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Dijaki se izobražujejo na področjih kmetijstva, ki zahtevajo širše strokovno in splošno 
znanje pri načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju del v rastlinski pridelavi in reji 
živali ter dopolnilnih dejavnostih v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja 
kakovosti in varstva pri delu. Dijaki načrtujejo kmetijsko pridelavo in rejo živali, pridelavo 
poljščin in vrtnin, sadja in grozdja ter krme. Usposobijo se za strokovno delo v pridelavi 
poljščin, sadja in grozdja ter predelavi sadja in grozdja. Skladno z etološkimi načeli 
se naučijo oskrbovati domače živali. Usposobijo se za varno ravnanje s škodljivimi in 
nevarnimi snovmi ter odpadki kmetijske pridelave in reje, ter preprečujejo onesnaževanje 
okolja. Svetujejo pri prodaji kmetijskih izdelkov in storitev ter materiala za potrebe 
kmetijske pridelave in reje. Pripravljajo se za uspešno vključevanje na evropski trg ter 
razvijajo ekološko zavest, gospodarnost, osebno odgovornost, samostojno delo in 
samoiniciativnost.

VPISNI POgOjI
V 4-letni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali program nižjega 
poklicnega izobraževanja oziroma enakovreden program po nekdanjih predpisih.

V poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil program 
srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov: vrtnar, cvetličar, 
mehanik kmetijskih in delovnih strojev, kmetovalec, kmetovalka-gospodinja, gozdar,
gospodar na podeželju.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v 
študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnimi izpiti iz 
splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih, ki dopuščajo
tako možnost.

KMETIJSKO-
PODJETNIŠKI

TEhNIK

4-LETNI IN PTI PROgRAM
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PREDMETNIK / 4-lETNI PRogRaM

PROgRAMSKE ENOTE  / Ure

Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina / 476
Matematika / 374
Tuji jezik / 408
Umetnost / 68
Zgodovina / 102
geografija / 68
Sociologija / 68
Fizika / 68
Kemija / 170
Biologija / 170
Športna vzgoja / 340

Strokovni moduli
Informatika in poslovno komuniciranje / 102
Podjetništvo in trženje / 102
Trajnostni razvoj / 102
Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo / 312
Varstvo rastlin / 102
Pridelava krme / 132
Naprava trajnega nasada / 132
Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu / 163
Prodaja in svetovanje v kmetijstvu / 102
Pridelava poljščin / 102
Reja živali / 102
Pridelava in predelava grozdja / 102

odprti kurikulum
Pridelava sadja / 102
Predelava sadja / 102
Ekološka pridelava / 68
Etologija / 68
Osnove kletarstva / 102
Izbrane vsebine iz kmetijstva / 102
Matematika / 43
Tuj jezik/ Slovenščina / 20
praktično izobraževanje pri delodajalcu / 152
interesne dejavnosti / 352
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PREDMETNIK / PTI PRogRaM

PROgRAMSKE ENOTE  / Ure

Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina / 276
Matematika / 206
Tuji jezik / 276
Umetnost / 30
Zgodovina / 40
geografija / 40
Sociologija / 40
Fizika / 40
Biologija / 40
Kemija / 40
Informatika / 60
Športna vzgoja / 150

Strokovni moduli
Podjetništvo in trženje / 102
Varstvo rastlin / 102
Trajnostni razvoj / 102
Vodenje del na kmetijskem gospodarstvu / 163
Prodaja in svetovanje v kmetijstvu / 102
Pridelovanje gob in zelišč / 102
Ekološko kmetovanje / 102

odprti kurikulum
Pridelovanje poljščin / 102
Reja živali / 102
Matematika / 40
Športna vzgoja / 12
praktično izobraževanje pri delodajalcu / 76
interesne dejavnosti / 96
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Praktični pouk za kmetijsko-podjetniške programe se opravlja na šolskem posestvu 
v neposredni okolici šole, v šolskem laboratoriju, vinski kleti, sušilnici sadja, 
žganjekuhi, kisarni, trsnici, drevesnici. Na njivskih šolskih površinah pridobivajo 
veščine oranja, setve, škropljenja, gnojenja, oskrbe tal in varstva pri delu. 
Na področju reje živali znanja pridobivajo na šolskem posestvu v Svečini in v 
obratih, s katerimi sodelujemo (farma molznic Ogrizkovo, farma prašičev Fakultete 
za kmetijstvo in biosistemske vede...).
Za potrebe praktičnega pouka, razen s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede 
Maribor, sodelujemo še s Kmetijsko- gozdarskim zavodom Maribor, Sadjarskim 
centrom gačnik, vzorčnimi in ekološkimi kmetijami, okoliškimi kmetijskimi obrati, 
okoliškimi vrtnarijami in drevesnicami, sadjarskimi in vinogradniškimi drevesnicami 
in trsnicami po Sloveniji ... 

Dijaki na izmenjavah s podobnimi strokovnimi šolami iz Francije in Srbije, širijo 
svoje obzorje ter vzpostavljajo tudi osebne stike. Strokovno znanje poglabljajo 
tudi na različnih tekmovanjih doma in v tujini (iz vinogradništva, oranja...), 
prireditvah in predstavitvah. Dijaki imajo možnost opravljati traktorske vožnje 
pod nadzorom izkušenih, pooblaščenih inštruktorjev.

Pri praktičnem pouku sem se marsičesa naučila: od obrezovanja dreves do
sušenja sadja. To znanje bom lahko s pridom uporabila tudi kasneje, četudi
ga sedaj ne potrebujem.

Martina, dijakinja

Moji vtisi oz. izkušnje s praktičnim poukom na šoli so pozitivne. Naučili smo 
se veliko stvari s številnih strokovnih področij. Znanje kmetijstva bomo lahko 
uporabili v nadaljnjem izobraževanju in delu.

Kristina, dijakinja

slike


