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zagotavljanje kakovosti

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA:

ZAKONODAJA V KMETIJSTVU IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (ZKK)

2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilji predmeta so:
• uporabljati zakonodajo in zagotavljati kakovost pri svojem delu,
• razvijati ustvarjalno mišljenje, sposobnost reševanja problemov ter
strokovne in poklicne odgovornosti na delovnem mestu.

3. PREDMETNOSPECIFIČNE KOMPETENCE
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
• prepoznavati pravne predpise, akte in zakone, ki urejajo področje kmetijstva oziroma
vrtnarstva in varovanja okolja,
• zagotavljati standarde kakovosti s področja vrtnarstva in krajinskega vrtnarstva,
• opredeliti postopke za pridobitev domačih in evropskih sredstev.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Študent:
- razloži oblike gospodarskih družb,
samostojnih podjetij in zadrug
- opredeli organiziranost vrtnarske
dejavnosti
- pojasni postopek registracije vrtnarskega
podjetja
- opredeli zakonske predpise o delovnih
razmerjih
- našteje vrste pogodb (gospodarske,
panožne, podjetniške)
- opredeli nakupno-prodajno pogodbo
- pojasni dedovanje na splošno
- opredeli posebnosti dedovanja v
vrtnarstvu in krajinarstvu
- pojasni promet z nepremičninami
- našteje pravne vire in akte
- samostojno navaja zakonske podlage v
kmetijstvu s poudarkom na vrtnarstvu
- pojasni potek zakonodaje s področja
pridobivanja gradbenih dovoljenj za
standardne objekte v vrtnarstvu
- opredeli koncesije za namakanje, vodne
objekte
- razloži zakonodajo s področja
žlahtnjenja in prometa s semenskim
materialom
- opredeli zakonodajo o gensko
spremenjenih rastlinah
- razloži potni list rastlin
- razlikuje domača in evropska sredstva
za obnovo in razvoj podeželja
- opredeli pomen zagotavljanja kakovosti
v vrtnarstvu
- opredeli različne vidike kakovosti

Študent:
- analizira posamezne organizacijske oblike
in jih smiselno uporablja
- oceni pravno-organizacijske različice
gospodarskih družb v vrtnarski dejavnosti
- povezuje postopek registracije podjetja
- upošteva predpise o delovnih razmerjih,
razlikuje vrste pogodb in jih zna
uporabljati glede na zahteve
- upošteva pravice in obveznosti
pogodbenih strank
- razlikuje in razume smisel nakupnoprodajne pogodbe
- upošteva pravila in zakonitosti dedovanja
- analizira pravila dedovanja vrtnarskih
obratov in objektov, parkov nacionalnega
pomena, zasebnih vrtov, rekreacijskih in
športnih objektov
- skrbi za temeljne zakonske in
podzakonske predpise, pravilnike v
kmetijstvu s poudarkom na vrtnarstvu
- upošteva zakone s področja kmetijstva,
vrtnarstva, varstva pri delu, varstva rastlin
in okolja, ekologije pri svojem delu
- vodi izpeljavo postopka za pridobitev
ustreznih gradbenih dovoljenj za izgradnjo
vrtnarskih objektov
- izpelje postopek za pridobitve ustreznih
dovoljenj za napravo namakalnih sistemov
- spremlja predpise in zakone s področja
žlahtnjenja, semenskega in drugega
razmnoževalnega materiala
- zna pridobiti potni list za rastline
- zna izpeljati postopek za pridobitev
domačih in evropskih sredstev za obnovo
in razvoj podeželja, demografsko
ogroženih območij in

2

Višješolski študijski program: Hortikultura
Predmet P10: Zakonodaja v kmetijstvu in
zagotavljanje kakovosti

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Študent:
- opredeli vpliv poslovnega sistema na
kakovost proizvodov in storitev v
vrtnarstvu in krajinarstvu
- opredeli standarde kakovosti,
- opredeli dokumentacijo za vodenje
kakovosti

Študent:
- upošteva kategorije kakovosti, ki se
nanašajo na vrtnarske proizvode
- razlikuje posamezne elemente, ki
vplivajo na kakovost proizvoda in
delovnega procesa
- analizira posamezne funkcije poslovnega
sistema na kakovost proizvoda
- upošteva standarde kakovosti
- zagotavlja
kakovost
tehnološkega
procesa in proizvodov v vrtnarstvu in
krajinarstvu
- vodi dokumentacijo za spremljanje
kakovosti proizvodov in delovnega
procesa

-

območij z neugodnimi pogoji za razvoj
vrtnarstva

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Študentove obveznosti so:
• opravljene laboratorijske vaje,
• opravljene seminarske vaje,
• opravljen ustni izpit,
• predelati mora strokovno literaturo, ki jo določi predavatelj.
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