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BESEDA DIREKTORJA 

 
Izsek iz slavnostnega nagovora direktorja ob pranovanju 130 
letnice delovanja Grma Novo mesto – centra biotehnike in 
turizma, ki smo jo obeležili letos, 14. oktobra 2016. 

 
Kraka zgodovina Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma 
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je osrednja 
institucija, ki daje odgovore na vprašanja:  

• Kaj bomo jedli?  

• V kakšnem okolju bomo živeli?  

• S kakšnimi vrednotami bomo živeli?  

• Ali bomo ljudje le roboti za ustvarjanje dobička globalnemu 
kapitalu ali bomo lahko sploh še ljudje v skupnosti, ob svojih 
družinah, lokalnih okoljih, v svoji domovini Sloveniji? 

  
Kranjska dežela je dobila prvi hram učenja kmetijstva v slovenskem 
jeziku na Slapu pri Vipavi že leta 1873. Na Slapu pri Vipavi je v 
tistem času vpis onemogočal širitve šole, povečanja števila 
slušateljev, saj je obstajala podobna šola sorazmerno blizu v Gorici. 
Zato je Kranjski deželni zbor želel prenesti šolo nekam bolj v 
osrednjo Kranjsko. Odločil se je za grmski grad pri Novem mestu. 
Takrat je kranjski deželni zbor kupil grad Grm s hlevi in ostalimi 
objekti, vinogradom na Trški Gori z zidanico, gozd na Ruperč Vrhu in 
200 hektarjev zemljišč okrog grmskega gradu. Na Grm pri Novem 
mestu je tako pozno jeseni 1886 preselil na 13 vozovih, težkih 
»parizarjih«, ves inventar (mize, stole, omare…), knjižnico, učitelje 
in prvega ravnatelja Riharda Dolenca iz Podnanosa.  
 
Tako so se na gradu Grm začela izobraževanja in tečaji za mlade 
gospodarje kmetij, še posebej s poudarkom na sadjarstvu, 
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vinogradništvu in tudi živinoreji. Takratna šolska  infrastruktura na 
šoli je omogočala pridobitev teoretičnih znanj in dobro praktično 
usposabljanje.  
 
Šola je imela vzpone in padce v obdobju prve in druge svetovne 
vojne, v času socializma pa so na šoli izobraževali mlade zadružnike, 
ki so jih s pridom zaposlovali v zadrugah in kmetijskih kombinatih.  
Po osamosvojitvi Slovenije je šola ponovno ubrala pot k 
potencialom zaposlovanja in samozaposlovanja na kmetijah, s 
poudarkom na čim večji finalizaciji produktov. Torej ne le pridelati, 
vzrediti, ampak tudi predelati, dobro tržiti in to uporabiti v 
gostinstvu, turizmu. Vseskozi smo na šoli želeli oblikovati politike 
gospodarjenja v kmetijstvu, na podeželju, v krajini, ki bi omogočale 
normalno življenje tudi na manjših kmetijah in gospodarstvih, ki 
sicer ne bi bila po obsegu konkurenčna evropskim ali ameriškim 
velikim posestvom. 
 
Razvojni vidiki Grma Novo mesto – centra biotahnike in turizma 
Če je nekaj moderno in optimalno v normalnem tržnem 
gospodarstvu in industrijski proizvodnji, torej tisto, kar ima velik 
obseg in združuje globalne izkušnje, je to pri proizvodnji hrane 
drugače. Uspešno, moderno in napredno je predvsem tisto, kar je 
pridelano lokalno.  
 
Globalizem omogoča konkurenčnost in racionalnost na področjih 
IKT tehnologij, kovinske, kemične, tekstilne ter drugih industrij, pri 
hrani pa je to prav nasprotno. Globalno pridelana hrana je lahko 
uporabna le, če vsebuje konzervanse, veliko »strupa« prevoženih 
kilometrov, saj jo moramo voziti iz enega kontinenta na drugega. Ta 
hrana izgubi sledljivost pridelave in predelave, predvsem pa je za 
človeka kot taka manj zdrava, saj lahko povzroča bolezni in alergije. 
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Sodobni principi pri proizvodnji hrane sledijo čim boljšemu 
medsebojnemu poznavanju pridelovalca in potrošnika, kjer naj bi se 
vedelo, kje je bilo pridelano, kako in kdo je to pridelal in s kakšnimi 
postopki. Le-to namreč zagotavlja garancijo ne samo kakovosti, 
ampak tudi vse tisto, kar si pri hrani kot potrošniki želimo. To so 
novi izzivi tako za tiste, ki imajo svoje delo in zaposlitev na kmetijah, 
kot za tiste, ki so zaposleni v živilstvu, ali pa tiste, ki hrano na najvišji 
stopnji finalizacije ponudijo gostu in turistu.  
 
V kolikor smo pred dvema, tremi desetletji na Grmu iskali 
tehnologije in področja v čim boljši finalizaciji, smo ob 120-letnici 
šole Grma pisali o vizijah, ker smo spreminjali tehnologije lokalnosti 
in opozarjali na problem globalizma na področjih hrane in okolja. 
Prav prehod v tretje tisočletje je spreminjal koncept ozaveščanja in 
odnosa do hrane. Takrat namreč smo se pri nas začeli šele zares 
spraševati, kaj bomo jedli, kaj bomo pili, v kakšnem okolju bomo 
živeli in s kakšnimi vrednotami. Ta prehod v tretje tisočletje je 
namreč bil začetek naše integracije v EU, v kateri so se ta vprašanja 
že izpostavljala.  
  
In kako naj gledamo v bodočnost?  
  
»Tajkuni«, tako naši kot svetovni, so nas naučili, kako nevaren in 
uničujoč zna biti kapital v rokah nekaj posameznikov. Človek 
namreč za njih ne velja veliko, ravno tako ne njegovo delo, 
prizadevanje, znoj, saj so špekulacije s kapitalom pri dobičku 
bistveno bolj učinkovite kot pa normalno in pošteno delo. Čedalje 
bolj pa se ob tajkunskih in bančnih zgodbah sprašujemo, kako se 
lahko umešča predvsem majhen človek, pa naj bo to kmet, obrtnik 
ali gospodarstvenik. Sprašujemo se tudi, kako naj se umešča majhna 
država v družbi velikih. Če to primerjamo s plutjem velikih ladij v 
deroči reki, so lahko tudi majhni čolniči varnejši in uspešnejši med 
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čermi. Zato tudi vizija majhnih gospodarstev ne sme zgolj tekmovati 
z globalno strategijo, ampak lahko zelo uspešno zapolni niše, vrzeli 
potreb tako v gospodarstvu kot v okolju. Še posebej to velja pri 
sorazmerno zelo zahtevni proizvodnji hrane od njive do mize. Prav 
proizvodnja hrane je tista, ki nima možnosti vrhunske kakovosti z 
masovnim – velikoindustrijskim pristopom. Nove tehnologije 
zahtevajo znanja, kjer je kakovost možna le z lokalnim pristopom, 
torej čim bližje potrošniku, z logistiko, ki sledljivosti ne izgubi. Nov 
pristop pa zahteva znanja, ki jih oblikujemo tako za pridelovalca, 
proizvajalca, logista, tržnika kakor tudi potrošnika. Vse to so izzivi za 
bodoče vizije in svetlo gledanje v prihodnost tudi na Grmu Novo 
mesto – centru biotehnike in turizma.  
  
Zadnje desetletje, ki smo ga ob tem praznovanju zaključili, nam je 
dalo združitev vseh panog / področij od njive do mize. V Grm Novo 
mesto – center biotehnike in turizma smo v treh šolah povezali 
(Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za 
gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola) vsa področja 
izobraževanja od kmetijskega, živilskih znanj, naravovarstva, 
gostinstva in turizma. Poleg kmetijstva so namreč živilski in gostinski 
programi oblikovali celoto za odgovore na problematiko hrane za 
sodobni čas. Tako imamo povezana znanja s sodobno 
infrastrukturo, ki jih lahko kot celovitost damo »ustvarjalcem« 
hrane in potrošnikom.  
 
Nov izziv našega izobraževanja je tako oblikovanje odnosov in 
povezanosti med ljudmi, ki bo omogočala normalno umestitev v 
globalnem okolju, kjer bodo povezani majhni pridelovalci lahko dali 
odgovor večjim sistemom. Tako ne bo le posameznik, ki ga bodo 
veliki izkoriščali, ampak bo imel, povezan v grozdu – zadrugi, 
enakovreden dialog z velikimi trgovskimi sistemi.  
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Odločili smo se za vizijo oblikovanja zadružnega sistema po vzorcu 
Mondragona iz Baskije ali Nacionalnega trusta na Škotskem ali 
angleške Fair trade verige. V ta namen je seveda potrebno nujno 
povezovati tudi znanje. Tu imamo že povezane kmetijske, živilske in 
gozdarsko šolo v Konzorcij biotehniških šol, z osmimi ali desetimi 
razvojnimi jedri, v katerih bodo kot stroka lokalno sodelovali s 
šolami tudi Kmetijski zavodi, Kmetijsko-gozdarska zbornica in 
razvojni inštituti ali razvojni centri na lokalnem nivoju. Sam zadružni 
sistem želimo požlahtniti z elementi, ki v resnici upoštevajo 
zadružna načela, še posebej pa jih želimo povezati s sistemom 
potrošniških zadrug, ki naj bi v bodoče tudi smelo nastajale. 
Poskušali bomo oblikovati čim krajše verige od proizvajalca do 
potrošnika, mogoče le z vmesnim logistom. S tem bodo stroški 
režije čim manjši ter boljši učinek na eni strani za proizvajalca in na 
drugi strani za potrošnika.  
  
