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1. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Višja strokovna šola Grm Novo mesto, enota šolskega centra Grm novo mesto – center biotehnike in
turizma izvaja javno veljavne višješolske programe, v manjšem obsegu tudi druge programe
vseživljenjskega učenja in izvaja različne projekte, namenjene neposrednemu izboljšanju temeljnega
pedagoškega procesa, za doseganje raziskovalno razvojnih ciljev oz. za druge namene, povezane z
dejavnostjo šole.
Na Višji strokovni šoli zavoda Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma smo v študijskem letu
2011/12 izobraževali 1. in 2. letnik v višješolskih izobraževalnih programih Upravljanje podeželja in
krajine, Gostinstvo in turizem in Naravovarstvo.
Višja strokovna šola se v vseh aktivnostih vključuje v poslanstvo Grma Novo mesto – centra
biotehnike in turizma, ki se razvija v izobraževalno in razvojno jedro biotehnike (kmetijstva,
hortikulture, živilstva in prehrane, veterine, gozdarstva in lova, naravovarstva, okoljevarstva, športa
in rekreacije na podeželju) in turizma (gostinstva, gastronomije, hotelirstva, ruralnega in urbanega
turizma, športa in rekreacije) za gospodarski in kulturni trajnostni razvoj regije, tako podeželja kot
urbanih naselij evropskega merila.
Splošne usmeritve šole
V skladu s temeljno aktivnostjo šole, je glavna naloga vodstva ter sodelavcev zagotavljanje vseh
pogojev in aktivnosti, s katerimi bo dosežena čim višja kakovost pedagoškega procesa. Vse ostale
aktivnosti šole - tako projektne, kot razvojno raziskovalne, stalna usposabljanja strokovnega kadra
itd., so namenjena predvsem stalnemu izboljševanju pedagoškega procesa, višanju kakovosti šole na
vseh nivojih ter nenazadnje širjenju ponudbe in aktivnosti šole – torej so pedagoškemu delu
podrejene.
Zavedamo se, da je za uspeh delovanja višje strokovne šole pomemben predvsem kakovostni in
strokovni izobraževalni proces, ki temelji na dobrem načrtovanju, sodelovanju, trajnostnemu razvoju,
pozitivnemu odnosu do narave in medsebojnem spoštovanju. In prav slednje je, poleg spoštovanja
zakonskih in strokovnih usmeritev, naše vodilo na poti do odličnosti – »Pot s srcem«.

»Pot s srcem«
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2. NAČRTOVANJE in IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
V šol. letu 2011/2012 smo izvajali izobraževalno delo po letnem delovnem načrtu ter ga dopolnjevali
z aktivnostmi, dogodki in vsebinami, ki so se ponudile tekom študijskega leta.
Vse predvidene aktivnostmi smo izvedli, nastala so le manjša odstopanja.

3. POGOJI ZA IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ŠOLE
3.1. Izobraževalni programi v šol. l. 2011/2012
V študijskem letu 2011/2012 smo v višješolski program Upravljanje podeželja in krajine vpisali že peto
generacijo, višješolski program Gostinstvo in turizem že tretjo generacijo in drugo generacijo v
višješolski program Naravovarstvo.
Vsi programi se, kot ostali višješolski programi, izvajajo po bolonjskem sistemu izobraževanja, kar
pomeni, da so ovrednoten s kreditnimi točkami (KT). Študij traja 2 leti in obsega 120 KT (v vsakem
letniku 60).
Vse študijske programe smo izvajali v obliki rednega in izrednega študija, pri čemer smo ob vpisu
zasedli vsa prosta mesta na rednem študiju na vseh programih, medtem ko izrednega študija nismo
uspeli polno zasesti. Resni namen za študij je izkazala slaba polovica redno vpisanih študentov v
programih UPK in NAR ter tretjina študentov v programu GT in večina izredno vpisanih študentov.
V študijskem letu 2011/2012 je šola pridobila še odločbo resornega ministrstva za vpis študijskega
programa Naravovarstvo v razvid in tako izpolnila še zadnji formalni kriterij, ki zahteva vpis v razvid
VSŠ programov.

3.2. Razpis za šolsko leto 2011/12 in informativni dnevi
I. Razpis
Za študijsko leto 2011/12 smo razpisali enako število mest kot predhodnje leto, medtem ko smo
tekom leta za prihajajoče študijsko leto 2012/13 dobili odločbo resornega ministrstva z zmanjšanim
številom razpisanih mest (v skladu s politiko zmanjševanja razpisanih mest v višjem šolstvu).
Tako smo za študijsko leto 2011/12 razpisali naslednja prosta mesta:
Program
Skupna vpisna
mesta
Dodatna vpisna
redni
izredni
redni
Upravljanje podeželja in
krajine
70
45
2
Gostinstvo in turizem
70
45
2
Naravovarstvo
70
45
2

4

mesta
izredni
20
20
20
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in za študijsko leto 2012/13 sledeče število prostih mest:
Program
Skupna vpisna
mesta
redni
izredni
Upravljanje podeželja in
krajine
50
45
Gostinstvo in turizem
50
45
Naravovarstvo
50
45

Dodatna vpisna
redni
2
2
2

mesta
izredni
20
20
20

I. Informativni dnevi
Informativni dnevi so v skladu z nacionalnim šolskim koledarjem potekali 10. in 11. februarja 2012 in
so bili relativno dobro obiskani, izvedli pa smo še jesenski informativni dan, dne 10. 9. 2012 ob 17 uri.
Zimski informativni dan:
Obiskovalcem smo pripravili bogat predstavitveni program.
Neposreden predstavitveni program:
• Predstavitev šolskega centra in biotehniških izobraževalnih programov nasploh, Tone Hrovat,
direktor
• Predstavitev Višje strokovne šole in študijskih programov in vpisnega postopka in druga
tehnična navodila, Helena Jurše Rogelj, ravnateljica in dr. Jože Podgoršek, predavatelj in
vodja Razvojno raziskovalnega inštituta Grm
• Vabljeni gostje: direktorica kadrovske službe Krka turizem, predstavnik turističnih animatorjev
Krka turizem, predstavnica turistične kmetije Žagar, Damelj
Vzporeden predstavitveni program:
•

•
•
•
•

Razstava v avli prizidka Višje šole (razstava je
vključevala vsebinsko predstavitev vseh treh študijskih
programov), posebej pa sta jo obogatili predstavitev
projektnih nalog študentov 2. letnika Upravljanja
podeželja in krajine pod mentorstvom organizatorice
praktičnega pouka, ga. Angelce Hrovat in razstava
projektov v gostinstvu, študentk študijskega programa
Gostinstvo in turizem.

Predstavitev turistične kmetije,
Degustacija
Wellnes kotiček
Predstavitev šolskega posestva, okolice šole in zakuska v jedilnici šole (v izvedbi sodelavcev
šolskega centra)

• Promocija šole v medijih
V času pred Informativnimi dnevi je šola predvsem v okviru šolskega
centra izvajala intenzivno promocijo. Promocija je potekala na
regijskih radijskih programih in na TV programu (Vaš kanal), kjer
smo pripravili tudi kontaktno oddajo. Promocijo smo vršili tudi s
članki in oglasi v regijskih časopisih in revijah (na radiu Krka, Novi
medij, Vaš kanal, Mesečnik, Živa, Cajtng, Posavski obzornik, Finance,
glasilo KGZS in v okviru lastnega oglasnega prostora na Jumbo
plakatih.
V spomladanskem času smo večino promocije vršili skupaj z drugimi enotami šolskega centra, v
jesenskem času pa samostojno).
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Programe in šolo smo promovirali tudi v okviru Fax vpisnika, udeležili smo se promocije na
Vseslovenskem sejmu izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja ´Informativa 2012´ (20. in 21. 1.
2012)
V jesenskem času smo medijem, v katerih ustaljeno promoviramo našo šolo, dodali še oglaševanje v
medijih Družina in Kmečki glas.
Sicer pa smo tudi v preteklem študijskem letu največ promocije vršili preko udeležbe oz. organizacije
številnih dogodkov v regiji in tudi širše (turistično gostinski dogodki, Sejem zaposlovanja, promocija v
Hiši kulinarike in turizma, na drugih lokacijah in delodajalci (npr. Situla, Krka…).
Študenti so kot vsako leto, tudi lani izobesili več kot 100 plakatov v svojih lokalnih okoljih.
• Promocija šole in študijskih programov med dijaki
V mesecu januarju in prvih dnevih meseca februarja smo obiskali tudi dijake zaključnih letnikov
Srednje kmetijske šole in biotehniške gimnazije ter Srednje šole za gostinstvo in turizem ter jim v
šolski uri predstavili šolo, programe ter ostale možnosti, ki jih šola ponuja. Povabili smo jih na
informativne dni in se z njimi povezovali preko več skupnih projektov v okviru šolskega centra.
Obisk na informativnih dnevih:
OBISK INTERESENTOV NA INFORMATIVNIH DNEVIIH VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

datum:

