
 
 
 

 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa GOJENJE, PREDELAVA, TRŽENJE IN UPORABA JAGODIČJA 

Področje Biotehnika - kmetijstvo 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 

dr. Mateja Colarič Bajc 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci programa usposabljanja bodo nadgradili oziroma 
pridobili kompetence s področja pridelave, predelave, trženja in 
uporabe poznanih in manj poznanih vrst jagodičja. Osvajanje 
kompetenc bo najprej teoretično in nato še na terenu - v samih 
nasadih jagodičja in v predelavi, vključno z enodnevno ekskurzijo, 
kjer si udeleženci ogledajo in se seznanijo s primeri dobrih praks. 
Pri udeležencih bomo povečali zanimanje za pridelavo jagodičja, 
izboljšali načine predelave, trženja in uporabe izdelkov iz jagodičja 
ter posredno vplivali na povečano domačo (lokalno) pridelavo in 
oskrbo potrošnikov z jagodičjem. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
 
V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 
2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega 
področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela – 
spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti, ki 
bodo prilagojene razvojnim 
potrebam trga dela. Ena od prednostnih ciljnih skupin tega področja so 
zaposleni na manjših kmetijskih obratih, ki z odločitvijo za pridelavo 
produktov, ki predstavljajo pomembno tržno nišo, na manjših površinah 
lahko ustvarjajo dodano vrednost in dodatne zaposlitve. 
Enako velja za večje obrate, ki lahko del površine namenijo takim 
Pridelkom kot je jagodičevje in prav tako povečajo dodano vrednost 
Svojih obratov, hkrati pa zapolnujejo tudi potrebe na trgu, pri potrošnikh. 
S tem se zasleduje tudi cilj povečanja ponudbe lokalno pridelane 
Hrane in družbena odgovornost. 
 
Jagodičje je skupina sadja, ki sicer pri pridelavi zahteva veliko več 
delovnih ur na enoto površine kot npr. pridelava jabolk, saj je delovno 
intenzivna panoga, vseeno pa je donosnejša. Od sajenja do pridelka 
ima v primerjavi s sadnim drevjem hiter obrat. Cene so neprimerno 
višje. Slovenija je poznana, da ima razdrobljeno posestno strukturo in 
ravno te manjše površine so najprimernejše za gojenje jagodičja. 
Plodovi jagodičja predstavljajo funkcionalno hrano prihodnosti, ker 
vsebujejo visok delež antioksidantov in vitaminov, kar pa je vsekakor pri 
današnjem tempu in pogostemu pojavu različnih bolezni povezanih s 
sodobnim življenjskim slogom, izrednega pomena. 

  

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so obstoječi in zainteresirani pridelovalci jagodičja, bodisi 
kmetovalci, samozaposleni ali zaposleni, ki imajo v lasti vsaj 0,25 ha 
obdelovalne zemlje, s katero nimajo načrtov in jo želijo oplemenititi.  

Pogoji za vključitev v  



 
 
 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje znanja o pridelavi, predelavi in trženju 

različnih vrst jagodičja. Povečati zanimanje za pridelavo v Sloveniji, 

posledično pa tudi povečati samooskrbo s kakovostnim pridelki/izdelki 

iz jagodičja v Sloveniji. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 30    

Praktični del (št. ur) 14   6 

(ekskurzija) 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

  Lista prisotnosti 

Pogoji za končanje 

programa 

80 % prisotnost v programu vključno z udeležbo pri opravilih v nasadu, 

predelavi in ekskurziji, kjer bo prikazan praktični del 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  uvod v pridelavo jagodičja, 

 pridelava jagod, 

 pridelava malin, robid ter njunih križancev, 

 pridelava ribeza (poudarek na vrstah črni in  rdeči ribez), 

 pridelava joste in kosmulje,  

 pridelava ameriške borovnice, 

 pridelava žlahtnih sort črnega bezga, 

 pridelava črnoplodnih in rdečeplodnih sort aronije, 

 pridelava manj poznanih vrst jagodičja: goji jagode, 

rumenega drena, žlahtnih sort jerebike, sibirske 

borovnice (kosteničevja), japonske robide, šmarne 

hrušice, žižule, šipka …, 

 skladiščenje svežih plodov ter priložnosti in izzivi trženja 

svežih plodov na podlagi veljavnih tržnih standardov,  

 predelava jagodičja (predelava za naravna barvila, v 

sokove, sirupe, marmelade, džeme, alkoholne pijače, 

sušenje plodov …) in skladiščenje,  

 priložnosti in izzivi učinkovitega trženja izdelkov iz 

jagodičja, 

 vsestranska uporaba jagodičja (vidik kulinarike in 



 
 
 

nutricionistike, okrasna vrednost, hrana za divje živali). 

Kompetence, pridobljene s 

programom 
 pozna različne vrste jagodičja ter njihovo kulinarično, 

nutricionistično, okrasno in naravno vrednost, 

 zna načrtovati napravo nasada ter izvesti sajenje 

različnih vrst jagodičja,  

 zna oskrbovati nasad po sajenju in v polni rodnosti, 

 zna oceniti količino pridelka, zna določiti primerno zrelost 

za obiranje, zna določiti potrebe po mehanizaciji, 

embalaži, delovni sili, po skladiščnih kapacitetah za 

posamezne gojene vrste jagodičja, 

 zna skladiščiti sveže jagodičje in ga prodati, 

 zna ustrezno predelovati jagodičje v kakovostne izdelke 

in jih kot takšne tudi prodati, 

 zna voditi ustrezno dokumentacijo, s katero dokazuje 

neoporečno pridelavo in predelavo, skladno z veljavno 

zakonodajo. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

 organizira delo pri napravi nasada ter izvede napravo 

nasada jagodičja, 

 oskrbuje nasad jagodičja (rez, upogibanje, mulčenje oz. 

košnja, gnojenje, varstvo, morebitno namakanje …), 

 načrtuje obiranje (logistika obiranja) ter ga izvede, 

 pravilno skladišči sveže plodove ter jih pripravi za trženje, 

 predela plodove v kakovostne izdelke ter jih kot takšne 

tudi trži. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

 načrtuje razvoj kmetije, 

 se kritično odziva na trende pridelave hrane, 

 racionalno porablja obdelovalna zemljišča, potrošni 

material in energijo, 

 upošteva pravila o varnosti in zdravju pri svojem delu, 

 upošteva pravila o varovanju okolja in ohranjanju narave, 

 upošteva postopke za skladiščenje in delo s FFS in 

gnojili, ki so škodljiva oziroma obremenjujoča za okolje, 

 zna komunicirati s kupci in jih pritegniti s svojo ponudbo. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

 uvod v pridelavo jagodičja, 1 ura 

 pridelava znanih vrst jagodičja, 22 ur 



 
 
 

 pridelava manj poznanih vrst jagodičja, 5 ur 

 skladiščenje svežih plodov ter priložnosti in izzivi trženja 

svežih plodov na podlagi veljavnih tržnih standardov, 2 

ure 

 predelava jagodičja in skladiščenje, 6 ur  

 priložnosti in izzivi učinkovitega trženja izdelkov iz 

jagodičja, 3 ure 

 vsestranska uporaba jagodičja, 5 ur 

 strokovna ekskurzija, 6 ur 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Kadrovski pogoji: 

 visokošolska ali višješolska izobrazba s področja agronomije, 

hortikulture, naravovarstva, gozdarstva ali živilstva. 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil - Opombe 

Programski odbor  27.10.2018 DA  

Svet zavoda potrdil 21.11.2018 DA  

 


