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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
2012/13 izobraževali 1. in 2. letnik v višješolskih izobraževalnih programih Upravljanje podeželja in
krajine, Gostinstvo in turizem in Naravovarstvo, kot redni študij ter 1, 2. In 3. ciklus omenjenih
programov kot izredni študij.
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 ne nazadnje 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 študijskem letu 2012/2013 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 štud. l. 2012/2013
V študijskem letu 2012/2013 smo v višješolski program Upravljanje podeželja in krajine vpisali že
šesto generacijo, višješolski program Gostinstvo in turizem že četrto generacijo in tretjo generacijo
v višješolski program Naravovarstvo. Pri tem programu pričakujemo tudi prve diplomante. Program
je bil v letošnjem študijskem letu »na udaru« Centra za poklicno izobraževanje« z namenom, da bi
se kot samostojni program ukinil, še pred diplomiranjem prvih diplomantov. S pomočjo Ministrstva
za kmetijstvo in okolje, KGZS in konzorcijem biotehniških šol se to ni zgodilo.
Vsi programi se, kot ostali višješolski programi, izvajajo po bolonjskem sistemu izobraževanja, kar
pomeni, da so ovrednoteni 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
program NAR in tretjina študentov v program GT in UPK ter večina izredno vpisanih študentov.
Naj tudi v tem poročilu ponovimo še enkrat, da je v študijskem letu 2011/2012 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 2012/13 in informativni dnevi
I. Razpis
Za študijsko leto 2012/13 smo razpisali manjše število mest zaradi odločbe resornega ministrstva o
zmanjšanem številu razpisanih mest (v skladu s politiko zmanjševanja razpisanih mest v višjem
šolstvu).
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Za študijsko leto 2012/13 je bilo razpisano sledeče število prostih mest:
Program
Upravljanje podeželja in
krajine
Gostinstvo in turizem
Naravovarstvo

Skupna vpisna
redni

mesta
izredni

50
50
50

Dodatna vpisna
redni

45
45
45

mesta
izredni

2
2
2

20
20
20

Na dan 08. 10. 2013 (dan, ko se zaključi vpis in pošlje podatke Višješolski prijavni službi) pa je bilo
stanje vpisa v 1. letnik sledeče:
Vrsta programa:
Poklic:
Izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine (UPK)
1. letnik: redni študij
inženir/inženirka kmetijstva
krajine
1. letnik (ciklus): izredni študij
inženir/inženirka kmetijstva
krajine
Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT)
1. letnik: redni študij
organizator/organizatorka
gostinstvu in turizmu
1. letnik (ciklus): izredni študij
organizator/organizatorka
gostinstvu in turizmu
Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR)
1. letnik: redni študij
inženir/inženirka
naravovarstva
1. letnik (ciklus): izredni študij
inženir/inženirka
naravovarstva
SKUPAJ:

Število študentov:
in

50

in

4

v

50

v

7

50
13
174

Stanje števila študentov 1. letnika v št. letu 2013-2014 po vseh programih, primerjalno s preteklimi
študijskimi leti pa je bilo sledeče:
Vrsta programa:

Poklic:

Število študentov:
Št. l.
2013/14
*

Izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine (UPK)
1. letnik: redni študij
inženir/inženirka kmetijstva
krajine
1. letnik (ciklus): izredni študij
inženir/inženirka kmetijstva
krajine
Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT)
1. letnik: redni študij
organizator /organizatorka
gostinstvu in turizmu
1. letnik (ciklus): izredni študij
organizator/organizatorka
gostinstvu in turizmu
Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR)
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Št. l.
2012/13

Št. l.
2011/12

in

50

50

70

in

4

7

7

v

50

52

73

v

7

6
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1. letnik: redni študij
1. letnik (ciklus): izredni študij

inženir/inženirka
naravovarstva
inženir/inženirka
naravovarstva

SKUPAJ:

50

56

68

13

4

10

174

175

230

I. Informativni dnevi
Informativni dnevi so v skladu z nacionalnim šolskim koledarjem potekali 14. in 15. februarja 2013
in so bili relativno dobro obiskani, izvedli pa smo še jesenski informativni dan, dne 05. 9. 2013 ob 16
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, dr. Jože Podgoršek, predavatelj in vodja Razvojno raziskovalnega
inštituta Grm ter dr. Mateja Colarič Bajc.
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
Wellness 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.
Programe in šolo smo promovirali tudi v okviru Fax vpisnika, udeležili smo se promocije na
Vseslovenskem sejmu izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja ´Informativa 2013´
(Gospodarsko razstavišče Ljubljana 01. in 02. 02. 2013).
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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:
Spomladanski informativni dan:
Za program Upravljanje podeželja in krajine: 18 kandidatov za redni študij, za izredni 2.
Za program Gostinstvo in turizem: 8 kandidatov za redni študij, za izredni 0 .
Za program Naravovarstvo: 13 kandidatov za redni študij, za izredni 0.
SKUPAJ: 39 za redni študij in 2 za izredni študij.

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 2012/13 sestavljali sodelavci, ki so
neposredno zaposleni na šoli oz. na šolskem centru in zunanji sodelavci.
I. Predavatelji in inštruktorji, ki so v študijskem letu 2012/13 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 Mikačid
Turnšek
Jožica Cerovšek

5.

dr. Alenka Divjak

6.

Aleš Absec

7.

Martina Kralj

Strokovna terminologija v nemškem jeziku (STJ- NEM) –
predavateljica
Strokovna terminologija v angleškem jeziku (STJ- ANG) predavateljica
Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS) –
predavatelj
Podjetništvo in trženje (PIT) – predavatelj
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11.
12.