10.2.2012
11.2.2012

program:
dopoldanski termin
popoldanski termin
dopoldanski termin

UPK
3
2
2

GT
5
1
2

NAR
6
5
1

7

8

12

14
8
5
27
2

neopredelejni glede prgrama ali UPK ali NAR
OBISK SKUPAJ

29

OBISK INTERESENTOV NA INFORMATIVNIH DNEVIIH VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
STRUKTURA PO SPOLU
program:
datum:

UPK
M

Ž

11.2.2011 dopoldanski termin
popoldanski termin
12.2.2011 dopoldanski termin

3
2
2

GT NAR
Ž MŽ M
2
1

35 1
5
21

14
8
5
0

neopredelejni glede prgrama ali UPK ali NAR

2

2

OBISK SKUPAJ

29

OBISK INTERESENTOV NA JESENSKEM INFORMATIVNEM DNEVU VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
STRUKTURA PO SPOLU
program:
datum:

10.9.2012 ob 17.00

UPK
GT
Ž
M Ž M
1

1

0

NAR
Ž

M

2

1

5
0

ali UPK ali NAR
OBISK SKUPAJ

6
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3.3. Vpis v prvi letnik v študijskem letu 2011/12
V študijskem letu 2011/12 se je PRVIČ vpisalo 230 študentov, in sicer:
I. Program Upravljanje podeželja in krajine:
• na 70 vpisnih mest 70 študentov v 1. letnik – redni,
• 7 študentov 1. letnik (ciklus)– izredni.
II. Program Gostinstvo in turizem:
• na 70 vpisnih mest 73 študentov v 1. letnik - redni,
• 2 študentov 1. letnik (ciklus)– izredni.
II. Program Naravovarstvo:
• na 70 vpisnih mest 68 študentov v 1. letnik - redni,
• 10 študentov 1. letnik (ciklus)– izredni.
Vsi vpisani študenti nad 70 razpisanih mest so bili sprejeti na podlagi individualne obravnave
predložene vloge (odločitev študijske komisije).

Tabela: Seznam študentov, vpisanih v 1. letnih VSŠ (na dan 8. 10. 2011)
Število študentov:
Vrsta programa:
Poklic:
Št. l. 2011/12
Izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine (UPK)
1. letnik: redni študij
inženir/inženirka kmetijstva in
70
krajine
1. letnik (ciklus): izredni študij
inženir/inženirka kmetijstva in
7
krajine
Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT)
1. letnik: redni študij
organizator /organizatorka v
73
gostinstvu in turizmu
1. letnik (ciklus): izredni študij
organizator /organizatorka v
2
gostinstvu in turizmu
Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR)
1. letnik: redni študij
organizator /organizatorka v
68
gostinstvu in turizmu
1. letnik (ciklus): izredni študij
organizator /organizatorka v
10
gostinstvu in turizmu
SKUPAJ:
230

7

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Višja strokovna šola
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012

3.4. Vpis na Višjo strokovno šolo v študijskem letu 2011/12 – skupno
V študijskem letu 2011/12 se je SKUPAJ vpisalo 391 študentov, in sicer:
I. Program Upravljanje podeželja in krajine skupaj 148 študentov in
II. Program Gostinstvo in turizem skupaj 129 študentov
II. Program Naravovarstvo skupaj 114 študentov
Podrobnejši podatki struktura vseh vpisanih študentov po programih in načinu študija je razvidna iz
spodnje tabele:
Tabela: Seznam študentov, vpisanih v vse študijske programe VSŠ (na dan 8. 10. 2011)
Vrsta programa:
Poklic:
Število študentov:
Izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine (UPK)
1. letnik: redni študij
inženir/inženirka kmetijstva in krajine
70 + 1 ponavljalec
2. letnik: redni študij
inženir/inženirka kmetijstva in krajine
26
2. letnik: redni študij – ponavljanje letnika inženir/inženirka kmetijstva in krajine
32
1. letnik (ciklus): izredni študij
inženir/inženirka kmetijstva in krajine
7
2. ciklus: izredni študij
inženir/inženirka kmetijstva in krajine
6
3. ciklus: izredni študij
inženir/inženirka kmetijstva in krajine
6
Število študentov, ki so vključeni v izobraževalni program Upravljanje podeželja in
148
krajine (UPK)
Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT)
organizator /organizatorka v gostinstvu
73 + 3 ponavljalci
1. letnik: redni študij
in turizmu
organizator /organizatorka v gostinstvu
15
2. letnik: redni študij
in turizmu
organizator /organizatorka v gostinstvu
26
2. letnik: redni študij – ponavljanje letnika
in turizmu
1. letnik (ciklus): izredni študij
organizator /organizatorka v gostinstvu
2
in turizmu
2. ciklus: izredni študij
organizator /organizatorka v gostinstvu
6
in turizmu
3. ciklus: izredni študij
organizator /organizatorka v gostinstvu
4
in turizmu
Število študentov, ki so vključeni v izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT)
129
Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR)
1. letnik: redni študij
inženir/inženirka naravovarstva
68 + 1 ponavljalec
2. letnik: redni študij
inženir/inženirka naravovarstva
22
1. ciklus: izredni študij
inženir/inženirka naravovarstva
10
2. ciklus: izredni študij
inženir/inženirka naravovarstva
13
Število vseh študentov, ki so vključeni v izobraževalni program Naravovarstvo (NAR)
114
Število vseh študentov (vsi programi, vse generacije):
391
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3.5. Prekinitev študija študentov pri študiju višje šole v študijskem letu 2011/12
Izmed 391 vpisanih študentov v študijskem letu 2011/12 jih je študij obiskovalo 232 študentov, od
tega 77 študentov prvega letnika (oz. ciklusa). Iz prvega v drugi letnik je uspešno napredovalo 49
študentov rednega študija in 11 študentov izrednega študija. Razlog je v velikem deležu fiktivnega
vpisa, kar je stalno ponavljajoča se težava.
Podrobnejši podatki in struktura vseh vpisanih študentov po programih in načinu študija je razvidna iz
spodnje tabele:
Vrsta programa:

Število
študentov v
začetku
študijskega
leta:

Poklic:

Število študentov,
ki so študij
obiskovali

Število
študentov v
zaključku
študijskega
leta:

Izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine (UPK)
inženir/inženirka kmetijstva
1. letnik: redni študij
70+1

17

15

2. letnik: redni študij

26

26

7

3

2

6

5

5

6

6

6

148

57

54

73+3

20

17

15

17

15

2

2

2

6

6

6

129

49

44

68 +1

18

20

23

23

23

10

7

4

13

12

12

115

60

59

2. letnik: redni študij – ponavljanje
letnika
1. letnik (ciklus): izredni študij
2. ciklus: izredni študij
3. ciklus: izredni študij

in krajine
inženir/inženirka kmetijstva
in krajine
inženir/inženirka kmetijstva
in krajine
inženir/inženirka kmetijstva
in krajine
inženir/inženirka kmetijstva
in krajine
inženir/inženirka kmetijstva
in krajine

Število študentov, ki so vključeni v izobraževalni
program Upravljanje podeželja in krajine (UPK)
Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT)
2. letnik: redni študij

organizator /organizatorka v
gostinstvu in turizmu
organizator /organizatorka v
gostinstvu in turizmu

2. letnik: redni študij – ponavljanje
letnika

organizator /organizatorka v
gostinstvu in turizmu

1. letnik: redni študij

1. letnik (ciklus): izredni študij
2. letnik (ciklus): izredni študij
3. ciklus: izredni študij

organizator /organizatorka v
gostinstvu in turizmu
organizator /organizatorka v
gostinstvu in turizmu
organizator /organizatorka v
gostinstvu in turizmu

Število študentov, ki so vključeni v izobraževalni
program Gostinstvo in turizem (GT)
Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR)
1. letnik: redni študij
2. letnik: redni študij
1. letnik (ciklus): izredni študij
2. letnik (ciklus): izredni študij

inženir/inženirka
naravovarstva
inženir/inženirka
naravovarstva
inženir/inženirka
naravovarstva
inženir/inženirka
naravovarstva

Število študentov, ki so vključeni v izobraževalni
program Naravovarstvo (NAR)

9
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Vsi podrobnejši podatki v zvezi z vpisom in opravljanjem študijskih obveznosti se nahajajo v referatu
šole.
3.6. Strokovni sodelavci šole
Kader Višje strokovne šole Grm Novo mesto so v študijskem letu 2011/12 sestavljali sodelavci, ki so
neposredno zaposleni na šoli oz. na šolskem centru in zunanji sodelavci.
I. Predavatelji in inštruktorji, ki so v študijskem letu 2011/12 izvajali predavanja, seminarske ter
laboratorijske vaje pri posameznih predmetih ter drugi zunanji sodelavci (izvajanje – označeno z
odebeljeno pisavo).
1. Izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine (UPK)
Zap.
št.
1.
2.
3.