Naslednje desetletje bo torej desetletje razvijanja tehnologij hrane s 
čim manj dodatki za čim bolj ohranjeno naravo in okolje. Pri 
vrednotah pa želimo prispevati v smeri zaupanja vrednih členov 
zadružne verige od njive do potrošnika. Zaupanja vredni sistem 
seveda rabi odločna razmišljanja od stroke do preprostih ljudi v 
smeri oblikovanja vrednot tudi za malega človeka. Na Grmu Novo 
mesto – centru biotehnike in turizma imamo tako v prihodnosti 
veliko potenciala in odprtega dela za vse nove mlade generacije, pa 
tudi za tiste Grmčane, ki so že zapustili šolske klopi in bodo imeli 
priložnosti v svojih izzivih uspešnega gospodarjenja na področjih 
hrane – okolja, še posebej pa bodo imeli možnost čim večjega 
dialoga tudi s potrošniki.  
 
Zaupanja vreden sistem bo omogočal poleg sledljive hrane in 
kakovosti tudi pošteno verigo poti hrane. Predvsem pa umestitev 
malih pridelovalcev v normalno okolje oskrbe s hrano. Cilj je 
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povezati zaupanja vredne kmetije, predelave, tržnice, gostilne s 
potrošnikom v najkrajši možni verigi. To bi v Sloveniji ob vsaj 
minimalni podpori oblikovalo več kot 5000 novih delovnih mest, 
posledično pa tudi vpis v biotehniške šole. 
Vseživljenjsko izobraževanje bo ob učenju novih tehnologij 
spodbudilo tudi izobraževanje – informiranje potrošnikov. Naše šole 
pa bodo postale prostor – razvojna jedra novega zadružnega 
odnosa med proizvajalci in potrošniki. 
  
Srečno ob 130 - letnici šole, hvala vsem ustvarjalcem našega hrama 
znanja na Grmu v Novem mestu in tistim na Slapu pri Vipavi. Hvala 
vsem diplomantom, ki ob svojem delu in vrednotah sooblikujejo 
zgodovino in prihodnost našega zavoda.  
Vsem nam želim veliko sreče pri tem plemenitem poslanstvu. Grm 
Novo mesto pa naj na svoji poti k prihodnosti pušča čim lepše 
brazde razvoja na področjih hrane, narave, okolja in slovenskega 
podeželja. 
 
Čestitke diplomantom 
 
Ob že tradicionalni decembrski slavnostni podelitvi diplom pa 
vam, spoštovani diplomanti, za dosežen uspeh iskreno čestitam 
ter vam želim lepe praznike ter vse dobro v novem letu. 
 

 
           Tone Hrovat, direktor 
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ZAHVALA RAVNATELJICE 
 

Če mi daste nalogo, 

ki ji lahko podarim nekaj svojega, 

ne bo več naloga; 

bo veselje, bo umetnost. 

(Bliss Carman) 

Spoštovani študenti! 

Smo v decembrskem času in sodelavci šole se ponovno srečamo ob 
najbolj žlahtnem trenutku Višje strokovne šole Grm Novo mesto, na 
slavnostni podelitvi diplom našim uspšenim študentom. Medtem, 
ko se novih znanj željni študenti prvih in drugih letnikov 
vsakodnevno srečujejo na predavanjih in vajah, se pogovarjajo o 
temeljnih strokovnih vprašanjih izbranega študijskega področja ter 
se, predvidevam sprašujejo kako najbolje v polno doživeti 
študentsko življenje, izbrati ustreznega delodajalca za praktični del 
izobraževanja, v kateri smeri zastaviti diplomsko nalogo in 
predvsem kako naštudirati za vse te izpite, ki so pred njimi, ste vi - 
spoštovani diplomanti leta 2016 - že pomemben korak pred njimi. 

Za vami so mnogi dnevi, včasih zelo napornega in spet drugič zelo 
svobodnega študentskega življenja, ki smo vam jih na trenutke 
odrasli čisto malo zavidali. Uspešno ste opravili vse obveznosti 
predvidenega teoretičnega dela pedagoškega procesa in 
praktičnega dela izobraževanja na izbranem strokovnem področju. 
Odlično ste opravili tudi svojo aplikativno zasnovano zaključno 
raziskovalno delo, ga zapakirali v zahtevane okvire diplomske 
naloge ter največje skrivnosti iz svoje “zelene bukve" predstavili 
pred pristojno komisijo in si pridobili naziv višješolskega 
diplomanta. Med diplomanti ste tudi študenti izrednega študija, ki 
pa zaslužite še globlji poklon. Vse predvidene aktivnosti 
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višješolskega študija ste znali uskladiti s službo in družinskim 
življenjem. Vsi tukaj zbrani se zavedamo, da to res ni preprosto. 

Tako sem čisto na kratko povzela vašo prehojeno pot pri nas, na 
Višji strokovni šoli Grm Novo mesto.  

Višja strokovna šola Grm Novo mesto ponuja študij kratke prve 
bolonjske stopnje v okviru rednega in izrednega študija na treh 
celostnih strokovnih področjih, v študijskih programih, Upravljanje 
podeželja in krajine, Gostinstvo in turizem ter Naravovarstvo. 
Sodelavci Višje strokovne šole se trudimo, da si študenti tekom 
študija pridobijo temeljna teoretična znanja s posameznega 
strokovnega področja, sestavljena iz obveznega in izbirnega dela, in 
da jih tekom študijskega procesa nagradijo s praktičnim 
izobraževanjem pri najboljših delodajalcih, razvojnih partnerjih šole 
oz. v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Trudimo se, 
da predavatelji, inštruktorji, laboranti ter izbrani mentorji pri 
delodajalcih na vas ne prenašamo le strokovnega znanja, pač pa 
tudi splošna in specialna organizacijska ter podjetniška znanja, 
znanja s področja informacijsko–komunikacijske tehnologije in 
druga.  Vrednote, za katere si pri svojem delu prizadevamo, so 
poleg znanja in učenja tudi ustvarjalnost, poštenost, odgovornost, 
zaupanje, vztrajnost, doslednost, varnost, pozitivnost, 
komunikativnost, inovativnost, kompetenčnost, etičnost, ažurnost 
ter spoštovanje sočloveka, narave, kmetijske zemlje, hrane, dela, 
dela naših prednikov in naravne ter kulturne dediščine nasploh, 
spoštovanje tradicije Kmetijske šole Grm Novo mesto ter 
upoštevanje temeljnih določil vljudnostnega obnašanja. Upamo, da 
ste to lahko začutili. 

Skozi vse svoje aktivnosti dela z vami in za vas, za svoje študente in 
diplomante, se trudimo približati zastavljeni viziji - postati zibelka 
izobraževanja, usposabljanja in razvoja odličnih strokovnjakov 
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praktikov, zaposljivih na področju upravljanja podeželja in krajine, 
gostinstva in turizma ter naravovarstva. S programom določene 
usposobljenosti in poklicna znanja študentov zaokrožamo v celovite 
kompetence, ki temeljijo na kakovostnem izobraževanju, vzgoji za 
spoštovanje sočloveka in narave, usposabljanju za delo in 
spretnostih ter krepitvi splošnih znanj. Skupaj s širšim okoljem in 
našimi diplomanti pa oblikujemo politiko razvoja že navedenih 
strokovnih področij in razvijamo nova delovna mesta. V okviru 
številnih projektov, ki jih razvijamo tudi skupaj študenti, pa se v 
skladu s trendi vse intenzivneje odpiramo v mednarodno okolje in si 
prizadevamo segmente internacionalizacije vnesti tudi v sam 
študijski proces.  

Verjamemo, da s trajnim prizadevanjem za izboljšave, ob dejstvu, 
da v študijski proces vnašamo oseben pristop in si prizadevamo za 
karierni razvoj posameznika, hodimo po poti odličnosti. Koliko smo 
pri tem uspešni, pa ste in boste še v bodoče seveda presodili sami. 

Vaše diplomske naloge, ki so v nadaljevanju tega zbornika 
predstavljene s povzetki zaključnih tem, izkazujejo vašo predanost  
strokovnemu analitičnemu delu tako na strani tehnoloških raziskav 
in izboljšav kot na strani organizacijskih in tržnih pristopov. V 
razvoju posameznega raziskovalnega področja pa izkazujete 
usmerjenost k povezovanju obstoječih ter z diplomskim delom novo 
pridobljenih znanj in ugotovitev v izboljšan končni proizvod, 
dejavnost oz. storitev. 

Prav takšen pristop je pravšnji za uspešno načrtovanje, razvoj in 
učvrstitev posamezne kmetijske, gostinske ali turistične dejavnosti 
na podeželju ali v urbanih območjih. In prav takšno razmišljanje, ki 
ga skozi diplomske naloge razvijate, je nujno potrebno za ohranitev 
slovenskega kmetijstva in vitalnega slovenskega podeželja. Vaši 
prispevki na področju gostinske in turistične dejavnosti še enkrat 
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več dokazujejo, da smo dežela izjemnega turističnega potenciala, da 
so kreacije v gastronomiji ne le del naivne umetnosti ali 
prostočasnih aktivnosti, pač pa odlično izhodišče za ekonomsko 
donosno gostinsko dejavnost, ki naj temelji na visokokakovostni 
lokalno pridelani hrani, pijačah in vinih.  

