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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 in vodilo izobraževalnega procesa Višje strokovne šole)  

 
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  192 (oktober 2015) 
 

     

 
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 
2015/16 izobraževali 1. in 2. letnik v višješolskih izobraževalnih programih Upravljanje podeželja in 
krajine, Gostinstvo in turizem in Naravovarstvo kot redni študij ter 1., 2. in 3. ciklus omenjenih 
programov kot izredni študij.   
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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 2015/16 
 
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«. 
 
 

 
»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. 
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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 kakovostne 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 2015/16. Namreč 
ravno nezaposlenost mladih je v celotni EU eden največjih problemov. 

 
Podatki Evropske komisije (EK, 2012 in 2014): Brezposelnost mladih med 15. in 24. letom se je v Evropski uniji 
od začetka krize povečala za polovico, s povprečno od 15 % februarja 2008 na 22,5 % julija 2012. Po podatkih 
Eurostata sta imeli julija 2012 najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih Grčija (53,8 %) in Španija (52,9 %). V EU 
je bilo takrat več kot 30 % brezposelnih mladih brez službe že več kot eno leto.  
 
Kažejo se trendi izboljšanja, tako je bila septembra 2014 stopnja brezposelnosti mladih (15–24 let) v EU-28 
21,6 %. Stopnja brezposelnosti mladih (15-24 let) je po podatkih iz julija 2014 znašala v Grčiji 50,7 % in v 
Španiji 53,7 %. Po drugi strani pa je bila v juliju 2014 stopnja brezposelnosti mladih v Nemčiji 7,6 % in v Avstriji 
9,1 %. Od tedaj se razhajanja niso več povečevala, vendar ostajajo med državami znotraj EU-28 še vedno 
velike razlike.  

 
 

Registrirana brezposelnost mladih (15-24 let) 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 
namen je prav povečanje zaposljivosti naših diplomantov na vsebinskih področjih za katera 
izobražujemo v okviru naših programov. 
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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 2015/16 prvič zasnovali in 
realizirali v decembru 2015 DAN ZAME za naše študente (2. karierni dan) ter tako kot v prejšnjem 
letu izvedli v mesecu novembru 2015 SREČANJE Z DELODAJALCI za študente (1. karierni dan) in v 
mesecu februarju 2016 še KARIERNI DAN za dijake (3. karierni dan). 
 
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 2015/16 vključevala v aktivnosti zavoda Grm Novo mesto – center 
biotehnike in turizma na način, da je spodbujala in pospeševala različne 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 v študijskem letu 2014/15. 
 
Višja strokovna šola (samostojno in kot del zavoda Grm Novo mesto 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 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 2015/16 aktivna članica Skupnosti VSŠ Slovenije, udeleževali smo 
se različnih srečanj in izobraževanj, ki jih je skupnost organizirala. Primeri: V sodelovanju z ACS je 
Skupnost VSŠ 28. oktobra 2015 organizirala delavnico: Zakonodaja in dokumentacija na področju 
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višješolskega izobraževanja, katere se je udeležila 1 sodelavka. Delavnico je izvedla mag. Marija 
Karba, inšpektorica, višja svetnica iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport. Nadalje smo se udeležili 
delavnice: Sistem vodenja kakovosti v VSŠ, dne 13. septembra 2016 (2 sodelavki VSŠ) ter delavnice 
v organizaciji Skupnosti VSŠ v sodelovanju z ACS: Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov, 22. 
in 23. septembra 2016 (3 sodelavci). S pomočjo Skupnosti VSŠ Slovenije smo tudi promovirali našo 
VSŠ izven območja, ki ga šola pokriva. 

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 2015/2016 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 2015/2016 
 
V študijskem letu 2015/2016 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 po 60 KT). 
 
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 študijskih programih Upravljanje podeželja in krajine ter Naravovarstvo, žal pa 
precej manj vpisanih študentov v študijski program Gostinstvo in turizem. 
 
 

3.2 Razpis za študijsko leto 2015/16, informativni dnevi in druge promocijske aktivnosti šole 
 

I. Razpis 
 

Za študijsko leto 2015/16 je bilo razpisanih sledeče število vpisnih 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 11. 10. 2015 (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 

krajine 

25 

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

krajine 

0 

Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT) 

1. letnik: redni študij organizator/organizatorka v 

gostinstvu in turizmu 

22 

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

gostinstvu in turizmu 

1 

Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR) 

1. letnik: redni študij inženir/inženirka 

naravovarstva 

40 

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

naravovarstva 

4 

SKUPAJ:  92 

 
 
 
Stanje vseh vpisanih študentov v študijskem letu 2015/2016 po vseh programih, primerjalno s 
preteklimi študijskimi leti pa je bilo sledeče: 
 
 

Vrsta programa: Poklic: Število študentov: 

Izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine (UPK) 
Št. l. 

2015/16 
Št. l. 

2014/15 
Št. l. 

2013/14 
Št. l. 

2012/13 

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

25 48 50 51 
(50+1pon.) 

2. letnik: redni študij inženir/inženirka 
kmetijstva in krajine 

34 14 16 14 

2. letnik: redni študij – ponavljanje 
letnika 

inženir/inženirka 
kmetijstva in krajine 

8 9 10 25 

2. letnik: redni študij – ponovni vpis inženir/inženirka 
kmetijstva in krajine 

0 0 1 2 

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

0 3 4 7 

2. ciklus: izredni študij inženir/inženirka 
kmetijstva in krajine 

2 3 6 5 

3. ciklus: izredni študij inženir/inženirka 
kmetijstva in krajine 

3 5 6 5 

Število študentov, ki so vključeni v izobraževalni program 
Upravljanje podeželja in krajine (UPK) 

72 82 93 93 
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Vrsta programa: Poklic: Število študentov: 

Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT) 

1. letnik: redni študij 
organizator/organizator
ka v gostinstvu in 
turizmu 

23 43 50 52 

2. letnik: redni študij 
organizator/organizator
ka v gostinstvu in 
turizmu 

9 14 10 17 

2. letnik: redni študij – ponavljanje 
letnika 

organizator/organizator
ka v gostinstvu in 
turizmu 

12 7 10 13 

2. letnik: redni študij – ponovni vpis organizator/organizator
ka v gostinstvu in 
turizmu 

0 1 1 1 

1. letnik (ciklus): izredni študij organizator/organizator
ka v gostinstvu in 
turizmu 

1 1 7 6 

2. ciklus: izredni študij organizator/organizator
ka v gostinstvu in 
turizmu 

0 1 2 2 

3. ciklus: izredni študij organizator/organizator
ka v gostinstvu in 
turizmu 

1 2 2 6 

Število študentov, ki so vključeni v izobraževalni program 
Gostinstvo in turizem (GT) 

46 69 82 97 

Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR)  

1. letnik: redni študij 
inženir/inženirka 
naravovarstva 

40 32 50 56 

2. letnik: redni študij 
inženir/inženirka 
naravovarstva 

9 20 20 18 

2. letnik: redni študij – ponavljanje 
letnika 

inženir/inženirka 
naravovarstva 

13 18 14 20 

2. letnik: redni študij – ponovni vpis 
inženir/inženirka 
naravovarstva 

1 1 1 - 

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

4 2 13 5 

2. ciklus: izredni študij 
inženir/inženirka 
naravovarstva 

1 6 2 4 

3. ciklus: izredni študij 
inženir/inženirka 
naravovarstva 

6 3 2 13 

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

74 82 103 116 

Število vseh študentov (vsi programi, vse generacije): 192 233 277 306 
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II. Informativni dnevi 
 
Informativni  dnevi so v skladu z nacionalnim šolskim koledarjem potekali v petek, 12. in v soboto, 
13. februarja 2016 in so bili relativno dobro obiskani, izvedli pa smo še jesenski informativni dan, v 
torek, 20. septembra  2016. 
 

 
 
 
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 Helena Jurše Rogelj. 
 

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

� Obisk na informativnih dnevih: 
I. Zimski informativni dan 12. in 13. 2. 2016:  

- za program Upravljanje podeželja in krajine: 18 kandidatov za redni študij, za 
izredni 1.  

- za program Gostinstvo in turizem: 10 kandidatov za redni študij, za izredni 1.   
- za program Naravovarstvo: 10 kandidatov za redni študij, za izredni 0.  
  
