Nihče ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 179 (razlikuje znake za nevarne snovi) dodal: »če jih 
pozna (cilj 177), jih tudi razlikuje«. Pri formativnem cilju 189 (natehta ali odmeri topila in 
topljenec) pa je dodal: »že vključeno v prejšnjem cilju (188 – izračuna količino sestavin 
(gnojila, FFS, ipd.) za raztopine določene koncentracije in pripravi raztopine določenih 
koncentracij)«. 
Drug evalvator pravi, da so informativni cilji 174, 177, 179 ter formativna cilja 192 in 194 »že 
vključeni v modulu Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja«. 
 
 
3.3.6 Strokovni modul Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin – 
Vsebinski sklop Osnove pridelave rastlin 
 
Poklicne kompetence: 
KOPR1: Spremlja in uravnava rastne dejavnike. 
KOPR2: Izbere rastlinsko pridelavo glede na dane pogoje. 
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KOPR3: Izvede pripravo in kultiviranje rastišča ob upoštevanju načel preventive pri varstvu 
rastlin. 
KOPR4: Izvede setev oziroma sajenje in osnovno oskrbo rastlin. 
KOPR5: Izbere ustrezen način varstva rastlin. 
 
Vseh pet kompetenc so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
V tem vsebinskem sklopu so evalvatorji z oceno 1 ocenili 40 (85,1 %) od skupno 47 ciljev, od 
tega jih je 22 informativnih in 18 formativnih. Sedmim ciljem (šest informativnih in en 
formativni cilj) so en (M = 1,14), dva (M = 1,29) ali trije (M = 1,43) evalvatorji podali oceno 
2, kar pa po naših kriterijih še vedno ne pomeni, da so slabo ocenjeni. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 199: primerja značilnosti kmetijstva, hortikulture in gozdarstva (M = 1,29); 
2. Cilj 200: razloži gospodarski pomen pridelovanja poljščin, sadja, grozdja, vrtnin, 

okrasnih zelnatih rastlin in gozdnih sortimentov (M = 1,29); 
3. Cilj 203: pozna tehnike odstranjevanja zarasti in drevja (M = 1,43); 
4. Cilj 205: utemelji nujnost analize tal (M = 1,14); 
5. Cilj 207: pozna tehniko izdelave kolobarja (M = 1,14); 
6. Cilj 208: razlikuje biološke in gospodarske razloge kolobarjenja (M = 1,29). 

Formativni cilj: 
7. Cilj 230: ovrednoti rezultate kemične analize tal in izračuna gnojilni odmerek s 

pomočjo računalniškega programa (M = 1,14). 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem pa je eden še dodal: »Da, saj delo z živimi 
bitji zahteva široka znanja, saj uspeh pomeni eksistenco.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 213 (našteje ukrepe oskrbe posevka oziroma nasada 
med rastno dobo) vprašal: »za katere rastline?« 
Drug evalvator je pri informativnem cilju 200 (razloži gospodarski pomen pridelovanja 
poljščin, sadja, grozdja, vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in gozdnih sortimentov) opomnil, da 
je »poudarek na hortikulturni pridelavi«. Pri formativnem cilju 230 (ovrednoti rezultate 
kemične analize tal in izračuna gnojilni odmerek s pomočjo računalniškega programa) je 
opomnil, da »je to povezano z IKT«. 
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Eden izmed evalvatorjev pa je opozoril, da so formativni cilji 239 – 243 »že vključeni v 
modulu Osnove hortikulture – vsebinski sklop Specialno varstvo vrtnin, okrasnih zelnatih 
rastlin in drevnine«. 
 
 
3.3.7 Strokovni modul Osnove hortikulture – Vsebinski sklop Osnove 
pridelave vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine 
 
Poklicne kompetence: 
KVOD1: Zagotovi ustrezne rastne dejavnike za gojenje vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in 
drevnine. 
KVOD2: Pripravi pogoje za pridelavo vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine. 
KVOD3: Izbere hortikulturne rastline glede na usmeritev vrtnarskega obrata, proizvodnje. 
KVOD4: Spremlja pridelavo vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine. 
 
Vse štiri kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. Je pa eden izmed evalvatorjev dodal sledečo opombo: »Kompetence 
so dobro zastavljene, vendar se jih večina že pojavlja v modulu Osnove rastlinske pridelave z 
varstvom rastlin«. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 33 ciljev, od tega je oceno 1 prejelo 31 (93,9 %) ciljev. Vsi 
informativni cilji (14) so dobili oceno 1, le dva formativna nista bila ocenjena tako. Ta dva 
cilja sta od enega evalvatorja dobila oceno 2 in sta sledeča: 

1. Cilj 270: pripravi semensko blago in seje ter sadi vrtnine, okrasne rastline in drevnino; 
2. Cilj 271: skladišči semensko blago vrtnin, okrasnih rastlin in drevnine. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da, precej vsebin se ponavlja iz strokovnega modula Osnove rastlinske pridelave z 

varstvom rastlin. (2 odgovora) 
3. Opredeljeni so široko a nujno potrebno za to področje. 

 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator opozarja, da se informativni cilj 244 (ugotavlja vpliv rastnih dejavnikov na rast 
in razvoj vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine) »nahaja že v sklopu Osnove predelave 
rastlin«. 
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3.3.8 Strokovni modul Osnove hortikulture – Vsebinski sklop Specialno 
varstvo vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine 
 
Poklicni kompetenci: 
KSVR1: Določi gospodarsko pomembne škodljive organizme in nežive povzročitelje poškodb 
na vrtninah, okrasnih rastlinah in drevnini. 
KSVR2: Vrši varstvo vrtnin, okrasnih rastlin in drevnine ob upoštevanju načel varovanja 
zdravja in okolja. 
 
Prvo kompetenco so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, drugo pa je šest evalvatorjev ocenilo z 
oceno 1 in en evalvator z oceno 2. En evalvator je dodal kompetenco »Alternativni pristopi, 
predatorski škodljivci in biotsko varstvo rastlin nasploh«. Drug evalvator je opomnil: »v 
modulu Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin so osnove varstva rastlin in bi jih bilo 
smiselno združiti v en modul«. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 21 ciljev (11 informativnih in deset formativnih), pri čemer so vsi 
(tako informativni kot informativni) prejeli oceno 1. Cilji od 277 do 297 so predstavljeni v 
Prilogi 1. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, vendar se vsebine podvajajo! 
3. Novi pristopi temeljijo na okolju prijazne zaščite rastlin; to področje manjka. 

 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Pozna eko sredstva za zatiranje. 
Pri formativnih ciljih pa: 

− Pozna varstvo pri delu s FFS. 
 
Opombe: 
En evalvator je dodal, da se formativni cilj 290 (razbere znake pomanjkanja osnovnih hranil) 
»pojavi že v prejšnjem sklopu«, formativni cilj 293 (sodeluje pri izbiri primernega načina 
uporabe FFS v vrtnarstvu in upošteva posledice uporabe za okolje) »pa je že v vsebinskem 
sklopu Osnove pridelave rastlin«. 
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3.3.9 Strokovni modul Osnove hortikulture – Vsebinski sklop Osnove 
krajinskega vrtnarstva 
 
Poklicne kompetence: 
KOKV1: Izbere vrste grajenih in zelenih prvin ter rabo zelenih površin. 
KOKV2: Izvede enostavne postopke gradnje grajenih prvin ter pripravi rastišče za zelene 
prvine. 
KOKV3: Vzdržuje in oskrbuje grajene prvine. 
KOPV4: Zasadi in oskrbuje zelene prvine na zelenih površinah. 
 
V tem sklopu je en evalvator ocenil prvo in tretjo kompetenco z oceno 3, četrto kompetenco z 
oceno 2, ostalih šest evalvatorjev je podalo oceno 1. Drugo kompetenco sta dva evalvatorja 
ocenila z oceno 2, ostalih pet z oceno 1. En evalvator je dodal kompetenco: »Odlično pozna 
karakteristike rastlin, njihovih vrst, sort…«, s pripombo, da je »to temelj za vse delo!!!« 
Drug evalvator je opomnil, »da za poklic cvetličar navedene 4 kompetence niso potrebne – le 
zasaditve gred, grobov, korit, nasadkov«. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 52 ciljev, od tega je oceno 1 prejelo le 12 (23,1 %) ciljev. Med temi 
je devet informativnih in samo trije formativni.  
Informativni cilji: 

1. Cilj 298: opredeli vlogo zelenja v urbanem okolju; 
2. Cilj 299: razlikuje grajene in zelene prvine zelenih površin; 
3. Cilj 300: razlikuje različne tipe zelenih površin; 
4. Cilj 301: razloži funkcionalnost grajenih in zelenih prvin ter funkcije zelenih površin; 
5. Cilj 309: pojasni različne postopke pri obdelavi tal; 
6. Cilj 315: razloži kakovost sadilnega materiala; 
7. Cilj 316: razlikuje rastišča za različne zelene prvine; 
8. Cilj 317: razloži različne postopke sajenja in presajanja zelenih prvin; 
9. Cilj 323: pozna pravila trženja sadilnega materiala. 

Formativni cilji: 
10. Cilj 324: ugotovi vlogo zelenih površin in dejavnosti, ki se odvijajo na njih; 
11. Cilj 325: skicira grajene in rastlinske elemente na zelenih površinah; 
12. Cilj 326: razlikuje različne tipe zelenih površin. 

 
Evalvatorji so v tem sklopu slabo (M = 1,57) ocenili deset (15,4 %) ciljev, in sicer osem iz 
informativnih ciljev ter dva formativna.  
Informativni cilji: 

1. Cilj 302: razume pomen geodezije za postavitev in ureditev zelenih površin; 
2. Cilj 303: opiše osnovna zemljemerska orodja, pripomočke in instrumente; 
3. Cilj 306: razloži postopke izvedbe zemeljskih del; 
4. Cilj 307: opiše različne zemeljske premike in oblikovanje ravnih in neravnih površin; 
5. Cilj 310: razloži lastnosti materialov za izdelavo grajenih prvin; 
6. Cilj 311: razlikuje tehnike za gradnjo posameznih grajenih prvin; 
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7. Cilj 312: našteje stroje in orodja za izdelavo grajenih prvin; 
8. Cilj 313: razloži načine zasaditev in vzdrževanja grajenih prvin. 

Formativna cilja: 
9. Cilj 327: uporablja enostavne geodetske pripomočke in orodja za zakoličevanje ter 

postavljanja elementov v prostor; 
10. Cilj 336: uporabi ustrezen material za izdelavo grajene prvine. 

 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (3 odgovori) 
2. Da, vendar so nekateri cilji za program Cvetličar prezahtevni. 
3. Da, vendar bi bil za poklic cvetličar potreben poudarek na rastlinah, ki jih cvetličarji 

uporabljajo pri svojem delu. 
4. Delno, veliko navedenih ciljev je nepotrebnih za poklic cvetličarja in je nerazumno, da 

so vključeni v obvezni modul, modula Poročna in Žalna floristika pa sta izbirna! 
5. Če ni odličnega znanja o karakteristikah rastlin, so vsi našteti cilji nični!!! 

 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal:  

− Odlično poznavanje rastlin!!! 
 
Opombe: 
En evalvator opozarja, da se formativni cilji 341 – 344 (Priloga 1) »pojavljajo že v vsebinskem 
sklopu Osnove pridelave rastlin«. 
 
 
3.3.10 Strokovni modul Osnove hortikulture – Vsebinski sklop Osnovna 
načela in zakonitosti oblikovanja 
 
Poklicni kompetenci: 
KOZO1: Izdela značilno cvetlično vezavo za posamezno umetnostno zgodovinsko obdobje. 
KOZO2: Pripravi in uporabi različne materiale, stroje orodja in naprave. 
 
Vsi evalvatorji so omenjeni kompetenci ocenili z oceno 1, pri tem pa je evalvator dodal še 
kompetenco: »Skladno z arhitekturo ureditve prostora, mora znati izdelati cvetlično vezavo«, 
s pripombo, da »je to za današnji pristop nujno potrebno«. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 15 ciljev, pri čemer so vsi prejeli oceno 1. Vsi cilji od 350 do 364 so 
predstavljeni v Prilogi 1. 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili z naslednjimi odgovori: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da, vendar se ti cilji ponavljajo že v modulih Oblikovanje cvetličnih vezav in 

dekoracij ter Priprava in izdelava aranžerskega materiala … (2 odgovora) 
3. Cilj je dosežen takrat, ko znamo s cvetlično vezavo nadgraditi arhitekturo okolja v 

katerega smo postavljeni. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal:  

− pozna osnove arhitekture interierja in eksterierja. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 360 (našteje stroje, orodja in naprave uporabne pri 
oblikovanju cvetličnih vezav in vrtov) dodal: »ni logično, da so tu omenjeni tudi vrtovi!« 
Drug evalvator pri istem cilju sprašuje »ali je tukaj mišljeno cvetličnih vezav ali dekoracij?« 
Tretji evalvator pa pri tem cilju dodaja: »ne sodi v ta sklop, delno je že v prejšnjem, delno v 
Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij – 2. sklop«. 
Eden izmed evalvatorjev pri informativnih ciljih od 350 do 356 (Priloga 1) opozarja, da so »ta 
znanja v modulu Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij – 2. vsebinskem sklopu in je to 
nepotrebno podvajanje«. Hkrati tudi drug evalvator dodaja: »večina ciljev se ponavlja v 
drugih strokovnih modulih pri programu Cvetličar«. 
 
 
3.3.11 Strokovni modul Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij – 
Vsebinski sklop Rezano cvetje, zelenje in lončnice 
 
Poklicne kompetence: 
KRCZ1: Izbere primerno rezano cvetje, zelenje in lončnice za izdelavo cvetličnih vezav in 
dekoracij. 
KRCZ2: Pripravi rezano cvetje, zelenje in lončnice za transport in prodajo. 
KRCZ3: Ohranjanja kakovost rezanega cvetja in zelenja. 
 
Evalvatorji so vse tri kompetence ocenili z oceno 1, pri tem niso podali morebitnih opomb niti 
manjkajočih kompetenc. 
 
Operativni cilji: 
V tem vsebinskem sklopu samo en informativni cilj ni dobil ocene 1. Dva evalvatorja sta ga 
namreč ocenila z oceno 2. Ta cilj je: 

1. Cilj 372: loči specifična transportna vozila. 
  
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
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Šest evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno, en evalvator pa je dejal: 

1. Poznavanje karakteristik rastlin je zopet največjega pomena!!!!! 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator pri informativnem cilju 369 (pozna posamezne rodove, vrste in sorte cvetočih 
lončnic in lončnic z okrasnimi listi) dodaja, da se »sortiment menja«. 
 
 
3.3.12 Strokovni modul Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij – 
Vsebinski sklop Načela, zakonitosti in stili oblikovanja 
 
Poklicni kompetenci: 
KNZS1: Izdela v različnih barvnih kombinacijah cvetlične izdelke in dekoracije. 
KNZS2: Izdela različne cvetlične vezave in dekoracije ob upoštevanju načel oblikovanja in 
kompozicijskih razmerij. 
 
Evalvatorji so obe kompetenci ocenili z oceno 1, pri tem niso podali morebitnih opomb niti 
manjkajočih kompetenc. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 52 ciljev, od tega je oceno 1 prejelo 43 (82,7 %) ciljev (31 
informativnih in 12 formativnih. Ostali cilji (štiri informativnih in pet formativnih) pa so od 
enega (M = 1,14) ali dveh (M = 1,29) evalvatorjev bilo ocenjenih z oceno 2. Ti cilji so 
naslednji. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 389: loči psihološke učinke posameznih barv; 
2. Cilj 390: razume psihološki učinek barv v cvetličnih vezavah in dekoracijah; 
3. Cilj 413: pozna načela oblikovanja in zasajevanja nasadkov; 
4. Cilj 414: razlikuje posamezne nasadke. 

Formativni cilji: 
5. Cilj 421: izdela portfolio šopkov s primeri uporabe načel oblikovanja (M = 1,14); 
6. Cilj 424: izdela portfolio aranžmajev s primeri uporabe načel oblikovanja (M = 1,14); 
7. Cilj 426: izdela portfolio nasadkov s primeri uporabe načel oblikovanja (M = 1,29); 
8. Cilj 427: izdela nasadek (M = 1,14); 
9. Cilj 428: uporabi orodja, pripomočke in materiale ter tehnike dela pri izdelavi in 

zasaditvi nasadkov (M = 1,14). 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da in nujno potrebno tako za kvaliteten pristop v današnjem poslovnem svetu. 
3. Delno. Bolj kot izdelava portfolia je pomembna praktična izdelava posameznih 

izdelkov, saj se dijaki tako srečajo s konkretnimi težavami pri posamezni tehniki 
izdelave. Portfolio izdelkov je lahko le zbir idej za rojevanje novih idej. 

 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri formativnih ciljih dodal:  

− Zna narediti aranžmaje za vse priložnosti: poroka, pogreb. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 391 (razlikuje višino, barvo, točko, linijo, ploskev, kot 
elemente likovnega izražanja) opomnil, da se »vsebina ponavlja«. Pri formativnih ciljih 421 
(izdela portfolio šopkov s primeri uporabe načel oblikovanja), 424 (izdela portfolio 
aranžmajev s primeri uporabe načel oblikovanja) in 426 (izdela portfolio nasadkov s primeri 
uporabe načel oblikovanja) pa je opomnil, da »če je le mogoče, naj jih raje izdela v praksi«. 
 
 
3.3.13 Strokovni modul Priprava in izdelava aranžerskega materiala – 
Vsebinski sklop Fizikalne in kemijske osnove v biotehniki 
*Snov učnega sklopa je integrirana iz kataloga znanj za Naravoslovje. 
 
Poklicni kompetenci: 
KFKO1: Upošteva osnovne fizikalne zakonitosti pri varnem delu s stroji, orodji in napravami. 
KFKO2: Razlikuje in izbere ter uporabi snovi in materiale v kmetijstvu, gozdarstvu in 
vrtnarstvu in cvetličarstvu. 
 
Prvo kompetenco je pet evalvatorjev ocenilo z oceno 1 in dva z oceno 2, drugo kompetenco 
pa je le en evalvator ocenil z oceno 2, ostali so podali oceno 1. Tisti evalvator, ki je obema 
kompetencama podal oceno 2, je svojo odločitev tudi obrazložil: »glede nato da je ta sklop 
namenjen samo cvetličarjem, bi lahko bil usmerjen samo v cvetličarstvo in bi lahko 
gozdarstvo, kmetijstvo izpustili«. Eden izmed evalvatorjev predlaga dodatno kompetenco 
»Poznavanje zgradbe rastlin, kot osnove za izbor rastlin z obstojnimi karakteristikami«. 
 
Operativni cilji: 
Od 18 ciljev, ki jih vsebinski sklop vsebuje, sta oceno 1 prejela dva (11,1 %) cilja, oba sta 
informativna: 

1. Cilj 435: našteje osnovne merske enote in količine; 
2. Cilj 440: opiše prehode med agregatnimi stanji najpogosteje uporabljenih snovi (voda, 

plini in podobno). 
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Evalvatorji so v tem sklopu slabo (M = 1,57) ocenili štiri (22,2 %) formativne cilje: 
1. Cilj 443: določi težišče na izbranem stroju ali napravi; 
2. Cilj 444: spremlja nagib in zdrs strojev in naprav ter pri delu upošteva možnost 

prevračanja; 
3. Cilj 446: izmeri vozno hitrost traktorja, površino njive, temperaturo v rastlinjaku, tlak 

v pnevmatikah in podobno; 
4. Cilj 449: izbere primeren material za osnovna popravila strojev in naprav. 

 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Delno. 
3. Delno. Navedeni cilji sicer zasledujejo poklicne kompetence, vendar pa teme niso 

najbolj aktualne. Cvetličarji se najbrž ne bodo nikoli srečali s traktorjem. Stroji, ki jih 
bodo mogoče uporabljali, bodo tehnološko napredni in jih sami najbrž ne bodo 
popravljali. 

4. Številni cilji zajemajo znanja, ki bi morala biti del osnovnošolske izobrazbe. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 435 (našteje osnovne merske enote in količine) 
zapisal, da »to spada med splošno izobrazbo – matematiko«.  
Dva evalvatorja sta opozorila, da je informativni cilj 436 (spozna standarde in razloži njihov 
pomen) in formativni cilj 447 (racionalno porablja energijo) »že v modulu Varovanje okolja z 
osnovami trajnostnega razvoja«.  
En evalvator je dopolnil informativni cilj 442: pozna materiale, ki se uporabljajo pri kmetijski, 
gozdarski, cvetličarski in vrtnarski tehniki. Prav tako je pri formativnih iljih 443 – 446 dodal, 
da »bi bilo bolje, če bi bili vključeni v modul Osnove hortikulture«. Pri ciljih 439, 440 in 448 
pa je dodal, da »bolj sodijo v sklop Naravoslovje v biotehniki«. 
 
 
3.3.14 Strokovni modul Priprava in izdelava aranžerskega materiala – 
Vsebinski sklop Aranžerski material 
 
Poklicni kompetenci: 
KAŽ1: Izbira in pripravi aranžerski material. 
KAŽ2: Izdela osnovni in pomožni aranžerski material. 
 
Obe kompetenci sta od vseh evalvatorjev prejeli oceno 1, eden izmed njih predlaga tudi 
dodatno kompetenco »Zna opredeliti vlogo stroškov dela v skladu s končno ceno produkta in 
s tem smiselnost izdelave«. 
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Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 36 ciljev, od tega le en formativni cilj ni dobil od vseh evalvatorjev 
ocene 1, temveč mu je en podal oceno 2. Ta cilj je: 

1. Cilj 470: skladišči in vzdržuje orodja in naprave. 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, mogoče bi dodali še poznavanje suhih in naravnih materialov. 
3. Pomembno je, da zna opredeliti potrebe tržišča za produkte, ki jih ima namen 

proizvajati – raziskava tržišča? 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je za informativni cilj 456 (pozna varnostne ukrepe pri delu z orodji in 
napravami) povedal, da bi bilo »bolje, če bi se nahajal v 1. sklopu«, pri informativnem cilju 
467 (loči vrste aranžerskega materiala iz umetnih materialov) pa sprašuje »zakaj zgolj 
umetnih?«  
 
 
3.3.15 Strokovni modul Poročna floristika 
 
Poklicne kompetence: 
KPF1: Sledi vlogi, pomenu, tradiciji in značilnostim poročne floristike. 
KPF2: Izdela krasitev poročne slovesnosti. 
KPF3: Trži storitev. 
 
Vsem trem kompetencam so vsi evalvatorji podali oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal 
morebitne manjkajoče kompetence oziroma opomb. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 29 ciljev, od tega trije formativni cilji niso bili ocenjeni z oceno 1, 
temveč jim je en evalvator podal oceno 2. Ti cilji so: 

1. Cilj 504: izdela portfolio tradicionalnih cvetličnih vezav in dekoracij značilnih za 
poročno floristiko ter njihovo uvrstitev v prostor; 

2. Cilj 513: izdela portfolio zaznanih barvnih kombinacij v naravi, v umetniških delih, v 
poročnih revijah, barvne kompozicije v prostoru, pozicije posameznih barv, barvnih 
trendov...; 

3. Cilj 515: ponudbe v poročni floristiki v določenem kraju. 
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Glede na postavljene kriterije, modul ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri čemer je eden izmed njih še dodal, da »bi to 
moral biti obvezen modul«. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnih ciljih 495, 496 in 499 (Priloga 1) opomnil, da se »snov 
ponavlja z modulom Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij«.  
Drug evalvator je pri cilju 501 dodal, da »le ta sodi v modul Osnove podjetništva in prodaje«. 
Dopolnjena sta tudi dva formativna cilja, in sicer cilj 504: izdela portfolio tradicionalnih 
cvetličnih vezav in dekoracij značilnih za poročno floristiko ter njihovo uvrstitev v prostor ter 
cvetlične vezave in dekoracije sam tudi izdela in cilj 506: izdela tradicionalno poročno 
cvetlično vezavo in dekoracijo ter izdela moderno in posebno poročno vezavo in dekoracijo. 
 
 
3.3.16 Strokovni modul Žalna floristika 
 
Poklicne kompetence: 
KŽF1: Sledi vlogi, pomenu, tradiciji in značilnostim žalne floristike. 
KŽF2: Izdela krasitev v žalni floristiki. 
KŽF3: Trži storitev. 
 
Vse tri kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 32 ciljev, od tega je oceno 1 prejelo 23 (71,9 %) ciljev. Med njimi je 
12 informativnih in 11 formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 517: pozna tradicijo in regijske značilnosti žalne floristike; 
2. Cilj 518: razlikuje vlogo, pomen in značilnosti žalne floristike; 
3. Cilj 519: pozna tradicionalne cvetlične vezave in dekoracije ter simboliko njihovih 

oblik, rastlinskih in nerastlinskih materialov, barvnih kombinacij ter razvrstitev v 
prostor; 

4. Cilj 520: razloži primere rastlinskih in drugih materialov v žalni floristiki; 
5. Cilj 521: preuči simboliko oblik cvetličnih vezav, rastlinskih in nerastlinskih 

materialov, barvnih kombinacij primernih v žalni floristiki; 
6. Cilj 522: preuči vlogo, pomen in značilnosti žalne floristike; 
7. Cilj 523: pozna pomembne elemente celostnega pristopa v žalni floristiki; 
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8. Cilj 527: pozna odnos med barvo in različnimi materiali, med barvo in žalnim 
prostorom, odnos barvnih kompozicij v različnih kulturnih sredinah; 

9. Cilj 528: razume pomen poznavanja barvnih trendov v žalni floristiki ter povezavo s 
simboliko žalne krasitve; 

10. Cilj 531: pozna različne načine prikazovanja idejnih konceptov cvetličnih vezav in 
dekoracij v žalni floristiki; 

11. Cilj 532: razloži načine izdelave projekta žalne krasitve; 
12. Cilj 534: sledi barvnim trendom v žalni floristiki. 

Formativni cilji: 
13. Cilj 535: izdela portfolio tradicionalnih in regijsko značilnih cvetličnih vezav 

primernih za žalno floristiko ter njihovo uvrstitev v prostor; 
14. Cilj 536: izdela portfolio rastlinskih in drgih materialov primernih za regijsko 

značilnie in tradicionale žalne krasitve; 
15. Cilj 537: izdela regijsko značilno in tradicionalno žalno cvetlično vezavo in 

dekoracijo; 
16. Cilj 538: izdela enostavni načrt celostnega pristopa v žalni floristiki; 
17. Cilj 541: izdela študijo mode in trendov v žalni floristiki, uporabe modnih barv in 

barvnih kombinacij v povezavi s simboliko žalne krasitve, vpliva barvnih kombinacij 
na atmosfero v žalnem prostoru; 

18. Cilj 542: ustvari primerno atmosfero v žalnem prostoru; 
19. Cilj 543: izdela preprosto risbo ideje, motiva v merilu, tlorisu in narisu žalne krasitve; 
20. Cilj 544: prikaže idejni koncept cvetličnih vezav in dekoracij v žalni floristiki; 
21. Cilj 545: izdela žalno krasitev glede na izbrano idejo; 
22. Cilj 546: ovrednoti celotno žalno krasitev; 
23. Cilj 547: izdela projekt žalne krasitve. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da, vendar bi to moral biti obvezen modul. 
3. Da, dodati je potrebno še poznavanje nelojalne konkurence iz tega področja 

(cvetličarji nimajo možnosti izdelave žalnih dekoracij in krasitev, ker jim to možnost 
jemljejo pogrebne službe – to je isto kot, da bi zdravnik sam prodajal zdravila in 
medicinske pripomočke).  

4. Pomemben je tudi, način pristopa v dani situaciji – PIETETA. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Opombe sta podala dva evalvatorja, ki pa sta si bila precej enotna. Oba sta dejala, da se 
informativni cilj 525 (razloži barvne kombinacije v različnih letnih časih, prostorih, v 
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umetniških delih, barvne kompozicije v prostoru, pozicije posameznih barv, vpliv barvnih 
kombinacij na simboliko žalne krasitve) »ponavlja s snovjo iz modula Oblikovanje cvetličnih 
vezav in dekoracij, delno je že v cilju 521 (preuči simboliko oblik cvetličnih vezav, rastlinskih 
in nerastlinskih materialov, barvnih kombinacij primernih v žalni floristiki).« Eden izmed 
njiju je enako opombo (glede ponavljanja) podal tudi pri ciljih 524, 529, 533, 534, 539 in 548 
(Priloga 1). Za slednjega drug evalvator pravi, da se »že nahaja v cilju 538.« 
Drugi pa predlaga, da bi informativni cilj 533 (razume pomen zaznavanja barv) z besedami: 
»združili s ciljem 524 (pozna pomen zaznavanja barv).«  
Eden izmed njiju je še dopolnil formativni cilj 535: izdela portfolio tradicionalnih in regijsko 
značilnih cvetličnih vezav primernih za žalno floristiko ter njihovo uvrstitev v prostor, ter 
dekoracije in krasitve tudi sam izdela. 
 
 
3.3.17 Strokovni modul Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in 
nasadkov 
 
Poklicne kompetence: 
KAŠN1: Sledi vlogi, pomenu, tradiciji in značilnostim izdelave aranžmajev, šopkov in 
nasadkov. 
KAŠN2: Izdela aranžmaje, šopke in nasadke. 
KAŠN3: Trži storitev. 
 
Vse tri kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 37 ciljev, od tega jih je oceno 1 prejelo 31 (83,8 %). Med njimi je 14 
informativnih in 17 formativnih ciljev. Ostalih šest ciljev (štirje informativni in dva 
formativna) je od enega evalvatorja dobili oceno 2. Ti informativni cilji so: 

1. Cilj 559: pozna pojme ideja, motiv, skica, merilo, naris, tloris; 
2. Cilj 560: pozna različne koncepte risanja; 
3. Cilj 564: seznani se z večjimi prostorskimi dekoracijami in umetnostno zgodovino le 

teh; 
4. Cilj 566: pozna možnosti iskanja rešitev v nepredvidljivih situacijah. 

Formativna cilja: 
1. Cilj 578: izdela preprosto risbo ideje, motiva v merilu, tlorisu in narisu; 
2. Cilj 582: izdela portfolijo zaznanih barvnih kombinacij v naravi, v umetniških delih, v 

revijah ... 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri čemer je eden izmed njih še dodal, da »bi to 
moral biti obvezen modul«. 
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Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Dva evalvatorja sta pri informativnih ciljih 556 (razlikuje posode) in 557 (opiše razlike med 
natikalnimi sredstvi) opozorila, da »sta že v modulu Priprava in izdelava aranžerskega 
materiala.« 
En evalvator je pri ciljih 559, 560, 578 in 582 (Priloga 1) opomnil, da se »ponavljajo s snovjo 
iz modula Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij«. Pri informativnem cilju 564 (seznani se 
z večjimi prostorskimi dekoracijami in umetnostno zgodovino le teh) navaja, da je »to 
povezava z umetnostjo«. Pri informativnem cilju 566 (pozna možnosti iskanja rešitev v 
nepredvidljivih situacijah) opozarja, da se »tega ne da naučiti«. Pri formativnem cilju 568 pa 
dodaja: izdela portfolio tradicionalnih aranžmajev, šopkov in nasadkov ter jih tudi izdela.  
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3.4 ODGOVORI NA ODPRTA VPRAŠANJA 
 
Evalvatorji so odgovarjali na sedem odprtih vprašanj, ki so se navezovala na celoten 
izobraževalni program in temeljne cilje prenove. 
 
1. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Izobraževalni programi naj izhajajo iz širših 
delovnih in poklicnih področij, nastajajo naj na podlagi povezovanja poklicev v skupine tako, 
da pridobljena izobrazba zagotavlja posamezniku znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje 
razmeram v delovnem procesu, mu omogoča večjo delovno mobilnost oz. prehodnost (izbiro) 
med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju, zlasti pa večjo prilagodljivost pri nadaljnjem 
pridobivanju izobrazbe in kvalifikacij.« Ali je izobraževalni program zasnovan tako, da 
posamezniku razvija znanje, spretnosti in kompetence za hitro prilagajanje razmeram v 
delovnem procesu, mu omogoča večjo delovno mobilnost med poklici in delovnimi mesti pri 
zaposlovanju? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (3 odgovori) 
2. Da, saj vsebuje dovolj splošnih kompetenc, ki so potrebne pri vseh poklicih. 
3. Če bi posameznik vsaj 70 % razvil zgoraj našteta znanja z zaposlitvijo zagotovo ne bi 

bilo težav. Prehajanje med poklici in delovnimi mesti bi bilo tako skoraj neovirano, 
kar pomeni, da je zasnova kvalitetna. 

4. Prednost tega programa je, da vsak strokovni modul sestavlja praktični in teoretični 
pouk, zato lahko teoretično znanje dijaki sproti nadgradijo s praktičnimi izkušnjami. 

5. Znotraj programa cvetličar je nesmiselno izbirati med moduli Poročna floristika, Žalna 
floristika in Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov. Vse module mora 
dober cvetličar obvladati, če želi biti uspešen v svojem poklicu. Kljub nekaj manj 
vsebinam iz področja vrtnarstva, je dovolj usposobljen za prehod do poklica vrtnar. Če 
bi si že v osnovi pridobil še kakšen poklicni standard iz programa vrtnar, ne bi bilo nič 
narobe. 

 
 
2. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Učni cilji morajo biti določeni jasno, da jih je 
mogoče čim bolj enopomensko razumeti; tako bo učiteljem omogočeno lažje izbirati ustrezne 
vsebine in metode pouka. Učni cilji se določajo tudi s premislekom o njihovi realni 
uresničljivosti.« Ali menite, da katalogi znanja uresničujejo to načelo? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Dodal bi samo, da se je potrebno zapisanega tudi držati ni v prvi vrsti razumeti cilje, 

da jih lahko učitelji podajajo naprej kvalitetno. Preverjanje znanj učiteljev, še zdaleč 
ne bi bilo odveč, saj so ti odgovorni za kvalitetno podanega znanja. 
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3. Doseganje formativnih ciljev je lahko povezano tudi z opremljenostjo šole, zato ob 
pomanjkanju finančnih sredstev za nabavo opreme to ni vedno uresničljivo. 

4. Učni cilji so določeni dovolj jasno. Moti le ponavljanje določenih tem pri več 
modulih, zaradi česar se izgublja dragocen čas za izvajanje pomembnih učnih vsebin. 
 
 

3. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Vsako praktično izobraževanje in razvijanje 
praktičnih spretnosti naj bo teoretično osmišljeno, tako da se bodo dijaki poklicno in delovno 
usposabljali ter spretnosti urili in razvijali na podlagi poznavanja in razumevanja splošnih 
principov in teorij ter znali vnaprej predvideti posledice strokovnih odločitev in opravil, ne pa 
samo na podlagi izkušenj in posnemanja.« Ali so informativni cilji (teoretično znanje) v 
katalogih znanj zapisani tako, da je praktično izobraževanje in razvijanje praktičnih spretnosti 
tudi teoretično osmišljeno? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Teoretično znanje je zapisano tako, da je možna tudi praktična izvedba, potrebno pa bi 

se bilo tega 100 % držati, saj sem prepričan, da se to ne izvede v celoti. Potrebno bi 
bilo natančno opredeliti kdo izvede katera teoretična znanja v praksi. 

3. Vnaprejšnje predvidevanje posledic strokovnih odločitev je vedno povezano tudi z 
osebnostnimi lastnostmi tistega, ki (se) odloča, zato samo izobraževanje tega ne more 
zagotoviti. 

 
 
4. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Izobraževalni programi naj bodo strukturirani 
tako, da bo vsakdo lahko dosegel temeljno poklicno izobrazbo ali vsaj javno priznano 
poklicno kvalifikacijo. Možnosti za nadaljnjo poklicno kariero, zlasti za nadaljnje 
izobraževanje, za poglabljanje in razširjanje poklicne izobrazbe, se zagotovijo v poklicni 
vertikali s programi za pridobivanje višjih izobrazbenih stopenj.« Ali katalogi vključujejo 
kompetence, znanja in spretnosti, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na 
hortikulturnem področju (Hortikulturni tehnik PTI)? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da, vendar če je vse našteto doseženo le na nivoju/stopnji doseganja minimalnega 

standarda, je nadaljevanje izobraževanja neprimerno. 
3. Zagotovo, saj so zelo obširni in izčrpni, čeprav včasih posegajo po znanjih 

univerzitetnega študija, včasih pa se dotikajo znanj, ki bi moral biti že del 
osnovnošolske izobrazbe. 

4. Ne. 
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5. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »S predmetniki naj se presega predmetna 
razdrobljenost in zagotavlja čim večja stopnja integrativnosti znanja, zlasti z zmanjševanjem 
števila predmetov oz. modulov, s povezovanjem posameznih področij znanja v logično in 
vsebinsko zaokrožene celote.« Ali cilji v katalogih znanj uresničujejo to načelo? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (2 odgovora) 
2. Da. Je pa to odvisno tudi od sodelovanja učiteljev, ki učijo v programu. 
3. Deloma, saj kljub temu prihaja do nepotrebnega podvajanja vsebin. (2 odgovora) 
4. Ne vedno. Določene vsebine je nesmiselno integrirati v posamezne strokovne module, 

ker se s tem izgublja kompetentnost. Strojništvo z delom fizike bi bilo lahko 
samostojni modul, saj na primer vsebine ne sodijo v modul Priprava in izdelava 
aranžerskega materiala. Pod ime modula se prevečkrat skriva nekaj, kar ne predstavlja 
vsebin, ki jih modul obravnava. Določene teme so stvar splošne izobrazbe ali pa sodijo 
med splošne predmete in ne direktno v stroko. 

5. Ne. 
 
 
6. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Katalogi znanja za posamezne strokovne 
module naj bodo uravnoteženi glede upoštevanja načel sistematičnosti in eksemplarnosti 
pouka, osredotočijo naj pozornost na temeljno znanje, zagotavljajo naj najvišjo kakovost v 
temeljnih dejavnostih posameznega poklica oz. stroke.« Ali menite, da kompetence in cilji, 
opredeljeni v katalogih znanja, omogočajo doseganje kompetenc, zapisanih v poklicnem/ih 
standardu/ih? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da, skoraj v celoti. 
3. Da, vendar je to odvisno tudi od tega, katere izbirne predmete imajo. 
4. Ne, ker je žal večina modulov, ki obravnavajo konkretna znanja in kompetence 

cvetličarja izbirnih (Poročna floristika, Žalna floristika, Priprava in izdelava 
aranžmajev, šopkov in nasadkov), obvezni modul Osnove hortikulture pa vsebuje 
veliko vsebin, ki za cvetličarja kot osnovna znanja niso potrebna. 

 
 
7. Poklicni standard je podlaga za pripravo izobraževalnega programa. Ali se vam zdi, da so 
poklicni standardi, vključeni v izobraževalni program Cvetličar, izbrani smiselno in ustrezno 
glede na zahteve na trgu dela ter vključujejo potrebne kompetence? Prosimo, napišite mnenje 
za vsak poklicni standard posebej. 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Vsi poklicni standardi, vključeni v izobraževalni program Cvetličar, so izbrani 
smiselno in ustrezno. (4 odgovori) 
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2. Vsi poklicni standardi, vključeni v izobraževalni program Cvetličar, so izbrani 
smiselno in ustrezno, z izjemo zadnje točke – varovanje zdravja in okolja, saj je 
preobsežna. Poznavanje vseh predpisov je nemogoče in nepotrebno. 

3. Zaradi majhnosti domačega trga in delovanja na ožjem lokalnem področju, je izredno 
velikega pomena, da so v enem izobraževalnem programu resnično vključena in 
povezana vsa znanja tega področja, saj funkcioniranje v obsegu enega poklicnega 
standarda ni mogoče za preživetje na področju Cvetličarja. Zato je nujno povezati in 
združevati znanja oblikovalca cvetličnih dekoracij in izdelovalca aranžerskega 
materiala, saj bo ena oseba ob izdelavi aranžerskega materiala že vedela kam vklopiti 
ta material pri oblikovanju cvetlične vezave in dekoracije in kako izdelek dokončno 
plasirati na tržišču. 

4. Poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij pokriva vsa 
potrebna področja za normalno delo v cvetličarni. Na našem tržišču je poleg naštetega 
potrebno še znanje iz načrtovanja in izvedbe posameznih manjših površin, obhišnih 
vrtov, grobov in podobno. Pri poklicnem standardu Izdelovalec/izdelovalka 
aranžerskega materiala pa je treba dodati še: pripravi in izdela aranžerske konstrukcije 
iz različnih materialov in za različne dogodke. 
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3.5 SKLEP 
 
Sedem evalvatorjev je ocenjevalo pomembnost 585 operativnih ciljev, ki tvorijo strokovni del 
izobraževalnega programa Cvetličar/SPI. Vsi so oceno 1 pripisali 402 (68,72 %) ciljem in, 
glede na postavljene kriterije, slabo ocenili 15 (2,6 %) ciljev. 
Program vsebuje 10 strokovnih modulov, nekateri izmed njih pa so razdeljeni tudi na 
vsebinske sklope, tako, da program skupno vsebuje 17 različnih sklopov. Evalvatorji so v 10 
sklopih ocenili 80 % ali več ciljev kot temeljnih (ocena 1), v štirih sklopih od 50 % do 70 % 
ciljev kot temeljnih (predvsem zaradi tega, ker se jim zdijo nekateri cilji preširoko zastavljeni 
oziroma prezahtevni), kot slabše tri ocenjene sklope pa so izpostavili: 

• Strokovni modul Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin – sklop Naravoslovje 
v biotehniki (38,5 % temeljnih ciljev); 

• Strokovni modul Osnove hortikulture – sklop Osnove krajinskega vrtnarstva (23,1 % 
temeljnih ciljev in 15,4 % odvečnih ciljev); 

• Strokovni modul Priprava in izdelava aranžerskega materiala – sklop Fizikalne in 
kemijske osnove v biotehniki (11,1 % temeljnih ciljev in 22,2 % odvečnih ciljev). 

 
Strokovni moduli programa vsebujejo tudi 53 kompetenc. Vsi evalvatorji so oceno 1 pripisali 
42 (79,2 %) kompetencam. Analiza kompetenc je potrdila zgornje ugotovitve, saj so 
evalvatorji najslabše ocenili kompetence iz sklopov Osnove krajinskega vrtnarstva ter 
Fizikalne in kemijske osnove v biotehniki.  
 
Pri vseh modulih in vsebinskih sklopih v izobraževalnem programu so evalvatorji na 
vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne kompetence, 
v večini odgovorili pritrdilno, kar pomeni, da generalno program razvija poklicne kompetence 
programa. En evalvator pa pri vseh treh izbirnih modulih meni, da bi bilo bolje, če bi bili 
obvezni. 
 
Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem vsebinskem sklopu oziroma strokovnem modulu 
dopisati še manjkajoča znanja in kompetence ter morebitne opombe. Med manjkajočimi 
znanji bi izpostavili sodobnejša znanja s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije 
in s področja okolju prijazne zaščite rastlin (FFS). Evalvatorji so največ manjkajočih 
kompetenc dodali v modulu Osnove hortikulture (biotsko varstvo rastlin, poznavanje 
karakteristik rastlin, …). Opombe evalvatorjev pa se največkrat navezujejo na ponavljanja 
oziroma podvajanja ciljev iz drugih modulov, kar je tudi glavni vzrok temu, da so slabše 
ocenili že omenjena sklopa Osnove krajinskega vrtnarstva ter Fizikalne in kemijske osnove v 
biotehniki.  
 
Čeprav sodbe evalvatorjev niso povsem enotne, kar seveda ne gre pričakovati, je kljub temu 
smiselno biti pozoren na izražena stališča o odvečnosti nekaterih učnih področij, zlasti pri 
modulih, ki nimajo neposredne uporabne vrednosti za poklic cvetličarja. Pri presoji teh 
modulov je potrebno biti posebej previden, saj po eni strani lahko njihova (pre)zahtevnost in 
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obsežnost ovirata dijake pri doseganju dobrih učnih dosežkov in pri kakovostni 
usposobljenosti za poklic, po drugi strani pa njihovo prehitro brisanje lahko zmanjšuje širino 
profila in negativno vpliva na dejanske možnosti za nadaljnje izobraževanje.  
 
Evalvatorji večinoma menijo, da so učni cilji jasno določeni, da je praktično izobraževanje 
dovolj dobro teoretično osmišljeno, da cilji v katalogih znanja omogočajo doseganje 
kompetenc, zapisanih v poklicnih standardih ter da kompetence, znanja in spretnosti dajejo 
dijakom zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na hortikulturnem področju 
(Hortikulturni tehnik/PTI). 
 
Evalvatorji so izrazili deljena mnenja glede integrativnosti znanja oziroma povezovanja 
posameznih področij v vsebinsko zaokrožene celote, saj nekateri pravijo, da še vedno prihaja 
do podvajanj vsebin, en evalvator pa izpostavlja, da je »določene vsebine nesmiselno 
integrirati v posamezne strokovne module, ker se s tem izgublja kompetentnost«.  
 
Evalvatorji se strinjajo, da sta poklicna standarda Oblikovalec/ oblikovalka cvetličnih vezav in 
dekoracij ter Izdelovalec/ izdelovalka aranžerskega materiala izbrana smiselno in ustrezno, 
pri tem pa velja izpostaviti tri opombe evalvatorjev:  

1. »Izjema je zadnja točka – varovanje zdravja in okolja, saj je preobsežna. Poznavanje 
vseh predpisov je nemogoče in nepotrebno.« 

2. »Zaradi majhnosti domačega trga in delovanja na ožjem lokalnem področju, je /…/ 
nujno povezati in združevati znanja oblikovalca cvetličnih dekoracij in izdelovalca 
aranžerskega materiala, saj bo ena oseba ob izdelavi aranžerskega materiala že 
vedela kam vklopiti ta material pri oblikovanju cvetlične vezave in dekoracije in kako 
izdelek dokončno plasirati na tržišču.« 

3. »Pri poklicnem standardu Izdelovalec/izdelovalka aranžerskega materiala pa je treba 
dodati še: pripravi in izdela aranžerske konstrukcije iz različnih materialov in za 
različne dogodke.« 
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4 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM VRTNAR/SPI 
 

4.1 SPLOŠNO O PROGRAMU 
 
Izobraževalni program Vrtnar je pripravljen na podlagi petih poklicnih standardih: 

• Zelenjadar/ zelenjadarica, 
• Parkovni vrtnar/ parkovna vrtnarica, 
• Vrtnar pridelovalec/ vrtnarica pridelovalka, 
• Drevesničar trsničar/ drevesničarka trsničarka in 
• Vzdrževalec/ vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin. 

 
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom, da: 

• razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, sodelujejo pri strokovnih 
problemih in njihovem reševanju, 

• razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost na vseživljenjsko učenje, 
• razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost, etiko, estetiko in druge moralne vrednote, 
• so zmožni aktivno skrbeti za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijati pozitiven 

odnos do zdravega načina življenja, 
• so seznanjeni z vplivi hortikulturnih dejavnosti na naravno okolje in so zmožni izvajati 

delo skladno z načeli trajnostnega razvoja, 
• spremljajo novosti in trende na strokovnem področju, spoznajo podeželski prostor in 

prepoznajo možnosti in priložnosti za zaposlitev in samozaposlitev, 
• razvijajo občutek za natančnost, doslednost, pravočasnost in kritično ocenjevanje, 
• razvijajo sposobnost za prilagajanje delovnemu okolju in sodelovanje v kolektivu, 
• so zmožni načrtovati kakovostno izvedbo različnih načinov pridelave okrasnih 

zelnatih rastlinah, drevnin ter zelenjadnic na prostem in v zaščitenem prostoru, 
• se usposobijo za opravljanje del v vrtnarski pridelavi , 
• se usposobijo za oblikovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin, 
• se usposobijo za vzdrževanje športnih in rekreacijskih površin, 
• upoštevajo pomen in značilnosti rastlinskih in grajenih elementov kot sestavin naravne 

krajine oz. kot del kulturne dediščine, 
• se usposobijo za pridelovanje sadik in cepljenk za prodajo v skladu s standardi, 
• usvojijo in uporabljajo temeljna znanja in postopke pridelave, oskrbe in varstva vrtnin, 

okrasnih zelnatih rastlin ter drevnin, ob upoštevanju vpliva rastnih dejavnikov na rast 
rastlin, 

• se usposobijo za uspešno prodajo pridelkov, izdelkov in storitev, 
• razvijajo podjetniško miselnost, sposobnost komuniciranja in uporabe različnih IKT 

tehnologij, 
• so zmožni sodelovati v skupini ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi 

partnerji ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo. 
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Cilji programa se uresničujejo s programskimi enotami, ki so navedene v predmetniku. 
 
Tabela 7: Predmetnik programa Vrtnar/SPI 
Oznaka Programske enote Obvezno/ 

izbirno 
Skupno 

število ur 
Število 

kreditnih točk 
A – Splošnoizobraževalni predmeti 
 Slovenščina obvezno 213 12  
 Matematika obvezno 213 12  
 Tuji jezik obvezno 164 9  
 Umetnost obvezno 33 2  
 Naravoslovje obvezno 66* 3 
 Družboslovje obvezno 132 6  
 Športna vzgoja obvezno 164 7  
Skupaj A  985 51 
B – Strokovni moduli 
M01 IKT in osnove poslovnega komuniciranja obvezno 98 5 
M02 Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja obvezno 66 4 
M03 Osnove podjetništva in prodaje obvezno 98 5 
M04 Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin obvezno 98 5 
M05 Osnove upravljanja s stroji in napravami obvezno 98 5 
M06 Osnove hortikulture obvezno 196 10 
M07 Pridelava okrasnih rastlin izbirno 215 13 
M08 Urejanje zelenih površin izbirno 215 13 
M09 Pridelava zelenjadnic izbirno 190 10 
M10 Drevesničarstvo in trsničarstvo izbirno 190 10 
M11 Grajene sestavine zelenih površin izbirno 190 10 
M12 Vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin izbirno 190 10 
Skupaj B  1059 57 
Od tega: 
C – Praktično izobraževanje v šoli 
 Praktični pouk  600 24 
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 
 Praktično usposabljanje z delom  912 36 
D – Interesne dejavnosti  
 Interesne dejavnosti  160 6 
E – Odprti kurikul 
 Odprti kurikul  584 28 
 
Skupaj pouka (A + B + E)   2628 136 
Skupaj praktičnega izobraževanja (C + Č)   1512 60 
Skupaj izobraževanja v šoli (A + B + D + E)   2788  142 
Skupaj (A + B + Č + D + E)   3700 178 
Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor)   2 
Skupaj kreditnih točk   180 
 
Število tednov pouka  82  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom  24  
Število tednov interesnih dejavnosti  5  
Skupno število tednov izobraževanja  111  
 
Pojasnilo k predmetniku: 
* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur. 
Dijak izbere enega izmed strokovnih modulov M7 ali M8 in enega od M9 do M12. 
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom lahko poveča: 

• v prvem in drugem letniku za 4 tedne, 
• v tretjem letniku za 1 teden, kar zagotavlja, da dijaki končajo šolanje v roku skupaj z dijaki, ki se praktično 

usposabljajo po kolektivni učni pogodbi, 
• poleg tega se z individualno učno pogodbo lahko določi, da dijak opravlja namesto praktičnega pouka v 2. in 3. 

letniku praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. 
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4.2 SKUPNA OCENA POMEMBNOSTI KOMPETENC IN OPERATIVNIH 
CILJEV STROKOVNIH MODULOV 

 
Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti kompetenc izobraževalnega 
programa Vrtnar. Program vsebuje 78 kompetenc, njihovo pomembnost je ocenjevalo sedem 
evalvatorjev (skupno so podali 546 ocen). Iz tabele lahko razberemo, da so evalvatorji v 
96,9 % podali oceno 1 (temeljna kompetenca) in le v 2,9 % oceno 2 (kompetenca, ki bi jo 
lahko izpustili). Le eno kompetenco (0,2 %) je en evalvator označil kot odvečno. 
 
Tabela 8: Skupna splošna ocena pomembnosti kompetenc – Vrtnar/SPI 

OCENA KOMPETENC Skupaj vsi evalvatorji 
f f% 

Kompetence, označene z oceno 16 529 96,9 
Kompetence, označene z oceno 27 16 2,9 
Kompetence, označene z oceno 38 1 0,2 
Skupaj 546 100,0 
Aritmetična sredina (M) 1,043 
 
Naslednja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti operativnih ciljev strokovnega 
programa Vrtnar/SPI. Program vsebuje 966 ciljev (seštevek vseh informativnih in formativnih 
ciljev strokovnih modulov oziroma vsebinskih sklopov), njihovo pomembno je ocenjevalo 
sedem evalvatorjev. Iz tabele je razvidno, da je bilo 96,4 % vseh ocen ciljev takih, ki 
pokrivajo temeljna znanja profila (ocena 1). V 3,4 % primerih so evalvatorji cilje ocenili kot 
takšne, ki bi jih lahko izpustili in le v 0,2 % primerih kot odvečne. Aritmetična sredina vseh 
ocen ciljev izobraževalnega programa je M = 1,038. 
 
Tabela 9: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Vrtnar/SPI 

OCENA CILJEV Skupaj vsi evalvatorji 
f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 6520 96,4 
Cilji, označeni z oceno 2 227 3,4 
Cilji, označeni z oceno 3 15 0,2 
Skupaj 6762 100,0 
Aritmetična sredina (M) 1,038 
 
Pogledali smo tudi ali se ocene evalvatorjev, glede na področje (znanost, šolstvo, delo), med 
seboj razlikujejo. Iz naslednjih treh tabel lahko razberemo, da je ciljem oceno 1 največkrat 
pripisal evalvator s področja znanosti, v najmanjši meri pa evalvatorji s področja šolstva. 
Ugotavljamo tudi, da je v povprečju le okoli 0,5 % ciljev nepotrebnih. Katere cilje bi bilo 
potrebno prevetriti oz. izključiti bo razvidno iz podrobne analize ocene ciljev posameznih 
katalogov strokovnih modulov. 
 