Igor Hrovatič
Tone Hrovat
Mojca Kogovšek, mag.
ekon. ved.
dr. Jože
Podgoršek
Jože Simončič
dr. Mateja Colarič Bajc

13.

Cvetka Barborič

14.
15.

Pavla Marc
Urška Trobec

16.
17.
18.

Barbara Turk
mag. Tjaša Vidrih
dr. Lea Kužnik

19.

Angelca Hrovat

20.

Marja Majer Cuk

21.
22.

dr. Marjan Ravbar
mag. Urška Ogrinc

23.

Primož Mavsar

24.

Marko Glušič
Igor Hrovatič
Jana Goršin Fabjan dr.
vet. med.

8.
9.
10.

25
26.

inštruktor
Organizacija in poslovanje (OIP) - predavatelj
Organizacija in poslovanje (OIP) – inštruktorica
Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu (GPV), predavatelj
Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV) - inštruktor
Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV) –
predavateljica in inštruktorica, Rastlinska pridelava in reja živali
(RPR) – predavateljica in inštruktorica, Varstvo rastlin s
fitofarmacijo (VRF) – predavateljica
Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) - predavateljica,
Ekološka pridelava hrane (EPH) – predavateljica
Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) – inštruktorica
Gospodarjenje v živinoreji (GŽI) - predavateljica, Rastlinska
pridelava in reja živali (RPR) - inštruktorica, , Praktično
izobraževanje 1 in 2 (PRI) – organizatorica praktičnega
izobraževanja (v deležu)
Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ) - inštruktorica
Turizem in rekreacija na podeželju (TRP) – predavateljica
Turizem in rekreacija na podeželju TRP– inštruktor
Praktično izobraževanje1 in 2 (PRI) – predavateljica
organizatorica praktičnega izobraževanja
Razvoj podeželja z zakonodajo (RPZ) - predavateljica, Podjetništvo
in trženje (PIT) – predavateljica
Razvoj podeželja z zakonodajo (RPZ) - predavatelj
Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB) predavateljica
Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB) - inštruktor
dodatna predavanja s področja prostora in geografskih
informacijskih sistemov in orientacije
Logistika in mehanizacija v kmetijstvu(LMK) - predavatelj
Podjetništvo in trženje (PIT) – inštruktor
Zdravstveno varstvo domačih živali (VDŽ) - inštruktorica

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

Ime in priimek

Predmeti

1.
2.
3.
4.

dr. Alenka Divjak
Jožica Cerovšek
Nataša Režek
Vida Hlebec

Strokovna terminologija v angleškem jeziku (STJ- ANG) – predavateljica
Strokovna terminologija v nemškem jeziku (STJ- NEM) – predavateljica
Strokovna terminologija v italijanskem jeziku (STJ-3) - predavateljica
Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV)

5.

Metka Kogovšek, mag.
ekon. ved

Ekonomika podjetja (EKP) - predavateljica
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6.

mag. Jože Hočevar

7.
8.

mag. Ivanka Medvešček
Aleš Absec

9.

dr. Lea Kužnik

10.

mag. Sebastjan Repnik,
Anica Oblak Janko
mag. Sebastjan Repnik

11.

12.
13.
14.
15.

Gregor Kocjančič
Franci Mežič
Anica Oblak Janko
Mojca Kogovšek, mag.
ekon. ved
Janja Blatnik
Anica Pajer
*
dr. Julij Nemanič
Robert Pečarič

Ekonomika turizma (EKT) – predavatelj
Osnove projektnega menedžmenta (OPM)– predavatelj
Pravni predpisi (PPR) - predavateljica
Poslovna informatika s statistiko (PIS) – predavatelj
Turistična geografija in kulturna dediščina (TGK), Dopolnilne turistične
dejavnosti (DTD) – predavateljica
Osnove kuharstva (OKU)
Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov (PPO), Poslovanje
hotelov in turistični agencij (PHT) in Wellness turizem (WEL) –
predavatelj, Praktično izobraževanje (PRI) - organizator praktičnega
izobraževanja
Osnove strežbe (OST), Organizacija gostinskih dogodkov (OGD)

Osnove projektnega menedžmenta – predavateljica
Trženje v turizmu - predavateljica
Hrana in pijače (HIP), Osnove gastronomije (OGS) - predavateljica
Harmonija okusov (HOK)

3. Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR)
Zap.
št.
1.
3.

Ime in priimek

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

4.

Vida Hlebec
Mojca Kogovšek, mag.
ekon. ved
dr. Alenka Divjak

5.

Jožica Cerovšek

6.

Aleš Absec

7.

Helena Jurše Rogelj

8.

mag. Urška Ogrinc

9.
10.

mag. Tina Mikuš
Anton Goršin

11.
12.
13.

Cvetka Barborič
Irena Kurajič
Tone Hrovat
Mojca Kogovšek, mag.
ekon. ved

Strokovna terminologija v angleškem jeziku (STJ- ANG) predavatelj
Strokovna terminologija v nemškem jeziku (STJ- NEM) –
predavateljica
Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS) –
predavatelj
Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora (ZET) –
predavateljica
Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) – predavateljica,
Ravnovesja ekosistemov, Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz
biologije (TRB) – predavateljica, Praktično izobraževanje (PRI)organizatorica praktičnega izobraževanja
Varstvo narave in urejanje prostora (VNUP predavateljica
Ravnovesja ekosistemov (REK) - predavatelj, Tehnologije
obnovljivih virov energije (PIP) - inštruktor
Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) - predavateljica
Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija
Organizacija in poslovanje (OIP)
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14.
15.
16.