Ime in priimek

Predmeti
Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) – predavateljica
Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) - inštruktor
Ekonomika in menedžment podjetij (EMP) - predavateljica

4.

Vida Hlebec
Mitja Turk
mag. Marija Mikačić
Turnšek
Jožica Cerovšek

5.

Alenka Divjak

6.

Aleš Absec

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Igor Hrovatič
Tone Hrovat
Jože Dular
Mojca Kogovšek
dr. Jože
Podgoršek
Uroš Zvonc

13.
14.
15.

Jože Simončič
Andreja Brence
Cvetka Barborič

16.

dr. Mateja Colarič

17.

Urška Trobec

18.
19.
20.

mag. Marko Hrastelj
Barbara Hočevar
mag. Tjaša Vidrih

Strokovna terminologija v nemškem jeziku (STJ- NEM) –
predavateljica
Strokovna terminologija v angleškem jeziku (STJ- ANG) predavatelj
Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS) –
predavatelj
Podjetništvo in trženje (PIT) – predavatelj in inštruktor
Organizacija in poslovanje (OIP) - predavatelj
Organizacija in poslovanje (OIP) - predavatelj
Organizacija in poslovanje (OIP) – inštruktorica
Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu (GPV), Upravljanje z
rekreacijskimi in športnimi površinami (RŠP) - predavatelj
Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami (RŠP) inštruktor
Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV) - predavatelj
Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV) – inštruktorica
Varstvo rastlin s fitofarmacijo (VRF), Gojenje in uporaba koristnih
organizmov (GKO), Ekološka pridelava hrane (EPH) – predavateljica
Rastlinska pridelava in reja živali (RPR), Varstvo rastlin s fitofarmacijo
(VRF) – predavateljica
bolniški in porodniški dopust ter dopust za nego in varstvo otroka
Gospodarjenje v živinoreji (GŽI), Rastlinska pridelava in reja živali
(RPR), Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ), Praktično
izobraževanje 1 in 2 (PRI) – predavateljica
ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (v deležu)
Rastlinska pridelava in reja živali (RPR) – inštruktor
Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ) - inštruktorica
Turizem in rekreacija na podeželju (TRP) – predavateljica
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21.

Sebastjan Repnik

Turizem in rekreacija na podeželju TRP– inštruktor

22.

Helena Jurše Rogelj

23.

Angelca Hrovat

24.

Marja Majer Cuk

25.
26.
27.
28.

dr. Marjan Ravbar
dr. Julij Nemanič
Franci Absec
Urška Ogrinc

29.

Primož Mavsar

Razvoj podeželja z zakonodajo (RPZ), Varovanje naravnih vrednot in
biotske raznovrstnosti (VNV), Ekološka pridelava hrane (EPH) –
predavateljica
Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB), Praktično
izobraževanje1 in 2 (PRI) – predavateljica
ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA
Razvoj podeželja z zakonodajo (RPZ), Podjetništvo in trženje (PIT) –
predavateljica
Razvoj podeželja z zakonodajo (RPZ) - predavatelj
Vinarstvo (VIN) - predavatelj
Vinarstvo (VIN) – predavatelj in inštruktor
Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB) predavateljica
Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB)
dodatna predavanja s področja prostora in geografskih
informacijskih sistemov in orientacije

2. Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT)
Zap.
št.
1.

Ime in priimek

Predmeti

8.

Strokovna terminologija v angleškem jeziku (STJ- ANG) –
predavateljica
Jožica Cerovšek
Strokovna terminologija v nemškem jeziku (STJ- NEM) –
predavateljica
Alenka Arh Šmuc
Strokovna terminologija v nemškem jeziku (STJ- NEM) –
inštruktorica
Vida Hlebec
Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) – predavateljica
Mitja Turk
Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) - inštruktor
Metka Kogovšek
Ekonomika podjetja (EKP) - predavateljica
Jože Hočevar
Ekonomika turizma (EKT) – predavatelj
Osnove projektnega managementa– predavatelj
mag. Ivanka Medvešek Pravni predpisi (PPR)

9.
10.
11.
12.

Aleš Absec
mag. Tjaša Vidrih
Marica Drmaž
dr. Lea Kužnik

2.
3.
4.
5.
6.
7.

13.
14.

dr. Alenka Divjak

Poslovna informatika s statistiko (PIS)
Osnove gastronomije (OGS) – predavateljica
Osnove gastronomije (OGS) – laborantka
Turistična geografija in kulturna dediščina (TGK), Dopolnilne
turistične dejavnosti (DTD) – predavateljica
Marjeta Cevc
Kuharstvo z organizacijo dela 1 (KOD 1)
mag. Sebastjan Repnik Kuharstvo z organizacijo dela 1 (KOD 1)
mag. Sebastjan Repnik Osnove kuharstva (OKU), Poslovanje prenočitvenih in
prehrambenih obratov (PPO) in Wellness turizem (WEL) –
predavatelj
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14.

Gregor Kocjančič

15.

Robi Pečarič

16.

Anica Oblak Janko

17.
18.

Mojca Kogovšek
Metka Kogovšek

19.
20.
21.
22.
23.

Janja Blatnik
mag. Barbara Gunčar
Anica Pajer
Gordana Vulić
dr. Julij Nemanič
Nataša Režek

25.
26.

Mitja Jurančič
Franci Mežič

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA
Osnove strežbe (OST), Organizacija gostinskih dogodkov (OGD),
Strežba z organizacijo dela 1 (SOD 1) – predavatelj
Osnove strežbe (OST) – inštruktor, Strežba z organizacijo dela 1
(SOD 1), Organizacija gostinskih dogodkov (OGD) ) – laborant
Osnove kuharstva (OKU), Kuharstvo z organizacijo dela 1 (KOD 1), –
laborant
Osnove projektnega manegementa – inštruktorica
Ekonomika podjetja (EKP) - predavateljica
Osnove projektnega manegementa – inštruktorica
Trženje v turizmu - predavateljica
Poslovanje hotelov in turistični agencij (PHT)
Hrana in pijače (HIP) - predavateljica
Harmonija okusov (HOK) - predavateljica
Harmonija okusov (HOK) -predavatelj
Strokovna terminologija v tujrm jeziku – ital. j. (STJ-I) predavateljica
Strokovna terminologija v tujrm jeziku – ital. j. (STJ-I) - inštruktor
Strežba z organizacijo dela 1 (SOD 1), Osnove strežbe (OST) –
zunanji sodelavec iz gospodarstva

3. Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR)
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.

Ime in priimek

Predmeti

Vida Hlebec
Mitja Turk
Marija Mikačič Turnšek
Mojca Kogovšek
Alenka Divjak

6.

Jožica Cerovšek

7.

Aleš Absec

8.

Angelca Hrovat

10.

Helena Jurše Rogelj

11.

Urška Ogrinc

12.

mag. Tina Mikuš

Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) – predavateljica
Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) - inštruktor
Ekonomika in menedžment podjetij (EMP) - predavateljica
Ekonomika in menedžment podjetij (EMP) - inštruktorica
Strokovna terminologija v angleškem jeziku (STJ- ANG) predavatelj
Strokovna terminologija v nemškem jeziku (STJ- NEM) –
predavateljica
Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS) –
predavatelj
Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB), Varstvo narave
in urejanje prostora (VNUP), Načrtovanje dejavnosti v prostoru
(NDP) – predavateljica
ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA
Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora (ZET) –
predavateljica
Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR), Ravnovesja ekosistemov,
Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (TRB) –
predavateljica in ORGANIZATORICA PRAKTIČNEGA
IZOBRAŽEVANJA
Varstvo narave in urejanje prostora (VNUP), Nadzor v zavarovanem
prostoru (NZP), Informiranje in svetovanje o pomenu zavarovanega
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13.

Tone Goršin

14.
15.
16.

Cvetka Barborič
Irena Kurajič
Tone Hrovat

17.
18.
19.