SKUPAJ: 38 za redni študij in 2 za izredni študij. 

 
II. Jesenski informativni dan (20. 9. 2016)   

- 1 kandidat za izredni 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 zimsko-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,  
 
Vseslovenskemu sejmu izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja ´Informativa 2016´ 
(Gospodarsko razstavišče Ljubljana 22. in 23. 1. 2016). 
 

 
 
 
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 2016, 
promocija v Hiši kulinarike in turizma, na drugih lokacijah in pri delodajalcih). 
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Udeležili  smo se promocije tudi po različnih srednjih šolah izven osrednje Dolenjske, npr. v Kočevju 
na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje in v Krškem v Šolskem centru Krško – Sevnica.  
 

 
Karierni dan za dijake 
 
KARIERNI DAN GRMA NOVO MESTO 

 
V sredo, 3. februarja 2016, smo sodelavci Višje strokovne šole Grm in Visoke šole za upravljanje 
podeželja Grm pripravili promocijski dogodek, namenjen dijakom predzadnjih in zaključnih letnikov 
srednjih šol Grma Novo mesto za vsebine in poklice, za katere izobražujemo na naših študijskih 
programih.  
 
Izvedli smo animacijska  predavanja predavateljev, nekaterih delodajalcev naših diplomantov ter 
študentke z izkušnjami na Erasmus praktičnem izobraževanju v tujini. prikazali smo množico 
računalniških programov za enostavno in dobro poslovanje podjetij, kmetij, hotelov in gostinsko – 
turističnih obratov, ki jih študenti osvajajo tudi tekom študija ter trende v kmetijstvu, gostinstvu, 
turizmu in naravovarstvu. 
 

 
Skupaj smo tako pripravili 13 različnih animacijskih predavanj in delavnic, ki so se ponovili do 
trikrat, v treh zaporednih učnih urah. Vsak dijak je izbral 3 želene dogodke in se nanje predhodno 
prijavil pri ga. Irmi Svetec Hudoklin in dr. Mateji Colarič Bajc, ki sta po razredih pobirali prijave. V 
pobiranje prijav na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Novo mesto smo vključili svetovalno 
delavko, go. Anito Beguš.   
 
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). Izvedli smo tudi predhodne individualne razgovore z 
zainteresiranimi dijaki z ravnateljico, organizatorico PRI in referentko o razvoju poklicne poti 
posameznikov oz. o primerni izbiri študija. 
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Vsi podrobnejši podatki v zvezi s prijavami, vpisom in sorodnimi zadevami se nahajajo v referatu 
šole. 
 
 
3.3 Strokovni sodelavci šole 
 
Kader Višje strokovne šole Grm Novo mesto so v študijskem letu 2015/16 sestavljali sodelavci, ki so 
neposredno zaposleni na šoli oz. na šolskem centru in zunanji sodelavci. 
 
I. PREDAVATELJI IN INŠTRUKTORJI, ki so v študijskem letu 2015/16 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 

Mikačić Ekonomika in menedžment podjetij (EMP) – predavateljica 
4. Jožica Cerovšek Strokovna terminologija v nemškem jeziku (STJ - NEM) – 

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

predavateljica 
6. Matej Zdovc 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, Podjetništvo in trženje - inštruktor 

9. dr. Mateja Colarič Bajc Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV) - 
predavateljica, Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) – 
predavateljica, Rastlinska pridelava in reja živali (RPR) – 
inštruktorica, Trajnostni razvoj z osnovami biologije (TRB) – 
inštruktorica, Varstvo rastlin s fitofarmacijo (VRF) – inštruktorica, 
Ekološka pridelava hrane - 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. 
vet. med. Zdravstveno varstvo domačih živali (VDŽ) – predavateljica 

14. 

Barbara Turk Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ) – predavateljica, Turizem 
in rekreacija na podeželju (TRP) – predavateljica, Trajnostni 
razvoj z osnovami biologije (TRB) – predavateljica, Ekološka 
pridelava hrane - inštruktorica 
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15. mag. Sebastjan Repnik Turizem in rekreacija na podeželju TRP– inštruktor 

16. 
Helena Jurše Rogelj Ekološka pridelava hrane (EPH) – predavateljica, Razvoj 

podeželja z zakonodajo (RPZ) - predavateljica 

17. 
Angelca Hrovat Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB) - 

predavateljica, Praktično izobraževanje1 in 2 (PRI) – 
organizatorica praktičnega izobraževanja 

18. 
Marja Majer Cuk Razvoj podeželja z zakonodajo (RPZ) – predavateljica*, 

Podjetništvo in trženje (PIT) – inštruktorica* 
* dolgotrajna bolniška odsotnost 

19. 
Igor Hrovatič Podjetništvo in trženje (PIT) – predavatelj, Razvoj podeželja z 

zakonodajo (RPZ) - predavatelj, Organizacija in poslovanje (OIP) – 
predavatelj 

20. Marko Glušič Logistika in mehanizacija v kmetijstvu (LMK) - predavatelj 
21. dr. Julij Nemanič Vinarstvo (VIN) - predavatelj 

22. 
Franci Absec Vinarstvo (VIN) – predavatelj, Varstvo rastlin s fitofarmacijo 

(VRF) - predavatelj 
23. Anton Pezdirc Vinarstvo (VIN) - laborant 
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 
26. Nina Gerjevič Zdravstveno varstvo domačih živali (VDŽ) – laborantka 

 
 
 
2. Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT) 
 

Zap. št. Ime in priimek Predmeti 

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

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

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

4. Vida Hlebec Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) - predavateljica 
5. Metka Kogovšek, mag. Ekonomika podjetja (EKP) - predavateljica 

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

7. mag. Ivanka Medvešček Pravni predpisi (PPR) - predavateljica 
8. Matej Zdovc Poslovna informatika s statistiko (PIS) – predavatelj  

9. dr. Lea Kužnik 
Turistična geografija in kulturna dediščina (TGK) - predavateljica, 
Dopolnilne turistične dejavnosti (DTD) – predavateljica  

10. mag. Sebastjan Repnik 

Osnove kuharstva (OKU) – predavatelj, Poslovanje prenočitvenih 
in prehrambenih obratov (PPO) – predavatelj, Poslovanje 
hotelov in turistični agencij (PHT) – predavatelj in Wellness 
turizem (WEL)  – predavatelj, Praktično izobraževanje (PRI) -  
organizator praktičnega izobraževanja 

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

12. Jerneja Kamnikar, mag. 
Osnove strežbe (OST) – predavateljica, Organizacija gostinskih 
dogodkov (OGD) 
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13. Robert Pečarič Harmonija okusov (HOK) – laborant 
14. Mojca Kogovšek, mag. Osnove projektnega menedžmenta – - predavateljica 
15. Janja Blatnik Trženje v turizmu (TTU - predavateljica) 

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

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

18. Franci Mežič Osnove strežbe in Organizacija gostinskih dogodkov - laborant 

 
 
 

3. Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR) 
 

Zap. št. Ime in priimek Predmeti 
1. Vida Hlebec Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) 
2. Mojca Kogovšek, mag. 

ekon. ved 
Ekonomika in menedžment podjetij (EMP) - predavateljica 

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

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

5. Matej Zdovc 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. Tone Hrovat Organizacija in poslovanje (OIP) 
11. Anton Goršin Ravnovesja ekosistemov (REK)- predavatelj, Tehnologije obnovljivih 

virov energije (TOVE-PIP) - inštruktor 
12. dr. Mateja Colarič Bajc Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) – predavateljica 
13. Pavla Marc Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) – laborantka 
14. Irena Kurajić Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija – predavateljica 
15. Nina Gerjevič Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija  ter Vrednotenje 

biotske raznovrstnosti (VBR ) – laborantka 
16. dr. Jože Podgoršek Tehnologije obnovljivih virov energije (TOVE - PIP) - predavatelj 

17. Barbara Turk Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (TRB) - 
predavateljica, Praktično izobraževanje (PRI) - organizatorica 
praktičnega izobraževanja 
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Ostali sodelavci Višje strokovne šole v študijskem letu 2015/16, 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, kadrovski načrt, drugo povezano delo 
izdelava urnikov, 
imenovanje predavateljev,   
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 2015/16 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. 
 
