
Visokošolski strokovni študijski program

ŽIVINOREJA (VS)

ZNANJE IN TRADICIJA



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
Živinoreja, kot del kmetijstva v slovenskem prostoru, 
predstavlja zelo pomemben dejavnik pridelave zdra-
ve in varne hrane, ohranjanja in vzdrževanja kultur-
ne krajine ter poseljenosti, še posebej hribovitega 
dela Slovenije.

Nosilec živinorejske dejavnosti pridobi specializira-
no znanje s področja tehnologij, tako intenzivnih kot 
tudi ekstenzivnih sistemov, načinov pridelave krme 
za živali s travinja in njiv ter znanj s področja varo-
vanja okolja. Vsa tehnološka znanja so povezana tudi 
z ekonomiko reje. 

Študij živinoreje temelji na osnovnih temeljnih zna-
njih (pedologija, kemija, matematika, ekologija, ipd), 
ki so nadgrajena z znanji pridelave krme in reje do-
mačih živali. Ta znanja so v nadaljevanju na strokov-
nem področju živinoreje poglobljena in specializira-
na s področij fiziologije in etologije živali, prehrane 
domačih živali, tehnologijah rej (v govedoreji, pra-
šičereji in perutninarstvu, drobnica, konjereje, reje 
čebel, ipd.), zdravstvenega varstva domačih živali, 
selekcijskih metod in predelave mesa ter mleka. Vsa 
znanja s področja živinoreje in rastlinske pridelave 
se povezujejo tudi z agrarno ekonomiko in manage-
mentom v živinorejo. 

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 Živinoreja ima vsa 
potrebna znanja za nadaljevanje študija na II. sto-
penjskih programih s področij, ki so vezana na kme-
tijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane.

Si želite pridobiti široko znanje 
na področju živinoreje?



TEMELJNI CILJI PROGRAMA
V okviru študija pridobi študent znanja in spretnosti, 
ki bodo omogočale poznavanje vseh stopenj dela in 
tehnoloških postopkov, kot tudi kritično oceno, ana-
lize ter razlago pridobljenih rezultatov.

Sestavni del študijskega programa je tudi praktično 
izobraževanje v delovnem okolju. Delovne spretno-
sti s prakso se lahko pridobivajo na centrih Univer-
zitetnega kmetijskega posestva Fakultete za kmetij-
stvo in biosistemske vede, na mojstrskih kmetijah 
in podjetjih, ki delujejo v kmetijstvu, živinorejsko 
veterinarskih zavodih in državni upravi na področju 
kmetijstva ter v tujini.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
Študijski program je idealen za tiste, ki nameravajo 
prevzeti vodenje in delo na moderno organiziranih 
in tržno usmerjenih kmetijskih posestvih (družinske 
farme in kmetije). Diplomant se lahko zaposli tudi 
v tehnoloških oddelkih ostalih kmetijskih gospodar-
stev, v zadružnih organizacijah, strojnih skupnostih 
in trgovskih podjetjih. Ob dodatnem izobraževanju je 
zaposljiv tudi v državni upravi, kmetijskem šolstvu 
in drugje.

Ime študijskega 
programa ŽIVINOREJA (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 nalogo

Pridobljeni naziv Diplomirani(a) inženir(ka) živinoreje (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