Martina Kralj
Marja Majer Cuk
dr. Jože Podgoršek

Podjetništvo in trženje (PIT) - predavateljica
Podjetništvo in trženje (PIT) – predavateljica
Tehnologije obnovljivih virov energije (TOVE) - predavatelj
Praktično izobraževanje (PRI) – organizator praktičnega
izobraževanja

Ostali sodelavci Višje strokovne šole v študijskem letu 2012/13, 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
- Martina Kralj, študentski dom
- Zvezdana Grahelj, Olga Brulc, računovodstvo, blagajna
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.

3.7. Izvajanje predavanj in vaj
V študijskem letu 2012/13 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 2012/13 so študenti 2. letnika nadaljevali delo na projektnih nalogah, študenti 1. letnika
pa ga zasnovali:
1. Pridelava plodovk v pokritih površinah : 2 študenta
2. Pridelava krme: 6 študentov + 5 študentov
3. Pridelava in predelava zelišč: 4 študentke + 1 študent
4. Oskrba vinograda: 2 študentki
5. Treniranje konj in učenje jahanja : 6 študentov + 3 študenti
6. Raziskovalno delo – preizkušanje sort: 2 študenta
7. Zelišča: 1 študent
8. Pridelava zelenjave – radič: 1 študent
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9. Z njive na mizo – sladoled: 1 študent
10. Z njive na mizo – jogurti: 1 študent

Študentje so opravljali praktično izobraževanje v tujini v okviru programa Erasmus. Ostali del
praktičnega izobraževanja je potekal v skladu z načrtom za PRI na VSŠ, smer UPK in podrobnejše
evidence hrani organizatorica PRI, ga. Angelca Hrovat.

Študijski program - Naravovarstvo
V študijskem letu 2012/13 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 Junc
- 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 PRI) 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.
Praktično izobraževanje 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 2012/13 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
V okviru praktičnega izobraževanja smo v maju 2013 izvedli 5 dnevno strokovno ekskurzijo na Bloke
– obisk ekoloških kmetij, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ogled Križne jame kot podzemeljskega
habitata, ogled Cerkniškega jezera kot največjega mokrišča v Sloveniji, botanične posebnosti
močvirskih travnikov na Blokah, ocena številčnosti populacije urhov na Blokah.
Poleg navedenih projektnih del so študenti opravljali PRI tudi pri delodajalcih.
Študijski program – Gostinstvo in turizem
Praktično izobraževanje smo izvajali v okviru MIC-a, kjer se je več študentov pod vodstvom prof.
mag. 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 projektna 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 2012/13 je bila prvič zasnovana struktura PRI – 100 ur PRI v okviru MIC-u (Hiša
kulinarike in turizma, šolski kuhinji…) in 300 ur PRI pri delodajalcih (velja za oba letnika), pred tem
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pa v razmerju 1:1. Struktura PRI v obsegu 100 ur v okviru Mic-a in 300 ur pri delodajalcih bo tudi v
prihajajočem študijskem letu.
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.
Vsi podrobnejši podatki vezani na praktično izobraževanje študentov se nahajajo pri organizatorjih
praktičnega izobraževanja.
3.10 Diplomiranje
Zagovori diplom
V študijskem letu je v 6 terminih diplomiralo 37 študentov, pri
sicer(Priloga 2 : Diplomanti 2013/14):
 Cvetka Barborič – 2 diplomata
 Urška Trobec – 3 diplomanti
 Angelca Hrovat – 5 diplomantov
 mag. Sebastjan Repnik – 9 diplomantov
 Janja Blatnik – 0 diplomantov
 mag. Marija Mikačid Turnšek – 2 diplomanta
 dr. Jože Podgoršek - 8 diplomantov
 Urška Ogrinc – 2 diplomanta
 doc . dr. Lea Kužnik - 0 diplomanta
 Jože Simončič - 1 diplomant
 Anica Pajer - 1 diplomant
 Igor Hrovatič - 0 diplomant
 Helena Jurše Rogelj – 1 diplomant
 Aleš Absec – 1 diplomant
 Barbara Gunčar – 1 diplomant
 Vida Hlebec – 1 diplomant
 dr. Mateja Colarič Bajc – 1 diplomant

mentorjih – predavateljih in

Podelitev diplom smo imeli 9. maja 2013, kjer smo podelili 40 diplom in 34 certifikatov zaupanja
vreden. Ob podelitvi je bil izdan zbornik povzetkov diplomskih nalog. Ob tej podelitvi smo tudi
obeležili 10. letnico delovanja Višje strokovne šole.
3.11 Študijska komisija
Študijska komisija se je v študijskem letu 2012/13 sestala na 4. rednih sejah v okviru katerih je
obravnavala prispele vloge študentov v zvezi z odobritvami dispozicij in naslovov predlaganih tem
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.
3.12 Predavateljski zbor
Predavateljski zbor
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Realizacija glede na načrt: Predavateljski zbor je imel v študijskem letu 1 redno sejo in druga
strokovna srečanja, v okviru katerih je obravnaval zadeve po predlaganem dnevnem redu s strani
ravnatelja 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 2012/13 nismo realizirali celodnevnega in večdnevnega
tematskega strokovnega srečanja na temo zagotavljanja kakovosti,
Strokovni aktivi
Strokovni aktivi so se sestajali ločeno glede na letni delovni načrt predmetnih področij in aktualne
zadeve. Vsi strokovni aktivi niso aktivno delovali –tudi po izvedenem preoblikovanju ne.

