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Višja strokovna šola 
Redni in izredni študij

UpRaVljaNje 
podeæelja
iN kRajiNe
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www.bc-naklo.si

“pRi Nas ideje 

V študijskem letu 2009/10 razpisujemo 45 vpisnih mest za redni in 30 vpisnih mest za izredni 
študij po višješolskem študijskem programu Upravljanje podeæelja in krajine. V višjo strokovno 
šolo se lahko vpišete v skladu z Razpisom za vpis v višje strokovno izobraæevanje v študijskem 
letu 2009/10. Prijavili se boste z obrazcem Prijava za vpis v višje strokovne šole (VPS 09/10-EP1), 
ki ga dobite v papirnicah in knjigarnah (obr. DZS 1,253), ali na spletni strani Višješolske prijavne 
sluæbe (www.vss-ce.com/vps). Prvo prijavo pošljite do 9. marca 2009 Višješolski prijavni sluæbi 
(©olski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje). Na morebitna prosta mesta se boste od 1. sep-
tembra do 1. oktobra 2009 vpisovali neposredno na Višjo strokovno šolo.

Slovensko kmetijstvo se z vstopom Slovenije v Evropsko unijo sooËa z novimi izzivi. »edalje 
pomembnejše postajajo “nekmetijske dejavnosti” na podeæelju. Trajnostni razvoj podeæel-
ja zahteva od kmetijskih strokovnjakov veË specializiranega znanja o okolju, predvsem 
pa odpira nove moænosti njihovega vkljuËevanja v razliËne gospodarske dejavnosti, ki so 
povezane z varstvom in urejanjem. V izobraæevanje smo vnesli tudi veË specializiranega in 
kompetenËno naravnanega usposabljanja študentov na podroËju podjetništva in træenja. V 
izbirnem delu so poleg standardnih kmetijskih modulov še moduli s storitvenega podroËja 
(turizem, šport in rekreacija, sociala podeæelja), kar poveËuje zaposlitvene moænosti diplo-
mantov in s tem atraktivnost programov. Stroka je nadgrajena z novimi dognanji, predvsem 
pa prepletena s podroËji, ki ji izboljšajo uporabnost v praksi. 



VIZIJA
Smo kvalitetna izobraæevalna, raziskovalna in razvo-
jna ustanova, ki postavlja v ospredje obËutek za naravo, 
skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane ter skrb za 
urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom. Višja 
strokovna šola je namenjena študentom, ki æelijo poglo-
biti teoretiËno in praktiËno znanje za delo v biotehniških 
dejavnostih s poudarkom na praktiËni usposobljenosti in 
delni specializaciji. Usposobiti jih moramo tudi za samo-
stojno izvajanje dejavnosti, kot so npr. vodenje kmetije, 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, vrtnarije, manjših æivil-
skih obratov.
 
Višja strokovna šola (BC — VS©) izvaja višješolski študijski 
program Upravljanje podeæelja in krajine. Cilj izobraæeval-
nega programa je izobraziti inæenirje z zadosti širokim 
strokovnoteoretiËnim in praktiËno uporabnim znan-
jem za pridelavo hrane in upravljanje s podeæeljem. 
Višješolski študijski program je prenovljen program, ki je 
zasnovan modularno, izbirno in vrednoten s kreditnimi 
toËkami. Ponujamo nov atraktiven in odprt program, ki 
bo omogoËal hitrejše prilagajanje potrebam okolja.

IZOBRAZBA
Z uspešno zakljuËenim višješolskim študijskim pro-
gramom UPRAVLJANJE PODEÆELJA IN KRAJINE pri-
dobi študent/-ka naziv strokovne izobrazbe: Inæenir/
inæenirka kmetijstva in krajine (okrajšava: Inæ. kmet. in 
kraj.) ter raven strokovne izobrazbe 6/1. 

POGOJI ZA VPIS
V višješolski študij UPRAVLJANJE PODEÆELJA IN 
KRAJINE se lahko vpiše, kdor:
• je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziro- 
 ma je konËal temu ustrezno izobraæevanje po 
 prejšnjih predpisih ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski  
 izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus  
 znanja iz splošnoizobraæevalnih predmetov v ob- 
 segu, ki je doloËen za poklicno maturo v srednjem  
 strokovnem izobraæevanju.

TRAJANJE ©TUDIJA IN OVREDNOTENJE S 
KREDITNIMI TO»KAMI
• ©tudij traja dve leti.
• ©tudijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi  
 toËkami (KT) po evropskem prenosnem kreditnem  
 sistemu — European Credit Transfer System (ECTS).

PREDMETNIK ZA PRVI LETNIK

©t. Ime modula / predmeta / druge sestavine
Obvezno / 

izbirno
©t. ur

Skupaj ur KT
PR SV LV

M1 POSLOVANJE IN EKONOMIKA (PEK) Obvezno 12

P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) Obvezno 42 6 24 72 6

P2 Ekonomika in menedæment podjetij (EMP) Obvezno 42 6 24 72 6

M2 KOMUNIKACIJA IN INFORMATIKA (KIN) Obvezno 9

P3 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) Obvezno 30 0 30 60 5

P4 Strokovna informatika in statistiËne metode vrednotenja (SIS) Obvezno 18 6 24 48 4

M4 VODENJE RASTLINSKE PRIDELAVE (VRP) Izbirno 15

P7 Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu (GPV) Izbirno 60 6 48 114 8

