
 
 
 

 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov 
 

Naziv programa TEHNOLOGIJA PRIDELAVE GROZDJA 

Področje Biotehnika - agronomija 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 

France Absec 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali 

znanja s področja vinogradništva. Spoznali bodo sorte s 

poudarkom na novih odpornih sortah, pridobili bodo 

kompetence v povezavi s pridelavo grozdja na okolju 

prijazen način.   

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ena od prednostnih ciljnih skupin tega področja so manj 
izobraženi vinogradniki, ki imajo Turistične kmetije in lastniki 
oziroma zaposleni na vinogradniško vinarskih kmetijah.  
Za to storitveno področje je mogoče pridobiti Nacionalno 
poklicno kvalifikacijo NPK, vendar je vključevanje v 
pridobivanje kvalifikacije slabo.  Ponudba neformalnih 
usposabljanj za to področje ni zadostna, posledica je ne 
optimalno izkoriščanje naravnih danosti, ki jih ponujajo 
vinorodne lege. Razvoj vinogradniške panoge je 
permamenten. Potrošnik postaja vse bolj ekološko 
ozaveščen. To se kaže tudi pri pridelavi grozdja. Na tržišču se 
pojavljajo medvrstni križanci vinske trte, kateri so v večji meri 
odporni na gospodarsko najpomembnejše bolezni in je zaradi 
tega ob sajenju le teh, potreba po fitofarmacevtskih sredstvih 
manjša.  Izvajanje krajših programov usposabljanja za to 
področje bi bistveno pripomoglo k boljši kakovosti grozdja in 
varovanju okolja. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so pridelovalci grozdja in vinarji, turistični 
delavci in vsi tisti, ki čutijo da morajo, zaradi uspešnejšega 
poslovanja,  posodobiti svoje znanje. Ciljne skupine bodo: 

 Vinogradniki, vinarji, 

 Turistični delavci, 

 Trsničarji, 

 Prevzemniki kmetij. 
 

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 kompetenc zaposlenih  pri 

samostojnem načrtovanju pridelave grozdja po sodobnih 

smernicah.  

 Obseg programa (skupno št. 

ur) 
50 

Oblika dela Kontaktne On line delo 
(max 50% 

Izdelek ali Drugo 
(navedite) 



 
 
 

ure celotnega 

programa) 
storitev 

Teoretični del (št. ur) 25    

Praktični del (št. ur) 20   5 

Strokovna 

ekskurzija 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

  Lista 

prisotnosti 

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost v programu. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  Gojitvene oblike vinske trte. 

 Sorte vinske trte. 

 Zimska rez vinske trte. 

 Vez vinske trte. 

 Zelena dela v vinogradu.   

 Zatiranje plevelov še zlasti na ne-kemične načine.   

 Varstvo vinske trte pred boleznimi in škodljivci na 

okolju bolj prijazne načine.  

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 Zna obrezati vinsko trto 

 Zna izvesti vez vinske trte 

 Zna uporabljati pripomočke pri rezi in vezanju vinske 

trte 

 Zna načrtovati obnovo nasada 

 Zna odstranjevati odvečne mladike in liste 

 Zna ugotoviti primerno pognojenost tal 

 Zna preveriti dozorelost grozdja 

 Pozna medvrstne križance vinske trte 

 Pozna sorte in gojitvene oblike vinske trte 

 Pozna ampelografska dela 

 Prepozna gospodarsko pomembne bolezni in 

škodljivce vinske trte 

 Zna določiti čas trgatve 

 Zna varovati okolje pri pridelavi grozdja in v tej smeri 



 
 
 

trajnostno deluje. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 izbere sorto in gojitveno obliko vinske trte, 

 gojiti in oskrbovati vinograd, 

 prepoznati gospodarsko pomembne bolezni in 

škodljivce vinske trte ter po navodilih izvesti varstvo ob 

upoštevanju načel varovanja narave in zdravja, 

 določiti čas in izvede trgatev 

 pri delu poskrbi za varnost 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

 Racionalno uporablja strokovno literaturo in predpise 

na področju vinogradništva.  

 Samostojno se odloča o izbiri sorte, o času izvedbe 

posameznih opravil. 

 Samostojno se odloči o izbiri fitofarmacevtskih 

sredstev pri varstvu vinske trte in da prednost tistim, ki 

so okolju bolj prijazna.. 

 Pri delu uporablja potrebno varnostno opremo..  

 Razume pomen varovanja okolja pri pridelavi grozdja, 

kot tudi varovanje zdravja potrošnika (upoštevanje 

karence).  

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov-

modulov, časovni obseg) 

 Teoretični del -  25 h.  

 Praksa v vinogradu - 20  h . 

 Strokovna ekskurzija - 5 h. 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Kadrovski pogoji: 

 Najmanj visokošolska izobrazba  s področja  agronomije. 

 Najmanj srednja strokovna izobrazba s področja 

kmetijstva ali hortikulture (praktični del).  

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil - Opombe 

Programski odbor  25.09.2018 DA  

Svet zavoda potrdil 18.10.2018 DA  

 