V študijskem letu 2015/16 smo izvajali sledeče izbirne predmete (samostojno - UPK) ali znotraj 
modulov (GT) oz. module (GT in NAR): 
  



Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma  
Višja strokovna šola  

Letno poročilo za študijsko leto 2015/2016 
 

18 

 

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) 

UPK 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) 

  Ekološka pridelava hrane (EPH 

GT 1. letnik MODUL OSNOVE GOSTINSTVA 

  Osnove kuharstva (OKU) 

  Osnove strežbe (OST) 

GT 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) - PIP 

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 2015/16 je izpite opravljalo 143 študentov (seštevek stolpca A), največ v 
programu Upravljanje podeželja in krajine - UPK (58), sledijo študenti programa Naravovarstvo -
NAR (56) in nato študenti programa Gostinstvo in turizem - GT (29). Pri doseganju ECTS točk 
(stolpec B) so bili najuspešnejši študenti programa UPK (31,3), sledijo študenti programa GT (26,2 
ECTS) in NAR (19,1 ECTS). 
 
Povprečno število izpitov, ki so jih študenti opravili po skupinah (za skupine, kjer so bili vpisani 
študenti) kaže na največjo uspešnost študentov programa Gostinstvo in turizem (4,8 izpitov), sledijo 
študenti Upravljanje podeželja in krajine (opravili so 4,1 izpita) in z najmanjšim številom opravljenih 
izpitov so študentje programa Naravovarstvo s 3,1 opravljenih izpitov (stolpec C).  
 
Oba kazalnika navedena v stolpcih B in C 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. Parameter povprečno število 
opravljenih izpitov tudi ni najbolj posrečen kazalec uspešnosti študentov za primerjavo med 
posameznimi programi, saj študentje programa Gostinstvo in turizem v dveh letih poslušajo kar 18 
predmetov, študentje drugih dveh programov pa povprečno po 14 predmetov. 
 
Dosežena povprečna ocena izpitov nakazuje, da so bili študenti programa Upravljanje podeželja in 
krajine, ki so izpite opravljali, najbolj uspešni in sicer znaša 8,4 (stolpec D), študenti programa 
Gostinstvo in turizem pa najmanj, saj so dosegli povprečno oceno izpitov 7,6. 
 
Tabela: Analiza uspešnosti študentov v študijskem letu 2015/16, 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 2015/16 po študijskih programih. 

 

Študijska smer / letnik 

Št. študentov, ki so 
opravljali izpite v 

št.l. 2015/16  

Povprečno št. 
doseženih ECTS točk 

v št.l. 2015/16 

Povprečno št. 
opravljenih izpitov v 

št.l. 2015/16 

Dosežena povprečna 
ocena opravljenih 

izpitov v št.l. 
2015/16 

 A B C D 

 povprečje za leto 2015/16 na študijsko skupino 

Študijski program UPK 58 31,3 4,1 8,4 

Študijski program GT 29 26,2 4,8 7,6 

Študijski program NAR 56 19,1 3,1 7,9 

 
 
Na nivoju šole znaša: 

• povprečno število opravljanj posameznega izpita na aktivnega študenta za študijsko leto 
2015/16 znaša 1,09 izpita 

• povprečno število komisijskih izpitov pri predmetu 1,07 (nakazuje manj ugoden trend glede 
na preteklo leto, a neprimerno boljši v primerjavi  z leti 2013/14 in 2012/13) 

• povprečna ocena opravljenega izpita za študijsko leto pa znaša 8,07, opazen je neugoden 
trend zniževanja povprečne ocene s predhodnimi leti. 

Podrobnejši podatki so navedeni v Prilogi 6.2. 
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3.6 Izvajanje praktičnega izobraževanja 
 

I. Študijski program - UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 
 
PRVI LETNIK: 
 
V študijskem letu 2015/2016 se je v praktično izobraževanje aktivno vključilo 13 rednih študentov 1. 
letnika. 
 
Vsebinska struktura izvajanja praktičnega izobraževanja: 
 
PROJEKTNE NALOGE: 9 študentov je v okviru praktičnega izobraževanja izvajalo projektno nalogo, in 
sicer: 

o Logistika - Pridelava krme za živino, 7 študentov 
o Predelava mleka, priprava za trg in prodaja, 1 študent 
o Pridelava sadja, namiznega grozdja in zelenjave na kmetiji Krošelj, 1 študentka 

 
Projektne naloge so se izvajale v MIC na posestvu šole. Ena študentka pa je izvajala 
projektno nalogo, ki jo bo nadgradila tudi z diplomsko nalogo v podjetju Darsad d.o.o.  

 

• MODULARNA IZVEDBA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA: 4 študenti so opravljali  
praktično izobraževanje po modulih kot so jih vpisali, in sicer pri različnih delodajalcih, 
med drugim tudi v MIC - na posestvu šole 

 
Druge opredelitve v okviru izvajanja praktičnega izobraževanja: 
 

• OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA NA DOMAČEM GOSPODARSTVU 
- 8 študentov je opravljalo del praktičnega izobraževanja tudi doma na svojih tržno 

usmerjenih kmetijah (do 30% izbirnega dela in obvezni del glede na usmerjenost 
kmetije). 

 

• ZASNOVA DIPLOMSKE NALOGE V OKVIRU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
- 2 študenta sta se že v prvem letniku odločila za diplomsko nalogo in že izvajata praktični 

del diplomske naloge v okviru praktičnega izobraževanja. 
 

Splošna ugotovitev: Izvedba praktičnega dela diplomske naloge v okviru praktičnega izobraževanja 
poveča kakovost praktičnega izobraževanja in ga dvigne na višjo raven. 
 
DRUGI LETNIK 
 
V študijskem letu 2015/2016 se je aktivno vključilo v praktično izobraževanje 29 rednih študentov 
drugega letnika. Vsi so praktično izobraževanje uspešno zaključili. En študent pa je v okviru 
praktičnega izobraževanja že izdelal tudi diplomsko nalogo do zagovora. 
 
Dokumentacijo v zvezi z opravljanjem PRI v okviru študijskega programa UPK hrani organizatorica 
praktičnega izobraževanja, ga. Angelca Hrovat. 
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II. Študijski program - NARAVOVARSTVO 

 
V študijskem letu 2015/16 smo ohranili strukturo 320 ur obveznih vsebin dela praktičnega 
izobraževanja za študente Naravovarstva (velja skupno za 1. in 2. letnik) iz prejšnjega leta. 
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 

 
 
PRVI LETNIK: 
 
V študijskem letu 2015/16 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 katerih je 
bila mentorica Andreja Bartolj Bele: 
- na lokaciji Sevno (Ekoremediacijska učna pot), 
- na lokaciji Srebrniče (Tematska obvodna učna pot),  
- na lokaciji Birčna vas (Naravoslovna učna pot Obora Ruperč vrh) in  
- na lokaciji Otočec (Tematska učna pot – rastlinstvo in živalstvo ob golfišču Golfa Otočec).  
 
V delo na projektih so bili (v deležu PRI) vključeni 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 Andrej Bartolj Bele vključilo tudi v izdelavo projektnih nalog. Projektne naloge so lahko 
zasnova za pridobitev certifikata »Zaupanja vreden« ali pa zasnova za nadaljnje delo na diplomski 
nalogi (priloga 6.4). 
 
V študijskem letu 2015/16 so izdelali naslednje projektne naloge in jih nadgrajevali: 

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  

 
V okviru praktičnega izobraževanja smo z MIC-om zasnovali projekt, ki se bo nadaljeval tudi v 
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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. 
 
DRUGI LETNIK: 
 
V študijskem letu 2015/16 so študenti 2. Letnika pod vodstvom menorjev Toneta Goršina in Andreje 
Bartolj Bele 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,  

 
Tudi te projektne naloge so lahko zasnova za pridobitev certifikata »Zaupanja vreden« ali pa 
zasnova za nadaljnje delo na diplomski nalogi (priloga 6.4).  
 
