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Če želite v bodočnosti prispeva-
ti k zdravemu načinu življenja, 
zdravi hrani, zdravemu okolju 
in pravim vrednotam, ste 
povabljeni na Višjo strokovno 
šolo Grm Novo mesto, kjer 
bomo z odličnimi strokovnjaki 
skupaj oblikovali znanje, spo-
sobnosti in kompetence za te 
cilje!



POSLOVANJE IN EKONOMIKA (PEK)
Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV)
Ekonomika in menegement podjetij (EMP)

KOMUNIKACIJA IN INFORMATIKA (KIN)
Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ)
Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS)

PODJETNIŠTVO Z ORGANIZACIJO (POR)
Podjetništvo in trženje (PIT)
Organizacija in poslovanje (OIP)

Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB)
Razvoj podeželja z zakonodajo (RPZ)
Rastlinska pridelava in reja živali (RPR)

PRAkTIČNO IZOBRAŽEVANJE (PRI) 
DIPLOMSKI IZPIT (DIP)

VODENJE RASTLINSKE PRIDELAVE (VRP)
Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu (GPV)
Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV)

VARSTVO RASTLIN   (VAR)
Varstvo rastlin s fitofarmacijo (VRF)
Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GkO)

VODENJE REJE ŽIVALI (VRŽ)
Gospodarjenje v živinoreji (GŽI)
Zdravstveno varstvo domačih živali (VDŽ)

TURIZEM IN ŠPORT NA PODEŽELJU (TŠP)
Turizem in rekreacija na podeželju (TRP)
Treniranje konj in učenje jahanja (TkJ)

Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami (RŠP)
Ekološka pridelava hrane (EPH)
Logistika in mehanizacija v kmetijstvu (LMk)
Terapevtska in socialna dejavnost na podeželju (TSP)
Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti (VNV)
Vinarstvo (VIN)

PROSTOIZBIRNI MODUL ALI PREDMET
SkUPAJ kREDITNIh TOČk
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kaj praVijo  GrMčani ...

dr. julij nemanič,
mednarodno priznan strokovnjak in  predavatelj za modul 
Vinarstvo na Višji strokovni šoli Grm novo mesto:

“Mladi rod potrebuje našo pomoč. Predavati študentom je 
zelo odgovorno poslanstvo. Pogosto razmišljam o posamezni-
kih, kakšne ambicije in cilje imajo pred seboj.  
Naša dolžnost je v njih odkrivati talente, jih opogumljati za 
življenje, naučiti ceniti vrednote, da bi jim bile svetinje,  jih 
navdušiti za delo v Sloveniji, razvijati samozavest,  pomagati 
odraščati in jim vcepiti veselje do poklica.   

Toda, draga mladina, železo se kuje dokler je vroče. Naj vam 
pomeni študij priložnost in izziv!”

luka Voglar iz Šmarjeških Toplic,
študent Višje strokovne šole Grm novo mesto. doma se 
ukvarja s čebelarstvom in trži med in izdelke po Sloveniji 
in v tujini:

“Za to šolo sem se odločil predvsem zato, ker mi je blizu, 
glede na to, da se ukvarjam s čebelarstvom in želim deja-
vnost še širiti. Pritegnil me je tudi velik delež praktičnega 
pouka v programu. kljub vsemu pričakujem, da bo 
kmalu tukaj tudi sedma stopnja, saj želim nadaljevati 
izobraževanje.”

Štrucelj anton iz Gribelj, 
diplomant višje strokovne šole Grm novo mesto.
Uspešno vodi kmetijo s 60 kravami molznicami:

“Že kot otrok sem rad opravljal dela na kmetiji in se tako 
odločil, da bom ostal doma in postal kmet. Leta 2005 mi je 
oče predal kmetijo in postal sem mladi gospodar. Zato sem 
se vpisal v višjo šolo za kmetijskega inženirja. Ta izobrazba 
mi daje osebno zadovoljstvo ter mi veliko pomaga  pri 
razpisih za nepovratna sredstva. V tej šoli sem spoznal tudi 
veliko prijateljev, ki opravljajo razne poklice in na katere se 
lahko obrnem, če potrebujem nasvet ali kakšno pomoč. “



POGOJI ZA VPIS:
V višješolske študijske programe se lahko vključi kdor:
-  je srednje izobraževanje zaključil z maturo ali poklicno maturo ali
-  je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in ima poleg tega še   
   vsaj tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenskega 
   jezika in matematike ali tujega jezika v obsegu poklicne mature.

NAČIN IZVAJANJA ŠTUDIJA: REDNI IN IZREDNI

Redni študij traja dve leti. Eno študijsko leto traja 34 tednov, od tega je 24 
tednov predavanj in drugih oblik pouka ter 10 tednov praktičnega izobraževanja. 
Praktično izobraževanje se praviloma izvaja v spomladanskem obdobju prvega 
letnika in jesenskem obdobju drugega letnika in sicer na šolskem posestvu – MIC, 
na kmetijah ter v podjetjih, s katerimi ima šola pogodbo. V okviru Erasmus  pro-
grama je možno opravljati prakso tudi v drugih državah EU.

Izredni študij traja dve leti in pol. Izvajanje študijskega procesa poteka praviloma 
v  popoldanskem času, 2 do 3x tedensko, oziroma v modularni obliki. Praktično 
izobraževanje je organizacijsko prilagojeno zaposlenim študentom.
Študenti imajo možnost priznavanja že pridobljenih praktičnih znanj in usposo-
bljenosti, ki se sicer zahtevajo v okviru programa.

KAJ PRIDOBIM?
Naziv: inženir/inženirka kmetijstva in krajine – 6. stopnja
Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami po sistemu ECTS.
Z izbiro ustreznih modulov lahko pridobite naslednje nacionalne poklicne 
kvalifikacije:

Upravitelj kmetijskega gospodarstva in kmetijske proizvodnje
kmetijski farmacevt
Upravljalec športnih in rekreacijskih površin
Trener konj in učitelj/učiteljica jahanja 

V času študija  študent opravi vsaj eno od naštetih nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij, da ima študijski program priznan.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI:
Inženirji kmetijstva in krajine imajo široke možnosti zaposlitev in sicer: kot 
uspešni gospodarji/direktorji na modernih kmetijah, v kmetijskih zadrugah, 
semenarskih hišah, vrtnih centrih, zavarovalnicah, v trgovinah z FFS, v zbirnih 
centrih z sadjem in zelenjavo, kot kontrolorji v integrirani ali ekološki
pridelavi, v vinskih kleteh, v podjetjih kjer se ukvarjajo s treniranjem 
konj in učenjem jahanja, v podjetjih z golf igrišči, v vrtnarijah ter v  
podjetjih, kjer se ukvarjajo z urejanjem športnih površin.

ZA KOGA JE PRIMEREN TA ŠTUDIJ?
Za vse, ki imajo radi živali, rastline, tehniko in razgibano 
delo, tudi z ljudmi ... 


