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KMETIJSTVO
Izobraževalni programi:

GOSPODAR NA PODEŽELJU

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK PTI 

Prednost šolanja na BC Naklo: z izbirnimi strokovnimi 

moduli dopolnimo in poglobimo osnovna znanja, ki so 

potrebna na sodobni kmetiji.

Izbirni moduli so: 

~ Informatika v kmetijstvu

~ Predelava mleka

~ Ekološko kmetovanje

~ Turizem na podeželju

~ Komunikacija v prodaji/trženju

~ Predelava sadja

~ Čebelarstvo

~ Pridelovanje zelenjadnic

~ Sadjarstvo

~ Kovaštvo

~ Nemščina

~ Osnove varnega dela z motorno žago

~ Osnovi tečaj za izvajalce fito ukrepov

~ Peka kruha in potic iz krušne peči

~ Ter drugi tečaji po lastni izbiri

˝Gradimo na temeljih medsebojnega spoštovanja, 

znanja, truda in odgovornosti do narave. Naš dijak 

spoznava, da je pomembna pot do cilja, odkriva v čem je 

dober, katere talente in sposobnosti ima.˝

VIZIJA SREDNJE ŠOLE

Zakaj vpis na Srednjo šolo BC Naklo?

Poleg rednega pouka imaš možnost:

~ udeležbe v mednarodnih izmenjavah

~ praktičnega usposabljanja v tujini

~ imeti pouk v učilnici na prostem

~ sodelovati na številnih strokovnih ali drugih 

tekmovanjih

~ razvijati svoje talente v številnih krožkih

~ biti v dobri družbi 

…

V srednji šoli  BC Naklo izobražujemo tudi na

drugih strokovnih področjih:

        hortikultura

       ~ naravovarstvo

       ~ živilstvo in prehrana

       ~ gimnazija

~
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Želite v življenju početi kar vas res zanima in veseli?

OBIŠČITE CENTER PRILOŽNOSTI IN ZNANJA.
Biotehniški center Naklo

tisk 2016/17

Izobraževalni programi:

GOSPODAR NA PODEŽELJU

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK SSI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK PTI 



Ko uspešno zaključiš program gospodar na podeželju 

in želiš nadaljevati izobraževanje, postani …

Kaj delamo  kmetijsko podjetniški tehniki?

~ Načrtujemo, vodimo in spremljamo dela v rastlinski in

   živalski proizvodnji.

~ Načrtujmo kmetijsko pridelavo in rejo živali ter

   pridelujemo poljščine, sadje, krmo ter redimo  živali.

~ Delamo s kmetijsko mehanizacijo in opravljamo manjša

   popravila strojev.

Možnosti zaposlitve:
~ kmetije in posestva

~ kmetijske zadruge

~ kmetijske trgovine

~ agencije za razvoj podeželja

~ vrtnarski centri

~ sadovnjaki

Izobraževanje traja 2 leti.
Kmetijsko-podjetniški tehniki zaključimo program s 
poklicno maturo. 

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK PTI

Uživaš v naravi in imaš rad-a živali? Postani …   

 Kaj delamo gospodarji ne podeželju?

~

~ Skrbimo za vzrejo domačih živali.

~ Pridelujemo poljščine in krmo.

~ Vzgajamo sadno drevje in zelenjavo.

~ Predelujemo sadje in mleko.

 Možnosti zaposlitve:
~ lastna kmetija

~ farme

~ kmetijske zadruge

~ vrtnarije

~ kmetijske trgovine

Izobraževanje traja 3 leta.
 Gospodarji zaključimo program z zaključnim 
izpitom. 

 Upravljamo  in vodimo  kmetijo.

Ljubezen do živali, polja in kmetijske mehanizacije 
te pelje do poklica …

Kaj delamo kmetijsko podjetniški tehniki?

~ Načrtujemo, vodimo in spremljamo dela v rastlinski in  

   živalski proizvodnji.

~ Načrtujmo kmetijsko pridelavo in rejo živali ter  

   pridelujemo poljščine, sadje, krmo ter redimo  živali.

~ Delamo s kmetijsko mehanizacijo in opravljamo manjša   

   popravila strojev.

~ Delamo v lesarski delavnici.

~ Predeljujemo mleko v mlečne izdelke, predeljujemo 

   sadje.

Možnosti zaposlitve:

~ kmetije in posestva

~ kmetijske zadruge

~ kmetijske trgovine

~ agencije za razvoj podeželja

~ vrtnarski centri

~ komunalna podjetja in podjetja za urejanje okolja

Izobraževanje traja 4 leta.
Kmetijsko podjetniški tehniki zaključimo program s 
poklicno maturo.

Prednost šolanja na BC Naklo: 

pri praktičnem pouku smo dijaki razporejeni v majhne 

skupine, kjer z učiteljem-mentorjem delamo na 

različnih področjih (goveji in konjski hlev, polje, 

sadovnjak, mlekarska delavnica, sadjarska delavnica ...).

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK SSI
GOSPODAR NA PODEŽELJU
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