                                                            
6 Ocena 1 pomeni: nujna znanja (temeljni cilji/kompetence). 
7 Ocena 2 pomeni: cilj/kompetenca sicer ni odveč, bi ga/jo pa lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi 
izpustili. 
8 Ocena 3 pomeni: cilj/kompetenca ni potreben/a. 
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Tabela 10: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela 

OCENA CILJEV 
EVALVATORJI IZ PODJETIJ 

Evalvator 1 Evalvator 2 Evalvator 3 Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 859 88,9 965 99,9 965 99,9 2787 96,2 
Cilji, označeni z oceno 2 107 11,1 1 0,1 1 0,1 109 3,8 
Cilji, označeni z oceno 3 / / / / /  / / 
Skupaj 966 100,0 966 100,0 966 100,0 2898 100,0 
M 1,111 1,001 1,001 1,038 
 

Tabela 11: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva 

OCENA CILJEV 
EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA 

Evalvator 4 Evalvator 5 Evalvator 6 Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 952 98,6 930 96,3 885 91,6 2767 95,5 
Cilji, označeni z oceno 2 8 0,8 32 3,3 78 8,1 118 4,1 
Cilji, označeni z oceno 3 6 0,6 4 0,4 3 0,3 13 0,4 
Skupaj 966 100,0 966 100,0 966 100,0 2898 100,0 
M 1,021 1,041 1,087 1,050 
 

Tabela 12: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorja s področja znanosti 

OCENA CILJEV 
EVALVATOR S PODROČJA ZNANOSTI 

Evalvator 7 
f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 964 99,8 
Cilji, označeni z oceno 2 / / 
Cilji, označeni z oceno 3 2 0,2 
Skupaj 966 100,0 
M 1,004 
 

4.3 OCENA POMEMBNOSTI KOMPETENC IN OPERATIVNIH CILJEV 
POSAMEZNIH STROKOVNIH MODULOV 

 
V tem delu so predstavljeni podrobnejši rezultati ocenjevanja pomembnosti posameznih 
kompetenc in operativnih ciljev po strokovnih modulih oziroma vsebinskih sklopih. V 
poročilu prikazujemo vse kompetence in cilje, ki so bili ocenjeni najbolje in najslabše. V 
kolikor so evalvatorji vse cilje sklopa ocenili kot temeljne, jih v poročilu ne navajamo, saj so 
vsi operativni cilji in kompetence strokovnega dela izobraževalnega programa predstavljeni v 
Prilogi 2. 
 
Kot že omenjeno, je sedem evalvatorjev ocenjevalo pomembnost 966 operativnih ciljev, ki 
tvorijo cilje strokovnega dela izobraževalnega programa Vrtnar/SPI. Vsi so oceno 1 pripisali 
786 ciljem, kar predstavlja 81,37 % ciljev. Program vsebuje tudi 78 kompetenc, pri čemer so 
vsi evalvatorji oceno 1 pripisali 64 (82,05 %) kompetencam. Analiza kompetenc je 
podrobneje predstavljena na začetku vsakega podpoglavja oziroma vsebinskega sklopa. 
 



41 
 

V nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji po posameznih strokovnih modulih 
oziroma vsebinskih sklopih: ugotavljali smo, kateri cilji so po mnenju vseh evalvatorjev 
temeljni (M = 1,00) in kateri cilji so bili ocenjeni najslabše. Za določitev najslabše ocenjenih 
ciljev smo postavili kriterij, da je aritmetična sredina ocen evalvatorjev enaka ali višja od 
M = 1,50. 
 
Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem vsebinskem sklopu oziroma strokovnem modulu 
dopisati še manjkajoča znanja, spretnosti in kompetence ter morebitne opombe, katere so 
navedene na koncu vsakega podpoglavja; strnjeno pa so povzete v sklepu. 
 
 
4.3.1 Strokovni modul IKT in osnove poslovnega komuniciranja – Vsebinski 
sklop Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
 
Poklicne kompetence: 
KIKT1: Uporablja standardne vhodne enote ter dela z operacijskim sistemom. 
KIKT2: Ureja besedila. 
KIKT3: Uporablja sodobna programska orodja (elektronske preglednice, internet, elektronsko 
pošto, digitalne predstavitve…). 
KIKT4: Uporablja baze podatkov. 
KIKT5: Uporablja digitalna potrdila za varno elektronsko poslovanje. 
 
Prve štiri navedene kompetence je šest evalvatorjev ocenilo z oceno 1 (temeljne kompetence) 
in en evalvator z oceno 2 (bi lahko izpustili). Peto kompetenco sta dva evalvatorja ocenila z 
oceno 2, ostali z oceno 1. Noben evalvator ni dodal morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 58 ciljev, od tega noben cilj ni prejel skupne ocene 1. 
 
Glede na postavljene kriterije za najslabše ocenjene cilje, so evalvatorji dva formativna cilja 
ocenili slabo (M = 1,57): 

1. Cilj 53: zaprosi in pridobi demo verzijo digitalnega potrdila; 
2. Cilj 54: digitalno potrdilo uvozi v svoje osebno varnostno okolje (npr. brskalnik). 

 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Pozna internetna omrežja (LAN in WiFi) in kako računalnik sprejema in oddaja 
informacije. 

− Pozna možnosti vizualnega komuniciranja preko interneta (npr. Skype). 
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− Razume računalniške nastavitve za elektronsko pošto (strežnik za odhodno pošto in 
strežnik za dohodno pošto) in zna nastaviti potrebne parametre. 

Pri formativnih ciljih pa je dodal: 
− Zna priključiti tiskalnik oz. večfunkcijsko napravo in namestiti program za delovanje 

naprave, jo nastavi kot privzeto napravo. 
− Pozna protokol kako nastaviti operacijski sistem Windows na računalnik. 
− Pozna pomen namestitvenega diska programske opreme (backup programske opreme) 

in ga zna tudi uporabljati. 
− Pozna pomen varnostnih kopij podatkov in kako se izdelajo varnostne kopije. 
− Pozna možnosti nastavitve natisa (hiter natis, normalen…) 
− Se zna povezati z internetnim omrežjem. 
− Pozna možnosti shranjevanja podatkov na spletnih strežnikih (npr.Drop box). 
− Zna nastaviti in uporabljati programe za vizualno komuniciranje (Skype). 
− Zna nastaviti parametre za sprejem in pošiljanje elektronske pošte. 

 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 2 dodal: našteje osnovne računalniške programe in jih 
zna namestiti na računalnik. Drug je dopolnil informativni cilj 7: zna poiskati uporabne 
podatke in informacije na svetovnem spletu in jih ustrezno uporabiti ter kritično vrednotiti. 
 
 
4.3.2 Strokovni modul IKT in osnove poslovnega komuniciranja – Vsebinski 
sklop Osnove poslovnega komuniciranja 
 
Poklicni kompetenci: 
KOPKD1: Obravnava človeka kot osebnost. 
KOPKD2: Komunicira v poslovni situaciji. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 13 ciljev, od tega je osem (61,5 %) ciljev prejelo oceno 1, med njimi 
je šest informativnih in dva formativna cilja. Ti informativni cilji so:  

1. Cilj 59: loči človekove osebnostne lastnosti; 
2. Cilj 60: pozna pravila poslovne morale in ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji; 
3. Cilj 62: opiše in razume različne skupine kupcev, njihove potrebe in navade; 
4. Cilj 63: pozna in pojasni različne načine komuniciranja; 
5. Cilj 64: razlikuje način verbalnega in neverbalnega komuniciranja; 
6. Cilj 65: pozna osnove poslovnega komuniciranja. 

Formativna cilja: 
7. Cilj 66: predstavi svoje osebnostne lastnosti; 
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8. Cilj 67: vadi različne oblike vedenja pri poslovnem komuniciranju z upoštevanjem 
poslovne morale in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Evalvatorji niso podali opomb. 
 
 
4.3.3 Strokovni modul Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja – 
Vsebinski sklop Varstvo okolja in ohranjanje narave 
*Snov učnega sklopa je integrirana iz kataloga znanj za Naravoslovje v SPI. 
 
Poklicne kompetence: 
KVON1: Varuje delovno okolje. 
KVON2: Varuje in ohranja ekosisteme pri svojem delu. 
KVON3: Ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino pri svojem delu. 
 
Vse navedene kompetence so evalvatorji ocenili z oceno 1, z izjemo tretje kompetence, katero 
je en evalvator ocenil z oceno 2. Dva evalvatorja sta tudi predlagala dodatno kompetenco 
»Uveljavlja trajnostni razvoj«. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 46 ciljev, od tega jih je oceno 1 prejelo 37 (80,4 %). Informativnih 
ciljev s tako oceno je 18, formativnih pa 19. Ostalih devet ciljev (trije informativni in šest 
formativnih ciljev) je od enega evalvatorja prejelo oceno 2. Ti informativni cilji so: 

1. Cilj 84: poglobi svoja znanja o povezanosti življenjskih in uporabniških navad ter 
vplivov na okolje; 

2. Cilj 85: pozna vrste odpadkov in načine ravnanja z njimi; 
3. Cilj 89: pozna kulturno dediščino. 

Formativni cilji: 
4. Cilj 99: popiše organizme v izbranem okolju; 
5. Cilj 100: upošteva načela sonaravnega gospodarjenja pri svojem delu; 
6. Cilj 113: poišče in predstavi naravne vrednote; 
7. Cilj 114: predstavi kulturno dediščino iz svojega okolja; 
8. Cilj 116: predstavi ukrepe za ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine; 
9. Cilj 117: opravlja dela pri vzdrževanju in ohranjanju naravnih vrednot in kulturne 

dediščine. 
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Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil informativni cilj 90: seznani se zakonodajo s področja ohranjanja 
narave in ve kje najde novosti. Drug evalvator pa je pri istem cilju (90) opomnil na »nivo?« 
 
 
4.3.4 Strokovni modul Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja – 
Vsebinski sklop Razvoj dopolnilnih dejavnosti 
 
Poklicni kompetenci: 
KRDD 1: Pozna pomen dopolnilnih dejavnosti za trajnostni razvoj. 
KRDD 2: Ohranja kulturno krajino. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Od 14 ciljev, ki jih vsebuje vsebinski sklop, jih je 11 (78,6 %) dobilo oceno 1 (vseh sedem 
informativnih in štirje formativni cilji). Formativni cilji, ki so od enega (M = 1,14) ali dveh 
(M = 1,29) evalvatorjev prejeli oceno 2, so: 

1. Cilj 127: pridobiva bioplin, biodisel, biomaso (M = 1,29); 
2. Cilj 130: predstavi možnosti razvoja kulturne krajine (M = 1,14); 
3. Cilj 131: predstavi turistične zanimivosti kulturne krajine (M = 1,14). 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil formativni cilj 127: pridobiva bioplin, biodisel, biomaso ter pozna 
proces. 
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4.3.5 Strokovni modul Osnove podjetništva in prodaje 
 
Poklicne kompetence: 
KOPP1: Deluje podjetno. 
KOPP2: Razišče trg in ugotovi potrebe na trgu. 
KOPP3: Prodaja proizvode, izdelke in storitve. 
KOPP4: Izdela kalkulacijo in pripravi osnovni načrt (za posel, prodajo). 
 
Vsi evalvatorji so prvi kompetenci podali oceno 1, drugi kompetenci sta dva evalvatorja 
podelila oceno 2. Tretjo in četrto kompetenco so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, razen enega 
evalvatorja, ki jima je podal oceno 2. Noben evalvator ni dodal morebitne manjkajoče 
kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 46 ciljev, od tega noben cilj ni prejel skupne ocene 1.  
 
Evalvatorji so, glede na postavljene kriterije, za najslabše ocenjene cilje, slabo ocenili tri cilje 
(M = 1,57). 
Informativni cilj: 

1. Cilj 137: pojasni vlogo in pomen združevanja poslovnih subjektov (zadruge, GZ …). 
Formativna cilja: 

2. Cilj 158: opravi intervju z uspešnim podjetnikom v lokalnem okolju; 
3. Cilj 161: seznani se z delovanjem različnih gospodarskih združenj. 

 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da. Nekateri cilji so prezahtevni in so bolj primerni za program Hortikulturni tehnik. 
3. V skladu z oceno (ocena 2). 

 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 141 (zna definirati in preučevati konkurenco) 
opomnil, da »naj bi bil poseben poudarek na nelojalni konkurenci«. 
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4.3.6 Strokovni modul Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin – 
Vsebinski sklop Naravoslovje v biotehniki 
*Snov učnega sklopa je integrirana iz kataloga znanj za Naravoslovje v SPI. 
 
Poklicne kompetence: 
KNRV1: Uporablja temeljna znanja botanike v rastlinski pridelavi. 
KNRV2: Uporablja temeljna znanja priprave raztopin v rastlinski pridelavi. 
KNRV3: Upošteva zakonitosti temeljnih kemičnih in biokemičnih procesov v rastlinski 
pridelavi. 
 
Vse tri kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 26 ciljev, od tega jih je oceno 1 prejelo 22 (84,6 %). Med njimi je 
deset takih ciljev informativnih, 12 pa formativnih. Štiri cilje, ki so od enega evalvatorja 
dobili oceno 2 (M = 1,14) ali oceno 3 (M = 1,29), sestavljata dva informativna in dva 
formativna cilja. 
Informativna cilja: 

1. Cilj 179: razlikuje in opiše posamezne načine razmnoževanja rastlin (M = 1,29); 
2. Cilj 181: pozna uporabo kislin, baze in soli v poklicu, njihove značilnosti (znaki za 

nevarnost skladiščenje, osnove proizvodnje in njihove značilnosti) (M = 1,14). 
Formativna cilja: 

3. Cilj 193: demonstrira načine razmnoževanja rastlin (M = 1,29); 
4. Cilj 199: razloži učinke kislih padavin na okolje in predvidi postopke za preprečevanje 

onesnaženja s kislimi padavinami na izbranem primeru (M = 1,14). 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je za cilje 181, 184, 186, 199 in 201 (Priloga 2) dejal, da so »že vključeni v 
modulu Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja«. Drug evalvator je za 
informativni cilj 179 in formativni cilj 193 dejal, da »spadata v modul Osnove hortikulture«. 
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4.3.7 Strokovni modul Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin – 
Vsebinski sklop Osnove pridelave rastlin 
*Snov učnega sklopa je integrirana iz kataloga znanj za Naravoslovje v SPI. 
 
Poklicne kompetence: 
KOPR1: Spremlja in uravnava rastne dejavnike. 
KOPR2: Izbere rastlinsko pridelavo glede na dane pogoje. 
KOPR3: Izvede pripravo in kultiviranje rastišča ob upoštevanju načel preventive pri varstvu 
rastlin. 
KOPR4: Izvede setev oziroma sajenje in osnovno oskrbo rastlin. 
KOPR5: Izbere ustrezen način varstva rastlin. 
 
Vseh pet kompetenc so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Od 47 ciljev, ki jih vsebinski sklop vsebuje, je 45 (95,7 %) ciljev prejelo oceno 1. Taki so vsi 
formativni cilji in 26 informativnih ciljev. Za dva informativna cilja en evalvator meni, da bi 
ju lahko izpustili. Ta dva cilja sta: 

1. Cilj 207: razloži gospodarski pomen pridelovanja poljščin, sadja, grozdja, vrtnin, 
okrasnih zelnatih rastlin in gozdnih sortimentov; 

2. Cilj 210: pozna tehnike odstranjevanja zarasti in drevja. 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri formativnih ciljih dodal: 

− Naredi tehnološki list za nekaj okrasnih rastlin. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 207 (razloži gospodarski pomen pridelovanja poljščin, 
sadja, grozdja, vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in gozdnih sortimentov) dodal, da bi »bil 
poudarek na hortikulturni pridelavi«. Pri formativnem cilju 237 (ovrednoti rezultate kemične 
analize tal in izračuna gnojilni odmerek s pomočjo računalniškega programa) pa je opomnil, 
da »gre za povezavo z modulom IKT«. 
Drug evalvator je dopolnil dva informativna cilja in sicer cilj 216: opiše vrste semenskega 
materiala (seme in sadike) in njegove lastnosti ter pozna ponudbo le teh na trgu in cilj 228: 
razlikuje FFS po namenu in načinu delovanja in biološka sredstva za zatiranje. 
Eden izmed evalvatorjev je pri informativnih ciljih dodal sledečo opombo: »Mogoče bi bilo 
smiselno cilje s področja varstva rastlin vključiti v vsebinski sklop Specialno varstvo vrtnin, 
okrasnih zelnatih rastlin in drevnine (modul Osnove hortikulture)«. 



48 
 

4.3.8 Strokovni modul Osnove upravljanja s stroji in napravami – Vsebinski 
sklop Fizikalne in kemijske osnove v biotehniki 
*Snov učnega sklopa je integrirana iz kataloga znanj za Naravoslovje v SPI. 
 
Poklicni kompetenci: 
KFKO1: Razlikuje in izbere ter uporabi snovi in materiale v kmetijstvu, gozdarstvu in 
vrtnarstvu. 
KFKO2: Upošteva osnovne fizikalne zakonitosti pri varnem delu s stroji, orodji in napravami. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 17 ciljev, od tega jih je oceno 1 prejelo 13 (76,5 %). Med njimi je 
šest informativnih in sedem formativnih. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 251: razlikuje zmesi in čiste snovi, ki jih uporablja pri svojem delu; 
2. Cilj 252: opiše prehode med agregatnimi stanji najpogosteje uporabljenih snovi (voda, 

plini in podobno); 
3. Cilj 253: razloži tlak in notranjo energijo plina v pnevmatskih napravah in 

pnevmatikah; 
4. Cilj 254: pozna materiale, ki se uporabljajo pri kmetijski, gozdarski in vrtnarski 

tehniki; 
5. Cilj 255: razloži delovanje sil na stroje, orodja in naprave; 
6. Cilj 257: spozna standarde in razloži njihov pomen. 

Formativni cilji: 
7. Cilj 259: loči agregatna stanja snovi, ki jih uporablja pri svojem delu; 
8. Cilj 261: razlikuje posamezne kovine in snovi v rastlinski pridelavi; 
9. Cilj 262: preprečuje vplive zraka, vode in soli na rjavenje strojev in naprav; 
10. Cilj 263: določi težišče na izbranem stroju ali napravi; 
11. Cilj 264: spremlja nagib in zdrs strojev in naprav ter pri delu upošteva možnost 

prevračanja; 
12. Cilj 266: izmeri vozno hitrost traktorja, površino njive, temperaturo v rastlinjaku, tlak 

v pnevmatikah in podobno; 
13. Cilj 267: racionalno porablja energijo. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
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Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 256 (našteje osnovne merske enote in količine) in 
formativnem cilju 265 (pretvarja površinske, prostorninske, časovne ter energijske enote) 
opomnil, da »cilja spadata med splošno izobrazbo – matematiko«. 
 
 
4.3.9 Strokovni modul Osnove upravljanja s stroji in napravami – Vsebinski 
sklop Osnove vzdrževanja strojev, orodij in naprav (goriva in maziva, motor 
in transmisija, strojni elementi) 
*Snov učnega sklopa je integrirana iz kataloga znanj za Naravoslovje v SPI. 
 
Poklicne kompetence: 
KOVS1: Preučuje in spremlja energijske in kemijske pretvorbe v kmetijstvu, gozdarstvu in 
vrtnarstvu. 
KOVS2: Opravi osnovni pregled traktorja in odpravi osnovne pomanjkljivosti. 
KOVS3: Opravi vzdrževanje, zaščito in shranjevanje strojev, orodij in naprav. 
 
Vse tri kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 36 ciljev, od tega jih je oceno 1 prejelo 29 (80,6 %). Med njimi je 13 
informativnih in 16 formativnih. Ostalih sedem ciljev je od enega evalvatorja prejelo oceno 2. 
Takšnih informativnih ciljev je pet, formativnih pa samo dva. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 268: preučuje energijske spremembe v motorju z notranjim izgorevanjem; 
2. Cilj 269: pozna prenose energije goriva na delovne stroje; 
3. Cilj 270: razlikuje vrste in vire energije in opiše njihovo pretvorbo; 
4. Cilj 273: pozna sestavne dele traktorskega motorja in razloži njegovo delovanje; 
5. Cilj 274: pozna sestavne dele in razloži delovanje naprav za dovajanje goriva in zraka 

ter hlajenje motorja. 
Formativna cilja: 

6. Cilj 286: preučuje goriva kot vir energije za delo v njegovem poklicnem področju; 
7. Cilj 287: sklepa na uporabnost goriva in predvideva posledice uporabe goriva na 

zdravje in okolje. 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
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Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri formativnih ciljih dodal: 

− Pozna tudi druge stroje za dela v vrtnarstvu. 
 
Opombe: 
Evalvatorji niso dodali opomb. 
 
 
4.3.10 Strokovni modul Osnove upravljanja s stroji in napravami – 
Vsebinski sklop Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, orodji 
in napravami (traktorski izpit) 
 
Poklicni kompetenci: 
KVAD1: Varno vozi in upravlja traktor. 
KVAD2: Pripravi stroje, naprave in orodja za varno delo. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 13 ciljev, od tega je oceno 1 prejelo sedem (53,8 %) ciljev. Vseh 
sedem ciljev je informativnih in so sledeči: 

1. Cilj 305: upošteva varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki; 
2. Cilj 306: razloži uporabo kmetijske tehnike v kmetijski, gozdarski in vrtnarski 

proizvodnji; 
3. Cilj 307: našteje stroje, orodja in naprave v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu; 
4. Cilj 308: opiše vpliv traktorja in strojev na varno delo; 
5. Cilj 309: opiše postopek pripenjanja traktorskih priključkov, strojev in naprav za 

varno delo; 
6. Cilj 310: pozna postopek priprave orodij in naprav za varno delo; 
7. Cilj 311: pozna načine kako se izognemo in zavarujemo pred nesrečami s traktorjem. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri čemer je eden še dodal: »da, če bi bilo 
obvezno narediti izpit za traktor«. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri formativnih ciljih dodal: 

− Uporablja vrtnarske stroje, orodja in naprave. 
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Opombe: 
Eden izmed evalvatorjev je opomnil, da »traktorski izpit v tem programu ni obvezen!« Drug 
evalvator je pri informativnem cilju 307 (našteje stroje, orodja in naprave v kmetijstvu, 
hortikulturi in gozdarstvu) komentiral: »poudarek naj bi bil predvsem na strojih, orodjih, 
napravah v hortikulturi«. Tretji evalvator je dopolnil informativni cilj 309: opiše postopek 
pripenjanja traktorskih priključkov, strojev in naprav za varno delo ter izvede pripenjanje. 
 
 
4.3.11 Strokovni modul Osnove hortikulture – Vsebinski sklop Osnove 
pridelave vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine 
 
Poklicne kompetence: 
KVOD1: Zagotovi ustrezne rastne dejavnike za gojenje vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in 
drevnine. 
KVOD2: Pripravi pogoje za pridelavo vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine. 
KVOD3: Izbere hortikulturne rastline glede na usmeritev vrtnarskega obrata, proizvodnje. 
KVOD4: Spremlja pridelavo vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine. 
 
Vse štiri kompetence so evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa je en evalvator opomnil: 
»kompetence so dobro zastavljene, vendar se jih večina že pojavlja v modulu Osnove 
rastlinske pridelave z varstvom rastlin«. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 33 ciljev, od tega so vsi prejeli oceno 1. Cilji od 317 do 349 so 
podani v Prilogi 2. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Evalvatorji niso podali opomb. 
 
 
4.3.12 Strokovni modul Osnove hortikulture – Vsebinski sklop Specialno 
varstvo vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine 
 
Poklicni kompetenci: 
KSVR1: Določi gospodarsko pomembne škodljive organizme in nežive povzročitelje poškodb 
na vrtninah, okrasnih rastlinah in drevnini. 
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KSVR2: Vrši varstvo vrtnin, okrasnih rastlin in drevnine ob upoštevanju načel varovanja 
zdravja in okolja. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem je en evalvator opomnil: »V 
modulu Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin so osnove varstva rastlin in bi jih bilo 
smiselno združiti v en modul«. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 21 ciljev, od tega so vsi prejeli oceno 1. Cilji od 350 do 370 so 
podani v Prilogi 2. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil informativni cilj 358: našteje najpogostejša FFS, ki se uporabljajo v 
vrtnarstvu in tudi za eko pridelavo. Drug evalvator pa je opozoril, »da se ta vsebinski sklop 
podvaja s sklopom Specialno varstvo okrasnih rastlin (modul Pridelava okrasnih rastlin)«. 
 
 
4.3.13 Strokovni modul Osnove hortikulture – Vsebinski sklop Osnove 
krajinskega vrtnarstva 
 
Poklicne kompetence: 
KOKV1: Izbere vrste grajenih in zelenih prvin ter rabo zelenih površin. 
KOKV2: Izvede enostavne postopke gradnje grajenih prvin ter pripravi rastišče za zelene 
prvine. 
KOKV3: Vzdržuje in oskrbuje grajene prvine. 
KOPV4: Zasadi in oskrbuje zelene prvine na zelenih površinah. 
 
Vse navedene kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal 
morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 52 ciljev, od tega so vsi prejeli oceno 1. Cilji od 371 do 422 so 
podani v Prilogi 2. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
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Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Evalvatorji niso podali opomb. 
 
 
4.3.14 Strokovni modul Osnove hortikulture – Vsebinski sklop Osnovna 
načela in zakonitosti oblikovanja 
 
Poklicni kompetenci: 
KOZO1: Izdela značilno cvetlično vezavo za posamezno umetnostno zgodovinsko obdobje. 
KOZO2: Pripravi in uporabi različne materiale, stroje orodja in naprave. 
 
Prvo kompetenco je pet evalvatorjev ocenilo z oceno 1 in dva z oceno 2, drugo kompetenco 
so vsi ocenili z oceno 1. Noben evalvator ni ničesar dodal. 
 
Operativni cilji: 
Izmed 15 ciljev, ki jih vsebinski sklop vsebuje, so oceno 1 prejeli štirje (26,7 %), trije 
informativni in en formativni. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 425: pozna etične in estetske vrednote vezane na oblikovanje; 
2. Cilj 427: razume barvno ureditev; 
3. Cilj 430: razume simboliko cvetja in zelenja. 

Formativni cilj: 
4. Cilj 437: izbere in uporabi različne materiale,stroje, orodja in naprave. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Delno – so preširoko zastavljeni, brez cvetličnih vezav. 
3. Bolj pomembno od zgodovinskih cvetličnih vezav so sodobne cvetlične vezave in 

dekoracije in tudi sodobna ureditev vrtov. Poznavanje zgodovine se obravnava že pri 
umetnosti. 

 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnih ciljih 423 (pozna osnovne likovne značilnosti elementov), 
424 (razlikuje osnovna načela oblikovanja) in 426 (razume barvo, kot temeljno likovno 
izrazno sredstvo) opomnil, da »gre za povezavo z umetnostjo«. Dopolnil je tudi formativni cilj 
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436: izdela različne zgodovinsko značilne cvetlične vezave ter sodobne in uporabne cvetlične 
vezave ob upoštevanju osnovnih načel in zakonitosti oblikovanja.  
Drug evalvator je opomnil, da so informativni cilji 431 (razlikuje cvetlične vezave in vrtove 
po posameznih umetnostno zgodovinskih obdobjih), 432 (loči različne materiale uporabne pri 
oblikovanju cvetličnih vezav) in 433 (našteje stroje, orodja in naprave uporabne pri 
oblikovanju cvetličnih vezav in vrtov) »preširoko zastavljeni in bi morali biti brez cvetličnih 
vezav«. En evalvator pa pri cilju 433 opozarja, da so »orodja za oblikovanje vrtov že v modulu 
Osnove upravljanja s stroji in napravami«. 
 
 
4.3.15 Strokovni modul Pridelava okrasnih rastlin – Vsebinski sklop 
Okrasne zelnate rastline 
 
Poklicne kompetence: 
KOZR1: Upošteva znanja o pomenu okrasnih zelnatih rastlin v hortikulturi pri svojem delu. 
KOZR2: Pripravi rastišče na prostem in v zavarovanem prostoru ter izvede tehnologijo 
pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin. 
KOZR3: Spremlja in zagotavlja kvalitetno rast in razvoj okrasnih zelnatih rastlin ter jih 
pripravi za prodajo. 
KOZR4: Izbere okrasne zelnate rastline glede na botanične značilnosti. 
 
Vse navedene kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal 
morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 75 ciljev, od tega je 70 (93,3 %) ciljev prejelo oceno 1 (Priloga 2), 
mednje spadajo vsi informativni cilji (36) in 34 formativnih ciljev. Za ostalih pet formativnih 
ciljev le en evalvator meni, da bi jih lahko izpustili (ocena 2): 

1. Cilj 474: izdela seznam znanih slovenskih (domačih) in tujih vrtnarskih podjetij, ki 
pridelujejo okrasne zelnate rastline; 

2. Cilj 480: spremlja delovanje kompostarne in linije za mešanje in polnjenje substratov; 
3. Cilj 495: oblikuje in izdela plakat posameznih skupin okrasnih rastlin s primeri; 
4. Cilj 506: poišče gradivo in pripravi referat o izbranih rastlinah; 
5. Cilj 512: izdela plakat najpogostejših okrasnih trav. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Naredi tehnološke liste. 
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Opombe: 
En evalvator je dopolnil dva informativna cilja in sicer cilj 444: razume EU predpise o 
standardih in normativih sadik okrasnih zelnatih rastlin in ve kje najti novosti in cilj 448: opiše 
postopek razkuževanja, priprave setvenih plošč in gred, setve, etiketiranja, nadaljnje oskrbe 
sejančkov, razsajevanja, sajenja na stalno mesto in se seznani z novimi možnostmi na trgu; pri 
tem pa je tudi opomnil, da »se setev še redko uporablja«. Dopolnil je tudi dva formativna cilja 
in sicer cilj 484: pripravi setvene zabojčke in gredo za setev ter pozna tudi druge možnosti in 
cilj 485: izvede strojno in ročno setev in izračuna racionalnost. Pri cilju 508 (zasadi epifitno 
deblo, cvetlično okno in nasadek) je dodal: »to se malo uporablja«. 
Drug evalvator je k formativnima ciljema 480 (spremlja delovanje kompostarne in linije za 
mešanje in polnjenje substratov) in 481 (pregleda zakonodajo o semenu in sadikah) opomnil 
»šolsko ali profesionalno?« Prav tako je dodal opombo k formativnem cilju 498 (izdela 
seznam samoniklih in varovanih zelnatih rastlin), »za katero področje, območje se gre?« 
Eden izmed evalvatorjev je dopolnil tri formativne cilje in sicer cilj 486: vegetativno 
razmnožuje rastline v različnih terminih ter na različne načine, cilj 495: oblikuje in izdela 
plakat posameznih skupin okrasnih rastlin s primeri ter pozna posamezne skupine okrasnih 
rastlin in njihove najpogostejše predstavnike in cilj 512: izdela plakat najpogostejših okrasnih 
trav ter pozna najpogostejše okrasne trave. 
 
 
4.3.16 Strokovni modul Pridelava okrasnih rastlin – Vsebinski sklop 
Dendrologija 
 
Poklicne kompetence: 
KDEN1: Uporablja znanja o pomenu dendrologije pri svojem delu. 
KDEN2: Pripravi rastišče na prostem in v zavarovanem prostoru ter izvede tehnologijo 
pridelovanja drevnine. 
KDEN3: Spremlja in zagotavlja kvalitetno rast in razvoj drevnine ter jo pripravi za prodajo. 
KDEN4: Prepozna okrasno drevnino (iglavce, vedno zeleno oz. zimzeleno drevnino, 
listopadno drevje in vzpenjalke). 
 
Vse navedene kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal 
morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 78 ciljev, od tega je 75 (96,2 %) ciljev prejelo oceno 1 (Priloga 2). 
En informativen cilj in dva formativna cilja so od enega evalvatorja prejeli oceno 2. 
Informativni cilj: 

1. Cilj 514: pozna zgodovino drevesničarstva in oceni pomen le teh v preteklosti. 
Formativna cilja: 

2. Cilj 550: upošteva znanja o vlogi in zgodovinskem pomenu drevesničarstva pri svojem 
delu; 

3. Cilj 566: sodeluje pri tkivnem razmnoževanju drevnine razmnoževanja. 
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Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, dva pa sta še dodala: da bi bilo »potrebno 
zagotoviti ustrezno opremo kot standard in preprečiti nepotrebno podvajanje v modulih«, ter 
»da je problem, ker je to izbirni predmet in če ga dijaki oz. šola ne izbere, ker je sploh edini, 
kjer spoznavajo okrasne rastline. Dijaki, ki tega modula ne poslušajo, ne prepoznajo okrasnih 
rastlin«. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

- Zna določiti ceno. 
 
Opombe: 
En evalvator pri formativnem cilju 546 (razlikuje rodove, vrste in najpomembnejše sorte 
iglavcev, vedno zeleno zimzeleno drevnino, listopadno drevnino ter vzpenjalke) sprašuje, »v 
kakšnem obsegu je to mišljeno?« Pri formativnih ciljih 558 in 559 opozarja, da se »že 
nahajata v modulu Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin«, pri formativnih ciljih 561 
– 564 pa »že v modulu Osnove hortikulture«. Pri formativnih ciljih 566 in 571 dodaja, da je 
»pomembna oprema šole«. 
Drug evalvator je pri formativnem cilju 562 (pripravi seme na setev in napolni setvene 
zabojčke) dodal, da je to »pomembno samo pri vzgoji gozdnih sadik.« 
 
 
4.3.17 Strokovni modul Pridelava okrasnih rastlin – Vsebinski sklop 
Specialno varstvo okrasnih rastlin 
 
Poklicni kompetenci: 
KSVR1: Oceni pomen temeljnega in specialnega varstva okrasnih rastlin pri svojem delu. 
KSVR2: Prepozna škodljive organizme in nežive povzročitelje poškodb na okrasnih rastlinah 
ter izvede ukrepe specialnega varstva rastlin. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 23 ciljev, od tega so vsi prejeli oceno 1. Cilji od 591 do 613 so 
prikazani v Prilogi 2. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, dva pa sta še dodala: »da se vsebine podvajajo z 
vsebino modula Osnove hortikulture«, ter »da so teme iz varstva rastlin so pri programu 
vrtnar razpršene v treh modulih in bi jih bilo smiselno malo povezati oziroma pregledati kje 
je kaj, ker se veliko ciljev ponovi trikrat«.  
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Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Pozna eko sredstva. 

 
Opombe: 
En evalvator pri formativnem cilju 606 (pripravi škropilno mešanico upoštevajoč navodila, 
priložena FFS) dodaja, da »bi lahko to naredili s simulacijo«, pri formativnih ciljih 608 
(sodeluje pri vodenju dokumentacije o zdravstvenem stanju rastlin) in 609 (sodeluje pri 
pisanju in izdaji rastlinskega potnega lista) pa: »in ve kakšne podatke za posamezne skupine 
rastlin«.  
Drug evalvator pa pri tem vsebinskem sklopu sprašuje »zakaj se vsebine ne združijo s 
sklopom Specialno varstvo vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine (modul Osnove 
hortikulture)? Prihaja do nepotrebnega podvajanja«.  
 
 
4.3.18 Strokovni modul Urejanje zelenih površin 
 
Poklicne kompetence: 
KUZP1: Izmeri in pripravi teren po načrtu za ureditev zelene površine. 
KUZP2: Postavi grajene prvine po načrtu. 
KUZP3: Vzdržuje grajene prvine. 
KUZP4: Zasadi zelene površine po načrtu. 
KUZP5: Oskrbuje sezonske in trajne nasade. 
 
Vse navedene kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal 
morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 70 ciljev, od tega so vsi prejeli oceno 1. Cilji od 614 do 683 so 
prikazani v Prilogi 2. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, en pa je dodal: »da se snov delno podvaja z 
vsebino modulov Osnove hortikulture in Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin«. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator pri informativnih ciljih 619, 620, 626 ter formativnih ciljih 647, 663, 675 in 677 
navaja, da »se ti cilji že nahajajo v modulu Osnove hortikulture in prihaja do nepotrebnega 
podvajanja«. 
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Drug evalvator pri formativnem cilju 678 (oblikuje žive meje in upošteva ukrepe varstva pri 
delu) dodaja: »varstvo pri delu je potrebno upoštevati povsod«. 
 
 
4.3.19 Strokovni modul Pridelava zelenjadnic 
 
Poklicne kompetence: 
KPZ1: Izbere vrsto in sorto zelenjadnice glede na dane pogoje ter tehnologijo pridelave. 
KPZ2: Pripravi rastišče na prostem in v zavarovanem prostoru in goji sadike zelenjadnic. 
KPZ3: Poseje, posadi in oskrbuje zelenjadnice na prostem in v zavarovanem prostoru. 
KPZ4: Prepozna gospodarsko pomembne bolezni, škodljivce in plevele zelenjadnic in izvede 
varstvo ob upoštevanju načel varovanja okolja in zdravja. 
KPZ5: Izbere spravilo in skladiščenje zelenjadnic ter jih pripravi za prodajo. 
 
Vse navedene kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem je en evalvator 
dopolnil kompetenco 1 in sicer: Izbere vrsto in sorto zelenjadnice glede na dane pogoje, 
tehnologijo pridelave in glede na potrebe na trgu. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 47 ciljev (Priloga 2), od tega jih je oceno 1 prejelo 46 (97,9 %). Med 
njimi so vsi informativni cilji (22) in 24 formativnih ciljev. Za preostali formativni cilj le en 
evalvator meni, da bi ga lahko izpustili (ocena 2): 

1. Cilj 727: razvija podjetne lastnosti. 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, en pa je dodal: »vendar se osnovne vsebine 
prevečkrat ponavljajo v drugih modulih«. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri formativnih ciljih dodal: 

− Zna najti posebnosti zelenjadnic. 

 
Opombe: 
En evalvator pri informativnem cilju 690 ter formativnih ciljih 711, 717, 722 in 727 opozarja, 
da so »že obravnavani«. 
Drug evalvator je pri formativnem cilju 706 (izdela semensko zbirko zelenjadnic) dodal: 
»morda samo posebnosti«. Formativni cilj 722 pa je dopolnil: se seznani z negativnimi 
posledicami nepravilne uporabe FFS in uporablja eko sredstva. 
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4.3.20 Strokovni modul Drevesničarstvo in trsničarstvo 
 
Poklicne kompetence: 
KDT1: Pripravi matični nasad drevnine in trsov. 
KDT2: Razmnožuje drevnine in vinsko trto. 
KDT3: Goji in oskrbuje sadike drevnine in vinske trte. 
KDT4: Izvaja varstvo sadik in cepljenk. 
KDT5: Pripravi sadike in cepljenke za prodajo. 
 
Prve tri kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, z izjemo enega evalvatorja, ki jih je 
ocenil z oceno 2. Četrto in peto kompetenco so vsi ocenili z oceno 1. En evalvator je pri 
kompetencah opomnil, da je »trsničarstvo malo preveč specifično za vrtnarje«. Opomba 
drugega evalvatorja se nanaša le na prvo kompetenco: »le redki potrebujejo matični nasad«.  
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 171 ciljev, od tega je 158 (92,4 %) ciljev prejelo oceno 1. Mednje 
spada 79 informativnih ciljev in 79 formativnih ciljev. Za ostalih šest informativnih ciljev 
sedem formativnih ciljev le en evalvator meni, da bi jih lahko izpustili (ocena 2). 
Informativni cilji: 

1. Cilj 736: pozna sortiment podlag in njihove lastnosti; 
2. Cilj 743: razume pomen vzgoje drevnine iz tkivnih kultur; 
3. Cilj 755: našteje vrste parafinov; 
4. Cilj 756: razume pomen in čas parafiniranja; 
5. Cilj 757: zna pravilno parafinirati cepljenke; 
6. Cilj 775: razlikuje vrste in načine zalivanja. 

Formativni cilji: 
7. Cilj 840: pripravi parafin in vodo za hlajenje; 
8. Cilj 841: parafinira cepljenke; 
9. Cilj 845: razkužuje silnico in material v njej; 
10. Cilj 876: opravi drugo parafiniranje; 
11. Cilj 885: opravi kontrolo sortne čistosti; 
12. Cilj 897: pripravi FFS in parafin za klasirane cepljenke; 
13. Cilj 898: razkuži in parafinira cepljenke. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, dva pa sta dodala: »vendar se veliko ciljev 
podvaja s cilji drugih modulov«, ter »da je modul preobširen in prezahteven za triletni 
program«. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
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Opombe: 
En evalvator je dopolnil informativni cilj 755: našteje vrste parafinov in spremlja novosti. 
Drug evalvator je pri kar nekaj ciljih (734, 739, 740, 741, 744, 746, 771, 787, 788, 793 – 800 
in 812; Priloga 2) opomnil, »da se podvajajo z drugimi moduli«. Pri informativnem cilju 736 
(pozna sortiment podlag in njihove lastnosti) ga zanima »v kolikšnem obsegu?« Pri 
informativnih ciljih od 748 do 753 pa sprašuje »koliko se podvajajo z vegetativnim 
razmnoževanjem lesa v modulu Pridelava okrasnih rastlin – sklop Dendrologija?« Pri 
formativnih ciljih 839 in 875 (Priloga 2) opozarja, da je pomembna »oprema«. Pri 
formativnem cilju 892 (opravi zaščito pred boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo 
različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo (pršilnik, škropilnica) dodaja, da bi 
lahko to naredili s »simulacijo!«  
En evalvator je pri ciljih 798 – 802 in 889 dodal, da »so cilji s področja uporabe FFS že zajeti 
pri modulih Osnove hortikulture in Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin«. 
 
 
4.3.21 Strokovni modul Grajene sestavine zelenih površin 
 
Poklicne kompetence: 
KGZP1: Uporablja zakonitosti zemljemerstva. 
KGZP2: Zakoliči teren za gradbene dejavnosti grajenih prvin. 
KGZP3: Opravi potrebna zemeljska dela. 
KGZP4: Izvede postopke gradnje grajenih prvin. 
KGZP5: Izvede zasaditev grajenih prvin. 
KGZP6: Izvede oskrbo zasajenih grajenih prvin. 
 
Vse navedene kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal 
morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 42 ciljev, od tega so vsi prejeli oceno 1. Cilji od 902 do 943 so 
prikazani v Prilogi 2. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri čemer je en še dodal: »vendar jih je veliko že v 
obveznih modulih«. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator opozarja, da so informativni cilji 902, 908 in 925 ter formativna cilja 934 in 942 
(Priloga 2) »že v prejšnjih modulih«. 
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4.3.22 Strokovni modul Vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin – 
Vsebinski sklop Vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin 
 
Poklicni kompetenci: 
KVRŠ1: Vzdržuje posamezne rekreacijske in športne površine. 
KVRŠ2: Izvaja dela in postopke pri varstvu rastlin. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 15 ciljev, od tega so vsi prejeli oceno 1 (Priloga 2). Cilji od 944 do 
958 so prikazani v Prilogi 2. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator opominja, da se informativni cilj 950 (zna varno uporabljati FFS) »že pojavlja«. 
 
 
4.3.23 Strokovni modul Vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin – 
Vsebinski sklop Stroji in naprave 
 
Poklicna kompetenca: 
KSTN1: Izvede dela s stroji in napravami. 
 
Vsi evalvatorji so kompetenci podali oceno 1, pri tem nihče ni dodal morebitne manjkajoče 
kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje pet ciljev, od tega so vsi prejeli oceno 1 (Priloga 2). Cilji od 959 do 
963 so prikazani v Prilogi 2. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedeno 
poklicno kompetenco, odgovorili pritrdilno, en pa je dodal: »zaradi specifikacije strojne 
opreme je prav, da je tukaj posebej obravnavana«. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
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Opombe: 
Evalvatorji niso dodali opomb. 
 
 
4.3.24 Strokovni modul Vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin – 
Vsebinski sklop Športne igre 
 
Poklicna kompetenca: 
KŠI1: Pozna športne igre. 
 
Vsi evalvatorji so kompetenci podali oceno 1, z izjemo enega evalvatorja, ki ji je podal oceno 
3. Pri tem nihče ni dodal morebitne manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje tri cilje (Priloga 2; cilji od 964 do 966), ki jih je šest evalvatorjev 
ocenilo kot temeljne, en evalvator pa kot odvečne (ocena 3), tako imajo vsi cilji aritmetično 
sredino M = 1,29. 
Informativna cilja: 

1. Cilj 964: spozna različne športe; 
2. Cilj 965: pozna potek posameznih iger na travnih površinah. 

Formativni cilj: 
1. Cilj 966: upošteva zahteve različnih športnih iger, za katere vzdržuje travne površine. 

 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedeno 
poklicno kompetenco, odgovorili pritrdilno, en pa je še dodal: »vendar vsebine niso ključne za 
poklic vrtnarja. Nekdo je lahko dober vrtnar kljub temu, da ne zna igrati golfa«. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Evalvatorji niso dodali opomb. 
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4.4 ODGOVORI NA ODPRTA VPRAŠANJA 
 
Evalvatorji so odgovarjali na sedem odprtih vprašanj, ki so se navezovala na celoten 
izobraževalni program in temeljne cilje prenove. 
 
1. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Izobraževalni programi naj izhajajo iz širših 
delovnih in poklicnih področij, nastajajo naj na podlagi povezovanja poklicev v skupine tako, 
da pridobljena izobrazba zagotavlja posamezniku znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje 
razmeram v delovnem procesu, mu omogoča večjo delovno mobilnost oz. prehodnost (izbiro) 
med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju, zlasti pa večjo prilagodljivost pri nadaljnjem 
pridobivanju izobrazbe in kvalifikacij.« Ali je izobraževalni program zasnovan tako, da 
posamezniku razvija znanje, spretnosti in kompetence za hitro prilagajanje razmeram v 
delovnem procesu, mu omogoča večjo delovno mobilnost med poklici in delovnimi mesti pri 
zaposlovanju? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da. Predvsem zaradi vključevanja teoretičnega in praktičnega pouka znotraj enega 

modula. Je pa potrebno sodelovanje med učitelji strokovnih modulov. 
3. Izobraževalni program je sestavljen iz poklicnih standardov, katere lahko združujejo le 

osnovna znanja, vendar prehajanje in mobilnost med poklici, katere bi označevali 
posamezni standardi IP, ni priporočljivo zaradi nezdružljivosti področij delovanja. 

 
 
2. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Učni cilji morajo biti določeni jasno, da jih je 
mogoče čim bolj enopomensko razumeti; tako bo učiteljem omogočeno lažje izbirati ustrezne 
vsebine in metode pouka. Učni cilji se določajo tudi s premislekom o njihovi realni 
uresničljivosti.« Ali menite, da katalogi znanja uresničujejo to načelo? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da, vendar bi morali določiti in poenotiti standarde opreme za izvajanje praktičnega 

dela. 
3. Da. Problem je, ker so nekatere kompetence zelo podrobno razčlenjene na posamezne 

cilje, pri drugih pa so cilji napisani zelo okvirno in to ne glede na to, koliko ur je 
namenjeno za doseganje posameznih ciljev. Zdi se mi, da bi bilo tu dobro, da bi bilo to 
bolj usklajeno. 

4. Kljub temu, da je dobro poznati vsa našteta področja, pa šole vendarle niso tako dobro 
opremljene, da bi se dalo vse učne cilje tudi uresničiti. Tako vedno pride do izpada 
določenih vsebin pri praktični izvedbi. 
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3. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Vsako praktično izobraževanje in razvijanje 
praktičnih spretnosti naj bo teoretično osmišljeno, tako da se bodo dijaki poklicno in delovno 
usposabljali ter spretnosti urili in razvijali na podlagi poznavanja in razumevanja splošnih 
principov in teorij ter znali vnaprej predvideti posledice strokovnih odločitev in opravil, ne pa 
samo na podlagi izkušenj in posnemanja.« Ali so informativni cilji (teoretično znanje) v 
katalogih znanj zapisani tako, da je praktično izobraževanje in razvijanje praktičnih spretnosti 
tudi teoretično osmišljeno? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da, posebej zato, ker je v predmetu združen praktični in teoretični pouk in lahko 

teoretično znanje sproti nadgradijo s praktičnim izvajanjem. 
3. Tudi, če je teoretično znanje bolj obširno, ni to nič narobe, saj gre za informacije s 

katerimi se lažje izvaja praktična spretnost.. 
4. Praktično izobraževanje je teoretično osmišljeno, vendar je vnaprejšnje predvidevanje 

posledic precej povezano s kognitivnimi sposobnostmi posameznika. 
 
 
4. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Izobraževalni programi naj bodo strukturirani 
tako, da bo vsakdo lahko dosegel temeljno poklicno izobrazbo ali vsaj javno priznano 
poklicno kvalifikacijo. Možnosti za nadaljnjo poklicno kariero, zlasti za nadaljnje 
izobraževanje, za poglabljanje in razširjanje poklicne izobrazbe, se zagotovijo v poklicni 
vertikali s programi za pridobivanje višjih izobrazbenih stopenj.« Ali katalogi vključujejo 
kompetence, znanja in spretnosti, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na 
hortikulturnem področju (Hortikulturni tehnik PTI)? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, saj žal program PTI teh znanj večinoma ne nadgradi in se le ponavlja. 
3. Kompetence, znanja in spretnosti so dovolj obširne za nadaljevanje izobraževanja v 

programu Hortikulturni tehnik PTI. 
 
 
5. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »S predmetniki naj se presega predmetna 
razdrobljenost in zagotavlja čim večja stopnja integrativnosti znanja, zlasti z zmanjševanjem 
števila predmetov oz. modulov, s povezovanjem posameznih področij znanja v logično in 
vsebinsko zaokrožene celote.« Ali cilji v katalogih znanj uresničujejo to načelo? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da. Moti le ponavljanje določenih vsebin, ki jih dijaki slišijo večkrat, kar lahko moti. 
3. Deloma, vendar prihaja do večkratnega obravnavanja vsebin, ki je nepotrebno in 

skrajšuje čas za obravnavanje drugih vsebin modula. 
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4. Na področju vrtnarja so poklicni standardi različni, zato je mogoče združevati le 
osnovna znanja. 

 
 
6. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Katalogi znanja za posamezne strokovne 
module naj bodo uravnoteženi glede upoštevanja načel sistematičnosti in eksemplarnosti 
pouka, osredotočijo naj pozornost na temeljno znanje, zagotavljajo naj najvišjo kakovost v 
temeljnih dejavnostih posameznega poklica oz. stroke.« Ali menite, da kompetence in cilji, 
opredeljeni v katalogih znanja, omogočajo doseganje kompetenc, zapisanih v poklicnem/ih 
standardu/ih? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (6 odgovorov) 
2. Odvisno od izbirnih modulov: Zelenjadar/ zelenjadarica, dosega standard, če izbere 

izbirni modul PZ; Parkovni vrtnar/ parkovna vrtnarica, dosega standard, če izbere 
izbirne module OPP, UZP in GZP; Vrtnar pridelovalec/ vrtnarica pridelovalka,dosega 
standard, če izbere izbirni modul OPP; Drevesničar trsničar/ drevesničarka trsničarka 
dosega standard, če izbere izbirna modula OPP in DT; Vzdrževalec/ vzdrževalka 
rekreacijskih in športnih zelenih površin: dosega standard, če izbere izbirna modula 
VRŠ in UZP. 

 
 
7. Poklicni standard je podlaga za pripravo izobraževalnega programa. Ali se vam zdi, da so 
poklicni standardi, vključeni v izobraževalni program Vrtnar, izbrani smiselno in ustrezno 
glede na zahteve na trgu dela ter vključujejo potrebne kompetence? Prosimo, napišite mnenje 
za vsak poklicni standard posebej. 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Vsi poklicni standardi so izbrani smiselno in ustrezno. (4 odgovori) 
2. Poklicni standard Zelenjadar/ zelenjadarica:  

a. se lahko poveže le z vrtnarjem pridelovalcem, sicer mora zaradi področja znanj 
ostajati samostojno področje. 

b. ustrezno, razen uporabe FFS. Tri-letno izobraževanje ob koncu šolanja ne 
zagotavlja zadostnega obsega znanja iz vsebin varstva rastlin, zato dijak ni 
usposobljen za samostojno delo s FFS (ne dobi potrdila). 

c. smiselno in aktualno, mogoče bi bil potreben še poudarek na samooskrbi 
Republike Slovenije z zelenjavo. 

3. Poklicni standard Parkovni vrtnar/ parkovna vrtnarica: 
a. lahko bi ga morebiti združevali z vzdrževalcem rekreacijskih in športnih 

površin ter z vrtnarjem pridelovalcem, če posega v pridelavi v področje 
rastlinskih materialov, katere uporabljata vzdrževalec in parkovni vrtnar. 

b. manjka odvodnjavanje zamočvirjenih površin, razen FFS. 
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c. zanimiv poklicni standard, vendar malo manj aktualen glede zaposlitve, saj je 
pri nas malo parkov. 

4. Poklicni standard Vrtnar pridelovalec/ vrtnarica pridelovalka: 
a. kot omenjam je področje, ki lahko deluje kot osnova za nadgradnjo in 

povezavo z ostalimi poklicnimi standardi. 
b. ustrezno, razen uporabe FFS. 
c. smiselno združiti s poklicnim standardom zelenjadar. 

