
ZNANJE IN TRADICIJA

Visokošolski strokovni študijski program

VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO (VVS)



ZAKAJ ŠTUDIRATI
NA NAŠI FAKULTETI?
Študent pridobi vso potrebno izobrazbo in praktič-
ne izkušnje, da se lahko po končanem študiju vklju-
či v katerokoli dejavnost s področja kmetijstva, po-
vezano s pridelavo zdrave hrane, varstvom okolja, 
korektnim odnosom do vseh živih organizmov. 
Prav tako pridobi znanja za samostojno razvijanje 
in reševanje najzahtevnejših problemov na podro-
čju kmetijstva, ki vodijo k iskanju novih rešitev v 
strokovni in znanstveni praksi.

ŠTUDIJSKI PROGRAM
Študijski program »Vinogradništvo, vinarstvo in sad-
jarstvo« upošteva specifičnosti omenjenih panog 
in naravne danosti za gojenje vinske trte in sadnih 
rastlin. Temelji na osnovnih temeljnih znanjih (pe-
dologija, kemija, matematika, botanika, genetika, 
ekosistemi trajnih nasadov ipd), ki so nadgrajena z 
znanji iz tehnologij pridelave grozdja in sadja. Zna-
nje tudi nadgrajuje s spoznavanjem specialnih po-
dročij v omenjenih panogah, ki so dopolnjene z eko-
nomskimi vsebinami. Novosti v programu so vsebine 
iz predelave grozdja in sadja; kot so skladiščenje in 
predelava sadja, oprema za proizvodnjo vina in so-
kov, senzorika in analitika vina, brezalkoholne in 
alkoholne pijače ter načrtovanje klimatiziranih pro-
storov, drevesničarstvo, osnove žlahtnjenja sadnih 
rastlin in vinske trte, trženje vina in sadja, kar lahko 
daje pridelovalcem večjo dodano vrednost na enoto 
proizvoda.

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 študijskega programa »Vinogradništvo, 
vinarstvo in sadjarstvo« ima vsa potrebna znanja za 
nadaljevanje študija na II. stopenjskih programih s 
področij, ki so vezana na kmetijstvo, agrarno ekono-
miko in varnost hrane.

Si želite pridobiti strokovna 
znanja s področja vinogradništva, 
vinarstva in sadjarstva ter 
specializirana znanja različnih 
tehnologij pridelave in predelave  
grozdja in sadja?



TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Študijski program omogoča študentom pridobitev 
strokovnega znanja in usposobljenosti za uporabo 
znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokov-
nih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za 
sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno 
kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostoj-
nost pri odločanju in vodenju.

Zagotavlja znanja, ki jih diplomant potrebuje za ma-
ksimalno zaposljivost na trgu delovne sile Republike 
Slovenije in Evropske unije.

Obvezen sestavni del tega študijskega programa je 
praktično izobraževanje v delovnem okolju. Pridobi-
tev delovnih spretnosti s prakso je študentu omogo-
čena na Univerzitetnem centru za vinogradništvo in 
vinarstvo na Meranovem in sadjarstva na lokaciji Uni-
verzitetnega kmetijskega centra ter kmetijskih zavo-
dih, državni upravi na področju kmetijstva in v tujini.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
Program omogoča študentu, da ima ob zaključku 
študija ustrezne intelektualne, poklicne, akademske 
ter praktične pristojnosti za delo v svojem poklicu. 
Ponuja nove vsebine, ki so nujno potrebne diplo-
mantu, zaposljivem tako doma na kmetiji, sveto-
valni službi, v predelovalni industriji (vinske kleti, 
proizvodnja alkoholnih in brezalkoholnih pijač), kot 
tudi v drugih ustanovah, ki delujejo v kmetijstvu (ob-
čine, Kmetijsko gozdarska zbornica, učne ustanove, 
zavarovalnice ipd.), raziskovalno delo na fakultetah, 
inštitutih ipd.

Ime študijskega 
programa VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO (VS)

Vpisni pogoji

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

•	 kdor je opravil gimnazijsko maturo ali poklicno 
maturo, 

•	 kdor je zaključil višješolski študijski program 
na podobnem strokovnem področju.

Trajanje 
programa 3 leta (6 študijskih semestrov)

Zaključek 
študija

Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane 
izpite, oziroma zbere najmanj 180 ECTS in 
uspešno zagovarja izdelano diplomsko delo.

Pridobljeni naziv Diplomirani(a) inženir(ka) vinogradništva in 
sadjarstva (VS)

Dodatne 
informacije

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



Pivola 10, 2311 Hoče
Tel: 02 320 90 00, Fax: 02 616 11 58

www.fkbv.uni-mb.si