 

ŠTUDIJSKI 
PROGRAM: 

Naravovarstvo 

Število 
študentov, ki so 

opravljali vso 
PRI v MIC-u 

Število študentov, 
ki so opravljali del 
PRI na MIC-u in del 

pri delodajalcih 

Število 
študentov, ki so 

opravljali vso PRI 
pri delodajalcih 

Število študentov, 
ki so opravljali PRI 

v tujini  
(Erasmus+) 

1. letnik - redni 13 6 3 1 

2. letnik - redni 5 3 0 1 

1. – 3. ciklus - 
izredni študij 

0 0 0 0 

 
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 (priloga 6.4). 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-a (Hiša kulinarike in turizma, 
naši 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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ŠTUDIJSKI 
PROGRAM: 

Gostinstvo in 
turizem 

Število 
študentov, ki 
so opravljali 

vso PRI v MIC-
u 

Število študentov, 
ki so opravljali del 

PRI na MIC-u in 
del pri 

delodajalcih 

Število 
študentov, ki so 

opravljali vso 
PRI pri 

delodajalcih 

Število študentov, 
ki so opravljali PRI 

v tujini  
(Erasmus+) 

1. letnik - redni 0 6 0 0 

2. letnik - redni 0 8 0 0 

1. – 3. ciklus - izredni 
študij 

0 0 0 0 

 
Vsi podrobnejši podatki vezani na praktično izobraževanje študentov študijskega programa 
Gostinstvo in turizem se nahajajo pri organizatorju praktičnega izobraževanja, mag. Sebastjanu 
Repniku. 
 

 
IZVEDBA PROJEKTOV ŠTUDENTOV PROGRAMA GOSTINSTVO IN TURIZEM 

 

IME IN PRIIMEK ŠTUDENTA NASLOV PROJEKTA 

ZDENKO JERMAN PROMOCIJA ŠOLE V OKVIRU INFORMATIVNIH DNEVOV IN 
PREDINFORMATIVE NA GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU 

TILEN MESOJEDEC PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA, NOVOLETNA POGOSTITEV 
ZAPOSLENIH 

DIANA LAPANOVIĆ PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA, NOVOLETNA POGOSTITEV 
ZAPOSLENIH, PROMOCIJA ŠOLE V OKVIRU INFORMATIVNIH 
DNEVOV 

BARBARA GOLOB PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA, NOVOLETNA POGOSTITEV 
ZAPOSLENIH 

SIMON HUČ PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA, DNEVI ODPRTIH VRAT 

KLEMEN BAHOR PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA 

KATJA KOŠIR PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA  

KLEMEN KERIN PROMOCIJA ŠOLE V OKVIRU INFORMATIVNIH DNEVOV 

DAVID ROJC PROMOCIJA VINSKEGA VEČERA 

JASMINA KUHAR DNEVI ODPRTIH VRAT, MIKLAVŽEV SEJEM, PROMOCIJA ŠOLE V 
OKVIRU INFORMATIVNIH DNEVOV 

JANJA PERGAR MIKLAVŽEV SEJEM, PROMOCIJA ŠOLE V OKVIRU INFORMATIVNIH 
DNEVOV 

 

 
V Poročilu objavljamo 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 tedenska srečanja. V 
aktivu so poleg organizatorjev praktičnega izobraževanja sodelovali tudi ravnateljica Helena Jurše 
Rogelj, predavatelj na višji šoli in dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, dr. 
Jože Podgoršek, strokovna tajnica in prodekanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo 
mesto Meta Vidiček. V delo aktiva pa so se aktivno vključevali tudi direktor zavoda Tone Hrovat, ga. 
Irma Svetec Hudoklin in dr. Mateja Colarič Bajc. V okviru aktiva smo skupaj organizirali v februarju 
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2016 tudi Karierni dan. 
 
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 2015/16 je v 7 terminih diplomiralo 28 študentov:  
 

• 7  študentov na študijskem programu UPK, 

• 11 študentov na študijskem programu GT in  

• 10 študentov na študijskem programu NAR 
 
Struktura mentorjev diplomskih nalog, ki so bile zaključene v študijskem letu 2015/16: 

 
• mag. Sebastjan Repnik – 8 diplomantov 

• Urška Ogrinc – 2 diplomanta 

• Urška Trobec – 1 diplomanti  

• Anton Goršin – 1 diplomant 

• dr. Jože Podgoršek - 3 diplomanti 

• Anica Pajer - 1 diplomant 

• Helena Jurše Rogelj – 1 diplomant 

• Mojca Kogovšek – 2 diplomanta 

• Marko Glušič – 1 diplomant 

• dr. Mateja Colarič Bajc – 1 diplomant 

• mag. Jože Hočevar – 1 diplomant 

• Irena Kurajić – 2 diplomanta 

• dr. Lea Kužnik – 2 diplomanta 

• mag. Tjaša Vidrih – 1 diplomant 

• Igor Hrovatič – 1 diplomant 
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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 2015/16. 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 21. 12. 2015. Podelili smo 32 diplomskih listin. 
 
Utrinek s svečane podelitve diplom: 

 
Na dan 22. 9. 2015 imamo skupno 311 diplomantov Višje strokovne šole Grm Novo mesto. 
 
 
3.8 Študijska komisija 
 
Študijska komisija se je v študijskem letu 2015/16 sestala na 4. rednih sejah (17. 11. 2015, 17. 3. 
2016, 6. 7. 2016 in 13. 9. 2016), 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 2015/16 sklepal na 2 korespondenčnih sejah in 1 redni seji. 
Obravnaval je letni delovni načrt, poročilo o delu, samoevalvacijsko poročilo, potrjeval predloge za 
imenovanje predavateljev, dal mnenje o izrednem napredovanju zaposlenih, potrjeval aktualne 
spremembe pravilnikov in obravnaval druge aktualne zadeve. 
 
Zapisniki sej predavateljskega zbora se nahajajo v referatu. 
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3.10 Strateški svet 
 
Strateški svet je v študijskem letu 2015/16 obravnaval in potrdil Poročilo o delu za študijsko leto 
2014/15 in Letni delovni načrt za študijsko leto 2015/16. 
 
 
3.11 Študentski svet 
 
Študentski svet je v študijskem letu 2015/16 je na pobudo posameznih predavateljev, ravnateljice 
ali predavateljskega zbora podal posamezna mnenja, ki so potrebna po zakonodaji (npr. pozitivno 
mnenje za ponovno imenovanje predavateljev, pravilniki) in opravljal druge zadeve v neposredni 
povezavi s študenti in študijem (vprašanja v zvezi s programom, zagotavljanjem kakovosti, pobude 
študentov in podobno). Ker je nekaterim članom študentskega sveta potekel status študenta, je 
skupnost študentov v študijskem letu 2015/16 ponovno izvedla študentske volitve. S tem je bila 
potrjena nova sestava: 
 
Predsednik: 

 
Primož Janc 

Člani: Urška Gregorič 
 Klemen Metelko 
 Tomaž Jerman 

Nika Čadonič 
 
 
3.12 Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je v študijskem letu 2015/16 na svoji 2. seji 
sprejela Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2014/15, analizirala ankete deležnikov ter 
načrtovala in izvedla notranje presoje. Intenzivno je tudi sodelovala pri pripravi NAKVIS predloga za 
evalvacijo v juniju 2016. Redni seji komisije sta potekali 11. 5. 2016 in 8. 6.2016, tekom leta pa več 
posameznih sestankov. 
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3.13 Strokovni aktivi 
 
Strokovni aktivi so se sestajali ločeno glede na letni delovni načrt predmetnih področij in aktualne 
zadeve. Najaktivnejši je bil Aktiv za praktično izobraževanje. 
 
Tabela: Seznam strokovnih aktivov VSŠ Grm NM v študijskem letu 2015/16 . 

 
 
 
Dokumentacijo o delovanju strokovnih arhivov vodijo in hranijo vodje strokovnih aktivov, letni 
delovni načrti aktivov in poročila pa se hranijo tudi v referatu. 
 
 
3.14 Imenovanja in napredovanja predavateljev 
 
V študijskem letu 2015/16 smo s pridobitvijo soglasja Komisije za akreditacijo višješolskih študijskih 
programov in višjih strokovnih šol uspešno v naziv predavatelj višje šole imenovali zunanjo 
sodelavko šole go. Polono Pegam za predmet Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 – 
italijanščina v programu Gostinstvo in turizem.  
 
