
 

 

Prva CEEPUS poletna šole Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM 

 

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede je med 5. in 15. septembrom 2022 potekala 

prve mednarodna CEEPUS poletna šola z naslovom »Tourism and Agriculture = Agritourism, Tourism 

Culture and more«. Program poletne šole je bil v celoti izveden na fakulteti, del programa je potekal 

tudi na terenu v okolici fakultete.  

Udeleženci poletne šole so bile študentke in študenti iz kmetijskih fakultet, ki so članice CEEPUS 

mreže Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen. Poletne šole se je udeležilo 20 tujih 

študentov in Srbije, Severne Makedonije, Hrvaške, Črne Gore, Bolgarije, Češke in Egipta. Poleg 

predavateljev s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, sta praktične 

izkušnje s področja turizma in kmetijstvu sorodnih ved, z nami delili tudi predavateljici Višje strokovne 

šole za gostinstvo in turizem Maribor ter dva predavatelja iz tujine. Program je vključeval niz zanimivih 

delavnic in predavanj s področja turizma, kmetijstva, projektnega managementa, ekološkega 

kmetijstva, marketinga in digitalizacije, varnosti hrane, statistike skupaj z dvema jezikovnima 

delavnicama angleščine in slovenščine za tujce. Poudarek programa je bil na povezovanju znanj s 

področja kmetijstva in turizma, pomenu zdravega življenjskega sloga, nadgradnji obstoječih 

kompetenc ter pridobivanju mednarodnih izkušenj. 

Posebnost poletne šole so bile projektne naloge – razvoj podjetniške ideje s področja 

agroturizma - ki so jih študenti razvijali v mednarodnih teamih. Na zadnji dan poletne šole, 15. 

septembra, so študenti svoje poslovne ideje tudi predstavili in skupaj s predavatelji izglasovali najboljšo 

projektno idejo.  

V sodelovanju Z Mednarodno pisarno Univerze v Mariboru je bil za študente organiziran pester 

nabor večernih družabnih aktivnosti, vključno s celodnevno ekskurzijo v Ljubljano in na Bled. 

Študentom smo z veseljem predstavili tudi Meranovo, Botanični vrt in prvo slovensko ekološko in 

turistično kmetijo »Pri baronu«. Znotraj vsebin poletne šole smo velik poudarek dali tudi zdravju in 

dobremu počutju ter trajnosti, saj smo vse prostočasne aktivnosti izpeljali 'zeleno' in okolju prijazno 

ter z uporabo javnega prometa. Glede na odzive udeležencev in sodelujočih ob zaključku poletne šole 

upamo, da bo poletna šola v naslednjih letih postala tradicionalni dogodek Fakultete za kmetijstvo in 

biosistemske vede Univerze v Mariboru.  

 

         doc. ddr. Lazar Pavić  

      koordinator 1. CEEPUS poletne šole FKBV UM  

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 


