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• Ekonomist
(Uradni list RS št. 117/2007)

• Mehatronika
(Uradni list RS št. 117/2007)

• Upravljanje podeželja in krajine
(Uradni list RS št. 43/2007)

http://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/

•

Programi višješolskega strokovnega izobraževanja 
v Sloveniji  (trajanje 2 leti)

https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/#ekonomist
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/#mehatronika
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/#upravljanje-podezelja-in-krajine


Programi 
višješolskega 
strokovnega 
izobraževanja 

• višješolski študijski programi 
so dveletni, 

• omogočajo pridobitev višje 
strokovne izobrazbe,
VI/1 stopnjo izobrazbe,

• diplomanti pridobijo naziv
inženir/inženirka kmetijstva
in krajine,

• vpišejo se lahko kandidati z 
opravljeno splošno maturo, 
poklicno maturo 
ali zaključnim izpitom.

Program je zasnovan:

• modularno,
• izbirno, 
• je vrednoten s kreditnimi točkami.

KREDITNE 

TOČKE - KT



Program Upravljanje podeželja in krajine 
• Začetek izvajanja programa UPK s šolskim letom 2007/2008.
• Na ptujski  Višji strokovni šoli je v obdobju od leta 2010 diplomiralo okrog 

150 inžinerjev kmetijstva.



NAČIN IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA

Študijsko leto obsega v 1. in 2. letniku po 34 tednov izobraževalnega dela

24 tednov v šoli
(od oktobra do konec 
marca) 
• predavanja,
• seminarske vaje, 
• laboratorijske vaje,
• strokovni ogledi.

10 tednov pri 
delodajalcih
(april, maj, junij)

• praktično 
izobraževanje.



SEDEŽ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ŠC PTUJ: Vičava 1 
(okrog 20  minut hoje od železniške in avtobusne postaje)

ŠTUDIJSKA SOBAPREDAVALNICE



OSTALE LOKACIJE IZVAJANJA ŠTUDIJA
(vaje, terensko delo) 

Posestvo šole v neposredni 
bližini Ptuja

na Grajenščaku in na Turnišču



Pogoji za dokončanje študija UPK

Študent/ka mora opraviti vse 
študijske obveznosti programa
(izpite, vaje, seminarske naloge...):

- Poslovanje in 
ekonomika

- Komunikacija 
in informatika

- Podjetništvo 
z organizacijo

- Trajnostni razvoj 
z izbranimi 

poglavji biologije

- Razvoj podeželja 
z zakonodajo

- Rastlinska 
pridelava in reja 

živali

Obvezni

(splošni) 
predmeti 

v obsegu 
52 

kreditnih 
točk



+ Prostoizbirni modul

(5 KT)  

+ Praktično 
izobraževanje

(26 KT)

+ Diplomski izpit 

(5 KT) - sestavljen iz 
diplomskega dela in 

zagovora.

+ STROKOVNI  
moduli 



MOŽNOST POGLOBITVE (SPECIALIZACIJE) V DOLOČENO 
KMETIJSKO PANOGO 

Program UPK ni specializiran program, študenti obravnavajo v njem vse 
TEMELJNE PANOGE V KMETIJSTVU pri naslednjih predmetih:

MOŽNOST SPECIALIZACIJE:

1. z izbiro DELOVNEGA MESTA pri opravljanju praktičnega izobraževanja,

2. z izbiro TEME IN MENTORJA za diplomsko nalogo.



PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

• traja 12 tednov – letos od 11. 4.  do 24. 6.,

• študent si sam ali ob pomoči
mentorja poišče delodajalca s področja 
kmetijstva  ali kmetijo (običajno v lokalnem 
okolju),

• prakso lahko 1 leto opravlja tudi na 
domači kmetiji ob mentorstvu kmetijsko 
svetovalne službe, med prakso vodi 
dnevnik, piše vmesna poročila in na koncu
izdela še seminarsko nalogo,

• mentor študenta na praksi mora imeti 
najmanj VI. stopnjo kmetijske izobrazbe.

Ob vsaj dveh letih delovnih izkušenj se 
lahko praktično izobraževanje študentu

tudi prizna.



Praktično izobraževanje (10 tednov) se lahko izvaja na:

• v  kmetijskih podjetjih in ostalih kmetijskih institucijah,
• na kmetijah (domačih ali specializiranih kmetijah),
• na  šolskem posestvu,
• ali tudi v tujini preko projekta Erasmus

za študente.

Pogosto študenti opravljajo prakso tudi v institucijah in podjetjih 
kot so:
• KGZ Ptuj, Kmetijski zavod Maribor in KGZ Murska Sobota v 

laboratoriju za analizo zemlje, krme in mleka; obiski kmetij s 
svetovalci – mentorji študentom),

• kmetijske zadruge - KZ Ptuj in ostale zadruge (pogosto v 
kmetijskih trgovinah),

• Semenarna Ljubljana – Selekcijsko poskusni center Ptuj,
• Kmetijsko podjetje ŽIPO Lenart in KGS Krajnc,
• v ostalih lokalnih kmetijskih podjetjih (Perutnina Ptuj, 

Jeruzalem SAT Ormož,…).



Strokovna ekskurzija na Primorsko



Ogled proizvodnje krav molznic 
na kmetiji Šmigoc v Podlehniku



Obisk kmetije „Pri baronu“ v 
Planici na Pohorju



Ogled prašičerejskega obrata
na FKBV Maribor



Na ogledu kmetije Vrhovšek pri Ponikvi ob sodelovanju 
s kmetijsko svetovalno službo KGZ Ptuj



Obisk žlahniteljske postaje Saatzucht v 
Gleisdorfu pri Gradcu v Avstriji



V času izobraževanja spremljamo tudi strokovne dogodke in 
izobraževanja v lokalnem okolju, obisk predstavitve kmetijske 
mehanizacije Horsch v Framu (Horsch RoadShow, november 2021)



Šolsko posestvo Grajenščak –
vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo



Turnišče – opravljanje prakse v šolskih 
rastlinjakih in na zunanjih površinah, opravljanje 

sortnih in gnojilnih poskusov



Na ogledu ptujskega Selekcijsko poskusnega centra 
Semenarne Ljubljane z vodjem centra, g. Darkom Vernikom,
oktober 2021



Opravljanje praktičnih vaj v šolskem sadovnjaku 



Na strokovnem ogledu podjetja Perutnina Ptuj, PC Krmila v Dražencih pri Ptuju,
z direktorico PC Živa proizvodnja, go. Brigito Vindiš Zelenko, november 2021 



Primer opravljanja poskusa na
domači prašičerejski kmetiji 
za diplomsko nalogo –
sodelovanje s KGZ Murska 
Sobota.



Cilji programa UPK

• je izobraziti inženirje z zadosti širokim 
strokovno – teoretičnim znanjem, 

• program je sodoben in podprt s praktičnim 
izobraževanjem pri delodajalcih.

• predvsem pa nudi praktično uporabno znanje 
za pridelavo hrane in upravljanje s podeželjem.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!
VABLJENI K VPISU NA VSŠ PTUJ

Pogled na šolsko posestvo s šolskim 
domom na Grajenščaku pri Ptuju