5. Poklicni standard Drevesničar trsničar/ drevesničarka trsničarka: 
a. je zelo specifično področje, ki mora v glavne delovati samostojno oziroma v 

povezavi z vrtnarjem pridelovalcem. 
b. trsničarstvo je skoraj prevelika specifika za vrtnarja, v praksi se 

drevesničarstvo in trsničarstvo ne povezujeta. 
6. Poklicni standard Vzdrževalec/ vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin: 

a. je standard za katerega zgoraj že omenjam povezave saj je tudi to zelo 
specifično področje in lahko dobro deluje le z poznavanjem karakteristik in 
procesa proizvodnje rastlin katere vzdrževalec na svojem področju vzdržuje. 

b. ustrezno, razen uporabe FFS. Noben poklicni standard ne vsebuje razlikovanja 
in izdelave cvetličnih vezav – zakaj so vključene v vsebinski sklop Osnovna 
načela in zakonitosti oblikovanja? 

c. smiselno in uporabno, tudi kot dopolnilna dejavnost na kmetijah. 
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4.5 SKLEP 
 
Sedem evalvatorjev je ocenjevalo pomembnost 966 operativnih ciljev, ki tvorijo strokovni del 
izobraževalnega programa Vrtnar/SPI. Vsi so oceno 1 pripisali 786 (81,37 %) ciljem in, glede 
na postavljene kriterije, slabo ocenili pet (0,5 %) ciljev. 
Program vsebuje 12 strokovnih modulov, nekateri izmed njih pa so razdeljeni tudi na 
vsebinske sklope, tako, da program skupno vsebuje 24 različnih sklopov. Evalvatorji so 
ocenili v enem sklopu okoli 60 % ciljev in v 18 sklopih približno 80 % ali več ciljev kot 
temeljnih (ocena 1). Izpostavili pa bi pet slabše ocenjenih sklopov: 

• Strokovni modul Osnove upravljanja s stroji in napravami – sklop Varno delo s 
traktorjem in traktorskimi priključki, orodji in napravami; traktorski izpit (53,8 % 
temeljnih ciljev); 

• Osnove hortikulture – sklop Osnovna načela in zakonitosti oblikovanja (26,7 % 
temeljnih ciljev); 

• Strokovni modul Osnove podjetništva in prodaje (nič temeljnih, trije slabi cilji); 
• Strokovni modul IKT in osnove poslovnega komuniciranja – sklop Informacijsko-

komunikacijska tehnologija (nič temeljnih, dva slaba cilja); 
• Vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin – sklop Športne igre (nič temeljnih in 

nič slabih ciljev); 
 
Sklop Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki so evalvatorji slabše ocenili 
predvsem zaradi tega, ker traktorski izpit ni več obvezen, sklop Osnovna načela in zakonitosti 
oblikovanja pa predvsem zaradi ponavljanja ciljev iz drugih sklopov in preširokega nabora 
ciljev. Strokovni modul Osnove podjetništva in prodaje so evalvatorji slabše ocenili zaradi 
njegove prezahtevnosti. Sklop Informacijsko-komunikacijska tehnologija je slabše ocenjen s 
strani enega evalvatorja, kateri je dodal tudi kar nekaj manjkajočih znanj. Ravno tako je sklop 
Športne igre slabše ocenjen le s strani enega evalvatorja, ki meni, da: »vsebine niso ključne za 
poklic vrtnarja. Nekdo je lahko dober vrtnar kljub temu, da ne zna igrati golfa.« 
 
Program vsebuje 78 kompetenc, pri čemer so vsi evalvatorji oceno 1 pripisali 64 (82,05 %) 
kompetencam. Analiza kompetenc je pokazala podobne rezultate, kot analiza ciljev, saj so 
evalvatorji najslabše ocenili kompetence iz sklopov Osnovna načela in zakonitosti 
oblikovanja, Informacijsko-komunikacijska tehnologija, Športne igre in modula Osnove 
podjetništva in prodaje. Slabše so bile ocenjene tudi kompetence modula Drevesničarstvo in 
trsničarstvo, pri čemer je en evalvator dodal, da je »trsničarstvo malo preveč specifično za 
vrtnarje«. 
 
Pri približno polovici strokovnih modulov oziroma sklopov so evalvatorji na vprašanje, ali so 
navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne kompetence, v večini 
odgovorili pritrdilno, pri ostali polovici pa opozarjajo na ponavljanje ciljev z drugimi sklopi. 
Poleg že omenjenih sklopov (Osnove podjetništva in prodaje in Osnovna načela in zakonitosti 
oblikovanja) so evalvatorji tudi za modul Drevesničarstvo in trsničarstvo dejali, da je 
preobširen in prezahteven. 
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Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem strokovnem modulu oziroma sklopu dopisati še 
manjkajoča znanja in kompetence ter morebitne opombe. Med manjkajočimi znanji bi 
izpostavili le sodobnejša znanja s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dva 
evalvatorja sta dodala eno manjkajočo kompetenco v sklopu Varstvo okolja in ohranjanje 
narave, in sicer »Uveljavlja trajnostni razvoj«. Opombe evalvatorjev pa se, kot že omenjeno, 
največkrat navezujejo na ponavljanje oziroma podvajanje ciljev iz drugih modulov, ter na 
prezahtevnost nekaterih ciljev in vsebin. Nekateri evalvatorji tudi opozarjajo na potrebo po 
vzgoji kritičnosti: poznavati in učiti se spopadati z nelojalno konkurenco in kritičnost v rabi 
informacijske tehnologije. 
 
Čeprav sodbe evalvatorjev niso povsem enotne, kar seveda ne gre pričakovati, je kljub temu 
smiselno biti pozoren na izražena stališča o odvečnosti nekaterih učnih področij, zlasti pri 
modulih, ki nimajo neposredne uporabne vrednosti za poklic vrtnarja. Pri presoji teh modulov 
je potrebno biti posebej previden, saj po eni strani lahko njihova (pre)zahtevnost in obsežnost 
ovirata dijake pri doseganju dobrih učnih dosežkov in pri kakovostni usposobljenosti za 
poklic, po drugi strani pa njihovo prehitro brisanje lahko zmanjšuje širino profila in negativno 
vpliva na dejanske možnosti za nadaljnje izobraževanje.  
 
Evalvatorji večinoma menijo, da program omogoča večjo delovno mobilnost, da so učni cilji 
jasno določeni, da je praktično izobraževanje dovolj dobro teoretično osmišljeno, da cilji v 
katalogih znanja omogočajo doseganje kompetenc, zapisanih v poklicnih standardih, da je 
zagotovljena večja stopnja integrativnosti znanja ter da kompetence, znanja in spretnosti 
dajejo dijakom zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na hortikulturnem področju 
(Hortikulturni tehnik/PTI). 
 
Štirje evalvatorji se strinjajo, da so poklicni standardi Zelenjadar/ zelenjadarica, Parkovni 
vrtnar/ parkovna vrtnarica, Vrtnar pridelovalec/ vrtnarica pridelovalka, Drevesničar 
trsničar/ drevesničarka trsničarka in Vzdrževalec/ vzdrževalka rekreacijskih in športnih 
zelenih površin izbrani smiselno in ustrezno. Ostali trije evalvatorji pa za nekatere standarde 
predlagajo, da bi se združili, za nekatere, da so izbrani smiselno in ustrezno, za nekatere pa 
dodajajo še manjkajoča znanja. En evalvator tudi opozarja: »Noben poklicni standard ne 
vsebuje razlikovanja in izdelave cvetličnih vezav – zakaj so vključene v vsebinski sklop 
Osnovna načela in zakonitosti oblikovanja?« 
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5 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM HORTIKULTURNI TEHNIK/ 
SSI 

 

5.1 SPLOŠNO O PROGRAMU 
 
Izobraževalni program je pripravljen na podlagi treh poklicnih standardov: 

• Vodja vrtnarskega podjetja, 
• Oblikovalec/ oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem in 
• Oblikovalec in urejevalec/ oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami. 

 
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom da: 

• razvijajo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem 
vrednot, 

• razvijajo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast, 
• pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi, 
• usvojijo in povezujejo strokovno-teoretična in praktična znanja za kvalitetno 

opravljanje delovnih nalog v vrtnarstvu in cvetličarstvu oz. hortikulturi, 
• načrtujejo, vodijo in spremljajo delo pridelovanja rastlin, rastlinskih delov s pomočjo 

IKT, 
• načrtujejo, vodijo, spreminjajo načela povezana z oblikovanjem in urejanjem prostora 

s cvetjem in rastlinami 
• izvajajo dela v vrtnarstvu, cvetličarstvu oz. hortikulturi v skladu z načeli trajnostnega 

razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu, 
• razvijajo podjetniško razmišljanje ter poiščejo možnosti in priložnosti v hortikulturi in 

podeželskem prostoru za zaposlitev ali samozaposlitev, 
• varno ravnajo s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki pri vrtnarski pridelavi, 

zasajevanju in oblikovanju z živimi rastlinskimi deli ter preprečevanju onesnaževanja 
okolja, 

• upoštevajo naravno krajino in poznajo načela spreminjanja urbane in kulturne krajine, 
• upoštevajo temeljne zakonske podlage s področja kmetijstva, 
• svetujejo pri prodaji izdelkov in storitev ter materiala za potrebe hortikulturne 

dejavnosti. 
• spoznajo možnosti interesnega povezovanja in sodelovanja s strokovnimi institucijami 

na različnih področjih, 
• obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati strokovno literaturo, 
• razumejo pomen ekonomike dela in organizacije delovnega mesta, delovne enote, 
• uporabljajo IKT za sporazumevanje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, 

varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju, 
• sodelujejo v skupini ter se pisno in ustno sporazumevajo s sodelavci in drugimi 

partnerji ter pri tem uporabljajo temeljno strokovno terminologijo, 
• uporabljajo sodobne logistične prijeme pomembne za področje hortikulture. 
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Cilji programa se uresničujejo s programskimi enotami, ki so navedene v predmetniku. 
 
Tabela 13: Predmetnik programa Hortikulturni tehnik/SSI 
Oznaka Programske enote Obvezno/ 

izbirno 
Skupno 

število ur 
Število 

kreditnih točk 
A – Splošnoizobraževalni predmeti 
 Slovenščina obvezno 476 24  
 Tuji jezik obvezno 408 20  
 Matematika obvezno 374 19 
 Umetnost obvezno 68 3 
 Zgodovina obvezno 102 5  
 Geografija obvezno 68 3 
 Sociologija ali Psihologija obvezno 68 3 
 Fizika obvezno 68 3 
 Biologija obvezno 170 9 
 Kemija obvezno 170 9 
 Športna vzgoja obvezno 340 14  
Skupaj A  2312 112 
B – Strokovni moduli 
M01 Informatika in poslovno komuniciranje obvezno 102 5 
M02 Trajnostni razvoj obvezno 102 5 
M03 Podjetništvo in trženje obvezno 102 5 
M04 Pridelava okrasnih rastlin obvezno 102 5 
M05 Vrtnarska mehanizacija obvezno 102 5 
M06 Osnove krajinarstva obvezno 136 7 
M07 Logistika v vrtnarstvu obvezno 102 4 
M08 Specialno varstvo rastlin obvezno 102 5 
M09 Osnove hortikulturnega oblikovanja obvezno 102 5 

M10 Trženje in promocija slovenskih proizvodov in 
storitev obvezno 102 5 

M11 Osnove vrtnarske tehnologije obvezno 136 7 
M12 Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami izbirno 306 15 

M13 Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s 
cvetjem izbirno 306 15 

M14 Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in 
urbane krajine izbirno 306 15 

M15 Tehnologija v hortikulturi izbirno 306 15 
Skupaj B  1496 73 
Od tega: 
C – Praktično izobraževanje v šoli 
 Praktični pouk  568 23 
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 
 Praktično usposabljanje z delom  152 6 
D – Interesne dejavnosti  
 Interesne dejavnosti  352 14 
E – Odprti kurikul 
 Odprti kurikul  646* 31 
 
Skupaj pouka (A + B + E)   4454 216 
Skupaj praktičnega izobraževanja (C + Č)   720 29 
Skupaj izobraževanja v šoli (A + B + D + E)   4806  230 
Skupaj (A + B + Č + D + E)   4958 236 
Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)   4 
Skupaj kreditnih točk   240 
 
Število tednov pouka  135  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom  4  
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Število tednov interesnih dejavnosti  11  
Skupno število tednov izobraževanja  150  
 
Pojasnilo k predmetniku: 

• * Od tega šola nameni najmanj 68 ur družboslovju. 
• Dijak izbere en izbirni modul izmed M12 do M15. 

 

5.2 SKUPNA OCENA POMEMBNOSTI KOMPETENC IN OPERATIVNIH 
CILJEV STROKOVNIH MODULOV 

 
Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti 120 kompetenc izobraževalnega 
programa, katero je ocenjevalo sedem evalvatorjev (skupno so podali 840 ocen). V tabeli 
lahko vidimo, da so evalvatorji v 99,6 % podali oceno 1 (temeljna kompetenca) in le v 0,2 % 
oceno 2 (kompetenca, ki bi jo lahko izpustili) in oceno 3 (odvečna kompetenca). 
 
Tabela 14: Skupna splošna ocena pomembnosti kompetenc – Hortikulturni tehnik/SSI 

OCENA KOMPETENC Skupaj vsi evalvatorji 
f f% 

Kompetence, označene z oceno 19 836 99,6 
Kompetence, označene z oceno 210 2 0,2 
Kompetence, označene z oceno 311 2 0,2 
Skupaj 840 100,0 
Aritmetična sredina (M) 1,007 
 
V naslednji tabeli prikazujemo skupno splošno oceno pomembnosti operativnih ciljev 
strokovnega dela programa Hortikulturni tehnik/SSI. Program vsebuje 1315 ciljev (seštevek 
vseh informativnih in formativnih ciljev strokovnih modulov), njihovo pomembnost je 
ocenjevalo sedem evalvatorjev. Iz tabele lahko razberemo, da je bilo 96,8 % vseh ciljev od 
najmanj enega evalvatorja ocenjenih kot ciljev, ki pokrivajo temeljna znanja profila, 2,3 % 
ciljev so evalvatorji ocenili kot takšne, ki bi jih lahko izpustili in le 0,9 % kot odvečne. 
Aritmetična sredina vseh ocen ciljev izobraževalnega programa je M = 1,041. 
 
Tabela 15: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Hortikulturni tehnik/SSI 

OCENA CILJEV Skupaj vsi evalvatorji 
f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 8908 96,8 
Cilji, označeni z oceno 2 214 2,3 
Cilji, označeni z oceno 3 83 0,9 
Skupaj 9205 100,0 
Aritmetična sredina (M) 1,041 
 

                                                            
9 Ocena 1 pomeni: nujna znanja (temeljni cilji/kompetence). 
10 Ocena 2 pomeni: cilj/kompetenca sicer ni odveč, bi ga/jo pa lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi 
izpustili. 
11 Ocena 3 pomeni: cilj/kompetenca ni potreben/a. 
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Pogledali smo tudi ali se ocene evalvatorjev, glede na področje (znanost, šolstvo, delo), med 
seboj razlikujejo. Iz naslednjih treh tabel lahko razberemo, da je evalvator s področja znanosti 
vsem ciljem pripisal oceno 1, medtem ko so evalvatorji s področja šolstva tako ocenili 93,3 % 
ciljev. Evalvatorji s področja šolstva so kot odvečne (ocena 3) ocenili 2,0 % ciljev, medtem 
ko so evalvatorji iz gospodarstva tako ocenili le 0,2 % ciljev. Katere cilje bi bilo potrebno 
prevetriti oz. izključiti bo razvidno iz podrobne analize ocene ciljev posameznih katalogov 
strokovnih modulov. 
 
Tabela 16: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela 

OCENA CILJEV 
EVALVATORJI IZ PODJETIJ 

Evalvator 1 Evalvator 2 Evalvator 3 Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 1312 99,8 1285 97,7 1315 100,0 3912 99,2 
Cilji, označeni z oceno 2 3 0,2 24 1,8 / / 27 0,7 
Cilji, označeni z oceno 3 / / 6 0,5 / / 6 0,2 
Skupaj 1315 100,0 1315 100,0 1315 100,0 3945 100,0 
M 1,002 1,027 1,000 1,010 
 

Tabela 17: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva 

OCENA CILJEV 
EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA 

Evalvator 4 Evalvator 5 Evalvator 6 Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 1235 93,9 1168 88,8 1278 97,2 3681 93,3 
Cilji, označeni z oceno 2 12 0,9 147 11,2 28 2,1 187 4,7 
Cilji, označeni z oceno 3 68 5,2 / / 9 0,7 77 2,0 
Skupaj 1315 100,0 1315 100,0 1315 100,0 3945 100 
M 1,113 1,112 1,035 1,086 
 

Tabela 18: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja znanosti 

OCENA CILJEV 
EVALVATOR S PODROČJA ZNANOSTI 

Evalvator 7 
f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 1315 100,0 
Cilji, označeni z oceno 2 / / 
Cilji, označeni z oceno 3 / / 
Skupaj 1315 100,0 
M 1,000 
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5.3 OCENA POMEMBNOSTI KOMPETENC IN OPERATIVNIH CILJEV 
POSAMEZNIH STROKOVNIH MODULOV 

 
V tem delu so predstavljeni podrobnejši rezultati ocenjevanja pomembnosti posameznih 
kompetenc in operativnih ciljev po strokovnih modulih oziroma vsebinskih sklopih. V 
poročilu prikazujemo vse kompetence in cilje, ki so bili ocenjeni najbolje in najslabše. V 
kolikor so evalvatorji vse cilje sklopa ocenili kot temeljne, jih v poročilu ne navajamo, saj so 
vsi operativni cilji in kompetence strokovnega dela izobraževalnega programa predstavljeni v 
Prilogi 3. 
 
Kot že omenjeno, je sedem evalvatorjev ocenjevalo pomembnost 1315 operativnih ciljev, ki 
tvorijo cilje strokovnega dela izobraževalnega programa Hortikulturni tehnik/SSI. Vsi so 
oceno 1 pripisali 1050 ciljem, kar predstavlja 79,8 % ciljev. Program vsebuje tudi 120 
kompetenc, pri čemer so vsi evalvatorji oceno 1 pripisali 117 (97,5 %) kompetencam. Analiza 
kompetenc je podrobneje predstavljena na začetku vsakega podpoglavja oziroma vsebinskega 
sklopa. 
 
V nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji po posameznih strokovnih modulih 
oziroma vsebinskih sklopih: ugotavljali smo, kateri cilji so po mnenju vseh evalvatorjev 
temeljni (M = 1,00) in kateri cilji so bili ocenjeni najslabše. Za določitev najslabše ocenjenih 
ciljev smo postavili kriterij, da je aritmetična sredina ocen evalvatorjev enaka ali višja od 
M = 1,50. 
 
Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem vsebinskem sklopu oziroma strokovnem modulu 
dopisati še manjkajoča znanja, spretnosti in kompetence ter morebitne opombe, katere so 
navedene na koncu vsakega podpoglavja; strnjeno pa so povzete v sklepu. 
 

 

5.3.1 Strokovni modul Informatika in poslovno komuniciranje – Vsebinski 
sklop Informatika 
 
Poklicne kompetence: 
KINF1: Uporablja standardne vhodne enote ter dela z operacijskim sistemom. 
KINF2: Sestavljanje in oblikovanje besedila. 
KINF3: Uporablja sodobna programska orodja (elektronske preglednice, internet, elektronsko 
pošto, digitalne predstavitve…). 
KINF4: Uporablja baze podatkov. 
KINF5: Uporablja digitalna potrdila za varno elektronsko poslovanje. 
 
Vse navedene kompetence so evalvatorji ocenili z oceno 1 (temeljne kompetence), z izjemo 
pete kompetence, katero je en evalvator ocenil z oceno 2 (bi lahko izpustili). Noben evalvator 
ni dodal morebitne manjkajoče kompetence. 
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Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 58 ciljev, od tega je 38 (65,5 %) ciljev prejelo oceno 1. Med njimi je 
sedem informativnih in 31 formativnih. Ti informativni cilji so: 

1. Cilj 1: našteje in opiše dele osebnega računalnika (vhodna, izhodna, centralno 
procesna, pomnilna enota); 

2. Cilj 2: našteje osnovne računalniške programe; 
3. Cilj 4: zna uporabljati program za urejanje besedila; 
4. Cilj 5: zna oblikovati preprosto računalniško preglednico, uporabiti enostavne funkcije 

in izdelati graf; 
5. Cilj 6: pozna pomen interneta kot vir uporabnih informacij v življenju in stroki; 
6. Cilj 7: zna poiskati uporabne podatke in informacije na svetovnem spletu in jih 

ustrezno uporabiti; 
7. Cilj 8: zna uporabljati elektronsko pošto in ustrezne programe za pošiljanje, 

shranjevanje in arhiviranje sporočil in dokumentacije v priponkah. 
Formativni cilji: 

8. Cilj 14: uporablja računalniška orodja pri svojem delu; 
9. Cilj: 15: oblikuje sistem datotek in map (poišče, izdela novo, preimenuje, izbriše, 

kopira datoteko in mapo); 
10. Cilj 16: zna uporabljati ikone; 
11. Cilj 17: izdela novo mapo na namizju; 
12. Cilj 18: izdela in oblikuje besedilo ter ga shrani v ustrezno mapo; 
13. Cilj 19: izdela tabelo in vanjo vpiše priložene podatke; 
14. Cilj 20: uporablja standardne funkcije urejevalnika besedil; 
15. Cilj 21: izdelek natisne; 
16. Cilj 22: kopira in razvršča podatke v preglednicah; 
17. Cilj 23: poimenuje delovni list, dokument in ga ustrezno shrani; 
18. Cilj 24: oblikuje tabelo na osnovi danih podatkov; 
19. Cilj 25: uporabi ustrezno številsko obliko; 
20. Cilj 28: poišče želeno spletno stran in jo shrani na namizje; 
21. Cilj 29: oblikuje mapo "Priljubljenih"; 
22. Cilj 30: prekopira podatke v določeno datoteko; 
23. Cilj 31: sestavi sporočilo in priloži datoteko kot priponko k sporočilu ter ga pošlje 

enemu ali več naslovnikom; 
24. Cilj 32: odpre prejeto elektronsko sporočilo in ga prestavi v določeno mapo; 
25. Cilj 33: odpre pripeto datoteko in jo shrani v ustrezno mapo na trdi disk ali USB ključ; 
26. Cilj 34: ureja pošto v poštnih mapah; 
27. Cilj 35: ustvari pravilo za avtomatsko razvrščanje pošte (filter); 
28. Cilj 36: poišče določeno sporočilo po pošiljatelju oz. zadevi oz. vsebini sporočila; 
29. Cilj 37: pripravi, oblikuje in izvede predstavitev z besedilom in s slikami; 
30. Cilj 38: uporabi preprost program za ogled in oblikovanje slikovnega materiala; 
31. Cilj 39: odpre obstoječo bazo podatkov in spremeni/izbriše zapise; 
32. Cilj 45: izdela in shrani novo tabelo z danim število polj; 
33. Cilj 46: določi atribute oblike polja, kot so: velikost polja, format števila, format 

datuma; 
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34. Cilj 48: v tabelo vnese nekaj zapisov in jo shrani; 
35. Cilj 49: izdela in shrani obrazec; 
36. Cilj 50: izdela in shrani poizvedbo; 
37. Cilj 51: izdela in shrani poročilo; 
38. Cilj 52: natisne celotno poročilo. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, gre za osnovna znanja. 
3. Poznati bi morali tudi nekaj specializiranih programov za načrtovanje vrtov in 

zasaditev, glede na to, da je zgoraj našteto že stvar splošne izobrazbe. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Pozna internetna omrežja (LAN in WiFi) in kako računalnik sprejema in oddaja 
informacije. 

− Pozna možnosti vizualnega komuniciranja preko interneta (npr. Skype). 
− Razume računalniške nastavitve za elektronsko pošto (strežnik za odhodno pošto in 

strežnik za dohodno pošto) in zna nastaviti potrebne parametre. 
Pri formativnih ciljih pa je dodal: 

− Zna priključiti tiskalnik oz. večfunkcijsko napravo in namestiti program za delovanje 
naprave, jo nastavi kot privzeto napravo. 

− Pozna protokol kako nastaviti operacijski sistem Windows na računalnik. 
− Pozna pomen namestitvenega diska programske opreme (backup programske opreme) 

in ga zna tudi uporabljati. 
− Pozna pomen varnostnih kopij podatkov in kako se izdelajo varnostne kopije. 
− Pozna možnosti nastavitve natisa (hiter natis, normalen…). 
− Se zna povezati z internetnim omrežjem. 
− Pozna možnosti shranjevanja podatkov na spletnih strežnikih (npr.Drop box). 
− Zna nastaviti in uporabljati programe za vizualno komuniciranje (Skype). 
− Zna nastaviti parametre za sprejem in pošiljanje elektronske pošte. 

 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil informativni cilj 2: našteje osnovne računalniške programe in pozna 
specializirane vrtnarske programe, drug evalvator pa ga je dopolnil drugače: našteje osnovne 
računalniške programe in jih zna namestiti na računalnik. 
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5.3.2 Strokovni modul Informatika in poslovno komuniciranje – Vsebinski 
sklop Poslovno komuniciranje 
 
Poklicne kompetence: 
KPK1: Obravnava človeka kot osebnost. 
KPK2: Komunicira v poslovni situaciji (neverbalno, govorno, pisno). 
KPK3: Nastop in predstavitev. 
KPK4: Organizacija dela. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 37 ciljev, od tega jih je 30 (81,1 %) prejelo oceno 1. Mednje spadajo 
vsi formativni cilji (20), izmed informativnih pa jih sedem ni prejelo ocene 1 od vseh 
evalvatorjev, temveč jih je en evalvator ocenil z oceno 2 (M = 1,14) ali 3 (M = 1,29). Ti cilji 
so: 

1. Cilj 59: loči človekove osebnostne lastnosti; 
2. Cilj 61: našteje dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti; 
3. Cilj 62: opiše in razume različne skupine kupcev, njihove potrebe in navade; 
4. Cilj 63: pozna in pojasni različne načine komuniciranja; 
5. Cilj 66: pozna in loči osnovne elemente nastopa; 
6. Cilj 68: pozna in razume različne skupine strank; 
7. Cilj 70: loči različne načine predstavitve. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem pa je en evalvator še dodal: »poda se 
informacija o celoti in izpostavi najpomembnejša področja«. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 68 (pozna in razume različne skupine strank) opomnil, 
da so »kupci in stranke eno in isto«. Dopolnil je tudi formativni cilj 76: predstavi svoje 
osebnostne lastnosti in prepozna ter predstavi osebnostne lastnosti sošolcev in strank, ki jih 
pozna. 
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5.3.3 Strokovni modul Trajnostni razvoj 
 
Poklicne kompetence: 
KTR1: Upošteva temeljna načela trajnostnega razvoja. 
KTR2: Deluje odgovorno in okolju prijazno ob upoštevanju temeljnih načel ekologije. 
KTR3: Varuje prostor, naravne vrednote in kulturno dediščino. 
KTR4: Ravna z odpadnimi snovmi v skladu s trajnostnim razvojem. 
KTR5: Racionalno uporablja vire energije in surovin ter poišče možnosti uporabe obnovljivih 
virov in surovin. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 95 ciljev, od tega jih je 71 (74,7 %) prejelo oceno 1 (Priloga 3). 
Ostali cilji so od enega (M = 1,14) ali dveh (M = 1,29) evalvatorjev dobili oceno 2, kar pa ne 
pomeni, da so ocenjeni slabo. Med takimi cilji je devet informativnih in 15 formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 99: seznani se z večplastnostjo, prepletenostjo in tridimenzionalnostjo 
trajnostnega razvoja; 

2. Cilj 104: opredeli dejavnike socialne dimenzije trajnostnega razvoja in njihov vpliv na 
kakovost bivanja; 

3. Cilj 105: razume povezanost kazalnikov trajnostnega razvoja (ekonomskih, okoljskih 
in socialnih); 

4. Cilj 106: predstavi EU strategije trajnostnega razvoja; 
5. Cilj 107: razloži vpliv EU strategij trajnostnega razvoja na razvoj dejavnosti; 
6. Cilj 108: razloži kompleksnost kazalnikov trajnostnega razvoja v regiji; 
7. Cilj 112: seznani se z vplivi zunanjih dejavnikov na populacije in predvidi ekološke 

posledice; 
8. Cilj 114: seznani se s predpisi o varovanju zdravja in okolja; 
9. Cilj 124: opiše enostavne postopke monitoringa in biomonitoringa vode, zraka in prsti. 

Formativni cilji: 
10. Cilj 146: sooblikuje razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti brez ogrožanja 

zmogljivosti prihodnjim generacijam; 
11. Cilj 151: krepi socialno vključenost v družbene trende; 
12. Cilj 152: bori se proti diskriminaciji; 
13. Cilj 153: sodeluje pri izgradnji demokratične družbe; 
14. Cilj 163: izvaja okolju prijazno proizvodnjo, podjetništvo in potrošništvo; 
15. Cilj 164: predvidi posledice rabe prostora za trajnostni razvoj; 
16. Cilj 165: upošteva predpise in standarde varstva okolja; 
17. Cilj 166: upošteva stabilnost, prilagodljivost, obnovljivost okolja; 
18. Cilj 167: izvaja osnovne postopke biomonitoringa in monitoringa prostora; 
19. Cilj 175: poišče razvojne možnosti za dodatne dejavnosti; 
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20. Cilj 178: upošteva varstvene zahteve in zakonodajo za načrtovanje namenske rabe 
prostora; 

21. Cilj 187: skrbi za boljši izkoristek energije in strojev; 
22. Cilj 188: uporablja nove tehnologije za učinkovitejšo izrabo energije; 
23. Cilj 189: uporablja alternativne vire energije in surovin; 
24. Cilj 190: uporablja doma pridelano in predelano hrano, surovine in materiale. 

 
Glede na postavljene kriterije, modul ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, širše kot je področje znanj, boljša je osnova za uspeh na poslovnem področju ali 

razumevanje nadrejenih. 
3. Deloma, saj so opredeljeni preširoko in nerealno z obsegom modula. 

 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal cilj: 

− Spozna tujerodne invazivne rastlinske vrste in se seznani z njihovim zatiranjem. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil informativni cilj 132: seznani se z zakonodajo s področja ohranjanja 
narave in kulturne dediščine ter jo zna poiskati. 
En evalvator je pri informativnem cilju 114 (seznani se s predpisi o varovanju zdravja in 
okolja) pripomnil »ve, da obstajajo ali konkretno, določiti je treba primeren obseg«. Pri ciljih 
115 – 119, 129, 132, 154 in 177 (Priloga 3) opozarja »na njihov obseg?!«. Za informativni cilj 
122 (pozna onesnaževalce zraka, vode in prsti) je pripomnil, da bi bilo bolje, da namesto 
»pozna, dodamo pozna glavne ali najpomembnejše onesnaževalce zraka«. Pri informativnem 
cilju 126 (opredeli pojem sonaravne rabe prostora) je dodan komentar »pred 102«. Pri 
informativnih ciljih 139 (razloži načine ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami) in 141 
(pozna načine predelave organskih snovi) dodaja »primerne/ustrezne načine«. Pri 
formativnem cilju 146 (sooblikuje razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti brez ogrožanja 
zmogljivosti prihodnjim generacijam) opominja, da gre »za prezahteven cilj, določiti bi bilo 
potrebno raven«. Pri formativnem cilju 148 (ohranja naravno bogastvo, neguje in predaja 
vrednote prihodnjim rodovom) je dodal, da je cilj »presplošno zastavljen, katere vrednote?«. 
Za formativne cilje 151, 152 in 153 (Priloga 3) opominja, da spadajo v »sociologijo«. Medtem 
je drug evalvator pri cilju 153 opomnil, »kaj pomeni demokratična družba v kapitalistični 
sedanjosti?«. Pri formativnih ciljih 159, 184 in 185 sprašuje »kje?Možnosti?«. Nekatere 
formativne cilje je dopolnil, in sicer pri cilju 188 dodaja: uporablja in pozna prednosti in 
možnosti uporabe nove tehnologije za učinkovitejšo izrabo energije, cilju 189: uporablja in 
pozna prednosti in možnosti uporabe alternativne vire energije in surovin in cilju 190: 
uporablja doma pridelano in predelano hrano, surovine in materiale in pozna prednosti in 
možnosti uporabe. 
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5.3.4 Strokovni modul Podjetništvo in trženje 
 
Poklicne kompetence: 
KPT1: Deluje podjetno. 
KPT2: Načrtuje poslovno dejavnost. 
KPT3: Prodaja proizvode, izdelke in storitve. 
KPT4: Izdela kalkulacijo in pripravi preprost poslovni načrt. 
 
Vse navedene kompetence so evalvatorji ocenili z oceno 1 (temeljne kompetence), noben 
evalvator pa ni dodal manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 49 ciljev, od tega je 42 (85,7 %) ciljev prejelo oceno 1 (Priloga 3). 
Ostali cilji so od enega (M = 1,14) ali dveh (M = 1,29) evalvatorjev dobili oceno 2, vendar še 
vedno ne ustrezajo kriterijem za slabo ocenjene cilje. Mednje spadajo trije informativni cilji in 
štirje formativni cilji. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 196: pojasni vlogo in pomen združevanja poslovnih subjektov (zadruge, GZ …); 
2. Cilj 197: seznani se s smernicami razvoja EU; 
3. Cilj 200: pozna pomen dobre organiziranosti. 

Formativni cilji: 
4. Cilj 218: opravi intervju z uspešnim podjetnikom v lokalnem okolju; 
5. Cilj 219: v svojem okolju poišče in razvrsti poslovne subjekte glede na pravno 

ureditev; 
6. Cilj 221: seznani se z delovanjem različnih gospodarskih združenj; 
7. Cilj 222: sodeluje pri pripravi anketnega vprašalnika. 

 
Glede na postavljene kriterije, modul ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Šest evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, eden je pa dodal: »Že sama informacija o cilju je 
pogosta dobra osnova za razumevanje področja.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Nobeden od evalvatorjev ni ničesar pripomnil. 
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5.3.5 Strokovni modul Pridelava okrasnih rastlin – Vsebinski sklop Okrasne 
zelnate rastline 
 
Poklicne kompetence: 
KOZR1: Upošteva znanja o pomenu okrasnih zelnatih rastlin v hortikulturi pri svojem delu. 
KOZR2: Pripravi rastišče na prostem in v zavarovanem prostoru ter izvede tehnologijo 
pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin. 
KOZR3: Spremlja in zagotavlja kvalitetno rast in razvoj okrasnih zelnatih rastlin ter jih 
pripravi za prodajo. 
KOZR4: Izbere okrasne zelnate rastline glede na botanične značilnosti. 
 
Vse navedene kompetence so od evalvatorjev prejele oceno 1 (temeljne kompetence), nihče 
pa ni dodal manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Od 75 ciljev v vsebinskem sklopu jih je 53 (70,7 %) prejelo oceno 1 (Priloga 3). Ostali cilji so 
od enega (M = 1,14), dveh (M = 1,29) ali treh (M = 1,43) evalvatorjev dobili oceno 2, vendar 
še vedno ne ustrezajo kriterijem za slabo ocenjene cilje. Mednje spadajo štirje informativni 
cilji in 18 formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 240: pojasni vlogo okrasnih zelnatih rastlin v hortikulturi ter opiše možnosti 
razvoja stroke; 

2. Cilj 243: razlikuje profesionalne rastne substrate; 
3. Cilj 244: poimenuje komponente rastnih substratov in pojasni njihovo vlogo; 
4. Cilj 246: razume EU predpise o standardih in normativih sadik okrasnih zelnatih 

rastlin. 
Formativni cilji: 

5. Cilj 277: ugotovi stanje pridelave okrasnih rastlin v Sloveniji in izdela načrt o 
možnosti pridelave na svojem območju; 

6. Cilj 280: izdela slovar najpogostejših latinskih besed, ki jih uporablja pri svojem delu; 
7. Cilj 281: izvede poizkus primerjave uspešnosti razvoja rastline pri vsaj treh različnih 

substratih; 
8. Cilj 282: spremlja delovanje kompostarne in linije za mešanje in polnjenje substratov; 
9. Cilj 283: pregleda zakonodajo o semenu in sadikah; 
10. Cilj 284: ugotovi kalivost semena s pomočjo kalilnega preizkusa; 
11. Cilj 285: izračuna potrebno količino semena; 
12. Cilj 286: pripravi setvene zabojčke in gredo za setev; 
13. Cilj 287: izvede strojno in ročno setev; 
14. Cilj 294: izpolni prodajno transportne obrazce; 
15. Cilj 295: vodi evidenco o izvoru rastlin in izvaja fitosanitarni nadzor okrasnih zelnatih 

rastlin; 
16. Cilj 296: vodi evidenco o tehnoloških ukrepih; 
17. Cilj 297: oblikuje in izdela plakat posameznih skupin okrasnih rastlin s primeri; 
18. Cilj 298: izdela herbarij okrasnih zelnatih rastlin; 



81 
 

19. Cilj 300: izdela seznam samoniklih in varovanih zelnatih rastlin; 
20. Cilj 308: poišče gradivo in pripravi referat o izbranih rastlinah; 
21. Cilj 313: izpiše rastline v obvodnem vrtu; 
22. Cilj 314: izdela plakat najpogostejših okrasnih trav. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Šest evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno, en pa je podal pripombo: »Da, vendar je 
potrebno določiti okviren obseg izbora rastlin, upoštevati opremo in tehnologijo, ki jo ima 
šola/vrtnarija. Zakon o semenih in sadikah- ve zanj ali mora poznati določila?« 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri formativnih ciljih dodal: 

− Pregled licenčnega razmnoževanja. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil informativni cilj 246: razume EU predpise o standardih in normativih 
sadik okrasnih zelnatih rastlin ter jih zna najti, drugi evalvator pa je isti cilj pripomnil s 
»splošno ali konkretno«. Pri formativnih ciljih od 282 do 288 (Priloga 3) je prvi dodal, da so 
»te vsebine malo v uporabi«. Pri cilju 298 (izdela herbarij okrasnih zelnatih rastlin) evalvator 
predlaga: »boljše slike«. 
Drugi evalvator pri ciljih 257, 260, 261, 265, 267, 272, 277, 283 in 300 (Priloga 3) sprašuje »v 
kolikšnem obsegu?«.  
En evalvator je pri formativnem cilju 305 dodal: spozna in primerja sortiment trajnic pri 
posameznih vrtnarijah in spremlja novosti v sortimentu in jih primerja z obstoječim 
sortimentom. Pri formativnem cilju 308 (poišče gradivo in pripravi referat o izbranih 
rastlinah) opozarja, da »ker mora poznati več rastlin, je to nesmiselno«. Pri formativnem cilju 
314 je dodal: izdela plakat najpogostejših okrasnih trav in izdela zbirno mapo okrasnih trav, 
ki jo lahko uporablja kot katalog.  
 
 
5.3.6 Strokovni modul Pridelava okrasnih rastlin – Vsebinski sklop 
Dendrologija 
 
Poklicne kompetence: 
KDEN1: Uporablja znanja o pomenu dendrologije pri svojem delu. 
KDEN2: Pripravi rastišče na prostem in v zavarovanem prostoru ter izvede tehnologijo 
pridelovanja drevnine. 
KDEN3: Spremlja in zagotavlja kvalitetno rast in razvoj drevnine ter jo pripravi za prodajo. 
KDEN4: Prepozna okrasno drevnino (iglavce, vedno zeleno oz. zimzeleno drevnino, 
listopadno drevje in vzpenjalke). 
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Vse kompetence v tem sklopu bile ocenjene z oceno 1, nobeden od evalvatorjev pa ni dodal 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 78 ciljev, od tega je 52 (66,7 %) ciljev prejelo oceno 1. Mednje spada 
23 informativnih in 29 formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 318: opiše naloge drevesničarstva; 
2. Cilj 319: razume binarno nomenklaturo in uvrstitev drevnine v rastlinski sistem; 
3. Cilj 320: pojasni pomen najpogostejših botaničnih imen drevnine, jih zna izgovarjati 

in pisati; 
4. Cilj 321: navede pogoje za vzpostavitev drevesnice; 
5. Cilj 326: razlikuje vrste tal in pozna ukrepe za kultiviranje tal v drevesničarstvu 
6. Cilj 328: razlikuje generativni in vegetativnimi način razmnoževanja drevnine; 
7. Cilj 330: opiše generativno razmnoževanje lesnatih rastlin (pridobivanje semena, 

priprava in setev semena listavcev in iglavcev, etiketiranje, razsajevanje, nadaljnje 
oskrbe sejančkov…); 

8. Cilj 331: razlikuje in opiše posamezne načine vegetativnega razmnoževanja lesnatih 
rastlin (potaknjenci, koreninski izrastki, grebenice, grobanice, vlačenice, živice, 
deljenje, tkivne kulture, cepljenje,…); 

9. Cilj 334: razume pomen spremljanja in zagotavljanja kvalitetne rasti in razvoja rastlin; 
10. Cilj 335: pojasni oskrbo lesnatih rastlin do prodaje oz. presajanja na stalno mesto; 
11. Cilj 336: utemelji vzgojo rastlin s koreninsko grudo; 
12. Cilj 337: razlikuje gojitveno rez pri posameznih skupinah rastlin; 
13. Cilj 338: loči načine in čas izkopa rastlin; 
14. Cilj 339: oceni kvaliteto sadik glede na posamezen standard; 
15. Cilj 342: razlikuje življenjske oblike lesnatih rastlin (polgrm, grm in drevo); 
16. Cilj 343: razlikuje samoniklo, varovano in tujo okrasno drevnino; 
17. Cilj 344: pojasni značilnosti posamezne skupine okrasne drevnine; 
18. Cilj 345: razlikuje posamezne rodove in jih botanično poimenuje; 
19. Cilj 346: vrednoti okrasno in uporabno vrednost posameznih skupin drevnine; 
20. Cilj 347: prepozna posamezno drevnino v posameznih obdobjih vegetacije; 
21. Cilj 348: razlikuje rodove, vrste in najpomembnejše sorte iglavcev, vedno zeleno 

zimzeleno drevnino, listopadno drevnino ter vzpenjalke; 
22. Cilj 350: razlikuje odporno in neodporno drevnino glede na mraz, onesnaženost 

okolja, lege, tal in škodljivih organizmov; 
23. Cilj 351: pozna zaščito rastlin pred mrazom, onesnaženostjo, mehanskimi 

poškodbami. 
Formativni cilji: 

24. Cilj 353: prepozna prednosti doma vzgojenih sadik in razlikuje poreklo drevnine; 
25. Cilj 354: uporablja drevesničarske kataloge domačih in tujih drevesnic; 
26. Cilj 356: izdela slovar najpogostejših latinskih besed, ki jih uporablja pri svojem delu; 
27. Cilj 360: vzame vzorec zemlje za analizo tal; 
28. Cilj 361: analizira in uporabi rezultate analize tal; 
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29. Cilj 362: izbere primerno rastišče in tla pripravi za setev oz. različne tehnološke 
postopke s pomočjo delovnih strojev; 

30. Cilj 363: izračuna potrebno količino semena na enoto površine; 
31. Cilj 364: pripravi seme na setev in napolni setvene zabojčke; 
32. Cilj 365: izvede ročno in strojno setev semena na prostem ter zavarovanem prostoru; 
33. Cilj 366: upošteva zakonodajo o semenu in sadikah; 
34. Cilj 367: izvede osnovne načine vegetativnega razmnoževanja drevnine v ustreznih 

terminih; 
35. Cilj 368: sodeluje pri tkivnem razmnoževanju drevnine razmnoževanja; 
36. Cilj 369: izvede posamezne tehnološke ukrepe v zaščitenem prostoru in na prostem; 
37. Cilj 370: izvede primerno oskrbo lesnatih rastlin upoštevajoč rastne dejavnike; 
38. Cilj 371: spremlja posamezne razvojne faze rastlin in skrbi za odpravo tehnoloških 

napak; 
39. Cilj 372: obrezuje grmovnice in drevje; 
40. Cilj 373: izkoplje drevnino - ročno in strojno; 
41. Cilj 374: odbere sadike za prodajo in določi standard; 
42. Cilj 379: določi življenjsko obliko okrasne drevnine in poišče primere v šolskem 

parku; 
43. Cilj 383: uporablja ključ za razvrščanje rastlin; 
44. Cilj 384: prepozna uporabno vrednost posameznih skupin okrasne drevnine; 
45. Cilj 385: določi botanično ime rastlini; 
46. Cilj 386: razvrsti drevnino po času cvetenja,; 
47. Cilj 387: določa okrasno vrednost drevnini v različnih obdobjih vegetacije; 
48. Cilj 388: določi značilno obliko rasti – habitus rastline; 
49. Cilj 389: razloži pomen habitusa rastlin pri združevanju rastlin v skupine; 
50. Cilj 390: opazuje okrasno drevnino v šolskem parku in reagira na rastne zahteve 

posameznih rastlin; 
51. Cilj 391: izdela tabelo odporne drevnine na mraz, onesnaženost okolja, škodljivih 

organizmov; 
52. Cilj 392: ustrezno zaščiti rastline v posameznih obdobjih vegetacije. 

 
V sklopu so evalvatorji, glede na postavljene kriterije za najslabše ocenjene cilje, en 
formativni cilj ocenili slabo (M = 1,57): 

1. Cilj 352: upošteva znanja o vlogi in zgodovinskem pomenu drevesničarstva pri svojem 
delu. 

 
Šest evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, en pa je poleg tega opozoril, da se »nekateri 
ponavljajo«. 
 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal manjkajočih znanj. 
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Opombe: 
En evalvator je dopolnil naslednje informativne cilje: 329: razume EU predpise in tudi licence 
o standardih in normativih sadik drevnine, 336: utemelji vzgojo rastlin s koreninsko grudo, pa 
tudi brez nje in kontejnerjih, 340: utemelji namembnost prodajno transportne dokumentacije 
in jo zna pripraviti. Pri formativnem cilju 353 (prepozna prednosti doma vzgojenih sadik in 
razlikuje poreklo drevnine) je opomnil, »da poreklo težko razlikuje«. Pri formativnem cilju 
358 je dodal: sodeluje pri zapisovanju podatkov v drevesničarsko knjigo in v arhivu 
drevesnice poišče drevesničarsko dokumentacijo ter ve za posebnosti pri vzgoji. Pri 
formativnem cilju 363 (izračuna potrebno količino semena na enoto površine) je opozoril, da 
»to delajo le še specialisti«. Drugi je za isti cilj in formativni cilj 364 (pripravi seme na setev 
in napolni setvene zabojčke) opomnil, da se »že nahajata v ciljih 285 (izračuna potrebno 
količino semena) in 286 (pripravi setvene zabojčke in gredo za setev)«. Pri formativnem cilju 
377 dodaja: vodi evidenco o izvoru rastlin ter posebej evidenco potnih listov in izvaja 
fitosanitarni nadzor rastlin. Pri formativnem cilju 382 dodaja: izdela računalniški herbarij 
drevnine. 
En evalvator je pri informativnem cilju 351 dodal: pozna zaščito rastlin pred mrazom, 
onesnaženostjo, mehanskimi poškodbami in divjadjo. Pri formativnem cilju 372 pa je dodal: 
obrezuje grmovnice in drevje ter spozna zakonitosti pomlajevanja grmovnic in drevja. 
En evalvator je pri informativnem cilju 319 (razume binarno nomenklaturo in uvrstitev 
drevnine v rastlinski sistem) opomnil, da je »že v cilju 241 (razume binarno nomenklaturo in 
uvrstitev rastlin v rastlinski sistem)«. Pri ciljih 329, 339, 345, 347 in 380 (Priloga 3) sprašuje 
»v kolikšnem obsegu?«. Pri formativnih ciljih 362, 366, 368 in 373 sprašuje »o možnostih«. 
Pri formativnem cilju 352 (upošteva znanja o vlogi in zgodovinskem pomenu drevesničarstva 
pri svojem delu) sprašuje »kako?« 
 
 

5.3.7 Strokovni modul Pridelava okrasnih rastlin – Vsebinski sklop 
Specialno varstvo okrasnih rastlin 
 
Poklicni kompetenci: 
KSVR1: Oceni pomen temeljnega in specialnega varstva okrasnih rastlin pri svojem delu. 
KSVR2: Prepozna škodljive organizme in nežive povzročitelje poškodb na okrasnih rastlinah 
ter izvede ukrepe specialnega varstva rastlin. 
 
Obe kompetenci sta od vseh evalvatorjev prejeli oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 23 ciljev, od tega je 21 (91,3 %) ciljev prejelo oceno 1 (Priloga 3). 
Mednje spadajo vsi informativni cilji (11) in deset formativnih. Za preostala dva formativna 
cilja le en evalvator meni, da bi ju lahko izpustili (ocena 2): 

1. Cilj 410: sodeluje pri vodenju dokumentacije o zdravstvenem stanju rastlin; 
2. Cilj 411: sodeluje pri pisanju in izdaji rastlinskega potnega lista. 
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Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Šest evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, le en pa je zapisal: »Da, vendar je ta vsebinski 
sklop nepotreben, ker je modul Specialno varstvo rastlin obvezen in pride do nepotrebnega 
podvajanja vsebin, ur v tako obsežnem modulu pa je že tako malo.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 397 dodal: opiše načine uporabe FFS ter spozna tudi 
biološke načine. Pri formativnem cilju 406 dodaja: sodeluje pri načrtovanju varstva okrasnih 
rastlin s poudarkom na preventivni ter zna pripraviti bio škropivo. Prav tako pri formativnem 
cilju 411 dodaja: sodeluje pri pisanju in izdaji rastlinskega potnega lista ter ve, za katere 
rastline je potreben. 
 
 
5.3.8 Strokovni modul Vrtnarska mehanizacija – Vsebinski sklop Fizikalne 
in kemijske osnove v biotehniki 
 
Poklicne kompetence: 
KMST1: Upošteva osnovne fizikalne zakonitosti pri delu s stroji, orodji in napravami. 
KMST2: Upošteva osnovne in sestavljene merske enote. 
KMST3: Uporablja standarde na poklicnem področju. 
KMST4: Nariše enostavni strojni element. 
 
Prve tri kompetence so od vseh evalvatorjev prejele oceno 1 (temeljne kompetence), le četrta 
kompetenca je od enega evalvatorja dobila oceno 2, od drugega pa oceno 3. Ta je pri četrti 
kompetenci zapisal: »Zdi se mi, da je kompetenca KMST4 nesmiselna, ker hortikulturni 
tehniki niso strojniki, v kolikor pa bodo sami iznašli neko strojno rešitev, se pa morajo tako 
ali drugače povezati s strojnimi inženirji.« 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 26 ciljev, od tega jih je 12 (46,2 %) prejelo oceno 1. Mednje spada 
devet informativnih ciljev in trije formativni cilji. Ti informativni cilji so: 

1. Cilj 416: razloži delovanje sil na stroje, orodja in naprave; 
2. Cilj 417: opiše vrste gibanj; 
3. Cilj 418: razume vrtilni moment; 
4. Cilj 419: razume pomen energije; 
5. Cilj 420: obvlada moč; 
6. Cilj 421: našteje osnovne merske enote in fizikalne količine; 
7. Cilj 422: razume sestavljene merske enote; 
8. Cilj 423: razloži uporabo dovoljenih merskih enot; 



86 
 

9. Cilj 429: razlikuje merila. 
Formativni cilji: 

10. Cilj 432: določi težišče na izbranem stroju ali napravi; 
11. Cilj 437: pretvarja površinske, prostorninske, časovne ter energijske enote; 
12. Cilj 438: izmeri vozno hitrost traktorja, površino njive, temperaturo v rastlinjaku, tlak 

v pnevmatikah in podobno. 
 
V sklopu so evalvatorji, glede na postavljene kriterije za najslabše ocenjene cilje, tri cilje 
ocenili slabo. Cilj 428 je informativen, druga dva pa sta formativna. 

1. Cilj 428: poišče formate papirja (M=1,57); 
2. Cilj 440: skicira stroj ali napravo (M=1,57); 
3. Cilj 441: izdela ustrezno projekcijo (M=1,71). 

 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, eden od njih pa je še pisno razložil, da 
»operativni cilji zadostijo poklicnim kompetencam«. 
 
Manjkajoča znanja: 
Nihče ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri ciljih 421, 428 in 437 (Priloga 3) opomnil, da »to spada med splošno 
izobrazbo«. Drug pa je pri formativnem cilju 441 (izdela ustrezno projekcijo) opomnil, da »že 
pri skiciranju izbere projekcijo«. 
 
 
5.3.9 Strokovni modul Vrtnarska mehanizacija – Vsebinski sklop Strojni 
elementi, delovanje in uporaba strojev 
 
Poklicne kompetence: 
KDUS1: Razlikuje lastnosti materialov. 
KDUS2: Razlikuje strojne elemente. 
KDUS3: Razloži vire energije. 
KDUS4: Razume delovanje motorjev in delovnih strojev. 
KDUS5: Uporablja traktor kot pogonski stroj. 
KDUS6: Uporablja delovne stroje. 
 
Vse kompetence so od vseh evalvatorjev prejele oceno 1, pri tem pa ni nihče dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 61 ciljev, od tega jih je 49 (80,3 %) prejelo oceno 1 (Priloga 3). Dva 
informativna cilja je en evalvator ocenil z oceno 2 (M = 1,14), sedem formativnih prav tako, 
en formativni cilj je dobil s strani dveh evalvatorjev oceno 2 (M = 1,29), en formativni cilj pa 
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so trije evalvatorji ocenili z oceno 2 (M = 1,43). Med formativnimi cilji je tudi cilj 496, ki mu 
je en evalvator dal oceno 3 (M = 1,29). 
Informativna cilja: 

1. Cilj 446: razloži zaščito gradiv (barvanje, cinkanje,…); 
2. Cilj 458: našteje sestavne dele in razloži delovanje naprav za dovajanje goriva in zraka 

ter hlajenje motorja. 
Formativni cilji: 

1. Cilj 484: uporablja različne povezave, zveze in spoje (M = 1,14); 
2. Cilj 486: ugotavlja, da brez pretvorb in sprememb energije med sistemi in telesi, 

življenje in procesi v naravi niso možni (M = 1,29); 
3. Cilj 487: spremlja pridobivanje električnega toka (M = 1,43); 
4. Cilj 489: uporablja elektromotor za pogon stabilnih delovnih strojev (M = 1,14); 
5. Cilj 490: uporablja toplotne motorje za pogon mobilnih delovnih strojev (M = 1,14); 
6. Cilj 493: vodi evidence o opravljenih pregledih in servisnih storitvah (M = 1,14); 
7. Cilj 494: oceni stopnjo napake in po potrebi poišče strokovno pomoč (M = 1,14); 
8. Cilj 495: opravi redni časovni pregled traktorja (M = 1,14); 
9. Cilj 496: dotoči ustrezna goriva in maziva (M = 1,29); 
10. Cilj 499: sestavlja traktorske priključke v agregate (M = 1,14). 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, eden od njih pa je poleg odgovora pripomnil: 
»Da, čeprav bi morali biti cilji usmerjeni bolj v področje vrtnarstva.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Nihče ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri formativnem cilju 496 (dotoči ustrezna goriva in maziva) opomnil, »da se 
ponavlja s ciljem 483 (uporabi ustrezna goriva in maziva)«. 
 