Po potrditvi predavateljskega zbora pa smo v juliju oddali najavo za imenovanje 10 predavateljev (8 
za ponovno imenovanje in 2 doimenovanji) na Komisijo za akreditacijo višješolskih študijskih 
programov in višjih strokovnih šol. Postopek pridobitve soglasja s strani slednje je v teku. 
 
V študijskem letu 2015/16 sta v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju napredovali ga. Barbara Turk v naziv svetnik in dr. Mateja Colarič Bajc v naziv 
svetovalka. 
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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 
izobraževanje 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, na katere so se nekateri intenzivno odzivali z udeležbo. 
 
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 2015/16 - ni sprememb.  
 

 

3.17 Mednarodne izmenjave  
 
Izobraževanje v okviru programa Erasmus+ 
 
Šola je v študijskem letu 2015/16 že delno koristila sredstva pridobljena na razpisu za program 
Erasmus+ in se prijavila na nov razpis Cmepiusa za izvedbo programov, tako za študente kot za 
predavatelje. Na šoli smo s strokovno ekskurzijo v maju 2016 porabili vsa sredstva predhodnega 
razpisa Erasmus+ projekta iz leta 2014 (študijsko leto 2013/14), pričeli pa smo tudi s črpanjem 
sredstev novo pridobljenega projekta maj 2015 (študijsko leto 2015/16). 
 
 
Erasmus + program – programske države 
 

• Za mobilnost sodelavcev smo porabili sredstva starega projekta (1.6.2014 – 31.5.2016)  

• Za mobilnost študentov smo koristili novi projekt: številka zadeve: KA1-HE-32/15, številka 
sporazuma: 15-103-012370. Obdobje trajanja projekta: 1. 6. 2015 do (vključno) 31. 5. 2017.  

 
Tabela: Pridobljene mobilnosti na novem projektu Erasmus+ za obdobje 1. 6. 2015 do (vključno) 31. 
5. 2017, ki smo jih delno koristili že za študente: 
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V okviru mobilnosti osebja z namenom usposabljanja, kjer smo uporabili še sredstva starega 
projekta, se je skupina učnega osebja (26) ogledala primere dobrih praks v inovativni turistični 
destinaciji Vulkanland, s ciljem videti izjemen razvojni uspeh nekoč najmanj razvite avstrijske 
podeželjske regije in prepoznati možnosti razvoja slovenskega podeželja, predvsem kot turističnega 
potenciala. Dvodnevno usposabljanje je potekalo pod okriljem pod okriljem tamkajšnje turistične in 
razvojne agencije Spirit of Regions in je vključevalo ogled hotela »Genusshotel Riegersburg«, ogled 
polja vrtnic in predstavitev iniciative „Vrt življenja Vulkanland“ ter predstavitev proizvodov iz vrtnic 
in aronije na ekološki kmetiji »Eisvogel« v Raabauu pri Feldbachu, ogled hotela »Life medicine 
resort« v Bad Gleichenbergu in vodeni ogled zdraviliških prostorov, obisk kmetije „Kozica“ v St. Anni 
am Aigen, ki se je usmerila v proizvodnjo izdelkov iz kozjega mleka, obisk vinogradniškega posestva 
„KOSTgut Krispel“ s specialitetami pasme prašičev mangalica in »pušelšankom« in dvema izjemnima 
proizvodoma regije - vino, zorjeno v sodih iz bazaltne kamnine in slanino, zorjena v bazaltnih 
posodah. Ogledali so si še »Biohotel Gleichenbergerhof« v zdraviliškem parku Gleichenberg, 
predstavitev proizvodnje in organizacije podjetja Fangocur, ki je usmerjeno v izdelovanje zdravilnih 
proizvodov iz vulkanske kamnine, zelo priznano kmetijsko – živilsko podjetje Manufaktura Gölles, 
kjer proizvajajo visokokakovostne kise in žganja, stavijo pa na doživeto predstavitev domačih 
proizvodov. Dvodnevno usposabljanje smo zaključili z obiskom dveh najbolj poznanih ponudnikov, 
ekološko kmetijo in čokoladnico Zotter v Riegersburgu in rejo vulkano prašiča  - Vulcano 
Fleischwarenmanufaktur v Auersbachu. 
 
V študijskem letu 2015/16 so koristili sredstva mobilnosti še trije sodelavci: eden v Veliki Britaniji, z 
namenom izpopolnjevanja v učenju in treniranju jahanja konj (Yorkshire Riding centre in Mashram 
Riding centre), eden s povabilom oraške zveze Češke republike na Češkem z udeležbo na 1. 
mednarodnem tekmovanja v oranju držav srednje Evrope ter še eden v organizaciji Društva 
agrarnih novinara Hrvatske (DANH) na Hrvaškem, kjer se je udeležil strokovne predstavitve 
kmetijstva in razvoja podeželja hrvaške Istre. 
 
Dva študenta Višje strokovne šole programa Naravovarstvo sta v študijskem letu 2015/16 opravila 
del praktičnega izobraževanja v okviru programa Erasmus+ v Litvi v sklopu Litvijskega oblikovalskega 
združenja v Vilni ter 1 študentka programa Gostinstvo in turizem v Italiji (Gradež, v hotelu Serena). 
Pri mobilnostih študentov smo že koristili sredstva mobilnosti za obdobje 2015 – 2017. 
 
Podrobnosti v zvezi z Erasmus+ programom ter mednarodnim sodelovanjem in projekti se nahajajo 
v pisarni ravnateljice. 
 
 
ISLANDIJA 
Dosedanje aktivnosti 

• Program Norveški finančni mehanizem:  
trije sodelavci VSŠ so se udeležili mednarodne mobilnosti sodelavcev na Islandiji (april 2016)  
• sledil je obisk direktorja izobraževalne ustanove (Islandija). 

 
 
3.18 Tutorstvo  
 
Tutorstvo se na šoli izvaja v dveh oblikah, 

• tutorica – predavateljica dr. Mateja Colarič Bajc,  

• tutorji so tudi predavatelji - organizatorji praktičnega izobraževanja, 

• študentsko tutorstvo, ki se organizira sproti, za posamezen primer. 
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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, 
tekom študijskega leta smo diplomante intenzivno spodbujali k različnim aktivnostim Višje 
strokovne šole. 
 
 
3. 20 Publikacija za študente višje strokovne šole 
 
S publikacijo, ki je objavljena 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 smo seznanili tudi z njihovimi pravicami 
in dolžnostmi, organizacijo dela na šoli, vključno z izpitnim redom. 
 
 
3.21 Karierna pisarna 
 

ANIMACIJSKE – IZOBRAŽEVALNE – SVETOVALNE DELAVNICE za srednješolce 
 
KARIERNA PISARNA 
 
V začetku leta 2015 je začela delovati KARIERNA PISARNA, v kateri sta tudi v letu 2015/16 delali 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.  
 
Študent Jan Tomšič pa se je v okviru lastnega kariernega načrtovanja prijavil na podjetniško 

tekmovanje Popri v organizaciji Primorskega tehnološkega parka iz Šempetra pri Gorici. Sodeloval je 
s podjetniško idejo “S hortikulturo do sonaravnih vzorcev bivanja”. Zaslužil si je bronasto priznanje. 
Uvrstil se je med 12 najboljših v svoji kategoriji.  
 

 
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. 
Informacije so dostopne tudi na spletni strani Višje strokovne šole. 
 
Dokumentacijo vodita sodelavki Kariernega centra, dr. Marija Turnšek Mikačić in Angelca Hrovat. 
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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 hranijo v pisarni ravnateljice. 
 
 
 
4. DRUGE AKTIVNOSTI ŠOLE  
 

4.1. Sodelovanje na promocijskih prireditvah in sejmih 
ter drugih aktivnostih centra (Sejmi, Cvičkarija, 60. 
državno tekmovanje oračev Slovenije in 22. državno 
tekmovanje biotehniških šol v oranju, promocijske 
prireditve, cateringi …)  
 
 
 
4.2. Praktično izobraževanje izven projektov in 

projektnih nalog - projekt »Delovno mesto, ki sem si ga 
sam ustvaril«  
 
 

 
 

 

4.3. ŠOLSKI PROJEKT - VINSKI VEČERI  
 
Študenti 1. in 2. letnika programa 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 in mag. Sebastjan Repnik. 
 
