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Splošni cilji praktičnega izobraževanja programa 
 
 
Cilji programa so, da študent na praksi v podjetju:  
 

• spozna delovno okolje, 

• spozna organiziranost in tehnološke postopke podjetja, 

• zna  komunicirati s sodelavci in z ostalimi udeleženci v delovnem procesu, 

• se zaveda pomembnosti varstva pri delu, 

• razvije odgovornosti za načrtno in organizirano delovanje, 

• razvije poklicno identiteto, strokovno odgovornost in  pozitivni odnosa do okolja, 

• se nauči spretnosti uporabe sodobne strojne in programske opreme ter 
komunikacijskih orodij in infrastrukture, 

• se nauči iskati vire informacij v delovnem okolju, 

• okrepi odgovornost pri gospodarjenju z vodo in odpadki, 

• razvije spretnost povezovanja splošnih znanj o okoljskih problemih z 
gospodarjenjem z vodo in odpadki v delovnem okolju, 

• se navadi na spremljanje dela v stroki in razvoj stroke ter uporabo strokovne 
literature, 

• spozna tehniško-tehnološko dokumentacijo, 

• zna svoje znanje uporabiti pri reševanju konkretnih nalog in problemov. 
 
 
 

Operativni (informativni in formativni) cilji praktičnega izobraževanja 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

KOMUNIKACIJA – 1. letnik 

Študent: Študent: 
- spozna sistemizacijo delovnih mest v podjetju  

in svojega delovnega mesta; 
- spozna organizacijo dela in delegiranja nalog; 
- seznani se s funkcijami upravljanja, 

menedžmenta, vodenja, podjetništva v podjetju 
ali ustanovi;  

- pridobi praktična znanja in utrjuje spretnost 
uporabe računalnika in programske opreme; 

- išče in uporablja informacije; 
- komunicira s pomočjo računalnika. 

- uporablja različna orodja prepričljivega 
komuniciranja (poslušanje, vprašanja, 
argumentacija…); 

- analizira strukturo podjetja ali ustanove ter 
sistemizacijo delovnih mest in jih primerja s 
teoretičnimi znanji; 

- izdela načrt lastnega dela;   
- analizira motiviranost v konkretnem 

delovnem okolju; 
- se vključuje v  timsko  delo; 
- analizira ustvarjalnost v delovnem okolju; 
- ugotavlja  konkretno organizacijsko kulturo; 
- uporablja internet in elektronsko pošto; 
- išče različne informacije na spletu; 
- bere, piše in pošilja elektronsko pošto, 

elektronski pošti pripne različne 
dokumente; 

- filtrira in sortira podatke; 
- uporablja tabele. 



OKOLJSKI OSKRBOVALNI SISTEM – 1. letnik 

Študent: Študent: 
- ugotovi količine porabe vode, količine in 

lastnosti odpadnih voda ter količine in lastnosti 
odpadkov; 

- spozna vire nastajanja odpadnih voda in 
odpadkov v delovnem okolju; 

- seznani se z uporabo predpisov o oskrbi z vodo, 
odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda in 
ravnanjem z odpadki v delovnem okolju; 

- seznani se z načinom gospodarjenja z vodami in 
odpadki v delovnem okolju; 

- analizira primernost oskrbovalnih sistemov 
glede na količine in lastnosti voda in odpadkov; 

- seznani se z motnjami in nepravilnostmi v 
oskrbovalnih sistemih in s pogostostjo motenj; 

- analizira vzroke motenj; 
- primerja oskrbovalne sisteme s teoretičnimi 

znanji; 
- analizira primernost gospodarjenja z odpadnimi 

vodami in odpadki. 

- analizira medsebojno odvisnost porabe 
vode in nastanka odpadne vode in njihovih 
v delovnem okolju; 

- evidentira vire nastanka odpadkov in 
analizira njihovo strukturo in lastnosti; 

- oceni nevarnostni potencial odpadnih voda 
in odpadkov; 

- uporablja dostopne podatke o porabi vode, 
nastanku odpadne vode in odpadkih; 

- analizira možnosti za učinkovito rabo vode; 
- analizira možnosti nadomeščanja porabe 

pitne vode z drugimi ustreznimi viri; 
- analizira možnost ponovne uporabe, 

snovne izrabe, predelave in odstranjevanja 
odpadkov. 