 
5.3.10 Strokovni modul Vrtnarska mehanizacija – Vsebinski sklop Varno 
delo s traktorjem in traktorskimi priključki, orodji in napravami 
(traktorski izpit) 
 
Poklicni kompetenci: 
KVAD1: Varno vozi in upravlja traktor. 
KVAD2: Pripravi stroje, naprave in orodja za varno delo. 
 
Obe kompetenci sta od vseh evalvatorjev prejele oceno 1, pri tem pa ni nihče dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
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Operativni cilji: 
Vseh 13 ciljev, ki jih vsebuje ta vsebinski sklop, je prejelo oceno 1. Cilji od 503 do 515 so 
skupaj z ostalimi podani v Prilogi 3. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri čemer sta dva še dodala: »Da, predvsem ker 
gre za varstvo pri delu« in »Da, čeprav bi morali biti cilji usmerjeni bolj v področje 
vrtnarstva«. 
 
Manjkajoča znanja: 
Nihče ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Nobeden od evalvatorjev ni ničesar pripomnil. 
 
 
5.3.11 Strokovni modul Osnove krajinarstva 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Izbere uporabne zelene površine v prostoru. 
K2: Izbere zelene sestavine zelenih površin. 
K3: Upošteva lastnosti zelenih prvin. 
K4: Uporablja zasaditvene načrte in izvede geodetske zakoličbe po načrtu. 
K5: Izvede zemeljska dela po načrtu. 
K6: Izbere grajene sestavine zelenih površin glede na uporabno in oblikovno značilnost. 
K7: Izvede postopke gradnje grajenih prvin. 
K8: Ozeleni grajene prvine glede na rastne dejavnike, funkcionalne in oblikovne zahteve. 
K9: Uporablja zelene prvine zelenih površin. 
K10: Izvaja sajenje zelenih prvin. 
K11: Zagotavlja kvalitetno rast in razvoj zelenih prvin. 
K12: Zagotavlja kvalitetno rast pri dodatni opremi zelenih površin. 
 
Vsi evalvatorji so vse kompetence ocenili z oceno 1, pri tem pa nobeden od njih ni dopisal 
morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 182 ciljev, od tega je 147 (80,8 %) ciljev prejelo oceno 1 (Priloga 
3). Ostali cilji so od enega (M = 1,14) ali dveh (M = 1,29) evalvatorjev dobili oceno 2, kar pa, 
glede na kriterije, ne pomeni, da so ocenjeni slabo. Med te cilje spada 28 informativnih in 
sedem formativnih. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 523: opiše načine ohranjanja narave; 
2. Cilj 524: našteje zvrsti naravnih vrednot; 
3. Cilj 525: opiše življenjske oblike lesnatih rastlin; 
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4. Cilj 526: razlikuje samoniklo, varovano in tujo okrasno drevnino; 
5. Cilj 527: razume binarno nomenklaturo in uvrstitev drevnine v rastlinski sistem; 
6. Cilj 528: razlikuje kritosemenke in golosemenke; 
7. Cilj 529: razlikuje rodove, vrste in sorte drevnine; 
8. Cilj 530: razloži pomen botaničnih imen, jih zna izgovarjati in pisati; 
9. Cilj 531: razume in zna razložiti strokovne izraze; 
10. Cilj 533: opiše morfološke, fenološke in dekorativne značilnosti drevnine; 
11. Cilj 534: oceni okrasno in uporabno vrednost drevnine; 
12. Cilj 535: razlikuje odporno in neodporno drevnino glede na mraz, onesnaženost 

okolja, lege, tal in škodljivih organizmov; 
13. Cilj 567: razume pomen kvalitete sadik, predpise in normative sadik; 
14. Cilj 577: pozna delitev okrasnih rastlin po rastni dobi in izvoru; 
15. Cilj 578: primerja značilnosti zelnatih okrasnih rastlin in drevnine; 
16. Cilj 579: opiše značilnosti posameznih skupin zelnatih in lesnatih okrasnih rastlin in 

razlikuje njihovo uporabo; 
17. Cilj 580: pozna botanične, fiziološke in oblikovne lastnosti ter uporabo zelnatih rastlin 

in drevnine; 
18. Cilj 584: oceni kakovost sadilnega materiala zelenih prvin (rastlinskih elementov) 

glede na standard; 
19. Cilj 587: pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal; 
20. Cilj 588: zna izračunati gnojilni odmerek za določeno površino; 
21. Cilj 599: spozna razvoj okrasnih rastlin in spreminjanje med letnimi časi; 
22. Cilj 602: izbere čas in zna izbrati ustrezno rešitev oskrbe za različne zasaditve 

okrasnih rastlin; 
23. Cilj 603: izbere ustrezne substrate, gnojila, zastirke za okrasne rastline; 
24. Cilj 604: prepozna znake pomanjkanja hranil in pozna pomen dognojevanja; 
25. Cilj 605: pozna strojno opremo in pripomočke za oskrbo tratnih površin; 
26. Cilj 613: spozna primeren čas rezi okrasnih rastlin. 
27. Cilj 616: pojasni načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov; 
28. Cilj 617: razloži posledice varstva rastlin na okolje. 

Formativni cilji: 
29. Cilj 660: oblikuje in izdela plakat posameznih skupin zelnatih in lesnatih rastlin glede 

na uporabo; 
30. Cilj 662: poišče literaturo in pripravi seminarsko nalogo o lastnostih posameznih 

skupin rastlin in njihovi uporabi; 
31. Cilj 691: izbere ustrezen čas in način rezi okrasnih rastlin; 
32. Cilj 692: opravi vzgojno rez okrasne drevnine; 
33. Cilj 693: opravi vzdrževalno rez okrasne drevnine; 
34. Cilj 694: nadzoruje zdravstveno stanje rastlin; 
35. Cilj 695: izbere ustrezen način varstva v skladu z biološkimi načeli. 

 
Glede na postavljene kriterije, modul ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
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Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri čemer sta dva še dodala: »Da, izrazito 
strokovno področje« in »Da, vendar se nekateri cilji ponavljajo«. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Pozna zakonodajo. 

 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 614 dodal: razloži pomen specifičnih tehnik rezi in 
presoja načine obrezovanja okrasnih in sadnih rastlin, drug evalvator pri formativnem cilju 
660 dodaja: oblikuje in izdela plakat posameznih skupin zelnatih in lesnatih rastlin glede na 
uporabo ter izdela zbirno mapo, ki jo lahko uporablja kot katalog; priformativnem cilju 667 
pa: izbere vodilne rastline za sajenje drevoredov ter izbere drevesa primerna za manjše 
vrtove. Dopolnil je tudi formativni cilj 693: opravi vzdrževalno ter pomladitveno rez okrasne 
drevnine. 
Eden izmed evalvatorjev je pri informativnih ciljih od 521 do 524 (Priloga 3) opomnil, da se 
»že nahajajo v modulu Trajnostni razvoj«. Za informativne cilje 525 – 530, 533, 534, 567, 
568 in 613 opozarja, da se »že nahajajo v vsebinskem sklopu Dendrologija«. Za informativne 
cilje 577 – 580, 584, 599, 602, 603 in 604 pa opozarja, da se »že nahajajo v modulu Pridelava 
okrasnih rastlin«. Za informativni cilj 605 (pozna strojno opremo in pripomočke za oskrbo 
tratnih površin) pa je opomnil, da se »že nahaja v modulu Vrtnarska mehanizacija«. 
Informativna cilja 616 (pojasni načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in 
plevelov) in 617 (razloži posledice varstva rastlin na okolje) se »že nahajata v modulu 
Specialno varstvo okrasnih rastlin«. Za formativne cilje 642, 653, 655, 661, 664, 665, 684 in 
691 – 694 je označil, da se »že nahajajo«. 
 
 
5.3.12 Strokovni modul Logistika v vrtnarstvu 
 
Poklicne kompetence: 
KLVV1: Oskrbuje podjetje z materialom in storitvami. 
KLVV2: Zagotovi pretok materiala med proizvodnjo in skladiščem proizvodov. 
KLVV3: Zagotovi pretok izdelkov proizvodov od skladišča do kupca. 
KLVV4: Zagotovi oskrbo ostankov in odpadkov nabave, proizvodnje in distribucije. 
 
Vsi evalvatorji so vse kompetence ocenili z oceno 1, poleg tega je en evalvator dopolnil 
kompetenco KLVV4: Zagotovi oskrbo ostankov in odpadkov nabave, proizvodnje in 
distribucije ter ločuje odpadke. 
 
Operativni cilji: 
Od 33 ciljev v strokovnem modulu, jih je 25 (75,8 %) dobilo oceno 1. Mednje spada 16 
informativnih in devet formativnih ciljev. Ti informativni cilji so: 
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1. Cilj 698: pozna vlogo in pomen logistike v vrtnarstvu; 
2. Cilj 702: spozna vse faze nabavnega postopka; 
3. Cilj 703: pozna postopek naročanja pri dobavitelju; 
4. Cilj 704: pozna pomen kontrole kakovosti materialov in surovin; 
5. Cilj 705: pojasni pomen skladiščenja materiala in ravnanja z zalogami; 
6. Cilj 707: razloži naloge proizvodne logistike; 
7. Cilj 708: seznani se z načrtovanjem in upravljanjem proizvodnje; 
8. Cilj 709: pojasni pomen primernega skladiščenja proizvodov; 
9. Cilj 710: ugotovi pomen primerne embalaže; 
10. Cilj 711: pozna naloge in pomen fizične distribucije; 
11. Cilj 712: opiše potek fizične distribucije; 
12. Cilj 713: primerja različne načine transporta; 
13. Cilj 714: pojasni pomen dokumentacije v logistiki; 
14. Cilj 715: našteje najpogostejše vrste logistične dokumentacije; 
15. Cilj 716: razume ekonomske in ekološke cilje razbremenilne logistike; 
16. Cilj 717: razlikuje pomembne postopke pri oskrbi ostankov in odpadkov. 

Formativni cilji: 
17. Cilj 718: izdela načrt nabave materiala za določeno vrtnarsko proizvodnjo; 
18. Cilj 719: izdela načrt storitev, ki so potrebne za določeno vrtnarsko proizvodnjo; 
19. Cilj 720: naroči material pri dobavitelju; 
20. Cilj 722: izbere optimalen način skladiščenja za določene vrste materialov in surovin 

in jih skladišči; 
21. Cilj 723: določi potrebne stroje in primerno opremo; 
22. Cilj 724: izračuna izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti; 
23. Cilj 727: določi primerno embalažo za vrtnarske proizvode; 
24. Cilj 729: izpolni logistično dokumentacijo; 
25. Cilj 730: organizira in izvede oskrbo ostankov in odpadkov pri konkretni vrtnarski 

proizvodnji. 
 
Glede na postavljene kriterije, modul ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 706 (razlikuje vrste skladišč in dejavnike, ki vplivajo 
na izbor skladišča) opomnil, da »naj bo skladišč čim manj«, drugi evalvator pa je pri 
formativnem cilju 721 (izvede kontrolo kakovosti materiala pri dobavitelju) napisal 
»možnosti?«. 
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5.3.13 Strokovni modul Specialno varstvo rastlin – Vsebinski sklop Uvod v 
specialno varstvo rastlin 
 
Poklicne kompetence: 
KSVR1: Upošteva temeljna in specialnega znanja o varstvu okrasnih rastlin pri svojem delu. 
KSVR2: Uporablja specialna znanja o aplikaciji, razdelitvi, delovanju in uporabi FFS, 
upoštevajoč priporočila za varno delo s FFS. 
KSVR3: Določi in izvede tehnične postopke s stroji in naprave za aplikacijo pesticidov (FFS). 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, en evalvator je zapisal dodatno 
kompetenco »Pozna zatiranje na bio osnovi«, drug pa je opomnil, »da se vsebine ponavljajo z 
vsebinami modula Pridelava okrasnih rastlin«. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 59 ciljev, od tega je 53 (89,3 %) ciljev prejelo oceno 1 (Priloga 3). 
Ostali cilji (štirje informativni in dva formativna) so od enega ali dveh evalvatorjev prejeli 
oceno 2. Ti informativni cilji so: 

1. Cilj 736: razume pomen vodenja evidence o fitosanitarnem nadzoru in ukrepih varstva 
rastlin; 

2. Cilj 737: pojasni namen temeljne listine o zdravstvenem stanju rastlin; 
3. Cilj 738: pozna zakonodajo s področja varstva rastlin in varovanja okolja ter navede 

strokovne inštitucije; 
4. Cilj 739: razume optimalno učinkovitost FFS glede na kakovostno aplikacijo škropiva. 

Formativna cilja: 
5. Cilj 773: poišče strokovni članek o ostankih (reziduih) FFS; 
6. Cilj 784: izdela plakat s stroji in napravami. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, vendar bi bilo vse vsebine s tematiko FFS bolje združiti v enem modulu, le tisti del 

z mehanizacijo naj se prenese v modul Vrtnarska mehanizacija. 
3. FFS je delikatno področje, kjer je potrebna velika mera pazljivosti. 

 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni zapisal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 734 dodal: razlikuje FFS in naravna sredstva po 
skupinah, ki jih uporablja pri svojem delu. Pri formativnem cilju 786 (sodeluje pri preverjanju 
ustreznosti nastavitve škropilnih in pršilnih elementov) je opomnil na »letni pregled«. 
Dopolnil je tudi formativni cilj 766: napiše in izda rastlinski potni list ter pozna zakonodajo. 
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Drug evalvator je pri ciljih 738, 757 in 767 (Priloga 3) dodal »v kolikšnem obsegu?« Za 
informativni cilj 755 (pojasni delovanje in rabo strojev za varstvo rastlin) je opomnil, da se 
»že nahaja v vsebinskem sklopu Strojni elementi, delovanje in uporaba strojev«. Za 
formativne cilje 782, 784 in 786 – 789 je označil, da »bi bilo bolje, če bi se nahajali v modulu 
Vrtnarska mehanizacija«. Pri cilju 783 (spremlja aplikacijo škropiva mobilnega pršilnika v 
rastlinjaku) pa je opomnil »kakšne so možnosti, oprema!« 
 
 
5.3.14 Strokovni modul Specialno varstvo rastlin – Vsebinski sklop Varstvo 
okrasnih rastlin 
 
Poklicni kompetenci: 
KVOR1: Uporablja znanja o simptomatiki - o bolezenskih znamenjih pri okrasnih rastlinah. 
KVOR2: Prepozna škodljive organizme in nežive povzročitelje poškodb na okrasnih rastlinah 
ter izvede primerne ukrepe specialnega varstva rastlin. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa niso dodali morebitnih 
manjkajočih kompetenc ali opomb. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 23 ciljev, od tega je 19 (82,6 %) ciljev prejelo oceno 1. Izmed 
informativnih ciljev je le eden bil s strani enega evalvatorja ocenjen z oceno 2, izmed 
formativnih ciljev pa so takšni trije. 
Informativni cilj: 

1. Cilj 801: navede in opiše najpogostejše trdovratne pleveli v okrasnih rastlinah. 
Formativni cilji: 

1. Cilj 804: izdela skico bolezenskih znamenj pomanjkanja hranil in ostalih neživih 
povzročiteljev poškodb na okrasnih rastlinah; 

2. Cilj 805: izdela skico in prepozna posamezna bolezenska znamenja na okrasnih 
rastlinah, ki jih povzročajo škodljivi (patogeni) organizmi; 

3. Cilj 808: izdela herbarij plevelov. 
 
Glede na postavljene kriterije sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal cilj: 

− Pozna in loči bolezni in škodljivce na sezonskih okrasnih rastlinah (pelargonije, 
petunije, fuksije..). 

 
 



94 
 

Opombe: 
En evalvator je za informativna cilja 797 (pozna in loči bolezni in škodljivce na cvetočih in 
necvetočih lončnicah (ciklame, primule, cinerarije, kalceolarije, azaleje, begonije, ficus,…) in 
798 (pozna in razlikuje bolezni in škodljivce listavcev in iglavcev) pripomnil »v kolikšnem 
obsegu?« Pri formativnem cilju 807 (ugotovi posamezne povzročitelje bolezni, škodljivcev in 
plevela) je dodal »najpogostejše«. Za formativni cilj 812 (izdela skico najpogostejše 
fiziopatije-simptome pomanjkanja hranil) je označil, »da je ta cilj podoben cilju 804 (izdela 
skico bolezenskih znamenj pomanjkanja hranil in ostalih neživih povzročiteljev poškodb na 
okrasnih rastlinah)«. 
Drug evalvator je pri informativnem cilju 801 (navede in opiše najpogostejše trdovratne 
pleveli v okrasnih rastlinah) opozoril, da se »to zelo spreminja«. Pri formativnem cilju 804 
(izdela skico bolezenskih znamenj pomanjkanja hranil in ostalih neživih povzročiteljev 
poškodb na okrasnih rastlinah) dodaja, da »se to najde na internetu«. 
 
 
5.3.15 Strokovni modul Specialno varstvo rastlin – Vsebinski sklop Varstvo 
vrtnin 
 
Poklicni kompetenci: 
KVV1: Uporablja znanja o simptomatiki - o bolezenskih znamenjih pri vrtninah. 
KVV2: Prepozna škodljive organizme in nežive povzročitelje poškodb na vrtninah ter izvede 
primerne ukrepe specialnega varstva rastlin. 
 
Obe kompetenci sta bili od vseh evalvatorjev ocenjeni z oceno 1. En evalvator je pri drugi 
kompetenci opomnil na »ekološko varstvo«.  
 
Operativni cilji: 
Od 16 ciljev, ki jih vsebuje ta vsebinski sklop, jih je bilo 14 (87,5 %) ocenjenih z oceno 1. 
Takih je vseh osem informativnih ciljev, med formativnimi cilji pa se od ostalih razlikujeta le 
dva cilja, ki sta od enega evalvatorja dobila oceno 2. Ta dva cilja sta: 

1. Cilj 821: izdela skico bolezenskih znamenj pomanjkanja hranil in ostalih neživih 
povzročiteljev poškodb na vrtninah; 

2. Cilj 828: izdela skico najpogostejše fiziopatije – simptome pomanjkanja hranil. 
 
Glede na postavljene kriterije sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vseh sedem evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 
navedene poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal morebitnih manjkajočih znanj. 
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Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 820 dodal: pojasni ustrezne načine zatiranja škodljivih 
organizmov na vrtninah ter pozna biotično varstvo vrtnin. Drug evalvator pa je pri 
formativnem cilju 828 (izdela skico najpogostejše fiziopatije-simptome pomanjkanja hranil) 
opomnil, da »je podoben cilju 821 (izdela skico bolezenskih znamenj pomanjkanja hranil in 
ostalih neživih povzročiteljev poškodb na vrtninah)«. 
 
 
5.3.16 Strokovni modul Specialno varstvo rastlin – Vsebinski sklop Varstvo 
sadnega drevja in jagodičevja 
 
Poklicni kompetenci: 
KVSDJ1: Uporablja znanja o simptomatiki - o bolezenskih znamenjih pri sadnem drevju in 
jagodičevju. 
KVSDJ2: Prepozna škodljive organizme in nežive povzročitelje poškodb na sadnem drevju in 
jagodičevju v vrtnem sadjarstvu ter izvede primerne ukrepe specialnega varstva rastlin. 
 
Obe kompetenci sta od vseh evalvatorjev prejeli oceno 1, prav tako pa tudi nobeden od njih ni 
dodal morebitne manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 17 ciljev, od tega je oceno 1 prejelo 14 (82,3 %) ciljev. Ostali trije so 
od enega evalvatorji dobili oceno 2 ali oceno 3. Med take cilje spada en informativni cilj in 
dva formativna cilja. 
Informativni cilj: 

1. Cilj 835: našteje in opiše najpogostejše trdovratne pleveli v sadnem drevju in 
jagodičevju. 

Formativna cilja: 
1. Cilj 843: izdela skico najpogostejših povzročiteljev bolezni, škodljivce in plevele; 
2. Cilj 845: prepozna najpogostejše fiziopatije – simptome pomanjkanja hranil. 

 
Glede na postavljene kriterije sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vseh sedem evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 
navedene poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil informativni cilj 836: pojasni ustrezne načine zatiranja škodljivih 
organizmov pri sadnem drevju in jagodičevju ter pozna biotično varstvo sadnega drevja in 
jagodičevja ter formativni cilj 843: izdela skico najpogostejših povzročiteljev bolezni, 
škodljivce in plevele ter najde simptome na računalniku. 
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Drug evalvator je pri formativnem cilju 845 (prepozna najpogostejše fiziopatije-simptome 
pomanjkanja hranil) opomnil, da »se ponavlja s ciljem 837 (prepozna bolezenska znamenja 
pomanjkanja hranil in ostalih neživih povzročiteljev poškodb na sadnem drevju in 
jagodičevju)«.  
 
 
5.3.17 Strokovni modul Osnove hortikulturnega oblikovanja – Vsebinski 
sklop Prvine hortikulturnega oblikovanja in kompozicije v prostoru 
 
Poklicne kompetence: 
KPOK1: Načrtuje prvine hortikulturnega oblikovanja. 
KPOK2: Načrtuje uporabo barvne teorijo v hortikulturnem oblikovanju. 
KPOK3: Načrtuje uporabo oblik prostorskega reda. 
KPOK4: Načrtuje medsebojni odnos prvin v kompoziciji hortikulturnih elementov. 
 
Vse kompetence so bile od vseh evalvatorjev ocenjene z oceno 1, nobeden od njih pa ni dodal 
morebitne manjkajoče kompetence. En evalvator je opomnil »ali lahko res vse to zna?«. Drug 
evalvator pa je opozoril, da »morajo ta strokovni modul dijaki poslušati pred Osnovami 
krajinarstva in drugimi moduli, ki se navezujejo na oblikovanje prostora in krajine«. 
 
Operativni cilji: 
V vsebinskem sklopu je 28 ciljev, od tega jih je 26 (92,9 %) prejelo oceno 1. Tako ocenjeni so 
bili vsi formativni cilji, med informativnimi pa sta naslednja dva, ki sta prejela od enega 
evalvatorja oceno 2: 

1. Cilj 859: zaveda se, da so za zgradbo kompozicije potrebni različni pristopi (npr. 
ustvarjanje kompozicije na ploskvi ali v prostoru…); 

2. Cilj 860: prepozna priljubljenost kompozicijskih pristopov v zgodovini 
hortikulturnega oblikovanja. 

 
Glede na postavljene kriterije v sklopu ni slabo opredeljenih ciljev. 
 
Vseh sedem evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 
navedene poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Nobeden od evalvatorjev ni ničesar pripomnil. 
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5.3.18 Strokovni modul Osnove hortikulturnega oblikovanja – Vsebinski 
sklop Značilnosti hortikulturnih prostorov 
  
Poklicne kompetence: 
KZP1: Načrtuje smiselno celoto prostora in hortikulturnih elementov v njem. 
KZP2: Skrbi za hortikulturni prostor in njegovo organizacijo. 
KZP3: Načrtuje orientacijo v hortikulturnem prostoru. 
KZP4: Oblikuje značilnosti in sporočilnosti v hortikulturnem prostoru. 
 
Vse kompetence, razen prve, so od vseh evalvatorjev prejele oceno 1 (temeljne kompetence), 
za prvo pa en evalvator meni, da bi jo lahko izpustili. Drug evalvator je pri kompetencah 
opomnil, da »ne more načrtovati prostora«. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 28 ciljev, od tega je 17 (60,7 %) naštetih prejelo oceno 1, od tega 12 
informativnih in pet formativnih. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 875: zaveda se možnosti, stvarnosti in dejanskosti bivanja v hortikulturnem 
prostoru ter njegove samolastne vrednosti; 

2. Cilj 880: prepozna prostor, v katerega človek vstopa in izstopa ter se po njem giblje; 
3. Cilj 881: prepozna oblike, barve, teksture in druge lastnosti hortikulturnih elementov v 

prostoru, razume njihove medsebojne odnose ter dojame dinamiko oz. statiko v 
prostoru; 

4. Cilj 882: pozna stalnice v zaznavanju, problem figure in ozadja, zakone organizacije 
vidnega polja, globinske nivoje, optične iluzije; 

5. Cilj 883: razume, da se v prostoru lahko orientira skozi sistem prostorskega križa; 
6. Cilj 884: prepozna pomen navpičnice pri orientaciji in gibanju v hortikulturnem 

prostoru; 
7. Cilj 885: primerja izrazno vlogo spremenljivk oblikovanja v kompoziciji 

hortikulturnega prostora kot pomoč pri orientaciji v prostoru; 
8. Cilj 886: razume pomen uporabe čutov pri vzpostavitvi odnosov s prostorom; 
9. Cilj 887: prepozna značilnosti in sporočilnosti hortikulturnih prostorov v zgodovini 

hortikulturnega ustvarjanja; 
10. Cilj 888: razume, da sporočilnost ni le enoplastna; 
11. Cilj 889: prepozna sporočilnost oblik, barv, svetlosti in drugih prvin oblikovanja v 

hortikulturnem prostoru; 
12. Cilj 891: primerja sporočilnost različnih idej in izbere najbolj učinkovito. 

Formativni cilji: 
13. Cilj 892: skrbi za smiselne značilnosti hortikulturnih prostorov; 
14. Cilj 895: načrtuje zaznavanje in organizacijo hortikulturnega prostora; 
15. Cilj 896: načrtuje lastnosti hortikulturnih elementov v prostoru; 
16. Cilj 897: oblikuje hortikulturne elemente v prostoru ter njihove medsebojne odnose; 
17. Cilj 898: načrtuje uporabo opornih točk v hortikulturnem prostoru pri orientaciji v 

prostoru. 
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Glede na postavljene kriterije sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da, vendar so zastavljeni preširoko glede na velikost prostora, ki je v domeni 

urejanja. V modulu Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami je navedba: preprosta 
vrtnarska zasaditev! Hortikulturni tehnik ni inženir urejanja krajine! Zelo abstraktni 
cilji – določiti jih je potrebno na nivoju SSI/PTI programov. 

3. V veliki meri. 
4. Večinoma. 

 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri formativnem cilju 900 (izdela načrt značilnosti in sporočilnosti 
hortikulturnih prostorov v zgodovini hortikulturnega ustvarjanja) dodal »preglednico?« 
 
 
5.3.19 Strokovni modul Osnove hortikulturnega oblikovanja – Vsebinski 
sklop Tehnike projektiranja in kompozicije v hortikulturnem prostoru 
 
Poklicne kompetence: 
KTPK1: Načrtuje uporabo osnovnih elementov predstavitveno tehničnega načrtovanja. 
KTPK2: Načrtuje uporabo osnovnih vrst projekcij. 
KTPK3: Oblikuje idejo, skico, prostorsko risbo in načrt hortikulturnih elementov v prostoru. 
 
Vse kompetence so od vseh evalvatorjev prejele oceno 1, pri tem pa ni nobeden od njih dodal 
morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 11 ciljev, od tega jih je deset (90,9 %) ocenjenih z oceno 1. Le en 
informativni cilj je bil od enega evalvatorja ocenjen z oceno 2. Ta cilj je: 

1. Cilj 907: prepozna čut za likovno izražanje in estetsko vrednotenje. 
 
Glede na postavljene kriterije sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 
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Opombe: 
En evalvator je za informativna cilja 906 (prepozna čut za prostorsko predstavo) in 907 
(prepozna čut za likovno izražanje in estetsko vrednotenje) dodal »na primerih?«. Pri 
formativnem cilju 912 (oblikuje hortikulturni prostor (od zamisli, skice, makete do 
realizacije)) je opomnil, da »se ponavlja s ciljem 908 (oblikuje hortikulturni prostor (od 
zamisli, skice, makete do realizacije))«. 
 
 
5.3.20 Strokovni modul Osnove hortikulturnega oblikovanja – Vsebinski 
sklop Zgodovina hortikulturnega oblikovanja 
 
Poklicni kompetenci: 
KZHO1: Oblikuje hortikulturni prostor z zgodovinsko tradicijo. 
KZHO2: Načrtuje značilnosti in sporočilnost hortikulturnega oblikovanja. 
 
Obe kompetenci sta od vseh evalvatorjev prejele oceno 1, pri tem pa ni nobeden od njih dodal 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje osem ciljev, od tega jih je pet (62,5 %) prejelo oceno 1 (vsi izmed 
njih so informativni): 

1. Cilj 913: razume splošni pomen hortikulturnega oblikovanja kot družbenega pojava; 
2. Cilj 914: prepozna vlogo in pomen zgodovine hortikulturnega oblikovanja; 
3. Cilj 915: razume hortikulturno oblikovanje kot obliko družbene zavesti; 
4. Cilj 916: prepozna hortikulturno oblikovanje kot odraz človekovega odnosa do 

življenja; 
5. Cilj 917: prepozna slog hortikulturnega oblikovanja. 

 
Glede na postavljene kriterije sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri formativnem cilju 918 (oblikuje hortikulturni prostor z zgodovinsko 
tradicijo) dodal »oskrbuje/vzdržuje?« 
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5.3.21 Strokovni modul Trženje in promocija slovenskih proizvodov in 
storitev 
 
Poklicni kompetenci: 
KTPS 1: Analizira trženjski informacijski sistem in nakupno vedenje porabnikov. 
KTPS 2: Izbere in uporabi primerne elemente trženjskega spleta pri trženju slovenskih 
proizvodov in storitev. 
 
Obe kompetenci sta od vseh evalvatorjev dobili oceno 1, pri tem pa nobeden od evalvatorjev 
ni dodal morebitne manjkajoče kompetence. En evalvator je na vse kompetence pripomnil, 
»da bi bilo potrebno povezovanje s predmetom Podjetništvo in trženje, ker se vsebine 
prekrivajo«. 
 
Operativni cilji: 
Vseh 32 ciljev, ki jih vsebuje strokovni modul, je prejelo od vseh evalvatorjev oceno 1. Cilji 
od 921 do 952 so skupaj z ostalimi podani v Prilogi 3. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (6 odgovorov) 
2. Delno, veliko vsebin/ciljev je že v modulu Podjetništvo in trženje, zato bi bilo bolje 

vsebine združiti v enega. Slovenski izdelki se tržijo tako kot »neslovenski«, bolje bi bilo 
dodati v modul Podjetništvo in trženje še sklop promocija slovenskih izdelkov. 
Preobsežen modul za vsebine, ki se delno podvajajo. 

 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Nobeden od evalvatorjev ni na cilje nič pripomnil. 
 
 
5.3.22 Strokovni modul Osnove vrtnarske tehnologije 
 
Poklicne kompetence: 
KOVT1: Prilagodi rastne dejavnike gojenju vrtnin, okrasnih rastlin in drevnine. 
KOVT2: Pripravi pogoje za pridelavo vrtnin, okrasnih rastlin in drevnine. 
KOVT3: Razmnožuje vrtnine, okrasne rastline in drevnine. 
KOVT4: Oskrbuje vrtnine, okrasne rastline in drevnine. 
 
Vse kompetence so od vseh evalvatorjev dobile oceno 1. Pri tem ni nobeden od njih dodal 
morebitne manjkajoče kompetence, je pa en evalvator pri kompetencah označil, da so »delno 
že v modulu Pridelava okrasnih rastlin«. 
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Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 37 ciljev, od tega jih je 36 (97,3 %) prejelo oceno 1 (Priloga 3). Le 
za en formativni cilji en evalvator meni, da bi ga lahko izpustili. Ta cilj je: 

1. Cilj 973: izdela skico s podnebnimi pasovi Slovenije. 
 
Šest evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno, en pa je komentiral: »Nujno uskladiti cilje z 
modulom Pridelava okrasnih rastlin – veliko nepotrebnega podvajanja. Veliko ciljev že 
obravnavanih v drugih modulih, smiselno bi jih bilo združiti oz. razporediti. Tudi v SSI bi bil 
lahko ta modul med izbirnimi.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator za informativna cilja 960 (razloži specialno obdelavo tal za gojenje vrtnin, 
okrasnih rastlin in drevnine) in 963 (razloži posledice prekomernega gnojenja vrtnin, okrasnih 
rastlin in drevnine) opomnil, da se »že nahajata v modulu Pridelava okrasnih rastlin«.  
 
 
5.3.23 Strokovni modul Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Načrtuje socializacijo rastlinskih združb in ekosistemov. 
K2: Načrtuje uporabo materialov glede na smernice in trende oblikovanja. 
K3: Pridobiva izkušnje z uporabo vrtnarskega orodja in naprav. 
K4: Organizira združevanje rastlin glede na načela in zakonitosti oblikovanja ter prostorskega 
reda. 
K5: Riše in skicira načela in zakonitosti oblikovanja za preprosto vrtnarsko zasaditev. 
K6: Oblikuje notranji prostor. 
K7: Organizira, razvija in dokumentira postopke od ideje do izdelka ter trži storitev. 
K8: Oblikuje zunanji prostor. 
 
Vse kompetence so bile od vseh evalvatorjev ocenjene z oceno 1. Pri tem ni nobeden od 
evalvatorjev dodal morebitne manjkajoče kompetence, je pa en evalvator pri kompetencah K6 
in K8 opomnil »v kolikšnem obsegu?«, drugi evalvator pa je pri vseh kompetencah opozoril, 
da se »nekatere vsebine modula ponavljajo z modulom Osnove krajinarstva«. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 73 ciljev, od tega je 50 (68,5 %) ciljev prejelo oceno 1. Med njimi je 
25 informativnih in 25 formativnih. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 990: razume rastlinske združbe in njihovo socializacijo v notranjem in zunanjem 
prostoru; 
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2. Cilj 991: razume vrtnarske zasaditve in njihovo socializacijo v notranjem in zunanjem 
prostoru; 

3. Cilj 992: razume naravne in umetne ekosisteme ter njihovo raznovrstnost, 
prilagodljivost, oblikovno in estetsko vrednost; 

4. Cilj 993: razloži povezanost življenjskih oblik rastlin in njihovo oblikovno ter 
funkcionalno skladnost z okoljem; 

5. Cilj 994: pojasni povezanost temperature, vlažnosti zraka in substrata, jakosti svetlobe 
v notranjem in zunanjem prostoru z uporabo posamezne življenjske združbe ter njene 
vertikalne slojevitosti; 

6. Cilj 995: pozna načela raznovrstnosti žive in nežive narave in njihovo uporabnost pri 
oblikovanju notranjega in zunanjega prostora z rastlinami; 

7. Cilj 996: pozna rastline posameznih življenjskih združb, ekosistemov in biomov ter 
njihovo socializacijsko vrednost; 

8. Cilj 997: pozna in razlikuje osnovne rastlinske in nerastlinske materiale uporabne v 
oblikovanju vrtnarskih zasaditev; 

9. Cilj 998: zna poiskati smernice in trende glede uporabe materialov pri oblikovanju 
vrtnarskih zasaditev; 

10. Cilj 1000: prepozna naravne značilnosti materialov in obvladuje njihovo pravilno 
izbiro; 

11. Cilj 1001: razloži pravilno uporabo orodij in naprav v hortikulturi; 
12. Cilj 1013: pozna pomen skice za uspešen potek nastajanja vrtnarske zasaditve in njene 

umestitve v prostor ter prodajo; 
13. Cilj 1014: pozna IKT tehnologijo; 
14. Cilj 1016: navede rastlinski in nerastlinski material pri oblikovanju z rastlinami glede 

na narisano skico; 
15. Cilj 1017: pozna značilnosti notranjega prostora kot so velikost prostora in oblike v 

prostoru; 
16. Cilj 1018: upošteva ploskve v notranjem prostoru; 
17. Cilj 1019: razlikuje učinek svetlobe, svetlost-temnost prostora; 
18. Cilj 1020: razlikuje pomen barve v notranjem prostoru; 
19. Cilj 1021: ugotavlja povezavo oblike in ozadja v notranjem prostoru; 
20. Cilj 1022: ugotavlja povezavo oblike in ozadja v notranjem prostoru glede na modne 

trende, potrebe in želje ljudi, uporabo barve in sezonsko značilnost in raznolikost 
materialov; 

21. Cilj 1023: pozna tehnično dokumentacijo za izdelavo rastlinske zasaditve od ideje do 
postavitve v notranji prostor; 

22. Cilj 1024: zna utemeljiti in opisati koncept postavitve rastlinske zasaditve v notranji 
prostor; 

23. Cilj 1025: ovrednoti ekonomske učinke svojega dela od ideje do postavitve rastlinske 
zasaditve v notranji prostor; 

24. Cilj 1026: pozna strategijo trženja za storitev; 
25. Cilj 1032: ugotavlja povezavo oblike in ozadja v zunanjem prostoru glede na modne 

trende, potrebe in želje ljudi, uporabo barve in sezonsko značilnost in raznolikost 
materialov. 
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Formativni cilji: 
26. Cilj 1033: načrtuje socializacijo rastlinskih združb in ekosistemov; 
27. Cilj 1034: načrtuje uporabo vodilne rastline za oblikovanje notranjega in zunanjega 

prostora v povezanosti z temperaturo, vlažnostjo zraka in substrata, jakostjo svetlobe 
ter jim prilagodi vertikalno slojevitost; 

28. Cilj 1035: načrtuje uporabo materialov značilnih za posamezno rastlinsko združbo pri 
oblikovanju notranjega in zunanjega prostora z rastlinami; 

29. Cilj 1037: načrtuje uporabo različnih oblikovnih, estetskih, ekonomskih in ekoloških 
rešitev ter kombinacijo ter sporočilnost uporabe materialov v vrtnarskih zasaditvah; 

30. Cilj 1038: organizira uporabo materialov iz narave in evalvira njihovo vrednost; 
31. Cilj 1042: oblikuje ocenjevalne kriterije o barvni harmoniji glede na temo, priložnost, 

prostor in razpoloženje pri oblikovanju z rastlinami; 
32. Cilj 1043: načrtuje uporabo teoretičnih izhodišč pomembnih slogovnih oblik pri 

umestitvi vrtnarske zasaditve v prostor; 
33. Cilj 1044: organizira izdelavo preproste vrtnarske zasaditve z vključevanjem 

značilnosti posameznih stilov, prostorskega reda, grupiranja ter upoštevanjem namena 
oblikovanja z rastlinami, rastnih značilnosti rastlin, značilnosti prostora ter modnih 
trendov; 

34. Cilj 1046: načrtuje izdelavo skice, tlorisa in narisa vrtnarske zasaditve ter njene 
umestitve v prostor v merilu; 

35. Cilj 1047: načrtuje preprosto predstavitev ponudbe s pomočjo IKT tehnologije; 
36. Cilj 1048: načrtuje poslovne priložnosti; 
37. Cilj 1049: organizira vse faze delovnega procesa in evalvira svoje delo; 
38. Cilj 1050: pridobiva ideje za različne rešitve oblikovanja notranjega prostora z 

rastlinami; 
39. Cilj 1051: načrtuje ekonomski učinek oblikovanja notranjega prostora z rastlinami; 
40. Cilj 1052: načrtuje razporeditev rastlin in rastlinskih združb v notranjem prostoru; 
41. Cilj 1053: organizira izdelavo celotne tehnične dokumentacije od ideje, analize 

notranjega prostora in postavitve rastlinske zasaditve v notranji prostor; 
42. Cilj 1054: načrtuje ponudbo, ki ustreza naročilu in določi količino materialov glede na 

pripravljeno tehnično dokumentacijo; 
43. Cilj 1055: oblikuje preprosto predstavitev ponudbe s pomočjo IKT tehnologije; 
44. Cilj 1056: načrtuje poslovne priložnosti; 
45. Cilj 1057: načrtuje prodajo storitev; 
46. Cilj 1058: izvaja strategijo trženja za storitev; 
47. Cilj 1059: organizira vse faze delovnega procesa in evalvira svoje delo; 
48. Cilj 1060: pridobiva ideje za različne rešitve oblikovanja zunanjega prostora z 

rastlinami; 
49. Cilj 1061: načrtuje ekonomski učinek oblikovanja zunanjega prostora z rastlinami; 
50. Cilj 1062: načrtuje razporeditev rastlin in rastlinskih združb v zunanjem prostoru. 

 
Glede na postavljene kriterije modul ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (6 odgovorov) 
2. Delno, veliko ciljev je v modulih Osnove krajinarstva in Osnove hortikulturnega 

oblikovanja, delno tudi v modulu Podjetništvo in trženje; potrebno je smiselno 
povezovanje. Zaradi podvajanja vsebin je modul preobsežen (ure). Z manjšim številom 
ur bi lahko dijakom omogočili več izbirnosti (lahko bi ponudili oz. izbrali več 
modulov). Poleg ciljev se ponavljajo tudi kompetence. 

  
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je za formativne cilje 1047, 1048, 1049 (Priloga 3) opomnil, »da se podvajajo s 
cilji 1055 (oblikuje preprosto predstavitev ponudbe s pomočjo IKT tehnologije), 1056 
(načrtuje poslovne priložnosti), 1059 (organizira vse faze delovnega procesa in evalvira svoje 
delo).« 
En evalvator je pri informativnem cilju 1001 (razloži pravilno uporabo orodij in naprav v 
hortikulturi) opomnil, da »se ta cilj ponavlja s cilji drugih modulov«. 
 
 
5.2.24 Strokovni modul Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s 
cvetjem 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Načrtuje uporabo rezanega cvetja in zelenja. 
K2: Izdela načrt uporabe osnovnih materialov glede na smernice in trende oblikovanja. 
K3: Izdela načrt uporabe načel in zakonitosti oblikovanja. 
K4: Riše in skicira po načelih in zakonitostih oblikovanja za preproste cvetlične vezave in 
dekoracije. 
K5: Oblikuje osnovne cvetlične vezave in dekoracije. 
K6: Oblikuje bivalni prostor. 
K7: Organizira, razvija in dokumentira postopke od ideje do izdelka ter trži storitev. 
K8: Oblikuje poslovni prostor. 
 
Vse kompetence so od vseh evalvatorjev dobile oceno 1. En evalvator je pri kompetencah K2 
in K3 dodal, da se »že ponavljata«. Dopolnil je tudi kompetenci K6: oblikuje bivalni prostor s 
cvetjem in K8: oblikuje poslovni prostor s cvetjem, hkrati pa sprašuje »v kolikšnem obsegu?« 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 81 ciljev, od tega je 74 (91,4 %) ciljev prejelo oceno 1. Za 
formativni cilj 1132 (organizira izdelavo celotne tehnične dokumentacije od ideje, analize 
bivalnega prostora, postavitve cvetlične vezave v bivalni prostor) en evalvator meni, da bi ga 
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lahko izpustili (ocena 2), za naslednje informativne cilje pa en evalvator meni, da so 
nepotrebni (ocena 3): 

1. Cilj 1067: pozna in razlikuje osnovne rastlinske in nerastlinske materiale uporabne v 
oblikovanju; 

2. Cilj 1091: pozna značilnosti bivalnega prostora kot so velikost prostora in oblike v 
prostoru; 

3. Cilj 1092: upošteva ploskve v bivalnem prostoru; 
4. Cilj 1093: razlikuje učinek svetlobe, svetlost-temnost prostora; 
5. Cilj 1094: ugotavlja povezavo oblike in ozadja v bivalnem prostoru; 
6. Cilj 1095: ugotavlja povezavo oblike in ozadja v bivalnem prostoru glede na modne 

trende, potrebe in želje ljudi, uporabo barve ter sezonsko značilnost in raznolikost 
materialov. 

 
Glede na postavljene kriterije v modulu ni slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem pa je en evalvator še dodal: »da, vendar je 
modul preobsežen (po številu ur) v primerjavi z nekaterimi obveznimi, ki imajo bistveno več 
vsebin«. 
  
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev v modul ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnih ciljih 1067 (pozna in razlikuje osnovne rastlinske in 
nerastlinske materiale uporabne v oblikovanju), 1084 (pozna IKT tehnologijo) in 1091 (pozna 
značilnosti bivalnega prostora kot so velikost prostora in oblike v prostoru) dodal, da se »že 
ponavljajo«. 
 
 
5.3.25 Strokovni modul Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in 
urbane krajine – Vsebinski sklop Značilnosti naravne krajine 
 
Poklicne kompetence: 
KZNK1: Pridobiva izkušnje o pomenu naravne krajine na hortikulturno oblikovanje. 
KZNK2: Načrtuje prepoznavnost ekosistemov pri hortikulturnem oblikovanju. 
KZNK3: Načrtuje vertikalno razslojenost vegetacije v hortikulturnem oblikovanju. 
 
Vse kompetence so od vseh evalvatorjev prejele oceno 1, pri tem pa nobeden od njih ni dodal 
morebitne manjkajoče kompetence. 
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Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 21 ciljev, od tega je 17 (80,9 %) ciljev prejelo oceno 1. Mednje 
spadajo vsi informativni in trije formativni cilji. Ostali formativni cilji, ki so od enega 
evalvatorja dobili oceno 2 ali 3, so: 

1. Cilj 1157: oblikuje tabelo in zemljevid ogroženih rastlinskih vrst ter zavarovanih 
območij pomembnih za ohranjanje krajinske in ekosistemske pestrosti glede na njihov 
vpliv na hortikulturno oblikovanje; 

2. Cilj 1159: pridobiva podatke iz registra zavarovanih območij v hortikulturnem 
oblikovanju; 

3. Cilj 1161: načrtuje rešitve ohranjanja ekosistemov kot merila ohranjenosti naravne 
krajine in pri hortikulturnem oblikovanju; 

4. Cilj 1162: izvaja načrt ohranjanja ekosistemov za prepoznavnost Slovenije in 
hortikulturnega oblikovanja v prostoru …; 

5. Cilj 1164: načrtuje vertikalno razslojenost vegetacije v hortikulturnem oblikovanju. 
 
Glede na postavljene kriterije sklop ne ocenjuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, gre za ohranjanje naravne dediščine. 
3. Delno, cilji so »previsoki« za nivo tehnika (npr. cilj: načrtuje rešitve ohranjanja 

ekosistemov kot merila ohranjenosti naravne krajine in pri hort. oblikovanju). 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je za informativne cilje 1146, 1147 in 1148 (Priloga 3) opozarja, da »se že 
nahajajo v modulu Trajnostni razvoj«. Pri ciljih 1154, 1158, 1161 in 1162 pa sprašuje »v 
kolikšnem obsegu?« Delno je spremenil tudi formativni cilj 1161: načrtuje predlaga rešitve 
ohranjanja ekosistemov kot merila ohranjenosti naravne krajine in pri hortikulturnem 
oblikovanju. 
 
 
5.3.26 Strokovni modul Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in 
urbane krajine – Vsebinski sklop Značilnosti in ohranjanje kulturne krajine 
 
Poklicne kompetence: 
KZKK1: Načrtuje uporabo značilnih krajinskih vzorcev v kulturni krajini pri hortikulturnem 
oblikovanju. 
KZKK2: Skrbi za ohranjanje slovenske krajine. 
KZKK3: Skrbi za ohranjanje tipologije vegetacije v kulturni krajini. 
KZKK4: Izvaja ukrepe za ohranjanje kulturne krajine. 
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V tem sklopu so vse kompetence od vseh evalvatorjev prejele oceno 1, pri tem pa nobeden od 
njih ni podal komentarjev nanje ali dodal manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 28 ciljev, od tega je naslednjih 22 (78,6 %) prejelo oceno 1. Mednje 
spada 12 informativnih in deset formativnih ciljev. Ti informativni cilji so: 

1. Cilj 1165: pozna značilnosti kulturne krajine, njeno stavbno, naselbinsko in krajinsko 
dediščino ter njen pomen v hortikulturnem oblikovanju; 

2. Cilj 1166: prepozna značilne krajinske vzorce v kulturni krajini; 
3. Cilj 1167: pojasni pomen značilnosti kulturne krajine v hortikulturnem oblikovanju; 
4. Cilj 1168: primerja nacionalna območja prepoznavnosti krajine, ki izstopajo po svoji 

kulturni in simbolni prepoznavnosti; 
5. Cilj 1169: pojasni dediščinske kulturne krajine; 
6. Cilj 1170: zaveda se pomena uporabe značilnih krajinske vzorce v hortikulturnem 

oblikovanju; 
7. Cilj 1171: prepozna glavne vegetacijske tipe, pomembnejše združbe in njihove 

značilne rastlinske vrste, ki gradijo slovensko kulturno krajino …; 
8. Cilj 1177: prepozna trenutno stanje ohranjenosti kulturne krajine; 
9. Cilj 1178: razume da je potrebno zatečene naravne in kulturnih značilnosti v razvoju 

upoštevati; 
10. Cilj 1179: prepozna vlogo ohranjanja prostorskih razmerij pri umeščanju novih ali pri 

posodabljanju obstoječih dejavnosti; 
11. Cilj 1180: primerja različne pristope k varovanju (ohranjanju) rastlinske diverzitete v 

tradicionalni kulturni krajini; 
12. Cilj 1181: pojasni mednarodna zakonska izhodišča za ohranjanje kulturne krajine. 

Formativni cilji: 
13. Cilj 1183: načrtuje uporabo značilnih krajinskih vzorcev v kulturni krajini pri 

hortikulturnem oblikovanju; 
14. Cilj 1184: skrbi za ohranjanje nacionalnih območij prepoznavnosti krajine, ki 

izstopajo po svoji kulturni in simbolni prepoznavnosti, dediščinskih kulturnih krajin, 
vegetacijskih tipov v krajini, pomembnejših združb, rastlinskih vrst; 

15. Cilj 1185: organizira uporabo značilnih krajinskih vzorcev v hortikulturnem 
oblikovanju; 

16. Cilj 1186: načrtuje uporabo glavnih vegetacijskih tipov, pomembnejših združb in 
njihovih značilnih rastlinskih vrst, ki gradijo slovensko kulturno krajino v 
hortikulturnem oblikovanju; 

17. Cilj 1187: načrtuje krajinotvorno vlogo naravnih in kulturnih dejavnikov; 
18. Cilj 1188: načrtuje uporabo tipologije vegetacije v kulturni krajini pri hortikulturnem 

oblikovanju; 
19. Cilj 1189: načrtuje uporabo tipologije krajine v hortikulturnem oblikovanju; 
20. Cilj 1190: skrbi za ohranjanje naravnih in kulturnih značilnosti v kulturni krajini; 
21. Cilj 1191: načrtuje različne pristope za varovanje (ohranjanju) rastlinske diverzitete v 

tradicionalni kulturni krajini; 
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22. Cilj 1192: načrtuje uporabo mednarodnih zakonskih izhodišč za ohranjanje kulturne 
krajine. 

 
Glede na postavljene kriterije sklop nima slabo ocenjenih ciljev. 
 
Šest evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno, eden pa je odgovoril: »Delno, če to velja le za 
osnovna »znanja« naštetih ciljev, ki so drugače opredeljeni preveč splošno in zato 
preobsežno.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri formativnih ciljih pripomnil, da so presplošni in preobsežni za nivo 
hortikulturnega tehnika, pri informativnih ciljih 1176 (prepozna tipologijo vegetacije v 
kulturni krajini), 1177 (prepozna trenutno stanje ohranjenosti kulturne krajine) in 1181 
(pojasni mednarodna zakonska izhodišča za ohranjanje kulturne krajine) pa sprašuje »v 
kolikšnem obsegu?«. 
 
 
5.3.27 Strokovni modul Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in 
urbane krajine – Vsebinski sklop Značilnosti in spreminjanje ruralne in 
urbane krajine 
 
Poklicne kompetence: 
KZUK1: Načrtuje interdisciplinarnost reševanja problemov v ruralni in urbani krajini. 
KZUK2: Načrtuje nastajanje zelenega sistema v urbani krajini. 
KZUK3: Skrbi za ohranjanje razmerja med krajino in grajenimi elementi. 
 
Vse kompetence so bile s strani vseh evalvatorjev ocenjene z oceno 1. Nobeden od njih ni 
dodal morebitne manjkajoče kompetence, le en evalvator je pripomnil: »dijak sicer mora 
poznati vsebino teh kompetenc, ki pa so na višjem nivoju, kot je primeren za tehnika.« 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 16 ciljev, od tega jih je 12 (75,0 %) prejelo oceno 1. Mednje spada 
vseh deset informativnih ciljev in dva formativna cilja. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 1193: prepozna značilnosti ruralne in urbane krajine (kvaliteto bivalnega okolja, 
ekološko neoporečno okolje, infrastrukturno opremljenost, stavbno dediščino, 
kvalitetne urbane ambiente …); 

2. Cilj 1194: razume interdisciplinarnost reševanja problemov v ruralni in urbani krajini; 
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3. Cilj 1195: pojasni naravno in kulturno dediščino kot značilnost ruralne in urbane 
krajine; 

4. Cilj 1196: razume zelene površine kot sestavni del urbane krajine (površine za šport in 
rekreacijo); 

5. Cilj 1197: pojasni nastajanje zelenega sistema urbane krajine z razmeščanjem in 
urejanjem zelenih površin; 

6. Cilj 1198: pojasni vključevanje naravne krajine v urbana območja; 
7. Cilj 1199: pojasni nastajanje krajinskih oblik; 
8. Cilj 1200: prepozna postopke, sporočilnost in izhodišča oblikovanja v krajini; 
9. Cilj 1201: primerja likovni učinek naravnih gradiv in rabe rastlin; 
10. Cilj 1202: razlikuje artikulacijo in simbolizem v oblikovanju krajine. 