Dokumentacijo v zvezi z izvedbo vinskih večerov vodi nosilec projekta Anton Pezdirc. Vabila in 
ostalo gradivo o izvedbi posameznih vinskih večerih, vključno s fotografijami s posameznih 
dogodkov, je dostopno tudi v arhivu spletne strani Višje strokovne šole. Primer:  
http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/datoteke/ZLO%C5%BDENKA%20VINSKI%20VE%C4%8CER%20KZ%20KR%C5%A0KO.pdf 
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Tabela: Seznam vinarjev vključenih v izvedbo posameznih vinskih večerov v študijskem letu 2015/16 
in primer vabila vinskega večera v marcu. 
 

 
 
Sliki: : Utrinki z Vinskih večerov 

 
 

 

 

 
 
  

Datum dogodka: Vključen vinar: 

 

19.11.2015 KZ Metlika 

17.12.2015 Klet semiške penine Simonič 

21.01.2016 KZ Krško 

18.02.2016 Turistično izletniška kmetija Bahor 

17.03.2016 Kartuzija Pleterje 

21.04.2016 Izbrani vinarji 2. sezone 
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4.4 ORGANIZACIJA DOGODKOV IN KONFERENC 

 
• Soorganizacija drugega tekmovanja Konzorcija biotehniških šol v znanju in spretnostih za 

dijake in študente Konzorcija biotehniških šol Slovenije na temo »MED NA PODEŽELJU IN 
MESTU«. Tekmovalci so se pomerili v petih različnih kategorijah: Kulinarika - priprava jedi 
(K1), Živilstvo - priprava živilskih proizvodov (pekovskih ali slaščičarskih) (K2), Vizualna 
umetnost - priprava pogrinjka na temo čebelarstva (K3), Animacija: na temo čebelarskega 
izdelka ali izdelka iz medu (K4) in Znanje o čebelarstvu – kviz prepoznavanje medovitih 
rastlin ter prepoznavanje različnih vrst medu (senzorika) (K5). 

 
Tekmovanje je potekalo 6. maja 2016, na Grmu Novo mesto, v Hiši kulinarike in turizma. 
 

• Soorganizacija (z Visoko šolo GRM Novo mesto, Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru 
ter Občino Sevnica) 9. mednarodne konference: Logistika v kmetijstvu: »Inovacije v 
kmetijstvu in logistiki«, (12. december 2015). 

 

• Soorganizacija (z Visoko šolo GRM Novo mesto) mednarodnega  strokovnega  posveta  
POVEZANOST PODEŽELJA IN GOSTINSKO-TURISTIČNE PONUDBE, z naslovom »ZAČUTI 
LOKALNO – ZAŽIVI Z NAVDIHOM« (16. junij 2016). 

 
 

4.5. PRIPRAVA PROJEKTOV IN SORODNE AKTIVNOSTI  
 
Sodelavci in študenti VSŠ Grm Novo mesto smo bili intenzivno vključeni tudi v pripravo več 
projektov. 
 

� V študijskem letu 2015/16 smo kot partnerji izvajali Ciljni raziskovalni projekt (CRP) 
»Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih 
ekoloških pridelkov (akronimom EKO-GASTRO)«, ki ga vodi Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede, Univerze v Mariboru. 

� V študijskem letu 2015/16 smo kot partnerji vodilnemu partnerju Nacionalni inštitut za 
biologijo prijavili projekt LIFE NATURA VIVA. V primeru pozitivnega odgovora s strani 
Evropske komisije se bo pričel izvajati v tekočem študijskem letu. 

� V študijskem letu 2015/16 smo kot partnerji vodilnemu partnerju Nacionalni inštitut za 
biologijo prijavili Ciljni raziskovalni projekt (CRP) »Pomen divjih opraševalcev pri 
opraševanju kmetijskih rastlin in trajnostno upravljanje v kmetijstvu za zagotovitev 
zanesljivega opraševanja" v okviru CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri". Projekt je bil 
odobren in ga bomo izvajali v prihodnjih dveh študijskih letih v obdobju od 1. 10. 2016 do 
30. 9. 2018 kot soizvajalci s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Veterinarsko fakulteto, 
Biotehniškim centrom Naklo in z vodilnim partnerjem Nacionalnim inštitutom za biologijo. 

� V študijskem letu 2015/16 smo zelo aktivno delali na prijavi projektov Interreg SLO – HR, 
projektih CLLD, projektih PRP-ja, Horizon 2020, projektih Pametne specializacije in vseh 
drugih pobudah. 

� V študijskem letu 2015/16 so sodelavci Višje strokovne šole, ki so zaposleni kot učitelji na 
Srednji kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, sodelovali v projektu Srednje kmetijske 
šole Grm in biotehniške gimnazije z akronimom VITEA (Erasmus+: KA2). V projekt je 
vključenih 11 projektnih partnerjev (8 šol, 2 podjetji in 1 izobraževalna inštitucija) iz 7 
evropskih držav (Francija, Portugalska, Španija, Italija, Avstrija, Slovenija in Madžarska). 
Prijaviteljica in koordinatorka projekta VITEA je organizacija EPLEFPA of PERIGORD iz 
Francije. Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Srednja kmetijska šola Grm in 
biotehniška gimnazija, je kot partnerska organizacija v projektu. V študijskem letu 2015/16 
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so bila izvedena že 4 srečanja, in sicer v Franciji (oktobra 2015), v Sloveniji (od 5. do 11. 
decembra 2015, v organizaciji Grm Novo mesto), na Portugalskem (od 22. do 26. februarja 
2016) in na Madžarskem (od 29. maja do 2. junija 2016).  

� Vključeni smo bili tudi v projekt Lidlov mladi vinar 2016, katerega obdobje trajanja je od 27. 
5. 2016 do 25. 11. 2017. V projektu sodelujejo študentje, pod strokovnim vodstvom 
predavatelja in ob pomoči dodatnih mentorjev. 
 

 

 

 
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 2015/2016  

 
V študijskem letu 2015/2016 je diplomiralo 29 študentov. 
 
Tabela: Seznam diplomantov z naslovi zagovarjanih diplomskih nalog in mentorji v študijskem letu 
2015/2016. 

 
Zap. 
št. 

Študent / 
ka 

Naslov diplomske naloge Mentor; 
somentor 

Datum  
zagovora 

1 IRENA 
MOSTEK 

PROUČEVANJE ODNOSA IZBRANIH CILJNIH SKUPIN 
LJUDI DO POPULACIJE SIVEGA VOLKA (Canis lupus) 
IN DOLOČANJE PRISOTNOSTI SIVEGA VOLKA NA 
OBMOČJU LOVSKIH DRUŽIN NOVO MESTO, MIRNA 
PEČ, PLEŠIVICA ŽUŽEMBERK, DOBRNIČ IN VELIKI 
GABER 