Martina Kralj
Marja Majer Cuk
dr. Jože Podgoršek

prostora (ISPZO) – predavateljica
Ravnovesja ekosistemov (REK), Varstvo narave in urejanje prostora
(VNUP), Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi viri energije
(GNOVE)
Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO), predavateljica
Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija, inštruktorica
Organizacija in poslovanje (OIP), Načrtovanje dejavnosti v prostoru
(NDP), Energetske in okoljske perspektive – predavatelj
Podjetništvo in trženje (PIT) - predavateljica
Podjetništvo in trženje (PIT) – predavateljica in inštruktorica
Tehnologije obnovljivih virov energije (TOVE) - predavatelj

Ostali sodelavci Višje strokovne šole v študijskem letu 2011/12, ki so bili neposredno vključeni v
organizacijo dela na VSŠ, so:
- Irma Svetec Hudoklin, referentka za študijske in študentske zadeve
- Anica Možina, knjižničarka
- Simon Janša, tehnični pregled diplomskih nalog

Na delovnem mestu organizatorja trženja in mentorja študentom ter kot sodelavec na projektih za
potrebe celotnega centra kakor tudi Višje strokovne šole Grm Novo mesto je deloval še g. Simon
Janša, mag. turizma.
V študijskem letu 2011/2012 je bila od novembra dalje na bolniškem in porodniškem dopustu ter
dopustu za varstvo in nego otroka in tako z dela odsotna dr. Mateja Colarič, predavateljica.
V mesecu aprilu se je na porodniški dopust odpravila tudi Barbara Turk, inštruktorica.

3.7. Izvajanje predavanj in vaj
V študijskem letu 2011/12 smo izvedli vsa zastavljena predavanja in vaje v vseh treh študijskih
programih, vključno s projektnimi tedni in dnevi ter drugimi dopolnilnimi aktivnostmi.
Predavanje in vaje so potekali v skladu z urniki, ki se nahajajo v referatu šole.

3.8. Uspešnost študentov pri študiju
Analiza v Prilogi 2
3.9. Izvajanje praktičnega izobraževanja
Študijski program - Upravljanje podeželja in krajine
Praktični pouk smo izvajali v večini v okviru MIC-a, kjer se je več študentov pod vodstvom prof.
Angelce Hrovat vključevalo tudi v izdelavo projektnih nalog. Projektne naloge so lahko zasnova za
pridobitev certifikata »Zaupanja vreden« ali pa zasnova za nadaljnje delo na diplomski nalogi.
V šol. letu 2011/12 so študenti 2. letnika nadaljevali delo na projektnih nalogah, študenti 1. letnika pa
ga zasnovali:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pridelava plodovk v pokritih površinah : 2 študenta
Pridelava krme: 6 študentov + 5 študentov
Pridelava in predelava zelišč: 4 študentke + 1 študent
Oskrba vinograda: 2 študentki
Treniranje konj in učenje jahanja : 6 študentov + 3 študenti
Raziskovalno delo – preizkušanje sort: 2 študenta
Zelišča: 1 študent
Pridelava zelenjave – radič: 1 študent
Z njive na mizo – sladoled: 1 študent
Z njive na mizo –jogurti: 1 študent

V Avstriji je opravljalo prakso 5 študentov v okviru Erasmus programa in sicer Ana Hlebec, Jožica
Šuštarič, Rok Zajc, Monika Koligar (študenti študijskega programa Upravljanje podeželja in krajine,
področje dela ´kmetijstvo´ in Matej Slak, študent študijskega programa Gostinstvo in turizem,
področje dela za ´gostinstvo´ - vsi za dobo 2 meseca.
V Nemčiji je Monika Lekše (študentka študijskega programa Upravljanje podeželja in krajine)
opravljala praktično izobraževanje -področje dela ´konjereja´ 4 mesece. Praksa ni bila del Erasmus
programa.
Ostali del praktičnega izobraževanja je potekal v skladu z načrtom za PI na VSŠ, smer UPK in
podrobnejše evidence hrani organizatorica PI, ga. Angelca Hrovat.

Študijski program - Naravovarstvo
V študijskem letu 2011/12 smo nadgradili smo izvedbeni kurikul za praktično izobraževanje za
naravovarstvo, ki je bil zasnovan in prvič izpeljan v študijskem letu 2010/11. V študijskem letu
2011/12 smo nadaljevali z zastavljenimi projektnimi nalogami na štirih lokacijah (tema zasnova,
ureditev in promocija učnih poti):
- na lokaciji Sevno (Ekoremediacijska učna pot) – mentor Tone Goršin
- na lokaciji Srebrniče (Tematska obvodna učna pot) – mentor Boštjan Punčuh in Katja Pajek
- na lokaciji Birčna vas (Naravoslovna učna pot Obora Ruperč vrh) – mentor Franc Jarc
in
- na lokaciji Otočec (Tematska učna pot – rastlinstvo in živalstvo ob golfišču Golfa Otočec) mentorica Slavka Zalokar
V delo na projektih so bili (v deležu PI) vključeni so vsi študenti naravovarstva.
Poleg navedenih projektnih nalog so bili vsi študenti vključeni v samostojno projektno nalogo Popis
izjemnih rastlin, študenti so popisali preko 300 izjemnih rastlin – predvsem dreves.
Praktični pouk so študenti v večini opravljali v okviru MIC-a, kjer se je več študentov pod vodstvom
dr. Jožeta Podgorška vključevalo tudi v izdelavo projektnih nalog. Projektne naloge so lahko zasnova
za pridobitev certifikata »Zaupanja vreden« ali pa zasnova za nadaljnje delo na diplomski nalogi.
V šol. letu 2011/12 so izdelali naslednje projektne naloge in jih nadgrajevali:
1. Zasnova, priprava, ureditev in oprema tematske učne poti Sevno – Ekoremediacijska učna pot
2. Zasnova, priprava, ureditev in oprema tematske učne poti Birčna vas – Obora Ruperč vrh
3. Zasnova, priprava, ureditev in oprema tematske učne poti Otočec
4. Zasnova, priprava, ureditev in oprema tematske učne poti Srebrniče
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Poleg navedenih projektnih del so študenti opravljali PI tudi pri delodajalcih.
Študijski program – Gostinstvo in turizem
Praktični pouk smo izvajali v okviru MIC-a, kjer se je več študentov pod vodstvom prof. Sebastjana
Repnika vključevalo tudi v izdelavo projektnih nalog. Projektne naloge so lahko zasnova za pridobitev
certifikata »Zaupanja vreden« ali pa zasnova za nadaljnje delo na diplomski nalogi. Študenti so
posamezna projekta dela izvajali kot zaključene gostinske dogodke v okviru Hiše kulinarike in turizma
na Glavnem trgu, nekaj del pa izvedli tudi kot catering dogodke.
V študijskem letu 2011/12 je bila zasnovana struktura PI – 1 /2 PI v okviru Hiše kulinarike in 1 /2 PI pri
delodajalcih (velja za oba letnika), kar pa smo na pobudo študentov v naslednjem študijskem letu
tudi spremenili.
Več aktivnosti so študenti izvedli tudi pri delodajalcih na verificiranih učnih delovnih mestih.
Ponudba delovnih mest za študente VSŠ je objavljena na spletnih straneh šole in jo sproti
posodabljamo.
V študijskem letu smo izvedli še dva prosto izbirna predmeta, ki nista vezana na programe (v skladu z
starim pojmovanjem), to sta Osebni karierni načrt in Osnove kongresnega turizma. V načrtu je bila še
izvedba ruščine, vendar smo v skladu z novimi navodili glede izvajanja PPI idejo opustili in se
dogovorili za izvedbo tečaja ruskega jezika (kot dodatna ponudba šole).
Vsi podrobnejši podatki vezani na praktično izobraževanje študentov se nahajajo pri organizatorjih
praktičnega izobraževanja.
3.10 Diploma
Zagovorili diplom
V študijskem letu je v treh terminih diplomiralo 21 študentov (Priloga 2 : Diplomanti 2011/12), pri 9
metorjih – predavateljih in sicer:
• Cvetka Barborič – 5 diplomatov
• mag. Sebastjan Repnik – 4 diplomanti
• Urška Trobec – 3 diplomanti
• Angelca Hrovat – 3 diplomanti
• Janja Blatnik – 2 diplomanta
• mag. Marija Mikačič Turnšek – 1 diplomant
• mag. Tjaša Vidrih – 1 diplomant
• dr. Jože Podgoršek - 1 diplomant
• Helena Jurše Rogelj - 1 diplomant
V junijskem roku so diplomirali prvi študenti študijskega programa Gostinstvo in turizem.
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Slika: Prvi diplomanti študijskega programa Gostinstvo in turizem na VSŠ Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, s
svojimi mentorji, predsednico študijske komisije in ravnateljico VSŠ.