Imenovanja in napredovanja predavateljev
V začetku študijskega leta 2012/13 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 potekajo
tudi v tekočem študijskem letu.

Izobraževanja in usposabljanja pedagoškega kadra
Izobraževanja in usposabljanja pedagoškega kadra so se nanašala predvsem na strokovna
izpopolnjevanja in usposabljanja za področja stroke. Večina projektov, ki je omogočala brezplačno
ali s sofinanciranjem šole, se je zaključila, novih, pa je zelo malo. Kljub temu pa so bila izvedena
naslednja izobraževanja:
1. julija 2013 smo izvedli (Grm Novo mesto s partnerji DLC – Diana d.o.o., Zavod za turizem Novo
mesto, Društvo Grmčani):
- Okroglo mizo s sodelavci turističnega sektorja (”Vključevanje tematskih (učnih) poti) v turistično
ponudbo?”) v obori Ruperč vrh
- Posvet za pedagoške delavce (”Tematske učne poti – pomemben doprinos pri plemenitenju
vzgojnega in pedagoškega procesa?”) v prostorih Grma Novo mesto in v obori Ruperč vrh.

Pedagoško – andragoško izobraževanje:
V študijskem letu 2012/13 je Filozofska fakulteta (Univerza v Ljubljani) po nekajletnem premoru
(izobraževanje je sedaj prenovljeno po Bolonjskih smernicah in kreditno ovrednoteno s 30 ECTS)
razpisala izobraževanje PAI za predavatelje VSŠ, vendar nihče od sodelavcev Grma ni bil sprejet, saj
je bila kvota zelo majhna. Z izobraževanji se bo nadaljevalo v študijskem letu 2013/14.
Izobraževanja in usposabljanja pedagoškega kadra so se tako nanašala predvsem na strokovna
izpopolnjevanja in usposabljanja za področja stroke. V okviru izobraževanj Ukrepa 111 smo ponudili
veliko različnih strokovnih izobraževanj in usposabljanja.
Druga izobraževanja, izključno za sodelavce VSŠ, niso bila organizirana.

Programi VŽU:
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Študijski obisk
Šola se v študijskem letu 2012/13 ni prijavila na razpis Cmepiusa za izvedbo študijskega obiska. V
poletnih mesecih pa je bil izveden študijski obisk v Španijo.
Izobraževanje v okviru programa Erasmus:
V preteklem študijskem letu se šola ni uspela prijaviti na nove razpise programa Erasmus
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.

3.13 Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
Šola ima oblikovano komisijo za kakovost (Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti) v
skladu z ustanovitvenim aktom in zakonodajo.
Komisija je delovala predvsem na vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti, pri čemer je bil dan
poudarek spodbudi sodelavcev na področju kakovosti.
V preteklem študijskem letu smo se ukvarjali z uvajanjem Poslovnika VSŠ – poslovnik o vodenju
kakovosti.
Dograjevali smo proces zagotavljanja kakovosti v okviru vseh dejavnosti Višje strokovne šole,
doseganje izpolnjevanja zahtev in pričakovanj vseh, ki so s šolo povezani (študenti, zaposleni, širše
družbeno okolje, gospodarstvo, delodajalci, ministrstva in druge vladne ustanove, partnerji in
drugi).
Zagotavljanje in spremljanje kakovosti smo zagotavljali na vseh ključnih področjih delovanja šole:
- izobraževalni proces,
- sodelovanje s študenti, podjetji in širšo družbeno skupnostjo,
- skrb za strokovno rast zaposlenih in njihov razvoj,
- skrb za spodbudno delovno okolje za študente in zaposlene,
- vodenje in hrambo dokumentacije in drugih podatkov, vezanih na višjo strokovno šolo in
- razvoj novih programov in postopkov dela.
S sistemom vodenja kakovosti na višji šoli 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.
Natančen opis se nahaja na v Poslovniku VSŠ, dostopnem na:
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http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke/Poslovnik%20kakovosti%20VS%C5%A0.pdf

3.14 Strateški svet
V študijskem letu 2012/13 je strateški svet predvsem sodeloval pri pripravi in sprejemanju letnega
delovnega načrta, finančnega plana VSŠ, obravnaval pa je tudi problematiko spremljanja kakovosti
na šoli. V strateški svet je potrebno imenovati še zunanjega predstavnika.
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. Lani smo sprejeli pravilnik o
tutorstvu na šoli.
3.16 Študentski svet
Tudi v študijskem letu 2012/13 je študentski svet deloval v sestavi kot je bil imenovan v preteklem
študijskem letu (vodja skupine za ustanovitev Študentskega sveta, študenta in tutorja Matej Slak.
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/v.d. ravnatelja
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.
Na seji sveta zavoda dne 09. 09. 2013 je bil imenovan v.d. ravnatelja, ki je z istim dnem nastopil tudi
delo. Ukvarjal se je predvsem s spoznavanjem VSŠ, organizacijo, zaposlenimi in delal na pripravi
poročila za preteklo študijsko leto in letnega delovnega načrta.

4. DRUGE AKTIVNOSTI ŠOLE
- spletne strani šole (http://www.vs.grm-nm.si/)
- sodelovanje na promocijskih prireditvah in sejmih ter drugih aktivnostih centra (Sejmi, Cvičkarija,
Državno tekmovanje v oranju, promocijske prireditve, cateringi…)
V študijskem letu 2012/13 je bilo povabilo za tekmovanje »Etnološke in kulinarične značilnosti
slovenskega podeželja« drugič namenjeno tudi višjim strokovnim šolam.
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- 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
 V okviru programa Erasmus so se štirje študenti izobraževali v Avstriji in eden v Franciji
 Druge aktivnosti in projekti v sodelovanju z RRI GRM in drugimi enotami:


-

-

-

10. aprila 2013 je v prostorih Grma Novo mesto potekala konferenca »Uveljavitev
načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih
zavodih«. Organizatorji konference so bili: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Mestna občina Novo mesto, Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina in
zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
 29. maja 2013 je potekal Strokovni posvet Naravna in kulturna dediščina.
 Partnerstvo v projektu »EU for Youth«, vodilni partner EPF Maribor
 07.10.2012 - strokovna ekskurzija študentov 1. in 2. letnika višje strokovne šole za
gostinstvo in turizem: GTZ Radenci, hotel HABAKUK, hotel AJDA v Termah 3000,
degustacija bučnega olja v oljarni Kocbek,
13.11.2012 - Gostujoča predavanja pri predmetu Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih
obratov za redne študente 2. letnikov smer gostinstvo in turizem je izvedel g. Matjaž Pavlin,
direktor Kompasa Novo mesto na temo ZIDANIŠKI TURIZEM IN POSLOVANJE TURISTIČNE
AGENCIJE KOMPAS in INOVATIVNI PRISTOPI V TURIZMU,
14.11.2012 - Gostujoča predavanja pri predmetu Poslovanje hotelskih in turističnih agencij za
redne študente 2. Letnikov smer gostinstvo in turizem je izvedel g. Matjaž Pavlin, direktor
Kompasa Novo mesto na temo ZIDANIŠKI TURIZEM IN POSLOVANJE TURISTIČNE AGENCIJE
KOMPAS in INOVATIVNI PRISTOPI V TURIZMU,
16.11. in 17.11.2012 – konferenca na BIC – u, aktivna udeležba s prispevkom Vidiki strateškega
odločanja v managementu,
20.11.2012 - strokovna ekskurzija za študente 2. letnikov pri predmetu Poslovanje
prenočitvenih in prehrambnih obratov v Terme KRKA,
21.11.2012 - strokovna ekskurzija za študente 2. letnikov pri predmetu Poslovanje hotelskih in
turističnih agencij v Terme KRKA,
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-

-

-

-

04.12.2012 - strokovna ekskurzija za študente 2. letnikov pri predmetu Poslovanje
prenočitvenih in prehrambnih obratov v HOSTEL SITULA,
05.12.2012 -- strokovna ekskurzija za študente 2. letnikov pri predmetu Poslovanje hotelskih in
turističnih agencij v HOSTEL SITULA,
01.02.2013 – izvedba predinformative na
GS, sodelovali študentje G&T, UPK in
NARAVOVARSTVA
02.02.2013 - izvedba predinformative na
GS, sodelovali študentje G&T, UPK in
NARAVOVARSTVA
15.02.2013 – študentje G&T izvedli pogostitev za udeležence informativnega dneva,
16.02.2013 - študentje G&T izvedli pogostitev za udeležence informativnega dneva,
25.03.2013 - Gostujoča predavanja pri predmetu Wellness turizem za redne študente 2.
letnikov smer gostinstvo in turizem je izvedla ga. Vesna Jankovič, vodja wellness centrov Term
KRKA,
16.04.2013 – Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije – redni študenti G&T 1. Letnikov
izvedli obtekmovalno dejavnost,
16.04.2013 - Gostujoča predavanja pri predmetu Wellness turizem za redne študente 2.
letnikov smer gostinstvo in turizem je izvedla ga. Tina Dolinšek, iz društva PESEM DUŠE,
23.04.2013 –izvedba gostujočih predavanj predavateljev Yasin Yılmaz in Senem Baycan pri
predmetu Wellness turizem iz KAVRAM SCHOOL – ISTANBUL,
03.05. in 04.05.2013 – projekt CVIČKARIJA – študentje 1. In 2. letnikov smer G&T delali na
področju kuhinje in strežbe, mag. Repnik sem koordiniral strežbo,
29.05.2013 – posvet na temo: Zakaj sta naravna in kulturna dediščina glavna motiva za razvoj
turizma, organizacijo izvedla Lea Kužnik in Sebastjan Repnik,
14.09. – 22.09.2013 – mobilnost predavateljev na Dansko: Irena Kurajid, Sebastjan Repnik, Lea
Kužnik, Barbara Turk,
25.09. – 27.09.2013 – konferenca CTTH - NOVI SAD – aktivna udeležba s člankom: Varnost v
turizmu v evropskih državah skozi percepcijo študentov
28.01.2013 – 30.05.2013 – izvedba predavanj, seminarjev, vaj, govorilnih ur in izpitov za tujo
študentko Güler Aktürk iz KAVRAM SCHOOL za predmeta: Osnove kuharstva in Wellness
turizem
sodelovanje na tekmovanju, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor v okviru projekta JEAN
MONNET LEARNING EU AT SCHOOL, v okviru katerega so študenti osvojili:
„EVROPSKA UNIJA ZA MLADE - EU4YOUTH“, tema »Evropska unija«, osvojeno 3. mesto
(4.6.2013) in
„EVROPSKA UNIJA ZA MLADE - EU4YOUTH “ , tema »Medkulturna komunikacija v poslovnem
okolju EU«, osvojeno 1. mesto (30.5.2012).
Študenti, ki so v skupini sodelovali na obeh tekmovanjih: Bajrami Alvina, Benedik Eva, Govednik
Ines, Lisec Urška, Panjan Martina, Pihner Valentin, Plut Helena, Primožič Ana, Rebernik Barbara,
Zupančič Klavdija.
aktivnosti študentov 1. In 2. letnika smeri GOSTINSTVO IN TURIZEM pri vajah predmetov
Osnove kuharstva in Osnove strežbe ter Organizacija gostinskih dogodkov (izvajalka vaj Anica
Oblak Janko)
1. GTZ Radenci 16.10.2012- tekmovanje v pripravi divjačinskega golaža v kotličku - Nejc Ban
(2. letnik) – bronasto priznanje
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2. Hladno topli bife – MARTINOVANJE - 15.11.2012
Pogostitev komisije NAKVIS
- 27.11.2012 – delovno kosilo - predstavitev dolenjskih narodnih jedi v kleti Grm Novo
mesto
- 28. 11.2012 – svečano kosilo v Hiši kulinarike in turizma - banket
3. Izredni obrok – pogostitev ob praznovanju 70. letnice - 10. 2. 2013
4. Pogostitev VINSKIH VITEZOV – svečano kosilo 16. 3. 2013
5. Pogostitev DRUŠTVA SOMMELIERJEV SLOVENIJE – hladno-topli bife s predstavitvijo
Dolenjske in Bele krajine - 23.3.2013
6. Cvičkarija 3. in 4. 5. 2013 - sodelovanje pri pripravi in postrežbi
7. promocija šolskih mlečnih izdelkov in priprava različnih atraktivnih jedi: 21.5.2013 promocija v Straži, 7. in 8.6. 2013 - promocija v Hiši kulinarike in turizma, 21. 6. 2013 promocija v Qlandia Novo mesto

5. DELO REFERATA ZA ŠTUDIJ
5.1. »E-indeks«
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 za študijske in študentske zadeve je zajemalo svetovanje, informiranje in izvajanje
prijav in vpisa v 1. letnik, v 2. letnik, za ponavljanje 2. letnika za programe upravljanje podeželja in
krajine, gostinstvo in turizem ter naravovarstvo. Prav tako se je izvedel vpis novincev v izredni
študij, in v napredovanja izrednega študija. Z zvezi z vpisom je delo zajemalo poročanje Višješolski
prijavni službi Celje, Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport (Centralna evidenca udeležencev
v vzgoji in izobraževanju) ter Statističnem uradu RS. Delo je obsegalo tudi objavljanje splošnih
obvestil, za potrebe informiranja študentov (e-pošta, spletna stran). Prav tako se je skrbelo za
izvajanje promocije višje šole (tiskani mediji, radio, spletna staran, e-pošta).
Delo referata je zajemalo organizacijo in izdelavo urnikov predavanj in terminov vaj po programih,
za redni in izredni študij. Prav tako pomoč pri organizaciji strokovnih ekskurzij in drugih oblik
izobraževanja. Delo je obsegalo tudi razpis terminov izpitnih rokov, arhiviranje prijav, zapisnikov in
evidentiranje opravljenih obveznosti študentov. Delo obsega še terminsko usklajevanje prostih
predavalnic in predavateljev, vezanih na druge enote zavoda. Referat za študijske in študentske
zadeve tudi pripravi in vodi dokumentacijo o študentih, ki zagovarjajo diplomske naloge, organizira
zagovor, sodeluje pri organizaciji in dokumentaciji potrebni za slavnostno podelitev diplom.
Referat tudi sodeluje pri pripravi letnega delovnega načrta in poročila o delu, sodeluje pri pripravi
dokumentacije potrebne za nastopna predavanja predavateljev.
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6. PRILOGE
6.1 DIPLOMANTI VSŠ v ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013
V študijskem letu 2012/2013 je diplomiralo 28 študentov.
Tabela: Diplomanti v študijskem letu 2012/2013
Ime in
z.št. priimek

Naslov diplom. naloge Mentor

BRANKA
1 URIGELJ

STALEŽ KOZ PO
PASMAH NA
DOLENJSKEM IN V
BELI KRAJINI

Urška
Trobec

TOMAŽ
2 ŠTUPAR

ANALIZA MLEČNOSTI
KRAV PO PASMAH V
VASI VRHTREBNJE

Urška
Trobec

DELOVNO MESTO, KI
SEM SI GA SAMA
USTVARILA 3 Dženi Läubli TURISTIČNA KMETIJA
SEBASTJAN
4 BUŽEKIJAN

GREGOR
5 JUREJEVČIČ

POSLOVNI NAČRT
TURISTIČNE KMETIJE
BUŽEKIJAN
OSNOVNO ŠOLANJE
MLADIH KONJ ZA
REKREATIVNO
JAHANJE

Somentor datum dipl.

