
Visokošolski strokovni študijski program
EKOLOŠKO KMETIJSTVO (VS)

ZNANJE IN TRADICIJA



ZAKAJ ŠTUDIRATI
NA NAŠI FAKULTETI?
Študent pridobi vso potrebno izobrazbo in prak-
tične izkušnje, da se lahko po končanem študiju 
vključi v katerokoli dejavnost s področja kmetij-
stva, povezano s pridelavo zdrave hrane, varstvom 
okolja, korektnim odnosom do vseh živih organiz-
mov. Prav tako pridobi znanja za samostojno raz-
vijanje in reševanje najzahtevnejših problemov na 
področju kmetijstva, ki vodijo k iskanju novih reši-
tev v strokovni in znanstveni praksi.

ŠTUDIJSKI PROGRAM
Ekološko kmetijstvo je sestavni del programov ra-
zvoja podeželja in ima poleg gospodarsko – kme-
tijskega pomena tudi širši okoljski in družbeni po-
men. Omogoča ohranjanje kmetij na kmetijsko manj 
ugodnih območjih, z novimi produkti širi ponudbo v 
okviru kmetij in živilsko predelovalne industrije ter 
zagotavlja živila v najvišjem kakovostnem razredu. 
V povezavi s turizmom se umešča v aktualne razvoj-
ne trende 21. stoletja. 
S študijskim programom »Ekološko kmetijstvo« 
bodo študenti usposobljeni za uspešno delo in pri-
lagajanje novim potrebam in trendom v kmetijstvu, 
kjer je vse večji poudarek na trajnostnemu razvoju, 
uvajanju okolju in potrošnikom prijaznejše pridela-
ve hrane, ohranjanju biotske raznovrstnosti, pose-
ljenosti podeželja, iskanju novih tržnih priložnosti, 
povezavi kmetijstva s turizmom… Ekološko kmetij-
stvo je v primerjavi z ostalimi oblikami kmetijstva še 
posebej raznovrstno in temelji na krogotoku snovi 
in energije v sistemu tla – rastline – živali – človek. 
Ekološki pridelki in živila pa so vrhunske kakovosti 
in zlasti notranje kakovosti, kar jim daje še posebno 
vrednost, ki jo priznava tudi tržišče.  
Študent ima možnost izbire vsebin tudi iz drugih 
študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in bio-
sistemske vede, prav tako tudi vsebin na drugih slo-
venskih univerzah ter v mednarodnem evropskem 
prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi imamo 
sklenjene sporazume o sodelovanju.
Diplomant/ka študijskega programa Ekološko kme-
tijstvo pridobi vsa potrebna znanja za nadaljevanje 
študija na II. stopenjskih programih s področij, ki so 
vezana na kmetijstvo, agrarno ekonomiko in varnost 
hrane (»food safety«), lahko pa izkoristi tudi možno-
sti izmenjav in del študija opravi na partnerskih uni-
verzah v tujini, kjer lahko diplomant še poglobi pri-
dobljena znanja tudi na drugih področjih.

Si želite pridobiti široko znanje 
za zahtevnejša strokovna dela s 
področja ekološkega kmetijstva v 
povezavi z okoljskimi vprašanji in 
razvojem podeželja?



TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Študijski program bo študentom omogočil prido-
bitev strokovnega znanja s področja ekološkega 
kmetijstva in jih tudi usposobil za uporabo znan-
stvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih 
in delovnih problemov. V okviru izbirnega modula 
se bodo v 3. semestru poglobili v eno izmed kme-
tijskih panog (živinoreja, vinogradništvo, sadjarstvo, 
vrtnarstvo in njivske rastline). Praktično izobraže-
vanje, ki je sestavni del študijskega programa, bo 
omogočilo študentom vpogled v delo in prakso na 
različnih področjih - od ekoloških kmetij, prek pre-
delave ekoloških živil, do promocije, trženja, kontro-
le, certifikacije, vključno s seznanitvijo s stanjem in 
trendi v drugih državah.

V okviru študija ekološkega kmetijstva se bodo izo-
brazili in usposobili kadri za zahtevnejša strokovna 
dela s področja ekološkega kmetijstva, v povezavi z 
okoljskimi vprašanji in razvojem podeželja.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
Po končanem študiju bo diplomant strokovnjak - 
praktik, usposobljen za vodenje tržno usmerjene 
družinske kmetije oziroma posestva, organiziranje 
pridelovanja in trženja ekoloških pridelkov oziroma 
živil s kmetije ali v okviru organizacij pridelovalcev, 
organiziranje povezav med kmetijami in odjemalci 
ekoloških živil v obratih javne prehrane in gastrono-
miji, poznal bo delovanje nevladnih organizacij s po-
dročja ekološkega kmetijstva in okoljevarstva ter si 
pridobil osnovna teoretična praktična znanja za iz-
vajanje kontrole kmetijskih obratov in certifikacijo 
ekoloških pridelkov in drugih shem kakovosti.
Delovno mesto diplomanta študijskega programa 
Ekološko kmetijstvo bo lahko tudi v strokovnih te-
amih tehnoloških in razvojnih oddelkov kmetijskih 
podjetij, zadrug in  trgovskih organizacij. Pridoblje-
na znanja mu omogočajo izvajanje ustreznih del in 
nalog tudi v svetovalni službi, kmetijskem šolstvu, 
državni upravi ali ustanovah na zavarovanih obmo-
čjih. Diplomant se lahko zaposli kot strokovni sode-
lavec tudi v raziskovalnih organizacijah s področja 
kmetijstva, razvoja podeželja, regionalnega načrto-
vanja in varstva narave.

Ime študijskega 
programa EKOLOŠKO KMETIJSTVO (VS)

Vpisni pogoji

• kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem 
srednješolskem programu,

• kdor je opravil gimnazijsko maturo ali poklicno maturo,
• zaključek višješolskega študijskega programa na 

podobnem strokovnem področju.
Trajanje 
programa 3 leta (6 študijskih semestrov)

Zaključek študija
Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane izpite, 
praktično usposabljanje oziroma zbere najmanj 180 ECTS 
in uspešno zagovarja izdelano zaključno nalogo

Pridobljeni naziv Diplomirani(a) inženir(ka) ekološkega kmetijstva (VS)

Dodatne 
informacije

Referat za študentske zadeve 
Tel.: 02 320 90 19 
elektronski naslov: referat.fkbv@um.si 
www.fkbv.um.si
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