Formativna cilja: 
11. Cilj 1203: skrbi za ohranjanje značilnosti ruralne in urbane krajine (kvaliteta bivalnega 

okolja, ekološko neoporečno okolje, infrastrukturna opremljenost, stavbna dediščina, 
kvalitetni urbani ambienti, zeleni sistem mestne krajine …); 

12. Cilj 1208: načrtuje uporabo različnih naravnih gradiv in rastlin v hortikulturnem 
oblikovanju. 

 
Glede na postavljene kriterije sklop nima slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri formativnih ciljih 1204, 1205, 1206 in 1207 (Priloga 3) opozoril, da »ti 
cilji niso na nivoju tehnika«. 
 
 
5.3.28 Strokovni modul Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in 
urbane krajine – Vsebinski sklop Nova dimenzija podeželja 
 
Poklicne kompetence: 
KNDP1: Skrbi za ohranjanje sestavin in značilnosti podeželja. 
KNDP2: Načrtuje razvojne možnosti hortikulturnega oblikovanja na podeželju. 
KNDP3: Načrtuje uporabo hortikulturnega oblikovanja v razvoju podeželja in turizma. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem nobeden ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
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Operativni cilji: 
Vseh 18 ciljev v tem vsebinskem sklopu je od vseh evalvatorjev prejelo oceno 1. Cilji od 
1209 do 1226 so skupaj z ostalimi podani v Prilogi 3. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, saj gre v tem primeru za področja priložnosti. 
3. Delno, razvojni in prostorski akti občin niso v razvidu del/kompetenc hortikulturnega 

tehnika. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator pri formativnih ciljih 1220 – 1226 (Priloga 3) sprašuje »v kolikšnem obsegu?« 
 
 
5.3.29 Strokovni modul Tehnologija v hortikulturi – Vsebinski sklop 
Pridelovanje vrtnin 
 
Poklicni kompetenci: 
KPV1: Načrtuje pridelavo vrtnin. 
KPV2: Prideluje vrtnine in jih pripravi za prodajo. 
 
Obe kompetenci sta bili od vseh evalvatorjev ocenjeni z oceno 1. Nobeden od njih ni dodal 
morebitne manjkajoče kompetence, en evalvator pa ju je dopolnil s ter zelišč in sadja. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 31 ciljev, od tega je 28 (90,3 %) ciljev prejelo oceno 1. Takšnih je 
vseh deset informativnih in 18 formativnih ciljev. Trije formativni cilji, za katere en evalvator 
meni, da bi jih lahko izpustili, so naslednji: 

1. Cilj 1253: vodi evidenco o vrtninah in tehnoloških ukrepih in izvaja fitosanitarni 
nadzor; 

2. Cilj 1255: pripravi vrtnine za prodajo in transport; 
3. Cilj 1256: pripravi skladiščni prostor in vrtnine za skladiščenje. 

 
Glede na postavljene kriterije sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Šest evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno, eden pa je odgovoril: »Delno – veliko podvajanja 
z obveznimi moduli (npr. Osnove vrtnarske tehnologije)«. 
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Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil formativni cilj 1241: izdela zelenjavno cvetlični aranžma in skicira 
zasaditev prostornih skled z vrtninami in cvetjem ter okrasnih gredic z vrtninami. 
 
 
5.3.30 Strokovni modul Tehnologija v hortikulturi – Vsebinski sklop 
Pridelovanje zelišč 
 
Poklicni kompetenci: 
KPZ1: Uporablja znanja o pomenu uporabe in pomenu pridelovanja zelišč. 
KPZ2: Spremlja in zagotavlja kakovostno rast važnejših zelišč ter jih pripravi za prodajo. 
 
Obe kompetenci sta od vseh evalvatorjev dobili oceno 1, pri tem pa nobeden od njih ni dodal 
morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vseh 20 ciljev v tem vsebinskem sklopu je od vseh evalvatorjev prejelo oceno 1. Cilji od 
1258 do 1277 so predstavljeni v Prilogi 3. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri formativnih ciljih dodal: 

− Pozna osnove sušenja zelišč. 
− Načrtuje zasaditev sklede in korita z zelišči. 

 
Opombe: 
Nobeden od evalvatorjev ni podal nobene opombe na cilje tega sklopa. 
 
 
5.3.31 Strokovni modul Tehnologija v hortikulturi – Vsebinski sklop Vrtno 
sadjarstvo 
 
Poklicne kompetence: 
KVS1: Pozna sadne vrste, njihov pomen in jih vključuje v vrtni načrt. 
KVS2: Razmnožuje in sadi sadne rastline. 
KVS3: Spremlja in zagotavlja kakovostno rast in razvoj sadnih rastlin. 
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Vse tri kompetence so od vseh evalvatorjev prejele oceno 1, hkrati pa je en evalvator za vse 
kompetence opomnil, da »so vsebine podobne kot pri modulu Dendrologija«. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 38 ciljev, od tega je 31 (81,6%) naštetih ocenjenih z oceno 1. 
Takšnih je 18 informativnih in 13 formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 1278: pozna pomen sadja; 
2. Cilj 1279: se seznani z razvojem sadjarstva; 
3. Cilj 1280: pozna botanična imena sadnih rastlin, jih zna izgovarjati in pisati in uvrstiti 

v rastlinski sistem; 
4. Cilj 1281: pozna in opiše sadne vrste in njihove zahteve; 
5. Cilj 1283: spozna načela načrtovanja sajenja sadnih rastlin v vrtu; 
6. Cilj 1284: razlikuje posamezne vzgojne oblike; 
7. Cilj 1285: zna izbrati primerno lego v vrtu za sadne rastline; 
8. Cilj 1286: pozna prednosti pridelovanja sadja na vrtu; 
9. Cilj 1287: razlikuje načine razmnoževanja sadnih rastlin; 
10. Cilj 1288: pojasni pripravo zemljišča glede na vrsto tal in sadno vrsto; 
11. Cilj 1289: razlikuje vrste opor in njihovo postavitev; 
12. Cilj 1290: razloži postopek sajenja; 
13. Cilj 1291: razlikuje razvojne faze sadnih rastlin,; 
14. Cilj 1292: navede dejavnike rasti sadnih rastlin; 
15. Cilj 1293: pozna zahteve in primerno oskrbo tal posameznih sadnih rastlin; 
16. Cilj 1294: spozna pomen in zakonitosti obrezovanja sadnih rastlin; 
17. Cilj 1295: spozna najpogostejše bolezni in škodljivce sadnih rastlin in načine varstva; 
18. Cilj 1296: določi primeren čas in način spravila glede na uporabo sadja. 

Formativni cilji: 
19. Cilj 1303: nariše načrt sadnega vrta; 
20. Cilj 1304: izbere primerne vzgojne oblike za posamezne namene; 
21. Cilj 1305: izbere primeren način razmnoževanja za posamezne sadne vrste; 
22. Cilj 1306: demonstrira načine cepljenja; 
23. Cilj 1307: razmnoži sadno vrsto; 
24. Cilj 1308: pripravi zemljišče za sajenje sadnih rastlin; 
25. Cilj 1309: posadi sadno rastlino; 
26. Cilj 1310: izvede primerno oskrbo sadnih rastlin upoštevajoč rastne dejavnike in 

zahteve sadnih rastlin; 
27. Cilj 1311: ugotovi razlike med pridelovanjem sadja za domačo uporabo in 

pridelovanjem sadja za prodajo; 
28. Cilj 1312: prepozna najpogostejše bolezni in škodljivce sadnih rastlin; 
29. Cilj 1313: spremlja razvojne faze rastlin; 
30. Cilj 1314: vodi evidenco o razvoju sadnih rastlin in tehnoloških ukrepih in izvaja 

fitosanitarni nadzor; 
31. Cilj 1315: pripravi sadje za skladiščenje in uporabo. 
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Glede na postavljene kriterije v sklopu ni slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Pozna sadne vrste, primerne za gojenje na terasah in balkonih ter razloži postopek 
sajenja v sklede, izbere posodo, substrat in izvede sajenje. 

 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 1282 (se seznani s predpisi s področja sadjarstva) in 
formativnem cilju 1300 (ugotovi stanje predelave sadja v Sloveniji) opomnil »v kakšnem 
obsegu je to mišljeno?«. 
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5.4 ODGOVORI NA ODPRTA VPRAŠANJA 
 
Evalvatorji so odgovarjali na sedem odprtih vprašanj, ki so se navezovala na celoten 
izobraževalni program in temeljne cilje prenove. 
 
1. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Izobraževalni programi naj izhajajo iz širših 
delovnih in poklicnih področij, nastajajo naj na podlagi povezovanja poklicev v skupine tako, 
da pridobljena izobrazba zagotavlja posamezniku znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje 
razmeram v delovnem procesu, mu omogoča večjo delovno mobilnost oz. prehodnost (izbiro) 
med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju, zlasti pa večjo prilagodljivost pri nadaljnjem 
pridobivanju izobrazbe in kvalifikacij.« Ali je izobraževalni program zasnovan tako, da 
posamezniku razvija znanje, spretnosti in kompetence za hitro prilagajanje razmeram v 
delovnem procesu, mu omogoča večjo delovno mobilnost med poklici in delovnimi mesti pri 
zaposlovanju? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, splošne kompetence omogočajo našteto, vendar je mobilnost med poklici in 

delovnimi mesti povezana tudi s pridobivanjem strokovnega znanja. 
3. Kot večkrat omenjam so cilji zastavljeni zelo široko, vendar le tako dobimo možnost, 

da je učitelj opozorjen na potrebno področje, kateremu, glede na izobraževalni 
program, daje potrebno veljavo s poudarki na posameznem področju ali pa določena 
področja le omeni in jih ne izpostavlja. Vsekakor pa celovito združena znanja dajejo 
veljavo osebi, ki uspešno zaključi šolanje določenega izobraževalnega programa. 

 
 
2. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Učni cilji morajo biti določeni jasno, da jih je 
mogoče čim bolj enopomensko razumeti; tako bo učiteljem omogočeno lažje izbirati ustrezne 
vsebine in metode pouka. Učni cilji se določajo tudi s premislekom o njihovi realni 
uresničljivosti.« Ali menite, da katalogi znanja uresničujejo to načelo? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. V veliki meri je to uresničljivo, nekajkrat pa cilji presežejo realno uresničljivost. 
3. Delno. Posamezni cilji so določeni tako splošno, da je nerazumljivo kaj pravzaprav 

določajo. Npr. pozna zakonodajo/standarde… ali to pomeni, da dijak ve, da obstaja 
zakonodaja na tem področju ali da pozna zakone in če, koliko oz. katere? Podobno: 
»skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju…« kako, v kolikšni 
meri oz. obsegu, s katerimi deli…? 

4. Katalogi znanj so zelo obširni vendar ob opravičevanju, da opozorimo na določene 
cilje, velja upoštevati celoto in za poudarek izvzeti cilje, ki jim je potrebno namenjati 
večjo veljavo. Učitelj bo tako, na osnovi potrebe znanj, ki jih izpostavljajo delodajalci, 
lahko izvzel in poudaril potrebna znanja. 
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3. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Vsako praktično izobraževanje in razvijanje 
praktičnih spretnosti naj bo teoretično osmišljeno, tako da se bodo dijaki poklicno in delovno 
usposabljali ter spretnosti urili in razvijali na podlagi poznavanja in razumevanja splošnih 
principov in teorij ter znali vnaprej predvideti posledice strokovnih odločitev in opravil, ne pa 
samo na podlagi izkušenj in posnemanja.« Ali so informativni cilji (teoretično znanje) v 
katalogih znanj zapisani tako, da je praktično izobraževanje in razvijanje praktičnih spretnosti 
tudi teoretično osmišljeno? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (6 odgovorov) 
2. Delno. Nekateri cilji so zastavljeni tako na splošno, da je praktične spretnosti težko 

uriti oz. razvijati, npr. »varuje in ščiti genetsko raznovrstnost?«. 
 
 
4. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Izobraževalni programi naj bodo strukturirani 
tako, da bo vsakdo lahko dosegel temeljno poklicno izobrazbo ali vsaj javno priznano 
poklicno kvalifikacijo. Možnosti za nadaljnjo poklicno kariero, zlasti za nadaljnje 
izobraževanje, za poglabljanje in razširjanje poklicne izobrazbe, se zagotovijo v poklicni 
vertikali s programi za pridobivanje višjih izobrazbenih stopenj.« Ali katalogi vključujejo 
kompetence, znanja in spretnosti, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na 
hortikulturnem področju (višješolski/visokošolski študij)? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. V večji meri da. 
3. Katalogi znanj vsebujejo večino kompetenc potrebnih za nadaljevanje šolanja – za 

študij na višjih in visokih šolah iz področja kmetijstva (vrtnarstva). Je pa odvisno od 
izbirnih predmetov in odprtega kurikula. 

4. Vprašanje je zopet zastavljeno tako,da lahko odgovorim, da so kompetence, znanja in 
spretnosti pripravljene obširno in s tem se potrjuje, da je tako tudi nujno potrebno, da 
se posameznik z določenimi področji, ki niso tako poudarjeni samo seznani in je to že 
informacija in osnova za nadaljnje izobraževanje na višjem in visokem področju 
hortikulture. 

 
 
5. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »S predmetniki naj se presega predmetna 
razdrobljenost in zagotavlja čim večja stopnja integrativnosti znanja, zlasti z zmanjševanjem 
števila predmetov oz. modulov, s povezovanjem posameznih področij znanja v logično in 
vsebinsko zaokrožene celote.« Ali cilji v katalogih znanj uresničujejo to načelo? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (2 odgovora) 
2. Načeloma da, moti le ponavljanje določenih vsebin v več modulih. 
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3. V veliki meri. Je pa potrebno sodelovanje med učitelji, saj se vsebine nekaterih 
modulov ponavljajo. 

4. Ob hitrem pregledu ciljev, bi lahko rekli, da je mogoče rigorozno združevanje, vendar 
je rojevanje novih področij z novimi znanji tisto, kar potrjuje, da je ta navidezna 
razdrobljenost potrebna, saj imamo le tako lahko pregled nad celoto in v vsakem 
trenutku izpostavimo potrebno področje znanj. 

5. Delno. Nekateri cilji se ponavljajo v različnih modulih, kar je nepotrebno. Bolje bi 
bilo poudariti medpredmetno/medmodularno povezovanje, da bi dijaki »ugotovili«, da 
se posamezna znanja nekega modula povezujejo oz. nadgrajujejo z vsebinami 
drugega. 

6. Ne, predmetna razdrobljenost je še vedno prevelika. 
 
 
6. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Katalogi znanja za posamezne strokovne 
module naj bodo uravnoteženi glede upoštevanja načel sistematičnosti in eksemplarnosti 
pouka, osredotočijo naj pozornost na temeljno znanje, zagotavljajo naj najvišjo kakovost v 
temeljnih dejavnostih posameznega poklica oz. stroke.« Ali menite, da kompetence in cilji, 
opredeljeni v katalogih znanja, omogočajo doseganje kompetenc, zapisanih v poklicnem/ih 
standardu/ih? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Ker gre za področje, kjer delujemo z živimi bitji in hkrati upoštevamo zahteve narave 

in njen dolgoročni obstoj, je bolje več kot manj, saj lahko pomanjkanje informacij 
privede negativne posledice z dolgoročno škodo naravi. 

3. Če naj se katalogi znanja osredotočijo na temeljno/osnovno znanje, ne morejo 
zagotavljati najvišje kakovosti. Sicer pa so posamezni cilji zagotovljeni tako široko, da 
jih niti ni mogoče doseči. 

4. Poklicni standard Vodja vrtnarskega podjetja v veliki meri doseže, če izbere modul 
Tehnologija v hortikulturi. Poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka poslovnih in 
bivalnih prostorov s cvetjem doseže, če izbere modul Oblikovanje in urejanje naravne, 
kulturne in urbane krajine ali modul Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami. 
Poklicni standard Oblikovalec in urejevalec/oblikovalka in urejevalka okolja z 
rastlinami doseže, če izbere modul Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s 
cvetjem. 
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7. Poklicni standard je podlaga za pripravo izobraževalnega programa. Ali se vam zdi, da so 
poklicni standardi, vključeni v izobraževalni program Hortikulturni tehnik/SSI, izbrani 
smiselno in ustrezno glede na zahteve na trgu dela ter vključujejo potrebne kompetence? 
Prosimo, napišite mnenje za vsak poklicni standard posebej. 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Vsi poklicni standardi so izbrani smiselno in ustrezno. (5 odgovorov) 
2. Vodja vrtnarskega podjetja mora obvladovati znanja oblikovalca prostora s cvetjem in 

oblikovalca in urejevalca okolja z rastlinami, saj lahko le s temi znanji pridobi osnove 
za nadzor in vodenje omenjenih področij, hkrati pa s poznavanjem tega tako 
specifičnega področja uravnoteži organizacijsko in finančno področje s strokovnim 
znanjem. Oblikovalec/ oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem mora ob 
znanju le tega imeti za povezovanje celote nujno tudi znanja oblikovalca in urejevalca/ 
oblikovalke in urejevalke okolja z rastlinami, saj z širšim področjem znanja lahko 
obvladuje tudi širše področje trga, predvsem, ker sta standarda v neposredni povezavi. 
Kvalitetno obvladovanje zadnjih dveh standardov je dovolj, če področje prvega 
standarda pokriva za organizacijo in finance bolj sposobna oseba, kar pa ne velja v 
obratni smeri. 

3. Poklicni standard Vodja vrtnarskega podjetja:  
• Pripravi letni plan dela: noben modul ne vključuje tega (kot konkreten pregled 

in načrt vseh dejavnosti). Smiselno bi bilo to vključiti v npr. podjetništvo ali 
logistiko. 

• Organizira predelavo rastlin v hortikulturi (pridelavo ali predelavo?!). Od kdaj 
je vključena predelava? 

• Pozna postopke in načine predelave: o predelavi rastlin ni v standardnih 
modulih. Od kdaj je vključena predelava? 

• Vodi evidence v skladu s HACCP-om: teh vsebin ni v modulih. 
Druga dva standarda sta izbrana ustrezno in vključujeta potrebne kompetence, najbrž 
manjka »pripravi letni plan dela«. 
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5.5. SKLEP 
 
Sedem evalvatorjev je ocenjevalo pomembnost 1315 operativnih ciljev, ki tvorijo strokovni 
del izobraževalnega programa Hortikulturni tehnik/SSI. Vsi so oceno 1 pripisali 1050 (79,8 
%) ciljem in, glede na postavljene kriterije, slabo ocenili štiri (0,3 %) cilje. 
Program vsebuje 15 strokovnih modulov, večina izmed njih pa je razdeljena tudi na vsebinske 
sklope, tako, da program skupno vsebuje 31 različnih sklopov. Evalvatorji so dejali, da je več 
kot 80 % vsebovanih ciljev temeljnih (ocena 1) v 20 sklopih, od 60 % do 80 % temeljnih 
ciljev pa so ocenili v 10 sklopih. Izpostavili pa bi le en slabše ocenjen sklop: 

• Strokovni modul Vrtnarska mehanizacija – Sklop Fizikalne in kemijske osnove v 
biotehniki (46,2 % temeljnih ciljev in trije slabi cilji); 

 
Omenjeni sklop so evalvatorji ocenili slabše, ker vsebuje preveč splošne cilje ter ker vsebuje 
kompetenco Nariše enostavni strojni element, pri kateri je eden izmed evalvatorjev dodal: 
»Zdi se mi, da je ta kompetenca nesmiselna, ker hortikulturni tehniki niso strojniki, v kolikor 
pa bodo sami iznašli neko strojno rešitev, se pa morajo tako ali drugače povezati s strojnimi 
inženirji.« 
 
Program vsebuje tudi 120 kompetenc, pri čemer so vsi evalvatorji oceno 1 pripisali 117 
(97,5 %) kompetencam. Evalvatorji so pri kompetencah nekaterih sklopov (predvsem 
izbirnih) opozorili na ponavljanje oziroma podvajanje kompetenc, pri sklopu Značilnosti in 
spreminjanje ruralne in urbane krajine (modul Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in 
urbane krajine) pa en evalvator opozarja na prezahtevnost kompetenc, ki posegajo na poklice 
višje zahtevnostne ravni. 
 
Pri približno polovici strokovnih modulov oziroma sklopov so evalvatorji na vprašanje, ali so 
navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne kompetence, odgovorili 
pritrdilno, pri ostali polovici (predvsem izbirnih modulov) pa opozarjajo na prevelik obseg 
ciljev, na preveliko zahtevnost ter na ponavljanje ciljev.  
Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem strokovnem modulu oziroma sklopu dopisati še 
manjkajoča znanja in kompetence ter morebitne opombe. Med manjkajočimi znanji bi 
izpostavili le sodobnejša znanja s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije. En 
evalvator je dodal eno manjkajočo kompetenco v sklopu Uvod v specialno varstvo rastlin, in 
sicer »Pozna zatiranje na bio osnovi«. Opombe evalvatorjev pa se, kot že omenjeno, 
največkrat navezujejo na ponavljanje oziroma podvajanje ciljev iz drugih modulov, ter na 
obseg in prezahtevnost nekaterih ciljev in vsebin. Nekaj ciljev (okoli 25) so nekateri 
evalvatorji tudi dopolnili ali posodobili. 
 
Evalvatorji večinoma menijo, da program omogoča večjo delovno mobilnost, da so učni cilji 
jasno določeni, da je praktično izobraževanje dovolj dobro teoretično osmišljeno, da cilji v 
katalogih znanja omogočajo doseganje kompetenc, zapisanih v poklicnih standardih, da je 
zagotovljena večja stopnja integrativnosti znanja ter da kompetence, znanja in spretnosti 
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dajejo dijakom zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na hortikulturnem področju 
(višješolski/visokošolski študij). 
 
Pet evalvatorjev se strinja, da so poklicni standardi Vodja vrtnarskega podjetja, Oblikovalec/ 
oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem ter Oblikovalec in urejevalec/ 
oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami izbrani smiselno in ustrezno. Ostala dva 
evalvatorja pa menita, da sta slednja dva izbrana smiselno in ustrezno, poklicni standard 
Vodja vrtnarskega podjetja pa ne v tolikšni meri. To utemeljujeta: 

1. »Vodja vrtnarskega podjetja mora obvladovati znanja oblikovalca prostora s cvetjem 
in oblikovalca in urejevalca okolja z rastlinami, saj lahko le s temi znanji pridobi 
osnove za nadzor in vodenje omenjenih področij, hkrati pa s poznavanjem tega tako 
specifičnega področja uravnoteži organizacijsko in finančno področje s strokovnim 
znanjem. Oblikovalec/ oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem mora ob 
znanju le tega imeti za povezovanje celote nujno tudi znanja oblikovalca in urejevalca/ 
oblikovalke in urejevalke okolja z rastlinami, saj z širšim področjem znanja lahko 
obvladuje tudi širše področje trga, predvsem, ker sta standarda v neposredni 
povezavi. Kvalitetno obvladovanje zadnjih dveh standardov je dovolj, če področje 
prvega standarda pokriva za organizacijo in finance bolj sposobna oseba, kar pa ne 
velja v obratni smeri.« 

2. »Poklicni standard Vodja vrtnarskega podjetja:  
• Pripravi letni plan dela: noben modul ne vključuje tega (kot konkreten pregled 

in načrt vseh dejavnosti). Smiselno bi bilo to vključiti v npr. podjetništvo ali 
logistiko. 

• Organizira predelavo rastlin v hortikulturi (pridelavo ali predelavo?!). Od 
kdaj je vključena predelava? 

• Pozna postopke in načine predelave: o predelavi rastlin ni v standardnih 
modulih. Od kdaj je vključena predelava? 

• Vodi evidence v skladu s HACCP-om: teh vsebin ni v modulih.« 
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6 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM HORTIKULTURNI TEHNIK/ 
PTI 

 

6.1 SPLOŠNO O PROGRAMU 
 
Izobraževalni program je pripravljen na podlagi 3 poklicnih standardov: 

• Vodja vrtnarskega podjetja, 
• Oblikovalec/ oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem in 
• Oblikovalec in urejevalec/ oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami. 

 
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom da: 

• razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem 
vrednot, 

• razvijajo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast, 
• pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi, 
• usvojijo in povezujejo strokovnoteoretična in praktična znanja za kvalitetno 

opravljanje delovnih nalog v vrtnarstvu in cvetličarstvu oz. hortikulturi, 
• načrtujejo, vodijo in spremljajo delo pridelovanja rastlin, rastlinskih delov s pomočjo 

IKT, 
• načrtujejo, vodijo, spreminjajo načela povezana z oblikovanjem in urejanjem prostora 

s cvetjem in rastlinami, 
• izvajajo dela v vrtnarstvu, cvetličarstvu oziroma hortikulturi v skladu z načeli 

trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu, 
• razvijejo podjetniško razmišljanje ter poiščejo možnosti in priložnosti v hortikulturi in 

podeželskem prostoru za zaposlitev ali samozaposlitev, 
• varno ravnajo s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki pri vrtnarski pridelavi, 

pri zasajevanju in oblikovanju z živimi rastlinskimi deli ter preprečevanju 
onesnaževanja okolja, 

• upoštevajo naravno krajino in poznajo načela spreminjanja urbane in kulturne krajine, 
• upoštevajo temeljne zakonske podlage s področja kmetijstva, 
• svetujejo pri prodaji izdelkov in storitev ter materiala za potrebe hortikulturne 

dejavnosti. 
• spoznajo možnosti interesnega povezovanja in sodelovanja s strokovnimi institucijami 

na različnih področjih, 
• obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati strokovno literaturo, 
• razumejo pomen ekonomike dela in organizacije delovnega mesta, delovne enote, 
• uporabljajo IKT za sporazumevanje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, 

varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju, 
• sodelujejo v skupini ter se pisno in ustno sporazumevajo s sodelavci in drugimi 

partnerji ter pri tem uporabljajo temeljno strokovno terminologijo, 
• uporabljajo sodobne logistične prijeme, ki so pomembne za področje hortikulture. 
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Cilji programa se uresničujejo s programskimi enotami, ki so navedene v predmetniku. 
 
Tabela 19: Predmetnik programa Hortikulturni tehnik/PTI 
Oznaka Programske enote Obvezno/ 

izbirno 
Skupno 

število ur 
Število 

kreditnih točk 
A – Splošnoizobraževalni predmeti 
 Slovenščina obvezno 276 13  
 Tuji jezik obvezno 276 13  
 Matematika obvezno 206 10 
 Umetnost obvezno 30 2 
 Zgodovina obvezno 40 2  
 Geografija obvezno 40 2 
 Sociologija ali Psihologija obvezno 40 2 
 Fizika obvezno 40 2 
 Biologija obvezno 40 2 
 Kemija obvezno 40 2 
 Informatika obvezno 60 3 
 Športna vzgoja obvezno 150 7 
Skupaj A  1238 60 
B – Strokovni moduli 
M01 Podjetništvo in trženje obvezno 102 5 
M02 Trajnostni razvoj obvezno 102 5 
M03 Pridelava okrasnih rastlin izbirno 102 5 
M04 Osnove krajinarstva izbirno 102 5 
M05 Logistika v vrtnarstvu izbirno 102 5 
M06 Specialno varstvo rastlin izbirno 102 5 
M07 Osnove hortikulturnega oblikovanja izbirno 102 5 

M08 Trženje in promocija slovenskih proizvodov in 
storitev izbirno 102 5 

M09 Osnove vrtnarske tehnologije obvezno 163 8 
M10 Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami izbirno 306 15 

M11 Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s 
cvetjem izbirno 306 15 

M12 Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in 
urbane krajine izbirno 306 15 

M13 Tehnologija v hortikulturi izbirno 306 15 
Skupaj B  775 38 
Od tega: 
C – Praktično izobraževanje v šoli 
 Praktični pouk  240 12 
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 
 Praktično usposabljanje z delom  76 3 
D – Interesne dejavnosti  
 Interesne dejavnosti  96 4 
E – Odprti kurikul 
 Odprti kurikul  256* 11 
 
Skupaj pouka (A + B + E)   2269 109 
Skupaj praktičnega izobraževanja (C + Č)   316 15 
Skupaj izobraževanja v šoli (A + B + D + E)   2365 113 
Skupaj (A + B + Č + D + E)   2441 116 
Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)   4 
Skupaj kreditnih točk   120 
 
Število tednov pouka  69  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom  2  
Število tednov interesnih dejavnosti  3  
Skupno število tednov izobraževanja  74  
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Pojasnilo k predmetniku: 
• * Od tega šola nameni najmanj 40 ur naravoslovju. 
• Dijak izbere en izbirni modul izmed M03 do M08 in en strokovni modul izmed M10 do M 13. 

 

6.2 SKUPNA OCENA POMEMBNOSTI KOMPETENC IN OPERATIVNIH 
CILJEV STROKOVNIH MODULOV 

 
Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti 99 kompetenc izobraževalnega 
programa Hortikulturni tehnik/PTI. Njihovo pomembnost je ocenjevalo sedem evalvatorjev, 
kateri so skupno podali 693 ocen. V tabeli lahko vidimo, da so evalvatorji v 96,7 % podali 
oceno 1 (temeljna kompetenca) in v 2,7 % oceno 2 (kompetenca, ki bi jo lahko izpustili. V 
štirih primerih (0,6 %) so evalvatorji kompetenco označili kot odvečno. 
 
Tabela 20: Skupna splošna ocena pomembnosti kompetenc – Hortikulturni tehnik/PTI 

OCENA KOMPETENC Skupaj vsi evalvatorji 
f f% 

Kompetence, označene z oceno 112 670 96,7 
Kompetence, označene z oceno 213 19 2,7 
Kompetence, označene z oceno 314 4 0,6 
Skupaj 693 100,0 
Aritmetična sredina (M) 1,039 
 
V naslednji tabeli prikazujemo skupno splošno oceno pomembnosti operativnih ciljev 
strokovnega dela programa Hortikulturni tehnik/PTI. Program vsebuje 1120 ciljev (seštevek 
vseh informativnih in formativnih ciljev strokovnih modulov oziroma vsebinskih sklopov), 
njihovo pomembnost je ocenjevalo sedem evalvatorjev. Iz tabele lahko razberemo, da so 
evalvatorji v 95,5 % primerih ocenili cilje, kot takšne, ki pokrivajo temeljna znanja profila 
(ocena 1). V 4,3 % primerih so cilje ocenili kot takšne, ki bi jih lahko izpustili in le v 0,2 % 
kot odvečne. Aritmetična sredina vseh ciljev izobraževalnega programa je M = 1,047. 
 
Tabela 21: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Hortikulturni tehnik/PTI 

OCENA CILJEV Skupaj vsi evalvatorji 
f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 7485 95,5 
Cilji, označeni z oceno 2 340 4,3 
Cilji, označeni z oceno 3 15 0,2 
Skupaj 7840 100,0 
Aritmetična sredina (M) 1,047 
 
Pogledali smo tudi ali se ocene evalvatorjev, glede na področje (znanost, šolstvo, delo), med 
seboj razlikujejo. V naslednjih treh tabelah lahko vidimo, da je evalvator s področja znanosti 
vsem ciljem pripisal oceno 1, medtem ko so evalvatorji s področja dela tako ocenili 93,5 % 
                                                            
12 Ocena 1 pomeni: nujna znanja (temeljni cilji/kompetence). 
13 Ocena 2 pomeni: cilj/kompetenca sicer ni odveč, bi ga/jo pa lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi 
izpustili. 
14 Ocena 3 pomeni: cilj/kompetenca ni potreben/a. 
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ciljev in evalvatorji s področja šolstva 95,9 % ciljev programa. Evalvatorji s področja šolstva 
in gospodarstva so kot odvečne cilje (ocena 3) ocenili 0,3 % oz. 0,2 % ciljev. Katere cilje bi 
bilo potrebno prevetriti oz. izključiti bo razvidno iz podrobne analize ocene ciljev posameznih 
katalogov strokovnih modulov. 
 
Tabela 22: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela 

OCENA CILJEV 
EVALVATORJI IZ PODJETIJ 

Evalvator 1 Evalvator 2 Evalvator 3 Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 1114 99,5 908 81,1 1120 100,0 3142 93,5 
Cilji, označeni z oceno 2 6 0,5 206 18,4 / / 212 6,3 
Cilji, označeni z oceno 3 / / 6 0,5 / / 6 0,2 
Skupaj 1120 100,0 1120 100,0 1120 100,0 3360 100,0 
M 1,005 1,195 1,000 1,067 
 
Tabela 23: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva 

OCENA CILJEV 
EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA 

Evalvator 4 Evalvator 5 Evalvator 6 Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 1112 99,3 1017 90,8 1094 97,7 3223 95,9 
Cilji, označeni z oceno 2 / / 103 9,2 25 2,2 128 3,8 
Cilji, označeni z oceno 3 8 0,7 / / 1 0,1 9 0,3 
Skupaj 1120 100,0 1120 100,0 1120 100,0 3360 100,0 
M 1,014 1,092 1,024 1,043 
 
Tabela 24: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja znanosti 

OCENA CILJEV 
EVALVATOR S PODROČJA ZNANOSTI 

Evalvator 7 
f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 1120 100,0 
Cilji, označeni z oceno 2 / / 
Cilji, označeni z oceno 3 / / 
Skupaj 1120 100,0 
M 1,000 
 

6.3 OCENA POMEMBNOSTI KOMPETENC IN OPERATIVNIH CILJEV 
POSAMEZNIH STROKOVNIH MODULOV 

 
V tem delu so predstavljeni podrobnejši rezultati ocenjevanja pomembnosti posameznih 
kompetenc in operativnih ciljev po strokovnih modulih oziroma vsebinskih sklopih. V 
poročilu prikazujemo vse kompetence in cilje, ki so bili ocenjeni najbolje in najslabše. V 
kolikor so evalvatorji vse cilje sklopa ocenili kot temeljne, jih v poročilu ne navajamo, saj so 
vsi operativni cilji in kompetence strokovnega dela izobraževalnega programa predstavljeni v 
Prilogi 4. 
 
Kot že omenjeno, je sedem evalvatorjev ocenjevalo pomembnost 1120 operativnih ciljev, ki 
tvorijo cilje strokovnega dela izobraževalnega programa Hortikulturni tehnik/PTI. Vsi so 
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oceno 1 pripisali 828 ciljem, kar predstavlja 73,9 % ciljev. Program vsebuje tudi 99 
kompetenc, pri čemer so vsi evalvatorji oceno 1 pripisali 76 (76,8 %) kompetencam. Analiza 
kompetenc je podrobneje predstavljena na začetku vsakega podpoglavja oziroma vsebinskega 
sklopa. 
 
V nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji po posameznih strokovnih modulih 
oziroma vsebinskih sklopih: ugotavljali smo, kateri cilji so po mnenju vseh evalvatorjev 
temeljni (M = 1,00) in kateri cilji so bili ocenjeni najslabše. Za določitev najslabše ocenjenih 
ciljev smo postavili kriterij, da je aritmetična sredina ocen evalvatorjev enaka ali višja od 
M = 1,50. 
 
Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem vsebinskem sklopu oziroma strokovnem modulu 
dopisati še manjkajoča znanja, spretnosti in kompetence ter morebitne opombe, katere so 
navedene na koncu vsakega podpoglavja; strnjeno pa so povzete v sklepu. 
 
 
6.3.1 Strokovni modul Podjetništvo in trženje 
 
Poklicne kompetence: 
KPT1: Deluje podjetno. 
KPT2: Načrtuje poslovno dejavnost. 
KPT3: Prodaja proizvode, izdelke in storitve. 
KPT4: Izdela kalkulacijo in pripravi preprost poslovni načrt. 
 
Prva in tretja kompetenca sta od vseh evalvatorjev prejeli oceno 1 (temeljne kompetence), 
drugi in četrti kompetenci pa je le en evalvator dodelil oceno 2 (bi lahko izpustili). Pri tem je 
en evalvator opomnil: »Ponavljajo se vsebine, ki jih imajo dijaki v SPI programu – vrtnarji in 
cvetličarji«. Nobeden od evalvatorjev ni dodal morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 49 ciljev, od tega je 27 (55,1 %) ciljev prejelo oceno 1. Mednje 
spada 13 informativnih in 14 formativnih ciljev. Ti informativni cilji so: 

1. Cilj 2: opiše lastnosti, spretnosti in vedenje podjetnika; 
2. Cilj 3: pozna metode oblikovanja in iskanja idej; 
3. Cilj 4: našteje posamezne pravne ureditve poslovnih subjektov; 
4. Cilj 8: razume pojem trga; 
5. Cilj 12: zna definirati in preučevati konkurenco; 
6. Cilj 13: spozna različne načine pridobivanja informacij na trgu; 
7. Cilj 17: razume pomen zagotavljanja kakovosti izdelkov in storitev; 
8. Cilj 18: pozna pravice kupcev in uporabnikov storitev; 
9. Cilj 19: pozna pravila etičnega ravnanja; 
10. Cilj 21: pozna prihodke in odhodke; 
11. Cilj 22: pozna vrste stroškov; 
12. Cilj 23: pozna pojem amortizacije; 
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13. Cilj 24: pojasni lastno ceno. 
Formativni cilji: 

14. Cilj 26: razvija podjetne lastnosti; 
15. Cilj 27: razvija in oblikuje poslovne ideje; 
16. Cilj 35: načrtuje poslovno dejavnost; 
17. Cilj 36: izbere način prodaje glede na lastnosti proizvodov in storitev; 
18. Cilj 37: izbere primerne prodajne poti; 
19. Cilj 38: zna ponuditi izdelke in storitve; 
20. Cilj 39: določi prodajno ceno proizvoda in izdelka oziroma storitve; 
21. Cilj 41: ravna v skladu z zakonodajo varstva potrošnikov; 
22. Cilj 42: izdela seznam pravil etičnega ravnanja; 
23. Cilj 44: ovrednoti delo; 
24. Cilj 45: izračuna prihodke, odhodke (stalne, spremenljive stroške in skupne stroške); 
25. Cilj 46: izračuna lastno ceno; 
26. Cilj 47: izdela enostavni poslovni izid gospodarstva; 
27. Cilj 48: izdela enostavne kalkulacije. 

 
V sklopu so evalvatorji, glede na postavljene kriterije za najslabše ocenjene cilje, en 
formativni cilj ocenili slabo (M = 1,57): 

1. Cilj 29: v svojem okolju poišče in razvrsti poslovne subjekte glede na pravno ureditev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da (5 odgovorov). 
2. Da, vendar je veliko ciljev enakih v modulu Osnove podjetništva in prodaje v triletnih 

programih. Smiselno bi bilo zmanjšati število ur zaradi nepotrebnega ponavljanja 
vsebin (skupno PTI 200 ur, v SSI 102 uri). 

3. Deloma. 
 
Manjkajoča znanja: 
Nihče ni dodal manjkajočih znanj.  
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 3 in formativnem cilju 34 označil »da se že 
pojavljata«. 
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6.3.2 Strokovni modul Trajnostni razvoj 
 
Poklicne kompetence: 
KTR1: Upošteva temeljna načela trajnostnega razvoja. 
KTR2: Deluje odgovorno in okolju prijazno ob upoštevanju temeljnih načel ekologije. 
KTR3: Varuje prostor, naravne vrednote in kulturno dediščino. 
KTR4: Ravna z odpadnimi snovmi v skladu s trajnostnim razvojem. 
KTR5: Racionalno uporablja vire energije in surovin ter poišče možnosti uporabe obnovljivih 
virov in surovin. 
 
Vsi evalvatorji so vse kompetence ocenili z oceno 1, pri tem pa nobeden od njih ni dopisal 
morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 95 ciljev, od tega je 48 (50,5 %) ciljev prejelo oceno 1. Takšnih je 
22 informativnih in 26 formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 50: razloži pojme: trajnostni in sonaravni razvoj, večfunkcionalnost okolja, 
varstvo okolja in razvoj okolja; 

2. Cilj 51: našteje vidike trajnostnega razvoja: ekosistemsko trajnost, gospodarsko 
trajnost in socialno trajnost; 

3. Cilj 57: razloži kaj določa gospodarska sonaravnost; 
4. Cilj 59: razume povezanost kazalnikov trajnostnega razvoja (ekonomskih, okoljskih in 

socialnih); 
5. Cilj 64: pojasni pomen biotske raznovrstnosti za biološko ravnotežje;  
6. Cilj 67: prepozna vrednost genetskih bank; 
7. Cilj 71: spozna ranljive in ogrožene vrste v Sloveniji; 
8. Cilj 72: opredeli pojem varstva okolja; 
9. Cilj 75: razume povezanost rabe prostora, trajnostnega razvoja in ohranjanja naravnih 

dobrin; 
10. Cilj 76: pozna onesnaževalce zraka, vode in prsti; 
11. Cilj 77: pozna učinke onesnaženja zraka, vode in prsti na žive organizme in biotsko 

raznovrstnost ter ekosisteme;  
12. Cilj 81: opredeli okoljske vire, kot surovinsko-energetske, ekosistemske in prostorske 

zmogljivosti okolja; 
13. Cilj 82: našteje ekonomske sestavine prostora, kot bivanjske, produkcijske in 

doživljajske; 
14. Cilj 86: seznani se zakonodajo s področja ohranjanja narave in kulturne dediščine; 
15. Cilj 87: skrbi za ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine; 
16. Cilj 88: razlikuje naravno in kulturno krajino; 
17. Cilj 89: pozna pomen poselitve kulturne krajine; 
18. Cilj 91: seznani se z zakonodajo s področja ravnanja z odpadki in nevarnimi snovmi; 
19. Cilj 92: razlikuje vrste odpadkov; 
20. Cilj 93: razloži načine ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami; 
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21. Cilj 96: razlikuje obnovljive od neobnovljivih virov energije in surovin; 
22. Cilj 97: pozna povezanost med izčrpavanjem naravnih virov, onesnaževanjem okolja 

in načinom življenja. 
Formativni cilji: 

23. Cilj 100: sooblikuje razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti brez ogrožanja 
zmogljivosti prihodnjim generacijam; 

24. Cilj 101: prilagaja svoja dejanja in dejavnosti naravnim procesom; 
25. Cilj 102: ohranja naravno bogastvo, neguje in predaja vrednote prihodnjim rodovom; 
26. Cilj 103: prispeva k dolgoročnemu kakovostnemu razvoju človeških in ekoloških 

skupnosti s svojim delovanjem; 
27. Cilj 104: upošteva evropske in nacionalne smernice trajnostnega razvoja; 
28. Cilj 108: ugotovi osnovne lastnosti organizmov v izbranem ekosistemu; 
29. Cilj 110: presodi vplive svojega delovanja na naravne ekosisteme; 
30. Cilj 111: upošteva soodvisnost naravnih procesov v okolju; 
31. Cilj 113: upošteva nevarnosti genskega inženiringa in gensko spremenjenih 

organizmov; 
32. Cilj 114: varuje in ščiti genetsko raznovrstnost; 
33. Cilj 115: uporablja okolju prijazne snovi in ukrepe; 
34. Cilj 116: upošteva standarde varstva pri delu; 
35. Cilj 122: pri svojem delu ohranja kakovost okolja; 
36. Cilj 123: odgovorno ravna pri izkoriščanju vode, zraka, prsti in bioloških sistemov; 
37. Cilj 126: upošteva ekonomske sestavine prostora in jih poveže s svojim delom; 
38. Cilj 127: prepozna estetsko vrednost prostora; 
39. Cilj 130: ohranja in neguje naravne vrednote in kulturno dediščino; 
40. Cilj 131: izvaja ukrepe za zaščito naravne in kulturne krajine; 
41. Cilj 132: upošteva varstvene zahteve in zakonodajo za načrtovanje namenske rabe 

prostora; 
42. Cilj 133: varuje tla, vodne vire in ohranjanja kakovosti vode; 
43. Cilj 134: ravna z odpadki v skladu s trajnostnim razvojem; 
44. Cilj 135: ločuje odpadke v gospodinjstvu, v industriji in pridelavi in predelavi; 
45. Cilj 137: uporablja embalažo in potrošni material v skladu z načeli sonaravnega 

ravnanja; 
46. Cilj 138: uporablja naravi prijazne materiale, snovi in sredstva; 
47. Cilj 139: racionalno uporablja osnovne obnovljive vire energije in surovine; 
48. Cilj 140: upošteva osnovne ukrepe zaščite pred izgubo energije. 

 
V tem sklopu so evalvatorji, glede na postavljene kriterije za najslabše ocenjene cilje, dva 
formativna cilja ocenili slabo (M = 1,57): 

1. Cilj 106: bori se proti diskriminaciji; 
2. Cilj 107: sodeluje pri izgradnji demokratične družbe. 

 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da (4 odgovori). 
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2. Da v celoti, saj gre za občutljivo področje. 
3. Deloma. 
4. Delno, saj so navedeni cilji neživljenjski (preširoki, preveč splošni…). Ker se nekaj 

ciljev obravnava že v SPI programih, bi lahko zmanjšali obseg ur (v SPI 66 ur, v SSI 
102 uri, v PTI 66+102=168 ur!?). 

 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri formativnih ciljih dodal: 

− Pozna ukrepe proti kraji genetskega materiala. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri ciljih 50, 51, 57, 58, 63, 64, 68, 69, 70, 83, 87, 92, 93, 95 in 96 (Priloga 4) 
označil, da se »že pojavljajo.« Za informativna cilja 69 ter 91 opominja »v kolikšnem 
obsegu?« Pri formativnih ciljih 100 – 107 je dodal, da so »preobsežni, prezahtevni, ter preveč 
splošno zastavljeni. Prilagoditi jih je potrebno nivoju srednje šole.« 
En evalvator je pri informativnem cilju 74 (pozna glavne okoljske probleme – lokalne in 
svetovne – ter vzroke zanje in posledice v ekosistemih in življenju) dodal, da je to »stvar 
splošne izobrazbe.« Za formativni cilj 106 (bori se proti diskriminaciji) je dejal, da je »to že 
samoumevno.« Pri formativnem cilju 127 (prepozna estetsko vrednost prostora) je dodal: 
»ponovitev snovi iz drugih modulov.« 
 
 
6.3.3 Strokovni modul Pridelava okrasnih rastlin – Vsebinski sklop Okrasne 
zelnate rastline 
 
Poklicne kompetence: 
KOZR1: Upošteva znanja o pomenu okrasnih zelnatih rastlin v hortikulturi pri svojem delu. 
KOZR2: Pripravi rastišče na prostem in v zavarovanem prostoru ter izvede tehnologijo 
pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin. 
KOZR3: Spremlja in zagotavlja kvalitetno rast in razvoj okrasnih zelnatih rastlin ter jih 
pripravi za prodajo. 
KOZR4: Izbere okrasne zelnate rastline glede na botanične značilnosti. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z 1, z izjemo enega evalvatorja, ki je četrti 
kompetenci dodelil oceno 2 (bi jo lahko izpustili). En evalvator je zapisal dodatno 
kompetenco »Izbere rastline glede na rastne potrebe«. 
 
Operativni cilji: 
Izmed 75 ciljev, ki jih vsebinski sklop vsebuje, jih je 44 (58,7 %) prejelo oceno 1. Mednje 
spada 25 informativnih in 19 formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 146: razume binarno nomenklaturo in uvrstitev rastlin v rastlinski sistem; 
2. Cilj 147: navede pomen najpogostejših botaničnih imen, jih zna izgovarjati in pisati; 



129 
 

3. Cilj 150: opiše generativni in vegetativni način razmnoževanja; 
4. Cilj 152: loči načine generativnega razmnoževanja okrasnih zelnatih rastlin; 
5. Cilj 156: razlikuje posamezne načine vegetativnega razmnoževanja okrasnih rastlin; 
6. Cilj 157: našteje iskane lastnosti matičnih rastlin; 
7. Cilj 158: razume pomen spremljanja in zagotavljanja kvalitetne rasti in razvoja rastlin; 
8. Cilj 159: predvidi oskrbo okrasnih zelnatih rastlin do prodaje oz. sajenja na stalno 

mesto; 
9. Cilj 160: pojasni načine oskrbe pri posameznih tehnologijah pridelovanja; 
10. Cilj 161: razlikuje načine priprave rastlin na prodajo; 
11. Cilj 162: loči kvaliteto sadik glede na posamezen standard; 
12. Cilj 164: pojasni delitev rastlin glede na botanične značilnosti, rastno dobo in izvor; 
13. Cilj 165: prepozna posamezne rodove in jih botanično poimenuje; 
14. Cilj 166: razlikuje samonikle in varovane rastline posameznih področij; 
15. Cilj 167: pojasni uporabno vrednost posameznih skupin okrasnih zelnatih rastlin; 
16. Cilj 168: primerja enoletnice in dvoletnice ter trajnice; 
17. Cilj 169: opiše skupine enoletnic in razlikuje njihovo uporabo; 
18. Cilj 170: prepozna rodove, vrste in najpomembnejše sorte enoletnic ter dvoletnic 

njihovo uporabno vrednost; 
19. Cilj 172: razlikuje rodove in vrste trajnic glede na čas cvetenja; 
20. Cilj 173: našteje, opiše in botanično poimenuje zelnate trajnice s čebulo, gomoljem in 

koreniko; 
21. Cilj 174: loči zelnate trajnice glede na čas cvetenja in uporabno vrednost; 
22. Cilj 176: razlikuje lončnice po skupinah in pojasni njihove značilnosti in okrasne 

vrednosti; 
23. Cilj 177: pozna botanična imena vodnih in obvodnih rastlin; 
24. Cilj 178: opiše okrasnost vodnih in obvodnih rastlin; 
25. Cilj 180: prepozna botanične in estetske lastnosti trav. 

Formativni cilji: 
26. Cilj 181: izdela seznam znanih slovenskih (domačih) in tujih vrtnarskih podjetij, ki 

pridelujejo okrasne zelnate rastline; 
27. Cilj 184: uporablja ključ za razvrščanje rastlin; 
28. Cilj 188: pregleda zakonodajo o semenu in sadikah; 
29. Cilj 189: ugotovi kalivost semena s pomočjo kalilnega preizkusa; 
30. Cilj 190: izračuna potrebno količino semena; 
31. Cilj 195: izvaja posamezne postopke tehnologije pridelovanja okrasnih rastlin v 

zavarovanem prostoru in na prostem; 
32. Cilj 196: spremlja posamezne razvojne faze rastlin in skrbi za odpravo tehnoloških 

napak; 
33. Cilj 197: odbere okrasne zelnate rastline za prodajo in določi standard oz. kvaliteto 

sadiki; 
34. Cilj 198: pripravi rastline na prodajo in transport; 
35. Cilj 206: ugotavlja uporabno in estetsko vrednost posameznih skupin okrasnih zelnatih 

rastlin; 
36. Cilj 207: razvršča enoletnice, dvoletnice in trajnice po času cvetenja; 
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37. Cilj 208: razvršča trajnice po času cvetenja; 
38. Cilj 209: načrtuje in izbere primerna rastišča za posamezne trajnice; 
39. Cilj 211: oskrbuje nasad okrasnih zelnatih rastlin v šolskem parku; 
40. Cilj 212: izdela skico zasaditve cvetlične z okrasnimi zelnatimi rastlinami; 
41. Cilj 214: načrtuje zasaditev grede s čebulnicami in gomoljnicami ter koreniko; 
42. Cilj 215: zasadi epifitno deblo, cvetlično okno in nasadek; 
43. Cilj 216: oskrbuje okrasne zelnate rastline v zavarovanem prostoru in na prostem; 
44. Cilj 217: skrbi za botanične oznake okrasnih zelnatih rastlin v šolskem parku in 

rastlinjaku. 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem pa je eden še dodal: »vendar se vsebine/cilji 
ponavljajo, nekateri so že v modulu Osnove hortikulture«. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri formativnih ciljih dodal:  

− Spremlja novosti v sortimentu trajnic in jih primerja z obstoječim sortimentom. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnih ciljih 146, 147, 150, 153, 155, 156, 159, 164 (Priloga 4) 
označil, da se »že ponavljajo.« Pri informativnem cilju 151 (razume EU predpise o standardih 
in normativih sadik okrasnih zelnatih rastlin) pa je dodal »splošno ali konkretno?«  
Drug evalvator je pri formativnem cilju 191 (pripravi setvene zabojčke in gredo za setev) 
dodal, da »se to ne dela več.« Pri formativnem cilju 204 (uporablja ključ za razvrščanje 
rastlin) je vprašal: »kakšen ključ?«. Pri formativnem cilju 205 (izdela seznam samoniklih in 
varovanih zelnatih rastlin) pa je dodal,da »so seznami že narejeni.« 
Eden izmed evalvatorjev je pri formativnem cilju 216 dodal: razvršča enoletnice, dvoletnice 
in trajnice po času cvetenja ter po barvah. Prav tako je pri formativnem cilju 217 dodal: 
razvršča trajnice po času cvetenja ter po barvah. 
 