Helena Jurše 
Rogelj; somentor: 
Franc Jarc 

15.10.2015 

2 MATEJA 
BARBO 

PRIPRAVA JAHAČA NA TEKMOVALNO LICENCO V 
PRESKAKOVANJU OVIR 

Urška Trobec 20.11.2015 

3 LARA 
AVSEC 

IZVAJANJE MONITORINGA NA VODNI AKUMULACIJI 
GRM NOVO MESTO OD NOVEMBRA 2012 DO 
NOVEMBRA 2013 

mag. Urška 
Ogrinc 

20.11.2015 

4 VIDA JUDEŽ POMEN LOKALNE PRIDELAVE IN PRODAJE ŽIVIL - 
ŠOLSKA PRODAJALNA V SREBRNIČAH 

Marko Glušič; 
somentor: Simon 
Janša 

20.11.2015 

5 JOŽE 
REBSELJ 

ENERGETSKA SANACIJA ZAVODA GRM NOVO 
MESTO TER POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE 

dr. Jože 
Podgoršek 

20.11.2015 

6 HELENA 
PLUT 

TURIZEM NA OBMOČJU MIRNE GORE IN 
OBLIKOVANJE NOVEGA TURISTIČNEGA PRODUKTA - 
VAS PLANINA 

Mojca Kogovšek 20.11.2015 

7 MATEJA 
ADAM 

NAČRTOVANJE PROJEKTOV V TURIZMU mag. Jože 
Hočevar 

27.11.2015 

8 TJAŠA 
KMETIČ 

TURISTIČNA PONUDBA ZA MLADE V OBČINI 
ČRNOMELJ 

dr. Lea Kužnik 27.11.2015 

9 TOMAŽ 
MEDEN 

NOVA ZDRUŽENA NOTRANJSKA ZADRUGA Igor Hrovatič 27.11.2015 

10 VERA KOŠIR TURISTIČNA KMETIJA KOŠIR mag. Sebastjan 
Repnik 

27.11.2015 

11 NATAŠA 
VIŠNAR 

ZADOVOLJSTVO GOSTOV V TERMAH ŠMARJEŠKE 
TOPLICE 

mag. Sebastjan 
Repnik 

27.11.2015 

12 MARIJA 
BERKOPEC 

PREHRANA Z MAJHNO ALI NIČELNO VSEBNOSTJO 
ALERGENOV IN PREHRANSKIH DODATKOV 

mag. Sebastjan 
Repnik 

27.11.2015 

13 DAVID 
BINGO 

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL - 
RESTAVRACIJA BINGO 

mag. Sebastjan 
Repnik 

27.11.2015 

14 DENISA 
ŠIRIĆ 

LOGISTIKA OBIRANJA JABOLK V SADJARSTVU 
BLANCA 

dr. Mateja Colarič 
Bajc; somentor: 
mag. Urška 
Cvelbar 

27.11.2015 

15 ERIK 
MEDEN 

HACCP SISTEM V KGZ KRPAN S POUDARKOM NA 
POTREBNIH KOREKCIJSKIH UKREPIH 

mag. Tjaša Vidrih 27.11.2015 

16 KLAVDIJA 
ROLIH 

PREPREČEVANJE TVEGANJA ZA POJAV KOŽNEGA 
RAKA PRI ŠTUDENTIH VIŠJE STROKOVNE ŠOLE NA 

Irena Kurajić 17.03.2016 
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GRMU NOVO MESTO-CENTRU BIOTEHNIKE IN 
TURZIMA 

17 VANJA 
GREGORIČ 

RAZVOJ LASTNE BLAGOVNE ZNAMKE NARAVNE 
KOZMETIKE 

Irena Kurajić 17.03.2016 

18 ROK 
JANŽEVIČ 

POSLOVNI NAČRT EKOLOŠKE DREVESNICE DRUŠTVA 
ZA OHRANJANJE PODEŽELSKE DEDIŠČINE BELČJI VRH 

Mojca Kogovšek 17.03.2016 

19 TINA 
JURŠIČ 

BIOTIČNO VARSTVO PARADIŽNIKA dr. Jože 
Podgoršek; 
somentor Andrej 
Turk 

17.03.2016 

20 BLAŽ 
IVANUŠIČ 

PRIMERJAVA KAKOVOSTI VODE IZVIRA ŠENTJOŠČICE 
TER POTOKA KLAMFERJA V VAŠI ŠENTJOŠT Z VODO 
VODNJEGA ZAJETJA TEŽKE VODE V STOPIČAH 

Anton Goršin 17.03.2016 

21 LEA 
BLATNIK 

PRIMERJAVA RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ ZGODNJE 
PRIDELAVE KAPUSNIC 

dr. Jože 
Podgoršek 

06.07.2016 

22 MIHA 
URŠIČ 

UČINKOVITOST ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE 
VODE NA RASTLINSKI ČISTILNI NAPRAVI V 
SREBRNIČAH 

mag. Urška 
Ogrinc 

06.07.2016 

23 ALEŠ 
KASTELIC 

PREHRANA V LETIH 1950 DO 1970 - IZZIV ZA 
NAČRTOVANJE SODOBNIH JEDILNIKOV 

Anica Pajer 06.07.2016 

24 ALENKA 
PATE 

ČEBELARSKI TURIZEM NA SLOVENSKEM dr. Lea Kužnik 06.07.2016 

25 MARKO 
MLAKAR 

 
TURIZEM V ZIDANICAH KOT DODATNA PONUDBA 
RESTAVRACIJE SILVESTER 

mag. Sebastjan 
Repnik 

09.09.2016 

26 MIRJAM 
VOVKO 

FENG SHUI V SLOVENSKIH GOSPODINJSTVIH IN 
NJENA VKLJUČITEV V WELLNESS TURIZEM 

mag. Sebastjan 
Repnik 

09.09.2016 

27 JANA 
ŠTAJDOHAR 

PRENOVA JEDILNEGA LISTA V RESTAVRACIJI 
ŠTAJDOHAR 

mag. Sebastjan 
Repnik 

09.09.2016 

28 URŠA 
KUTNAR VPLIV DRUŽABNIH OMREŽIJ NA POSLOVANJE 

TURISTIČNIH KMETIJ 

mag. Sebastjan 
Repnik; 
somentor: Robert 
Pečarič 

30.09.2016 
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6.2 PRILOGA – USPEŠNOST ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016  
 
Tabela: Analiza uspešnosti študentov v študijskem letu 2015/16, 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 so 

v št. l. 2015/16 
opravljali izpite 

Povprečno št. 
doseženih ECTS točk 
v št. l. 2015/16 

Povprečno št. 
opravljenih izpitov 
v št. l. 2015/16 

Dosežena 
povprečna ocena 
opravljenih izpitov 

UPRAVLJANJE 
PODEŽELJA IN KRAJINE 

    

redni študij      

UPK- 1. letnik  14 56,8 8,3 8,2 

UPK- 2. letnik (prvi vpis) 30 41,6 5 9,0 

UPK- 2. letnik 
(ponavljanje) 

8 7,8 1,3 8,1 

UPK- 2. letnik (ponovno 
obiskovanje) 

0 0 0 0 

izredni študij     

UPK-1. ciklus 0 0 0 0 

UPK-2. ciklus 2 31,0 3,5 8,8 

UPK-3. ciklus 3 19,3 2,3 8,1 

Skupaj 58 študentov    

povprečje za leto 
2015/16 na št. skupino 

8,3 31,3 4,1 8,4 

GOSTINSTVO IN 
TURIZEM 

    

redni študij      

GT- 1. letnik  6 46,3 8,8 7,8 

GT- 2. letnik (prvi vpis) 9 41,7 7,8 8,0 

GT- 2. letnik 
(ponavljanje) 

12 13,9 2,3 7,2 

GT- 2. letnik (ponovno 
obiskovanje) 

0 0 0 0 

izredni študij     

GT-1. ciklus 0 0 0 0 

GT-2. ciklus 1 29 5 7,6 

GT-3. ciklus 1 0 0 0 

Skupaj 29 študentov    

povprečje za leto 
2015/16 na št. skupino 

4,1 26,2 4,8 7,6 

NARAVOVARSTVO     

redni študij      

NAR- 1. letnik  24                     9,6 7,8 

NAR- 2. letnik (prvi vpis) 9 39,3 5,7 7,3 

NAR- 2. letnik 
(ponavljanje) 

13 11,0 1,7 6,8 

NAR- 2. letnik (ponovno 
obiskovanje) 

1 0 0 0 

izredni študij     

NAR-1. ciklus 2 6,0 1,0 9,5 

NAR-2. ciklus 1 0 0 0 

NAR- 3. ciklus 6 24,7 3,7 8,2 

Skupaj 56 študentov    

povprečje za leto 
2015/16 na št. skupino 

8 19,1 3,1 7,9 
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Tabela: Primerjava št. opravljanj posameznega izpita na študenta, povprečnega število komisijskih izpitov pri 
predmetu in povprečna ocena opravljenih izpitov 
 

Kazalnik / študijsko leto 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
Povprečno št. opravljanj 
posameznega izpita na 
študenta 

1,07 1,09 1,08 1,08 1,09 

Povprečno število 
komisijskih izpitov pri 
predmetu 

1,04 2,49 2,38 0,93 1,07 

Povprečna ocena 
opravljenih izpitov 8,27 8,27 8,18 8,10 8,07 

 
 