ZAKONODAJA IN EKONOMIKA – 2. letnik 

Študent: Študent: 
- seznani se z najpomembnejšimi zakonodajnimi 

zahtevami na področju varstva okolja, urejanja 
prostora in graditve objektov, ki posegajo v 
delovanje podjetja ali ustanove; 

- seznani se z obvezami uporabe zakonodaje s 
področja javnih naročil v delovnem okolju; 

- seznani se z uporabo okoljskih standardov in 
standardov družbene odgovornosti v delovnem 
okolju; 

- seznani se z uporabo principa onesnaževalec 
plača, vključenostjo podjetja ali ustanove v 
sistem okoljskih dajatev, finančnih jamstev, 
varščin in kavcij, emisijskih kuponov in drugih 
finančnih mehanizmov varstva okolja; 

- seznani se z značajem podjetja ali ustanove 
(javno pravni značaj/delovanje na trgu); 

- seznani se s stroški, stroškovnimi mesti in z 
nosilci stroškov v podjetju ali ustanovi, s 
pomenom in z vsebino marketinške funkcije, z 
uporabo metod raziskovanja tržnega okolja, s 
politiko cen, strategijo trženja in trženjskega 
komuniciranja izdelkov in storitev v marketingu. 

- iz zbirk predpisov poišče najpomembnejše 
predpise za posamezne segmente okolja 
(zrak, voda, odpadki, tla, hrup, sevanja), ki 
jih je potrebno upoštevati v delovnem 
okolju; 

- primerja splošno veljavne predpise z 
internimi akti na področju varstva okolja, 
urejanja prostora in graditve objektov; 

- ugotovi obveznost izdelave programov in 
načrtov varstva okolja; 

- preveri potrebe po pridobitvi ali obnovitvi 
okoljevarstvenih soglasij; 

- v delovnem okolju spremlja stanje okolja in 
zbira informacije o okolju; 

- pripravlja strokovne podlage in sodeluje pri 
pripravi letnih poročil o ravnanju z odpadki 
in odpadnimi vodami ter drugih poročil; 

- analizira možnost namenske porabe 
okoljskih dajatev za financiranje okoljskih 
naložb v delovnem okolju; 

- ugotovi pogoje za porabo okoljskih dajatev; 
- izračunava višino okoljskih dajatev; 
- opredeljuje različne vrste stroškov; 
- izdela amortizacijski načrt;  
- analizira različne podatke in informacije 

povezane s trgom, poslovnimi priložnostmi 
in z marketingom. 

Pripombe dodal [MB1]: kaj? 



UREJANJE PROSTORA IN JAVNE SLUŽBE – 2. letnik (modul) 

Študent: Študent: 
- seznani se s pomenom načrtovanja in 

usmerjanja prostorskega razvoja naselij pri 
pripravi prostorskih aktov; 

- analizira pojave degradacije in uzurpacije 
prostora ter predvidi rešitve v konkretnih 
prostorskih dokumentih; 

- seznani se z vsebino posameznih prostorskih 
aktov in njihovo nadrejenostjo in 
podrejenostjo; 

- spozna osnovne kvalitativne in kvantitativne 
sanitarne zahteve v delovnem okolju; 

- pozna metode, postopke in pogostost 
dezinfekcije, deratizacije in dezinsekcije na 
oskrbovalnih sistemih v delovnem okolju; 

- seznani se z energetskimi značilnostmi zgradb 
in komunalne infrastrukture v delovnem okolju; 

- sodeluje pri pripravi energetskih izkaznic, 
analizah porabe energije, analizah učinkovitosti 
daljinskega ogrevanja in drugih lokalnih 
energetskih distribucijskih sistemov. 

- uporablja prostorske akte; 
- sodeluje pri pripravi prostorskih aktov in 

urbanističnem planiranju; 
- zbira prostorske podatke in uporablja 

geoinformacijske sisteme; 
- pripravlja strokovne podlage za pripravo 

prostorskih aktov in dokumentov; 
- sodeluje pri postopkih in ukrepih s področja 

sanitarnega inženirstva; 
- analizira in spremlja učinkovitost 

deratizacije, dezinfekcije in dezinsekcije; 
- analizira vplive kotlovnic na okolje; 
- ugotavlja energetsko učinkovitost 

uporabljenih zgradb, objektov in naprav; 
- analizira tehnične rešitve daljinskega 

ogrevanja in hlajenja. 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – 2. letnik (modul) 
Študent: Študent: 