 
6.3.4 Strokovni modul Pridelava okrasnih rastlin – Vsebinski sklop 
Dendrologija 
 
Poklicne kompetence: 
KDEN1: Uporablja znanja o pomenu dendrologije pri svojem delu. 
KDEN2: Pripravi rastišče na prostem in v zavarovanem prostoru ter izvede tehnologijo 
pridelovanja drevnine. 
KDEN3: Spremlja in zagotavlja kvalitetno rast in razvoj drevnine ter jo pripravi za prodajo. 
KDEN4: Prepozna okrasno drevnino (iglavce, vedno zeleno oz. zimzeleno drevnino, 
listopadno drevje in vzpenjalke). 
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Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 78 ciljev, od tega jih je 43 (55,1 %) prejelo oceno 1. Takšnih je 21 
informativnih in 22 formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 223: opiše naloge drevesničarstva; 
2. Cilj 224: razume binarno nomenklaturo in uvrstitev drevnine v rastlinski sistem; 
3. Cilj 225: pojasni pomen najpogostejših botaničnih imen drevnine, jih zna izgovarjati 

in pisati; 
4. Cilj 226: navede pogoje za vzpostavitev drevesnice; 
5. Cilj 231: razlikuje vrste tal in pozna ukrepe za kultiviranje tal v drevesničarstvu; 
6. Cilj 233: razlikuje generativni in vegetativnimi način razmnoževanja drevnine; 
7. Cilj 235: opiše generativno razmnoževanje lesnatih rastlin (pridobivanje semena, 

priprava in setev semena listavcev in iglavcev, etiketiranje, razsajevanje, nadaljne 
oskrbe sejančkov…); 

8. Cilj 236: razlikuje in opiše posamezne načine vegetativnega razmnoževanja lesnatih 
rastlin (potaknjenci, koreninski izrastki, grebenice, grobanice, vlačenice, živice, 
deljenje, tkivne kulture, cepljenje,…); 

9. Cilj 239: razume pomen spremljanja in zagotavljanja kvalitetne rasti in razvoja rastlin; 
10. Cilj 240: pojasni oskrbo lesnatih rastlin do prodaje oz. presajanja na stalno mesto; 
11. Cilj 241: utemelji vzgojo rastlin s koreninsko grudo; 
12. Cilj 243: loči načine in čas izkopa rastlin; 
13. Cilj 244: oceni kvaliteto sadik glede na posamezen standard; 
14. Cilj 247: razlikuje življenjske oblike lesnatih rastlin (polgrm, grm in drevo); 
15. Cilj 248: razlikuje samoniklo, varovano in tujo okrasno drevnino; 
16. Cilj 249: pojasni značilnosti posamezne skupine okrasne drevnine; 
17. Cilj 250: razlikuje posamezne rodove in jih botanično poimenuje; 
18. Cilj 251: vrednoti okrasno in uporabno vrednost posameznih skupin drevnine; 
19. Cilj 252: prepozna posamezno drevnino v posameznih obdobjih vegetacije; 
20. Cilj 253: razlikuje rodove, vrste in najpomembnejše sorte iglavcev, vedno zeleno 

zimzeleno drevnino, listopadno drevnino ter vzpenjalke; 
21. Cilj 255: razlikuje odporno in neodporno drevnino glede na mraz, onesnaženost 

okolja, lege, tal in škodljivih organizmov. 
Formativni cilji: 

22. Cilj 258: prepozna prednosti doma vzgojenih sadik in razlikuje poreklo drevnine; 
23. Cilj 261: izdela slovar najpogostejših latinskih besed, ki jih uporablja pri svojem delu; 
24. Cilj 265: vzame vzorec zemlje za analizo tal; 
25. Cilj 266: analizira in uporabi rezultate analize tal; 
26. Cilj 267: izbere primerno rastišče in tla pripravi za setev oz. različne tehnološke 

postopke s pomočjo delovnih strojev; 
27. Cilj 271: upošteva zakonodajo o semenu in sadikah; 
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28. Cilj 272: izvede osnovne načine vegetativnega razmnoževanja drevnine v ustreznih 
terminih; 

29. Cilj 274: izvede posamezne tehnološke ukrepe v zaščitenem prostoru in na prostem; 
30. Cilj 275: izvede primerno oskrbo lesnatih rastlin upoštevajoč rastne dejavnike; 
31. Cilj 276: spremlja posamezne razvojne faze rastlin in skrbi za odpravo tehnoloških 

napak; 
32. Cilj 277: obrezuje grmovnice in drevje; 
33. Cilj 278: izkoplje drevnino - ročno in strojno; 
34. Cilj 279: odbere sadike za prodajo in določi standard; 
35. Cilj 280: pripravi rastline na prodajo in transport; 
36. Cilj 284: določi življenjsko obliko okrasne drevnine in poišče primere v šolskem 

parku; 
37. Cilj 289: prepozna uporabno vrednost posameznih skupin okrasne drevnine; 
38. Cilj 290: določi botanično ime rastlini; 
39. Cilj 291: razvrsti drevnino po času cvetenja; 
40. Cilj 292: določa okrasno vrednost drevnini v različnih obdobjih vegetacije; 
41. Cilj 294: razloži pomen habitusa rastlin pri združevanju rastlin v skupine; 
42. Cilj 295: opazuje okrasno drevnino v šolskem parku in reagira na rastne zahteve 

posameznih rastlin; 
43. Cilj 297: ustrezno zaščiti rastline v posameznih obdobjih vegetacije. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, vendar je potrebno upoštevati, da so nekateri cilji doseženi že z izobraževanjem v 

SPI programih; vsebine je potrebno nadgraditi, ne ponoviti. 
3. Deloma. 

 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnih ciljih 224, 233, 235, 236 (Priloga 4) označil, da se 
»ponavljajo.« Za informativna cilja 234 (razume EU predpise o standardih in normativih 
sadik drevnine) ter 253 (razlikuje rodove, vrste in najpomembnejše sorte iglavcev, vedno 
zeleno zimzeleno drevnino, listopadno drevnino ter vzpenjalke) dodaja »v kolikšnem 
obsegu?« 
Drug evalvator je popravil formativni cilj 279: odbere sadike za prodajo in določi standard in 
izbere enega izmed določenih standardov.  
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6.3.5 Strokovni modul Pridelava okrasnih rastlin – Vsebinski sklop 
Specialno varstvo okrasnih rastlin 
 
Poklicni kompetenci: 
KSVR1: Oceni pomen temeljnega in specialnega varstva okrasnih rastlin pri svojem delu. 
KSVR2: Prepozna škodljive organizme in nežive povzročitelje poškodb na okrasnih rastlinah 
ter izvede ukrepe specialnega varstva rastlin. 
 
Obe navedeni kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa je en evalvator podal 
sledečo opombo: »Vsebinski sklop je odveč, v kolikor dijaki poslušajo strokovni modul 
Specialno varstvo rastlin«. Nobeden od evalvatorjev ni dodal morebitne manjkajoče 
kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 23 ciljev, od tega so evalvatorji 19 (82,6 %) ciljev označili za 
temeljne (ocena 1). Ostali štirje (17,4 %) cilji so od enega (M = 1,14) ali dveh (M = 1,29) 
evalvatorjev dobili oceno 2 (bi jih lahko izpustili). Takšni cilji so en informativni in trije 
formativni. 
Informativni cilj: 

1. Cilj 307: našteje in opiše najpogostejše trdovratne pleveli v okrasnih rastlinah. 
Formativni cilji: 

2. Cilj 311: sodeluje pri načrtovanju varstva okrasnih rastlin s poudarkom na preventivi; 
3. Cilj 315: sodeluje pri vodenju dokumentacije o zdravstvenem stanju rastlin; 
4. Cilj 316: sodeluje pri pisanju in izdaji rastlinskega potnega lista. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da, ker gre za pomembno področje. 
3. Delno – premajhen obseg ur za izenačitev SSI in PTI programa. V SSI je to obvezen 

modul, v PTI pa ne. Zaradi skrčenega obsega je usposobljenost dijakov v PTI 
programih premajhna za varno samostojno delo s FFS, zato ne dobijo potrdila o 
usposobljenosti (Hortikulturni tehnik SSI pa ga dobi!!!). 

4. Deloma. 
 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 305 (prepozna in našteje škodljive organizme in 
nežive povzročitelje poškodb na okrasnih rastlinah) dodal: »vseh ne more.« Pri formativnem 
cilju 316 (sodeluje pri pisanju in izdaji rastlinskega potnega lista) pa je opomnil: »če ni 
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odgovoren, ni nujno.« Evalvator je tudi dopolnil formativni cilj 320: izdela skico 
najpogostejših fiziopatij – simptomi pomanjkanja hranil in naredi računalniški izpis. 
 
 
6.3.6 Strokovni modul Osnove krajinarstva 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Izbere uporabne zelene površine v prostoru. 
K2: Izbere zelene sestavine zelenih površin. 
K3: Upošteva lastnosti zelenih prvin. 
K4: Uporablja zasaditvene načrte in izvede geodetske zakoličbe po načrtu. 
K5: Izvede zemeljska dela po načrtu. 
K6: Izbere grajene sestavine zelenih površin glede na uporabno in oblikovno značilnost. 
K7: Izvede postopke gradnje grajenih prvin. 
K8: Ozeleni grajene prvine glede na rastne dejavnike, funkcionalne in oblikovne zahteve. 
K9: Uporablja zelene prvine zelenih površin. 
K10: Izvaja sajenje zelenih prvin. 
K11: Zagotavlja kvalitetno rast in razvoj zelenih prvin. 
K12: Zagotavlja kvalitetno rast pri dodatni opremi zelenih površin. 
 
Deset kompetenc je od vseh evalvatorjev prejelo oceno 1, le druga in zadnja sta od enega 
evalvatorja prejeli oceno 2. En evalvator je podal sledečo opombo: »To so preobsežna znanja 
za tehnika«. Noben evalvator ni dodal morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Od 182 ciljev, ki jih strokovni modul vsebuje, je 158 (86,8 %) ciljev prejelo oceno 1. Ostalih 
24 (13,2 %) ciljev pa je le od enega (M = 1,14) evalvatorja prejelo oceno 2. Takšnih je 13 
informativnih in 11 formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 326: pojasni zakonitosti varstva naravne in kulturne dediščine v prostoru; 
2. Cilj 327: razlikuje naravno in kulturno dediščino v prostoru; 
3. Cilj 336: razume in zna razložiti strokovne izraze; 
4. Cilj 337: primerja združbe drevnine v naravi; 
5. Cilj 344: zna izbrati geodetska orodja in inštrumente za označevanje ter merjenje na 

terenu; 
6. Cilj 351: pojasni postopke oblikovanja zemljišča ter razloge za preoblikovanje 

zemljišč; 
7. Cilj 362: našteje gradbene materiale za gradnjo in vzdrževanje; 
8. Cilj 363: našteje različne vrste in pojasni značilnosti grajenih prv 
9. Cilj 364: razloži pomen uporabe grajenih prvin; 
10. Cilj 396: pojasni načine sidranja sadik; 
11. Cilj 404: spozna razvoj okrasnih rastlin in spreminjanje med letnimi časi; 
12. Cilj 419: razloži pomen specifičnih tehnik rezi in presoja načine obrezovanja okrasnih 

rastlin; 



135 
 

13. Cilj 423: našteje vrtne dodatke in opremo ter pozna njihovo uporabo. 
Formativni cilji: 

14. Cilj 427: ugotovi vlogo zelenja, njegov likovni in prostorski pomen ter vpliv na ljudi; 
15. Cilj 428: riše in skicira grajene in zelene sestavine zelenih površin in njihovo 

umestitev v prostor; 
16. Cilj 429: razvršča elemente glede na velikost, obliko, teksturo, barvo ter uporabo; 
17. Cilj 453: izbira gradiva glede na ekološki, uporabni in likovni vidik; 
18. Cilj 465: oblikuje in izdela plakat posameznih skupin zelnatih in lesnatih rastlin glede 

na uporabo; 
19. Cilj 466: ugotavlja uporabno vrednost posameznih skupin zelnatih in lesnatih rastlin; 
20. Cilj 467: poišče literaturo in pripravi seminarsko nalogo o lastnostih posameznih 

skupin rastlin in njihovi uporabi; 
21. Cilj 470: izdela tabelo: odpornih rastlin na mraz, onesnaženost okolja, škodljivih 

organizmov, strupenih in nestrupenih rastlin; 
22. Cilj 474: opredeli velikostna razmerja in določi vlogo grmovnic in drevja v prostoru; 
23. Cilj 499: nadzoruje zdravstveno stanje rastlin; 
24. Cilj 501: namesti dodatno opremo po načrtu in jo vzdržuje. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da, čeprav so cilji zelo podrobno razčlenjeni (v primerjavi z drugimi moduli). 
3. Delno, veliko ciljev se ponavlja, saj so obravnavani v SPI izobraževanju. 
4. Deloma. 

 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri formativnih ciljih dodal:  

− Izdela zbirno mapo rastlin in jim določi lastnosti ter njihovo uporabnost. 
 
Opombe: 
En evalvator je za informativna cilja 326 in 327 (Priloga 4) opomnil, da se »že nahajata v 
modulu Trajnostni razvoj.« Informativni cilj 330 (opiše življenjske oblike lesnatih rastlin) pa 
se nahaja »že v modulu Pridelava okrasnih rastlin.« Prav tako je za informativne cilje 332, 
334, 382 – 389, 392 in formativni cilj 444 (Priloga 4) opozoril, da se prav tako »že 
ponavljajo«. 
Drug evalvator je pri informativnem cilju 355 (razloži prednosti in slabosti posameznih 
zemeljskih del) dodal: »lahko zelo delikatno«. Opombo je podal tudi pri dveh formativnih 
ciljih in sicer pri cilju 427 (ugotovi vlogo zelenja, njegov likovni in prostorski pomen ter vpliv 
na ljudi): »prezahtevno« in cilju 428 (riše in skicira grajene in zelene sestavine zelenih 
površin in njihovo umestitev v prostor): »to je delo načrtovalcev.« 
 
 



136 
 

6.3.7 Strokovni modul Logistika v vrtnarstvu 
 
Poklicne kompetence: 
KLVV1: Oskrbuje podjetje z materialom in storitvami. 
KLVV2: Zagotovi pretok materiala med proizvodnjo in skladiščem proizvodov. 
KLVV3: Zagotovi pretok izdelkov proizvodov od skladišča do kupca. 
KLVV4: Zagotovi oskrbo ostankov in odpadkov nabave, proizvodnje in distribucije. 
 
Vse kompetence, razen prve, so od vseh evalvatorjev prejele oceno 1, za prvo pa en evalvator 
meni, da bi jo lahko izpustili. En evalvator je podal opombo, da »se skladiščenja pri 
vrtnarstvu izogibamo«. Noben evalvator ni dodal morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 33 ciljev, od tega je 20 (60,6 %) ciljev prejelo oceno 1. Mednje 
spada 12 informativnih in osem formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 503: pozna vlogo in pomen logistike v vrtnarstvu; 
2. Cilj 506: razloži naloge nabavne logistike; 
3. Cilj 507: spozna vse faze nabavnega postopka; 
4. Cilj 508: pozna postopek naročanja pri dobavitelju; 
5. Cilj 509: pozna pomen kontrole kakovosti materialov in surovin; 
6. Cilj 513: seznani se z načrtovanjem in upravljanjem proizvodnje; 
7. Cilj 516: pozna naloge in pomen fizične distribucije; 
8. Cilj 517: opiše potek fizične distribucije; 
9. Cilj 519: pojasni pomen dokumentacije v logistiki; 
10. Cilj 520: našteje najpogostejše vrste logistične dokumentacije; 
11. Cilj 521: razume ekonomske in ekološke cilje razbremenilne logistike; 
12. Cilj 522: razlikuje pomembne postopke pri oskrbi ostankov in odpadkov. 

Formativni cilji: 
13. Cilj 523: izdela načrt nabave materiala za določeno vrtnarsko proizvodnjo; 
14. Cilj 524: izdela načrt storitev, ki so potrebne za določeno vrtnarsko proizvodnjo; 
15. Cilj 525: naroči material pri dobavitelju; 
16. Cilj 526: izvede kontrolo kakovosti materiala pri dobavitelju; 
17. Cilj 528: določi potrebne stroje in primerno opremo; 
18. Cilj 529: izračuna izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti; 
19. Cilj 534: izpolni logistično dokumentacijo; 
20. Cilj 535: organizira in izvede oskrbo ostankov in odpadkov pri konkretni vrtnarski 

proizvodnji. 
 

Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Šest evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno, eden izmed njih pa meni, da so cilji tako 
opredeljeni le deloma. 
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Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 508 (pozna postopek naročanja pri dobavitelju) dodal: 
»običajno je to enostavno«, pri informativnem cilju 510 (pojasni pomen skladiščenja 
materiala in ravnanja z zalogami) pa je dodal: »skladiščenja se izogibamo«. 
 
 
6.3.8 Strokovni modul Specialno varstvo rastlin – Vsebinski sklop Uvod v 
specialno varstvo rastlin 
 
Poklicne kompetence: 
KSVR1: Upošteva temeljna in specialnega znanja o varstvu okrasnih rastlin pri svojem delu. 
KSVR2: Uporablja specialna znanja o aplikaciji, razdelitvi, delovanju in uporabi FFS, 
upoštevajoč priporočila za varno delo s FFS. 
KSVR3: Določi in izvede tehnične postopke s stroji in naprave za aplikacijo pesticidov (FFS). 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1. Noben evalvator ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 59 ciljev, od tega jih je 40 (67,8 %) prejelo oceno 1. Za ostalih 19 
(32,2 %) ciljev ne pomeni, da so ocenjeni slabo, ampak, da en (M = 1,14), dva (M = 1,29) ali 
trije (M = 1,43) evalvatorji menijo, da bi jih lahko izpustili. Takšnih je osem informativnih in 
11 formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 541: razume pomen vodenja evidence o fitosanitarnem nadzoru in ukrepih varstva 
rastlin (M = 1,14); 

2. Cilj 542: pojasni namen temeljne listine o zdravstvenem stanju rastlin (M = 1,14); 
3. Cilj 543: pozna zakonodajo s področja varstva rastlin in varovanja okolja ter navede 

strokovne inštitucije (M = 1,14); 
4. Cilj 544: razume optimalno učinkovitost FFS glede na kakovostno aplikacijo škropiva 

(M = 1,14); 
5. Cilj 546: poimenuje komponente pripravka in našteje ter pojasni vlogo dodatne snovi 

v pripravku rastnih (M = 1,14); 
6. Cilj 549: opiše oznake pripravkov in jih razlikuje po stopnji kontaminacije (M = 1,14); 
7. Cilj 557: razlikuje fizikalne zakonitosti pri aplikaciji tekočinskih kapljic (M = 1,14);; 
8. Cilj 558: navede postopke in načine za zmanjševanje hektarskih odmerkov (M = 1,14). 

Formativni cilji: 
9. Cilj 571: napiše in izda rastlinski potni list (M = 1,14); 
10. Cilj 573: izvede škropljenje z uporabo različnih količin vode, pri čemer ugotavlja 

porabo vode in stopnjo kakovostne strojne in ročne aplikacije škropiva (M = 1,14); 
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11. Cilj 575: izpiše komercialna imena posameznih pripravkov in določi aktivno snov 
pripravka (M = 1,14); 

12. Cilj 576: zasnuje poizkus primerjave tretiranja s tremi različnimi koncentracijami na 
rastline (M = 1,14); 

13. Cilj 577: izdela plakat z oznakami pripravkov in stopnjo strupenosti (M = 1,29); 
14. Cilj 578: poišče strokovni članek o ostankih (reziduih) FFS (M = 1,43); 
15. Cilj 587: si ogleda stroje in naprave za varstvo rastlin v hortikulturi (M = 1,14); 
16. Cilj 589: izdela plakat s stroji in napravami (M = 1,14); 
17. Cilj 591: sodeluje pri preverjanju ustreznosti nastavitve škropilnih in pršilnih 

elementov (M = 1,14); 
18. Cilj 592: s pomočjo izračuna ovrednoti pretok črpalke (M = 1,14).; 
19. Cilj 593: sodeluje pri laboratorijskem in terenskem testiranju elementov, mehanizmov 

in opreme škropilne tehnike ter njihovih parametrov (M = 1,14). 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da – občutljivo področje. 
3. Deloma. 

 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri formativnem cilju 576 (zasnuje poizkus primerjave tretiranja s tremi 
različnimi koncentracijami na rastline) dodal: »koncentracije so določene«, pri formativnem 
cilju 582 (izdela plakat z ukrepi v primeru zastrupitve in priporočila za varno delo s FFS) pa 
je dodal: »običajno so že pri FFS.« 
 
 
6.3.9 Strokovni modul Specialno varstvo rastlin – Vsebinski sklop Varstvo 
okrasnih rastlin 
 
Poklicni kompetenci: 
KVOR1: Uporablja znanja o simptomatiki - o bolezenskih znamenjih pri okrasnih rastlinah. 
KVOR2: Prepozna škodljive organizme in nežive povzročitelje poškodb na okrasnih rastlinah 
ter izvede primerne ukrepe specialnega varstva rastlin. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa niso dodali morebitnih 
manjkajočih kompetenc ali opomb. 
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Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 23 ciljev, pri čemer je 18 (78,3 %) ciljev prejelo oceno 1. Ostali cilji 
so le od enega (M = 1,14) evalvatorja prejeli oceno 2. Taka sta dva informativna in trije 
formativni cilji. 
Informativna cilja: 

1. Cilj 601: pozna in loči bolezni in škodljivce na čebulnicah in gomoljnicah (hiacinte, 
tulipani, narcise, dalije, kane, gladiole); 

2. Cilj 606: navede in opiše najpogostejše trdovratne pleveli v okrasnih rastlinah. 
Formativni cilji: 

3. Cilj 613: izdela herbarij plevelov; 
4. Cilj 609: izdela skico bolezenskih znamenj pomanjkanja hranil in ostalih neživih 

povzročiteljev poškodb na okrasnih rastlinah; 
5. Cilj 610: izdela skico in prepozna posamezna bolezenska znamenja na okrasnih 

rastlinah, ki jih povzročajo škodljivi (patogeni) organizmi. 
 
Glede na postavljene kriterije sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (6 odgovorov) 
2. Nič ni napisanega o biološkem varstvu. 

 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal cilj: 

− Pozna in loči bolezni in škodljivce na okrasnih sezonskih rastlinah (pelargonije, 
fuksije, petunije…). 

 
Opombe: 
En evalvator je pri dveh formativnih ciljih 609 (izdela skico bolezenskih znamenj 
pomanjkanja hranil in ostalih neživih povzročiteljev poškodb na okrasnih rastlinah) in 617 
(izdela skico najpogostejše fiziopatije – simptome pomanjkanja hranil) dodal: »internet«. 
 
 
6.3.10 Strokovni modul Specialno varstvo rastlin – Vsebinski sklop Varstvo 
vrtnin 
 
Poklicni kompetenci: 
KVV1: Uporablja znanja o simptomatiki - o bolezenskih znamenjih pri vrtninah. 
KVV2: Prepozna škodljive organizme in nežive povzročitelje poškodb na vrtninah ter izvede 
primerne ukrepe specialnega varstva rastlin. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa niso dodali morebitnih 
manjkajočih kompetenc ali opomb. 
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Operativni cilji: 
Izmed 16 ciljev, ki jih vsebinski sklop vsebuje, jih je oceno 1 prejelo 15 (93,6 %), samo en 
formativni cilj je od enega (M = 1,14) evalvatorja prejel oceno 2. Ta cilj je: 

1. Cilj 626: izdela skico bolezenskih znamenj pomanjkanja hranil in ostalih neživih 
povzročiteljev poškodb na vrtninah. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, nujno na tem področju. 
3. Nič ni napisanega o biološkem varstvu, ki je tu še bolj pomembno. 

 
Manjkajoča znanja: 
Nihče ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri formativnih ciljih 626 (izdela skico bolezenskih znamenj pomanjkanja 
hranil in ostalih neživih povzročiteljev poškodb na vrtninah) in 633 (izdela skico 
najpogostejše fiziopatije – simptome pomanjkanja hranil) dodal: »internet«. 
 
 
6.3.11 Strokovni modul Specialno varstvo rastlin – Vsebinski sklop Varstvo 
sadnega drevja in jagodičevja 
 
Poklicni kompetenci: 
KVSDJ1: Uporablja znanja o simptomatiki - o bolezenskih znamenjih pri sadnem drevju in 
jagodičevju. 
KVSDJ2: Prepozna škodljive organizme in nežive povzročitelje poškodb na sadnem drevju in 
jagodičevju v vrtnem sadjarstvu ter izvede primerne ukrepe specialnega varstva rastlin. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa niso dodali morebitnih 
manjkajočih kompetenc ali opomb. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 17 ciljev, od tega je 15 (88,2 %) ciljev prejelo oceno 1, ostala dva 
cilja (en informativen in en formativen) sta le od enega (M = 1,14) evalvatorja prejela oceno 
2: 

1. Cilj 640: našteje in opiše najpogostejše trdovratne pleveli v sadnem drevju in 
jagodičevju; 

2. Cilj 648: izdela skico najpogostejših povzročiteljev bolezni, škodljivce in plevele. 
 

Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da, saj je to manjkajoči segment. 
3. Da, modul bi moral biti obvezen tudi v PTI programu. 
4. Ne, saj tudi ta sklop ne vsebuje ničesar o variantah odpornih sort in biološkem 

zatiranju. 
 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni zapisal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Nihče ni dodal opomb.  
 
 
6.3.12 Strokovni modul Osnove hortikulturnega oblikovanja – Vsebinski 
sklop Prvine hortikulturnega oblikovanja in kompozicije v prostoru 
 
Poklicne kompetence: 
KPOK1: Načrtuje prvine hortikulturnega oblikovanja. 
KPOK2: Načrtuje uporabo barvne teorijo v hortikulturnem oblikovanju. 
KPOK3: Načrtuje uporabo oblik prostorskega reda. 
KPOK4: Načrtuje medsebojni odnos prvin v kompoziciji hortikulturnih elementov. 
 
Vse navedene kompetence so od evalvatorjev prejele oceno 1, en evalvator pa je podal 
opombo: »Ali res izobražujemo že načrtovalca? Saj je tehnik!« Noben evalvator ni podal 
morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 28 ciljev, od tega je 16 (57,1 %) ciljev prejelo oceno 1, od tega deset 
informativnih in šest formativnih ciljev: 

1. Cilj 651: razlikuje osnovne prvine kot so točka, linija, oblika, ploskev, volumen, 
svetlo-temno, barva, prostor; 

2. Cilj 652: razume kompleksnost uporabe prvin v hortikulturnem oblikovanju; 
3. Cilj 653: razume, da so prvine hortikulturnega oblikovanja izrazno sredstvo podrejeno 

notranji viziji in tudi, da je hortikulturno ustvarjanje podrejeno družbenemu življenju; 
4. Cilj 654: razlikuje barvno sistematiko; 
5. Cilj 655: pojasni pojme barvni krog in barvno mešanje ter barvne dimenzije; 
6. Cilj 656: pozna pojme kot je sporočilnost in simbolizem barv, barva v krajini, tonska 

vrednost barve, kompatibilnost barv; 
7. Cilj 659: primerja oblike prostorskega reda oziroma kompozicijska načela, kot so: 

simetrija, ravnovesje, zlati rez, ritem, zaporedje, poudarek, progresija, dominanta, 
kontrast, harmonija; 

8. Cilj 660: razlikuje načela zlaganja sestavin v kompozicije; 
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9. Cilj 661: prepozna oblike prostorskega reda v naravnem okolju; 
10. Cilj 666: primerja odnose, ki se vzpostavljajo med prvinami in prostorom kot celoto 

ter med prvinami med seboj. 
Formativni cilji: 

11. Cilj 667: načrtuje uporabo posameznih likovnih prvin v prostoru; 
12. Cilj 668: izvaja uporabo prvin v hortikulturnem oblikovanju; 
13. Cilj 669: načrtuje uporabe barvne teorije v hortikulturnem oblikovanju; 
14. Cilj 670: izvaja uporabo sezonske obarvanosti in barv naravnega gradiva pri 

hortikulturnem oblikovanju; 
15. Cilj 674: izvaja razvrščanje sestavin po pomembnosti v prostor in pretehta koliko 

prostora pripada posamezni sestavini; 
16. Cilj 678: oblikuje kompozicijo s pomočjo razvrščanja prvin. 

 
Glede na postavljene kriterije v sklopu ni slabo opredeljenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, nekaj ciljev že v modulu Osnove hortikulture (SPI). 
3. Deloma. 

 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni zapisal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je vse formativne cilje od 671 – 677 (Priloga 4), ki vsebujejo besedo načrtuje 
označil kot tiste, ki bi jih lahko izpustili, saj so ta znanja prezahtevna za nivo tehnika. 
 
 
6.3.13 Strokovni modul Osnove hortikulturnega oblikovanja – Vsebinski 
sklop Značilnosti hortikulturnih prostorov 
 
Poklicne kompetence: 
KZP1: Načrtuje smiselno celoto prostora in hortikulturnih elementov v njem. 
KZP2: Skrbi za hortikulturni prostor in njegovo organizacijo. 
KZP3: Načrtuje orientacijo v hortikulturnem prostoru. 
KZP4: Oblikuje značilnosti in sporočilnosti v hortikulturnem prostoru. 
 
Vse kompetence so od vseh evalvatorjev prejele oceno 1, z izjemo prve in tretje, ki sta od 
enega evalvatorja prejeli oceno 2. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 28 ciljev, od tega jih je 14 (50,0 %) prejelo oceno 1. Takšnih je 11 
informativnih ciljev in trije formativni. 
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Informativni cilji: 
1. Cilj 680: zaveda se možnosti, stvarnosti in dejanskosti bivanja v hortikulturnem 

prostoru ter njegove samolastne vrednosti; 
2. Cilj 685: prepozna prostor, v katerega človek vstopa in izstopa ter se po njem giblje; 
3. Cilj 686: prepozna oblike, barve, teksture in druge lastnosti hortikulturnih elementov v 

prostoru, razume njihove medsebojne odnose ter dojame dinamiko oz. statiko v 
prostoru; 

4. Cilj 687: pozna stalnice v zaznavanju, problem figure in ozadja, zakone organizacije 
vidnega polja, globinske nivoje, optične iluzije; 

5. Cilj 688: razume, da se v prostoru lahko orientira skozi sistem prostorskega križa; 
6. Cilj 689: prepozna pomen navpičnice pri orientaciji in gibanju v hortikulturnem 

prostoru; 
7. Cilj 690: primerja izrazno vlogo spremenljivk oblikovanja v kompoziciji 

hortikulturnega prostora kot pomoč pri orientaciji v prostoru; 
8. Cilj 691: razume pomen uporabe čutov pri vzpostavitvi odnosov s prostorom; 
9. Cilj 693: razume, da sporočilnost ni le enoplastna; 
10. Cilj 694: prepozna sporočilnost oblik, barv, svetlosti in drugih prvin oblikovanja v 

hortikulturnem prostoru; 
11. Cilj 696: primerja sporočilnost različnih idej in izbere najbolj učinkovito. 

Formativni cilji: 
12. Cilj 697: skrbi za smiselne značilnosti hortikulturnih prostorov; 
13. Cilj 699: rešuje probleme v hortikulturnem prostoru; 
14. Cilj 702: oblikuje hortikulturne elemente v prostoru ter njihove medsebojne odnose. 

 
Glede na postavljene kriterije v sklopu ni slabo opredeljenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Delno. Pri informativnih ciljih je treba pri določanju ciljev upoštevati dejanske 

možnosti in usposobljenost. Pri formativnih ciljih hortikulturnega tehnika so cilji zelo 
nedoločni, preširoki in presplošni. 

3. Deloma. 
 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni zapisal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je vse formativne cilje v sklopu (698, 700 – 706; Priloga 4), ki vsebujejo besedo 
načrtuje označil kot take, da bi jih lahko izpustili, saj so ta znanja prezahtevna za nivo 
tehnika. 
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6.3.14 Strokovni modul Osnove hortikulturnega oblikovanja – Vsebinski 
sklop Tehnike projektiranja in kompozicije v hortikulturnem prostoru 
 
Poklicne kompetence: 
KTPK1: Načrtuje uporabo osnovnih elementov predstavitveno tehničnega načrtovanja. 
KTPK2: Načrtuje uporabo osnovnih vrst projekcij. 
KTPK3: Oblikuje idejo, skico, prostorsko risbo in načrt hortikulturnih elementov v prostoru. 
 
Vse navedene kompetence so evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal 
morebitne manjkajoče kompetence.  
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 11 ciljev, od tega je deset (90,9 %) ciljev od vseh evalvatorjev 
prejelo oceno 1. Le en informativni cilj je en evalvator ocenil z oceno 2: 

1. Cilj 712: prepozna čut za likovno izražanje in estetsko vrednotenje. 
 
Glede na postavljene kriterije v sklopu ni slabo opredeljenih ciljev. 
 
Vseh sedem evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 
navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni zapisal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 711 (prepozna čut za prostorsko predstavo) in 712 
(prepozna čut za likovno izražanje in estetsko vrednotenje) pripomnil »Razvija? Ali prepozna 
v obravnavanih primerih?« 
 
 
6.3.15 Strokovni modul Osnove hortikulturnega oblikovanja – Vsebinski 
sklop Zgodovina hortikulturnega oblikovanja 
 
Poklicni kompetenci: 
KZHO1: Oblikuje hortikulturni prostor z zgodovinsko tradicijo. 
KZHO2: Načrtuje značilnosti in sporočilnost hortikulturnega oblikovanja. 
 
Obe kompetenci so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje osem ciljev, od tega je pet (62,5 %) ciljev (vsi informativni) prejelo 
oceno 1. Ti cilji so: 
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1. Cilj 718: razume splošni pomen hortikulturnega oblikovanja kot družbenega pojava; 
2. Cilj 719: prepozna vlogo in pomen zgodovine hortikulturnega oblikovanja; 
3. Cilj 720: razume hortikulturno oblikovanje kot obliko družbene zavesti; 
4. Cilj 721: prepozna hortikulturno oblikovanje kot odraz človekovega odnosa do 

življenja; 
5. Cilj 722: prepozna slog hortikulturnega oblikovanja. 

 
Glede na postavljene kriterije v sklopu ni slabo opredeljenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (6 odgovorov) 
2. Da. Pomislek zgolj v dejstvu, da dijaki navadno prihajajo v ta program iz vrtnarja in 

cvetličarja, kjer pa o zgodovini poslušajo v dveh modulih že v triletnem programu. 
 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni zapisal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Nobeden od evalvatorjev ni ničesar pripomnil. 
 
 
6.3.16 Strokovni modul Trženje in promocija slovenskih proizvodov in 
storitev 
 
Poklicni kompetenci: 
KTPS 1: Analizira trženjski informacijski sistem in nakupno vedenje porabnikov. 
KTPS 2: Izbere in uporabi primerne elemente trženjskega spleta pri trženju slovenskih 
proizvodov in storitev. 
 
Obe kompetenci sta od vseh evalvatorjev dobile oceno 1, pri tem pa nobeden od njih ni dodal 
morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 32 ciljev, pri čemer so evalvatorji vse cilje ocenili kot temeljne 
(ocena 1). Cilji od 726 do 757 so v Prilogi 4. 
 
Glede na postavljene kriterije v sklopu ni slabo opredeljenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Delno, podvajanje ciljev z modulom Podjetništvo in trženje. 
3. Potrebno je povezovanje z modulom Podjetništvo in trženje, ker se vsebine prekrivajo. 
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Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Nobeden od evalvatorjev ni ničesar pripomnil. 
 
 
5.3.17 Strokovni modul Osnove vrtnarske tehnologije 
 
Poklicne kompetence: 
KOVT1: Prilagodi rastne dejavnike gojenju vrtnin, okrasnih rastlin in drevnine. 
KOVT2: Pripravi pogoje za pridelavo vrtnin, okrasnih rastlin in drevnine. 
KOVT3: Razmnožuje vrtnine, okrasne rastline in drevnine. 
KOVT4: Oskrbuje vrtnine, okrasne rastline in drevnine. 
 
Vse navedene kompetence so evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa noben evalvator ni 
dodal morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 37 ciljev, od tega je 33 (89,2 %) ciljev prejelo oceno 1, štirje cilji pa 
so od enega (M = 1,14) ali dveh (M = 1,29) evalvatorjev prejeli oceno 2. Takšna sta dva 
informativna in dva formativna cilja: 
Informativna cilja: 

1. Cilj 760: razloži vplive in spremembe podnebja na rast rastlin; 
2. Cilj 763: opiše procese preperevanja kamnin in nastanka tal. 

Formativna cilja: 
3. Cilj 778: izdela skico s podnebnimi pasovi Slovenije; 
4. Cilj 790: skladišči semensko blago vrtnin, okrasnih rastlin in drevnine. 

 
Glede na postavljene kriterije v sklopu ni slabo opredeljenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da. Ponovno pomislek o tem, da so dijaki marsikatero stvar slišali že v triletnem 

programu. 
3. Delno, preveč podvajanja oz. ponavljanja ciljev. Upoštevati, da so dijaki že zaključili 

izobraževanje na področju hortikulture. Veliko ciljev je že v modulih SPI programa, 
ter v modulu Pridelava okrasnih rastlin. 

 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal morebitnih manjkajočih znanj. 
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Opombe: 
Nobeden od evalvatorjev ni ničesar pripomnil. 
 
 
6.3.18 Strokovni modul Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Načrtuje socializacijo rastlinskih združb in ekosistemov. 
K2: Načrtuje uporabo materialov glede na smernice in trende oblikovanja. 
K3: Pridobiva izkušnje z uporabo vrtnarskega orodja in naprav. 
K4: Organizira združevanje rastlin glede na načela in zakonitosti oblikovanja ter prostorskega 
reda. 
K5: Riše in skicira načela in zakonitosti oblikovanja za preprosto vrtnarsko zasaditev. 
K6: Oblikuje notranji prostor. 
K7: Organizira, razvija in dokumentira postopke od ideje do izdelka ter trži storitev. 
K8: Oblikuje zunanji prostor. 
 
Vse navedene kompetence so evalvatorji ocenili z oceno 1, z izjemo pete in sedme 
kompetence, katerima je le en evalvator dodelil oceno 2. Noben evalvator ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Izmed 73 ciljev, ki jih strokovni modul vsebuje, je 61 (83,6 %) ciljev prejelo oceno 1. Ostalih 
12 (16,7 %) ciljev je od enega ali dveh evalvatorjev prejelo oceno 2, kar pa še vedno ne 
pomeni, da so, po postavljenih kriterijih, ocenjeni slabo. Takšnih je devet informativnih in 
trije formativni cilji. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 800: pozna načela raznovrstnosti žive in nežive narave in njihovo uporabnost pri 
oblikovanju notranjega in zunanjega prostora z rastlinami; 

2. Cilj 804: ponazori oblikovno, estetsko, sporočilno, ekonomsko in ekološko vrednost 
materialov v vrtnarskih zasaditvah; 

3. Cilj 813: razloži nastajanje kompozicije in oblikovalnega reda pri združevanju rastlin 
in materialov v vrtnarsko zasaditev; 

4. Cilj 814: ugotavlja značilnosti pomembnih slogovnih oblik umetnostne zgodovine na 
razvoj oblikovanja z rastlinami; 

5. Cilj 819: pozna IKT tehnologijo; 
6. Cilj 820: razume predstavitvene tehnike; 
7. Cilj 826: ugotavlja povezavo oblike in ozadja v notranjem prostoru; 
8. Cilj 827: ugotavlja povezavo oblike in ozadja v notranjem prostoru glede na modne 

trende, potrebe in želje ljudi, uporabo barve in sezonsko značilnost in raznolikost 
materialov; 

9. Cilj 828: pozna tehnično dokumentacijo za izdelavo rastlinske zasaditve od ideje do 
postavitve v notranji prostor. 

Formativni cilji: 
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10. Cilj 847: oblikuje ocenjevalne kriterije o barvni harmoniji glede na temo, priložnost, 
prostor in razpoloženje pri oblikovanju z rastlinami; 

11. Cilj 848: načrtuje uporabo teoretičnih izhodišč pomembnih slogovnih oblik pri 
umestitvi vrtnarske zasaditve v prostor; 

12. Cilj 851: načrtuje izdelavo skice, tlorisa in narisa vrtnarske zasaditve ter njene 
umestitve v prostor v merilu. 

 
Glede na postavljene kriterije modul ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Delno. Moduli v SSI in PTI ne morejo biti enako oblikovani, saj imajo dijaki v PTI že 

določena predznanja, ki jih dijaki v SSI nimajo, zato prihaja do nepotrebnega in za 
dijake neumestnega ponavljanja. Glej tudi pripombe v SSI. 

3. Deloma. 
 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 827 (ugotavlja povezavo oblike in ozadja v notranjem 
prostoru glede na modne trende, potrebe in želje ljudi, uporabo barve in sezonsko značilnost 
in raznolikost materialov) dodal: »največkrat se prilagaja arhitektom«. 
 
 
6.3.19 Strokovni modul Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s 
cvetjem 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Načrtuje uporabo rezanega cvetja in zelenja. 
K2: Izdela načrt uporabe osnovnih materialov glede na smernice in trende oblikovanja. 
K3: Izdela načrt uporabe načel in zakonitosti oblikovanja. 
K4: Riše in skicira po načelih in zakonitostih oblikovanja za preproste cvetlične vezave in 
dekoracije. 
K5: Oblikuje osnovne cvetlične vezave in dekoracije. 
K6: Oblikuje bivalni prostor. 
K7: Organizira, razvija in dokumentira postopke od ideje do izdelka ter trži storitev. 
K8: Oblikuje poslovni prostor. 
 
Prvo, drugo, peto in sedmo kompetenco so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, tretji, četrti in 
osmi pa je le en izmed evalvatorjev dodelil oceno 2. En evalvator je pri kompetenci K8 dodal, 
da »je preobsežna«. Nihče ni dodal morebitne manjkajoče kompetence. 
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Operativni cilji: 
Strokovni modul vsebuje 81 ciljev, od tega je 75 (92,6 %) ciljev prejelo oceno 1. Ostalih šest 
ciljev je le od enega (M = 1,14) evalvatorja prejelo oceno 2. Ti se delijo na pet informativnih 
in en formativni cilj. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 883: razloži nastajanje kompozicije in oblikovalnega reda v cvetlični vezavi in 
dekoraciji; 

2. Cilj 884: ugotavlja značilnosti pomembnih slogovnih oblik umetnostne zgodovine na 
razvoj oblikovanja s cvetjem; 

3. Cilj 886: pozna IKT tehnologijo; 
4. Cilj 887: razume predstavitvene tehnike. 
5. Cilj 937: organizira izdelavo celotne tehnične dokumentacije od ideje, analize 

bivalnega prostora, postavitve cvetlične vezave v bivalni prostor. 
Formativni cilj: 

6. Cilj 891: poišče tipične sezonske cvetlične vezave in dekoracije značilne za slovenski 
prostor. 
 

Glede na postavljene kriterije modul ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, vendar je število ur preveliko. Bolje bi bilo manjše število ur in več izbirnih 

predmetov – dijaki bi pridobili širše znanje, kar bi jim pomagalo pri vključevanju na  
3. Da. Pomislek o smiselnosti modula za dijake, ki prihajajo iz programa cvetličar. 

 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator opozarja, da je formativni cilj 939 (oblikuje preprosto predstavitev ponudbe s 
pomočjo IKT tehnologije) »identičen cilju 925 (oblikuje preprosto predstavitev ponudbe s 
pomočjo IKT tehnologije)«. 
 
 
6.3.20 Strokovni modul Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in 
urbane krajine – Vsebinski sklop Značilnosti naravne krajine 
 
Poklicne kompetence: 
KZNK1: Pridobiva izkušnje o pomenu naravne krajine na hortikulturno oblikovanje. 
KZNK2: Načrtuje prepoznavnost ekosistemov pri hortikulturnem oblikovanju. 
KZNK3: Načrtuje vertikalno razslojenost vegetacije v hortikulturnem oblikovanju. 
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Prvo kompetenco so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, drugi in tretji pa je le en evalvator 
dodelil oceno 2, pri tem pa je en izmed evalvatorjev pri kompetenci KZNK2 in KZNK3 
opomnil: »Tehnik pozna pomen in izvedbo, ne načrtovanje«. Nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 21 ciljev, od tega jih je 16 (76,2 %) prejelo oceno 1, med njimi so vsi 
informativni (13) in trije formativni. Ostalih pet formativnih ciljev je od enega ali dveh 
evalvatorjev prejelo oceno 2 ali oceno 3. Ti cilji so: 

1. Cilj 962: oblikuje tabelo in zemljevid ogroženih rastlinskih vrst ter zavarovanih 
območij pomembnih za ohranjanje krajinske in ekosistemske pestrosti glede na njihov 
vpliv na hortikulturno oblikovanje; 

2. Cilj 964: pridobiva podatke iz registra zavarovanih območij v hortikulturnem 
oblikovanju; 

3. Cilj 965: načrtuje prepoznavanje botaničnih naravnih vrednot, ekosistemskih naravnih 
vrednot, drevesnih naravnih vrednot, oblikovanih naravnih vrednot, krajinskih 
vrednot, krajinske pestrosti, biotske raznovrstnosti; 

4. Cilj 966: načrtuje rešitve ohranjanja ekosistemov kot merila ohranjenosti naravne 
krajine in pri hortikulturnem oblikovanju; 

5. Cilj 969: načrtuje vertikalno razslojenost vegetacije v hortikulturnem oblikovanju. 
 
Glede na postavljene kriterije modul ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Delno, večina formalnih ciljev je »prepotentnih«. Nekateri cilji se pojavljajo že v 

modulu Trajnostni razvoj. 
3. Deloma. 

 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je popravil dva formativna cilja in sicer cilj 964: pridobiva zna najti podatke iz 
registra zavarovanih območij v hortikulturnem oblikovanju ter cilj 965: načrtuje 
prepoznavanje prepozna botaničnih naravnih vrednot, ekosistemskih naravnih vrednot, 
drevesnih naravnih vrednot, oblikovanih naravnih vrednot, krajinskih vrednot, krajinske 
pestrosti, biotske raznovrstnosti. Pri formativnem cilju 966 (načrtuje rešitve ohranjanja 
ekosistemov kot merila ohranjenosti naravne krajine in pri hortikulturnem oblikovanju) pa je 
dodal, da »tehnik tega ne more narediti.« 
Drug evalvator je pri ciljih 959, 963, 966 in 967 (Priloga 4) opomnil: »V kolikšnem obsegu? 
Kakšne so možnosti? Konkretno?« 
 



151 
 

6.3.21 Strokovni modul Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in 
urbane krajine – Vsebinski sklop Značilnosti in ohranjanje kulturne krajine 
 
Poklicne kompetence: 
KZKK1: Načrtuje uporabo značilnih krajinskih vzorcev v kulturni krajini pri hortikulturnem 
oblikovanju. 
KZKK2: Skrbi za ohranjanje slovenske krajine. 
KZKK3: Skrbi za ohranjanje tipologije vegetacije v kulturni krajini. 
KZKK4: Izvaja ukrepe za ohranjanje kulturne krajine. 
 
Vse kompetence, z izjemo prve, so dobile od vseh evalvatorjev oceno 1. Le prvi je eden od 
evalvatorjev dodelil oceno 2. Nihče ni dodal morebitne manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 28 ciljev, od tega je 15 (53,6 %) ciljev prejelo oceno 1. Mednje spada 
11 informativnih in štirje formativni cilji. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 970: pozna značilnosti kulturne krajine, njeno stavbno, naselbinsko in krajinsko 
dediščino ter njen pomen v hortikulturnem oblikovanju; 

2. Cilj 971: prepozna značilne krajinske vzorce v kulturni krajini; 
3. Cilj 972: pojasni pomen značilnosti kulturne krajine v hortikulturnem oblikovanju; 
4. Cilj 973: primerja nacionalna območja prepoznavnosti krajine, ki izstopajo po svoji 

kulturni in simbolni prepoznavnosti; 
5. Cilj 974: pojasni dediščinske kulturne krajine; 
6. Cilj 975: zaveda se pomena uporabe značilnih krajinske vzorce v hortikulturnem 

oblikovanju; 
7. Cilj 976: prepozna glavne vegetacijske tipe, pomembnejše združbe in njihove značilne 

rastlinske vrste, ki gradijo slovensko kulturno krajino …; 
8. Cilj 982: prepozna trenutno stanje ohranjenosti kulturne krajine; 
9. Cilj 983: razume da je potrebno zatečene naravne in kulturnih značilnosti v razvoju 

upoštevati; 
10. Cilj 984: prepozna vlogo ohranjanja prostorskih razmerij pri umeščanjau novih ali pri 

posodabljanju obstoječih dejavnosti; 
11. Cilj 985: primerja različne pristope k varovanju (ohranjanju) rastlinske diverzitete v 

tradicionalni kulturni krajini. 
Formativni cilji: 

12. Cilj 986: pojasni mednarodna zakonska izhodišča za ohranjanje kulturne krajine; 
13. Cilj 989: skrbi za ohranjanje nacionalnih območij prepoznavnosti krajine, ki izstopajo 

po svoji kulturni in simbolni prepoznavnosti, dediščinskih kulturnih krajin, 
vegetacijskih tipov v krajini, pomembnejših združb, rastlinskih vrst; 

14. Cilj 990: organizira uporabo značilnih krajinskih vzorcev v hortikulturnem 
oblikovanju; 

15. Cilj 995: skrbi za ohranjanje naravnih in kulturnih značilnosti v kulturni krajini. 
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Glede na postavljene kriterije modul ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Delno – večina ciljev je zastavljena preobsežno in presplošno za srednješolski nivo 

znanja in usposobljenosti. 
3. Deloma. 

 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je vse formativne cilje 988, 991 – 994, 996 in 997 (Priloga 4), ki vsebujejo 
besedo načrtuje označil kot tiste, ki bi jih lahko izpustili, saj so ta znanja prezahtevna za nivo 
tehnika in hkrati predlaga, da se beseda načrtuje zamenja z uporablja. Pri omenjenih ciljih pa 
opozarja, da »so to znanja, ki spadajo na nacionalni nivo«. Drug evalvator je slovnično 
popravil cilj 975: zaveda se pomena uporabe značilnih krajinske vzorce krajinskih vzorcev v 
hortikulturnem oblikovanju. Za informativna cilja 981 (prepozna tipologijo vegetacije v 
kulturni krajini) in 986 (pojasni mednarodna zakonska izhodišča za ohranjanje kulturne 
krajine) sprašuje »v kolikšnem obsegu?« Za formativni cilj 987 (skrbi za ohranjanje 
značilnosti kulturne krajine, njene stavbne, naselbinske in krajinske dediščine, krajinskih 
vzorcev) dodaja, da »je cilj preobsežen, v praksi nemogoč«.  
 
 
6.3.22 Strokovni modul Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in 
urbane krajine – Vsebinski sklop Značilnosti in spreminjanje ruralne in 
urbane krajine 
 
Poklicne kompetence: 
KZUK1: Načrtuje interdisciplinarnost reševanja problemov v ruralni in urbani krajini. 
KZUK2: Načrtuje nastajanje zelenega sistema v urbani krajini. 
KZUK3: Skrbi za ohranjanje razmerja med krajino in grajenimi elementi. 
 
Prva in druga kompetenca sta od enega evalvatorja prejeli oceno 2, od vseh ostalih pa oceno 
1, tretja kompetenca pa je od vseh evalvatorjev prejela oceno 1. Pri tem je en evalvator pri 
kompetenci KZUK1 in KZUK2 dodal: »Prepozna in pojasni, ne načrtuje«. Drug evalvator pa 
je pripomnil, da »Osnovna znanja da, drugače pa so kompetence na nivoju, ki ni primeren 
oziroma je previsok – inženir urejanja krajine.« 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 16 ciljev, od tega jih je 11 (67,8 %) prejelo oceno 1. Med njimi so vsi 
informativni (10) in en formativni cilj. Ti informativni cilji so: 
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1. Cilj 998: prepozna značilnosti ruralne in urbane krajine (kvaliteto bivalnega okolja, 
ekološko neoporečno okolje, infrastrukturno opremljenost, stavbno dediščino, 
kvalitetne urbane ambiente …); 

2. Cilj 999: razume interdisciplinarnost reševanja problemov v ruralni in urbani krajini; 
3. Cilj 1000: pojasni naravno in kulturno dediščino kot značilnost ruralne in urbane 

krajine; 
4. Cilj 1001: razume zelene površine kot sestavni del urbane krajine (površine za šport in 

rekreacijo); 
5. Cilj 1002: pojasni nastajanje zelenega sistema urbane krajine z razmeščanjem in 

urejanjem zelenih površin; 
6. Cilj 1003: pojasni vključevanje naravne krajine v urbana območja; 
7. Cilj 1004: pojasni nastajanje krajinskih oblik; 
8. Cilj 1005: prepozna postopke, sporočilnost in izhodišča oblikovanja v krajini; 
9. Cilj 1006: primerja likovni učinek naravnih gradiv in rabe rastlin; 
10. Cilj 1007: razlikuje artikulacijo in simbolizem v oblikovanju krajine. 

Formativni cilj: 
11. Cilj 1008: skrbi za ohranjanje značilnosti ruralne in urbane krajine (kvaliteta bivalnega 

okolja, ekološko neoporečno okolje, infrastrukturna opremljenost, stavbna dediščina, 
kvalitetni urbani ambienti, zeleni sistem mestne krajine …). 

 
Glede na postavljene kriterije sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da (5 odgovorov). 
2. Da, ker gre za prihodnost našega prostora. 
3. Delno. 

 
Manjkajoča znanja: 
Noben evalvator ni dodal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je vse formativne cilje 1009, 1010 in 1013 (Priloga 4), ki vsebujejo besedo 
načrtuje označil kot tiste, ki bi jih lahko izpustili, saj so ta znanja prezahtevna za nivo tehnika 
in hkrati predlaga, da se beseda načrtuje zamenja z uporablja.  
Drug evalvator pri ciljih 1009, 1010 in 1012 (Priloga 4) opozarja, da »cilji niso na nivoju 
srednješolske izobrazbe, so previsoki«. 
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6.3.23 Strokovni modul Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in 
urbane krajine – Vsebinski sklop Nova dimenzija podeželja 
 
Poklicne kompetence: 
KNDP1: Skrbi za ohranjanje sestavin in značilnosti podeželja. 
KNDP2: Načrtuje razvojne možnosti hortikulturnega oblikovanja na podeželju. 
KNDP3: Načrtuje uporabo hortikulturnega oblikovanja v razvoju podeželja in turizma. 
 
