
PRAKTIČNO 

USPOSABLJANJE:

STROKOVNI 

PRAKTIKUM (MARP)*

MANAGEMENT V AGROŽIVILSTVU 

IN RAZVOJ PODEŽELJA 3. LETNIK

* V nadaljevanju „praksa“



VSEBINA SESTANKA:

- kraji izvajanja prakse,

- razpis za prakso,

- krovna pogodba in aneks k pogodbi,

- izjava študenta,

- dnevnik in indeks prakse,

- napotila za prakso,

- vprašanja.

Praksa MARP 3

2



6 ECTS (150 UR)

SAMOSTOJNO DELO ŠTUDENTA 

IN KONTAKTNE URE

1 ECTS = 25 UR 
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Praksa MARP 3



LOKACIJA IZVEDBE PRAKSE

 IZVAJALEC, KI SI GA IZBERE ŠTUDENT 

(po objavi razpisanih možnosti, potrjenih s strani KŠZ*)

 Z izvajalci sklenjen sporazum (krovna 

bipartitna pogodba) o izvajanju prakse.

 Izbira izvajalca = izbira vsebine,

Stroka je prisotna pri vseh izvajalcih: razlike so v obsegu vodenja in upravljanja, obsegu 

proizvodnje, organizaciji dela itd.

* KŠZ = komisija za študijske zadeve FKBV UM
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5PRVA in DODATNA IZBIRA – praktikum tri tedne
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VSEBINA KROVNE 

POGODBE ZA PRAKSO

 Sklenjena je med UM FKBV in izbranim 

izvajalcem prakse

Ureja splošno sodelovanje pri obvezni in 

pri prostovoljni praksi:

 obveznosti izvajalca

 obveznosti UM FKBV

 obveznosti študenta
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DOLŽNOSTI  IZVAJALCA

 ustvari pogoje za varno delo

 študentu na praksi določi mentorja

 zagotovi planu dela ustrezno prakso

 omogoči svetovanje in nadzor UMFKBV

 po konč. praksi preveri usposob. študenta

 potrdi študentov dnevnik

 prekine prakso, če štud. neoprav. izostaja
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DOLŽNOSTI FAKULTETE

 poskrbi za splošno usposab. za varno delo

 študenta obv. zavaruje za primer poškodbe

 določi nadzornika prakse

 sodeluje pri pripravi programa prakse

 izvaja svetovanje in nadzor pri praksi

 vodi ustrezno dokumentacijo prakse

 študentu prizna od izvajalca potrjeno prakso
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DOLŽNOSTI ŠTUDENTA

 podpiše izjavo o seznanjenosti s  pogodbo in s 
pravili prakse na fakulteti

 upošteva navodila mentorja in prakso redno 
opravlja brez izostajanja

 upošteva predpise o varstvu pri delu

 varuje poslovno tajnost izvajalca

 pripravi poročilo (dnevnik) prakse

 si uredi prehrano in prebivališče

 si uredi komercialno nezgodno zavarovanje in 
zavarovanje odgovornosti (če ni urejeno kolektivno)
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PRAKSA   16 ECTS

 je prostovoljna praksa na željo študenta

 opravlja se v obsegu dva meseca (320 ur) v 
poletnem času in absolventu

 priporočamo jo posameznikom, ki želijo :

o pridobiti več delovnih izkušenj s področja 
kmetijstva in agroživilstva, zlasti če

o niso obiskovali kmetijskih ali agroživilskih šol.

 Študent sklene aneks k pogodbi, kjer se dogovori o  

podrobnostih, plačilu, prostih dnevih itd.

PRILOGA K DIPLOMI
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ANEKS H KROVNI POGODBI –stran 1/2 obrazca z navodili

Obrazec dostopen na spletnih straneh fakultete, stran za  prakso. 12



IZJAVA ŠTUDENTA

potrjuje seznanjenost s Krovno 

pogodbo in s Pravilnikom o 

izvajanju strokovnega praktikuma 

in projektnega dela na fakulteti
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DNEVNIK PRAKSE

ŠTUDENT UPORABI IZDELANI OBRAZEC ZA MARP
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Praksa MARP 3



ŠTUDENT UPOŠTEVA 

 da je kalkulacija na strani 3 primerna le 

za prakso na kmetiji

 da se v kalkulaciji upoštevajo vsi 

produkti na kmetiji

 Tč. III – stran 10 do 18 je za osebno 

preverjanje in se v dnevniku lahko izpusti 
(poslovno poročilo podjetja je sicer dostikrat javno dostopno: AJPES)

 del dnevnika je tudi indeks prakse

16



INDEKS PRAKSE

 študent vpiše v indeks vsak dan obiska prakse 

posebej 

 redno poskrbi za potrditev obiska pri mentorju

 mentor vpiše opravljeni obseg ur, opravljeno 

delo opredeli z oceno (OP ali NP) in z znakom 

(A ali B) ter obisk potrdi z lastnoročnim 

podpisom.

 prakse ocenjene z oceno NP se ne prizna in jo 

je potrebno ponoviti.
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ZAKLJUČEVANJE PRAKSE

 Dnevnik prakse pregleda in delo oceni, na 

strani 21 tč. V.1.0, mentor izvajalca. 

 Na koncu dnevnika se navadno podpiše 

izvajalec/nosilec predmeta.

 Za zaključek prakse se elektronsko prijavite na 

izpit (predmet Študijska praksa) v razpisanem 

roku na AIPS.
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NA KRATKO:

 6 ECTS = 150 UR 

 PRAKSA JE V ORGANIZACIJAH DELA

 PODPIS IZJAVE O SEZNANJENOSTI

 ŠTUDENT DELA PO NAVODILIH MENTORJA

UPOŠTEVA PREDPISE O VARNEM DELU

 PIŠE DNEVNIK (sestavni del je Indeks prakse)

UREDI SI PREHRANO IN PREBIVALIŠČE

 PO POTREBI SE KOMERCIALNO ZAVARUJE
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 Priprava na odhod: obleka, obutev, os. dokumenti 

 Vzpostavitev prvega stika z izvajalcem (telefonsko)

 Če ste s svojim avtom, vprašajte kje lahko parkirate

 Vključitev v življenje in delo na praksi: stik z delavci, 
možna kratka osebna predstavitev (ni nujna)

 Spoznajte proizvodnjo: obseg, zmogljivost, opremo

 Miselno in praktično se angažirajte

 Poudariti lastno skrb za svojo strok. usposobljenost

 Osebni dogovor (spremembo) javiti tudi na fakulteto

 Ob nastanku morebitnih problemov … upoštevati pot reševanja le-teh: 1. mentor izvajalca, 2. kadrovska služba 
izvajalca. Nosilca predmeta na FKBV sproti obveščati o vsem v tej zvezi.

NAPOTILA ŠTUDENTOM
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LEP POZDRAV

ŽELIMO VAM USPEŠNO 

OPRAVLJANJE PRAKSE
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