Podelitev diplom in praznovanje 10 obletnice VSŠ
V mesecu oktobru, 18. 10. 2011, smo v sklopu praznovanja 10-letnice VSŠ podelili tudi diplome
diplomantom zadnjih dveh študijskih let. Med svečanimi podelitvami so bili prvič prisotni študenti
prenovljenega študijskega programa Upravljanje podeželja in krajine. Ob tem smo izdelali nove
diplomske mape in priloge k diplomi, izdali zbornik povzetkov diplom z imeni in naslovi vseh
diplomantov VSŠ Grm Novo mesto. Svečane podelitve se je udeležilo več vabljenih gostov, med njimi
tudi župan Mestne občine Novo mesto, g. Alojzij Muhič, ki je šoli ob jubileju podelil tudi simbolično
plaketo MO NM ob 10-letnici delovanja šole.
Ob deseti obletnici delovanje šole smo izdali tudi slavnostni zbornik diplom VSŠ.
Poleg slavnostne podelitve diplom so bili podeljeni tudi Certifikati »zaupanja vreden« študentom, ki
so si jih prislužili za uspešno izvedbo projektnih nalog.

Slika (levo): Podelitev diplom diplomantom (18. 10. 2011) – diplomanti s sodelavci VSŠ
Slika (desno): Podelitev priznanja MO NM VSŠ Grm Novo mesto za 10 let delovanja

3.11 Študijska komisija
Študijska komisija se je v študijskem letu 2011/12 sestala na 5. rednih sejah v okviru katerih je
obravnavala prispele vloge študentov v zvezi z odobritvami dispozicij in naslovov predlaganih
diplomskih nalog, vloge za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja ter druge vloge,
ki so v njeni pristojnosti.
Zapisniki sej študijske komisije se nahajajo v referatu.
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3.12 Predavateljski zbor
Predavateljski zbor
Realizacija glede na načrt: Predavateljski zbor je imel v študijskem letu 4 redne seje in druga
strokovna srečanja, v okviru katerih je obravnaval zadeve po predlaganem dnevnem redu s strani
ravnateljice ter druge aktualne zadeve. Več vsebin je bilo obravnavanih v obliki e-komunikacije.
Zapisniki sej predavateljskega zbora se nahajajo v referatu.
Nerealizirani načrti: V študijskem letu 2011/12 nismo realizirali celodnevnega in večdnevnega
tematskega strokovnega srečanja na temo zagotavljanja kakovosti, kar prenašamo v naslednje leto.
Strokovni aktivi
Strokovni aktivi so se sestajali ločeno glede na letni delovni načrt predmetnih področij in aktualne
zadeve. Vsi strokovni aktivi niso aktivno delovali – ugotavljamo, da je strokovne aktive smiselno
preoblikovati.
Imenovanja in napredovanja predavateljev
V začetku študijskega leta 2011/12 smo pridobili habilitacijo za predavateljski zbor za študijski
program Naravovarstvo in s tem pridobili formalne pogoje za vpis v razvid za izvedbo študijskega
programa Naravovarstvo ter tudi prejeli ustrezno odločbo.
Aktivnosti v zvezi z novimi imenovanji in podaljšanjem imenovanj na različnih področjih so tekla tudi
v tekočem študijskem letu.
Napredovanje v nazive
V študijskem letu 2011/12 je na VSŠ oddala vlogo za napredovanje v naziv svetnica, dr. Alenka Divjak,
prof. angl. j.. V zvezi s tem je bil izpeljan ustrezen postopek v okviru VSŠ. V mesecu juniju je sodelavka
s strani MIKZŠ tudi prejela sklep o imenovanju v naziv.
Izobraževanja in usposabljanja pedagoškega kadra
V študijskem letu 2011/12 zaznavamo upad splošnih izobraževanj in usposabljanj pedagoškega kadra,
saj se je projekt Impletum, ki je tovrstno aktivnost intenzivno podpiral, zaključil že avgusta 2011.
Izobraževanja in usposabljanja pedagoškega kadra so se tako nanašala predvsem na strokovna
izpopolnjevanja in usposabljanja za področja stroke.
Pedagoško – andragoško izobraževanje:
Dva sodelavca (Sebastjan Repnik in Robert Pečarič) sta se tudi intenzivno udeleževala izobraževanja
za pridobitev pedagoško – andragoške izobrazbe (Filozofska fakulteta Ljubljana, obsežnejše PA izobr.
za potrebe srednješolskega izobraževanja), od katerih ga je mag. Sebastjan Repnik že uspešno sklenil.
Pri prijavah na PA izobraževanje v okviru Skupnosti VSŠ s prijavami nismo bili uspešni in bomo
predavatelje, ki tega pogoja še ne izpolnjujejo prijavili v naslednjem študijskem letu.
Sodelavci VSŠ so se kot aktivni udeleževali tudi strokovnih konferenc kot je Mednarodna konferenca
Logistika v kmetijstvu 2011, konferenca na Turistici 2011 in kot udeleženci še številnih drugih
posvetov, konferenc, izobraževanj v regiji in šriše.
Skupno izobraževanje za sodelavce in študente (ni bila vezana neposredno na posamezen predmet)
pod strokovnim vodstvom:
Strokovna ekskurzija na Črno prst – spoznavanje alpske flore, 7. 7. 2012
Strokovne ekskurzije se je udeležilo 10 sodelavcev VSŠ.
Programi VŽU:
Študijski obiski
Sodelavka Barbara Turk se je udeležila enotedenskega tudi študijskega obiska v Franciji
Entrepreneurship and villages: employment and social ties in remote (št. obiska STU-VIS-34/11).
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Študijski obisk
Šola se v študijskem letu 2011/12 ni prijavila na razpis Cmepiusa za izvedbo študijskega obiska, ker je
v mesecu maju (od 5. 5. – 12. 5. 2012) gostila študijski obisk učiteljev in strokovnih sodelavcev
belgijskih kmetijskih šol z naslovom “Plant- , animal- and environmenttechnics” v okviru programa
CULTOS. Študijski obisk je bil uspešno izveden, pri tem je sodelovalo več sodelavcev in študentov (ki
so bili vseh 8 dni v vlogi vodičev), vodja projekta je bil Simon Janša.
Izobraževanje v okviru programa Erasmus:
Sodelavec Sebastjan Repnik je v okviru programa Erasmus obiskal in predaval na višji šoli za
gostinstvo in turizem v Turčiji, İstanbul Kavram Vocational College.
Skupina sodelavcev VSŠ se je udeležila strokovnega usposabljanja v Franciji (16. – 23. julij 2012) –
Erasmus program, mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja STT.
Namen mobilnosti je pridobiti izkušnje na področju
• gospodarjenja v zavarovanem območju narodnega parka,
• pridelave, predelave, promocije in trženja regionalnih proizvodov ,
• pridelave, predelave in trženja zelišč, zdravilnih rastlin in aromatičnih rastlin ter
• trženja regionalnih proizvodov preko različnih oblik turizma.
• vključevanje in vloga strokovnih inštitucij in različnih združenj na prej omenjenih področjih
Skupina sodelavcev in partnerjev šole se je udeležila tudi strokovnega usposabljanja na Poljskem
Centrum Szkoł Inżynierü Środowiska Toruń, Poljska (18. – 24. 8. 2012).
Namen obiska je bil ogled šolske infrastrukture in infrastrukture partnerjev šole, spoznavanje
značilnosti pedagoškega procesa ter sodelovanje šole z okoljem na področjih na področjih kmetijstva,
melioracij, čistilnih naprav, krajinske arhitekture in gostinstva ter turizma, udeležba na otvoritvi
Festivala svetlobe SKYWAY…
Podrobnosti v zvezi z mednarodnim sodelovanjem se nahajajo v mednarodni pisarni šole, pri ga.
Mojci Kogovšek.
Šola se je vključila tudi v prijavo in izvedbo projekta Konzorcija biotehniških šol »Znanje – vez med
šolami in delodajalci« (projekt MIZKŠ »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«) - usposabljanje
mentorjev PI za študente, v okviru katerega so se usposabljali tudi s šolo povezani sodelavci (mentorji
na deloviščih) znotraj šolskega centra, kot partnerji. Posamezni člani predavateljskega zbora so
posamezna izobraževanja tudi izvedli. Projekt se nadaljuje v naslednje študijsko leto.
Šola sodeluje v projektu strokovnih usposabljanj s področij kmetijstva, živilstva in gozdarstva, ki jih
šolski center izvaja v okviru Ukrepa 111 – posamezni sodelavci VSŠ sodelujejo kot predavatelji,
nekateri tudi kot slušatelji.
Dan šole – ravnateljev dan, 26. 3. 2012
Že drugo leto zapored so študenti študijskega programa Gostinstvo in turizem organizirali in izvedli
strokovno ekskurzijo za zaposlene v okviru Dneva šole, tudi tokrat je bila osredja tema obisk uspešnih
Grmčanov – torej obisk gospodarskih enot naših bivših dijakov ali študentov.
Program je vključeval ogled Kmetije Kotar in Kmetije Slak (oboje Mirna Peč), Gostilna Zupančič
(Žužemberk), ogled mesta Žužemberk, ogled Jurčičeve domačije in zaključek na Turistični kmetiji
Fajdiga (Šentvid pri Stični).
Strokovne ekskurzije je bila namenjena vsem sodelavcem Grma Novo mesto, tudi sodelavcem VSŠ.
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3.13 Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je bila v študijskem letu 2011/12 zelo aktivna,
sestala se je na 5 rednih sejah in več neformalnih srečanjih.
I. V okviru komisije se je dokončno pripravil dokument Poslovnik višje strokovne šole Grm Novo
mesto, ki ga je po večkratni obravnavi potrdil tudi predavateljski zbor. Poslovnik predvideva lasten
sistem vodenja kakovosti, s katerim smo dokumentirali in določili:
1. Temeljne procese in njihovo medsebojno povezanost in sicer z vidika vpliva teh procesov na
zadovoljstvo vseh naših uporabnikov: študentov, zaposlenih, podjetij in drugih ustanov, v katerih naši
študenti opravljajo praktično izobraževanje in ostalih partnerjev;
2. Kriterije in metode za zagotovitev ustreznega delovanja in nadzora učinkovitih procesov ter na
osnovi tega z ustreznimi ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev;
3. Zagotovitev ustreznih virov in informacij za podporo in nadzor določenih procesov ter njihovega
nenehnega izboljševanja.
Poslovnik višje strokovne šole (v nadaljevanju poslovnik) je sistematičen dokument, ki na podlagi
jasno določenih ciljev, nalog in pristojnosti delovanja Višje strokovne šole Grm Novo mesto (v
nadaljevanju VSŠ) kot enote šolskega centra Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma opisuje
sistem vodenja kakovosti VSŠ. Določila in druge obveznosti, ki jih določa Poslovnik kot temeljni
dokument vseh redno in pogodbeno zaposlenih sodelavcev VSŠ, so dolžni spoštovati vsi sodelavci.
Izvirnik Poslovnika se nahaja v pisarni ravnatelja, po ena kopija pa v referatu in pri predsedniku
komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Objavljen je tudi na spletnih straneh šole.
S sprejetjem Poslovnika je šola tudi uradno sprejela vizijo, poslanstvo, definirala svoje vrednote,
strategijo svojega razvoja ter usmeritev, ki teži k poslovni odličnosti.
II. V okviru komisije smo izbrali tudi predlogo samoevalvacijskega poročila po merilih NAKVIS-a, jo
uporabili in tako prvič izdelali skupno samoevalvacijsko poročilo.
III. Šola se je na pobudo CPI-ja prostovoljno vključila v projekt »Evalvacija učinkov implementacije
novih izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa«, delovna naloga
Kolegialno presojanje, področje Samoevalvacija. V okviru projekta smo izpolnili vprašalnih, ga
dopolnili s poročili in prilogami, se aktivno udeležili srečanj z zunanjimi evalvatorji dne 31. 5. 2012 (v
skladu z urnikom) ter pridobili ustno pozitivno mnenje evalvatorjev, uradnega poročila še nismo
prejeli.
IV. V začetku koledarskega leta 2012 smo prejeli tudi poziv NAKVIS-a za oddajo vloge za zunanjo
evalvacijo. Vlogo smo v mesecu februarju oddali, jo v mesecu maju dopolnili v skladu z pozivom za
dopolnitev ter v mesecu juliju prejeli informacijo o imenovani skupini evalvatorjev. Na poziv smo
zahtevano gradivo razmnožili in ga odposlali. V drugi polovici tekočega koledarskega leta pričakujemo
obisk evalvatorjev.
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3.14 Strateški svet
V študijskem letu 2011/12 smo imenovali dva nova člana strateškega sveta (študenta), načrtujemo pa
še zamenjavo članov - predstavniki zbornic. Nova člana sta študenta Blaž Košak in Boris Potočar,
potrdil ju je svet zavoda.
3.15 Tutorstvo
Tutorstvo se na šoli izvaja v dveh oblikah, študentsko tutorstvo ter tutorstvo predavateljev. Tutorstvo
predavateljev opravljajo predavatelji – organizatorji praktičnega izobraževanja ter študenti, ki jih je za
opravljanje te naloge zaprosila ravnateljica. Za študijsko leto 2011/12 sta to bili Romana Kozan in
Mateja Stepančič. Po potrebi smo iskali tudi druge študente za pomoč.
Študenti tutorji do sedaj niso imeli stalnega termina in prostora in to nameravamo v naslednjem
študijskem letu natančneje opredeliti. Nov tutor (starima tutoricama je potekel status študenta) bo
Matej Slak.
3.16 Študentki svet
Ustanovitev študentskega sveta
V študijskem letu 2011/12 smo imenovali novo vodjo skupine za ustanovitev Študentskega sveta,
študenta in tutorja Mateja Slaka, ki bo v začetku prihajajočega študijskega leta s svojo ekipo tudi
izpeljal prve volitve v študentski svet. Prvi študentski svet bo s pomočjo sodelavcev VSŠ oblikoval
svoje poslanstvo, cilje in naloge za svoje delovanje in ustanovitev ter delovanje Kluba diplomantov.
3.17 Klub diplomantov
Načrtovana aktivnost ustanovitev Kluba diplomantov VSŠ Grm ni bila izvedena, zato se načrt premika
v naslednje študijsko leto.
3.18 Ravnateljica
Ravnateljica je opravljala dela in naloge v skladu z delovnim mestom določenimi nalogami in
sodelovala v aktivnostih kolegija Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma, se udeleževala
strokovnih srečanj, posvetov, sestankov – v skladu z nalogami VSŠ in drugimi nalogami v okviru Grm
Novo mesto, ki so vezane na več projektnih dejavnosti.