Prva kompetenca je od vseh evalvatorjev prejela oceno 1, druga in tretja pa od le enega oceno 
2. Pri tem je en evalvator pri kompetenci KNDP2 in KNDP3 dodal: »prepozna in uporablja, 
ne načrtuje«. Drug evalvator pri kompetenci KNDP3 sprašuje »v kolikšnem obsegu, na 
kakšnem nivoju?«  
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 18 ciljev, od tega je 13 (72,2 %) ciljev prejelo oceno 1. Le pet 
formativnih ciljev je od enega evalvatorja dobilo oceno 2. Ti cilji so: 

1. Cilj 1026: načrtuje uporabo sestavin in značilnosti podeželja pri hortikulturnem 
oblikovanju; 

2. Cilj 1028: načrtuje varstvo okolja in narave na podeželju; 
3. Cilj 1029: načrtuje možnosti razvoja rekreacije, novih površin za potrebe turizma, 

kmetijstva, gozdarstva in varovanja narave; 
4. Cilj 1030: načrtuje možnosti razvoja novih dejavnosti; 
5. Cilj 1031: načrtuje uporabo trendov razvoja v hortikulturi in primerov hortikulturnega 

oblikovanja za promocijo razvoja podeželja in turizma, zdravega načina življenja, 
trajnostnega razvoja. 

 
Glede na postavljene kriterije sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Deloma. 
3. Delno, večinoma ne. 

 
Manjkajoča znanja: 
Noben evalvator ni dodal morebitnih manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je vse formativne cilje 1026, 1028, 1029, 1030 in 1031 (Priloga 4), ki vsebujejo 
besedo načrtuje označil kot tiste, ki bi jih lahko izpustili, saj so ta znanja prezahtevna za nivo 
tehnika in hkrati predlaga, da se beseda načrtuje zamenja z besedo pozna.  
Drug evalvator pri formativnem cilju 1025 (skrbi za ohranjanje značilnosti podeželja v 
Sloveniji) sprašuje »v kolikšnem obsegu?«, pri cilju 1030 (načrtuje možnosti razvoja novih 
dejavnosti) pa »na katerem področju?« in pri cilju 1031 (načrtuje uporabo trendov razvoja v 
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hortikulturi in primerov hortikulturnega oblikovanja za promocijo razvoja podeželja in 
turizma, zdravega načina življenja, trajnostnega razvoja…) »kaj konkretno?«  
 
 
6.3.24 Strokovni modul Tehnologija v hortikulturi – Vsebinski sklop 
Pridelovanje vrtnin 
 
Poklicni kompetenci: 
KPV1: Načrtuje pridelavo vrtnin. 
KPV2: Prideluje vrtnine in jih pripravi za prodajo. 
 
Obe kompetenci sta od vseh evalvatorjev prejeli oceno 1, pri tem pa je en evalvator dopolnil 
kompetenco KPV1: Načrtuje pridelavo vrtnin, zelišč in sadja ter kompetenco KPV2: Prideluje 
vrtnine, zelišča in sadje in jih pripravi za prodajo. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 31 ciljev, pri čemer jih je 29 (93,6 %) prejelo oceno 1. Za dva 
formativna cilja le en evalvator meni, da bi ju lahko izpustili (ocena 2), kar pa ne pomeni, da 
sta, po postavljenih kriterijih, ocenjena slabo. Ta cilja sta: 

1. Cilj 1058: vodi evidenco o vrtninah in tehnoloških ukrepih in izvaja fitosanitarni 
nadzor; 

2. Cilj 1062: izpolni prodajno transportne obrazce. 
 
Glede na postavljene kriterije sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Šest evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno, eden izmed njih pa meni: »Delno, ponavljanje 
vsebin oz. ciljev s cilji iz SPI.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil informativni cilj 1038: razlikuje avtohtone, domače, udomačene in 
zavarovane sorte vrtnin ter zna najti, kje je to napisano. 
 
 
6.3.25 Strokovni modul Tehnologija v hortikulturi – Vsebinski sklop 
Pridelovanje zelišč 
 
Poklicni kompetenci: 
KPZ1: Uporablja znanja o pomenu uporabe in pomenu pridelovanja zelišč. 
KPZ2: Spremlja in zagotavlja kakovostno rast važnejših zelišč ter jih pripravi za prodajo. 
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Obe kompetenci sta od vseh evalvatorjev prejeli oceno 1, pri tem pa ni nihče dodal morebitne 
manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vseh 20 ciljev, ki jih vsebuje ta vsebinski sklop, je prejelo oceno 1. Cilji od 1063 do 1082 so 
skupaj z ostalimi podani v Prilogi 4. 
 
Glede na postavljene kriterije sklop ne vsebuje slabo ocenjenih cilje. 
 
Vseh sedem evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 
navedene poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Nobeden od evalvatorjev ni dodal manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator predlaga spremembo formativnega cilja 1069: razišče zna najti zdravilnost 
zelišč. 
 
 
6.3.26 Strokovni modul Tehnologija v hortikulturi – Vsebinski sklop Vrtno 
sadjarstvo 
 
Poklicne kompetence: 
KVS1: Pozna sadne vrste, njihov pomen in jih vključuje v vrtni načrt. 
KVS2: Razmnožuje in sadi sadne rastline. 
KVS3: Spremlja in zagotavlja kakovostno rast in razvoj sadnih rastlin. 
 
Vse kompetence v tem sklopu so bile ocenjene z oceno 1, nobeden od evalvatorjev pa ni 
dodal manjkajoče kompetence. 
 
Operativni cilji: 
Vsebinski sklop vsebuje 38 ciljev, od tega je 31 (81,6 %) ciljev prejelo oceno 1. Med njimi je 
18 informativnih in 13 formativnih ciljev. Ti informativni cilji so: 

1. Cilj 1083: pozna pomen sadja; 
2. Cilj 1084: se seznani z razvojem sadjarstva; 
3. Cilj 1085: pozna botanična imena sadnih rastlin, jih zna izgovarjati in pisati in uvrstiti 

v rastlinski sistem; 
4. Cilj 1086: pozna in opiše sadne vrste in njihove zahteve; 
5. Cilj 1088: spozna načela načrtovanja sajenja sadnih rastlin v vrtu; 
6. Cilj 1089: razlikuje posamezne vzgojne oblike; 
7. Cilj 1090: zna izbrati primerno lego v vrtu za sadne rastline; 
8. Cilj 1091: pozna prednosti pridelovanja sadja na vrtu; 
9. Cilj 1092: razlikuje načine razmnoževanja sadnih rastlin; 
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10. Cilj 1093: pojasni pripravo zemljišča glede na vrsto tal in sadno vrsto; 
11. Cilj 1094: razlikuje vrste opor in njihovo postavitev; 
12. Cilj 1095: razloži postopek sajenja; 
13. Cilj 1096: razlikuje razvojne faze sadnih rastlin; 
14. Cilj 1097: navede dejavnike rasti sadnih rastlin; 
15. Cilj 1098: pozna zahteve in primerno oskrbo tal posameznih sadnih rastlin; 
16. Cilj 1099: spozna pomen in zakonitosti obrezovanja sadnih rastlin; 
17. Cilj 1100: spozna najpogostejše bolezni in škodljivce sadnih rastlin in načine varstva; 
18. Cilj 1101: določi primeren čas in način spravila glede na uporabo sadja. 

Formativni cilji: 
19. Cilj 1104: poišče znana sadjarska podjetja, ki prodajajo sadje in sadike; 
20. Cilj 1107: zapiše pomembnejše predpise s področja sadjarstva; 
21. Cilj 1108: nariše načrt sadnega vrta; 
22. Cilj 1109: izbere primerne vzgojne oblike za posamezne namene; 
23. Cilj 1110: izbere primeren način razmnoževanja za posamezne sadne vrste; 
24. Cilj 1111: demonstrira načine cepljenja; 
25. Cilj 1112: razmnoži sadno vrsto; 
26. Cilj 1113: pripravi zemljišče za sajenje sadnih rastlin; 
27. Cilj 1114: posadi sadno rastlino; 
28. Cilj 1115: izvede primerno oskrbo sadnih rastlin upoštevajoč rastne dejavnike in 

zahteve sadnih rastlin; 
29. Cilj 1116: ugotovi razlike med pridelovanjem sadja za domačo uporabo in 

pridelovanjem sadja za prodajo; 
30. Cilj 1117: prepozna najpogostejše bolezni in škodljivce sadnih rastlin; 
31. Cilj 1118: spremlja razvojne faze rastlin. 

 
Glede na postavljene kriterije modul ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vseh sedem evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 
navedene poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem pa je en izmed njih dodal: »Saj 
gre za manjkajoče področje«. 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri formativnih ciljih dodal: 

− Pozna posebnosti bio sadilnega materiala in njegove značilnosti. 
 
Opombe: 
En evalvator predlaga spremembo formativnega cilja 1106: izdela zna najti katalog sadnih 
rastlin oz. sadja. 
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6.4 ODGOVORI NA ODPRTA VPRAŠANJA 
 
Evalvatorji so odgovarjali na sedem odprtih vprašanj, ki so se navezovala na celoten 
izobraževalni program in temeljne cilje prenove. 
 
1. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Izobraževalni programi naj izhajajo iz širših 
delovnih in poklicnih področij, nastajajo naj na podlagi povezovanja poklicev v skupine tako, 
da pridobljena izobrazba zagotavlja posamezniku znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje 
razmeram v delovnem procesu, mu omogoča večjo delovno mobilnost oz. prehodnost (izbiro) 
med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju, zlasti pa večjo prilagodljivost pri nadaljnjem 
pridobivanju izobrazbe in kvalifikacij.« Ali je izobraževalni program zasnovan tako, da 
posamezniku razvija znanje, spretnosti in kompetence za hitro prilagajanje razmeram v 
delovnem procesu, mu omogoča večjo delovno mobilnost med poklici in delovnimi mesti pri 
zaposlovanju? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

4. Da (2 odgovora). 
5. Da, vendar bi bila večja možnost za prilagajanje in mobilnost dosežena tako, da bi 

lahko dijak izbral več izbirnih modulov. Nekateri med njimi imajo preveliko število ur 
(306), kar zelo oteži kombinacijo z drugimi izbirnimi moduli. 

6. V osnovnem pogledu sicer DA, vendar moti ponavljanje snovi pri določenih modulih. 
V določenem pogledu je program premalo široko zasnovan. Bolje je, da se dijaki 
srečajo z več različnimi področji, ki jih v prihodnosti lahko nadgradijo s specialnimi 
moduli, v kolikor se ti potem nadaljujejo in ne ponavljajo. 

7. Pri tem programu je zelo pomembna predhodna izobrazba dijakov, saj ta pripomore k 
večji mobilnosti med poklici. Prav tako je pomemben izbor strokovnih modulov, saj je 
večina izbirnih. 

8. Kot večkrat omenjam so cilji zastavljeni zelo široko, vendar le tako dobimo možnost, 
da je učitelj opozorjen na potrebno področje, kateremu glede na IP daje potrebno 
veljavo s poudarki na posameznem področju ali pa določena področja le omeni in jih 
ne izpostavlja. Vsekakor pa celovito združena znanja dajejo veljavo osebi, ki uspešno 
zaključi šolanje določenega izobraževalnega programa. 

9. Program je zasnovan zelo široko, kar je v tem času pomembno in omogoča izvajanje 
različnih del oziroma mobilnost med poklici! 
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2. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Učni cilji morajo biti določeni jasno, da jih je 
mogoče čim bolj enopomensko razumeti; tako bo učiteljem omogočeno lažje izbirati ustrezne 
vsebine in metode pouka. Učni cilji se določajo tudi s premislekom o njihovi realni 
uresničljivosti.« Ali menite, da katalogi znanja uresničujejo to načelo? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

5. Da (3 odgovori). 
6. Da, večinoma. Nekaj ciljev pa je preveč širokih/splošnih/abstraktnih, tako, da jih ni 

»mogoče čim bolj enopomensko razumeti.« 
7. Večinoma so znanja in cilji opredeljeni po tem načelu, nekajkrat so preseženi, saj ni 

realno da bo tehnik načrtoval, ampak poznal in izvajal. 
8. V veliki meri je to uresničljivo, nekajkrat pa cilji presežejo realno uresničljivost. 
9. Katalogi znanj so zelo obširni vendar ob opravičevanju, da opozorimo na določene 

cilje, velja upoštevati celoto in za poudarek izvzeti cilje, ki jim je potrebno namenjati 
večjo veljavo. Učitelj bo tako, na osnovi potrebe znanj, ki jih izpostavljajo delodajalci, 
lahko izvzel in poudaril potrebna znanja. 

 
 
3. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Vsako praktično izobraževanje in razvijanje 
praktičnih spretnosti naj bo teoretično osmišljeno, tako da se bodo dijaki poklicno in delovno 
usposabljali ter spretnosti urili in razvijali na podlagi poznavanja in razumevanja splošnih 
principov in teorij ter znali vnaprej predvideti posledice strokovnih odločitev in opravil, ne pa 
samo na podlagi izkušenj in posnemanja.« Ali so informativni cilji (teoretično znanje) v 
katalogih znanj zapisani tako, da je praktično izobraževanje in razvijanje praktičnih spretnosti 
tudi teoretično osmišljeno? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da (5 odgovorov) 
2. Da, vendar so v programu PTI moduli oblikovani tako kot v SSI. To ni smiselno, saj 

ima dijak v PTI že veliko ciljev iz modulov SPI osvojenih. Tako lahko zaradi množice 
ciljev pride do tega, da dijak v PTI strokovno sploh ne napreduje – ponavlja tisto, kar 
že zna, predznanje pa le malo nadgradi (ne v taki meri kot bi ga lahko). 
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4. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Izobraževalni programi naj bodo strukturirani 
tako, da bo vsakdo lahko dosegel temeljno poklicno izobrazbo ali vsaj javno priznano 
poklicno kvalifikacijo. Možnosti za nadaljnjo poklicno kariero, zlasti za nadaljnje 
izobraževanje, za poglabljanje in razširjanje poklicne izobrazbe, se zagotovijo v poklicni 
vertikali s programi za pridobivanje višjih izobrazbenih stopenj.« Ali katalogi vključujejo 
kompetence, znanja in spretnosti, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na 
hortikulturnem področju (višješolski/visokošolski študij)? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da (4 odgovori). 
2. Vprašanje je zopet zastavljeno tako,da lahko odgovorim, da so kompetence, znanja in 

spretnosti pripravljene obširno in s tem se potrjuje, da je tako tudi nujno potrebno, da 
se posameznik z določenimi področji, ki niso tako poudarjeni samo seznani in je to že 
informacija in osnova za nadaljnje izobraževanje na višjem in visokem področju 
hortikulture.. 

3. Katalogi znanj vsebujejo večino kompetenc, potrebnih za nadaljevanje šolanja – za 
študij na višjih in visokih šolah iz področja kmetijstva (vrtnarstva). Je pa problem, ker 
je večina strokovnih modulov izbirnih in nekateri dijaki nimajo nobenega znanja o 
varstvu rastlin ali o pridelovanju zelenjave, sploh, če niso prej opravili programa 
Vrtnar. 

4. V kolikor si dijaki izberejo in tudi imajo možnost izbire pravih modulov, je to sicer 
mogoče. Pri PTI programih se žal pojavlja fenomen ponavljanja snovi iz triletnih 
programov. Bolje bi bilo prevetriti strokovne module v triletnih programih, pripraviti 
nekaj osnovnih, ki bi jih poslušali vsi, te nadgraditi s specialnimi vsebinami za 
posamezno področje, ki pa ne bi smelo biti tako ozko usmerjeno. Ko bi dijaki 
nadaljevali šolanje v 3+2 programu, bi morali nadaljevati s specializiranimi področji, 
kar pa se premalo upošteva in se jih ponovno sili v ponavljanje snovi, ki naj bi jo že 
obvladali. Prav tako nastane problem za nadaljevanje študija, kjer dijaki – glede na 
module, ki so jih izbrali in poslušali – določenih vsebin nikoli ne slišijo. 

 
 
5. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »S predmetniki naj se presega predmetna 
razdrobljenost in zagotavlja čim večja stopnja integrativnosti znanja, zlasti z zmanjševanjem 
števila predmetov oz. modulov, s povezovanjem posameznih področij znanja v logično in 
vsebinsko zaokrožene celote.« Ali cilji v katalogih znanj uresničujejo to načelo? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da (3 odgovori). 
2. Ob hitrem pregledu ciljev, bi lahko rekli, da je mogoče rigorozno združevanje, vendar 

je rojevanje novih področij z novimi znanji tisto, kar potrjuje, da je ta navidezna 
razdrobljenost potrebna, saj imamo le tako lahko pregled nad celoto in v vsakem 
trenutku izpostavimo potrebno področje znanj. 
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3. Cilji so sicer smotrno zastavljeni, vendar pa se pojavlja ponavljanje določenih vsebin v 
vseh modulih, kar potem pomeni izpad pomembnih vsebin zaradi časovne omejitve 
posameznega modula. Zato bi bilo pri strokovnih modulih nujno prilagoditi vsebine v 
učne situacije, ki bi jih najprej teoretično obdelali in jih praktično izvedli, kar pa bi 
pomenilo popolnoma spremeniti taktiko pouka ob že zastavljenih ciljih. 

4. Ne. 
5. Ne, ker se ponovno obravnavajo vsebine, ki so jih PTI dijaki že obravnavali. 

 
 
6. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Katalogi znanja za posamezne strokovne 
module naj bodo uravnoteženi glede upoštevanja načel sistematičnosti in eksemplarnosti 
pouka, osredotočijo naj pozornost na temeljno znanje, zagotavljajo naj najvišjo kakovost v 
temeljnih dejavnostih posameznega poklica oz. stroke.« Ali menite, da kompetence in cilji, 
opredeljeni v katalogih znanja, omogočajo doseganje kompetenc, zapisanih v poklicnem/ih 
standardu/ih? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da (3 odgovori). 
2. Da, vendar ne vsi. 
3. Če gledamo samo kompetence in cilje posameznega modula, potem da. V kolikor 

pogled razširimo na celoten program, pa ponovno ugotavljam, da se prevečkrat 
določene stvari ponavljajo, ker so moduli narejeni kot zaokrožene celote. In kadar 
želiš predstaviti celoto, so določene snovi vedno prisotne, dijaki pa jih težko prenašajo 
iz enega strokovnega modula v drugega, ker tudi oni gledajo posamezen modul kot 
zaokroženo celoto. Torej – učne situacije z integracijo vseh predmetov in modulov. 

4. Ker gre za področje, kjer delujemo z živimi bitji in hkrati upoštevamo zahteve narave 
in njen dolgoročni obstoj, je bolje več kot manj, saj lahko pomanjkanje informacij 
privede negativne posledice z dolgoročno škodo naravi. 

5. V tem programu je velik problem, ker so skoraj vsi strokovni moduli izbirni, zato 
lahko dijak z izbiro ustreznega modula doseže le en ali dva poklicna standarda, sploh, 
če ni imel predhodne izobrazbe s področja vrtnarstva. 

 
 
7. Poklicni standard je podlaga za pripravo izobraževalnega programa. Ali se vam zdi, da so 
poklicni standardi, vključeni v izobraževalni program Hortikulturni tehnik/PTI, izbrani 
smiselno in ustrezno glede na zahteve na trgu dela ter vključujejo potrebne kompetence? 
Prosimo, napišite mnenje za vsak poklicni standard posebej. 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Vsi navedeni poklicni standardi so izbrani smiselno in ustrezno glede na zahteve na 
trgu dela ter vključujejo ustrezne poklicne kompetence (3 odgovori). 

2. Poklicni standardi so izbrani smiselno. Z vsemi znanji, ki jih predvideva izobraževalni 
program, se bo dijak lahko zaposlil! 



162 
 

3. Vodja vrtnarskega podjetja mora obvladovati znanja oblikovalca prostora s cvetjem in 
oblikovalca in urejevalca okolja z rastlinami, saj lahko le s temi znanji pridobi osnove 
za nadzor in vodenje omenjenih področij, hkrati pa s poznavanjem tega tako 
specifičnega področja uravnoteži organizacijsko in finančno področje s strokovnim 
znanjem. Oblikovalec/ oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem mora ob 
znanju le tega imeti za povezovanje celote nujno tudi znanja oblikovalca in urejevalca/ 
oblikovalke in urejevalke okolja z rastlinami, saj z širšim področjem znanja lahko 
obvladuje tudi širše področje trga, predvsem, ker sta standarda v neposredni povezavi. 
Kvalitetno obvladovanje zadnjih dveh standardov je dovolj, če področje prvega 
standarda pokriva za organizacijo in finance bolj sposobna oseba, kar pa ne velja v 
obratni smeri. 

4. Dijaki imajo premalo znanj iz specialnega varstva rastlin, zato niso dovolj 
usposobljeni za samostojno in varno delo s FFS. Predlogam, da naj bo modul 
Specialno varstvo rastlin tudi v programu PTI obvezen. Poklicni standard Vodja 
vrtnarskega podjetja:  

• Pripravi letni plan dela: noben modul ne vključuje tega (kot konkreten pregled 
in načrt vseh dejavnosti). Smiselno bi bilo to vključiti v npr. podjetništvo ali 
logistiko. 

• Organizira predelavo rastlin v hortikulturi (pridelavo ali predelavo?!). Od kdaj 
je vključena predelava? 

• Pozna postopke in načine predelave: o predelavi rastlin ni v standardnih 
modulih. Od kdaj je vključena predelava? 

• Vodi evidence v skladu s HACCP-om: teh vsebin ni v modulih. 
Druga dva standarda sta izbrana ustrezno in vključujeta potrebne kompetence, najbrž 
manjka »pripravi letni plan dela«. 

5. Poklicni standard Vodja vrtnarskega podjetja vključuje potrebne kompetence, v 
kolikor je dijak izbral primerne module za ta poklicni standard. Poklicni standard 
Oblikovalec/ oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem vključuje potrebne 
kompetence (v kolikor dijaki pridejo v program iz cvetličarja, bi bilo potrebno vsebine 
zgolj nadgraditi in jih ne ponavljati). Poklicni standard Oblikovalec in urejevalec/ 
oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami – ob primernem izboru modulov 
vključuje potrebne kompetence. 
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6.5 SKLEP 
 
Sedem evalvatorjev je ocenjevalo pomembnost 1120 operativnih ciljev, ki tvorijo strokovni 
del izobraževalnega programa Hortikulturni tehnik/PTI. Vsi so oceno 1 (temeljni cilj) pripisali 
828 (73,9 %) ciljem, glede na postavljene kriterije pa slabo ocenili le tri (0,3 %) cilje. 
Program vsebuje 13 strokovnih modulov, nekateri izmed njih pa so razdeljeni tudi na 
vsebinske sklope, tako, da program skupno vsebuje 26 različnih sklopov. Evalvatorji so v 12 
sklopih ocenili 80 % ali več ciljev kot temeljnih (ocena 1), v ostalih sklopih pa od 50 % do 80 
% ciljev (predvsem zaradi preširoko zastavljenih oziroma prezahtevnih ciljev ter zaradi 
ponavljanj vsebin in ciljev iz programov SPI). Kot slabših sedem ocenjenih sklopov/modulov 
pa bi izpostavili: 

• Strokovni modul Podjetništvo in trženje (55,1 % temeljnih ciljev, en odvečen cilj); 
• Strokovni modul Trajnostni razvoj (50,5 % temeljnih ciljev, dva odvečna cilja); 
• Strokovni modul Pridelava okrasnih rastlin – Sklop Okrasne zelnate rastline (58,7 % 

temeljnih ciljev); 
• Strokovni modul Pridelava okrasnih rastlin – Sklop Dendrologija (55,1 % temeljnih 

ciljev); 
• Strokovni modul Osnove hortikulturnega oblikovanja – Sklop Prvine hortikulturnega 

oblikovanja in kompozicije v prostoru (57,1 % temeljnih ciljev); 
• Strokovni modul Osnove hortikulturnega oblikovanja – Sklop Značilnosti 

hortikulturnih prostorov (50,0 % temeljnih ciljev); 
• Strokovni modul Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane krajine – Sklop 

Značilnosti in ohranjanje kulturne krajine (53,6 % temeljnih ciljev). 
 
Program vsebuje tudi 99 kompetenc, pri čemer so vsi evalvatorji oceno 1 pripisali 76 (76,8 %) 
kompetencam. Tudi tu so evalvatorji pri že omenjenih sklopih ter modulih Logistika v 
vrtnarstvu in Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem poudarjali, da so 
kompetence preobsežne in prezahtevne. 
 
Pri približno polovici modulih in vsebinskih sklopih v izobraževalnem programu so 
evalvatorji na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne 
kompetence, v večini odgovorili pritrdilno, pri ostali polovici pa večinoma menijo, da so 
sklopi preobsežni, prezahtevni ter da se cilji in vsebine ponavljajo iz programov SPI oz. iz 
drugih modulov. Racionalizacija ciljev bi zato na nekaterih mestih bila smotrna. 
 
Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem vsebinskem sklopu oziroma strokovnem modulu 
dopisati še manjkajoča znanja in kompetence ter morebitne opombe. Eden izmed evalvatorjev 
je dodal eno kompetenco v sklopu Okrasne zelnate rastline (modul Pridelava okrasnih 
rastlin), in sicer »Izbere rastline glede na rastne potrebe«. Evalvatorji so podali malo (šest) 
manjkajočih znanj oziroma ciljev v celotnem programu. Kot že omenjeno, se opombe 
evalvatorjev največkrat navezujejo na ponavljanje in prezahtevnost ciljev. 
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Evalvatorji večinoma menijo, da program omogoča večjo delovno mobilnost, da so učni cilji 
jasno določeni, da je praktično izobraževanje dovolj dobro teoretično osmišljeno, da cilji v 
katalogih znanja omogočajo doseganje kompetenc, zapisanih v poklicnih standardih ter da 
kompetence, znanja in spretnosti dajejo dijakom zadostno osnovo za nadaljevanje 
izobraževanja na hortikulturnem področju (višješolski/visokošolski študij). 
 
Evalvatorji so izrazili deljena mnenja glede integrativnosti znanja oziroma povezovanja 
posameznih področij v vsebinsko zaokrožene celote, saj nekateri pravijo, da še vedno prihaja 
do podvajanj vsebin iz drugih modulov oziroma se ponovno obravnavajo vsebine, ki so jih 
dijaki že obravnavali v programih SPI. 
 
Pet evalvatorjev se strinja, da so poklicni standardi Vodja vrtnarskega podjetja, Oblikovalec/ 
oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem ter Oblikovalec in urejevalec/ 
oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami izbrani smiselno in ustrezno. Druga dva 
evalvatorja pa menita, da sta slednja dva izbrana smiselno in ustrezno, poklicni standard 
Vodja vrtnarskega podjetja pa ne v tolikšni meri. To utemeljujeta: 

1. »Vodja vrtnarskega podjetja mora obvladovati znanja oblikovalca prostora s cvetjem 
in oblikovalca in urejevalca okolja z rastlinami, saj lahko le s temi znanji pridobi 
osnove za nadzor in vodenje omenjenih področij, hkrati pa s poznavanjem tega tako 
specifičnega področja uravnoteži organizacijsko in finančno področje s strokovnim 
znanjem. Oblikovalec/ oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem mora ob 
znanju le tega imeti za povezovanje celote nujno tudi znanja oblikovalca in urejevalca/ 
oblikovalke in urejevalke okolja z rastlinami, saj z širšim področjem znanja lahko 
obvladuje tudi širše področje trga, predvsem, ker sta standarda v neposredni 
povezavi. Kvalitetno obvladovanje zadnjih dveh standardov je dovolj, če področje 
prvega standarda pokriva za organizacijo in finance bolj sposobna oseba, kar pa ne 
velja v obratni smeri.« 

2. »Dijaki imajo premalo znanj iz specialnega varstva rastlin, zato niso dovolj 
usposobljeni za samostojno in varno delo s FFS. Predlogam, da naj bo modul 
Specialno varstvo rastlin tudi v programu PTI obvezen. Poklicni standard Vodja 
vrtnarskega podjetja:  

• Pripravi letni plan dela: noben modul ne vključuje tega (kot konkreten pregled 
in načrt vseh dejavnosti). Smiselno bi bilo to vključiti v npr. podjetništvo ali 
logistiko. 

• Organizira predelavo rastlin v hortikulturi (pridelavo ali predelavo?!). Od 
kdaj je vključena predelava? 

• Pozna postopke in načine predelave: o predelavi rastlin ni v standardnih 
modulih. Od kdaj je vključena predelava? 

• Vodi evidence v skladu s HACCP-om: teh vsebin ni v modulih.« 
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7 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM HORTIKULTURA/VSI 
 

7.1 SPLOŠNO O PROGRAMU 
 
Izobraževalni program je pripravljen na podlagi štirih poklicnih standardov: 

• Strokovni sodelavec/ strokovna sodelavka za krajinsko vrtnarstvo, 
• Strokovni sodelavec/ strokovna sodelavka za vrtnarsko tehnologijo, 
• Upravljalec/ upravljalka rekreacijskih in športnih zelenih površin in 
• Strokovni sodelavec/ strokovna sodelavka za oblikovanje in urejanje poslovnega in 

bivalnega prostora z rastlinami. 
 
Temeljni cilji programa so: 

• izobraziti inženirje 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. 
 
Cilji programa se uresničujejo s programskimi enotami, ki so navedene v predmetniku. 
 
Tabela 25: Predmetnik programa Hortikultura 

Oznaka Ime modula/ predmeta/ druge sestavine Obvezno 
/izbirno 

Skupaj 
ur KT 

M1 POSLOVANJE IN EKONOMIKA (PEK) Obvezno 144 12 
P1  Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) Obvezno 72 6 
P2  Ekonomika in menedžment podjetij (EMP) Obvezno 72 6 
M2 KOMUNIKACIJA IN INFORMATIKA (KIN) Obvezno 108 9 
P3  Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Obvezno 60 5 
P4  Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS) Obvezno 48 4 
P5 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB) Obvezno 48 4 
P6 Vrtnarska tehnologija (VTH) Obvezno 144 10 
P7 Varovanje krajine, prostora in okolja (KPO) Obvezno 84 6 
P8 Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi (MKH) Obvezno 72 6 
M3 POSLOVANJE IN ZAKONODAJA (PIZ) Obvezno 186 15 
P9  Poslovanje vrtnarskega podjetja (PVP) Obvezno 126 10 
P10  Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti (ZKK) Obvezno 60 5 
M4 TEHNOLOGIJA HORTIKULTURNIH RASTLIN (THR) Izbirno 354 22 
P11  Pridelovanje vrtnin (PRV) Obvezno 118 7 
P12  Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin (POR) Obvezno 118 8 
P13  Pridelovanje drevnine (PDR) Obvezno 118 7 
M5 KRAJINSKO VRTNARSTVO (KVR) Izbirno 354 22 
P14  Zemljemerstvo in priprava terena (ZPT) Obvezno 106 5 
P15  Gradiva in parkovna tehnika (GPT) Obvezno 124 7 
P16  Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin (ZVP) Obvezno 124 10 
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M6 OBLIKOVANJE IN UREJANJE PROSTORA Z RASTLINAMI (OUP) Izbirno 354 22 

M7 UPRAVLJANJE Z REKREACIJSKIMI IN ŠPORTNIMI 
POVRŠINAMI (RŠP) Izbirno 354 22 

D1 Praktično izobraževanje (PRI) Obvezno 400 13 
D2 Praktično izobraževanje (PRI) Obvezno 400 13 

 Prosto izbirni modul ali predmet Izbirno 60 5 
D3 Diplomski izpit (DIP) Obvezno  5* 

 SKUPAJ  1200 120 
* študent dodatnih 5 KT doseže v okviru praktičnega izobraževanja. 
 

7.2 SKUPNA OCENA POMEMBNOSTI KOMPETENC IN OPERATIVNIH 
CILJEV STROKOVNIH MODULOV 

 
Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti 103 kompetenc višješolskega 
izobraževalnega programa Hortikultura, katero je ocenjevalo sedem evalvatorjev (skupno so 
podali 721 ocen). Iz tabele lahko razberemo, da so evalvatorji skoraj v 99,6 % podali oceno 1 
(temeljna kompetenca) in le v 0,4 % oceno 2 (kompetenca, ki bi jo lahko izpustili). V 
nobenem primeru ni nihče dejal, da bi bila katera izmed kompetenc odvečna (ocena 3). 
 
Tabela 26: Skupna splošna ocena pomembnosti kompetenc – Hortikultura/VSI 

OCENA KOMPETENC Skupaj vsi evalvatorji 
f f% 

Kompetence, označene z oceno 115 718 99,6 
Kompetence, označene z oceno 216 3 0,4 
Kompetence, označene z oceno 317 / / 
Skupaj 721 100,0 
Aritmetična sredina (M) 1,004 
 
Naslednja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti 1359 ciljev strokovnega dela 
programa Hortikultura (seštevek vseh informativnih in formativnih ciljev strokovnih modulov 
oziroma vsebinskih sklopov). Iz tabele je razvidno, da je bilo v 99,4 % primerih ciljem 
podana ocena 1 – temeljna znanja profila in le v 0,6 % primerih ocena 2 – cilje bi lahko 
izpustili. Noben evalvator ni mnenja, da je kateri izmed navedenih ciljev odvečen. 
Aritmetična sredina vseh ocen ciljev izobraževalnega programa je M = 1,006. 
 
Tabela 27: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Hortikultura/VSI 

OCENA CILJEV Skupaj vsi evalvatorji 
f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 9458 99,4 
Cilji, označeni z oceno 2 55 0,6 
Cilji, označeni z oceno 3 / / 
Skupaj 9513 100,0 
Aritmetična sredina (M) 1,006 

                                                            
15 Ocena 1 pomeni: nujna znanja (temeljni cilji/kompetence). 
16 Ocena 2 pomeni: cilj/kompetenca sicer ni odveč, bi ga/jo pa lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi 
izpustili. 
17 Ocena 3 pomeni: cilj/kompetenca ni potreben/a. 
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Pogledali smo tudi ali se ocene evalvatorjev, glede na področje (znanost, šolstvo, delo), med 
seboj razlikujejo. Iz naslednjih treh tabel lahko razberemo, da razlike med področji niso 
velike, saj so evalvatorji s področja šolstva kot temeljne, ocenili 99,2 % ciljev, evalvatorji s 
področja dela pa 99,5 % vseh ciljev. Evalvator s področja znanosti je kot temeljne ocenil vse 
cilje programa. Katere cilje bi bilo potrebno prevetriti oz. izključiti bo razvidno iz podrobne 
analize ocene ciljev posameznih katalogov strokovnih modulov. 
 
Tabela 28: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela 

OCENA CILJEV 
EVALVATORJI IZ PODJETIJ 

Evalvator 1 Evalvator 2 Evalvator 3 Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 1349 99,3 1347 99,1 1359 100,0 4055 99,5 
Cilji, označeni z oceno 2 10 0,7 12 0,9 / / 22 0,5 
Cilji, označeni z oceno 3 / / / / / / / / 
Skupaj 1359 100,0 1359 100,0 1359 100,0 4077 100,0 
M 1,007 1,009 1,000 1,005 
 
Tabela 29: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva 

OCENA CILJEV 
EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA 

Evalvator 4 Evalvator 5 Evalvator 6 Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 1358 99,9 1329 97,8 1357 99,9 4044 99,2 
Cilji, označeni z oceno 2 1 0,1 30 2,2 2 0,1 33 0,8 
Cilji, označeni z oceno 3 / / / / / / / / 
Skupaj 1359 100,0 1359 100,0 1359 100,0 4077 100,0 
M 1,001 1,022 1,001 1,008 
 
Tabela 30: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja znanosti 

OCENA CILJEV 
EVALVATOR S PODROČJA ZNANOSTI 

Evalvator 7 
f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 1359 100,0 
Cilji, označeni z oceno 2 / / 
Cilji, označeni z oceno 3 / / 
Skupaj 1359 100,0 
M 1,000 
 
 

7.3 OCENA POMEMBNOSTI KOMPETENC IN OPERATIVNIH CILJEV 
POSAMEZNIH PREDMETOV 

 
V tem delu so predstavljeni podrobnejši rezultati ocenjevanja pomembnosti posameznih 
kompetenc in operativnih ciljev po strokovnih modulih oziroma vsebinskih sklopih. V 
poročilu prikazujemo vse kompetence in cilje, ki so bili ocenjeni najbolje in najslabše. V 
kolikor so evalvatorji vse cilje sklopa ocenili kot temeljne, jih v poročilu ne navajamo, saj so 
vsi operativni cilji in kompetence strokovnega dela izobraževalnega programa predstavljeni v 
Prilogi 5. 
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Kot že omenjeno, je sedem evalvatorjev ocenjevalo pomembnost 1359 operativnih ciljev, ki 
tvorijo višješolski izobraževalni program Hortikultura. Vsi evalvatorji hkrati so oceno 1 
(temeljni cilj) pripisali 1305 ciljem, kar predstavlja 96,0 % vseh ciljev. Program vsebuje tudi 
103 kompetence, od katerih so jih 101 (98,1 %) vsi evalvatorji označili kot temeljne (ocena 
1). Analiza kompetenc je podrobneje predstavljena na začetku vsakega podpoglavja oziroma 
vsebinskega sklopa. 
 
V nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji po posameznih predmetih: ugotavljali 
smo, kateri cilji so po mnenju vseh evalvatorjev temeljni (M = 1,00) in kateri cilji so bili 
ocenjeni najslabše. Za določitev najslabše ocenjenih ciljev smo postavili kriterij, da je 
aritmetična sredina ocen evalvatorjev enaka ali višja od M = 1,50. 
 
Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem strokovnem predmetu dopisati še manjkajoča znanja, 
spretnosti in kompetence ter morebitne opombe, katere so navedene na koncu vsakega 
podpoglavja; strnjeno pa so povzete v sklepu. 
 
 
7.3.1 Strokovni modul Poslovanje in ekonomika – Predmet Poslovno 
sporazumevanje in vodenje 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Poznavanje in vrednotenje človekovih lastnosti kot podlaga za delovno kompetentnost. 
K2: Učinkovito vključevanje v sporazumevanje in odnose v skupino in organizacijo. 
K3: Obvladovanje osnovnih kazalnikov in pristopov za kakovostno vodenje sodelavcev. 
K4: Uporaba orodij za motiviranje in vrednotenje uspešnosti (zadovoljstva) zaposlenih. 
K5: Kooperativnost in timsko delo. 
K6: Sistematičen pristop k načrtovanju, organiziranju, vodenju in odločanju (podjetniška 
kompetentnost). 
K7: Usposobljenost za ustvarjanje, pridobivanje in prenos znanja ter spreminjanje lastnega 
vedenja in vzpodbujanje sprememb v organizaciji. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 106 ciljev, od tega jih je 102 (96,2 %) prejelo oceno 1. Za preostale štiri cilje 
(3,8 %) en evalvator meni, da bi jih lahko izpustili (ocena 2). Mednje spada en informativni in 
trije formativni cilji. 
Informativni cilj: 

1. Cilj 3: presoja specifičnost osebnega modela sporazumevanja. 
Formativni cilji: 

2. Cilj 64: izdela strukturo majhnega podjetja ter sistemizacijo delovnih mest; 
3. Cilj 70: načrtuje in izvede letni razgovor; 
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4. Cilj 79: izbira med vlogami, nalogami in odgovornostmi upravljanja, menedžmenta, 
vodenja ter podjetništva. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Cilji so zelo široko zastavljeni z veliko znanja psihologije, ki je sicer potrebna, ampak 

jo je v kratkem času težko osvojiti. 
3. Operativni cilji so odlično opredeljeni, izvajati takšen program pa je pogumno 

dejanje. Cilji so opredeljeni že za vrhunska znanja managementa!!! Moja potrditev 
vseh ocen 1 je želja za to, da bi bil kader s takšnimi znanji res izdelan. 

 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator pri ciljih 35, 39, 75, 93 in 94 (Priloga 5) sprašuje »v kolikšnem obsegu?« Pri 
formativnem cilju 66 (oblikuje kakovostne cilje) dodaja »na katerem področju?«. Evalvator je 
dopolnil formativni cilj 80: načrtuje in razvija (lastne) kompetence za vodenje; hkrati 
predlaga tudi spremembo formativnega cilja 105: oblikuje temeljna pravila se drži temeljnih 
pravil poslovne kulture. 
 
 
7.3.2 Strokovni modul Poslovanje in ekonomika – Predmet Ekonomika in 
management podjetij 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Vključevanje v poslovne procese. 
K2: Sistematičnost pristopa k načrtovanju poslovanja podjetij. 
K3: Uporaba orodij za presojo uspešnosti poslovanja. 
K4: Sistematični pristop k ustvarjanju, pridobivanju in prenosu znanja v prakso. 
K5: Usposobljenost za samostojno izdelavo poročil, analiz, kazalcev in njihovo interpretacijo. 
K6: Usposobljenost za vodenje projektov. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 33 ciljev, od tega je 26 (78,8 %) ciljev prejelo oceno 1. Mednje spada 17 
informativnih in devet formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 107: spozna temeljne pojme ekonomike poslovanja; 
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2. Cilj 108: usposobi se za razmišljanje, ki sledi ekonomski logiki oblikovanja in 
sprejemanja poslovnih odločitev; 

3. Cilj 109: spozna prvine poslovnega procesa; 
4. Cilj 110: spozna pojme: stroški, vrste stroškov, stroškovna mesta in nosilci stroškov; 
5. Cilj 111: razume temeljne pojme računovodskih izkazov, razlike med poslovnim, 

premoženjskim, finančnim in denarnim izidom;  
6. Cilj 112: utemeljuje vplive prihodkov in odhodkov na poslovni izid in utemeljuje 

uspešnost poslovanja; 
7. Cilj 113: utemeljuje premoženje podjetja skozi poznavanje sestavin bilance stanja in 

izkaza uspeha; 
8. Cilj 114: utemeljuje vrednost podjetja; 
9. Cilj 116: spozna izhodišča podjetij, podjetništva in gospodarjenja; 
10. Cilj 117: pozna trg in dogajanje na trgu; 
11. Cilj 118: seznani se s poslovnim načrtovanjem, vsebino in načinom izdelave 

poslovnega načrta; 
12. Cilj 119: spoznavanje in vrednotenje investicij; 
13. Cilj 120: pridobi temeljna znanja s področja managementa; 
14. Cilj 121: spozna različne oblike in faze projektov; 
15. Cilj 122: spozna in analizira vlogo vodje projekta; 
16. Cilj 123: spozna različne projektne organizacije; 
17. Cilj 124: se nauči analizirati projektno nalogo, jo razstaviti na faze in sestaviti tim. 

Formativni cilji: 
18. Cilj 125: določa prvine poslovnega procesa in iz njih izhajajoče stroške; 
19. Cilj 126: opredeljuje različne vrste stroškov in njihov vpliv na poslovne rezultate; 
20. Cilj 127: izdela amortizacijski načrt in oceni vpliv različnih načinov amortiziranja na 

poslovni izid; 
21. Cilj 128: izdela kalkulacije glede na različne stroške in različne metode pokrivanja 

stroškov; 
22. Cilj 130: analizira podatke in informacije za sprejemanje poslovnih odločitev; 
23. Cilj 131: rešuje naloge, ki se nanašajo na vsebino poslovnih odločitev o gospodarskih 

kategorijah poslovnega sistema; 
24. Cilj 133: načrtuje organizacijo enostavnejših in manj zahtevnih projektov; 
25. Cilj 138: izdela terminski plan in opredeli vire; 
26. Cilj 139: analizira in oceni učinkovitost projekta. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Delno. Cilji niso dovolj konkretni. Potrebno je povezovanje med predavatelji tega 

predmeta ter predmetov Poslovanje vrtnarskega podjetja in Poslovno sporazumevanje 
in vodenje, ker se precej ciljev prekriva. 



171 
 

3. Zopet vse široko opredeljeno in upam, da bo v procesu izobraževanja tudi realizirano. 
Ali imamo dovolj usposobljenega učiteljskega kadra za izvajanje učnega procesa z 
naštetimi cilji? 

 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnih ciljih 117 (pozna trg in dogajanje na trgu) in 118 (seznani se 
s poslovnim načrtovanjem, vsebino in načinom izdelave poslovnega načrta) dodal: »cilja se 
ponavljata v predmetu Poslovanje vrtnarskega podjetja.« Pri informativnih ciljih 120 – 124 in 
formativnih ciljih 134 – 139 pa je dodal: »cilji se ponavljajo v predmetu Poslovno 
sporazumevanje in vodenje.« Evalvator je tudi mnenja, da je formativni cilj 129 (sestavi in 
presoja računovodske izkaze) »prezahteven.« Pri formativnem cilju 132 (izdela izdelek ali 
storitev z zagovorom) pa je dodal, da »ni jasno za kakšen izdelek oz. storitev gre.« 
 
 
7.3.3 Strokovni modul Komunikacija in informatika – Predmet Strokovna 
terminologija v tujem jeziku 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Razvijati štiri jezikovne spretnosti: bralno in slušno razumevanje, govor ter pisanje v 
tujem jeziku. 
K2: Samostojno komunicirati v tujem jeziku v različnih strokovnih in vsakdanjih situacijah. 
K3: Voditi pisno korespondenco. 
K4: Uporabljati literaturo in navodila o delovanju strojev in naprav, tehnoloških postopkih, 
predpisih in standardih v tujem jeziku. 
K5: Se znajti v situacijah na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, 
razumeti in sprejemati ljudi iz različnih kulturnih okolij. 
K6: Oblikovati lastna stališča do obravnavane strokovne problematike. 
K7: Uporabljati IKT pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi 
in oblikovanju uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 64 ciljev, od tega je 56 (87,5 %) ciljev prejelo oceno 1. Za preostalih osem 
ciljev (12,5 %) le en evalvator meni, da bi jih lahko izpustili (ocena 2). Mednje spada šest 
informativnih in dva formativna cilja. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 148: prepozna razlike med različnimi svetovnimi trgi (kultura komuniciranja, 
načini trženja in dela, delovni čas…); 

2. Cilj 151: razume in zna razložiti razlike med različnimi trgi in kulturami sveta in EU; 
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3. Cilj 153: prepozna in poimenuje vire onesnaževanja (emisije v okolico, nevarne snovi, 
odpadki…); 

4. Cilj 154: seznani se s klasičnimi in alternativnimi viri energije; 
5. Cilj 155: poimenuje načine zmanjševanja onesnaževanja okolja in s tem varovanja 

okolja (zmanjševanje škodljivih emisij, uporaba čistilnih naprav, zmanjševanje porabe 
energije in količine odpadkov na enoto proizvoda); 

6. Cilj 180: pozna predpise in zakone, ki veljajo v Evropski skupnosti; 
Formativna cilja: 

7. Cilj 171: uporablja strokovno izrazoslovje, obvestila s področja naravovarstva in 
okoljevarstva; 

8. Cilj 196: uporablja predpise in zakone, ki veljajo v Evropski skupnosti. 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji za skupinski del za biotehniška področja 
opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, z izjemo 
enega evalvatorja, ki meni: »Cilji so zapisani tako, da bo po zaključenem šolanju formiran 
kader, idealen kader!!!!« 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji za specifični del za posamezna biotehniška 
področja opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da, vendar je obseg 60 ur po mojem mnenju mnogo preskromen za vse našteto. 

Idealno pa bi bilo, če bi vse to znal. 
3. Ker kot delodajalec želim kader z zgoraj naštetimi cilji za znanja, ne vem če je vmesna 

pripomba ali iščemo dober operativni kader, ali kader s skoraj univerzitetnimi znanji? 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator predlaga spremembo dveh ciljev in sicer informativnega cilja 143: prepozna in 
oblikuje uradna poslovna besedila v tujem jeziku: ponudba, povpraševanje, naročilo, 
reklamacija, prošnja ter formativnega cilja 164: oblikuje in piše uradna poslovna besedila, 
poslovne dopise. Evalvator je tudi dopolnil informativni cilj 158: poimenuje vrste sadja in 
zelenjave, rastline, drevesa, žita, živali ter okrasnih rastlin. 
Drug evalvator pri ciljih 151 (razume in zna razložiti razlike med različnimi trgi in kulturami 
sveta in EU), 180 (pozna predpise in zakone, ki veljajo v Evropski skupnosti) in 196 
(uporablja predpise in zakone, ki veljajo v Evropski skupnosti) dodaja »v kolikšnem obsegu, 
nerealno?« Pri formativnem cilju 175 (našteje in opiše glavne tehnološke postopke s področja 
živilstva in prehrane, gozdarstva, hortikulture, kmetijstva in razvoja podeželja) pa opozarja, 
»če je to potrebno na vseh področjih.« 
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7.3.4 Strokovni modul Komunikacija in informatika – Predmet Strokovna 
informatika in statistične metode vrednotenja 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Komunicirati s sodobno IKT tehnologijo. 
K2: Zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje podatke in informacije. 
K3: Ugotavlja značilnosti poslovnih dogodkov. 
K4: Odkriva informacijske potrebe poslovnega sistema (podjetja). 
K5: Uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo. 
K6: Uporablja informacijski sistem podjetja. 
K7: Sodeluje pri snovanju in gradnji informacijskega sistema. 
K8: Zbira podatke, jih obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami. 
K9: Uporablja statistične metode pri vrednotenju eksperimentov. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 43 ciljev, od tega jih je 38 (88,4 %) prejelo oceno 1, za ostalih pet (11,6 %) 
ciljev pa en evalvator meni, da bi jih lahko izpustili (ocena 2). Mednje spada en informativni 
in štirje formativni cilji. 
Informativni cilj: 

1. Cilj 223: navede lastnosti Studentove t-porazdelitve in zna uporabljati Studentov t-test. 
Formativni cilji: 

2. Cilj 243: izdela enostavno analizo variabilnosti pojava in na njihovi osnovi oceni 
podobnost dane porazdelitve z normalno porazdelitvijo; 

3. Cilj 244: uporabi ustrezen statistični test kot pomoč pri sprejemanju ali zavračanju 
ničelne hipoteze; 

4. Cilj 245: izvede Studentov t-test, (χ2) – test za statistično vrednotenje podatkov; 
5. Cilj 246: dokazuje povezanost dveh spremenljivk s pomočjo korelacijskega 

koeficienta v ustreznem računalniškem programu, kritično vrednoti rezultate 
statistične analize. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da. Manjka pa povezovanje s stroko, npr. spoznavanje programov za načrtovanje. 
3. Operativni cilji se mi zdijo dokaj široko zastavljeni, informacijska tehnologija je tako 

razvita, da jo je težko samostojno obvladati. 
4. Velika širina na tem področju lahko povzroči zmedo. 
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Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Spozna programe za načrtovanje vrtov. 
 
Opombe: 
En evalvator predlaga spremembo formativnega cilja 239: prevzema odgovornost za 
relevantnost verodostojnost podatkov/informacij. 
 
 
7.3.5 Predmet Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Varovati in ohranjati naravne ekosisteme ter biotsko pestrost pri svojem delu. 
K2: Varovati in ohranjati naravne vrednote in kulturno dediščino pri svojem delu. 
K3: Razvijati znanja in izvajati ustrezne ukrepe na področju trajnostne rabe energije, surovin 
in prostora. 
K4: Z neposrednim stikom in opazovanjem spremljati in prepoznavati delovanje ekosistema, 
zakonitosti narave in biotske pestrosti. 
K5: Načrtovati ukrepe za ekoremediacijo in revitalizacijo degradiranega prostora. 
K6: Poiskati vire in literaturo s področja sonaravnega in trajnostnega razvoja ter razumeti 
strokovne informacije. 
K7: Prilagajati se spremembam in slediti novostim v stroki. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 62 ciljev, katere so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1. Cilji od 247 do 308 so 
podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem pa sta dva evalvatorja še dodala: »Da, saj 
to področje ne gre zanemarjati« in »Da. Zakaj so cilji skoraj identični s SSI in PTI 
programom?« 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Pozna tujerodne invazivne rastlinske vrste. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 253 (seznani se s seznami ogroženih vrst v Sloveniji 
in Evropi) dodal opombo: »teh je zelo veliko.« Evalvator je tudi dopolnil informativni cilj 
252: pozna področja in sezname zavarovanih vrst v Sloveniji; ter formativne cilje 290: 
presodi komentira načrt trajnostnega razvoja izbrane panoge; 293 izdela posodobi že izdelane 



175 
 

smernice trajnostne rabe prostora v svojem kraju in 298 razloži in najde primere dolgoročne 
posledice zaraščanja kmetijskih površin za trajnostni razvoj. 
 
 
7.3.6 Predmet Vrtnarska tehnologija 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Vrednotiti in pripraviti tla pri različnih načinih pridelovanja hortikulturnih rastlin. 
K2: Načrtovati primerne rabe kmetijskih zemljišč. 
K3: Prilagoditi proizvodnjo hortikulturnih rastlin klimatskim in talnim pogojem. 
K4: Načrtovati uporabo ustreznih vrst in količin gnojil pri različnih tehnologijah pridelovanja 
rastlin v hortikulturi. 
K5: Razvijati občutke poklicne odgovornosti za poseganje v naravno krajino in kritično 
presojanje pri načrtovanju gnojenja rastlin. 
K6: Izbirati ustrezne načine varstva rastlin ob upoštevanju različnih načinov pridelave rastlin. 
K7: Odgovorno načrtovati uporabo fitofarmacevtskih sredstev. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Izmed 90 ciljev, ki jih predmet vsebuje, jih je oceno 1 prejelo 87 (96,7 %). Tri informativne 
cilje je le en evalvator označil kot take, ki bi jih lahko izpustili (ocena 2): 

1. Cilj 317: pojasni pedogenetske dejavnike, ki vplivajo na nastanek tal; 
2. Cilj 330: opiše različne vrste tal v Sloveniji; 
3. Cilj 344: išče skupne lastnosti tipov tal glede na rabo oz. prostorsko planiranje. 