 
6.3 PRILOGA - KARIERNI DAN 
 
KARIERNI DAN je bil organiziran kot dopoldanski sestavljen dogodek, poimenovan KARIERNI DAN 
ZA DIJAKE KMETIJSKE ŠOLE GRM IN BIOTEHNIŠKE GIMNAZIJE ter SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN 
TURIZEM NOVO MESTO. Organizirala sta ga Višja strokovna šola Grm Novo mesto in Visoka šola za 
upravljanje podeželja Grm. Odvijal se je v sredo, 3. februarja 2016, v dopoldanskih urah, v prostorih 
Grma Novo mesto, Sevno 13, Novo mesto. Potekal je v času od 5. do 7. šolske ure urnika KŠGBG, 
torej med 11.05 in 13.30. Pripravili smo 13 dogodkov – animacijska predavanja in delavnice s 
predavatelji, delodajalci in s študentko z izkušnjami na Erasmus+ PRI, ki so se ponovili do trikrat, v 
treh zaporednih učnih urah: (1. ura: 11.05-11.50, 2. ura: 11.55 - 12.40, 3. ura: 12.45 - 13.30). Vsak 
dijak je izbral 3 želene dogodke in se nanje predhodno prijavil. Vabljeni so bili dijaki predzadnjih in 
zaključnih letnikov tehniških, poklicno tehniških in gimnazijskih programov Kmetijske šole Grm in 
biotehniške gimnazije ter Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto (KŠBG: 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 
3.e, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 5.ab in SŠGT NM: 3.a, 4.a, 5.a).  
 
Sledi program kariernega dne za dijake. 
 

 
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
 

 
 

K A R I E R N I  D A N  Z A  D I J A K E  K M E T I J S K E  Š O L E  G R M  I N  B I O T E H N I Š K E  
G I M N A Z I J E  t e r  S R E D N J E  Š O L E  Z A  G O S T I N S T V O  I N  T U R I Z E M  

 

S r e d a ,  3 .  f e b r u a r  2 0 1 6  
A n i m a c i j s k a  p r e d a v a n j a  i n  d e l a v n i c e  s  p r e d a v a t e l j i  V S Š  t e r  D E L O D A J A L C I  

PROGRAM: 

1 

KZ KRKA z.o.o., Novo mesto,  
NABAVNA LOGISTIKA V KMETIJSTVU 
JURIJ VONČINA, direktor 
Prostor: ZGO 
 

2 

TERME ČATEŽ d.d., Čatež ob Savi 
TURIZEM - NAJHITREJE RASTOČA PANOGA V SVETU 
 EDITA ŠPOLER KRIEGER, vodja kuhinj in HACCP teama 
Prostor: P1 
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3 

TERME KRKA d. o. o.  
ZAKAJ ŠTUDIRATI GOSTINSTVO IN TURIZEM? 
 ALBINA VRBOS, svetovalka direktorja Term Krka 
Prostor: P2 
 

4 

KRAJINSKI PARK KOLPA, Adlešiči 
IZZIVI VARSTVA NARAVE IN KRAJINSKI PARK KOLPA 
BORIS GRABRIJAN, direktor zavoda 
Prostor: SJV 
 

 
 

5 
 

VINARSTVO, laboratorijske vaje 
POGLED V SKRIVNOST STABILIZACIJE VIN 
ANTON PEZDIRC, enolog in FRANCI ABSEC, predavatelj 
Prostor: LAB (laboratorij v kleti prizidka) in KEM,izvedba bo v dveh prostorih, držite se priloženega seznama 
 

6 

WELLNESS TURIZEM,  
V WELLNESS TURIZMU JE PRIHODNOST 
mag. SEBASTJAN REPNIK, predavatelj, z gostujočo predavateljico SUZANO BALON, vodjo SPA in Wellness centra 
zdravja in lepote, Terme Čatež, d.d. 
Prostor: P3 
 

7 

GOSPODARJENJE V ŽIVINOREJI, 
UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA ZA RAČUNANJE KRMNIH OBROKOV 
Urška Trobec, predavateljica 
Prostor: 5. ŠOL. URA:RA1, 6. ŠOL. URA: RA3, 7.ŠOL.URA: RA3 
 

8 

PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE, 
VARNA HRANA – MIT ALI RESNIČNOST 
dr. Jože Podgoršek, predavatelj 
Prostor: P4 
 

9 

TRAJNOSTNI RAZVOJ Z OSNOVAMI BIOLOGIJE,  
KROŽENJE MATERIALOV, KROŽNO GOSPODARSTVO ali STARO JE LAHKO NOVO 
Barbara Turk, predavateljica 
Prostor: 5. ŠOL.URA: SJV;  6.ŠOL.URA:/, 7.ŠOL.URA: / 
 

10 

TRAJNOSTNI RAZVOJ Z OSNOVAMI BIOLOGIJE,  
ELEKTRONSKE BAZE PROSTORSKIH PODATKOV - KAKO NAJDEM HIŠO, PARCELO, KMETIJO IN ŠE KAJ 
Primož Mavsar, Območna geodetska uprava Novo mesto 
Prostor: 5. ŠOL.URA: /, 6.ŠOL.URA: RA1, 7.ŠOL.URA: RA1 
 

11 

GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV,  
BI GOJIL IN UPORABLJAL ŽUŽELKE – ZAKAJ PA NE? 
dr. Mateja Colarič Bajc, predavateljica 
Prostor: MAT1 
 

12 

TURISTIČNA GEOGRAFIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA,  
50 ODTENKOV DEDIŠČINE 
dr. Lea Kužnik, predavateljica 
Prostor: KD 
 

13 

ANIMACIJSKA PREDSTAVITEV ŠTUDENTKE 2. letnika ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA GOSTINSTVO IN TURIZEM 
MOJA KARIERNA POT IN DOMAČA TURISTIČNA KMETIJA KOŠIR KRANJSKA GORA  
Katja Košir, študentka  
Prostor: MAT2 
 

 
 

 
Dodatno dokumentacijo vodita pisarna ravnateljice ter vodja Aktiva za PRI VSŠ Grm. 
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6.4 PRILOGA - PODELITEV CERTIFIKATOV, DNE 21.12.2015 
 
PROGRAM: NARAVOVARSTVO 

ŠTEVILKA 
CERTIFIKATA 

PRIIMEK IME  PODROČJE 

Drugi: 
samostojnost 
in pozitivnost  

Dvornik Polonca gradnje iz lesa 

Drugi: 
samostojnost 
in pozitivnost 

Mostek  Irena gradnje iz lesa 

Drugi: 
samostojnost 
in pozitivnost 

Kotar  Laura gradnje iz lesa 

Drugi: 
samostojnost 
in pozitivnost 

Okleščen  Lucijan gradnje iz lesa 

Drugi: 
samostojnost 
in pozitivnost 

Slapničar Simon gradnje iz lesa 

 
PROGRAM: GOSTINSTVO IN TURIZEM 

ŠTEVILKA 
CERTIFIKATA 

PRIIMEK IME  PODROČJE 

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Peternel Luka Organizacija gostinskih 
dogodkov 

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Štajdohar  Jana Organizacija gostinskih 
dogodkov 

 
PROGRAM: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 

ŠTEVILKA 
CERTIFIKATA 

PRIIMEK IME  PODROČJE 

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Barbo Mateja Konjereja 

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Grudnik Petra Konjereja 

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Zupančič Alja Konjereja 

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Karlič Katja Predelava mleka 

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Povh Matej Logistika in mehanizacija v 
kmetijstvu 

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Ozimek  Simon Logistika in mehanizacija v 
kmetijstvu 

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Žurga Jožef Logistika in mehanizacija v 
kmetijstvu 
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ŠTEVILKA 
CERTIFIKATA 

PRIIMEK IME  PODROČJE 

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Černelič  Primož Logistika in mehanizacija v 
kmetijstvu 

Tretji: 
Zaupanja vreden  

Tomšič Jan Trajnostni razvoj  

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Štepec  Tjaša Trženje in promocija 

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Kranjec Rok Trženje in promocija 

Tretji: 
Zaupanja vreden 

Odlazek Sabina Trženje in promocija 

Drugi: 
samostojnost 
in pozitivnost  

Požar Janez Logistika in mehanizacija v 
kmetijstvu 

Prvi:  odgovornost 
in pozitivnost 

Strahan Lara Trženje in promocija 

 
 
 


