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Naziv programa OSKRBA IN PREHRANA KONJ 

Področje Biotehnika - živinoreja 

Predlagatelj programa  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma  

 

Matej Zobec, Barbara Turk 

Kratek opis programa 
 

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali 

kompetence na storitvenem področju oskrba in prehrana 

konj, s katerimi bodo lažje sledili razvoju in potrebam reje 

konj ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega 

dela. Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega 

dela usposabljanja.  

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost  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 manj izobraženi odrasli, kar so najpogosteje prav 
odrasli, ki delajo na tem področju.  
Za to storitveno področje je mogoče pridobiti Nacionalno 
poklicno kvalifikacijo NPK, vendar je vključevanje v 
pridobivanje kvalifikacije slabo. Prav tako pa je slaba ponudba 
neformalnih usposabljanj za to storitveno področje. 
Tehnologije, materiali in sredstva se tudi na tem področju 
skokovito razvijajo in razvoj ter izvajanje krajših programov 
usposabljanja za to področje bi bistveno pripomogla k 
izboljšanju učinkovitosti in kakovosti dela na tem področju. Cilj 
projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v 
skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove 
kompetence - za večjo zaposljivost in mobilnost med področji 
dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na 
področju oskrbe in prehrane konj, ki bodo izboljšale njihovo 
učinkovitost in kakovost dela s poznavanjem najnovejših 
tehnologij, surovin, trendov in sredstev. 
 
Ciljne skupine bodo: 

 zaposleni, ki delajo na področju oskrbe in reje konj 

 zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne 
izobrazbe, 

 zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in 
dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.  

Pogoji za vključitev v 

program  

 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 



 
 
 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na 

področju oskrbe in prehrane konj in potrebami trga dela ter 

izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela. 

 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) 20    

Praktični del (št. ur) 20  10  

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

 Storitev  

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost v programu 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  Načrt krmljenja. 

 Izračun krmnega obroka. 

 Nega konja glede na njegovo vlogo. 

 Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega 

dela. 

 Racionalna raba energije, materiala in časa.  

 Upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu. 

 Zagotavljanje kakovosti opravljenega dela. 

 Komuniciranje s sodelavci in uporabniki. 

 Sodelovanje v skupini. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 Pozna fiziološke potrebe konj. 

 Pozna osnove in posebnosti o prehrani konj. 

 Pozna prehranske potrebe delovnih in športnih konj, 

plemenskih kobil, žrebet in mladih konj. 

 Zna sestaviti krmni obrok za konje glede na potrebe 

konj. 

 Pozna hranilno vrednost krmil. 

 Pozna pogoje pri skladiščenju krme. 

 Pozna postopke priprave konj na različna dela z njimi. 

 Pozna potrebe konj po negi glede na delovni namen. 

 Pozna postopke čiščenja in nege konj. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 pripravi načrt krmljenja glede na vlogo konj. 

 sestavi krmni obrok za konja glede na njegove 
zahteve po hranilnih snoveh in glede na podatke o 
analizi krme. 

 upošteva načela etologije konj. 

 opravi osnovno senzorično oceno krme. 



 
 
 

 evidentira vrsto in količino uporabljene krme. 

 pripravi orodja in pripomočke za krmljenje. 

 izbere in pripravi pripomočke za čiščenje in nego 
konja. 

 pripravi konja na nego. 

 izvede nego konja. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

 Uporablja IKT opremo. 

 Se kritično odziva na delovno sposobnost konja. 

 samoocenjuje kakovost izvedbe storitve. 

 racionalno porablja material in energijo. 

 upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu. 

 upošteva pravila o varovanju okolja. 

 učinkovito komunicira v delovnem timu.  

 izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in 

 poroča o stanju opreme za delo. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov-

modulov, časovni obseg) 

 Načrt krmljenja – 15 h.  

 Izračun krmnega obroka – 15 h. 

 Nega konja glede na njegovo vlogo – 10 h. 

 Načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega 

dela – 2 h.  

 Racionalna raba energije, materiala in časa – 2 h.  

 Varovanje zdravja in okolja – 2 h. 

 Komuniciranje s sodelavci, uporabniki in strankami – 2 

h.  

 Sodelovanje v skupini – 2 h. 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa  

Kadrovski pogoji: 

 Univerzitetni diplomirani inženir oz. diplomirani inženir 

zootehnike oz. kmetijstva ali 

 Najmanj poklicna izobrazba z ustreznimi 

kompetencami (praktični del). 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil - Opombe 

Programski odbor  25.09.2018 DA  

Svet zavoda potrdil 18.10.2018 DA  

 
 