Tekom študijskega procesa niste postali le dobri poznavalci 
tehnoloških vprašanj v kmetijstvu, živilstvu, gostinstvu in turizmu, 
pač pa tudi dobri poznavalci naravnih in antropogenih ekosistemov, 
poznavalci živega sveta in množice abiotičnih dejavnikov, ki vplivajo 
nanj, razumete tudi cilje ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
ohranjanja tipike slovenskih pokrajin. In še več, poznate tudi 
temeljne metode, kako vse te silne cilje udejanjiti. Razumete 
vprašanja ohranjanja naravnih virov in poznate okolju prijazne 
energetske rešitve.  

V vaših diplomah ste dokazali, da ste vse našteto ob razumevanju 
kompleksnih ruralno socioloških in urbano socioloških vprašanj 
zmožni prenesti v realne gospodarske okvirje in prispevati pri 
revitalizaciji slovenskega gospodarstva na temeljih trajnostne 
ekonomije, kjer imajo varstvo narave, varstvo okolja, kmetijstvo in 
krožno gospodarstvo prav posebno mesto. 

Predvsem pa - blizu so vam delavnost, inovativnost in odgovornost. 

Zaradi vas in vašega truda je uspešna Višja strokovna šola. In to je 
tudi naš namen. Večplasten in interdisciplinaren pristop do vprašanj 
razvoja slovenske družbe, slovenskega prostora in do slovenskega 
naroda. Projektno, raziskovalno, razvojno, povezovalno – na način, 
kot ste ga zasnovali vi. 
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Pot do uspeha je bila za vsakogar izmed vas drugačna. Za nekatere 
dolga, za druge kratka, za nekatere lahka, za druge zahtevna. Vsi pa 
ste bili potrpežljivi, vztrajni in uspešni.  

Zahvaljujem se vam, da ste študijsko pot prehodili z nami, nam 
zaupali, nas obogatili z novimi znanstvi, znanjem, idejami in cilji. 
Želim vam, da bo tako uspešna tudi vaša nadaljnja poslovna in 
zasebna življenjska pot. 

Zahvaljujem se tudi vsem mentorjem diplomskih nalog, ostalim 
predavateljem in drugim sodelavcem šole, ki ste s svojim 
strokovnim znanjem, trudom in s toplim človeškim odnosom naše 
diplomante popeljali na pot uspeha. Posebna zahvala gre vodji 
referata za študijske in študentske zadeve, gospe Irmi Svetec 
Hudoklin ter organizatorjem praktičnega izobraževanja, gospe 
Angelci Hrovat, gospodu Sebastjanu Repniku in gospe Barbari Turk. 
Iskrena hvala tudi predsednici študijske komisije, gospe Vidi Hlebec 
in seveda direktorju, gospodu Tonetu Hrovatu ter ostali članom 
kolegija zavoda za zasnovo in ustanovitev šole ter podporo pri 
njenem stalnem razvoju. 

SPOŠTOVANI DIPLOMNATI, PONOSNI SMO NA VAS! 

 

Helena Jurše Rogelj, ravnateljica Višje strokovne šole 
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA GRM NOVO 

MESTO – ODGOVORI ZA JUTRI 

Višja strokovna šola Grm Novo mesto je 
enota šolskega centra Grm Novo mesto – 
center biotehnike in turizma, ki se v vseh 
svojih aktivnostih vključuje v poslanstvo 
matičnega zavoda. 

Višja strokovna šola je prve študente vpisala pred petnajstimi leti, 
ko je leta 2001 v študijske klopi sedla prva skupina študentov 
študijskega programa Kmetijstvo, katerega je po Bolonjski prenovi 
leta 2007 nadomestil program Upravljanje podeželja in krajine. V 
skladu s splošnimi razvojnimi smernicami Grma Novo mesto se je 
programsko razširila tudi višja šola. Danes ponujamo izobraževanje 
na treh celostnih strokovnih področjih, Upravljanje podeželja in 
krajine, Gostinstvo in turizem ter Naravovarstvo.  

Skozi vse svoje aktivnosti dela s študenti in celostnim šolskim 
okoljem se trudimo približati se zastavljeni viziji – postati zibelka 
izobraževanja in razvoja odličnih strokovnjakov praktikov, 
zaposljivih na področjih, za katera izobražujemo. S programom 
določene usposobljenosti in poklicna znanja študentov zaokrožamo 
v celovite kompetence, ki temeljijo na kakovostnem izobraževanju, 
vzgoji za spoštovanje sočloveka in narave, usposabljanju za delo in 
na spretnostih ter krepitvi splošnih znanj. Veliko prizadevanj 
vlagamo v razvijanje novih delovnih mest, tako skozi horizontalni 
interni projekt »Delovno mesto si bom ustvaril sam«, kot tudi v 
intenzivnem sodelovanju s šolskim okoljem, ki ima najpogosteje 

Pripombe dodal [M1]: Nerazumljiv stavek 

Pripombe dodal [I2R1]:  
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regionalno, mnogokrat pa tudi nacionalno dimenzijo. V okviru 
številnih aktivnosti in projektov se v skladu s trendi vse več 
odpiramo tudi v mednarodno okolje in si prizadevamo segmente 
internacionalizacije vnesti v sam študijski proces.  

Sodelavci in študenti Višje strokovne šole svoja prizadevanja in delo 
usmerjamo na pot odličnosti, to je: 

»Pot s srcem« 

 

Prizadevamo si, da v okviru vizije razvoja višje strokovne šole tako 
sodelavci, kot tudi študenti ter diplomanti po svojih najboljših 
močeh prispevamo k ohranitvi slovenskega kmetijstva in vitalnega 
slovenskega podeželja, da na področju gostinske in turistične 
dejavnosti prispevamo k razvoju Slovenije kot izjemnega 
turističnega potenciala, da so spretnosti in inovativne kreacije v 
gastronomiji odlično izhodišče za ekonomsko uspešno gostinsko 
dejavnost, ki naj temelji na visokokakovostni lokalno pridelani hrani, 
pijačah in vinih. Želimo tudi, da smo, tako sodelavci, kot tudi naši 
študenti in diplomanti, dobri poznavalci naravnih in antropogenih 
ekosistemov, poznavalci živega sveta in množice abiotičnih 
dejavnikov, ki vplivajo nanj, da razumemo cilje ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in ohranjanja tipike slovenskih pokrajin, pa tudi 
ohranjanja naravnih virov in umeščanja okolju prijaznih energetskih 
rešitev. 
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Sodelavci šole, vključno z mentorji na praktičnem izobraževanju, se 
skupaj s študenti trudimo, da osebni in strokovni dosežki naših 
študentov, kot so različne delovne naloge, osebna naravnanost, 
diplomska dela ter drugi dosežki, izkazujejo njihovo predanost  
strokovnemu analitičnemu delu tako na strani tehnoloških raziskav, 
kot tudi na strani organizacijskih in tržnih pristopov in pri razvoju 
posameznega strokovnega ali raziskovalnega področja. Študenti 
uspešno povezujejo novo pridobljena znanja in ugotovitve v 
izboljšane končne izdelke, dejavnosti ali storitve.  

Pomembna cilja, ki jima v pedagoškem procesu sledimo, sta 
fleksibilnost in zaposljivost. Želimo, da naši diplomanti znajo delati, 
ustvarjati, komunicirati, odločati in se dobro organizirati. Študente 
tekom študija vodimo čez različne horizontalne projekte in vsebine, 
namenjene krepitvi splošnih kompetenc. Med temi poseben 
poudarek dajemo oblikovanju karierne poti posameznika. Pri tem 
jih spodbujamo k aktivnemu iskanju zaposlitve ali pa jih 
opogumljamo, da si, v kolikor imajo željo in pogoje, oblikujejo in 
organizirajo samozaposlitev. 

Sodelavci in študenti Višje strokovne šole Grm Novo mesto 
verjamemo, da je tak pristop pravšnji za uspešno načrtovanje, 
razvoj in učvrstitev posamezne kmetijske panoge, gostinske ali 
turistične dejavnosti na podeželju ali v urbanih območjih ter za 
doseganje zahtevnih ciljev varstva narave, ki smo jim na pravni in 
etnični ravni podvrženi. 

Višja strokovna šola se v organizacijskem smislu intenzivno povezuje 
z mnogimi institucijami in gospodarstvom, v sektorskem delu pa 
nam je zelo dragoceno sodelovanje s partnerskimi šolami Konzorcija 
biotehniških šol Slovenije in ostalimi članicami Skupnosti Višjih 
strokovnih šol Slovenije.  
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Pomemben segment Višje strokovne šole postaja tudi projektno 
razvojno delo na področjih naših usmeritev. Velik poudarek pa že 
vso obdobje delovanja šole dajemo tudi organizaciji mednarodnih 
mobilnosti za študente in sodelavce, tako v okviru programa 
Erasmus, kot v okviru drugih programov in bilateralnih sodelovanj 
Višje strokovne šole s partnerskimi organizacijami izven naše 
domovine. 

Višja strokovna šola se, vključno s tekočim študijskim letom, ponaša 
s 326 diplomanti, z našimi študenti pa dela skupina izkušenih 
pedagoških sodelavcev, predavateljev, laborantov in inštruktorjev.  

 

         Helena Jurše Rogelj, ravnateljica Višje strokovne šole 
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1. KLAVDIJA ROLIH 

PREPREČEVANJE TVEGANJA 
ZA POJAV KOŽNEGA RAKA 
PRI ŠTUDENTIH VIŠJE 
STROKOVNE ŠOLE NA GRMU 
NOVO MESTO-CENTRU 
BIOTEHNIKE IN TURZIMA 

    

Mentorica: Irena Kurajić 

V naši raziskavi smo prek anketnega vprašalnika ugotavljali, v 
kolikšni meri so študenti 1. in 2. letnika programov 
Naravovarstvo ter Upravljanje podeželja in krajine na Grmu 
Novo mesto – centru biotehnike in turizma izpostavljeni 
povečanemu tveganju za pojav kožnega raka zaradi svojih 
prepričanj, vsakdanjih razvad in navad pri delu. V raziskavi, ki 
je potekala od junija do avgusta 2015, je sodelovalo 58 
študentov, odgovarjali pa so na 12 različnih vprašanj. 
Anketiranci so lastno seznanjenost s škodljivimi vplivi sonca 
ocenili kot slabo (31,03 %). Največ informacij o kožnem raku 
so do sedaj pridobili iz elektronskih medijev (62,06 %). 22,41 
% študentov verjame, da je sončenje varno, če zagorijo brez 
opeklin, čeprav to ni res. Kožnih znamenj si ne pregleduje 
36,20 % anketiranih študentov, se jih pa 60,34 % izogiba soncu 
med 10. in 16. uro. Da bi vsaj deloma spremenili prepričanja in 
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navade študentov, smo ustvarili Facebook stran Sun Care 
(zaščita pred soncem). V avli višje šole smo razstavili 2 plakata 
o UV-sevanju in kožnem raku. Na spletu pa smo objavili tudi 
knjižico z naslovom Preprečevanje tveganja za pojav kožnega 
raka (interno gradivo), ki je dostopna tako študentom kot 
dijakom in zaposlenim na centru. 
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2. VANJA GREGORIČ 

RAZVOJ LASTNE BLAGOVNE 

ZNAMKE NARAVNE 

KOZMETIKE  

 

Mentorica: Irena Kurajić 

V okviru diplomske naloge smo na Grmu Novo mesto – centru 
biotehnike in turizma v letih 2015 in 2016 s pomočjo 
destilacije z vodno paro ter ekstrakcije tekoče-tekoče pridobili 
naravno eterično olje sivke. Nato smo izdelali vlažilno kremo 
za roke ter zeliščno trdo milo iz naravnih sestavin, v 
naslednjem koraku pa oblikovali identiteto in podobo lastne 
blagovne znamke naravne kozmetike z imenom NINEL in 
sloganom “OBČUTITE NARAVO”. Na embalaži iz naravnih 
materialov, ki smo jo zasnovali sami, smo uporabili 
nevpadljive barve, jasen napis in močan slogan. Z lastno 
blagovno znamko želimo zagotoviti prepoznavnost, kakovost 
in učinkovitost naših izdelkov s posebnim poudarkom na 
spoštljivem odnosu do narave. 
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3. ROK JANŽEVIČ 

POSLOVNI NAČRT EKOLOŠKE 

DREVESNICE DRUŠTVA ZA 

OHRANJANJE PODEŽELSKE 

DEDIŠČINE BELČJI VRH 

Mentorica: Mojca Kogovšek 

Izbrana tema je poslovni načrt drevesnice Društva za 
ohranjanje podeželske dediščine Belčji Vrh. V diplomski nalogi 
so najprej predstavljene nekatere primerne trajnostne 
metode za vzgojo sadnih sadik, v nadaljevanju pa je 
predstavljen poslovni načrt drevesnice. Društvo se že ukvarja z 
vzgojo avtohtonih živalskih pasem na ekološki način, ima pa 
tudi dobre možnosti za uspešno delovanje ekološke 
drevesnice. V drevesnici bomo pridelovali sadike starih in 
odpornih sadnih sort na različnih podlagah, v posebni ponudbi 
pa bomo imeli večletne sadike v loncih z oblikovano krošnjo. 
Sadike bodo namenjene predvsem ljubiteljskim sadjarjem. 
Namen društva ni ustvarjanje dobička, zato je obseg 
pridelanih sadik omejen. Poslanstvo društva je tudi 
izobraževanje širše javnosti, zato bomo vsako leto organizirali 
brezplačne delavnice na temo trajnostne pridelave in 
biotičnega varstva rastlin. 
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4. TINA JURŠIČ 

BIOTIČNO VARSTVO 

PARADIŽNIKA 

 

Mentor: dr. Jože Podgoršek 

Somentor: Andrej Turk 

Rastlinjakov ščitkar (Trialeurades vaparaiorum) prihaja iz 
Srednje Amerike in postaja vse resnejši škodljivec okrasnih 
rastlin in gojenih vrtnin v zavarovanem prostoru ter celo 
zunaj. Tako primerne temperature za gojenje rastlin so tudi za 
razvoj rastlinjakovegša ščitkarja (Trialeurades vaparaiorum) 
polg vlage.  

Na podlagi škodljivca vnesemo pravilno izbran koristni 
organizem za biotično varstvo. V našem primeru smo vnesli 
zeleno plenilsko stenico Macrolophus caliginosus. Odrasla 
plenilska stenica in nimfa sta fazi, ki uničujeta škodljivca. Ta z 
ustnim aparatom zabode v plen in ga izsesa ter tako pokonča 
plen.  

Z našim poskusom smo ugotovili,da z biotičnim varstvom 
lahko zmanjšamo populacijo rastlinjakovega ščitkarja 
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(Trialeurades vaparaiorum ) in s tem zmanjšamo tudi 
gospodarsko škodo. Za popolno uničenje moramo opraviti 
pravočasni vnos z optimalnimi razmerami vnesene razvojne 
stopnje organizma ali celo ponoven vnos, kar predstavlja večji 
finančni zalogaj.  
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5. BLAŽ IVANUŠIČ 

PRIMERJAVA KAKOVOSTI 

VODE IZVIRA ŠENTJOŠČICE 

TER POTOKA KLAMFERJA V 

VAŠI ŠENTJOŠT Z VODO 

VODNJEGA ZAJETJA TEŽKE 

VODE V STOPIČAH 

 

Mentor: Anton Goršin 

V diplomski nalogi smo pregledali geološke, sociološke, 
hidrološke in podnebne značilnosti osrednjega področja 
gorjanskega Podgorja. Predstavili smo povezanost teh 
dejavnikov s kakovostjo vode, ki se tukaj pretaka. Predmet 
preučevanja so bili vodotoki Klamfer, Šentjoščica in Težka 
voda. Opisali smo njihovo vodno zaledje ter območje, na 
katerega imajo vpliv. Pri analizi vode vodotokov smo še 
posebej preučili njihove fizikalne in kemijske lastnosti, za 
ugotavljanje njihove onesnaženosti pa smo izvedli na približni 
razdalji 35 m ob posameznih vodotokih tudi popis 
indikatorskih vrst rastlin in  popis prisotnih alg na enem 
zajemnem mestu posameznega vodotoka. 
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V praktičnem delu smo podali rezultate analize meritev 
fizikalnih in kemijskih parametrov vode Klamferja in 
Šentjoščice s primerjavo merjenih parametrov vode potoka 
Težka voda, ki smo jih pridobili od Agencije Republike 
Slovenije za okolje. Ocenjevani oziroma merjeni fizikalni 
parametri so bili barva, motnost, vonj, okus in temperatura 
vode ter njena električna prevodnost. Merjeni kemijski 
parametri pa so bili trdota vode, dušikove spojine (amonijevi, 
nitratni in nitritni ioni), spojine s fosfati, pH vrednost vode, 
količina usedljivih snovi in koncentracija raztopljenega kisika v 
vodi. Analize ocenjevanih oziroma merjenih parametrov so 
pokazale, da je voda potoka Šentjoščice najbolj onesnažena v 
primerjavi z vodo preostalih dveh vodotokov. Na nekoliko 
večjo onesnaženost Šentjoščice kaže tudi enkratni popis 
vegetacije, saj je bilo ob njej odkritih največ za onesnaženo 
okolje indikatorsko značilnih vrst rastlin in pa največji 
ugotovljeni indeks organske onesnaženosti, pridobljen s 
popisom prisotnih vrst alg. S popisom vegetacije in alg pa smo 
hkrati ugotovili, da je življenjsko okolje ob Šentjoščici v 
primerjavi s Klamferjem in Težko vodo biotsko pestrejše. 
Seveda pa moramo poudariti, da so bili izmerjeni parametri 
tudi za Šentjoščico še vedno znotraj dopustnih meja. V 
sklepnih poudarkih smo navedli tudi nekaj predlogov za 
skrbnejši odnos do omenjenih vodotokov. 
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6. LEA BLATNIK 