4. DRUGE AKTIVNOSTI ŠOLE
- nove spletne strani šole (http://www.vs.grm-nm.si/ksgrm/)
- sodelovanje na promocijskih prireditvah in sejmih ter drugih aktivnostih centra (Sejmi, Cvičkarija,
Državno tekmovanje v oranju, promocijske prireditfve, cateringi…)
- V študijskem letu 2011/12 so se strokovna srečanja in tekmovanja v izvedbi GTZ-ja izvajala v
Čatežu. Naši študenti so bili vključeni v izvedbo srečanj (vodenje skupin, strežba..), aktivno pa se
posameznih tekmovanj ni udeležil nihče od naših študentov. V zvezi s tem smo na šoli vršili promocijo
za aktivno udeležno na tekmovanju GTZ za prihajajoča študijska leta.
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V študijskem letu 2011/12 je bilo povabilo za tekmovanje »Etnološke in kulinarične značilnosti
slovenskega podeželja« prvič namenjeno tudi višjim strokovnim šolam. VSŠ Grm se je kot prva in
edina višja strokovna šola z aktivno udeležbo Mateja Slaka udeležila tekmovanja.
- praktično izobraževanje izven projektov in projektnih nalog
- projekt Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril
Sodelavci in študenti VSŠ Grm Novo mesto smo bili intenzivno vključeni v projekte:
• Vzpostavitev učnega poligona kot edukacijskega centra za trajnostno reševanje problematike
JV Slovenije z ERM
• Izvedba ERM šole za mlade
Pripravili smo več projektnih predlogov, na katere še čakamo odgovor:
• Leonardo da Vinci (partner Elmwood College) – Uvajanje vsebin za vzdrževanje športnih in
rekreacijskih zelenih površin v Slovenijo
V sodelovanju z ostalimi enotami centra smo v partnerstvu pripravili več projektov:
• 3 prijave projektov IPA
- Vključevanje ekoremediacij v okolje – izgradnja učnega poligona in priprava programov
usposabljanja
- Po sledeh divjine
- Proizvodnja sira – podjetniška priložnost za razvoj podeželja v regiji
• Leader projekti:
- Delovno - rekreacijski center za osebe s posebnimi potrebami
- Dolenjsko čebelarsko središče Petra Pavla Glavarja
• Druge aktivnosti in projekti v sodelovanju z RRI GRM in drugimi enotami
Partnerstvo v projektu »EU for Youth«, vodilni partner EPF Maribor