P8 Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV) Izbirno 54 6 42 102 7

M6 VODENJE REJE ÆIVALI (VRÆ) Izbirno 15

P11 Gospodarjenje v æivinoreji (GÆI) Izbirno 60 6 48 114 8

P12 Zdravstveno varstvo domaËih æivali (VDÆ) Izbirno 54 6 42 102 7

P15 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB) Obvezno 12 0 36 48 4

P17 Rastlinska pridelava in reja æivali (RPR) Obvezno 42 0 42 84 7

P19 Ekološka pridelava hrane (EPH) Izbirno 54 0 42 96 7

P22 Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti (VNV) Izbirno 54 0 42 96 7

D1 PraktiËno izobraæevanje (PRI) Obvezno 400 13

PREDMETNIK ZA DRUGI LETNIK

©t. Ime modula / predmeta / druge sestavine
Obvezno / 

izbirno
©t. ur

Skupaj ur KT
PR SV LV

M3 PODJETNI©TVO Z ORGANIZACIJO (POR) Obvezno 15

P5 Podjetništvo in træenje (PIT) Obvezno 48 6 48 102 7

P6 Organizacija in poslovanje (OIP) Obvezno 60 6 48 114 8

M5 VARSTVO RASTLIN  (VAR) Izbirno 15

P9 Varstvo rastlin s fitofarmacijo (VRF) Izbirno 60 6 48 114 8

P10 Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) Izbirno 54 6 42 102 7

M7 TURIZEM IN ©PORT NA PODEÆELJU (T©P) Izbirno

P13 Turizem in rekreacija na podeæelju (TRP) Izbirno 60 6 48 114 8

P14 Treniranje konj in uËenje jahanja (TKJ) Izbirno 54 6 42 102 7

P16 Razvoj podeæelja z zakonodajo (RPZ) Obvezno 36 6 30 72 5

P18 Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami (R©P) Izbirno 176 12 124 312 22

   P20 Logistika in mehanizacija v kmetijstvu (LMK) Izbirno 54 0 42 96 7

P21 Terapevtska in socialna dejavnost na podeæelju (TSP) Izbirno 54 0 42 96 7

D2 PraktiËno izobraæevanje (PRI) Obvezno 400 13

Prostoizbirni modul ali predmet Izbirno 72 5

D3 Diplomski izpit (DIP) Obvezno 5*

Razvezava okrajšav: M — modul, P —  predmet, D —  druga sestavina, PR —  predavanja, SV —  seminarske vaje, LV — laboratorijske vaje, 
KT —  kreditne toËke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu —  European Credit Transfer System (ECTS)

NA»IN IN OBLIKE IZVAJANJA ©TUDIJA
©tudijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. 
©tudijsko leto obsega v 1. in 2. letniku po 34 tednov 
izobraæevalnega dela, od tega 24 tednov predavanj, 
seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov 
praktiËnega izobraæevanja.

PRAKTI»NO IZOBRAÆEVANJE
PraktiËno izobraæevanje na višji šoli pomeni usklajevan-
je in prenos znanja med vsebinami posameznih modu-
lov in delovnim procesom, nalogami in tehnološkimi 
zahtevami, ki jih postavlja posamezno delovišËe. 
Usklajevanje med študentom, predavateljem posameznih 
modulov in mentorjem na delovišËu izvaja organizator 
praktiËnega izobraæevanja — predavatelj višje šole.

POGOJI ZA DOKON»ANJE ©TUDIJA
Za konËanje študijskega programa in pridobitev izobraz-
be mora študent/-ka opraviti vse študijske obveznosti 
programa (izpite, vaje, seminarske naloge ...) v obsegu 
120 kreditnih toËk, in sicer:
1.  vse obvezne module oziroma predmete v obsegu 52  
 kreditnih toËk,
2. izbirne module oziroma predmete v obsegu 37 
 kreditnih toËk,
3. praktiËno izobraæevanje (26 kreditnih toËk),
4. diplomski izpit (5 kreditnih toËk). 

ERASMUS
Za obdobje 2007—2013  je tudi naša Višja strokovna šola 
pridobila razširjeno Erasmus univerzitetno listino, ki 
nam omogoËa sodelovanje v vseh aktivnostih programa 
Erasmus. Glavni namen Erasmusa je, Ëim veË študentom 
omogoËiti študij in/ali praktiËno izobraæevanje v Evropski 
uniji. ©tudent, ki se prijavi na razpis in je na razpisu izbran, 
za študij in/ali praktiËno izobraæevanje v tujini pridobi 
Erasmus štipendijo. 

IZREDNI ©TUDIJ 
V izredni študij se prijavljate v rokih in na naËin, ki je 
objavljen v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraæevan-
je. Višješolski študijski program za izredne študente zago- 
tavlja enak izobraæevalni standard kot za redni študij. 
Izvajanje izrednega študija je organizacijsko in Ëasovno 
prilagojeno izrednim študentom in se izvaja dve leti. 
Stroški izobraæevanja so: vpisnina, šolnina in prispe-
vek za diplomo. Vse stroške izredni študent poravna s 
poloænicami.
©tudij poteka modularno. Organizirane oblike študijskega 
dela (predavanja in vaje) potekajo od oktobra do konca 
junija. Predavanja bodo potekala dva- do trikrat tedensko v 
popoldanskem Ëasu in ob sobotah dopoldne.


