
AGRARNA in 
OKOLJSKA TEHNIKA

AGRARNA, ENERGETSKA 
in OKOLJSKA TEHNIKA

Edinstvena izobrazba sloni na edinstvenih okvirnih pogojih. Dijakinje 
in dijaki izobrazbe profitirajo od modernih delavnic in laboratorijev, pa 
tudi od tehnicnega in argrarnega strokovnega znanja obeh partner-
skih šol.
 » HTL1: petletna tehnicna izobrazba po 9. šolski stopnji
 » HBLA Pitzelstätten: triletna izobrazba za absolvent(k)e agrarnih    

     strokovnih šol
 » Zakljucek izobrazbe: Zrelostni in diplomski izpit (matura)

Regularni pouk poteka na maticni šoli, specialna izobrazba se opravlja 
na partnerski šoli.

Höhere Technische Lehranstalt 1
Lastenstraße 1
9020 Klagenfurt

DVE ŠOLI - EN CILJ

KONTAKTIRAJ NAS

Lastenstraße 1
9020 Klagenfurt

0463 316 05

www.htl1-klagenfurt.at

Höhere Bundeslehranstalt für
Landwirtschaft und Ernährung Pitzelstätten
Glantalstraße 59
9061 Klagenfurt-Wölfnitz

KO O P E R AC I JA

Glantalstraße 59
9061 Klagenfurt-Wölfnitz

0463 49391

www.pitzelstaetten.at

novo od šolskega leta 2019/20 naprejˇ
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HTL1 LASTENSTRASSEHBLA PITZELSTÄTTEN

Prakticna okoljska tehnika z uporabo fotovoltaike, biomase, vetro-
vnih in hidroelektricnih naprav

Agrarni in gozdarski stroji

Smart farming – brezpilotna letala, roboti in kmetijska mehatronika

Naše dijakinje in dijaki dobijo v petletni izobrazbi, ki se zakljuci z zrelostnim in 
diplomskim izpitom (matura), naslednje kompetence:

Težišce strojništva z usmeritvijo na hidravliko, pogonjsko in 
transportno tehniko

Trajnostno kmetijstvo in pospeševalni programi

Ustanovitev in vodenje podjetij

entrepreneurship in možnost ustanovitve podjetja na podrocju 
okoljske tehnike

Produkcijsko-tehnicno in obratnogospodarsko znanje z moderno 
tehniko

Optimiranje delovnih procesov in obratnih rezultatov z novimi, tra-
jnostnimi tehnologijami

V triletnem nadaljevalnem usposabljanju „agrarna, energetska in okoljska 
tehnika“ za vse absolvent(k)e kmetijskih strokovnih šol, ki se zakljuci z zre-
lostnim in diplomskim izpitom (matura), dobijo dijakinje in dijaki naslednje 
komptence:

Temeljita teorija in živa praksa

Smart farming in digitalizacija

obnovljivi viri energije in najbolj moderna okoljska tehnika

Razvoj podeželja in pospeševalni programi

Dosežkom in 
cloveškosti zavezani.

Živimo nacela 
trajnosti

Agrarna, energetska in 
okoliska tehnika 

Triletni pripravljalni tecaj z zrelostnim
in diplomskim izpitom (matura)

Agrarna in 
Okoljska Tehnika

Petletna višja izobrazba z zrelostnim

in diplomskim izpitom (matura)

 » Lastna avtošola
 » Vožniško dovoljenje F

Izobrazba mladih ljudi v za prihodnost primerne kompe-
tentne vodje obratov

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ


