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»Kaj je vizija bodočih poklicev višješolskega in visokošolskega izobraževanja na Grmu? 
 

Vizija je zaposljiv, samozavesten, strokoven, prijazen, v poklicu srečen in uspešen posameznik, ki ne bo robot 
ali hlapec trdemu globalizmu – kapitalizmu, pač pa bogatejši posameznik. 

 
Naši poklici odgovarjajo na vprašanja – kaj bomo jedli, v kakšnem okolju in naravi bomo živeli ter s kakšnimi 
vrednotami. Kako bomo razvijali gostinstvo in turizem? Kako bomo ohranili naravna bogastva Slovenije? Kako 
bomo organizirali in vodili delovne procese, oblikovali učinkovita delovna mesta, razvijali podeželska in urbana 
območja?« 

 

(uvodna misel k vabilu na Karierne dneve in Karierni sejem, 5. februar 2015) 

 

1. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

 

SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI 
 

Ime  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA GRM NOVO MESTO 
 

  OE GRMA NOVO MESTO – CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA 
 

Sedež  Sevno 13, 8000 Novo mesto  
 

Kontaktni podatki   http://www.vs.grm-nm.si/ 
 

    

  Referat za študijske in študentske zadeve  
 

  Referentka IRMA SVETEC HUDOKLIN 
 

    

  referat-grm@guest.arnes.si  
 

  Telefon : +386 7 39 34 734 
 

    

  Fax : +386 7 39 34 710  
 

  Zbornica višje strokovne šole 
 

    

  Telefon : +386 7 39 34 736  
 

Vodstvo šole  HELENA JURŠE ROGELJ, ravnateljica 
 

    

  Telefon : +386 7 39 34 737  
 

Ustanovitelj  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 

    

Študijski programi, ki jih šola  o UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE  
 

izvaja  o GOSTINSTVO IN TURIZEM  
 

    

  o NARAVOVARSTVO  
 

Način študija  Redni in izredni študij 
 

    

Sodelavci šole  Predavatelji / Inštruktorji / Laboranti / Drugi sodelavci  
 

Skupno število študentov  237 (oktober 2014) 
 

     

 

 

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 
2014/15 izobraževali 1. in 2. letnik v višješolskih izobraževalnih programih Upravljanje podeželja in 
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krajine, Gostinstvo in turizem in Naravovarstvo kot redni študij ter 1, 2. in 3. ciklus omenjenih 
programov kot izredni študij. 

 

 

Vpetost Višje strokovne šole v delovanje zavoda 

 

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. 

 

 

Vizija razvoja VSŠ 

 

VSŠ želi postati inkubator (zibelka) izobraževanja, usposabljanja in razvoja odličnih strokovnjakov 
praktikov, zaposljivih na področjih upravljanja podeželja in krajine, naravovarstva ter gostinstva in 
turizma. 

 

Za doseganje vizije je potrebna odličnost dela. Zato se vodstvo in sodelavci VSŠ prizadevamo, da bi s 
svojim delom, znanjem in osebnostnimi lastnostmi presegali pričakovanja študentov, presegali 
pričakovanja potencialnih delodajalcev diplomantov VSŠ in presegali pričakovanja celotnega okolja 
v katerem Grm Novo mesto (vključno z VSŠ) deluje. 
 

 

Koncept delovanja in razvoja VSŠ v študijskem letu 2014/15 

 

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 namenjene predvsem stalnemu izboljševanju pedagoškega procesa, višanju kakovosti šole 
na vseh nivojih ter širjenju ponudbe šole – torej so pedagoškemu delu podrejene. 
 

Zavedamo se, da je za uspeh delovanja višje strokovne šole pomemben predvsem kakovostni 
strokovni izobraževalni proces, ki temelji na dobrem načrtovanju, sodelovanju, trajnostnemu 
razvoju, pozitivnemu odnosu do narave in medsebojnem spoštovanju z vseživljenjskim učenjem. In 
prav slednje je, poleg spoštovanja zakonskih in strokovnih usmeritev, naše vodilo na poti do 
odličnosti – »Pot s srcem«. 
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»Pot s srcem« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vodilo »Pot s srcem« je vodilo zavoda, ki ga zavod uresničuje ne samo skozi pedagoško 
izobraževalni proces, ampak tudi v povezavi z okoljem v katerem deluje. Glede na študijske 
programe, ki se izvajajo v okviru VSŠ, je potrebno poudariti, da je to zelo velika odgovornost. 

 
Pridelava hrane, varovanje okolja in narave, gostinstvo in turizem (kvaliteta ponudbe) so izzivi 
današnjega časa, katerih odgovore ne pričakujejo samo študenti in njihovi starši ali družine, ampak 
celotno okolje. 

 

Zato je poglavitna usmeritev VSŠ sodelovanje z organizacijami in kmetijami, ki delujejo na 
področjih za katere izobražuje VSŠ. Z vsemi želimo vzpostaviti partnersko sodelovanje, ki bo 
potekalo preko MIC-a zavoda. To sodelovanje izražamo na več načinov: predstavitve dejavnosti na 
raznih prireditvah (informativni dnevi, dnevi odprtih vrat, nastopi na sejmih), izvajanje projektnih 
nalog, sodelovanje na področju praktičnega izobraževanja, priprava in izdelava diplomskih nalog 
študentov za konkretne potrebe tako šole, kmetije, gostinskega ali turističnega obrata in podobno. 

 
Na ta način neposredno prispevamo tudi k zaposljivosti naših diplomantov - to je tudi eden glavnih 
ciljev našega izobraževanja. 

 

Naš cilj je skozi vso obdobje delovanja šole Izobraziti tako kvalitetne diplomante, ki si bodo z 
diplomskim delom ustvarili tudi lastno delovno mesto in si bodo pridobili status »Zaupanja vreden« 
v okoljih kjer živijo in delajo. To je šola počela tudi do sedaj, tudi v študijskem letu 2014/15. Namreč 
ravno nezaposlenost mladih je v celotni EU eden največjih problemov. 

 

Podatki EK (2012): Brezposelnost mladih med 15. in 24. letom se je v Evropski uniji od začetka krize povečala za polovico, 
s povprečno 15 % februarja 2008 na 22,5 % julija 2012. Po podatkih Eurostata imata najvišjo stopnjo brezposelnosti 
mladih Grčija (53,8 %) in Španija (52,9 %). V EU je več kot 30 % brezposelnih mladih brez službe že več kot eno leto. 

 

Registrirana brezposelnost mladih v Sloveniji od leta 2007 – 2015 (Podatki ZRSZ) 
LETO 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

                              

 Brezposelnost mladih   17.770   14.150   23.659   24.452   24.277   22.324   26.319   26.718   23.884  
                              

Skupna brezposelnost 66.658  59.303  88.366  98.908  107.049  105.441  114.669  112.560  107.935  
                            

 Delež mladih brezposelnih                             

 v skupni brezposelnosti   26,7%   23,9%   26,8%   24,7%   22,7%   21,2%   23,0%   23,7%   22,1%  

 

 

Verjamemo, da je ciljno izobraževanje za zaposlitev najboljši odgovor na neugodne trende 
brezposelnost mladih v Sloveniji in širše. 

 

Na čim boljšo zaposljivost študentov vplivamo že med samim študijem in na več načinov tudi po 
diplomiranju, v kar je bilo vloženih veliko naporov. V ta namen smo vzpostavili tudi KARIERNI 
CENTER in zasnovali ALUMNI KLUB DIPLOMANTOV. Šola pa tudi aktivno sodeluje pri večjem 
razvojnem projektu GOSPODARSKI GROZD ZA PODEŽELJE »ZAUPANJE VREDEN«, katerega ključni  
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namen je prav povečanje zaposljivosti naših diplomantov na vsebinskih področjih za katera 
izobražujemo v okviru naših programov. 

 

Poleg podajanja teoretičnega znanja, zagotavljanja kakovostnega praktičnega izobraževanja, kjer se 
študent ne krepi le v okviru neposrednega strokovnega usposabljanja in izobraževanja, pač pa tudi v 
drugih horizontalnih vsebinah (komunikacija, vodenje…) in ob ustvarjanju ter krepitvi podpornega 
okolja za vzpostavitev neposrednega gospodarskega razvoja (svoje) poslovne ideje, si na šoli - z 
različnimi pristopi – zelo prizadevamo za promocijo poklicev za katere izobražujemo ter dejavnosti, 
ki jih ti poklici v praksi udejanjajo. V ta namen smo v študijskem letu 2014/15 zasnovali in realizirali 
tudi prva KARIERNI DAN in KARIERNI SEJEM. 

 

Skozi vsa leta ima na segmentu povezovanja diplomantov in krepitvi gospodarsko – promocijskega 
povezovanja pomembno vlogo tudi Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter 
ohranjanje krajine, naravne in kulturne dediščine - Društvo Grmčani in samo sodelovanje VSŠ s tem 
društvom. 

 

VSŠ se je vso študijsko leto 2014/15 vključevala v aktivnosti zavoda Grm Novo mesto na način, da je 
spodbujala in pospeševala razne načine in oblike združevanja, predvsem v poslovnem smislu in 
pomagala zagotavljati ekonomsko stabilnost svojih diplomantov in ostalih vključenih v te oblike 
združevanja. Svoj pomen vidi predvsem v nudenju strokovnih in izobraževalnih vsebin. 

 

VSŠ se je povezovala tudi z drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami doma in v tujini, 
predvsem zaradi spoznavanja in doseganja novih znanj in spoznanj izven prostora, kjer šola deluje. 
 
Velik pomen in poudarek je dan tudi sodelovanju z Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo 
mesto, ki je prve študente vpisala prav v študijskem letu 2014/15. 

 

Šola (samostojno in kot del zavoda ter prek povezav, ki jih sam zavod nudi) vidi svojo veliko 
priložnost v aktivnem delu na projektih, tako na lokalni in nacionalni ravni, kot v mednarodnem 
okolju. V tem smislu so bila tudi v študijskem letu 2014/15 opravljena številna prizadevanja in 
konkretne aktivnosti. 

 

Poslanstvo VSŠ ni samo izobraževanje svojih študentov, ampak tudi izobraževanje in osveščanje 
širše javnosti o pomenu varovanja narave, ohranjanju biotske raznolikosti, preprečevanju 
onesnaževanja, varovanja in obdelave kmetijske zemlje, razvoju tehnologij, povezave med deležniki 
od pridelave do končne porabe. V tem segmentu je šola tudi v študijskem letu 2014/15 sodelovala 
pri številnih aktivnostih, predstavitvah, promocijah, posvetih (npr. s prispevki svojih predavateljev), 
ki jih je organiziral zavod Grm Novo mesto ali druge organizacije. 
 
 

Za kakovostno izvajanje vseh študijskih programov smo zagotavljali ustrezne materialne in 
strokovno tehnične pogoje. Predavatelji in ostali sodelavci so izobraževanje dopolnili s številnimi 
strokovnimi ekskurzijami in drugimi oblikami izkustvenega učenja, z vključevanjem vabljenih 
predavateljev v pedagoški proces in podobno. 
 

Ocenjujemo, da je bila v študijskem letu 2014/15 šola ustrezno materialno opremljena, ustrezno so 
bile opremljene tudi enote, kjer je potekalo praktično izobraževanje znotraj MIC-a. Predavatelji VSŠ 
so imeli možnost dodatnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, seveda v okviru 
ekonomskih možnosti šole. 

 

VSŠ je bila tudi v študijskem letu 2014/15 aktivna članica Skupnosti VSŠ Slovenije, v mesecu oktobru 
smo gostili tudi Zaključno mednarodno konferenco HAPHE projekta z naslovom »Harmonizacija 
terciarnega strokovnega izobraževanja«. S pomočjo Skupnosti VSŠ Slovenije smo tudi promovirali 
našo VSŠ izven območja, ki ga šola pokriva. 
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Vrednote VSŠ 
 

Za doseganje vizije in strategije mora imeti VSŠ izdelan model vrednot. Vrednote, ki jih šola neguje 
in spoštuje lahko opredelimo kot splošne in specifične. Med splošnimi vrednotami izpostavljamo 
znanje in učenje, ustvarjalnost, poštenost, odgovornost, zaupanje, vztrajnost, doslednost, varnost, 
pozitivnost, inovativnost, etičnost in ažurnost. Med specifičnimi vrednotami pa lahko izpostavimo 
spoštovanje sočloveka, spoštovanje narave, spoštovanje kmetijske zemlje, spoštovanje hrane, 
spoštovanje dela, spoštovanje dela naših prednikov (kulturna in naravna dediščina) in spoštovanje 
več kot 130 letne tradicije Kmetijske šole Grm. 
  

To so vrednote, ki vodijo k odličnosti VSŠ, sodelavcev in diplomantov. 
 

 VREDNOTE VSŠ 
   

SPLOŠNE  SPECIFIČNE 
   

znanje in učenje  spoštovanje sočloveka 
   

ustvarjalnost  spoštovanje narave 
   

poštenost  spoštovanje kmetijske zemlje 
   

odgovornost  spoštovanje hrane 
   

zaupanje  spoštovanje dela 
   

vztrajnost  spoštovanje dela naših prednikov 

  (kulturna in naravna dediščina) 
   

doslednost  spoštovanje več kot 130 letne tradicije Kmetijske šole Grm 
   

varnost  

 

  

pozitivnost  
  

inovativnost  
  

etičnost in ažurnost  
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2. NAČRTOVANJE in IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

V študijskem letu 2014/2015 smo izvajali izobraževalno delo v skladu z letnim delovnim načrtom 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 študijskem letu 2014/2015 
 

 

V študijskem letu 2014/2015 smo izobraževali v višješolskih študijskih programih Upravljanje 
podeželja in krajine, Gostinstvo in turizem in Naravovarstvo. 

 

Vsi programi so se, kot ostali višješolski programi, izvajali v skladu s konceptom bolonjskega sistema 
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 večino prostih mest na rednem študiju na vseh programih, medtem ko bila vpisna mesta za 
izredni študij slabo zasedena. Resni namen za študij (prvič vpisani v prvi letnik) je izkazala večina 
vpisanih študentov v študijskem programu Upravljanje podeželja in krajine, žal pa precej manj 
vpisanih študentov v študijska programa Naravovarstvo in Gostinstvo in turizem. 

 

 

3.2 Razpis za študijsko leto 2014/15, informativni dnevi in druge promocijske aktivnosti šole 

 

I. Razpis 
Za študijsko leto 2014/15 smo razpisali sledeče število mest. 

 

Program Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

 redni izredni redni izredni 
Upravljanje podeželja in     

krajine 50 45 2 20 

Gostinstvo in turizem 50 45 2 20 

Naravovarstvo 50 45 2 20 
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Na dan 15. 10. 2014 (dan, ko se zaključi vpis in pošlje podatke Višješolski prijavni službi) pa je bilo 
stanje vpisa v 1. letnik sledeče: 

 

Vrsta programa: Poklic:  Število študentov:    

Izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine (UPK)        

1. letnik: redni študij inženir/inženirka kmetijstva in  50    

 krajine        

1. letnik (ciklus): izredni študij inženir/inženirka kmetijstva in  3     

 krajine        

Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT)        

1. letnik: redni študij organizator/organizatorka v  43    

 gostinstvu in turizmu        

1. letnik (ciklus): izredni študij organizator/organizatorka v  1     

 gostinstvu in turizmu        

Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR)        

1. letnik: redni študij inženir/inženirka   32    

 naravovarstva        

1. letnik (ciklus): izredni študij inženir/inženirka   2     

 naravovarstva        

SKUPAJ:    131   

Stanje vseh vpisanih študentov v št. letu 2014 /2015 po vseh programih, primerjalno s preteklimi 
študijskimi leti pa je bilo sledeče:         

        

Vrsta programa: Poklic:   Število študentov:   

   Št. l. Št. l.  Št. l. Št. l. 
   2014/15 2013/14  2012/13 2011/12 

   * *     

Izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine (UPK)        

1. letnik: redni študij inženir/inženirka kmetijstva in 50 50  51 71  

 krajine        

2. letnik: redni študij inženir/inženirka kmetijstva in 23 26  41 59  

 krajine        

1. letnik (ciklus): izredni študij inženir/inženirka kmetijstva in 3 4  7 7  

 krajine        

2. letnik (ciklus): izredni študij inženir/inženirka kmetijstva in 3 5  5 6  

 krajine        

3. letnik (ciklus): izredni študij inženir/inženirka kmetijstva in 6 4  5 6  

 krajine        

   85 89  109 149  

Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT)        

1. letnik: redni študij organizator  /organizatorka v 43 50  52 76  

 gostinstvu in turizmu        

2. letnik: redni študij organizator  /organizatorka v 22 21  31 41  

 gostinstvu in turizmu        

1. letnik (ciklus): izredni študij organizator/organizatorka v 1 7  6 2  

 gostinstvu in turizmu        
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2. letnik (ciklus): izredni študij organizator/organizatorka v 1 4 2 6
 gostinstvu in turizmu       

3. letnik (ciklus): izredni študij organizator/organizatorka   v 2 2 6 4 

 gostinstvu in turizmu     

  69 84 97 129 

Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR)     

1. letnik: redni študij inženir/inženirka 32 52 56 69 

 naravovarstva     

2. letnik: redni študij inženir/inženirka 39 35 38 23 

 naravovarstva     

1. letnik (ciklus): izredni študij inženir/inženirka 2 13 5 10 

 naravovarstva     

2. letnik (ciklus): izredni študij inženir/inženirka 7 4 4 13 

 naravovarstva     

3. letnik (ciklus): izredni študij inženir/inženirka 3 2 13 0 

 naravovarstva     

  83 106 116 115 

SKUPAJ:  237 279 322 393 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 



Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma  
Višja strokovna šola  

Letno poročilo za študijsko leto 2014/2015 

 

 

II. Informativni dnevi 
 

Informativni  dnevi  so  v  skladu  z  nacionalnim 
 

šolskim koledarjem potekali 13. in 14. februarja 
2015 in so bili relativno dobro obiskani, izvedli pa 
smo še jesenski informativni dan, dne 4. 9. 2014. 
Jesenski informativni dan je potekal tudi dne 18. 9. 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, ravnateljica. 

 

Vzporeden predstavitveni program: 
 
Razstava v avli prizidka Višje šole (razstava je vključevala vsebinsko predstavitev vseh treh študijskih 
programov). 
 

�
 Obisk na informativnih dnevih: 

 

I. Spomladanski informativni dan:   
Za program Upravljanje podeželja in krajine: 10 kandidatov za redni študij, za izredni 1. 
Za program Gostinstvo in turizem: 7 kandidatov za redni študij, za izredni 0 .   
Za program Naravovarstvo: 9 kandidatov za redni študij, za izredni 1.  

 

SKUPAJ: 26 za redni študij in 2 za izredni študij. 

 

II. Jesenski informativni dan (18. 9. 2015)   
Za program Upravljanje podeželja in krajine: 2 kandidata za redni študij.  
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III. Druge promocijske aktivnosti šole 

 

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 dogodku 

 

Sejem Informativa, 

 

Vseslovenskem sejmu izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja ´Informativa 2015´ (Gospodarsko 
razstavišče Ljubljana 23. in 24. 1. 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drugi sejmi in prireditve 

 

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 Narava – 
zdravje 2014, Sejem zaposlovanja Novo mesto, Črnomelj, Sejem Graben, Sejem AGRA 2015, 
promocija v Hiši kulinarike in turizma, na drugih lokacijah in pri delodajalcih).  
Študenti so kot vsako leto izobesili več kot 100 plakatov v svojih lokalnih okoljih. 
 

 

Karierni sejem: 

 

KARIERNI DAN GRMA NOVO MESTO 

 

V sredo, 4. februarja 2015, smo sodelavci Višje strokovne 
šole Grm in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm 
pripravili promocijski dogodek, namenjen dijakom srednjih 
 
šol Grma Novo mesto in vsem drugim mladim in odraslim, 
zainteresiranim za vsebine in poklice, za katere 
izobražujemo na naših študijskih programih.  
Poleg  ANIMACIJSKIH  PREDAVANJ  PREDAVATELJEV  IN 

POMEMBNEJŠIH DELODAJALCEV NAŠIH DIPLOMANTOV je 
 
bil najodmevnejši del tega dne KARIERNI SEJEM – SEJEM POKLICEV USPEŠNIH GRMČANOV. Na 
sejmu smo predstavili več kot petdeset idej in zaposlitev uspešnih Grmčanov, učne kmetije, 
podjetja in ustanove s katerimi sodelujemo. Študenti so predstavili opravljanje študentskega 
Erasmus praktičnega izobraževanja v tujini, prikazali smo množico računalniških programov za 
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enostavno in dobro poslovanje podjetij, kmetij, hotelov in gostinsko – turističnih obratov, ki jih 
študenti osvajajo tudi tekom študija. 
 
Za obiskovalce pa smo delovali tudi v okviru Karierne pisarne ter Info točke za informacije o študiju 
na Višji strokovni šoli in Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm. (Več v prilogi 6.3) 

 

�
 Promocija šole in študijskih programov med dijaki 

V mesecu januarju in prvih dnevih meseca februarja smo po razrednih skupnostih obiskali tudi 
dijake zaključnih letnikov Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije ter Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Novo mesto 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. Za dijake Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije smo v okviru 
Kariernega centra Višje strokovne šole organizirali tudi delavnice in usposabljanja za izdelavo 
lastnega kariernega načrta (Več v točki 3.24). 

 

Vsi podrobnejši podatki v zvezi s prijavami, vpisom in opravljanjem študijskih obveznosti se 
nahajajo v referatu šole. 
 

3.3 Strokovni sodelavci šole 

 

Kader Višje strokovne šole Grm Novo mesto so v študijskem letu 2014/15 sestavljali sodelavci, ki so 
neposredno zaposleni na šoli oz. na šolskem centru in zunanji sodelavci. 

 

I. PREDAVATELJI IN INŠTRUKTORJI, ki so v študijskem letu 2014/15 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. Ime in priimek Predmeti 

št.   

1. Vida Hlebec Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) – predavateljica 

2. Mitja Turk Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) - inštruktor 

3. dr. Marija Turnšek Ekonomika in menedžment podjetij (EMP) – predavateljica 

 Mikačić  

4. Jožica Cerovšek Strokovna terminologija v nemškem jeziku (STJ - NEM) – 

  predavateljica 

5. dr. Alenka Divjak Strokovna terminologija v angleškem jeziku (STJ - ANG) - 
  predavateljica 

6. Aleš Absec Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS) – 

  predavatelj 

7. Tone Hrovat Organizacija in poslovanje (OIP) - predavatelj 

8. dr. Jože Podgoršek Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu (GPV) - predavatelj, 
  Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami (RŠP) - 

  predavatelj 

9. dr. Mateja Colarič Bajc Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV) - 

  predavateljica, Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) – 
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  predavateljica, Rastlinska pridelava in reja živali (RPR) – 

  inštruktorica, Trajnostni razvoj z osnovami biologije (TRB) – 

  inštruktorica, Varstvo rastlin s fitofarmacijo (VRF) - inštruktorica 

10. Pavla Marc Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) – inštruktorica 

11. Urška Trobec Gospodarjenje v živinoreji (GŽI) - predavateljica, Rastlinska 

  pridelava in reja živali (RPR) – predavateljica, Praktično 

  izobraževanje 1 in 2 (PRI) – organizatorica praktičnega 

  izobraževanja (v deležu) 

12. mag. Urška Ogrinc Trajnostni razvoj z osnovami biologije (TRB) - predavateljica 

13. Jana Goršin Fabjan, dr. Zdravstveno varstvo domačih živali (VDŽ) – predavateljica 

 vet. med.   

14. Barbara Turk Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ) - predavateljica 

15. mag. Tjaša Vidrih Turizem in rekreacija na podeželju (TRP) – predavateljica 

16. mag. Sebastjan Repnik Turizem in rekreacija na podeželju TRP– inštruktor 

17. Helena Jurše Rogelj Ekološka pridelava hrane (EPH) – predavateljica 

18. Angelca Hrovat Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB) - 
  predavateljica, Praktično izobraževanje1 in 2 (PRI) – organizatorica 

  praktičnega izobraževanja 

19. Marja Majer Cuk Razvoj podeželja z zakonodajo (RPZ) - predavateljica, Podjetništvo 

  in trženje (PIT) – inštruktorica 

20. Igor Hrovatič Razvoj podeželja z zakonodajo (RPZ) - predavatelj, Podjetništvo in 

  trženje (PIT) – predavatelj, Organizacija in poslovanje (OIP) – 

  predavatelj 

21. Marko Glušič Logistika in mehanizacija v kmetijstvu (LMK) - predavatelj 

22. dr. Julij Nemanič Vinarstvo (VIN) - predavatelj 
23. Franci Absec Vinarstvo (VIN) – predavatelj, Varstvo rastlin s fitofarmacijo (VRF) - 

  predavatelj 

24. Irma Svetec Hudoklin Organizacija in poslovanje (OIP) – inštruktorica 

25. Primož Mavsar Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB) - inštruktor 
  dodatna predavanja s področja prostora in geografskih 

  informacijskih sistemov in orientacije 

 

2. Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT) 
 

Zap. Ime in priimek Predmeti 

št.   

1. dr. Alenka Divjak Strokovna terminologija v angleškem jeziku (STJ 1 - ANG) – 

  predavateljica 

2. Jožica Cerovšek Strokovna terminologija v nemškem jeziku (STJ 1 - NEM) – 

  predavateljica 

3. Polona Pegam* Strokovna terminologija v italijanskem jeziku (STJ - 3) – 

  predavateljica* 

4. Vida Hlebec Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) - predavateljica 

5. Metka Kogovšek, mag. Ekonomika podjetja (EKP) - predavateljica 

 ekon. ved  

6. mag. Jože Hočevar Ekonomika turizma (EKT) – predavatelj, Osnove projektnega 

  menedžmenta (OPM) – predavatelj 

7. mag. Ivanka Pravni predpisi (PPR) - predavateljica 
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Medvešček  

 8. Aleš Absec Poslovna informatika s statistiko (PIS) – predavatelj  

 9. dr. Lea Kužnik Turistična geografija in kulturna dediščina (TGK), Dopolnilne  

   turistične dejavnosti (DTD) – predavateljica  

 10. mag. Sebastjan Repnik Osnove kuharstva (OKU) – predavatelj, Poslovanje prenočitvenih in  

   prehrambenih obratov (PPO) – predavatelj, Poslovanje hotelov in  

   turističnih agencij (PHT) – predavatelj, Wellness turizem (WEL) –  

   predavatelj, Praktično izobraževanje (PRI) - organizator praktičnega  

   izobraževanja  

 11. Anica Oblak Janko Osnove kuharstva (OKU) – laborantka, Organizacija gostinskih  

   dogodkov (OGD) – laborantka,  

 12. Jerneja Kamnikar, mag. Osnove strežbe (OST) – predavateljica, Organizacija gostinskih  

   dogodkov (OGD) – predavateljica  

 13. Robert Pečarič Harmonija okusov (HOK) – laborant  

 14. Mojca Kogovšek, mag. Osnove projektnega menedžmenta – predavateljica  

  ekon. ved   

 15. Janja Blatnik Trženje v turizmu - predavateljica  

 16. Anica Pajer Hrana in pijače (HIP) - predavateljica, Osnove gastronomije (OGS) –  

   predavateljica, Gastronomija - predavateljica  

 15. dr. Julij Nemanič Harmonija okusov (HOK) ) - predavatelj  

 16. Franci Mežič Osnove strežbe (OST) – laborant, Organizacija gostinskih dogodkov  

   (OGD) – laborant  
   

 
*
v postopku pridobivanja imenovanja  

 3. Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR)  

     

 Zap. Ime in priimek Predmeti  

 št.    

 1. Vida Hlebec Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV)  

 2. Mojca Kogovšek, mag. Ekonomika in menedžment podjetij (EMP) - predavateljica  

  ekon. ved   

 3. dr. Alenka Divjak Strokovna terminologija v angleškem jeziku (STJ- ANG) -  

   predavateljica  

 4. Jožica Cerovšek Strokovna terminologija v nemškem jeziku (STJ- NEM) –  

   predavateljica  

 5. Aleš Absec Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS) –  

   predavatelj  

 6. Helena Jurše Rogelj Zakonodaja in etika s področja narave, okolja in prostora (ZET) –  

   predavateljica, Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) –  

   predavateljica  

 7. mag. Urška Ogrinc Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR), Trajnostni razvoj z  

   izbranimi poglavji iz biologije (TRB) - predavateljica, Ravnovesja  

   ekosistemov (REK) - predavateljica  

 8. mag. Tina Mikuš Varstvo narave in urejanje prostora (VNP) - predavateljica  

 9. Igor Hrovatič Podjetništvo in trženje (PIT) – predavatelj,  

 10. Marja Majer Cuk Podjetništvo in trženje (PIT) – inštruktorica  

 11. Tone Hrovat Organizacija in poslovanje (OIP)  

 12. Anton Goršin Ravnovesja ekosistemov (REK)- predavatelj, Tehnologije  
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  obnovljivih virov energije (TOVE-PIP) - inštruktor 

13. dr. Mateja Colarič Bajc Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) – predavateljica 

14. Irena Kurajić Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija – predavateljica 

15. Irma Svetec Hudoklin Organizacija in poslovanje (OIP) - inštruktorica 

16. dr. Jože Podgoršek Tehnologije obnovljivih virov energije (TOVE - PIP) - predavatelj 

17. Barbara Turk Praktično izobraževanje (PRI) - organizatorica praktičnega 

  izobraževanja 

 

 

Ostali sodelavci Višje strokovne šole v študijskem letu 2014/15, ki so bili neposredno vključeni v 
organizacijo dela na VSŠ oz. nudijo pomembno podporo delovanju šole, so: 
- Irma Svetec Hudoklin, referentka za študijske in študentske zadeve in inštruktorica  
- dr. Mateja Colarič Bajc, predavateljica, ožja sodelavka ravnateljice za področja:  
 

načrtovanje in organizacija študijskega procesa,  
izdelava urnikov 
imenovanje predavateljev in  
višješolska zakonodaja 

imenovanje predavateljev in višješolska zakonodaja, 
- Anica Možina, knjižničarka,  
- Renata Brzin, tajništvo šolskega centra,  
- Marija Turk, vnos diplomskih nalog v sistem COBISS.SI  
- Simon Janša,   

tehnični pregledi diplomskih nalog, 
 

občasna organizacijska podpora (navezava z MIC, zunanji partnerji) 
sodelavec na projektih;  

- Julijana Andrejčič, Zvezdana Grahelj, Verica Klepec; računovodstvo, blagajna,  
- Marko Glušič, predavatelj in vodja MIC-a , 
- Franc Potočar, vodja Gostišča na Trgu, Hiše kulinarike in turizma,  
- Robert Grandovec, Luka Novak, Roman Tratar - IKT podpora in ostala tehnična pomoč. 
 

 

3.4 Izvajanje predavanj in vaj 

 

V študijskem letu 2014/15 smo izvedli vsa zastavljena predavanja in vaje v vseh treh študijskih 
programih, vključno s projektnimi tedni in dnevi ter drugimi dopolnilnimi aktivnostmi. Pri sami 
izvedbi smo se držali zastavljenega izvedbenega kurikula šole. 
 
Predavanja in vaje so potekali v skladu z urniki, ki se nahajajo v referatu šole. Morebitne odpadle 
termine zaradi višje sile (bolniška odsotnost, druge obveznosti) so predavatelji nadomestili po 
uskladitvi z dr. Matejo Colarič Bajc. 
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V študijskem letu 2014/15 smo izvajali sledeče izbirne predmete (samostojno - UPK) ali znotraj 
modulov (GT) oz. module (GT in NAR). 

 

Študijski Letnik študija Predmet 

program   

UPK 1. letnik SAMOSTOJNI PREDMETI 

  Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu (GPV) 

  Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV) 

  Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ) 

  Turizem in rekreacija na podeželju (TRP) 

 2. letnik SAMOSTOJNI PREDMETI 

  Varstvo rastlin s fitofarmacijo (VRF) 

  Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) 

  Gospodarjenje v živinoreji (GŽI) 

  Zdravstveno varstvo domačih živali (VDŽ) 

  Logistika in mehanizacija v kmetijstvu (LMK) 

  Vinarstvo (VIN) 
   

GT 1. letnik MODUL OSNOVE GOSTINSTVA 

  Osnove kuharstva (OKU) 

  Osnove strežbe (OST) 

 2. letnik MODUL POSLOVANJE V GOSTINSTVU IN TURIZMU 

  Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov (PPO) 

  Poslovanje hotelov in turističnih agencij (PHT) 

  MODUL F&B 

  Hrana in pijače 

  Organizacija gostinskih dogodkov 

  Harmonija okusov 

  MODUL PROJEKTI V TURIZMU 

  Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 (italijanski jezik) 

  Dopolnilne turistične dejavnosti 

  SAMOSTOJNI PREDMET 

  Wellness turizem 

   

NAR 2. letnik MODUL EKOSISTEMI 

  Ravnovesja ekosistemov 

  Gojenje in uporaba koristnih organizmov 

  Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija 
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3.5 Uspešnost študentov pri študiju 
 

V študijskem letu 2014/15 je izpite opravljalo 153 študentov (seštevek stolpca A), največ v programu 
UPK (61), sledijo študenti programa NAR (54) in nato študenti programa GT (38). Pri doseganju ECTS 
točk (stolpec B) so bili najuspešnejši študenti programa NAR (30,90), sledijo študenti programa GT 
(28,78 ECTS) in UPK (27,22 ECTS).  
Povprečno število izpitov, ki so jih študenti opravili po skupinah (za skupine, kjer so bili vpisani 
študenti) kaže na največjo uspešnost študentov programa GT (5 izpitov), sledijo študenti UPK 
(opravili so 3,71 izpita) in NAR s 3,6 opravljenih izpitov (stolpec C). Slednja dva kazalnika sta 
sorazmerno nizka zaradi dejstva, da študenti, ki ponavljajo letnik ali so ponovno vpisani, opravijo 
sorazmerno malo izpitov, kar znižuje povprečja na vseh parametrih. Povprečje znižujejo tudi tisti 
študenti, ki med letom prenehajo obiskovati predavanja in naredijo samo kakšnega od izpitov ali 
nekaj izpitov. 
Dosežena povprečna ocena izpitov nakazuje, da so bili študenti programov UPK in GT, ki so izpite 
opravljali, enako uspešni in sicer znaša 8,23 (stolpec D), študenti programa NAR pa so dosegli 
povprečno oceno 7,86. 

 

Tabela: Analiza uspešnosti študentov v študijskem letu 2014/15, merjeno v povprečnem številu doseženih ECTS 
točk na študenta, povprečno število opravljenih izpitov na študenta in povprečna dosežena ocena uspešno 
opravljenih izpitov na študenta – POVPREČJE ZA LETO 2014/15 po študijskih programih. 

Študijska smer / letnik Št. študentov, ki Povprečno št. Povprečno št. Dosežena 

 so v št. l. 2014/15 doseženih ECTS opravljenih povprečna ocena 

 opravljali izpite točk v št. l. izpitov v št. l. opravljenih 

  2014/15 2014/15 izpitov 

 A B C D 

 povprečje za leto 2014/15 na študijsko skupino 

Študijski program UPK 61 27,22 3,71 8,23 

Študijski program GT 38 28,78 5 8,23 

Študijski program NAR 54 30,90 3,6 7,86 

 Na nivoju šole znaša: 

• povprečno število opravljanj posameznega izpita na aktivnega študenta za študijsko 
leto 2014/15 znaša 1,08 izpita 

• povprečno število komisijskih izpitov pri predmetu 0,93 (nakazuje ugoden trend 
glede na preteklo leto) 

• povprečna ocena opravljenega izpita za študijsko leto pa 
znaša 8,10. 

Podrobnejši podatki so navedeni v Prilogi 6.2. 

3.6 Izvajanje praktičnega izobraževanja 

I.  Študijski program - UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 

PRVI LETNIK: 

V študijskem letu 2014/2015 se je v praktično izobraževanje aktivno vključilo 31 rednih študentov 1. 
letnika. 

Vsebinska struktura izvajanja praktičnega izobraževanja: 

PROJEKTNE NALOGE: 22 študentov je v okviru praktičnega izobraževanja izvajalo projektno 
nalogo: 

o Logistika - pridelava krme za živino, 11 študentov 

o Zelenjava in zelišča: pridelava, priprava za trg in prodaja, 4 študenti 
o Vinogradništvo: 2 študenta 
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o Jagodičevje: postavitev nasada jagod, 1 študentka 
o Predelava mleka, 1 študentka 

o  Konjereja 3 študentke  

Projektne naloge so se izvajale v MIC na posestvu šole. 

 

• MODULARNA IZVEDBA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA: 9 študentov je izvajalo 
praktično izobraževanje po modulih kot so jih vpisali in sicer pri različnih delodajalcih, 
med drugim tudi v MIC - na posestvu šole od tega 

o  2 študentki sta opravili 60 dnevno praktično izobraževanje v okviru Erasmus 
programa v Avstriji. 

 

Druge opredelitve v okviru izvajanja praktičnega izobraževanja: 

 

• OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA NA DOMAČEM GOSPODARSTVU  

- 14 študentov je opravljalo del praktičnega izobraževanja tudi doma na svojih tržno 
usmerjenih kmetijah (do  

 

30 % izbirnega dela in obvezni del glede na usmerjenost kmetije).  
 

- 4 študentom je študijska komisija odobrila izvajanje praktičnega izobraževanja na domači 
kmetiji v povečanem obsegu kot projektno nalogo »Delovno mesto, ki sem si ga sam 
ustvaril – moja kmetija leta 2030«.  

 

• PRIZNAVANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 

- 4 študentom je bilo priznano po 40 ur iz obveznega dela praktičnega izobraževanja na 
osnovi prakse na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji,  

 

- 2 študentkama, ki sta sicer že zaposleni, pa je bilo priznano po 560 oz. 400 ur pridobljenih 
znanj in spretnosti v okviru programa praktičnega izobraževanja.  

 

• ZASNOVA DIPLOMSKE NALOGE V OKVIRU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 

- 4 študenti so se že v prvem letniku odločili za diplomsko nalogo in že izvajajo praktični del 
diplomske naloge v okviru praktičnega izobraževanja.  

- 1 študent  se je odločil za naslov in vsebino in  bo praktični del izvedel v okviru praktičnega 
izobraževanja v jesenskem in zimskem obdobju. 

 
Splošna ugotovitev: Izvedba praktičnega dela diplomske naloge v okviru praktičnega izobraževanja 
poveča kakovost praktičnega  izobraževanja in jo dvigne na visoko raven. 

 

V okviru določenih projektnih nalog so bili letos študenti še posebej uspešni, kot na primer študenti 
1. letnika. Do 23. septembra 2015 so: 
 

• Pod vodstvom mentorja Marka Glušiča (11 študentov v okviru projektne naloge Pridelava in 
spravilo krme za živino) pridelali in pospravili 120 ton sena, 583 m

3
 travne silaže, 570 m

3
 

koruzne silaže, večjo količino žit in drugega zrnja. 
 

• Na delovišču v Srebrničah je pod vodstvom mentorja Hudoklin Boža in Mateje Berkopec 
študentka Tjaša Štepec 1 mesec samostojno, z vso odgovornostjo, prodajala zelenjavo, 

 
študent Žan Hrovat pa samostojno in odgovorno delal z manjšimi skupinami dijakov pri 
oskrbi zelenjave, pobiranju in pripravi ter trženju. 

 

• Na posestvu Sevno je študent Jan Tomšič pod mentorstvom Angelce Hrovat postavil 3 
kamnite zeliščne spirale, ki jih v nadaljevanju oskrbuje in obravnava tudi v okviru svoje 
diplomske naloge. 

 

• V mlekarni je pod mentorstvom Mateja Zoreta študentka Katja Karlič 1 mesec popolnoma 
samostojno in odgovorno delala pri izdelavi in pripravi šolskih mlečnih izdelkov za trg. 
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DRUGI LETNIK 
 
V študijskem letu 2014/2015 se je aktivno vključilo v praktično izobraževanje 11 rednih študentov 
drugega letnika in ena izredna študentka. Vsi so praktično izobraževanje uspešno zaključili. 2 
študenta, ki sta praktično izobraževanje v prvem letniku uspešno zaključila, se nista vključila v 
praktično izobraževanje za drugi letnik iz osebnih razlogov. 
 

Dokumentacijo v zvezi z opravljanjem PRI v okviru študijskega programa UPK hrani organizatorica 
PRI, ga. Angelca Hrovat. 
 
 
 
 

II.  Študijski program - NARAVOVARSTVO 

 

V študijskem letu 2014/15 smo nekoliko dodelali strukturo 320 ur obveznih vsebin dela praktičnega 
izobraževanja za študente Naravovarstva (velja skupno za 1. in 2. letnik). Preostanek ur (480 ur) 
lahko študenti opravijo na projektnih nalogah na MIC-u, pri delodajalcih ali v kombinaciji različnih 
variant. 

 

Ure obveznih vsebin (skupaj 320 ur) 
 

Popis 20 izjemnih dreves 80 ur 

Seminarska naloga (2. letnik) 40 ur 

Delo na ERM učni poti 40 ur 

Delo na čebelarski učni poti 40 ur 

Vodenje po učni poti 8 ur 

Promocija (VSŠ ali učne poti) 8 ur 

Analitika na terenu 24 ur 

Cepljenje dreves 8 ur 

Vzdrževanje v drevesnici 8 ur 

Obrezovanje drevja 24 ur 

Vzdrževanje avtohtonih sort rastlin 32 ur 

Aktivna udeležba na konferencah in posvetih 8 ur 

 

V študijskem letu 2014/15 so študenti nadaljevali z zastavljenimi projektnimi nalogami na štirih 
lokacijah na MIC-u in pri partnerjih MIC-a (tematika: ureditev in promocija učnih poti): 
 

- na lokaciji Sevno (Ekoremediacijska učna pot) – mentor Tone Goršin  
- na lokaciji Srebrniče (Tematska obvodna učna pot) – mentorja 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 aktivni študenti naravovarstva. 
 
Poleg navedenih projektnih nalog so bili vsi študenti vključeni v samostojno projektno nalogo Popis 
izjemnih rastlin, študenti so popisali preko 200 izjemnih rastlin – predvsem dreves. 

 

Praktično izobraževanje so študenti v večini opravljali v okviru MIC-a, kjer se je več študentov pod 
vodstvom Toneta Goršina 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 2014/15 so izdelali naslednje projektne naloge in jih nadgrajevali: 
1. Ureditev in oprema tematske učne poti Sevno – Ekoremediacijska učna pot 
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2. Ureditev in oprema tematske učne poti Birčna vas – Obora Ruperč vrh   
3. Ureditev in oprema tematske učne poti Otočec   
4. Ureditev in oprema tematske učne poti Srebrniče   
5. Ureditev in oprema tematske učne poti Sevno – Čebelarska učna pot  

 

V okviru praktičnega izobraževanja smo z MIC-om zasnovali projekt, ki se bo nadaljeval tudi v 
naslednja študijska leta, oskrba obšolskih površin, ki vključuje študente kot odgovorne za pravilno 
oskrbo teh površin. 

 
Poleg navedenih projektnih del so študenti opravljali PRI tudi pri delodajalcih. Podpisali smo tudi 
nove pogodbe z delodajalci. 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Število Število Število Število 

Naravovarstvo študentov, ki študentov, ki so študentov, ki študentov, ki 
  so opravljali opravljali del PRI so opravljali so opravljali 
  vso PRI na MIC-u na MIC-u in del vso PRI pri PRI v tujini 
   pri delodajalcih delodajalcih  

1. letnik - redni 4 5 0 0 

2. letnik - redni 9 7 0 0 

1. –  3. ciklus - izredni študij 0 3 0 0 

 

Projektne naloge so lahko zasnova za pridobitev certifikata »Zaupanja vreden« ali pa zasnova za 
nadaljnje delo na diplomski nalogi. 

 

V šol. letu 2014/15 so študenti 2. letnika nadaljevali delo na projektnih nalogah:  

1. Ureditev in oprema tematske učne poti Sevno – Ekoremediacijska učna pot  
2. Ureditev in oprema tematske učne poti Birčna vas – Obora Ruperč vrh  
3. Ureditev in oprema tematske učne poti Otočec  
4. Ureditev in oprema tematske učne poti Srebrniče  
5. Ureditev in oprema tematske učne poti Sevno – Čebelarska učna pot,  

 

Vsi podrobnejši podatki vezani na praktično izobraževanje študentov študijskega programa 
Naravovarstvo se nahajajo pri organizatorici praktičnega izobraževanja, ge. Barbari Turk. 

 

 

III. Študijski program - GOSTINSTVO IN TURIZEM 

 

Praktično izobraževanje smo izvajali v okviru MIC-a in pri delodajalcih, s katerimi ima šola sklenjeno 
pogodbo. kjer se je več študentov pod vodstvom 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. 

 
Nadaljevali smo z zasnovano strukturo PRI – 100 ur PRI v okviru MIC-u (Hiša kulinarike in turizma, 
šolski kuhinji…) in 300 ur PRI pri delodajalcih (velja za oba letnika). 

 
Več aktivnosti so študenti izvedli tudi pri delodajalcih na verificiranih učnih delovnih mestih, kjer so 
se študentje vključevali v delo na različnih izrednih gostinskih dogodkih (cateringi, pikniki, poroke 
itd.) ter na področju turizma (recepcijsko poslovanje, marketing, prodaja, gospodinjstvo). 

 
Ponudba delovnih mest za študente VSŠ je objavljena na spletnih straneh šole in jo sproti 
posodabljamo. 
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Vsi podrobnejši podatki vezani na praktično izobraževanje študentov študijskega programa 
Gostinstvo in turizem se nahajajo pri organizatorju praktičnega izobraževanja, mag. Sebastjanu  
Repniku. 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Število Število Število Število 

Gostinstvo in turizem študentov, ki študentov, ki so študentov, ki študentov, ki 
  so opravljali opravljali del PRI so opravljali so opravljali 
  vso PRI na MIC-u na MIC-u in del vso PRI pri PRI v tujini 
   pri delodajalcih delodajalcih  

1. letnik - redni 0 9 0 1 Erasmus+ 

     Italija 

2. letnik - redni 1 11 0 0 

2. – 3. ciklus - izredni študij 0 0 0 0 

 

IZVEDBA PROJEKTOV  

IME IN PRIIMEK ŠTUDENTA NASLOV PROJEKTA 
  

JANEZ BRENČIČ PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA IN PREDSTAVITEV PROGRAMA 

 PREHRANA 2000 V OKVIRU SEJMA POKLICEV 
  

ANDRAŽ JUNC ORGANIZACIJA IZREDNEGA GOSTINSKEGA DOGODKA: KOSTANJEV 

 PIKNIK NA TRŠKI GORI 
  

NEJC POPOVIČ PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA TER V OKVIRU DNEVA ODPRTIH 

 VRAT: PRIPRAVA IN POSTREŽBA ŠEFOVEGA ŠMORNA 
  

URŠKA POVŠIČ PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA 
  

BARBARA VIDMAR PREDSTAVITEV ERASMUS PRAKSE NA MALTI V OKVIRU SEJMA 

 POKLICEV TER IGRA VLOG: REŠEVANJE PRITOŽB NA RECEPCIJI 
  

LUKA PARANCIN PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA 
  

MAJA LAMOVŠEK ORGANIZACIJA PRED INFORMATIVE NA GOSPODARSKEM 

 RAZSTAVIŠČU, KJER JE Z RAZLIČNO GOSTINSKO PONUDBO 

 ANIMIRALA POTENCIALNE ŠTUDENTE, S POUDARKOM NA 

 SAMOOSKRBI. 
  

ALJAŽ MIŠJAK PROMOCIJA ŠOLE 
  

JANA ŠTAJDOHAR PREDSTAVITEV ERASMUS PRAKSE NA MALTI V OKVIRU DNEVA 

 SEJMA POKLICEV, TER PROJEKT REŠEVANJE PRITOŽB NA RECEPCIJI 
 IN PRIDOBITEV CERTIFIKATA ZAUPANJA VREDEN ZA PODROČJE 

 VODENJA STREŽBE 
  

ANDREJA MRVAR PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA 
  

TADEJ STAREŠINIČ PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA IN VODENJE STROKOVNE 

 EKSKURZIJE V SALZBURG 
  

LUKA PETERNEL PRI PALAČINKARJU V OKVIRU SEJMA POKLICEV IN V OKVIRU 

 DNEVA ODPRTIH VRAT: PRIPRAVA IN POSTREŽBA ŠEFOVEGA 

 ŠMORNA, PRIDOBITEV CERTIFIKATA ZAUPANJA VREDEN ZA 

 PODROČJE VODENJA KUHINJE 
  

 

V Poročilu objavljam tudi povzetek aktivnosti AKTIVA ORGANIZATORJEV PRAKTIČNEGA 
IZOBRAŽEVANJA, ki je v razvojnem delu VSŠ GRM odigral najpomembnejšo nalogo. 

 

V okviru AKTIVA OORGANIZATORJEV PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA smo imeli 14 srečanj. V aktivu 
so poleg organizatorjev praktičnega izobraževanja delali še ravnateljica Helena Jurše Rogelj, 
predavatelj na višji šoli in dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, dr. Jože 
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Podgoršek, strokovna tajnica in prodekanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 
Meta Vidiček. V delo aktiva pa se je aktivno vključeval tudi direktor zavoda Tone Hrovat ter tudi ga. 
Irma Svetec Hudoklin in dr. Mateja Colarič Bajc. V okviru aktiva smo skupaj organizirali meseca 
februarja Karierni sejem. 

 

AKTIV ORGANIZATORJEV PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA je v okviru stalne skrbi za kakovost 
izdelal več dodatnih navodil in jih tekom leta tudi preverjali ter ob zaključku študijskega leta izdelali 
sledeče predloge za nadaljnji razvoj ter izboljšanje kakovosti PRI, ki naj veljajo za vse študijske 
programe in vsebinska področja: 
 

Mentorji naj bodo dosledni pri potrjevanju ur praktičnega izobraževanja v indeks s svojimi 
podpisi redno, vsakodnevno. Ni podpisov za nazaj. Tako se izognemo potrjevanju 
neopravljenih ur.  

Obseg ur v enem dnevu ne more in ne sme biti večji kot 12 ur. 
 

Na posestvu šole – MIC in pri delodajalcih se še bolj opozarja na redno vpisovanje prihodov 
in odhodov študentov na praktičnem izobraževanju. 

 

Skušati doseči čim večjo prepletenost in pripraviti skupne cilje in sodelovanje mentorjev, 
organizatorjev praktičnega izobraževanja in predavateljev strokovnih predmetov. To je 
najlažje doseči s pomočjo diplomskih nalog. 

 

Še bolj ozaveščati vse, ki kakorkoli sodelujejo v delovnem procesu, kjer so udeleženi tudi 
študenti na praktičnem izobraževanju, da se študenti na višji šoli učijo še zlasti 
samostojnosti, odgovornosti, organizacije lastnega dela in da se jih tudi vzpodbuja v tej 
smeri ter redno opozarja, če gredo v napačno smer. 

 

 

3.7 Diplomiranje 

 

V študijskem letu 2014/15 je v 5 terminih diplomiralo 29 študentov: 
8 študentov na študijskem programu KM,  

8 študentov na študijskem programu UPK,  

7 študentov na študijskem programu GT in  

6 študentov na študijskem programu NAR, 
 

Struktura mentorjev diplomskih nalog, ki so bile zaključene v študijskem letu 2014/15: 

 

• Angelca Hrovat – 5 diplomantov  

• mag. Sebastjan Repnik – 5 diplomantov 
 

• Urška Ogrinc – 4 diplomanti 

• Urška Trobec – 3 diplomanti  

• Anton Goršin – 2 diplomanta  

• Cvetka Barborič – 2 diplomanta  

• Janja Blatnik –1 diplomant 
 

• dr. Marija Turnšek Mikačić – 1 diplomant  

• dr. Jože Podgoršek - 1 diplomantka  

• Anica Pajer - 1 diplomant 
 

• Helena Jurše Rogelj – 1 diplomantka  

• Metka Kogovšek – 1 diplomantka 

•  Marko Glušič – 1 diplomant 
•     
• dr. Mateja Colarič Bajc – 1 diplomantka 
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V Prilogi 6.1 se nahaja seznam diplomantov z naslovi diplomskih nalog in seznamom mentorjev 
diplomskim nalogam, ki so bile zaključene v študijskem letu 2014/15. Dokumentacijo v zvezi z 
diplomami vodi referat šole, po en izvod vsakega diplomskega dela pa se nahaja v knjižnici šole. 

 

Svečano podelitev diplom smo organizirali dne 9. 12. 2014. Podelili smo 58 diplomskih listin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na dan 22. 9. 2015 imamo skupno 283 diplomantov Višje strokovne šole Grm Novo mesto. 
 

 

3.8 Študijska komisija 

 

Študijska komisija se je v študijskem letu 2014/15 sestala na 4. rednih sejah (8.1., 19.3., 8.7. in 16.9. 
2015) 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, vpisom ter druge vloge, ki so v njeni pristojnosti. 
Zapisniki sej študijske komisije se nahajajo v referatu. 

 

3.9 Predavateljski zbor 

 
 
Predavateljski zbor je v študijskem letu 2014/15 sklepal na 3 korespondenčnih sejah in 2 rednih 
sejah. Obravnaval je letni delovni načrt, poročilo o delu, potrjeval predloge za imenovanje 
predavateljev, dal mnenje o izrednem napredovanju zaposlenih, potrjeval aktualne spremembe 
pravilnikov in obravnaval aktualne zadeve.  
Zapisniki sej predavateljskega zbora se nahajajo v referatu. 

 

3.10 Strateški svet 
 

Strateški svet je v študijskem letu 2014/15 na svoji seji, 10. oktobra 2014, obavnaval in potrdil 
Poročilo o delu in Letni delovni načrt ter sprejel Poslovnik. 

 

3.11 Študentski svet 

 

Študentski svet je v študijskem letu 2014/15 je na pobudo posameznih predavateljev, ravnatelja ali 
predavateljskega zbora podal posamezna mnenja. Drugih aktivnosti študentski svet ni izvajal. 
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3.12 Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je v študijskem letu 2014/15 na svoji seji sprejela 

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2013/14, analizirala ankete deležnikov ter načrtovala 

notranje presoje. Redna seja komisije je potekala 18. 12. 2014, tekom leta pa več posameznih 

sestankov. 

 

3.13 Strokovni aktivi 
 
Strokovni aktivi so se sestajali ločeno glede na letni delovni načrt predmetnih področij in aktualne 
zadeve. Najaktivnejši je bil Aktivno za praktično izobraževanje. 
 

Tabela: Seznam strokovnih aktivov VSŠ Grm NM v študijskem letu 2014/15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dokumentacijo o delovanju strokovnih arhivov vodijo in hranijo vodje strokovnih aktivov, 
letne delovne načrte aktivov in poročila pa se hranijo tudi v pisarni ravnateljice. 

 

3.14 Imenovanja in napredovanja predavateljev 

 

V študijskem letu 2014/15 smo s pridobitvijo soglasja Komisije za akreditacijo višješolskih študijskih 
programov in višjih strokovnih šol uspešno v naziv predavatelj ponovno imenovali 5 sodelavcev, 3 
sodelavce doimenovali za dodatne predmete, za eno sodelavko ponovno vzpostavili postopek za 
pridobitev soglasja pristojne komisije ter na zadnji septembrski seji imenovali še enega zunanjega 
sodelavca šole. Postopek pridobitve soglasja zanj s strani Komisije za akreditacijo višješolskih 
študijskih programov in višjih strokovnih šol pa bomo izvedli v prihajajočem študijskem letu. 
. 
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Tabela: Seznam zaključenih postopkov imenovanj predavateljev VSŠ Grm NM v študijskem letu 2014/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V študijskem letu 2014/15 sta v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju v naziv svetnik napredoval mag. Sebastjan Repnik, vlogo za napredovanje s 
pozitivnim mnenjem ravnateljice pa je vložila tudi dr. Mateja Colarič Bajc, ki je v postopku 
pridobitve naziva svetovalec. 
 

3.15 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. 
 
Druga izobraževanja, izključno za sodelavce VSŠ, niso bila organizirana, so pa bili sodelavci 
povabljeni ali obveščeni o številnih izobraževanjih in usposabljanjih, ki so se odvijala v različnih 
okoljih, na zelo različne teme. 
 
Je pa ostal nerealiziran načrt internega usposabljanja sodelavcev VSŠ na temo METODOLOGIJA 
ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA, kar se prenaša naslednje študijsko leto. 
 

3.16 Pedagoško – andragoško izobraževanje:  
V študijskem letu 2014/15 - ni sprememb.  
 

 
3.17 Mednarodne izmenjave  
 

Izobraževanje v okviru programa Erasmus+ 
 
Šola je v študijskem letu 2014/15 uspela na razpisu za program Erasmus+ in se prijavila na razpis 
Cmepiusa za izvedbo programov, tako za študente kot za predavatelje. Na šoli tekoče črpamo 
sredstva Erasmus+ projekta iz leta 2014 (študijsko leto 2013/14), pričeli pa smo tudi s črpanjem 
sredstev novo pridobljenega projekta maj 2015 (študijsko leto 2014/15). 
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Erasmus + program – programske države 
 

• Za mobilnost sodelavcev - TRENUTNO KORISTIMO ŠE STARI PROJEKT (1.6.2014 – 
31.5.2016)  

• PREJELI NOVI PROJEKT: Številka zadeve: KA1-HE-32/15, Številka sporazuma: 15-103-012370  

Obdobje trajanja projekta: 1. 6. 2015 do (vključno) 31. 5. 2017, ki smo ga koristili že za študente. 

 

Tabela: Pridobljene mobilnosti na novem projektu Erasmus+ za obdobje 1. 6. 2015 do (vključno) 31. 5. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Študenti VSŠ so v študijskem letu 2014/15 opravili praktično izobraževanje v okviru programa  
Erasmus+ v Avstriji in Italiji. 

 

Podrobnosti v zvezi z Erasmus+ programom ter mednarodnim sodelovanjem in projekti se nahajajo 
v pisarni ravnateljice. 
 

FRANCIJA 

• Junij - gostili smo obisk francoske šole LEGTPA Etienne Restat iz ST. Levrade sur Lot.  
• Na 3 mesečnem PRI smo gostili tudi študenta te šole (sirarna).  

 

ISLANDIJA 

Dosedanje aktivnosti 
• Program Norveški finančni mehanizem:  

 

trije sodelavci VSŠ so se udeležili mednarodne mobilnosti sodelavcev na Islandiji 
(februar 2015)  

• sledil je obisk direktorja izobraževalnega centra (Islandija);  
 

3.18 Tutorstvo  

 

Tutorstvo se na šoli izvaja v dveh oblikah,  

• Tutorica – predavateljica dr. Mateja Colarič Bajc  

• študentsko tutorstvo, ki se organizira sproti, za posamezen primer. 

 

3.19 Klub diplomantov ALUMNI KLUB 

 

Načrtovana aktivnost ustanovitev Kluba diplomantov Višje strokovne šole je bila izvedena z 
vzpostavitvijo kariernega centra. Alumni klub diplomantov šole je bil zasnovan 5. februarja 2015, 
formalno pa še ni zaživel. 
 

 

 
 
 

 

27 



Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma  
Višja strokovna šola  

Letno poročilo za študijsko leto 2014/2015 

 

3. 20 Publikacija za študente višje strokovne šole 

 
S publikacijo, ki smo jo objavili na spletni strani VSŠ, smo seznanili študente, potencialne nove 
študente, kakor tudi ostalo javnost, o delovanju VSŠ, njeno vpetost tako v celoten javni zavod, kakor 
tudi v širše okolje, predstavili smo vrednote šole. Študente pa smo seznanili z njihovimi pravicami in 
dolžnostmi, organizacijo dela na šoli, vključno z izpitnim redom. 
 

3.21 Karierna pisarna 

 

ANIMACIJSKE – IZOBRAŽEVALNE – SVETOVALNE DELAVNICE za srednješolce 
 

V začetku leta 2015 je začela delovati tudi KARIERNA PISARNA, v kateri delata dr. Marija Turnšek 
Mikačić in Angelca Hrovat. Njen namen je vzpodbujanje mladih k iskanju lastnih potencialov in 
možnosti samozaposlitve. Obenem je tudi namen večje prepletenosti in spoznavanja Višje 
strokovne šole s strani dijakov obeh srednjih šol na Grm Novo mesto. V tem okviru so bile 
opravljene 6 urne delavnice v vseh zaključnih letnikih kmetijskih in naravovarstvenih programov 
Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. Cilji delavnic so bili, da dijaki začnejo razmišljati o 
iskanju lastnih potencialov in poglobijo razumevanje samih sebe; da znajo opredeliti kaj jih resnično 
veseli, motivira in kako izdelajo svoj karierni načrt. Seznanjeni so bili tudi z možnostjo nadaljnjega 
kariernega svetovanja in izdelavo načrta, kako si ustvariti lastno delovno mesto v okviru 
izobraževanja na Višji strokovni šoli. 

 

DRUGE INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE IN DIPLOMANTE KARIERNEGA ZNAČAJA 
 
V okviru karierne pisarne in šole nasploh študentom in diplomantom tekoče posredujemo ponudbe 
za delo, izobraževanja, sodelujemo z delodajalci, izobraževalnimi institucijami in podobno. 
 

Dokumentacijo vodita sodelavki Kariernega centra. 
 

 

3.22. Delo ravnateljice VSŠ 

 

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. Več informacij o aktivnostih dela 
ravnateljice se hrani v pisarni ravnateljice. 
 

 

4. DRUGE AKTIVNOSTI ŠOLE  

 
4.1. Sodelovanje na promocijskih prireditvah in sejmih ter drugih aktivnostih centra (Sejmi,  

Cvičkarija, Državno tekmovanje v oranju, promocijske prireditve, cateringi…)   
4.2. Praktično izobraževanje izven projektov in projektnih nalog - projekt »Delovno mesto, ki 

sem si ga sam ustvaril«  
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4.3. ŠOLSKI PROJEKT - VINSKI VEČERI  

 

Študenti 1. in 2. letnika smer gostinstvo in turizem so se v okviru vaj pri predmetu 
 

Organizacija gostinskih dogodkov ter praktičnem izobraževanju 
vključevali v organizacijo in izvedbo šestih vinskih večerov v Hiši 
kulinarike. Pri svojem delu so pridobili znanja iz področja 
marketinga oz. trženja v gostinstvu in turizmu, prav tako so 

 
pridobili znanja iz področja gastronomskega turizma in vinarstva. Študenti so se vključevali 
v različne procese dela od organizacije dogodka, do predpriprave, priprave v kuhinji in  

strežbi. 
 

Nosilci projekta:  

Anton Pezdirc,  
Franci Mežič, Anica  
Oblak Janko, mag.  

Sebastjan Repnik 

 

 

Dokumenta-
cijo v zvezi z izvedbo 
vinskih večerov vodi 
nosilec projekta 
Anton Pezdirc. 

 

 

Tabela: Seznam 
vinarjev vključenih v 
izvedbo posameznih  

vinskih večerov v študijskem letu 2014/15.  

PROJEKT  

VINSKI VEČERI  

Datum dogodka:         Vključen vinar:  

13.11.2014 MARKO CVELBAR 

11.12.2014 RUDI KOS 

08.01.2015 TONE in ANGELCA HROVAT 

05.02.2015 KMETIJA PEČARIČ 

12.03.2015 KMETIJA KERIN 

09.04.2015 JOŽEF PRUS 

 

 

4.4 ORGANIZACIJA DOGODKOV IN KONFERENC 

 

• Soorganizacija mednarodne EURASHE konference (četrtek, 16. 
oktobra 2014 in petek, 17. oktobra 2014) z naslovom  

HARMONIZACIJA TERCIARNEGA STROKOVNEGA 
 

IZOBRAŽEVANJA (Building bridges for a more professional higher 
education). Ključni slovenski organizator je bila Skupnost VSŠ. 
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• Soorganizacija prvega tekmovanja Konzorcija biotehniških šol v znanju in spretnostih za 
dijake in študente Konzorcija biotehniških šol Slovenije na temo »AJDA IN KULINARIKA«. 
Tekmovalci so se pomerili v štirih različnih kategorijah: Kulinarika - priprava jedi (K1),  

Živilstvo - priprava živilskih proizvodov (K2), Vizualna umetnost - priprava pogrinjka (K3) in 
 

Splošne kompetence - animacija (Slovenija, ajda, v naprej določeno ajdino živilo) (K4). 
Tekmovanje je potekalo 9. maja 2015, na sedežu Biotehniškega izobraževalnega centra  
(BIC). 

o  Za VSŠ Grm je tekmoval 1 študent, Luka Peternel (GT) v kategoriji K1. 

 

• Soorganizacija (z  VŠ GRM  NM)  Mednarodnega  strokovnega  posveta  POVEZANOST  
PODEŽELJA IN GOSTINSKO-TURISTIČNE PONUDBE, z naslovom »ZAČUTI LOKALNO – ZAŽIVI  
Z NAVDIHOM« (18. junij 2015). 

 

 

4.5. PRIPRAVA PROJEKTOV IN SORODNE AKTIVNOSTI 

 

Sodelavci in študenti VSŠ Grm Novo mesto smo bili intenzivno vključeni tudi v pripravo več 
projektov. 

 

Razpis    Prijava projekta Uspešnost 

     na razpisu 

      

Razpis za sofinanciranje projektov Začuti lokalno – zaživi z navdihom Ne 

promocije kmetijskih in živilskih  november 2014  

proizvodov 2014 - 2015 (MKGP)    

Subject: Horizon 2020 The various, flavours and colours of small and family Ne 

Framework Programme  farms  

Call for proposals: H2020-SFS- Proposal: 680213 - RURAL NETWORKS  

2015-2    februar 2014  

    Nosilni partner: Univerza v Mariboru, FKBV  

Interreg CENTRAL EUROPE  Connecting Food, People and the Environment in a Ne 

Programme first call for proposals Trustworthy Cluster, FOOD2YOU  

- step 1    april 2015  

    Nosilni partner: GRM NM  

Interreg CENTRAL EUROPE Biotechnical Living Labs for Central Europe, BIOLIVLAB Ne 

Programme first call for april 2015  

proposals - step 1   Nosilni partner: GRM NM  

Evropska komisija, European  Trust worthy cooperative incubator Ne 

Social Innovation Competition  maj 2015  

    Prijavitelj: GRM NM  

Odprti   poziv   za opredelitev Oddana  pobuda  konzorcija  »Zaupanja  vreden« V razvoju 

tehnoloških področij in Trajnostna pridelava hrane  

produktnih smeri Strategije maj 2015  

pametne specializacije (SPS)  Prijavitelj: GRM NM  

Zavod RS za šolstvo RS; Razpis za Povezujemo hrano, ljudi in okolje Da 

mednarodno sodelovanje  Connecting food, people and the environment  

    maj 2015  

    Prijavitelj: GRM NM  

Interreg IVC EUROPE   Sodelovanje pri pripravi projekta  

    SFEReS: Strategic Framework Enabling Re Start-up of  

    SMEs 
Še ni 
rezultatov 

    julij 2015  

    Prijavitelj: Slovenski regionalni razvojni sklad  
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 LIFE   1001 opraševalec  

    avgust (MOP) / oktober (EK) 2015  

    Prijavitelj: Nacionalni inštitut za biologijo  

 Oddani  predlogi  projektov za    

 vključitev v strategijo LAS DBK Oddali smo 7 projektnih predlogov:  

 2014-2020   1. LOKALNO NA SPLETU  

    2. PRIPRAVA VISOKOKAKOVOSTNEGA KOMPOSTA  

     KOT DOPOLNILNI PRIHODEK NA KMETIJAH  

    3. UREDITEV TURISTIČNEGA SREDIŠČA TRŠKA  

     GORA  

    4. LESENA ZAVETIŠČA ZA PTICE IN ŽUŽELKE  

    5. POSPEŠEVANJE PRIDELAVE EKOLOŠKO  

     PRIDELANIH ŽIVIL – S POUDARKOM NA  

     SEMENARSTVU, ALTERNATIVNIH POLJŠČINAH  

     IN MESNIH IZDELKIH  

    6. UPORABA SADJA IN ZELENJAVE  

    7. CENTER ZA NAMAKANJE DOLENJSKE IN BELE  

     KRAJINE  

 

 

5. DELO REFERATA ZA ŠTUDIJ 
 

5.1 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 obveščanje študentov glede urnikov predavanj in terminov 
vaj po programih, za redni in izredni študij. Prav tako pomoč pri organizaciji strokovnih ekskurzij in 
drugih oblikah izobraževanja. Delo je obsegalo razpis terminov izpitnih rokov, arhiviranje prijav, 
zapisnikov in evidentiranje opravljenih obveznosti študentov. Delo obsega tudi 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 PRILOGA – SEZNAM DIPLOMANTOV IN ZAGOVOROV DIPLOM V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2014/2015  

 

V študijskem letu 2014/2015 je diplomiralo 29 študentov. 

 

Tabela: Seznam diplomantov z naslovi zagovarjanih diplomskih nalog in mentorji v študijskem letu 2014/2015. 

 

 Zap.  
ŠTUDENT/KA 

  
NASLOV DIPLOMSKE NALOGE 

   DATUM 
 

 

   

   

ZAGOVORA 
 

 

Št. 
 

MENTOR IN SOMENTOR 
 

 

        
 

         
 

          
 

           
 

1.  MARKO VALENČAK  TURISTIČNA KMETIJA VALENČAK  mag. Sebastjan Repnik 20.11.2014
 

2.  SUZANA ŠTRAVS  OTROŠKA ANIMACIJA  mag. Sebastjan Repnik 20.11.2014
 

3. 
    NAČELA FENG SHUI-JA V WELLNESS     

 

 

ANDRAŽ GAČNIK 
 

TURIZMU 
 

mag. Sebastjan Repnik 20.11.2014  

     
 

4. 
    WELLNESS KOT OBLIKA PRAVILNEGA     

 

 SIMONA SLUGA 
 PREHRANJEVANJA 

 mag. Sebastjan Repnik 20.11.2014  

     
 

5. 
    PREDELAVA INDUSTRIJSKIH JABOLK V SOK,  dr. Mateja Colarič Bajc,   

 

 

IRIS VRHOVŠEK 
 

KIS, SADNO ŽGANJE IN JABOLČNE KRHLJE 
 

Jože Luštek, inž.kmet. 21.11.2014  

     
 

      VPLIV ANTIHELMINTIKOV NA     
 

6. 
    POPULACIJSKO DINAMIKO     

 

    ENTOMOPATOGENIH OGORČIC 
 mag. Urška Ogrinc, dr.   

 

         
 

   INES GOVEDNIK  (NEMATODA:RHABDITIDA) V PAŠNIH TLEH  Žiga Laznik 21.11.2014
 

      PREDSTAVITEV NARAVNIH HABITATOV V     
 

7. 
    OKOLICI REKREACIJSKIH POVRŠIN GOLF     

 

    OTOČEC, KOT DODANA VREDNOST 
 mag. Urška Ogrinc,   

 

         
 

   JOŽICA ŠUŠTARIČ  TURISTIČNI PONUDBI  Primož Mavsar 21.11.2014
 

8. 
    UČNI VRT PRI VRTCU OSNOVNE ŠOLE     

 

 INES TRSTENJAK 
 KRMELJ  Angelca Hrovat 21.11.2014  

     
 

9. 
    DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAMA     

 

 IVANA ZORIĆ 
 USTVARILA - TURISTIČNA KMETIJA ZORIĆ 

 Angelca Hrovat 21.11.2014  

     
 

        Angelca Hrovat,   
 

10.     IZDELAVA SADNIH SLADOLEDOV IZ  Jana Goršin Fabjan,   
 

   BARBARA KOLMAN  DOMAČIH SUROVIN  dr.vet.med. 21.11.2014
 

11. 
    POSLOVNI NAČRT PRIDELOVANJA  dr. Marija Turnšek   

 

 VANJA BUTARA 
 OLJČNEGA OLJA NA EKOLOŠKI KMETIJI  Mikačić 21.11.2014  

     
 

12. 
    DOLENJSKI KOZOLEC KOT DEL KULTURNE     

 

 

KATJA RAJK 
 

DEDIŠČINE PODEŽELJA 
 

Helena Jurše Rogelj 21.11.2014  

     
 

      PREUSMERITEV GOVEDOREJSKE KMETIJE     
 

13.     GUGALA IZ KONVENCIONALNE V     
 

   MATEJ HRVATIN  EKOLOŠKO REJO  Barborič Cvetka 23.12.2014
 

14. 
    VPLIV HIBRIDA KORUZE NA PREBAVLJIVOST     

 

 

ANDREJ VENCELJ 
 

SILAŽE 
 

Urška Trobec 23.12.2014  

     
 

15. 
    RAZVOJ PASME IN PLODNOST  Urška Trobec, mag.   

 

 CIRIL TOTTER 
 KRŠKOPOLJSKEGA PRAŠIČA 

 Andrej Kastelic 23.12.2014  

     
 

16. 
    DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA USTVARIL     

 

 

ANDREJ MURN 
 

SAM – PRIREJA MLEKA IN PRIPRAVA DRV 
 

Angelca Hrovat 23.12.2014  

     
 

17. 
    DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM     

 

 DAMJAN MLAKAR 
 USTVARIL – UČNA KMETIJA MLAKAR 

 Angelca Hrovat 23.12.2014  

     
 

18. 
    MOŽNOSTI PRIDELAVE PEGASTEGA BADLJA     

 

 FRANCE PRAVNE 
 NA KMETIJI PRAVNE 

 Cvetka Barborič 23.12.2014  
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  EKSPLOATACIJSKE LASTNOSTI TRAKTORJEV   
 

19.  IN TRAKTORSKIH PRIKLJUČKOV V SODOBNI   
 

 LUKA NOVAK KMETIJSKI PRIDELAVI Marko Glušič 19.03.2015
 

20. 
 NAČRT PROIZVODNJE VRTNIN NA 10 HA   

 

MAIDA JETERIĆ VRTNARSKEM OBRATU dr. Jože Podgoršek 19.03.2015  

 
 

21. IGOR TRBOVEC PREDELAVA MESA NA DOMAČI KMETIJI Urška Trobec 19.03.2015
 

22. 
 ZDRAVILNE RASTLINE V SEMIČU IN   

 

VALENTIN PIHNER NJIHOVA UPORABA Anton Goršin 19.03.2015  

 
 

  METODE NARAVNEGA ZDRAVLJENJA IN   
 

23.  NJIHOVA VKLJUČITEV V WELLNESS   
 

 ANITA BEDNARIK PONUDBO Sebastjan Repnik 04.05.2015
 

24. 
 VEGETARIJANSKI JEDILNIKI V ŠTUDENTSKI   

 

KRISTIJAN ŽUŽIČ PREHRANI Anica Pajer 08.07.2015  

 
 

25. 
 TRŽENJSKI NAČRT ZA NOVO RESTAVRACIJO   

 

DAVID SKUŠEK PRI DAVIDU Janja Blatnik 08.07.2015  

 
 

  ANALIZA POJAVNOSTI IN ŽIVLJENJSKIH   
 

26.  RAZMER POLJSKIH KUR NA   
 

 GAŠPER ZALOKAR ŠENTJERNEJSKEM POLJU Anton Goršin 08.07.2015
 

27. 
 PRIDELAVA IN UPORABA OGNJIČA ZA   

 

URŠKA LISEC LASTNO UPORABO mag. Urška Ogrinc 08.07.2015  

 
 

28. 
 POMEN DIVJE RASTOČIH RASTLIN V   

 

ANJA ŠUTEJ VESELIČ PREHRANI mag. Urška Ogrinc 08.07.2015  

 
 

  POSLOVNI NAČRT ZA RAZŠIRITEV   
 

29.  OBSTOJEČE DEJAVNOSTI NA KMETIJI   
 

 KATJA ZUPANČIČ ZUPANČIČ Metka Kogovšek 08.07.2015
 

 

6.2 PRILOGA – USPEŠNOST ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015  
 

Tabela: Analiza uspešnosti študentov v študijskem letu 2014/15, merjeno v povprečnem številu doseženih 
ECTS točk na študenta, povprečno število opravljenih izpitov na študenta in povprečna dosežena ocena 
uspešno opravljenih izpitov na študenta. 

 

Študijska smer / letnik Št. študentov, ki Povprečno št. Povprečno št. Dosežena 

 so v št. l. 2014/15 doseženih ECTS opravljenih povprečna ocena 

 opravljali izpite točk v št. l. izpitov v št. l. opravljenih 

  2014/15 2014/15 po izpitov 

  študentov, ki so skupinah, kjer so  

  opravljali izpite bili vpisani  

   študenti  

UPRAVLJANJE PODEŽELJA     

IN KRAJINE     

redni študij     

UPK- 1. letnik 33 52,3 7,5 8,3 

UPK- 2. letnik (prvi vpis) 14 36 4,4 8,2 

UPK- 2. letnik 5 9,2 1,6 7,9 

(ponavljanje)     

UPK- 2. letnik (ponovno 0 - - - 
obiskovanje)     

izredni študij     

UPK-1. ciklus 2 43 5,5 8,3 

UPK-2. ciklus 3 13,3 2 8,1 

UPK-3. ciklus 4 9,5 1,25 8,6 

skupaj 61 študentov    

povprečje za leto     
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2014/15 na študijsko 8,7 27,22 3,71 8,23 

skupino     

GOSTINSTVO IN TURIZEM     

redni študij     

GT- 1. letnik 12 39,6 7,5 7,9 

GT- 2. letnik (prvi vpis) 14 31,6 5,9 8,3 

GT- 2. letnik (ponavljanje) 7 7,5 1,4 8,5 

GT- 2. letnik (ponovno 1 16 3 8,4 

obiskovanje)     

izredni študij     

GT-1. ciklus 1 60 14 8,5 

GT-2. ciklus 1 0 0 - 

GT-3. ciklus 2 18 3,5 7,8 

skupaj 38 študentov    

povprečje za leto     

2014/15 na študijsko 5,4 28,78 5 8,23 

skupino     

NARAVOVARSTVO     

redni študij     

NAR- 1. letnik 9 52,3 9,6 7,7 

NAR- 2. letnik (prvi vpis) 20 47,0 7,0 8,2 

NAR- 2. letnik 14 10,6 1,6 6,8 

(ponavljanje)     

NAR- 2. letnik (ponovno 1 0 0 - 
obiskovanje)     

izredni študij     

NAR-1. ciklus 2 0 0 - 

NAR-2. ciklus 6 29,1 4,5 8,0 

NAR- 3. ciklus 2 15,5 2,5 8,6 

skupaj 54 študentov    

povprečje za leto     

2014/15 na študijsko 7,7 30,90 3,6 7,86 

skupino     

 

Tabela: Primerjava št. opravljanj posameznega izpita na študenta, povprečnega število komisijskih izpitov pri 
predmetu in povprečna ocena opravljenih izpitov 

 

Kazalnik / študijsko     

leto 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Povprečno št.     

opravljanj     

posameznega izpita     

na študenta 1,07 1,09 1,08 1,08 

Povprečno število     

komisijskih izpitov pri     

predmetu 1,04 2,49 2,38 0,93 

Povprečna ocena     

opravljenih izpitov 8,27 8,27 8,18 8,10 
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6.3 PRILOGA - KARIERNI SEJEM 
 
KARIERNI DAN IN KARIERNI SEJEM je bil organiziran kot celodnevni sestavljen dogodek, 
poimenovan PREKLOP NA »FAKS GRM« in KARIERNI SEJEM. Odvijal se je v sredo, 4. februarja 2015, 
v prostorih Grma Novo mesto, Sevno 13, Novo mesto. 

 

Program:  
Za dijake je dogajanje potekalo v 2 delih:  

dopoldanski del (9. 45 – 12.10) v prostorih šole  
popoldanski del (12.15. – 13.45, lahko tudi naprej) – v večnamenskem prostoru 

- dijaki Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije: pouk 1. in 2. ura  
- dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem: pouk 1. ura   

Malica na Sevnem za je bila organizirana vse dijake, vključene v animacijski dan: 9.05 – 9.25 

 

I. DEL: ANIMACIJSKA PREDAVANJA in VAJE (od 9.45 do 12.10 ure)  
 

V dopoldanskem delu (od 9.45 do 12.10 ure) smo v prostorih šole pripravili 12 dogodkov, ki so se ponovili 3 x, 
v treh zaporednih učnih urah: (1. ura: 9.45 - 10. 30, 2. ura: 10. 35. - 11.20, 3. ura: 11.25 - 12.10). 

 

Vabljeni so bili dijaki Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije ter Srednje šole za gostinstvo in turizem 
 

Novo mesto (predzadnjega in zaključnega letnika). Vsak je izbral 3 dogodke in se nanje predhodno prijavili pri 
razredniku.  
Ostali zainteresirani (zlasti starši) so se lahko prijavili na e-naslov:  referat-grm@guest.arnes.si. 

 

 

1. Animacijska predavanja: POKLICI in DELODAJALCI  
 

1. KZ KRKA z.o.o.,Novo mesto,   
JURIJ VONČINA, direktor 
 http://www.kz-krka.si/  
Prostor: P1 

 

2. BIO KMETIJA PRI KUMRU, Rož, Avstrijska Koroška   
OLGA VOGLAUER, nosilka kmetije  
http://www.kumr.at/domacija/C8/domachiija_hof   
KIS – KMEČKA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST   
OLGA VOGLAUER, projektni vodja 
MARINKA MADER TSCHERTOU, vodja 
urada  http://kisnet.at/   
Prostor: P3  

 
3. TERME ČATEŽ d.d., Čatež ob Savi   
EDITA ŠPOLER KRIEGER, vodja kuhinj in HACCP teama  
 http://www.terme-catez.si/ 
Prostor: MAT 2 

 

4. KRAJINSKI PARK KOLPA, Adlešiči 
 

BORIS GRABRIJAN, direktor 
zavoda  http://www.kp-kolpa.si/  
Prostor: P4 

 

2. Animacijska predavanja in vaje: UČNA URA NA »FAKSU«  
 

5. VINARSTVO, laboratorijske vaje  
Anton Pezdirc, enolog   

  Prostor: LAB (laboratorij v kleti prizidka)   
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6. ABIOTIČNI DEJAVNIKI OKOLJA IN EKOTOKSIKOLOGIJA, laboratorijske vaje 
Irena Kurajić, predavateljica  
Prostor: KEM (biotehnološki laboratorij) 
 

7. WELLNESS TURIZEM, predavanje s predstavitvijo študentskega seminarskega dela 
 
mag. Sebastjan Repnik, predavatelj in Urška Mikelj, 
študentka Prostor: konferenčna dvorana (2. nadstropje) 
 

8. GOSPODARJENJE V ŽIVINOREJI,  
Uporaba računalniškega programa za računanje krmnih obrokov  
Urška Trobec, predavateljica  
Prostor: RA 3 

 

9. ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE V KMETIJSTVU, 
Organizacija strojnih linij pri različnih področjih v biotehniki   
Tone Hrovat, 
predavatelj Prostor: STR  
 
10. TRAJNOSTNI RAZVOJ Z OSNOVAMI BIOLOGIJE,  
 
Predstavitev Geodetske uprave RS s poudarkom na predstavitvi uporabe javno dostopnih 
prostorskih podatkov  
Primož Mavsar, Območna geodetska uprava Novo mesto  
Prostor: RA 1 

 

11. GOJENJE KORISTNIH ORGANIZMOV,  
Trendi na področju gojenja koristnih organizmov in ekološkega kmetijstva 
 
Cvetka Barborič, 
predavateljica Prostor: ŽIV 

 

12. TURISTIČNA GEOGRAFIJA IN KULTUNA DEDIŠČINA, 
Vključevanje dediščine v sodobne turistične produkte 

Dr. Lea Kužnik, predavateljica  
Prostor: P2 

 

II. DEL: KARIERNI SEJEM – SEJEM POKLICEV USPEŠNIH GRMČANOV 

(od 12.00 do 17.00)  
Predstavitev idej in zaposlitev uspešnih Grmčanov. 

 

Učne kmetije, podjetja in ustanove. 
 

Erasmus praktično izobraževanje v tujini. 
 

Kmetijska in gozdarska mehanizacija uspešnih Grmčanov. 

 

Predstavitev različnih računalniških programov za enostavno in dobro poslovanje podjetij, 
kmetij, hotelov in gostinsko – turističnih obratov. 

 

Karierna pisarna. 
 

Info točka za informacije o študiju na Višji strokovni šoli in Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm. 
 

Prostor: Večnamenski prostor (bivša jahalnica) 
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III. DEL: SREČANJE DIPLOMANTOV, ŠTUDENTOV IN SODELAVCEV VSŠ GRM 
NOVO MESTO 

 

Ustanovitev Alumni kluba diplomantov  
Prostor: Jedilnica 

 

Dodatno dokumentacijo vodita pisarna ravnateljice ter vodja Aktiva za PRI VSŠ Grm. 
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