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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 sredni šoli BC Naklo izobražujemo tudi na 
drugih strokovnih področjih:

- hortikultura
- naravovarstvo
- živilstvo in prehrana
- gimnazija

VIZIJA SREDNJE ŠOLE
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.

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
- Osnovni tečaj za izvajalce fito ukrepov
- Peka kruga in potic iz krušne peči
- Ter drugi tečaji po lastni izbiri



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

GOSPODAR NA PODEŽELJU

Kaj delamo gospodarji na podeželju?
- Upravljamo in vodimo kmetijo.
- 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.

Ko uspešno zaključiš program gospodar na podeželju 
ali program mehanik kmetijskih in delovnih strojev, 
lahko nadaljuješ izobraževanje v programu…

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI 
TEHNIK PTI

Izobraževanje traja 2 leti in se zaključi s poklicno 
maturo.

Rad vzdržuješ in popravljaš kmetijske in delovne 
stroje… potem bo zanimiv…

MEHANIK KMETIJSKIH IN 
DELOVNIH STROJEV

Kaj delamo mehaniki kmetijskih in delovnih 
strojev?
- Oskrbujemo, vzdržujemo in popravljamo kmetijske in 

vrtnarske stroje.
- Varimo.
- Diagnosticiramo napako in jo odpravimo s pomočjo 

ustrezne tehnike popravila.
- Menjamo različne naprave na kmetijskih in delovnih 

strojih.
- Kontroliramo delovanje kmetijskih pripomočkov in jih 

primerno vzdržujmo.

Možnosti zaposlitve:
- mehanične delavnice, specializirane delavnice za 

popravilo kmetijske in vrtnarske ali komunalne in 
gradbene mehanizacije 

- tovarne in montažni obrati za proizvodnjo kmetijskih 
in delovnih strojev 

- montaža in popravilo strojev, naprav in opreme, 
storitve s kmetijsko mehanizacijo 

- prodaja strojev in rezervnih delov kmetijske, 
gozdarske in komunalne mehanizacije

- servisi za montažo in popravilo pnevmatik

Izobraževanje traja 3 leta
Mehaniki kmetijskih in delovnih strojev zaključimo 
program z zaključnim izpitom. 

Po zaključeni osnovni šoli se lahko vpišeš v program…

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI 
TEHNIK SSI

Izobraževanje traja 4 leta in se zaključi s poklicno 
maturo.

Kaj delamo kmetijsko podjetniški tehniki?
- Načrtujemo, vodimo in spremljamo dela v rastlinski 

in živalski proizvodnji.
- Načrtujemo 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.
- Pridelujemo mleko v mlečne izdelke, predelujemo 

sadje.

Možnosti zaposlitve:
- kmetije in posestva
- kmetijske zadruge
- kmetijske trgovine
- agencije za razvoj podeželja
- vrtnarski centri
- komunalna podjetja in podjetja za urejanje okolja