5. DELO REFERATA ZA ŠTUDIJ
5.1. »E-index«
Referat je opravlja vse redne aktivnosti v skladu z načrtom. S študijskim letom 2011/12 smo odločili
vzpostavili sistem e-indeksov.
5.2. Delo referenta
Delo referata je zajemalo:
-prve prijave za vpis v višjo šolo (8.3 - pomoč dijakom pri izpolnjevanju, pregled in urejanje prijav,
posredovanje vpisni službi),
-obdelava podatkov vpisne službe o sprejetih kandidatih (priprava vabila na vpis in navodila glede
potrebne dokumentacije, plačila vpisnih stroškov…),
-izvedba vpisa – spomladanski in jesenski rok; (priprava obrazcev, spremljanje zakonodaje, vpisni
stroški, obdelava podatkov, arhiviranje),
-svetovanje pri vpisu (obrazložitev NPK-jev v izobraževalnem programu, sistema izobraževanja,
praksa, šolnina, …),
-priprava pogodb o izobraževanju izrednih (šolnina, obroki), kvartalno priprava podatkov
računovodstvu,
-vodenje postopka priznavanja in vrednotenja izobraževanja pridobljenega v tujini,

21

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Višja strokovna šola
Letno poročilo za šolsko leto 2011/2012

-poročila vpisni službi (obrazci, ki jih predpisuje zakonodaja in rokovnik del in nalog MŠŠ) (Evidenca),
-vodenje matične knjige študentov ločeno po programih,
-izdajanje potrdil o vpisu in vodenje arhiva le-teh (redno- ob vsakem vpisu, po potrebi študentatekom študijskega leta) (Evidenca)
-organizacija pridobitve študentskih izkaznic in arhiv dokumentacije,
-priprava koledarja dela za posamezno študijsko leto,
-sodelovanje pri pripravi letnega delovnega načrta, poročila o delu in podatkov višje šole glede na
MOFAS.
-priprava časovnice za izvedbo izobraževanja tekočega študijskega leta za posamezne letnike
(cikluse),
-sestavljanje urnikov za redni in izredni študij (kombinacija redni, izredni, kombinacija programov,
izbirni predmeti..)
-usklajevanje s predavatelji in inštruktorji, (obveza, navodila za delo, potrebna dokumentacija),
-sestavljanje in usklajevanje izpitnih obdobij,
-razporejanje predavanj in izpitov po predavalnicah,
-pomoč predavateljem pri pripravi predavalnic za pouk in izpite,
-pomoč predavateljem pri fotokopiranju izpitnih pol,
-vodenje evidenc študenta o vpisu, prijavah in opravljenih izpitih (Evidenca),
-vodenje evidenc po posameznih letnikih (ciklusih) študentov in predmetov v modulih (Evidenca),
-priprava dokumentacije za izpite (Evidenca),
-organizacija vpisa ocen v indekse ob zaključku posameznih predmetov oz. izpitnih rokov,
-urejanje informacij kot so:
-obvestila za študente- redne, izredne: (objava urnikov, spremembe urnikov, predavalnic,
terminov, obvestila za prakso, razprede za zdravniški pregled, za vpis v novo študijsko leto, za izredne
izpitne roke, pogoje za napredovanje, izbirne predmete...)
- obvestila za predavatelje in inštruktorje (po potrebi in po navodilu ravnateljice),
-urejanje oglasne deske in dela spletne strani (obvestila, izpiti),
-obdelava statističnih obrazcev (pošilja statistični urad) za višje strokovne šole po predpisih,
-priprava pogodb honorarnih sodelavcev, pregled mesečnih evidenc dela, posredovanje
računovodstvu, arhiviranje podatkov,
-sodelovanje pri delu študijske komisije (uskladitev termina seje in sklic seje, zbiranje in priprava
dokumentacije, prisotnost na komisiji, pridobivanje mnenj predavateljev o priznavanju posameznih
predmetov, sodelovanje pri razpravi, pisanje zapisnika, oblikovanje sklepov in odgovorov, dopisov in
pošiljanje sklepov.
-sodelovanje pri delu predavateljskega zbora (zbiranje in priprava dokumentacije, sklic seje,
sodelovanje pri razpravi, pisanje zapisnika, oblikovanje sklepov, posedovanje predavateljem).,
-priprava in arhiv dokumentacije za nastopna predavanja predavateljev višje šole,
-sprejem dokumentacije za prijavo teme diplomske naloge (posredovanje študijski komisiji, arhiv),
-tehnični pregledi diplomskih nalog pred vezavo (po oblikovno tehničnih navodilih), svetovanje,
navodila za vezavo, navodila za izpolnjevanje vseh potrebnih obrazcev (10) ob diplomiranju,
- usklajevanje termina in prostora za zagovor,
-priprava dokumentacije za zagovor diplomske naloge (zapisnik o diplomiranju, formular v indeksu,
potrdilo o diplomiranju, priprava osebnega lista, izračun povprečne ocene, priprava dokumentacije za
člane komisije)
-pomoč pri organizaciji slavnostne podelitve diplom (čas, kraj, prostor, program, aranžma, sedežni
red, vabila diplomantom, študentom, ravnateljem višjih šol, ostalim gostom (skupaj cca 300),
priprava – print obrazcev diploma, ovitek diplome– knjigovez, pogostitev.
-informiranje potencialnih študentov o študiju (ustno, e-mail, pošta),
-skrb za promocijskih material in posredovanje le tega na različne promocijske točke (zgibanka,
plakati + interno gradivo).
-pisanje pogodb opravljanje za praktičnega izobraževanje na učnih kmetijah,
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-pomoč pri pripravljanju dokumentacije za praktično izobraževanje (fotokopiranje sporazumov,
dokumentacije za priznavanje prakse),
-informiranje, posredovanje podatkov, in pošiljanje obvestil študentom vezanih na praktično
izobraževanje,
-usklajevanje predavanj in predavalnic višje strokovne šole z vseživljenjskih izobraževanjem
(vinarstvo, zelenjadarji, govedorejci, čebelarji, tečaji za FFS), Kmetijsko šolo in tehniško gimnazijo ter
Fakulteto za informacijske študije.
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6. PRILOGE
6.1 DIPLOMANTI VSŠ v ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012
V študijskem letu 2011/2012 so diplomirali:
Diplomanti:
Zapšt.
v št.
letu

Ime in
priimek
diplomanta

1.

NINA CUKUT

2.

ČRTOMIR
BAJS

3.

JANEZ
PILETIČ

4.

SANDRA
VIDMAR

5.

BARBARA
VERBIČ

6.

SIMONA
BLAŽIČ

7.

BOJANA
KOŠIR

8.

MATJAŽ
MAVSAR

9.

PETRA
IVANČIĆ

10.

POLONCA
ZUPANČIČ

Naslov diplomske
naloge
PRIMERJAVA HIBRIDOV
CEPLJENEGA
PARADIŽNIKA
(LYCOPERSICON
LYCOPERICUM L.)
REJA KRAV DOJILJ NA
KMETIJI BAJS
MOŽNOSTI
KOMPOSTIRANJA NA
EKOLOŠKI KMETIJI
ENERGIJSKA MASAŽA
ŠPORTNIH KONJ
PRIPRAVA ZELIŠČNIH
TINKTUR IN OLJ IZ
TRADICIONALNIH
ZELIŠČ S POSKUSNEGA
POLJA SREBRNIČE
MOŽNOST PRIDELAVE
METE (MENTHA
SPECIES) NA
DOLENJSKEM, V BELI
KRAJINI IN POSAVJU
NEKDANJA SEJEMSKA
POT ŠKOCJAN-SEVNICA
KOT MOŽNOST
REKREACIJSKE IN
ŠTUDIJSKE POTI V
OBMOČJU OBČINE
SEVNICA
DELOVNO MESTO, KI
SEM SI GA SAM
USTVARIL UPRAVLJANJE IN
VZDRŽEVANJE
SPECIALNIH STROJEV V
KMETIJSTVU IN
DOPOLNILNIH
DEJAVNOSTIH
TRI PRILOŽNOSTI VEDNO DOLENJSKO BELOKRANJSKA
KULINARIKA
POSLOVNI NAČRT ZA
GOSTINSKI OBRAT
SLAŠČIČARNA V
STAREM MESTNEM
JEDRU NOVEGA MESTA