 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem pa je en evalvator še dodal: »Da, dodali bi 
jim lahko še biotično varstvo oziroma varstvo brez FFS.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 334 (razlikuje povzročitelje bolezni od fiziopatij) 
dodal: »velikokrat brez analiz ne gre«, dopolnil pa je tudi informativni cilj 346: samostojno 
svetuje in navaja ukrepe za ohranjanje rodovitnosti tal. 
Drug evalvator je pri informativnih ciljih 338 (pozna bolezni na okrasnih rastlinah, drevnini, 
vrtninah in sadnem drevju) in 343 (pozna zakonodajo s področja varstva rastlin) opomnil na 
»obseg.« 
 



176 
 

7.3.7 Predmet Vrtnarska tehnologija – praktično izobraževanje 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 46 ciljev, katere so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1. Cilji od 399 do 444 so 
podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem pa je en evalvator še dodal: »Da, področje 
FFS je delikatno in tudi preveč znanja na tem področju ni odveč.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil dva formativna cilja in sicer cilj 426: ukrepa ob pomanjkanju ali 
preobilici rastlinskih hranil ter naredi ali najde tabele in cilj 430: izbere gnojila glede na 
ustrezno tehnologijo pridelovanja hortikulturnih rastlin ter naredi gnojilne načrte. 
 
 
7.3.8 Predmet Varovanje krajine, prostora in okolja 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Prepoznavati škodljive vplive snovi, ki onesnažujejo krajino, prostor in okolje. 
K2: Ohranjati naravne vrednote in kulturno dediščino pri svojem delu. 
K3: Načrtovati proizvodnjo hortikulturnih rastlin upoštevajoč varovanje tal, vode in zraka. 
K4: Kritično presojati posege v krajino, okolje in prostor. 
K5: Kritično presojati ekološke probleme. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa je en evalvator opomnil: 
»Kompetenca K2 se ponovi pri predmetu Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije.« 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 60 ciljev, od tega je 58 (96,7 %) ciljev prejelo oceno 1. Za dva cilja (en 
informativni in en formativni) en evalvator meni, da bi ju lahko izpustili (ocena 2). 
Informativni cilj: 

1. Cilj 464: razume delovanje čistilne naprave; 
Formativni cilj: 

2. Cilj 494: analizira delovanje čistilne naprave in rastlinske čistilne naprave. 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem sta dva evalvatorja še dodala: »Da, saj 
gre v tem primeru za ohranjanje naše prihodnosti« in »Da, je pa potrebno povezovanje s 
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predmetom Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije, ker se nekateri cilji ponavljajo in 
povezujejo.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator pri informativnih ciljih 458 (seznani se z zakonodajo s tega področja) in 460 
(opiše stanje preskrbe z vodo v Sloveniji in ostalih državah EU) sprašuje »v kakšnem 
obsegu?«. 
 
 
7.3.9 Predmet Varovanje krajine, prostora in okolja – praktično 
izobraževanje 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 23 ciljev, katere so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1. Cilji od 505 do 527 so 
podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil formativni cilj 517: uporablja nevarne in škodljive snovi, ki se 
uporabljajo v hortikulturi ter najde rešitve za zmanjšano porabo. 
 
 
7.3.10 Predmet Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Koristno in učinkovito uporabljati sodobna orodja, stroje, naprave in drugo opremo. 
K2: Varovati zdravje pri delu. 
K3: Razvijati sodobne načine urejanja krajine s sodobno vrtnarsko mehanizacijo. 
K4: Ohranjati življenjske in uporabniške navade ljudi. 
K5: Načrtovati pridelavo kakovostne hrane z uporabo sodobne vrtnarske mehanizacije. 
K6: Primerno komunicirati pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju 
posameznih nalog. 
K7: Razvijati ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov. 
K8: Učinkovito uporabljati IKT tehnologije. 
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Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, razen kompetence K4, za katero dva 
evalvatorja menita, da bi jo lahko izpustili (ocena 2). En evalvator je pri kompetenci K6 dodal 
»že v modulu Poslovno sporazumevanje in vodenje«, pri kompetencah K7 in K8 pa opozarja 
ali gre morda za »splošne kompetence?«  
 
Operativni cilji: 
Vseh 45 ciljev, ki jih predmet vsebuje, so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1. Cilji od 528 do 
572 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem pa je evalvator še dodal: »Da, saj gre v 
tem primeru tudi za cilje, ki so nujni za področje VARSTVA PRI DELU.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator se pri informativnem cilju 531 (spozna obstoječo zakonodajo) sprašuje »na 
katerem področju?« Pri informativnem cilju 543 (opredeli naravne vrednote) dodaja »že v 
modulu Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije.« Pri informativnem cilju 549 
(opredeli vlogo uporabe zelenjave v prehrani) je dodal: »ne vem, če cilj sodi v ta predmet«, pri 
formativnem cilju 554 (načrtuje obveznosti delodajalca) dodaja, da je to »nejasna definicija« 
ter pri formativnem cilju 556 (izdela oceno tveganja za različna delovna mesta) pa dodaja 
»varnostni inženir.«  
 
 
7.3.11 Predmet Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi – praktično 
izobraževanje 
 
Operativni cilji: 
Vseh 13 ciljev, ki jih predmet vsebuje, so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1. Cilji od 573 do 
585 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri čemer je en evalvator še dodal: »Da, varstvo 
pri delu!!!« 
 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Pozna sodobno mehanizacijo na področju hortikulture in zna oceniti prednost uporabe. 
 
Opombe: 
Eden izmed evalvatorjev je dopolnil informativni cilj 574: opredeli operacije pri urejanju 
prostora z uporabo mehanizacije ter racionalno najde prednosti. 
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7.3.12 Strokovni modul Poslovanje in zakonodaja – Predmet Poslovanje 
vrtnarskega podjetja 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Razvijati in vrednotiti podjetniške ideje. 
K2: Pripraviti in predstaviti poslovni načrt za svojo poslovno idejo. 
K3: Organizirati in voditi trženje. 
K4: Opravljati izvajalska in vodstvena dela pri pripravi in načrtovanju vrtnarske proizvodnje. 
K5: Spremljati proizvodnjo in poslovanje podjetja. 
K6: Spremljati in uvajati novosti ter vnašati tržno zanimive novosti v proizvodnjo in prodajo. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Vseh 59 ciljev, ki jih predmet vsebuje, so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1. Cilji od 586 do 
644 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil formativni cilj 634: izdela letni plan pridelave in opravljanja storitev 
za določeno veliko in malo vrtnarsko podjetje. 
 
 
7.3.13 Strokovni modul Poslovanje in zakonodaja – Predmet Poslovanje 
vrtnarskega podjetja – praktično izobraževanje 
 
Operativni cilji: 
Vseh 15 ciljev, ki jih predmet vsebuje, so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1. Cilji od 645 do 
659 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
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Opombe: 
En evalvator je dopolnil formativni cilj 657: načrtuje, organizira in spremlja proizvodnjo 
izbranega vrtnarskega podjetja za nekaj let. 
 
 
7.3.14 Strokovni modul Poslovanje in zakonodaja – Predmet Zakonodaja v 
kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Prepoznavati pravne predpise, akte in zakone, ki urejajo področje kmetijstva oziroma 
vrtnarstva in varovanja okolja. 
K2: Zagotavljati standarde kakovosti s področja vrtnarstva in krajinskega vrtnarstva. 
K3: Opredeliti postopke za pridobitev domačih in evropskih sredstev. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 43 ciljev, od tega je 31 (72,1 %) ciljev prejelo oceno 1. Preostalih 12 
(27,9 %) ciljev je od enega (M = 1,14) ali dveh (M = 1,29) evalvatorjev prejelo oceno 2, kar 
pa še vedno ne ustreza kriterijem za slabo ocenjene cilje. Med take cilje spada šest 
informativnih in šest formativnih ciljev. 
Informativni cilji: 

1. Cilj 660: razloži oblike gospodarskih družb, samostojnih podjetij in zadrug 
(M = 1,14); 

2. Cilj 661: opredeli organiziranost vrtnarske dejavnosti (M = 1,14); 
3. Cilj 662: pojasni postopek registracije vrtnarskega podjetja (M = 1,14); 
4. Cilj 665: opredeli nakupno-prodajno pogodbo (M = 1,14); 
5. Cilj 666: pojasni dedovanje na splošno (M = 1,29); 
6. Cilj 668: pojasni promet z nepremičninami (M = 1,14). 

Formativni cilji: 
7. Cilj 682: analizira posamezne organizacijske oblike in jih smiselno uporablja 

(M = 1,14); 
8. Cilj 683: oceni pravno-organizacijske različice gospodarskih družb v vrtnarski 

dejavnosti (M = 1,14); 
9. Cilj 684: povezuje postopek registracije podjetja (M = 1,14); 
10. Cilj 687: razlikuje in razume smisel nakupno-prodajne pogodbe (M = 1,14); 
11. Cilj 688: upošteva pravila in zakonitosti dedovanja (M = 1,14); 
12. Cilj 689: analizira pravila dedovanja vrtnarskih obratov in objektov, parkov 

nacionalnega pomena, zasebnih vrtov, rekreacijskih in športnih objektov (M = 1,14). 
 
Glede na postavljene kriterije, sklop ne vsebuje slabo ocenjenih ciljev. 
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Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem pa sta dva evalvatorja še dodala:  

1. Da, še posebej, ker nepoznavanje zakonodaje lahko pomeni nepopravljive napake v 
poslovanju. 

2. Da. Zelo pomembno je sodelovanje z drugimi strokovnimi predmeti, ker se področje 
zakonodaje pojavlja pri vseh predmetih. 

 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator pri informativnih ciljih 673 (razloži zakonodajo s področja žlahtnjenja in 
prometa s semenskim materialom), 674 (opredeli zakonodajo o gensko spremenjenih 
rastlinah), 680 (opredeli standarde kakovosti) in 700 (upošteva standarde kakovosti) sprašuje 
»v kolikšnem obsegu?« 
Drug evalvator je pri ciljih 660, 661, 662, 683 in 684 (Priloga 5) dodal: »Cilji so uresničeni že 
pri predmetu Poslovanje vrtnarskega podjetja – tu bi jih bilo smiselno spustiti, ker so cilji že 
zelo obsežni glede na majhno število ur predmeta.« 
 
 
7.3.15 Strokovni modul Tehnologija hortikulturnih rastlin – Predmet 
Pridelovanje vrtnin 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Organizirati in izbirati sodoben tehnološki postopek razmnoževanja, pridelovanja, 
skladiščenja, transportiranja, embaliranja in etiketiranja vrtnin. 
K2: Voditi proizvodno tehnološko dokumentacijo. 
K3: Povezovati teoretična in praktična znanja ter spremljati in uvajati novosti pri svojem delu. 
K4: Varovati in ohranjati okolje ter življenjsko pestrost. 
K5: Spremljati in upoštevati zakonodajo ter zagotavljati kakovost svojih izdelkov in storitev. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Vseh 21 ciljev, ki jih predmet vsebuje, so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1. Cilji od 703 do 
723 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
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Opombe: 
En evalvator je dopolnil formativni cilj 717: poišče gradivo in naredi seznam zakonov, 
pravilnikov, predpisov in standardov, ki opredeljujejo pridelovanje zelenjave ter sodeluje s 
svetovalnimi službami … 
 
 
7.3.16 Strokovni modul Tehnologija hortikulturnih rastlin – Predmet 
Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Organizirati in izbirati sodobne tehnološke postopke razmnoževanja, pridelovanja, 
skladiščenja, transportiranja, embaliranja in etiketiranja okrasnih zelnatih rastlin. 
K2: Voditi proizvodno tehnološko dokumentacijo. 
K3: Povezovati teoretična in praktična znanja ter spremljati in uvajati novosti pri svojem delu. 
K4: Varovati in ohranjati okolje ter življenjsko pestrost. 
K5: Spremljati in upoštevati zakonodajo ter zagotavljati kakovost svojih izdelkov in storitev. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Vseh 38 ciljev, ki jih predmet vsebuje, so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1. Cilji od 724 do 
761 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, en evalvator pa je pri tem še dodal: »Da, široko, a 
v primerjavi z državami EU, kjer je to maksimalno razvito, tudi nujno potrebno.« 

 
Manjkajoča znanja: 
En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

− Pozna posamezne vrste in sorte okrasnih rastlin. 
Pri formativnih ciljih pa: 

− Prepozna posamezne vrste in sorte okrasnih rastlin. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil formativni cilj 749: organizira tehnologijo in uvede nove tehnologije 
pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin v zavarovanem prostoru. 
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7.3.17 Strokovni modul Tehnologija hortikulturnih rastlin – Predmet 
Pridelovanje drevnine 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Organizirati in izbirati sodoben tehnološki postopek razmnoževanja, pridelovanja, 
skladiščenja, transportiranja, embaliranja in etiketiranja drevnine. 
K2: Voditi proizvodno tehnološko dokumentacijo. 
K3: Povezovati teoretična in praktična znanja ter spremljati in uvajati novosti pri svojem delu. 
K4: Varovati in ohranjati okolje ter življenjsko pestrost rastlinskih združb. 
K5: Spremljati in upoštevati zakonodajo ter zagotavljati kakovost svojih izdelkov in storitev. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 31 ciljev, za katere vsi evalvatorji pravijo, da so temeljni (ocena 1). Cilji od 
762 do 792 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil dva informativna cilja in sicer cilj 769: sklepa na gojitveno 
zahtevnost drevnine z ozirom na pridelovalne pogoje ter razporedi drevnino glede na 
pridelovalne zahteve in cilj 778: oceni posledice različnih načinov vzgoje, oskrbe in 
vzdrževanja drevnine do prodaje in/ali sajenja na stalno mesto ter najde najustreznejši način 
in ovrednoti ekonomske učinke. Dopolnil je tudi formativni cilj 792: je zmožen pravočasnega 
reagiranja na spremembe v rasti in razvoju drevnine v drevesnici, poiskati rešitve in se 
prilagoditi na nove delovne situacije pri vzgoji, oskrbi in vzdrževanju drevnine do prodaje 
in/ali sajenja na stalno mesto ter pozna optimalne rešitve. 
 
 
7.3.18 Strokovni modul Tehnologija hortikulturnih rastlin – Predmet 
Praktično izobraževanje 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 32 ciljev, za katere vsi evalvatorji pravijo, da so temeljni (ocena 1). Cilji od 
793 do 824 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
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Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator pri informativnem cilju 807 (pozna zakone, pravilnike, predpise in standarde, ki 
opredeljujejo pridelovanje vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine) sprašuje »V kolikšnem 
obsegu? Posamezne akte ali konkretne zakone?« 
 
 
7.3.19 Strokovni modul Krajinsko vrtnarstvo – Predmet Zemljemerstvo in 
priprava terena 
 
Poklicni kompetenci: 
K1: Načrtovati in izvesti geodetske izmere ter voditi proizvodno tehnološko dokumentacijo in 
sodelovati z različnimi inštitucijami. 
K2: Organizirati postopke zemeljskih del in uporabljati primerne načine komunikacije pri 
reševanju problemov in organizaciji dela. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Izmed 61 ciljev, ki jih predmet vsebuje, jih je 59 (96,7 %) prejelo oceno 1. Za ostala dva 
formativna cilja en evalvator meni, da bi ju lahko izpustili (ocena 2), kar pa še vedno ne 
ustreza kriterijem za slabo ocenjene cilje. Ta dva cilja sta: 

1. Cilj 858: načrtuje naloge; 
2. Cilj 859: oblikuje zamisli. 

 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem je en evalvator še dodal: »Da, saj je to 
področje prepogosto zanemarjeno, rezultat izvajanja del na terenu pa so negativne 
posledice.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri dveh formativnih ciljih dodal opombo, in sicer pri cilju 858 (načrtuje 
naloge) »ni jasno za kakšne naloge gre« in cilju 859 (oblikuje zamisli) »ni jasno za kakšne 
zamisli gre.« 
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7.3.20 Strokovni modul Krajinsko vrtnarstvo – Predmet Gradiva in 
parkovna tehnika 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Načrtovati nabavo in dobavo repromateriala s hkratnim raziskovanjem tržišča in 
spremljanjem novosti na vseh področjih informiranja. 
K2: Organizirati in izbirati tehnološki postopek gradnje grajenih prvin in postopek sajenja 
zelenih površin, voditi proizvodno tehnološko dokumentacijo in sodelovati z različnimi 
inštitucijami. 
K3: Zagotavljati kakovost storitev gradnje zelenih površin ter razvijati strokovne in poklicne 
odgovornosti. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 84 ciljev, katere so vsi evalvatorji ocenili kot temeljne (ocena 1). Cilji od 
886 do 969 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem en evalvator še dodaja: »Da, vse nujno 
potrebno, da lahko grajeno prvino, z ustreznim rastlinskim izborom, povežemo v harmonično 
celoto.« 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator pri informativnem cilju 907 (razloži prenašanje horizontalnih in vertikalnih 
meritev na teren) dodaja, da se ta »že ponavlja.« 
Drug evalvator pa je dopolnil dva formativna cilja in sicer cilj 958: uporablja namakalni 
sistem ter ga zna načrtovati in položiti in cilj 963: izbere primerne rastline za tlakovane, 
vodne površine in rastline za vrtno arhitekturne elemente oziroma pozna rastline in njihove 
potrebe. 
 
 
7.3.21 Strokovni modul Krajinsko vrtnarstvo – Predmet Zasaditev in 
vzdrževanje zelenih površin 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Načrtovati in organizirati prostorsko-ureditvene operacije v prostoru s hkratnim 
raziskovanjem tržišča in spremljanjem novosti. 
K2: Organizirati postopke saditve, vzdrževanja in oskrbovanja zelenih površin. 
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K3: Uporabljati primerne načine komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in 
izvajanju posameznih nalog ter voditi proizvodno-tehnološko dokumentacijo in sodelovati z 
različnimi inštitucijami. 
K4: Razvijati strokovno in poklicno odgovornost. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, z izjemo četrte kompetence, za katero le 
en evalvator meni, da bi jo lahko izpustili (M = 1,14). Svojo odločitev utemeljuje: »Razvijanje 
strokovne in poklicne odgovornosti je logična kompetenca, ki je po mojem mnenju ni potrebno 
posebej omenjati.« 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 128 ciljev, katere so vsi evalvatorji ocenili kot temeljne (ocena 1). Cilji od 
970 do 1097 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri tem pa dva evalvatorja še dodajata: »Da, saj 
neznanje na tem področju naredi nepopravljive napake tudi za desetletje in več« ter »Da, tu je 
prava povezava vseh znanj«. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je dopolnil informativni cilj 970: razlikuje javne, poljavne in zasebne zelene 
površine ter pozna njihove zakonitosti. 
 
 
7.3.22 Strokovni modul Krajinsko vrtnarstvo – Predmet Praktično 
izobraževanje 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 66 ciljev, katere so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1. Cilji od 1098 do 1163 
so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Nobeden od evalvatorjev ni ničesar pripomnil. 
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7.3.23 Strokovni modul Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Razlikovati in opredeliti lastnosti temeljnih elementov hortikulturnega oblikovanja v 
bivalnih, poslovnih ter drugih prostorih. 
K2: Spoznavati načine projektiranja v posameznih umetnostnozgodovinskih obdobjih 
hortikulturnega oblikovanja. 
K3: Razlikovati dekorativne rastline namenjene hortikulturnemu oblikovanju bivalnih, 
poslovnih in drugih prostorov. 
K4: Razlikovati materiale, pripomočke in orodja za načrtovanje in oblikovanje vizualne 
podobe notranjih in zunanjih poslovnih, bivalnih in drugih prostorov z dekorativnimi 
rastlinami. 
K5: Oskrbovati, vzdrževati in ohranjati kakovost dekorativnih rastlin ter materialov, 
pripomočkov in orodij. 
K6: Analizirati značilnosti različnih prostorov. 
K7: Razvijati načine projektiranja in kompozicije v bivalnih, poslovnih in drugih prostorih. 
K8: Spoznavati oblike prostorskega reda. 
 
Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Modul vsebuje 102 ciljev, od tega je 91 (89,2 %) ciljev prejelo oceno 1. Preostalih 11 
(10,8 %) ciljev je od enega (M = 1,14) evalvatorja prejelo oceno 2, kar pa še vedno ne ustreza 
kriterijem za slabo ocenjene cilje. Mednje spada šest informativnih in pet formativnih ciljev. 
 
Informativni cilji:  

1. Cilj 1164: opredeli značilnosti hortikulturnega oblikovanja v Egiptu, antični Grčiji in 
rimskem imperiju; 

2. Cilj 1165: opredeli značilnosti hortikulturnega oblikovanja v romaniki in gotiki; 
3. Cilj 1166: opredeli značilnosti hortikulturnega oblikovanja v renesansi, baroku in 

rokokoju; 
4. Cilj 1167: prepozna značilnosti hortikulturnega oblikovanja neoklasicizma in 

bidermajerja; 
5. Cilj 1168: razloži značilnosti hortikulturnega oblikovanja na Daljnem vzhodu; 
6. Cilj 1208: ponovi IKT tehnologijo. 

Formativni cilji: 
7. Cilj 1211: analizira značilnosti hortikulturnega oblikovanja v Egiptu, antični Grčiji in 

rimskem imperiju; 
8. Cilj 1212: analizira značilnosti hortikulturnega oblikovanja v romaniki in gotiki; 
9. Cilj 1214: analizira značilnosti hortikulturnega oblikovanja renesanse, baroka in 

rokokoja; 
10. Cilj 1215: analizira značilnosti hortikulturnega oblikovanja v neoklasicizmu; 
11. Cilj 1217: analizira razvoj cvetličarn. 
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Glede na postavljene kriterije modul nima slabo ocenjenih ciljev. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, pri čemer en evalvator še dodaja: »Vsekakor, 
čeprav bi lahko bila kakšna od ocen 2 ali 3, vendar bi bil to manjko v celotnem mozaiku, ki bi 
bil neharmoničen«. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 1208 (ponovi IKT tehnologijo) opomnil, da »ni jasno, 
kaj v zvezi z IKT tehnologijo ponovi.« 
 
 
7.3.24 Strokovni modul Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami – 
Praktično izobraževanje 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje devet ciljev, katere so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1. Cilji od 1266 do 
1274 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe:  
Nobeden od evalvatorjev ni ničesar pripomnil. 
 
 
7.3.25 Strokovni modul Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi 
površinami 
 
Poklicne kompetence: 
K1: Načrtovati in organizirati upravljanje rekreacijskih in športnih zelenih površin. 
K2: Voditi, koordinirati in nadzirati delo posameznikov, delovnih sredstev, materialov in 
tehnologije na rekreacijskih in športnih zelenih površinah. 
K3: Pripravljati idejne načrte za vzpostavitev rekreacijskih in športnih zelenih površin. 
K4: Voditi oskrbo in vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih površin. 
K5: Skrbeti za varstvo travne ruše. 
K6: Vzdrževati in varno uporabljati specialno mehanizacijo. 
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Vse kompetence so vsi evalvatorji ocenili z oceno 1, pri tem pa nihče ni dodal morebitne 
manjkajoče kompetence ali opombe. 
 
Operativni cilji: 
Modul vsebuje 43 ciljev, katere so vsi evalvatorji ocenili kot temeljne (ocena 1). Cilji od 1275 
do 1317 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
En evalvator je pri informativnem cilju 1278 (pozna in razlikuje rastlinske elemente za 
zasajanje rekreacijskih in športnih površin) opomnil: »Verjetno je tu mišljeno tudi, da pozna 
vrste rastlin, ki so primerne za rekreacijske in športne površine – sicer ta cilj manjka.« 
 
 
7.3.26 Strokovni modul Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi 
površinami – Praktično izobraževanje 
 
Operativni cilji: 
Predmet vsebuje 42 ciljev, katere so vsi evalvatorji ocenili kot temeljne (ocena 1). Cilji od 
1318 do 1359 so podani v Prilogi 5. 
 
Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 
poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 
 
Manjkajoča znanja: 
Evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 
 
Opombe: 
Nobeden od evalvatorjev ni ničesar pripomnil. 
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7.4 ODGOVORI NA ODPRTA VPRAŠANJA 
 
Evalvatorji so odgovarjali na pet odprtih vprašanj, ki so se navezovala na celoten 
izobraževalni program in temeljne cilje prenove. 
 
1. Ali so po vašem mnenju poklicni standardi, vključeni v študijski program Hortikultura 
izbrani smiselno in ustrezno glede na zahteve na trgu dela ter vključujejo potrebne 
kompetence? Prosimo, napišite svoje mnenje za vsak poklicni standard posebej. 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Vsi navedeni poklicni standardi so izbrani smiselno in ustrezno. (4 odgovori) 
2. Poklicni standardi so ustrezno in smiselno izbrani, omogočajo široka znanja in delo v 

različnih dejavnostih od vzgoje do urejanje notranjega in zunanjega prostora z 
zelenjem in seveda trženje le tega. 

3. Da. Vendar ker ne poznam zahtev na trgu, težko ocenjujem ustreznost programa (velja 
za vse navedene poklicne standarde). 

4. Majhen slovenski trg skoraj vedno zahteva, če je le mogoče, združevanje znanj v eni 
osebi, kar tudi poceni delovni proces in naredi ponudnika bolj konkurenčnega. Zato je, 
potrebno obvladati veliko znanj v eni osebi: strokovni sodelavec/ strokovna sodelavka 
za krajinsko vrtnarstvo je področje, ki zna izbrati, in smiselno postaviti v prostor; 
strokovni sodelavec/ strokovna sodelavka za vrtnarsko tehnologijo pozna 
karakteristike materialov in se s tem navezuje na prvi standard; upravljalec/ 
upravljalka rekreacijskih in športnih zelenih površin mora imeti znanja prvi dveh 
standardov, saj mora vzdrževati postavljeno ureditev in z znanjem o karakteristikah 
materialov zadostiti zahtevam rastlin ob vzdrževanju; strokovni sodelavec/ strokovna 
sodelavka za oblikovanje in urejanje poslovnega in bivalnega prostora z rastlinami je 
področje, ki zopet združuje znanja prvih treh standardov, le, da je v tem primeru 
vključeno tudi notranje in zunanje bivalno okolje. 

 
 
2. Ali je višješolski študijski program zasnovan tako, da posamezniku omogoča razvijanje 
znanja, spretnosti in kompetenc za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu ter mu 
omogoča večjo delovno mobilnost med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Če govorimo o obvladovanju znanj kot homogene celote, vsekakor. 
3. Višješolski študijski program Hortikultura je zasnovan tako, da posamezniku, ki konča 

študij, omogoča razvijanje znanja, spretnosti in kompetenc za hitro prilagajanje 
razmeram v delovnem procesu ter mu omogoča večjo delovno mobilnost med poklici 
in delovnimi mesti pri zaposlovanju. 
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3. Ali so predmeti smiselno povezani v module (za pomoč poglejte predmetnik v 
predstavitvenem delu evalvacijskega gradiva)? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (3 odgovori) 
2. Da, so pa tudi dokaj obsežni. 
3. Da. Predvsem pri izbirnih predmetih je smiselno, da so vsi predmeti za poklicni 

standard združeni v modul. Poslovanje in ekonomika ter Poslovanje in zakonodaja bi 
lahko razvrstili tudi drugače, ampak ne bi bilo bistvene razlike. 

4. Morebiti bi lahko določena področja še združili, vendar bi lahko potem prišlo do 
nejasnosti in zmede, tako, da je obstoječe pripravljeno stanje smiselno. 

5. Predmeta Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije in Varovanje krajine, 
prostora in okolja bi bilo smiselno vključiti v modul Upravljanje z rekreacijskimi in 
športnimi površinami. Predmeta Vrtnarska tehnologija in Mehanizacija v krajinarstvu 
in hortikulturi bi bilo smiselno vključiti v modul Tehnologija hortikulturnih rastlin. 

 
 
4. Ali so cilji praktičnega izobraževanja skladni s cilji predmetov, ki so vključeni v 
posamezen modul? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (5 odgovorov) 
2. Da. Mogoče samo pri modulu Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami malo 

premalo praktičnega usposabljanja pri samem načrtovanju ureditve posameznega 
prostora (IKT tehnologija). 

3. Včasih je zaznati nekoliko preveč obširnosti, vendar z mnenjem, da preveč znanja 
nikoli ni odveč in preizkušena teorija v praksi pokaže smiselnost izvajanja v realnosti, 
potrdimo skladnost. 

 
 
5. Ali menite, da kompetence in cilji, opredeljeni v katalogih znanja, omogočajo doseganje 
kompetenc, zapisanih v poklicnih standardih? 
 
Odgovori evalvatorjev: 

1. Da. (4 odgovori) 
2. Da. V kolikor gledamo posamezen modul. Ko gledamo celoto, se tudi tu pojavlja 

ponavljanje določenih vsebin med moduli. 
3. Kompetence in cilji, opredeljeni v katalogih znanja, omogočajo doseganje kompetenc, 

zapisanih v poklicnih standardih. 
4. Nikdar si ne bi želel soditi, da je česa preveč, saj tisto, kar ne potrebujemo pozabimo, 

potrebna znanja pa nadgrajujemo. 
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7.5 SKLEP 
 
Sedem evalvatorjev je ocenjevalo pomembnost 1359 operativnih ciljev, ki tvorijo višješolski 
izobraževalni program Hortikultura. Vsi evalvatorji hkrati so oceno 1 (temeljni cilj) pripisali 
1305 ciljem, kar predstavlja 96,0 % vseh ciljev. Glede na postavljene kriterije za slabo 
ocenjene cilje, evalvatorji niso izločili nobenega cilja. 
 
Program vsebuje 7 strokovnih modulov, nekateri izmed njih pa so razdeljeni tudi na strokovne 
predmete in praktično izobraževanje, tako, da program skupno vsebuje 26 različnih 
predmetov oziroma sklopov, od tega osem praktičnega izobraževanja. Evalvatorji so kar v 17 
sklopih ocenili vse cilje kot temeljne (ocena 1). V sedmih sklopih so ocenili več kot 85 % 
ciljev kot temeljnih, malenkost slabše pa so ocenili cilje dveh sklopov, in sicer: 

• Poslovanje in ekonomika – Predmet Ekonomika in management podjetij (78,8 % 
temeljnih ciljev); 

• Strokovni modul Poslovanje in zakonodaja – Predmet Zakonodaja v kmetijstvu in 
zagotavljanje kakovosti (72,1 % temeljnih ciljev). 

 
Za nekatere cilje pri obeh predmetih je nekaj evalvatorjev dejalo, da bi jih lahko izpustili, saj 
so opredeljeni preširoko in so prezahtevni ali pa so že vključeni pri drugih predmetih. 
  
Program vsebuje tudi 103 kompetence, od katerih so jih 101 (98,1 %) vsi evalvatorji označili 
kot temeljne (ocena 1). Ena kompetenca, ki od vseh evalvatorjev ni dobila ocene 1, je 
vključena v predmetu Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi, to je Ohranjati življenjske in 
uporabniške navade ljudi, za katero dva evalvatorja menita, da bi jo lahko izpustili (ocena 2). 
Druga kompetenca pa je vključena pri predmetu Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin 
(strokovni modul Krajinsko vrtnarstvo), to je Razvijati strokovno in poklicno odgovornost, za 
katero le en evalvator meni, da bi jo lahko izpustili, saj je »razvijanje strokovne in poklicne 
odgovornosti logična kompetenca, ki je po mojem mnenju ni potrebno posebej omenjati.« 
 
Pri vseh modulih in predmetih v izobraževalnem programu so evalvatorji na vprašanje, ali so 
navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne kompetence, v večini 
odgovorili pritrdilno. Pri modulih Poslovanje in ekonomika ter Komunikacija in informatika 
pa nekateri evalvatorji opozarjajo na preveč široko zastavljene cilje. 
 
Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem strokovnem modulu oziroma predmetu dopisati še 
manjkajoča znanja in kompetence ter morebitne opombe. Skupno so v celem programu 
evalvatorji dodali le pet manjkajočih znanj (Spozna programe za načrtovanje vrtov; Pozna 
tujerodne invazivne rastlinske vrste; Pozna sodobno mehanizacijo na področju hortikulture in 
zna oceniti prednost uporabe; Pozna posamezne vrste in sorte okrasnih rastlin; Prepozna 
posamezne vrste in sorte okrasnih rastlin) in nobene kompetence. Opombe evalvatorjev pa se 
največkrat navezujejo na popravljanje ali dopolnitve nekaterih (skupno 25) ciljev. 
 
 



193 
 

Evalvatorji soglasno menijo, da je program zasnovan tako, da posamezniku omogoča 
razvijanje znanja, spretnosti in kompetenc za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu 
ter mu omogoča večjo delovno mobilnost med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju. 
Ravno tako se strinjajo, da so cilji praktičnega izobraževanja skladni s cilji predmetov ter da 
kompetence in cilji, opredeljeni v katalogih znanja, omogočajo doseganje kompetenc, 
zapisanih v poklicnih standardih. 
Evalvatorji so izrazili deljena mnenja glede smiselne povezave predmetov v module, saj se 
nekateri s sedanjo povezavo strinjajo, trije evalvatorji pa menijo: 

1. Da. Predvsem pri izbirnih predmetih je smiselno, da so vsi predmeti za poklicni 
standard združeni v modul. Poslovanje in ekonomika ter Poslovanje in zakonodaja bi 
lahko razvrstili tudi drugače, ampak ne bi bilo bistvene razlike. 

2. Morebiti bi lahko določena področja še združili, vendar bi lahko potem prišlo do 
nejasnosti in zmede, tako, da je obstoječe pripravljeno stanje smiselno. 

3. Predmeta Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije in Varovanje krajine, 
prostora in okolja bi bilo smiselno vključiti v modul Upravljanje z rekreacijskimi in 
športnimi površinami. Predmeta Vrtnarska tehnologija in Mehanizacija v krajinarstvu 
in hortikulturi bi bilo smiselno vključiti v modul Tehnologija hortikulturnih rastlin. 

 
Evalvatorji se strinjajo, da so poklicni standardi Strokovni sodelavec/ strokovna sodelavka za 
krajinsko vrtnarstvo, Strokovni sodelavec/ strokovna sodelavka za vrtnarsko tehnologijo, 
Upravljalec/ upravljalka rekreacijskih in športnih zelenih površin ter Strokovni sodelavec/ 
strokovna sodelavka za oblikovanje in urejanje poslovnega in bivalnega prostora z rastlinami 
izbrani smiselno in ustrezno, pri tem pa velja izpostaviti opombo enega evalvatorja:  

1. Majhen slovenski trg skoraj vedno zahteva, če je le mogoče, združevanje znanj v eni 
osebi, kar tudi poceni delovni proces in naredi ponudnika bolj konkurenčnega. Zato 
je, potrebno obvladati veliko znanj v eni osebi: Strokovni sodelavec/ strokovna 
sodelavka za krajinsko vrtnarstvo je področje, ki zna izbrati, in smiselno postaviti v 
prostor; Strokovni sodelavec/ strokovna sodelavka za vrtnarsko tehnologijo pozna 
karakteristike materialov in se s tem navezuje na prvi standard; Upravljalec/ 
upravljalka rekreacijskih in športnih zelenih površin mora imeti znanja prvi dveh 
standardov, saj mora vzdrževati postavljeno ureditev in z znanjem o karakteristikah 
materialov zadostiti zahtevam rastlin ob vzdrževanju; Strokovni sodelavec/ strokovna 
sodelavka za oblikovanje in urejanje poslovnega in bivalnega prostora z rastlinami je 
področje, ki zopet združuje znanja prvih treh standardov, le, da je v tem primeru 
vključeno tudi notranje in zunanje bivalno okolje. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
Sedem evalvatorjev je ocenjevalo pomembnost operativnih ciljev, ki tvorijo strokovne dele 
pet izobraževalnih programov s področja hortikulture (Cvetličar/SPI, Vrtnar/SPI, 
Hortikulturni tehnik/SSI in PTI ter Hortikultura/VSI). Evalvacija posameznega 
izobraževalnega programa je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu smo želeli ugotoviti 
predvsem vsebinsko ustreznost programa, v drugem delu pa, kako uspešno so bili uresničeni 
nekateri temeljni cilji prenove programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, kot so 
zagotavljanje mobilnosti in možnosti nadaljnjega izobraževanja, povezovanje različnih vrst 
znanja in preseganje predmetne razdrobljenosti. 
 
Eksperti s področja šolstva (trije), iz vrst delodajalcev (trije) in iz področja znanosti (eden) so 
ocenjevali vsebinsko ustreznost zgoraj navedenih izobraževalnih programov in doseganje 
ciljev prenove na podlagi zahtev poklicnih standardov, ciljev izobraževalnih programov in 
predmetnikov ter glede na svoje poznavanje stroke in njenega razvoja. Eksperti so bili 
naprošeni, da s številko 1 označijo temeljne oziroma najpomembnejše cilje/kompetence za 
izobrazbo na katero pripravlja izobraževalni program, s številko 2 označijo cilje in 
kompetence, ki sicer niso odveč, bi jih pa lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi 
izpustili in s številko 3 tiste cilje oziroma kompetence, ki so odveč in bi jih lahko tudi 
izpustili. Hkrati so bili evalvatorji naprošeni, da dopišejo morebitna manjkajoča znanja 
oziroma kompetence ter opombe. 
 
Podrobni rezultati evalvacije, vezani na oceno zgoraj navedenih področij za posamezen 
izobraževalni program so predstavljeni v posameznih poglavjih poročila in v prilogi. 
Najpomembnejše skupne rezultate pa povzemamo v naslednjih ugotovitvah. 
 
Prvi sklop evalvacije je bil, kot rečeno, namenjen ugotavljanju vsebinske ustreznosti 
posameznih izobraževalnih programov, zato so evalvatorji ocenjevali pomembnost kompetenc 
in operativnih ciljev (znanj in spretnosti) strokovnih modulov oziroma predmetov. 
 
Rezultati kažejo, da so opredeljene kompetence, ki se razvijajo v različnih strokovnih 
modulih izobraževalnih programov v veliki večini ustrezne oziroma pomembne za 
usposobljenost diplomantov. Povprečna skupna splošna ocena kaže, da je bilo skoraj 98% 
vseh kompetenc (iz 5 IP) s strani vsaj enega evalvatorja ocenjenih z oceno 1. V povprečju 
slabih 87 % kompetenc vseh programov pa je od vseh evalvatorjev ocenjenih kot temeljnih, se 
pravi z oceno 1. Od tega povprečja v negativnem smislu najbolj odstopa program 
Hortikulturni tehnik / PTI (76,8 %) in v pozitivnem višješolski študijski program Hortikultura, 
v katerem so vsi evalvatorji kar 98,1 % kompetenc ocenili kot temeljne (Tabela 31).  
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Tabela 31: Povprečna skupna ocena kompetenc strokovnih modulov po posameznih 
izobraževalnih programih 
 Izobraževalni program 
Kompetence Cvetličar Vrtnar HT SSI HT PTI Hortikultura Povprečje 

∑ število 53 78 120 99 103 91 
Ocena 1 
(najmanj en 
evalvator) 

96,2 % 96,9 % 99,6 % 96,7 % 99,6 % 97,8 % 

Ocena 1 (vsi 
evalvatorji) 

79,2 % 
(42) 

82,1 % 
(64) 

97,5 % 
(117) 

76,8 % 
(76) 

98,1 % 
(101) 86,7 % 

 
V programu Cvetličar so evalvatorji najslabše ocenili kompetence iz sklopov Osnove 
krajinskega vrtnarstva ter Fizikalne in kemijske osnove v biotehniki.  
V programu Vrtnar pa kompetence modula Osnove podjetništva in prodaje ter iz vsebinskih 
sklopov Osnovna načela in zakonitosti oblikovanja, Informacijsko-komunikacijska 
tehnologija, Športne igre. Slabše so bile ocenjene tudi kompetence modula Drevesničarstvo in 
trsničarstvo, pri čemer je en evalvator dodal, da je »trsničarstvo malo preveč specifično za 
vrtnarje«. 
Kompetence programa Hortikulturni tehnik/SSI so bile med najbolje ocenjenimi, so pa 
posamezni evalvatorji pri nekaterih sklopih (predvsem izbirnih) opozorili na ponavljanje 
oziroma podvajanje in na prezahtevnost kompetenc. Slednja ugotovitev velja tudi za nekatere 
kompetence v programu Hortikulturni tehnik/PTI (modul Logistika v vrtnarstvu in 
Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem). Je pa eden izmed evalvatorjev 
dodal eno kompetenco v sklopu Okrasne zelnate rastline (modul Pridelava okrasnih rastlin), 
in sicer »Izbere rastline glede na rastne potrebe«. 
Glede na postavljene kriterije noben izobraževalni program ne vsebuje niti ene slabo 
ocenjene kompetence. 
 
Sledila je ocena operativnih ciljev (informativnih, formativnih), ki podpirajo razvoj 
posameznih kompetenc. 
 
Podatki v spodnji tabeli kažejo, da so opredeljeni operativni cilji (informativni in formativni) 
strokovnih modulov/predmetov v veliki večini ustrezni oziroma pomembni za usposobljenost 
diplomantov. Povprečna skupna splošna ocena kaže, da je bilo skoraj 96,3 % vseh ciljev 
(informativnih in formativnih) petih izobraževalnih programov s strani vsaj enega evalvatorja 
ocenjenih z oceno 1. V povprečju pa je 80 % ciljev vseh programov od vseh evalvatorjev 
ocenjenih kot temeljnih, se pravi z oceno 1. Od tega povprečja v negativnem smislu najbolj 
odstopa program Cvetličar (68,7 %) in v pozitivnem, enako kot pri kompetencah, višješolski 
študijski program Hortikultura, v katerem so vsi evalvatorji 96,0 % ciljev ocenili kot 
temeljnih.  
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Tabela 32: Povprečna skupna ocena ciljev strokovnih modulov po posameznih 
izobraževalnih programih 
 Izobraževalni program 

Cilji Cvetličar Vrtnar HT SSI HT PTI Hortikultura Povprečje  
∑ število 585 966 1315 1120 1359 1069 
Ocena 1 
(najmanj en 
evalvator) 

93,3 % 96,4 % 96,8 % 95,5 % 99,4 % 96,3 % 

Ocena 1 (vsi 
evalvatorji) 

68,7 % 
(402) 

81,4 % 
(786) 

79,8 % 
(1050) 

82,8 % 
(828) 

96,0 % 
(1305) 80,0 % 

 
V programu Cvetličar je bilo glede na dogovorjeni kriterij največ slabo ocenjenih ciljev, in 
sicer 15 oziroma 2,6 %. V programu Vrtnar jih je bilo trikrat manj, torej 5 (0,5 % ciljev). 
Večinoma se slabe ocene nanašajo na cilje iz skupnih biotehniških modulov oziroma 
vsebinskih sklopov. 
V programu Hortikulturni tehnik/SSI je največ slabo ocenjenih ciljev v vsebinskem sklopu 
Fizikalne in kemijske osnove v biotehniki strokovnega modula Vrtnarska mehanizacija, in 
sicer trije od skupno štirih (skupno 0,3 % ciljev). Po mnenju evalvatorjev vsebuje preveč 
splošne cilje in cilje, ki so vezani na znanja, ki jih diplomant tega programa ne potrebuje (npr. 
strojni elementi).  
V programu Hortikulturni tehnik/PTI so bili slabo ocenjeni le trije (0,3 %) cilji, so pa 
evalvatorji opozorili na ponavljanje vsebin in ciljev iz programov srednjega poklicnega 
izobraževanja Cvetličar in Vrtnar ter na nekatere preširoko zastavljene oziroma prezahtevne 
cilje posameznih modulov oziroma vsebinskih sklopov.  
Cilji programa Hortikultura so bili v povprečju daleč najbolje ocenjeni. Nekoliko slabše sta 
bila ocenjena samo dva predmeta Ekonomika in management podjetij ter Zakonodaja v 
kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti. Po mnenju evalvatorjev bi lahko določene cilje izpustili 
(ocena 2) zaradi prevelike zahtevnosti ali podvajanja.  
 
Glede na to, da je področje hortikulture vključeno v širše področje biotehnike so se pri 
pripravi izobraževalnih programov oblikovali nekateri tako imenovani skupni / transferzalni 
strokovni moduli / predmeti z namenom povečanja prehodnosti med programi. Ti vključujejo 
tudi nekatera bolj splošna, ne ozko na stroko vezana znanja. Zato nas je zanimalo, ali se ocene 
ciljev teh skupnih strokovnih modulov bistveno razlikujejo od ocene ciljev ostalih strokovnih 
modulov.  
 
Primerjava povprečnih ocen ciljev skupnih biotehniških in ostalih strokovnih 
modulov/predmetov nam je pokazala, da so bili cilji prvih v povprečju nekoliko slabše 
ocenjeni. Največja razlika je v programu Vrtnar SPI. Izjema je program Hortikulturni 
tehnik/SSI, kjer so bili za spoznanje slabše ocenjeni cilji ostalih strokovnih modulov. 
Evalvatorji so v obeh triletnih programih (Cvetličar, Vrtnar) slabše ocene dodelili sklopom v 
katere so integrirane vsebine naravoslovja (modul Osnove rastlinske pridelave z varstvom 
rastlin – sklop Naravoslovje v biotehniki), kar nam potrjuje predhodne ugotovitve. 
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Tabela 33: Povprečna ocena ciljev posameznega izobraževalnega programa 
Moduli/ 

Predmeti 
Povprečna ocena ciljev posameznega IP 

Cvetličar Vrtnar HT SSI HT PTI Hortikultura 
Skupni biotehniški 
moduli/ Skupni 
višješolski predmeti 

1,086 1,148 1,040 1,102 1,011 

Ostali strokovni 
moduli/ predmeti 1,073 1,013 1,042 1,039 1,006 

 
Pogledali smo tudi, ali se te ocene razlikujejo glede na vrsto ciljev (informativni, formativni). 
Pri obeh kategorijah modulov/predmetov (skupni biotehniški, ostali strokovni moduli) so bili 
pri vseh programih slabše ocenjeni formativni cilji, razen v višješolskem študijskem programu 
Hortikultura, kjer so malenkost slabše ocenjeni informativni cilji strokovnih predmetov. 
 
Tabela 34: Povprečna ocena ciljev posameznega izobraževalnega programa – razdelitev na 
informativne in formativne cilje 

Moduli/ 
Predmeti 

Povprečna ocena ciljev posameznega IP 
Cvetličar Vrtnar HT SSI HT PTI Hortikultura 

INF FOR INF FOR INF FOR INF FOR INF FOR 
Skupni biotehniški 
moduli/ Skupni 
višješolski predmeti 

1,082 1,088 1,125 1,163 1,039 1,041 1,097 1,108 1,008 1,014 

Ostali strokovni 
moduli/ predmeti 1,064 1,084 1,013 1,014 1,039 1,044 1,029 1,051 1,006 1,005 

 
Glede na to, da smo k sodelovanju povabili evalvatorje, ki delujejo na različnih področjih, eni 
kot izobraževalci, drugi kot delodajalci in tretji na področju znanosti, nas je zanimalo, ali se 
njihov pogled na potrebnost ciljev razlikuje. Dejansko se njihove ocene razlikujejo. 
Evalvatorji s področja šolstva so bili v povprečju najbolj kritični, najboljše pa so bili cilji vseh 
programov v povprečju ocenjeni s strani predstavnika znanosti.  
 
Tabela 35: Povprečna ocena ciljev posameznega izobraževalnega programa – razdelitev 
glede na področja šola (Š), delodajalci (D) in znanost/fakulteta (Z) 

Moduli/ 
Predmeti 

Povprečna ocena ciljev posameznega IP 
Cvetličar SPI Vrtnar SPI 

Š D Z Š D Z 
Skupni biotehniški 
moduli 1,190 1,010 1,000 1,141 1,203 1,000 

Ostali strokovni 
moduli/ predmeti 1,148 1,020 1,010 1,029 1,000 1,005 

 

Moduli/ 
Predmeti 

Povprečna ocena ciljev posameznega IP 
HT SSI HT PTI Hortikultura 

Š D Z Š D Z Š D Z 
Skupni biotehniški 
moduli/ Skupni 
višješolski predmeti 

1,086 1,007 1,000 1,086 1,153 1,000 1,015 1,011 1,000 

Ostali strokovni 
moduli/ predmeti 1,086 1,011 1,000 1,037 1,054 1,000 1,008 1,005 1,000 
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Pri vsakem modulu/predmetu nas je tudi zanimalo, ali opredeljeni informativni in 
formativni cilji podpirajo razvoj kompetenc. 
Rezultati kažejo, da je za približno polovico ciljev programov Vrtnar/SPI, Hortikulturni 
tehnik/SSI in Hortikulturni tehnik/PTI večina evalvatorjev mnenja, da so opredeljeni tako, da 
razvijajo pripadajoče poklicne kompetence, pri ostali polovici ciljev pa so nekateri opozorili 
na prevelik obseg in zahtevnost ter na ponavljanje določenih ciljev. Za cilje 
modulov/predmetov in vsebinskih sklopov programov Cvetličar/SPI in Hortikultura/VSI pa 
so večinoma menili, da generalno razvijajo poklicne kompetence programa.  
 
Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem strokovnem modulu/predmetu oziroma vsebinskem 
sklopu dopisati po njihovem mnenju manjkajoča znanja in kompetence ter morebitne 
opombe. Pogrešili so predvsem sodobnejša znanja s področja informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in s področja okolju prijazne zaščite rastlin (FFS). 
 
Glede odvečnih ciljev pa se opombe evalvatorjev največkrat navezujejo na ponavljanje 
oziroma podvajanje ciljev, kar je tudi glavni vzrok temu, da so slabše ocenili določene 
module oziroma vsebinske sklope. Izpostavili so tudi odvečnost nekaterih vsebin, zlasti pri 
modulih, ki nimajo neposredne uporabne vrednosti za posamezen poklic (predvsem v skupnih 
biotehniških modulih in vsebinskih sklopih, ki so vezani na integracijo naravoslovja).  
Nekaj ciljev pri posameznih programih so nekateri evalvatorji tudi dopolnili ali posodobili. 
Lahko rečemo, da so rezultati ocene pomembnosti kompetenc in ciljev v veliki meri skladni. 
 
V drugem sklopu so evalvatorji odgovarjali na odprta vprašanja. Prosili smo jih za njihovo 
mnenje glede ustreznosti integracije znanja in povezovanja posameznih vsebin v sklope, 
povezovanja teorije in prakse, o možnostih za nadaljnje izobraževanje in mobilnost. Želeli 
smo dobiti tudi njihovo mnenje o poklicnih standardih, ki so bili podlaga za pripravo 
posameznih izobraževalnih programov.  
 
Zanimalo nas je mnenje evalvatorjev o tem, ali so novi programi srednjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja Cvetličar, Vrtnar in oba Hortikulturna tehnika (SSI in PTI) 
pripravljeni tako, da je presežena predmetna razdrobljenost in zagotovljena čim večja stopnja 
integrativnosti znanja. Mnenja so bila deljena. Sicer je število pozitivnih odgovorov višje, 
vendar pa so bila podana tudi negativna mnenja, predvsem na račun že prej večkrat 
omenjenega podvajanja ciljev in nesmiselne integracije določenih vsebin v posamezne 
strokovne module. Pri programih Hortikulturni tehnik/SSI in PTI pa je en evalvator 
enoznačno zapisal, da je predmetna razdrobljenost še vedno prevelika.  
So pa večino ciljev ocenili kot dovolj jasno opredeljene, praktično izobraževanje pa kot dobro 
teoretično osmišljeno. 
 
Ocena večine evalvatorjev je, da programi omogočajo večjo mobilnost ter da usvojitev 
predvidenih kompetenc, znanj in spretnosti daje dijakom zadostno osnovo za nadaljevanje 
izobraževanja na hortikulturnem področju. Eden od evalvatorjev je pri tem dodal: »da, ob 
predpostavki, da jih res v celoti usvojijo«, pri programu Hortikulturni tehnik PTI pa: »da, če 
imajo ustrezno predznanje.«  
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Večina poklicnih standardov, ki so bili podlaga za pripravo izobraževalnih programov je 
bila ocenjena kot smiselnih in ustreznih glede na zahteve na trgu dela. Zaradi majhnosti 
domačega trga in potrebe po široki usposobljenosti diplomantov je bilo podanih nekaj 
predlogov o združitvi posameznih poklicnih standardov (npr. Oblikovalec cvetličnih dekoracij 
in Izdelovalec aranžerskega materiala, Vrtnar pridelovalec in Zelenjadar, Parkovni vrtnar in 
Vzdrževalec rekreacijskih in športnih površin…).  
 
Evalvatorji so opozorili tudi na nekatera manjkajoča (npr. pri Oblikovalcu cvetličnih vezav: 
pripravi in izdela aranžerske konstrukcije iz različnih materialov in za različne dogodke) 
oziroma nepotrebna/prezahtevna znanja in spretnosti v poklicnih standardih.  
 
Omeniti velja tudi mnenji dveh evalvatorjev glede poklicnega standarda Vodja vrtnarskega 
podjetja, ki pravita, da bi ga lahko pogrešili. Kvalitetno obvladovanje kompetenc drugih dveh 
standardov, ki sta podlaga programu Hortikulturni tehnik (Oblikovalec/ oblikovalka poslovnih 
in bivalnih prostorov s cvetjem ter Oblikovalec in urejevalec/ oblikovalka in urejevalka okolja 
z rastlinami) je dovolj, če področje prvega standarda pokriva za organizacijo in finance bolj 
sposobna oseba, kar pa ne velja v obratni smeri. 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov evalvacije lahko zaključimo, da so izobraževalni programi 
vsebinsko večinoma dobro zasnovani. Podanih pa je bilo tudi kar nekaj smiselnih usmeritev 
za njihovo izboljšanje in odpravo določenih pomanjkljivosti. Predvsem pri skupnih 
biotehniških modulih/predmetih bo potreben temeljit razmislek in presoja o tem, ali določene 
vsebine dejansko ovirajo dijake pri doseganju dobrih učnih rezultatov in kakovostne 
usposobljenosti za poklic, in na drugi strani, ali ne bi njihova izločitev zmanjšala širino profila 
in negativno vplivala na dejanske možnosti za nadaljnje izobraževanje.  
 
Glede na ocene evalvatorjev o jasnosti ciljev in njihovi smiselnosti za doseganje kompetenc, 
teoretični osmišljenosti praktičnega izobraževanja, možnostih za nadaljevanje izobraževanja 
in mobilnosti lahko rečemo, da so bili cilji prenove relativno dobro uresničeni. 
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