- spozna konstrukcije in tehnične elemente 
prometnih površin v konkretnem naselju; 

- spozna spremljajočo infrastrukturo in opremo 
prometnih površin; 

- spozna obseg in vrsto zelenih površin v danem 
naselju; 

- spozna vrste mehanizacije in za katera dela se 
uporablja pri vzdrževanju prometnih in zelenih 
površin; 

- pozna postopke zapore cest in drugih 
prometnih površin; 

- poišče primere starih bremen in posledic 
naravnih nesreč v konkretnem okolju; 

- seznani se s količinami in vrsto posebnih 
odpadkov v delovnem okolju; 

- spozna organizacijske oblike ravnanja s 
posebnimi odpadki; 

- spozna sisteme financiranja ravnanja s 
posebnimi odpadki. 

- sodeluje pri načrtovanju vzdrževanja javnih 
prometnih in zelenih površin; 

- organizira vzdrževanje in vodi izvedbo 
vzdrževanja javnih prometnih in zelenih 
površin; 

- načrtuje zimsko službo; 
- vodi delovne skupine pri izvajanju zimske 

službe; 
- izvaja zaporo cest in drugih prometnih 

površin (zaradi vzdrževanja in drugih del na 
javnih površinah v času različnih prireditev 
itd.); 

- analizira vzroke nastanka starih bremen; 
- načrtuje in vodi izvedbo sanacije starih 

bremen in posledic naravnih nesreč; 
- načrtuje izvaja in spremlja ravnanje s 

posebnimi odpadki v delovnem okolju; 
- upošteva poznane ali predpisane 

organizacijske oblike in sisteme financiranja 
pri ravnanju s posebnimi vrstami odpadkov. 

 

 
 
 
 
 



Socializacijski cilji praktičnega izobraževanja 
 
 
Študent: 

- krepi odgovornost pri gospodarjenju z vodo in odpadki, 
- spozna delo v skupini in si pridobi občutek pripadnosti organizaciji, 
- usposobi se za samostojno opravljanje nalog, 
- spozna pomen kakovosti storitev za uspeh poslovanja podjetja, 
- loči kvalitetno in nekvalitetno opravljeno delo, 
- spozna organiziranost podjetja in njen pomen za dosego cilja, 
- razvija si spoznanje o organiziranosti vseh poslovnih in organizacijskih delov podjetja, 
- spozna in nauči se odgovornosti za opravljeno delo, 
- razvije si znanje o trgu, navadah in pričakovanjih uporabnikov storitev, 
- nauči se postopkov za pridobivanje tržnih informacij, 
- spozna prednosti skupinskega reševanja postopkov in metod, 
- spozna odgovornost, pomen in vlogo komunalnih storitev za uresničitev poslovnih 

ciljev, 
- zave se pomena dobrih odnosov s kupci za uspeh v organizaciji, 
- razvije si čut za učinkovito sporazumevanje s sodelavci in strankami, 
- zave se pomena dela vsakega posameznika za uspeh organizacije, 
- spozna razmerja med posameznikom, skupino, organizacijsko enoto in podjetjem, 
- spozna pomen sodelovanja pri opravljanju nalog, 
- nauči se vzpostaviti primerne stike s sodelavci in sporazumevanja z njimi, 
- zave se pomembnosti natančnosti in odgovornosti pri uporabi najrazličnejših 

podatkov, pomembnih za delovno-tehnološki proces, 
- spozna pomen lastne organiziranosti za uspeh celote, 
- razvija samoorganiziranost, 
- usposobi se za uspešno izdelavo tehnoloških postopkov, ki se nanašajo na vsebino 

dela organizacije, 
- uporabi znanje o metodologiji priprave seminarske naloge, 
- spozna pomen interne in eksterne komunikacije, 
- si pridobi sposobnost za ugotavljanje potreb uporabnikov komunalnih storitev, 
- nauči se natančnosti, iznajdljivosti in samoiniciativnosti, 
- spozna pomen sposobnosti za sporazumevanje in dogovarjanje, 
- spozna pomen poznavanja tujega jezika pri komunikaciji s strankami, 
- ima občutek za kakovostno opravljeno delo, 
- pokaže celotno poklicno znanje pri konkretni nalogi, 
- pokaže znanje sporazumevanja, spretnosti, sposobnosti dogovarjanja,  
- pokaže smisel za kvaliteto dela,  
- pokaže znanje metodologije varstva okolja in komunale ter pismenost. 

 