PRIMERJAVA RAZLIČNIH 

TEHNOLOGIJ ZGODNJE 

PRIDELAVE KAPUSNIC 

 

Mentor: dr. Jože Podgoršek 

Kapusnice izvirajo z obal Atlantskega oceana in Sredozemlja. V 
Sloveniji smo v preteklosti pridelali veliko avtohtonih sort 
kapusnic. Naš poizkus smo zasnovali s setvijo semena v 
gojitvene plošče in kasneje s presajanjem na prosto. Poskus 
smo delali na poskusnem polju v Srebrničah. Posadili smo 
naslednje hibridne sorte: Tiara F1, Staregate F1, Lucky F1 in 
Konmar F1. Sadilna razdalja je bila 50 x 50 cm. Vsako sorto 
smo posadili na tri različne folije (črno, črno-belo in rjavo) ter 
jih pokrili s prekrivno folijo (lutrasil). Ugotovili smo, da so 
najbolje uspevale na črni foliji, pokrite s pokrivko (lutrasil), 
najslabše pa na rjavi in črno-beli foliji brez pokrivke. Namen 
naloge je bil, da poiščemo najboljši in najlažji način zgodnje 
pridelave kapusnic. 
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7. MIHA URŠIČ 

UČINKOVITOST ČIŠČENJA 

KOMUNALNE ODPADNE 

VODE NA RASTLINSKI 

ČISTILNI NAPRAVI V 

SREBRNIČAH 

 

Mentorica: mag. Urška Ogrinc 

V okviru diplomske naloge sem želel ugotoviti, kakšna je 
učinkovitost čiščenja komunalne vode na rastlinski čistilni 
napravi v Srebrničah. Rezultati, ki sem jih pridobil z raziskavo, 
bodo uporabni pri vzdrževanju rastlinske čistilne naprave v 
prihodnjih letih in morebitnih izboljšavah le-te. Natančno sem 
proučil delovanje rastlinske čistilne naprave in opredelil njene 
prednosti in pomanjkljivosti. Rezultate, ki sem jih pridobil z 
analizami vode rastlinske čistilne naprave, sem primerjal z 
normativi o kakovosti vode iz Pravilnika o pitni vodi (Uradni 
list RS, št. 19/2004) in drugimi veljavnimi predpisi, ki veljajo za 
Slovenijo.  

Na vtoku in iztoku sem v vodi spremljal nekatere fizikalne 
kazalnike (temperatura, vonj, barva, motnost), kemijske 
kazalnike (pH, vsebnost amonijevih, nitritnih, nitratnih in 
fosfatnih ionov, vsebnost raztopljenega kisika v vodi) in 
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biološke kazalnike (najbolj verjetno število koliformnih 
organizmov).  

Vzorce sem odvzemal za analize vode pred vstopom v čistilno 
gredo in na iztoku iz nje. Kemijski del meritev sem izvajal od 
junija do konca novembra 2014, in sicer vsak teden (nekajkrat 
tudi enkrat na štirinajst dni), mikrobiološki del meritev pa 
štirikrat: junija, julija, avgusta in oktobra 2014. Oktobrsko 
analizo sem izključil iz primerjave, kajti bila je napaka pri 
analizi, ki bi popačila rezultate. Na osnovi opravljenih meritev 
in primerjave s priporočenimi mejnimi vrednostmi sem ocenil 
učinkovitost čiščenja vode na rastlinski čistilni napravi, ki ni 
100 %. Raziskave so pokazale, da če bi bila še ena greda – 
polirna greda, bi bilo kemijsko čiščenje bolj učinkovito, prav 
tako pa tudi mikrobiološko čiščenje. V vsakem primeru ta 
voda ni pitna, ker še vedno vsebuje nekaj polutantov, ki so 
ljudem škodljivi, se pa to vodo lahko uporablja za zalivanje. 
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8. ALEŠ KASTELIC 

PREHRANA V LETIH 1950 DO 

1970 - IZZIV ZA 

NAČRTOVANJE SODOBNIH 

JEDILNIKOV 

 

Mentorica: Anica Pajer 

Današnji trendi prehranjevanja se vedno bolj obračajo k 
starim navadam in običajem. V diplomski nalogi sem želel 
potrditi oziroma ovreči predpostavko, da so ljudje v obdobju 
od 1950 do 1970 živeli bolj zdravo in se bolj zdravo tudi 
prehranjevali. S pomočjo obsežne ankete sem raziskal 
prehranjevalne navade ljudi v omenjenem obdobju in jih 
primerjal z današnjimi priporočili zdravega prehranjevanja. 
Pet zanimivih jedi, značilnih za to obdobje, sem z degustacijo 
predstavil dijakom in študentom in z vprašalnikom ugotavljal, 
ali so jedi primerne za vključevanje v sodobne jedilnike za 
srednješolce in študente. 
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9. ALENKA PATE 

ČEBELARSKI TURIZEM NA 

SLOVENSKEM 

 

Mentorica: dr. Lea Kužnik 

Kot pionirji čebelarjenja si Slovenci prizadevamo približati 
ljudem pomen čebel in jim predstaviti njihovo življenje, 
osvestiti ljudi o zdravilnih učinkih čebeljih proizvodov in 
turistom ponuditi izkušnjo doživetja čebele v njihovem 
naravnem okolju. Čebelarski turizem ponuja dodano vrednost 
v turizmu, saj turistu poleg vpogleda v vsakdan čebelarjev in 
čebel ponuja edinstveno izkušnjo. Čebelarski turizem ima velik 
potencial, saj se nenehno razvija in širi svojo ponudbo. Namen 
diplomske naloge je predstaviti čebelarski turizem. Osrednji 
del naloge zajema preučevanje literature s področja 
čebelarstva. V empiričnem delu pokažemo, da ima čebelarski 
turizem velik potencial, saj zanimanje za tovrstni turizem 
narašča prav z vidika zelenega turizma, ki ima poudarek na 
zdravem načinu življenja in boljši osveščenosti ljudi. 
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10. MARKO MLAKAR 

 

TURIZEM V ZIDANICAH KOT 

DODATNA PONUDBA 

RESTAVRACIJE SILVESTER 

 

Mentor: mag. Sebastjan Repnik 
Somentor: Matjaž Pavlin, Kompas Novo mesto 

Naloga je sestavljena iz šestih sklopov poglavji, ki so razdelana 
na več podpoglavij. Začenjam z nekaj splošnimi podatki o 
stanju turizma v Sloveniji ter predstavitvijo sosednjih občin z 
nekaj statistike o prenočitvenih zmogljivostih in predstavitvijo 
novega produkta turizma v zidanicah. Nadaljujem s 
predstavitvijo podjetja in ideje, ki je jedro moje naloge, ter v 
tej točki podrobneje razdelam potek postopka od ideje same 
do končne ponudbe turizma v zidanicah. Zajeti so vsi glavni 
elementi, ki so potrebni za uspešno delovanje. Zajemajo način 
življenja in utripa v zidanicah, zakonske podlage in 
problematike, oblikovanje različnih turističnih proizvodov, 
načine trženja in tudi izobraževanje lastnikov oz. ponudnikov 
samih. Sledi predstavitev rezultatov različnih analiz in raziskav. 
Diplomsko nalogo zaključim z sklepom, kjer zapišem vse svoje 
glavne ugotovitve. 
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11. MIRJAM VOVKO 

FENG SHUI V SLOVENSKIH 

GOSPODINJSTVIH IN NJENA 

VKLJUČITEV V WELLNESS 

TURIZEM 

 

Mentor: mag. Sebastjan Repnik 

Živimo v časih, ko je naše življenje prenatrpano zaradi 
vsakdanjih opravil in obveznosti. Premalo časa namenimo sebi 
in temu, da bi tisti prosti čas, ki nam še preostane, pozitivno 
izkoristili in se pri tem kar najbolje sprostili ter odpočili od 
svojega vsakdana. Da bi prosti čas izkoristili kar se le da 
najbolje in sebi v prid, si lahko pomagamo na veliko načinov. 
Seveda stresa in skrbi s tem ne bomo pregnali, bomo pa dobili 
nov zagon in veliko pozitivne energije, ki se nam lahko kasneje 
pozitivno obrestuje na vseh področjih. Z metodo tradicionalne 
kitajske medicine, stare več kot 6000 let, si lahko energijsko 
izboljšamo življenje in se napojimo s pozitivnimi vibracijami, ki 
nam jih ponuja okolje okoli nas ter okolje, v katerem 
preživimo večino svojega časa. S to metodo lahko pridemo do 
boljšega duševnega in telesnega počutja, hkrati pa lahko s 
pomočjo barv, vzorcev, postavitve pohištva in samih 
prostorov zaživimo bolj polno življenje na področju 
samosproščanja. Ker se v svojem prostem času poslužujemo 
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tudi krajših počitnic v wellness centrih, bi lahko to metodo 
vključili v wellness področje in kar se da dobro izkoristili dano 
možnost ter proizvedli nov produkt, ki bi temeljil izključno na 
metodi feng shuija. 
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12. JANA ŠTAJDOHAR 

PRENOVA JEDILNEGA LISTA 

V RESTAVRACIJI ŠTAJDOHAR 

 

Mentor: mag. Sebastjan Repnik 

Somentor: Robert Pečarič, Grm Novo mesto 

 

Danes je ključ do uspešnega podjetja v tem, da poznaš in 
zadovoljiš ciljne goste s ponudbo, ki je boljša od ponudbe 
tekmecev. Zato sem se v diplomski nalogi osredotočila na 
jedilni list, ki takoj za urejenim gostinskim obratom ustvari 
prvi vtis pri gostu, ko stopi v izbran gostinski objekt. Glede na 
našo ciljno skupino gostov sem v ponudbo vključila jedi, ki so 
se po izvedeni anketi izkazale za pogrešljive v obstoječem 
jedilnem listu. 
 
Želja postati boljši od konkurence ali pa celo vodilni na trgu je 
gostinski obrat pripeljala do ugotovitve, da je treba nameniti 
več pozornosti ne le izdelavi jedilnega lista, temveč tudi 
promociji. Sodoben gost je razvajen ob obilni ponudbi, veliko 
bolj je obveščen in tudi previdnejši, ko sega po denarnici, zato 
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je prav tako pomembna izdelava kalkulacij, s katerimi lahko 
določimo prodajno ceno.  
 
Gostova merila in okus so se bistveno spremenili, izostrili, in 
da bi lahko gostom ponudili nekaj inovativnega, sem z jedilnim 
listom povezala nekdanji rudnik oz. današnji rudniški muzej 
Kanižarica. 
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13. URŠA KUTNAR 

 

VPLIV DRUŽABNIH OMREŽIJ 

NA POSLOVANJE 

TURISTIČNIH KMETIJ 

 

Mentor: mag. Sebastjan Repnik 

Diplomska naloga opisuje vpliv družabnih omrežij na 
poslovanje turističnih kmetij. Opisane so značilnosti družabnih 
omrežij, zgodovina prvih omrežij, ki se še niso imenovala 
»družabna omrežja«. V diplomski nalogi opisujem tudi načine 
uspešnejšega trženja na turističnih kmetijah s pomočjo 
družabnih omrežij. Nalogo sem obdelala s pomočjo anketnega 
vprašalnika na vzorcu 52 oseb, za katerega sem na podlagi 
analize rezultatov izpeljala ustrezne sklepe. 
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14. TINA BRULC 

VSEBNOST POTENCIALNO 

ŠKODLJIVIH SNOVI V 

PRIPOMOČKIH ZA OSEBNO 

HIGIENO 

Mentorica: Irena Kurajić 

V naši diplomski nalogi smo se iz lastne radovednosti in 
pričakovane uporabne vrednosti za širšo javnost odločili 
raziskati vsebnost potencialno škodljivih sestavin v 45 
pripomočkih za osebno higieno, ki jih najdemo v trgovinah na 
območju Novega mesta. V raziskavi, v kateri  smo za vsako 
skupino določili tri cenovne razrede, smo prišli do ugotovitve, 
da ne moremo  zagotovo trditi, kateri cenovni razred je najbolj 
problematičen glede vsebnosti potencialno škodljivih sestavin. 
Ugotovili pa smo, da največ takih sestavin vsebujejo šamponi 
(63), najmanj pa zobne kreme (31) ter da so najbolj 
problematični glede varnosti uporabe konzervansi. 
Pričakujemo, da bodo informacije, ki smo jih navedli v naši 
diplomski nalogi, uporabne za širši krog potrošnikov, saj smo 
raziskali pripomočke za osebno higieno, ki jih uporabljamo 
skoraj vsi. Menimo, da bi bilo smiselno v prihodnje v podobne 
raziskave zajeti večje število pripomočkov, da bi lahko z večjo 
gotovostjo potrdili, kateri cenovni razred je najbolj 
problematičen glede vsebnosti potencialno škodljivih sestavin.  
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15. ALJA CUJNIK 

ZELIŠČA V KONJEREJI 

 

Mentorica: Barbara Turk 

Domači konj potrebuje dodatke k prehrani. Danes konji 
pogosto živijo v pogojih, ki so zelo drugačni, kot so bili nekoč. 
Večinoma so vhlevljeni večino dneva, pa tudi, če je možnost 
izpusta, so omejeni na travo in rastline, ki tam rastejo. Sami 
tako ne morejo poiskati različnih vrst rastlin, ki bi jih sicer 
lahko našli v divjni. Načini prehranjevanja skozi dan se tudi 
zelo razlikujejo. Namesto, da jim je dovoljeno, pasti se ves 
dan, se jim dajeta seno in žito v dveh obrokih. To pa ni idealno 
za njih. Njihov prebavni sistem je naravnan tako, da mora konj 
čez dan jesti konstantno po malih količinah. Konj mora tudi 
delati, kar pa pomeni, da porabi veliko dodatne energije. 
Zaradi tega mora konj za optimalno zdravje uživati prehranske 
dodatke.  
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16. JAN TOMŠIČ 

ZELIŠČNA SPIRALA - SOŽITJE 

FUNKCIONALNOSTI IN 

UMETNOSTI 

 

Mentorica: Angelca Hrovat 
Somentorica: Jožica Medle, Grm Novo mesto 
 

Diplomska naloga obravnava zeliščne spirale. Zeliščna spirala 
je trajnosten dizajn, ki deluje po permakulturnih načelih in 
uteleša sožitje funkcionalnosti in umetnosti. Ima učno, 
kulinarično, zdravilsko in estetsko vrednost. V tej diplomski 
nalogi je najprej opisana teoretična podlaga, ki je potrebna za 
razumevanje zeliščne spirale. V nadaljevanju je predstavljenih 
sedem primerov postavitve zeliščnih spiral v praksi, ki služijo 
kot referenčne točke za pomoč pri novih postavitvah zeliščnih 
spiral in vzdrževanju ter uporabi rastlin, posajenih na njih. V 
zadnjem delu naloga obravnava možnosti trženja gradnje 
permakulturnih gred, zlasti spiral, in izobraževanja na tem 
področju. 
 



Zbornik povzetkov diplomskih nalog diplomantov Višje strokovne šole Grm 
Novo mesto, december 2016 

 Višja strokovna šola – 16. leto z vami…                                                          40 

 

 

17. KATJA KOŠIR 

 

TURISTIČNA KMETIJA KOT 

POSLOVNA PRILOŽNOST ZA 

RAZVOJ WELLNESS TURIZMA 

 

 
Mentor: mag. Sebastjan Repnik 
Somentorica: Barbara Turk, Grm Novo mesto 
 

V diplomski nalogi z naslovom Turistična kmetija kot poslovna 
priložnost za razvoj wellness turizma sem obravnavala idejo, 
ali je turistična kmetija primerna za razvoj wellness turizma. 
Temo sem obdelala s pomočjo anketnega vprašalnika, delom 
na terenu, pregledom sodobnega trenda in modernega 
gibanja, kje in kako ljudje danes najraje preživijo svoj prosti 
čas oziroma kako se najbolje napolnijo z novo – pozitivno 
energijo. Zato v prvem delu opisujem, kaj je wellness, kateri 
osnovni elementi ga sestavljajo in njegov razvoj. Poleg ostalih 
elementov wellness turizma naloga govori tudi o elementih 
zdrave – uravnotežene prehrane, telesni vadbi ter o duševnih 
in sprostitvenih metodah. V osrednjem delu pišem o 
dopolnilnih dejavnostih, pogojih, ki jih mora nosilec kmetije 
upoštevati, kakor tudi o kategorizaciji in specializaciji. Za 
konec osrednjega dela predstavljam še apiturizem in 
zdravljenje s čebelami in medom. V zadnjem delu diplomske 
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naloge grafično prikazujem ugotovitve anketnega vprašalnika. 
Pri raziskavi in delu na terenu sem prišla do ugotovitve, da 
večina ljudi ne loči med pojmoma wellness turizem in 
zdraviliški turizem. 
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18. MATEJA FINK 

 

MASAŽE KOT OBLIKA 

WELLNEŠKE TURISTIČNE 

PONUDBE 

 

 

Mentor: mag. Sebastjan Repnik 

 

Ko govorimo o pojmu wellness, se vprašamo, kaj to sploh je? 
Wellness je naš nov življenjski slog. Ena izmed aktivnosti, ki 
prispeva k novemu življenjskemu slogu, sta tudi masaža in 
aromaterapija, ki se tesno povezujeta med seboj. Torej, kako 
vplivata ena na drugo? S pomočjo eteričnih olj, ki imajo 
različne učinke na naše telo. Veliko hotelov in wellness 
centrov nam ponuja različne vrste masaž, katere pa si po 
navadi izberemo sami. Namen naloge je prispevati k večji in 
boljši prepoznavnosti wellneške turistične ponudbe v 
Sloveniji, kar ponazarjajo posamezni opisi wellness storitev, ki 
jih lahko vključimo v turistično ponudbo. 
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19. NATAŠA ŽELJKO ŠKVORC 

 

ZADOVOLJSTVO 

PENZIONSKIH GOSTOV V 

PODJETJU TERME KRKA 

D.O.O. 

 

 

Mentor: mag. Sebastjan Repnik  
Somentor: Andrej Božič, Terme Krka 
 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega 
dela. V teoretičnem delu je opisan pojem storitve ter kakovost 
le-tega in načini meritve kakovosti storitev. Nato sledi 
poglavje o zadovoljstvu potrošnikov, kjer je opisan model 
zadovoljstva potrošnikov, kako se ravna z zadovoljnimi 
oziroma nezadovoljnimi kupci (v našem primeru z gosti) in 
katere metode zadovoljstva potrošnikov poznamo. Poglavje o 
varstvu potrošnikov je namenjeno reklamaciji storitev in zelo 
znani Frankfurtski tabeli. Kot zadnje poglavje teoretičnega 
dela sledi predstavitev podjetja Terme Krka, d.o.o., kjer so 
predstavljene posamezne poslovne enote z zgodovinskega 
vidika in njihova današnja turistična ponudba. V praktičnem 
delu sledi analiza anketnega vprašalnika ter predlogi za 
izboljšavo. 
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20. FRANK GORŠE 

 

DELOVNO MESTO, KI SEM SI 

GA SAM USTVARIL - FRANK 

STEAKHOUSE 

 

 

Mentor: mag. Sebastjan Repnik 

 

Steakhouse je restavracija, ki je specializirana za goveje zrezke 
in druge posamezne kose mesa. Običajno so to zrezki po 
naročilu, postreženi s prilogami, kot so pečen krompir in 
različni zvitki. S pomočjo poslovnega načrta z naslovom »Frank 
Steakhouse, delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril«, bom 
odprl steakhouse, ki bo specializiran v pripravi pravilno 
termično obdelanih kosov mesa. V vlogi lastnika bom vodil 
restavracijo in skrbel tudi za finance. Gastronomska ponudba 
zajema inovativne jedi. V nalogo sem vključil tudi posebno 
gostinsko ponudbo. Tema diplomske naloge je obdelana s 
pomočjo strokovne literature in lastnih izkušenj. V nalogo sem 
vključil anketni vprašalnik, ki sem ga izvedel na vzorcu 49 
oseb, ki so mi odgovorili na zastavljena vprašanja. 
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21. METKA KASTELIC 

 

VPLIV VIŠINE KOŠNJE NA 

RAST PLEVELA V TRAVNI 

RUŠI 

 

 

Mentor: dr. Jože Podgoršek 
Somentor: Darko Cecelja, Golf igrišče Trnovo 
 

Za travnate športne površine velja splošno pravilo: manjša ko 
je žoga, bolj gladka in fina mora biti travna ruša. Funkcionalna 
in vizualna kakovost travne ruše na igriščih za golf ima velik 
pomen. Invazivne rastline v zelenici lahko spremenijo potek 
igre, zato je za vzdrževalce pomembno, da plevele v zelenici 
zatrejo. 
 
V prvem delu diplomske naloge  bom predstavila osnove 
biologije plevelnih rastlin, kako se te razraščajo in kako jih je 
najlažje zatreti. Opisala bom tudi različne vrste trav in katere 
so najprimernejše za golf igrišča. Predstavila bom enega 
najpomembnejših vzdrževalnih ukrepov na igrišču za golf: 
košnjo. Temu sledi opis poizkusa, ki sem ga zasnovala na golf 
igrišču Trnovo. Košnje so med sabo ločene po dnevih. Za vsako 
košnjo posebej sem zbirala podatke, ki so v tabelah. 



Zbornik povzetkov diplomskih nalog diplomantov Višje strokovne šole Grm 
Novo mesto, december 2016 

 Višja strokovna šola – 16. leto z vami…                                                          46 

 

 

22. ZLATKA KOMLJANEC 

 

POSLOVNI NAČRT PODJETJA 

ZIDANICA ZLATKA, S.P. 

 

 

Mentorica: dr. Marija Turnšek Mikačić 

 

Namen diplomske naloge je izdelati poslovni načrt podjetja 
Zidanica Zlatka, s. p. Diplomska naloga je razdeljena na dva 
dela. Pri teoretičnem delu smo s pomočjo literature opredelili 
vlogo in pomen zidaniškega turizma, predstavili naše podjetje, 
ugotovili poslovne priložnosti ter rast in razvoj v podjetju. V 
praktičnem delu smo analizirali način trženja, izračunali 
porabo delovnih sredstev, predmetov dela, storitev in 
osebnega dela, amortizacijo, bilanco stanja, bilanco uspeha, 
prikazali finančne kazalce in kazalce uspešnosti ter raziskali 
delovanje podjetja v prvih desetih letih po ustanovitvi. 
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23. RAFKO TRAMTE 

 

JUŠNA ZELENJAVA PIKA NA 

"i" 

 

 

Mentor: dr. Jože Podgoršek 

 

V okviru diplomske naloge sem želel ugotoviti, kakšna je 
kakovost domače jušne zelenjave Pika na »i« v primerjavi z 
drugimi jušnimi zelenjavami. Rezultati, ki sem jih pridobil z 
raziskavo, sem uporabil pri izdelavi jušne zelenjave za domačo 
uporabo ter posledično tudi za izdelavo za prodajo.  
 
Najprej sem proučil že obstoječo literaturo o jušnih 
zelenjavah, njihovih prednostih in pomanjkljivostih. Pri 
praktičnem  delu sem izvajal senzorično analizo, anketirance  
sem spraševal o jušni zelenjavi, naredil načrt promocije in 
trženja ter opisal postopek izdelave jušne zelenjave Pika na 
»i«. Na osnovi opravljenih analiz sem ocenil kvaliteto ter 
popularnost jušne zelenjave. Pri senzorični analizi sem 
spremljal izgled embalaže ter same jušne zelenjave, vonj in 
okus, kasneje sem vse to primerjal z ostalimi jušnimi 
zelenjavami, ki jih konzumiramo. 
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Izdelek Pika na »i« je bil ocenjen z zelo dobrimi ocenami. 
Vsem je bil všeč okus ter vonj izdelka, malo manj pa videz. Vsi 
so tudi ocenili, da kupljene jušne osnove, ki so trenutno na 
trgu, niso zdrave ter da so slabega okusa. Anketirani so se 
odločili, da pa bi kupili jušno zelenjavo Pika na »i« ter da bi jo 
uporabljali občasno. Izdelek ima velik potencial na tržišču bio 
izdelkov, ki so v čedalje večjem vzponu po porabi in 
konzumiranju. 
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24. MITJA ŽUGELJ 

 

PRIMERJAVA VPLIVA 

DOLŽINE MACERACIJE NA 

KEMIČNO IN SENZORIČNO 

KAKOVOST VINA MODRE 

FRANKINJE 

 

 

Mentor: dr. Julij Nemanič 

 
Modra frankinja je sorta iz katere je možno ob dobrem letniku 
pridobiti ogromno. V belokranjskem vinarstvu ima izreden 
pomen, ne samo v Metliški črnini PTP ampak tudi kot sortno 
vino. 
 
Diplomska naloga opisuje primerjavo vpliva dolžine 
maceracije na kemično in senzorično kakovost vina modre 
frankinje. Maceracija igra pri rdečih vinih pomembno vlogo, 
saj z uravnavanjem le te pospešujemo prehod iz jagodne 
kožice v vino tistih sestavin, ki so bistvene za kakovost vina. 
Rezultati iz senzorične ocene so pokazali, da daljša maceracija 
modre frankinje daje oceno tudi vrhunske kakovosti. 
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25. ŽAN HROVAT 

 

DELOVNO MESTO, KI SEM SI 

GA SAM USTVARIL - 

PRIDELAVA IN PREDELAVA 

SADJA IN ZELENJAVE 

 

 

Mentorica: Angelca Hrovat 

 

V diplomski nalogi sem raziskal možnosti samozaposlitve na 
domači kmetiji. Kmetija se nahaja v hribovitem svetu v vasi 
Velika Ilova Gora, 30 kilometrov od Ljubljane. Obdelujemo 
22,28 hektarja zemlje, od tega je 21 hektarjev travnikov, 1 
hektar njiv in 28 arov trajnih nasadov. V poslovni zamisli sem 
si zadal naslednje cilje: povečati obseg pridelave, razširiti 
ponudbo in prodajo na lokalni tržnici. Ocenil sem, da bi lahko 
letno prodal 5000 kg jagod, 2000 kg kumar, 300 kg malin, 
1200 kg češenj in 1300 kg govejega mesa. Skupaj bi za 
prodane pridelke dobil 44.800 €. Razlika med skupnimi 
prihodki in stroški znaša 7233 €. Pri tem sem upošteval, da je 
strošek mojega delovnega mesta bruto 20.000 €, strošek dela 
sorodnikov pa sem obračunal po 5 € na uro. Z izračuni sem 
ugotovil, da si lahko doma ustvarim delovno mesto. Moja 
delovna hipoteza je s tem potrjena. 
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26. MATEVŽ BABIČ 

 

REJA POLNOKRVNEGA 

ANGLEŠKEGA KONJA V 

SLOVENIJI 

 

 

Mentorica: Barbara Turk 

 

Diplomska naloga opredeljuje, opisuje in potrjuje tezo, da je 
reja angleškega polnokrvnega konja neločljivo povezana z 
galopskim športom. Temu dejstvu lahko sledimo že od samega 
začetka reje. Razvoj pasme angleški polnokrvni konj se je 
namreč začel v Angliji, kjer so angleški rejci želeli vzrediti hitre 
konje, ki bi se borili na dirkališču, in s tem razveseljevati tako 
gledalce kot rejce in lastnike konj. Svoje domače kobile so 
oplemenitili s tremi žrebci, ki so jih pripeljali z Bližnjega 
vzhoda. Nastale so tri glavne linije, ki veljajo še danes. Pri reji 
so bolj kot vse drugo upoštevali rezultate na dirkah in poreklo 
konj. S tem so dobili najhitrejše, in zaradi reje v čisti krvi, tudi 
najplemenitejše konje. Zato danes za oplemenitenje 
katerekoli pasme konj uporabijo pasmo angleški polnokrvni 
konj.  
 

Na domačiji Alč smo se z rejo angleškega polnokrvnega konja 
začeli ukvarjati v devetdesetih letih in tako bili med prvimi 
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rejci omenjene pasme v Sloveniji. S svojimi konji smo uspešno 
tekmovali predvsem na dirkah v tujini, saj se je galopski šport 
v Sloveniji začenjal šele razvijati. Bili smo pobudniki tako 
razvoja dirkanja, kot same reje. Vendar do pravega razmaha 
samega športa in reje v Sloveniji ni prišlo, tako po podatkih iz 
rejskega programa angleške polnokrvne pasme sledi, da je 
število konj v populaciji za kakovostno rejo prenizko. To je 
predvsem posledica izjemne finančne zahtevnosti tega športa, 
ki je v tujini v rokah aristokratov. Zaradi neugodnih razmer v 
okolju in stagnacije dirkanja smo morali tudi na domačiji Alč 
sistematsko rejo angleškega polnokrvnega konja opustiti. 
Strokovnjaki sicer menijo, da bi se šport tudi v Sloveniji lahko 
uspešno razvijal, če bi imeli primeren dirkalni objekt – 
hipodrom, ki ga v Sloveniji ni. 
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27. NIKA ZUPANČIČ 

 

UREDITEV ZARAŠČENEGA 

ZEMLJIŠČA V SAMOOSKRBNI 

VRT 

 

 

Mentorica: Helena Jurše Rogelj 

 

Kmetijska zemljišča so bila v preteklosti in so tudi še danes 
izpostavljena različnim oblikam degradacij. Ohranjanje 
kakovostnih in rodovitnih tal pa predstavlja velik izziv na ravni 
celotnega sveta. Urejanje in načrtovanje samooskrbnega 
posestva se v kriznem času, ki smo mu priča, izkazuje kot 
način delovanja posameznikov, najprej kot nuja oziroma način 
preživetja za tiste, ki to možnost imajo, in kot način življenja 
posameznikov, osveščenih na področju varne in zdrave hrane. 
To pomeni višanje kakovosti življenja, vključujoč vložek 
lastnega dela in energije pri pridelavi hrane. Pripravila sem 
načrt, ki je odgovor na vprašanje kakovosti bivanja v povezavi 
s prehransko samooskrbo, kakor tudi na učinkovito znižanje 
življenjskih stroškov. V diplomski nalogi predstavljam pregled 
konceptov pionirjev permakulture. To so: Masanobu Fukuoka, 
Bill Mollison in Reny Mia Slay ter Sepp Holzer. Sestavljam 
načrt rekultiviranja zapuščenega kmetijskega zemljišča in 
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pripravljam faze oživljanja. Z načrtovanjem in uresničitvijo 
samooskrbnega vrta se osvobajam sistemskih vezi v prid 
zdravju in sreči ljudi, samostojnosti, samoodločanju o lastnem 
načinu življenja in hkrati trajnostno ohranjam naravo. 
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28. SIMON PADOVAC 

 

TURISTIČNA KMETIJA S 

POUDARKOM NA 

ČEBELARSKI DEJAVNOSTI 

 

 

Mentor: mag. Sebastjan Repnik 
Somentor: mag. Marko Hrastelj, Grm Novo mesto 
 

Čebele so zelo pomemben del našega življenja in planeta, na 
katerem živimo. Že večkrat je bilo rečeno, da bi le nekaj let po 
izumrtju čebel izumrli tudi ljudje, saj bi ostali brez 
pomembnega opraševalca vseh vrst rastlin. 
 
Ljudje pa smo našli pot in združili prijetno s koristnim. Čebele 
nam oprašujejo rastline, od njih pa dobimo veliko koristnih 
pridelkov, od medu, cvetnega prahu, voska, propolisa do 
nenazadnje čebeljega strupa. Seveda moramo znati čebelje 
izdelke pridobivati in jih nato tudi pravilno uporabljati. Tako je 
zelo pomembna tehnologija čebelarjenja, katere cilj je, da pri 
postopku pride do čim manjše izgube pridelkov. Ker imamo 
doma manjšo turistično kmetijo, je zelo smiselno vključevanje 
čebeljih pridelkov v prehrano za goste, s čimer ljudem še bolj 
približamo čebelo. Ljudje vedno želimo poskusiti kaj novega, 
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zato bom na svojo kmetijo poskušal vpeljati apiterapijo – 
terapijo s pomočjo čebel. Obiskovalci bi tako lahko uživali ob 
poslušanju in vonjanju čebeljih družin, drznejši pa bi se lahko 
prepustili zdravilnim učinkom čebeljega strupa. 
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ZAHVALA ŠTUDENTOV 

Življenje je polno vzponov in padcev. Po vsakem padcu se 
poberemo in se še močnejši podamo na pot, ki jo imenujemo 
življenje. Na poti srečamo veliko ljudi, ki za vedno spremenijo 
naše življenje, in ljudi, ki nam pomagajo, da postanemo boljši, 
srečnejši in pametnejši. Menim, da se je to zgodilo tudi z 
nami, ki danes tudi uradno zaključujemo pot na Višji šoli. Na 
šolo smo prišli eni bolj, drugi manj izkušeni. Nekateri so 
okolje, v katerega so vstopili, že poznali, saj so tukaj obiskovali 
srednjo šolo, spet drugi smo prišli sem »na novo« in nismo 
vedeli, v kaj se spuščamo. Vsi pa smo imeli en cilj, čim bolj 
uspešno opraviti izpite in poglavje dokončati z diplomo.  

Višja šola pa niso samo izpiti in diploma. Višja šola so tudi 
predavanja in vaje, ki so poleg tega, da so poučne tudi 
zabavne, naj bo to zaradi napačnih odgovorov na vprašanja 
profesorjev ali zaradi tistega sošolca, ki vedno zamuja in ima 
vedno pripravljen izviren izgovor ali zato, ker cel razred ob 
določeni besedi ali frazi plane v smeh. Višješolska praksa je za 
tiste, ki so bili tukaj na srednji šoli, nekaj samoumevnega, za 
nas, ki smo prišli iz drugih šol, pa nekaj, kar nas je naučilo 
stvari iz predavanj prenesti v »resnično življenje« in nekaj, kar 
nam je pomagalo, da smo dokončno spoznali posestvo, za 
katerega se nam je prvi dan zdelo, da je neskončno veliko. Na 
koncu smo vsi ugotovili, da sta Višja šola in posestvo postala 
naš drugi dom. 

Za to, da smo se počutili tako dobro in da smo danes tukaj, pa 
so seveda v prvi vrsti zaslužni naši profesorji in celotni 
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predavateljski zbor. Hvala, ker ste uspešno, vestno in 
strokovno bdeli nad nami in nam pomagali. 
 

Hvala tudi ravnateljici višje šole gospe Heleni Jurše Rogelj za 
pomoč, koristne nasvete in odprtost za vse naše potrebe, ki 
smo jih imeli v teh letih študija. Iskrena hvala! 

Najbolj posebna zahvala pa naši referentki gospe Irmi Svetec 
Hudoklin. Ona je tista, ki je odgovarjala na tisoče mailov in 
vprašanj, ki smo jih postavljali. Skrbela je, da smo bili dobro 
obveščeni o morebitnih predavanjih, ki so odpadla in za to, da 
so bile vse obveznosti opravljene ob določenih rokih.  

Iskrena zahvala gre vsem našim mentorjem diplomskih nalog 
za njihov trud in podporo pri delu. Vsi se zavedamo, da 
pregledovanje naših diplomskih nalog ni bilo hitro in lahko 
delo. Potrebno je bilo skupno delo in še posebej razumevanje. 
Iskrena hvala vsem! 

Hvala pa tudi našim najbližjim, zavedamo se, da smo bili ob 
pisanju diplomskih nalog rahlo nedružabni in da nismo bili 
vedno najboljša družba. Ampak brez vaše stalne pomoči in 
spodbude danes gotovo ne bi bili tukaj.  Hvala, ker ste nam 
stali ob strani.  

Ob koncu pa tole. Nikoli ni prepozno, da nadaljujete študij in 

še poglobite svoje znanje. Ko se ena vrata zaprejo, se odprejo 

nova. In ta vrata so za nas zelo blizu, saj lahko študij 
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nadaljujemo na visoki šoli in pridobimo še več znanj, ki nam 

bodo koristila v prihodnosti.    

 

 

       Vaši študentje 
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IZ PROMOCIJSKEGA KOTIČKA NAŠE ŠOLE... 
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Založila in izdala: 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 
Višja strokovna šola 

Uredniški odbor: 
Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 

Helena Jurše Rogelj, univ. dipl. inž. agr. 
Irma Svetec Hudoklin, dipl. ekon. 

  Oblikovanje: 
Maja Lenčič, univ. dipl. inž. tehnol. prom. 

Priprava in tisk: 
Tiskarna JUPITER mediji, d.o.o. 

Število izvodov: 
100

 