Študijski
program

Pridobljena
izobrazba

Mentor
diplomske
naloge

KMETIJSTVO

INŽENIRKA
KMETIJSTVA

dr. Jože
Podgoršek

11.10.2011

Urška
Trobec

11.10.2011

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE
UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

INŽENIR
KMETIJSTVA
INŽENIR
KMETIJSTVA IN
KRAJINE
INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
KRAJINE

Cvetka
Barborič

11.10.2011

Urška
Trobec

11.10.2011

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
KRAJINE

Cvetka
Barborič

27.1.2012

KMETIJSTVO

INŽENIRKA
KMETIJSTVA

Cvetka
Barborič

27.1.2012

KMETIJSTVO

INŽENIRKA
KMETIJSTVA

Angelca
Hrovat

27.1.2012

KMETIJSTVO

INŽENIR
KMETIJSTVA

Angelca
Hrovat

27.1.2012

GOSTINSTVO
IN TURIZEM

ORGANIZATORKA
POSLOVANJA V
GOSTINSTVU IN
TURIZMU

mag.
Sebastjan
Repnik

26.6.2012

GOSTINSTVO
IN TURIZEM

ORGANIZATORKA
POSLOVANJA V
GOSTINSTVU IN
TURIZMU

mag.
Sebastjan
Repnik

26.6.2012

KMETIJSTVO
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PLASIRANJE NOVEGA
TURISTIČNEGA
PROIZVODA –
TURISTIČNI VLAKEC V
NOVEM MESTU
RAZŠIRITEV PONUDBE
IN PODALJŠANJE
SEZONE NA TURISTIČNI
KMETIJI ŽAGAR
POSLOVNI NAČRT
ŠPORTNO REKREACIJSKEGA
CENTRA (PAINTBALL
CENTER) V BELI KRAJINI

11.

LJUDMILA
BAJC

12.

MATETJA
ŽAGAR

13.

ROBI
MACELE

14.

FRANC
POTOČAR

TRŽNOKOMUNICIRANJE
V HIŠI KULINARIKE IN
TURIZMA

15.

MAJA HREN

SKRB IN NEGA KOPIT PO
METODI BAREFOOT

16.

ANJA
POLDAN

17.

MONIKA
LEKŠE

18.

MAJA
ŠMAJDEK

19.

KAREL GRILC

20.

ANITA SLAK

21.

NATAŠA
ZAVRL

POSLOVNI NAČRT:
CVETLIČARNA
ORHIDEJA
ŠPORTNO
REKREATIVNA
PONUDBA KLUNOVIH
TOPLIC IN MOŽNOSTI
ZA RAZVOJ
PRIPRAVA ZELIŠČNIH
ČAJNIH MEŠANIC IZ
TRADICIONALNIH
ZELIŠČ S POSKUSNEGA
POLJA SREBRNIČE
PREUSMERITEV REJE
KOKOŠI IZ
KONVENCIONALNE V
EKOLOŠKO REJO NA
KMETIJI GRILC
OBLEKA PODEŽELSKEGA
PREBIVALSTVA NA
OBMOČJU DOLENJSKE
PRED LETOM 1950 –
DEL NAŠE KULTURNE
DEDIŠČINE
PONUDBA
REKREACIJSKIH
AKTIVNOSTI NA
TURISTIČNIH KMETIJAH
DOLENJSKE

GOSTINSTVO
IN TURIZEM

ORGANIZATORKA
POSLOVANJA V
GOSTINSTVU IN
TURIZMU

Janja
Blatnik

26.6.2012

GOSTINSTVO
IN TURIZEM

ORGANIZATORKA
POSLOVANJA V
GOSTINSTVU IN
TURIZMU

mag.
Sebastjan
Repnik

26.6.2012

GOSTINSTVO
IN TURIZEM

ORGANIZATOR
POSLOVANJA V
GOSTINSTVU IN
TURIZMU

mag.
Sebastjan
Repnik

26.6.2012

Janja
Blatnik

26.6.2012

Urška
Trobec

26.6.2012

mag. Marija
Turnšek
Mikačić

26.6.2012

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE
UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

ORGANIZATOR
POSLOVANJA V
GOSTINSTVU IN
TURIZMU
INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
KRAJINE
INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
KRAJINE

Helena
Jurše Rogelj

26.6.2012

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
KRAJINE

Cvetka
Barborič

26.6.2012

KMETIJSTVO

INŽENIR
KMETIJSTVA

Cvetka
Barborič

26.6.2012

KMETIJSTVO

INŽENIRKA
KMETIJSTVA

Angelca
Hrovat

26.6.2012

KMETIJSTVO

INŽENIRKA
KMETIJSTVA

mag. Tjaša
Vidrih

26.6.2012

GOSTINSTVO
IN TURIZEM
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6.2 USPEŠNOST ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU 2011/2012
Tabela: Analiza uspešnosti študentov v študijskem letu 2011/12, merjeno v povprečenem številu doseženih ECTS
točk na študenta, povprečno število opravljenih izpitov na študenta in povprečna dosežena ocena uspešno
opravljenih izpitov na študenta
Povprečno št.
Povprečno št.
Dosežena
Študijska smer / letnik
Št. študentov, ki
so v št. l. 2011/12 doseženih ECTS
opravljenih izpitov povprečna ocena
opravljali izpite
točk v št. l. 2011/1 v št. l. 2011/1
opravljenih izpitov
UPRAVLANJE PODEŽELJA
IN KRAJINE
redni študij
UPK- 1. letnik
17
45,18
6,4
7,6
UPK- 2. letnik (prvi vpis)
25
39
4,4
7,69
UPK- 2. letnik
22
12
1,5
7,34
(ponavljanje)
UPK- 2. letnik (ponovno
2
6
1
6
obiskovanje)
izredni študij
UPK-1. ciklus
2
25
4
8,07
UPK-2. ciklus
4
29
3,8
8,36
UPK-3. ciklus
9
20
2,4
8,62
povprečje za leto 2011/12
na študijski program
11,57
25,17
3,36
7,67
GOSTINSTVO IN TURIZEM
redni študij
GT- 1. letnik
19
45
8,7
8,04
GT- 2. letnik (prvi vpis)
15
37
6,5
8,46
GT- 2. letnik (ponavljanje)
18
11
2
7,54
GT- 2. letnik (ponovno
3
18
3,7
7,72
obiskovanje)
izredni študij
GT-1. ciklus
2
18
4
7,83
GT-2. ciklus
6
49
8,7
8,85
GT-3. ciklus
4
32
5
8,44
povprečje za leto 2011/12
na študijski program
9,57
30
5,51
8,13
NARAVOVARSTVO
redni študij
NAR- 1. letnik
15
52
9,5
8,46
NAR- 2. letnik (prvi vpis)
23
43,8
6,6
8,44
izredni študij
NAR-1. ciklus
6
46
9,5
8,67
NAR-2. ciklus
12
31
4,7
8,57
povprečje za leto 2011/12
na študijski program
14
43,2
7,58
8,54

Analiza uspešnosti opravljanja izpitov (merjeno opravljene izpite) kaže, da so bili med študenti 1.
letnikov rednega študija v merilu doseženih ECTS najupešnejši študenti študijskega programa
Naravovarstvo, študenti študijskih programov Upravlanje podeželja in krajine ter Gostinstva in
turizma pa so bili približno izenačeni. Isti trend je opaziti tudi pri drugi študijskih skupinah (2. letnik,
izredni študij).
Analiza opravljenega št. izpitov kaže, da so bili med študenti 1. letnikov rednega študija najupešnejši
študenti študijskega programa Naravovarstva (9,5 izpitov), sledijo jim študenti študijskega programa
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Gostinstvo in turizem (8,7 izpitov), študenti študijskega programa Upravljanje podeželja in krajine pa
sov povprečju opravili le 6,4 izpita.
Isti trend je opaziti tudi pri študentih 1. letnikov rednega študija pri kazalniku povprečna ocena
opravlejnih izpitov.
Trendi so podobni tudi za študente rednega študija 2. letnikov, za izredne študente pa se trend
ohranja, vendar so razlike v povprčju neoliko manjše (ponovno pa kot najuspešnješi po vseh treh
kriterijih ostajajo študenti študijskega programa Naravovarstvo).

Tabela: Primerjava št. opravljanj posameznega izpita na študenta, povprečnega število komisijskih izpitov pri
predmetu in povprečna ocena opravljenih izpitov
Kazalnik / študijsko leto
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Povprečno št. opravljanj
posameznega izpita na
študenta
1,16
1,13
1,07
Povprečno število
komisijskih izpitov pri
predmetu
1,17
1,30
1,04
Povprečna ocena
opravljenih izpitov
8,21
8,26
8,27
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