/

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

/

INŽENIR
16.11.2012 KMETIJSTVA

KMETIJSTVO

/

INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
16.11.2012 KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

mag. Marija
Turnšek
Mikačid

/

INŽENIR
KMETIJSTVA IN
16.11.2012 KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

Urška
Trobec

Matej
Zobec

INŽENIR
KMETIJSTVA IN
16.11.2012 KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

Urška
Trobec

dr. Ignacij
Kralj

INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
16.11.2012 KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

dr. Jože
Podgoršek

/

INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
16.11.2012 KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

/

INŽENIRKA
06.12.2012 KMETIJSTVA

KMETIJSTVO

/

INŽENIRKA
06.12.2012 KMETIJSTVA

KMETIJSTVO

ORGANIZATOR
POSLOVANJA V
GOSTINSTVU IN
06.12.2012 TURIZMU

GOSTINSTVO
IN TURIZEM

Angelca
Hrovat

ANDREJA
7 CVELBAR
IVICA
8 STARIČ

POSLOVNI NARČT
MOJA VRTNARIJA

mag. Marija
Turnšek
Mikačid

ANDREJA
9 LENART

MOŽNOST RAZVOJA
DEJAVNOSTI NA
KMETIJI TRANI

dr. Jože
Podgoršek

DEJAN
10 DJEKID

NOVA POSLOVNA
IDEJA: MLADINSKI
HOSTEL PRIRAMIDA

Program

INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
16.11.2012 KRAJINE

ZAJEDAVSKE BOLEZNI
OVAC
TRIHOSTRONGILIDOZE
PRI OVCAH
IZBOR VELIKOSTI
LONČKOV IN
GOSTOTE SADIK
RASTOČIH ZELIŠČ ZA
PRODAJO

RENATA
6 PRAH

Poklic

Janja Blatnik /
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BOJAN
11 DRAŽETID

VPLIVI TRŽENJSKIH
PRIJEMOV ZA
IZBOLJŠANJE
POSLOVANJA
OBSTOJEČEGA
GOSTINSKEGA
OBRATA

KATJA
12 HOČEVAR

UČNA POT PO
MOKRONOGU TEORETIČNI MODEL
IN ZASNOVA

VANJA
13 MAVER

BORIS
14 KLEVIŠAR

SANJA
15 TOMŠE

ANICA
16 BRINC
JOŽE
17 ZUPANČIČ
PRIMOŽ
18 MATKO

BOŠTJAN
19 KODRIČ

PREHRANA
STAROSTNIKOV - MED
REALNOSTJO IN
PRIPOROČILI
UREJANJE
PODEŽELSKIH VRTOV
PO
PERMAKULTURNIH
NAČELIH
MODEL
PRIDELOVANJA
ZGODNJEGA
PARADIŽNIKA
(SOLANUM
LYCOPERSICUM) IN
POZNIH KUMAR
(CUCUMIS SATIVUS) V
PROIZVODNEM
TUNELU
MODEL PRIDELAVE
KUMAR (CUCUMIS
SATIVUS) IN
PARADIŽNIKA
(SOLANUM
LYCOPERSICUM ) OD
APRILA DO
NOVEMBRA
OBLIKOVANJE
GROZDA GRMČAN
VPLIV VRSTE GNOJILA
NA KVALITETO
TRAVNE RUŠE
VRSTE, VPLIV IN
MOŽNOSTI ZA
NEPOSREDNA
PLAČILA V
KMETIJSTVU ZA
KMETIJE NA
OBMOČJU NOVEGA
MESTA

Janja Blatnik /

ORGANIZATOR
POSLOVANJA V
GOSTINSTVU IN
06.12.2012 TURIZMU

dr. Lea
Kužnik

/

ORGANIZATORKA
POSLOVANJA V
GOSTINSTVU IN GOSTINSTVO
06.12.2012 TURIZMU
IN TURIZEM

/

ORGANIZATORKA
POSLOVANJA V
GOSTINSTVU IN GOSTINSTVO
06.12.2012 TURIZMU
IN TURIZEM

Anica Pajer

GOSTINSTVO
IN TURIZEM

Cvetka
Barborič

INŽENIR
KMETIJSTVA IN
27.03.2013 KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

dr. Jože
Podgoršek

INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
27.03.2013 KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

dr. Jože
Podgoršek
dr. Jože
Podgoršek

INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
27.03.2013 KRAJINE
INŽENIR
27.03.2013 KMETIJSTVA

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

INŽENIR
KMETIJSTVA IN
27.03.2013 KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

INŽENIR
27.03.2013 KMETIJSTVA

KMETIJSTVO

dr. Jože
Podgoršek

Igor
Hrovatič
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TOMAŽ
20 SEVER

PREUSMERITEV
KMETIJE SEVER IZ
OVČEREJSKO KONJEREJSKE V
GOVEDOREJSKO
KMETIJO

Marija
Turnšek
Mikačid

INŽENIR
KMETIJSTVA IN
27.03.2013 KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

UROŠ
21 HOZNAR

POIZKUS PRIDELAVE
VINA IZ SUŠENEGA
GROZDJA SORTE
SAUVIGNON NA
KMETIJI HOZNAR V
LETU 2011

Jože
Simončič

INŽENIR
KMETIJSTVA IN
27.03.2013 KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

ANDREJ
22 PLANINC

DELOVNO MESTO, KI
SEM SI GA SAM
USTVARILSKLADIŠČENJE SADJA
IN ZELENJAVE

Angelca
Hrovat

INŽENIR
27.03.2013 KMETIJSTVA

KMETIJSTVO

Angelca
Hrovat
Urška
Trobec

Marjan
Štampek

INŽENIR
KMETIJSTVA IN
27.03.2013 KRAJINE
INŽENIR
13.05.2013 KMETIJSTVA

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

24 DENIS PLUT

DELOVNO MESTO, KI
SEM SI GA SAM
USTVARIL: MINI
ŽIVALSKI VRT Z
VKLJUČEVANJEM
GOSTINSTVA IN
TURIZMA TER
PRIDIHOM
SODOBNEGA ČASA
NEGA KOPIT IN
PODKOVANJE KONJEV

