
IME ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
 
Višješolski študijski program UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE. 
 
 
NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE IN NJEGOVA OKRAJŠAVA 
 
Naziv strokovne izobrazbe: Inženir/inženirka kmetijstva in krajine 
Okrajšava: Inž. kmet. in kraj.   
 
TRAJANJE ŠTUDIJA IN OVREDNOTENJE S KREDITNIMI 
TOČKAMI 
 
Študij traja dve leti. 
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. 
 
NAČIN IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA 
 

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.  

Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 
24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega 
izobraževanja.  

Praktično izobraževanje se izvaja na šolskem posestvu ali v medpodjetniško izobraževalnem 
centru ali na kmetijskem gospodarstvu ali v podjetjih. Praktično izobraževanje študent lahko 
opravlja v več organizacijah doma in v tujini. 

Posamezni letnik se lahko notranje členi v semestre (zimski, letni).  
 
TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE 
 
Temeljni cilji programa so: 

- izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno – teoretičnim in praktično 
uporabnim znanjem za pridelavo hrane in upravljanje s podeželjem, 

- pridobiti generične in poklicno specifično kompetence strokovnega področja 
kmetijstva in krajine, 

- pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o kmetijstvu, podeželju in 
oblikovati celosten pregled na podeželje in krajino, 

- oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, 

- oblikovati samozavost in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje 
konkretne strokovne problematike. 



 

Študenti v programu pridobijo: 

Generične kompetence: 

− razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,  

− samostojno odločanje za izbiro in uporabo surovin in materialov v proizvodnji, 

− vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje tehnoloških in proizvodnih celot, 

− uporabo tujega jezika za spremljanje strokovnih novosti v tujini ter za 
komunikacije v strokovni terminologiji, 

− razvijanje estetskega videza, 

− komuniciranje za uspešno delo z ljudmi v slovenskem in širšem prostoru, 

 

Poklicno specifične kompetence: 

− razumevanje soodvisnosti naravnih, ekoloških, tehnoloških, ekonomskih, socialnih 
in kulturnih dejavnikov na podeželju in njihov pomen za trajnostni razvoj, 

− zagotavljanje kakovosti kmetijskih pridelkov, proizvodov in storitev ter sodobnih 
zahtev in potreb potrošnikov, 

− okolju prijazne tehnologije kmetovanja in različne načine uporabe alternativnih 
virov energije, 

− učinkovito organiziranje, izvajanje in spremljanje kmetijske proizvodnje, 
predelave in dodelave kmetijskih proizvodov in ostalih dejavnosti na podeželju, 

− oblikovanje celostne tržne strategije, blagovne znamke in promocije kot metodo 
trženja v kmetijstvu in v drugih dejavnostih na podeželju, 

− vodenje prodaje kmetijskih pridelkov in storitev ter izdelkov dopolnilnih 
dejavnosti. 

 
 