25 MIHA ILC

PRIPRAVA KONJA NA
TERENSKO JAHANJE

Urška
Trobec

Barbara
Turk

INŽENIR
KMETIJSTVA IN
14.06.2013 KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

ANITA
26 PIŠKUR

VPLIV PASME KRAVE
NA MLEČNOST IN
DOLGOŽIVOST

Urška
Trobec

INŽENIRKA
KMETIJSTVA IN
14.06.2013 KRAJINE

UPRAVLJANJE
PODEŽELJA IN
KRAJINE

ANDREJ
27 OBERSTAR

RAZLIKE IN
PODOBNOSTI V
NAČINU ŽIVLJENJA
SLOVENCEV DOMA IN dr. Lea
V SVETU
Kužnik

ORGANIZATOR
POSLOVANJA IN
GOSTINSTVU IN
14.06.2013 TURIZMU

GOSTINSTVO
IN TURIZEM

ANITA
28 GRDEŠIČ

HACCP SISTEM NA
TURISTIČNI KMETIJI
BAHOR V DRAGATUŠU mag. Tjaša
IN ŽAGAR V VINICI
Vidrih

INŽENIRKA
03.07.2013 KMETIJSTVA

KMETIJSTVO

MARKO
23 HRIBAR

DIPLOMANTI PO
PROGRAMIH:
kmetijstvo:
Upravljanje podeželja in
krajine:

8
15

Gostinstvo in turizem:

5

Naravovarstvo:

0

SKUPAJ:

28

21

KMETIJSTVO
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6.2 USPEŠNOST ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU 2012/2013
Tabela: Analiza uspešnosti študentov v študijskem letu 2012/13, merjeno v povprečenem številu doseženih
ECTS točk na študenta, povprečno število opravljenih izpitov na študenta in povprečna dosežena ocena
uspešno opravljenih izpitov na študenta
Študijska smer / letnik

UPRAVLANJE PODEŽELJA
IN KRAJINE
redni študij
UPK- 1. letnik
UPK- 2. letnik (prvi vpis)
UPK- 2. letnik
(ponavljanje)
UPK- 2. letnik (ponovno
obiskovanje)
izredni študij
UPK-1. ciklus
UPK-2. ciklus
UPK-3. ciklus
povprečje za leto
2012/13 na študijski
program
GOSTINSTVO IN TURIZEM
redni študij
GT- 1. letnik
GT- 2. letnik (prvi vpis)
GT- 2. letnik (ponavljanje)
GT- 2. letnik (ponovno
obiskovanje)
izredni študij
GT-1. ciklus
GT-2. ciklus
GT-3. ciklus
povprečje za leto
2012/13 na študijski
program
NARAVOVARSTVO
redni študij
NAR- 1. letnik
NAR- 2. letnik (prvi vpis)
NAR- 2. letnik
(ponavljanje)
izredni študij
NAR-1. ciklus
NAR-2. ciklus
NAR- 3. ciklus
povprečje za leto
2012/13 na študijski
program

Št. študentov, ki
so v št. l. 2012/13
opravljali izpite

Povprečno št.
doseženih ECTS
točk v št. l.
2012/13

Povprečno št.
opravljenih
izpitov v št. l.
2012/13

Dosežena
povprečna ocena
opravljenih
izpitov

17
14
25

49,4
27,4
8,5

7,1
3,5
1,3

8,3
6,4
5,4

2

0

0

0

5
3
5

14,2
10,6
6

2,4
2
1

7,4
8,9
10

10,14

19,4

2,9

7,7

12
17
13
1

46,2
28,6
5,81
0

9,2
5,1
1,1
0

7,1
7,1
5,1
0

3
2
6

41,3
23
21,7
27,8

7,7
4,5
4,5
5,4

8,1
7,8
8,8
7,3

23
18
20

42,2
41,8
9,7

7,9
6,6
1

7,5
8,6
4,9

3
3
13

19
41,7
13,5
28,0

3,7
7
2,1

8,6
9,1
8,0

4,7

7,8

7,7

13,3
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Analiza uspešnosti opravljanja izpitov (merjeno opravljene izpite) kaže, da so bili med študenti v
merilu doseženih ECTS najupešnejši študenti študijskega programa Naravovarstvo, sledijo študenti
študijskiega programar Gostinstvo in turizem, najslabši pa so bili študenti programa Upravljanje
podeželja in krajine. Analiza opravljenega št. izpitov kaže, da so bili med študenti najupešnejši
študenti študijskega programa Gostinstvo in turizem, sledijo jim študenti študijskega programa
Naravovarstvo študenti študijskega programa Upravljanje podeželja in krajine pa so v povprečju
opravili le 2,5 izpita.
Pri študentih programa Naravovarstvo je opaziti najvišjo povprečno oceno (7,8), sledijo jim študenti
Upravljanja podeželja in krajine (6,9) ter Gostinstva in turizma (6,3).
Razlog nizkih rezultatov se kaže v tem, da študenti, ki ponavljajo letnik ali so ponovno vpisani,
opravijo sorazmerno malo izpitov, kar znižuje povprečja na vseh parametrih.
Tabela: Primerjava št. opravljanj posameznega izpita na študenta, povprečnega število komisijskih izpitov pri
predmetu in povprečna ocena opravljenih izpitov
Kazalnik / študijsko leto
Povprečno št. opravljanj
posameznega izpita na
študenta
Povprečno število
komisijskih izpitov pri
predmetu
Povprečna ocena
opravljenih izpitov

2010/2011

2011/2012

2012/2013

1,13

1,07

1,09

1,30

1,04

2,49

8,26

8,27

8,27
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