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V študijskem letu 2017/18 smo si za vodilno misel izbrali sledeče: 

" Če ni radosti, preprostosti in lahkotnosti v tem, kar počneš, to ne pomeni nujno, da moraš 

zamenjati to, kar počneš. Lahko zadošča, da spremeniš, kako to počneš. 

E. Tolle 

»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  161 (15. oktober 2017) 
 

     

 
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 
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dejavnostjo šole. 
Na Višji strokovni šoli zavoda Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma smo v študijskem letu 
2017/18 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.  
 
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 2017/18 
 
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« 
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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 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 2017/18. Namreč 
ravno nezaposlenost mladih je v celotni EU eden največjih problemov. 
 
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. 
 
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 2017/18 tretjič zapovrstjo zasnovali 
in realizirali v decembru 2017 DAN ZAME za naše študente (2. karierni dan) ter tako kot v prejšnjem 
letu izvedli v mesecu novembru 2017 SREČANJE Z DELODAJALCI za študente (1. karierni dan) in v 
mesecu februarju 2018 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 2017/18 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. 
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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 2017/18 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 2017/18 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 2017/18 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 2017/18 aktivna članica Skupnosti VSŠ Slovenije, udeleževali smo se 
različnih srečanj in izobraževanj, ki jih je skupnost organizirala.  

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. 
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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 2017/18 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 2017/2018 
 
V študijskem letu 2017/18 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 2017/18, informativni dnevi in druge promocijske aktivnosti šole 
 

I. Razpis 
 

Za študijsko leto 2017/18 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 15. 10. 2017 (po Rokovniku MIZŠ zaključek vpisa – termin za prenos vpisanih na Prijavno službo 
Celje) 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 37 

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

Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT) 

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

27 

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

1 

Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR) 

1. letnik: redni študij inženir/inženirka naravovarstva 19 

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

SKUPAJ: 
 

87 

 
V študijskem letu 2017/18 e bilo v programe 1. letnika vpisanih 87 študentov, od tega 83 študentov 
vključenih v redni študij in 4 študentov vključenih v izredni študij. 
 
 
Stanje vseh vpisanih študentov v študijskem letu 2017/18 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. 
2017/18 

Št. l. 
2016/17 

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 

37 24 25 48 50 51 
(50+1pon.) 

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

16 13 34 14 16 14 

2. letnik: redni študij 
– ponavljanje letnika 

inženir/inženirka 
kmetijstva in krajine 

9 19 8 9 10 25 

2. letnik: redni študij 
– ponovni vpis 

inženir/inženirka 
kmetijstva in krajine 

2 0 0 0 1 2 

1. letnik (ciklus): 
izredni študij 

inženir/inženirka 
kmetijstva in krajine 

1 2 0 3 4 7 

2. ciklus: izredni 
študij 

inženir/inženirka 
kmetijstva in krajine 

2 0 2 3 6 5 

3. ciklus: izredni 
študij 

inženir/inženirka 
kmetijstva in krajine 

0 2 3 5 6 5 

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

67 60 72 82 93 93 
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Vrsta programa: Poklic: Število študentov: 

Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT) 

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

27 20 23 43 50 52 

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

13 5 9 14 10 17 

2. letnik: redni študij 
– ponavljanje letnika 

organizator/organiza
torka v gostinstvu in 
turizmu 

2 4 12 7 10 13 

2. letnik: redni študij 
– ponovni vpis 

organizator/organiza
torka v gostinstvu in 
turizmu 

0 1 0 1 1 1 

1. letnik (ciklus): 
izredni študij 

organizator/organiza
torka v gostinstvu in 
turizmu 

1 1 1 1 7 6 

2. ciklus: izredni 
študij 

organizator/organiza
torka v gostinstvu in 
turizmu 

1 0 0 1 2 2 

3. ciklus: izredni 
študij 

organizator/organiza
torka v gostinstvu in 
turizmu 

0 0 1 2 2 6 

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

44 31 32 69 82 97 

Izobraževalni program Naravovarstvo 
(NAR) 

 

1. letnik: redni študij 
inženir/inženirka 
naravovarstva 

19 17 40 32 50 56 

2. letnik: redni študij 
inženir/inženirka 
naravovarstva 

9        24 9 20 20 18 

2. letnik: redni študij 
– ponavljanje letnika 

inženir/inženirka 
naravovarstva 

14 5 13 18 14 20 

2. letnik: redni študij 
– ponovni vpis 

inženir/inženirka 
naravovarstva 

2 2 1 1 1 - 

1. letnik (ciklus): 
izredni študij 

inženir/inženirka 
naravovarstva 

2 4 4 2 13 5 

2. ciklus: izredni 
študij 

inženir/inženirka 
naravovarstva 

2 2 1 6 2 4 

3. ciklus: izredni 
študij 

inženir/inženirka 
naravovarstva 

2 0 6 3 2 13 

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

50 54 74 82 103 116 

Število vseh študentov (vsi programi, vse 
generacije): 

161 145 192 233 277 306 
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II. Informativni dnevi  
 
Informativni  dnevi so v skladu z nacionalnim šolskim koledarjem potekali v petek, 9. in v soboto, 10. 
februarja 2018 in so bili relativno dobro obiskani, izvedli pa smo še jesenske informativne dneve, v 
štirih terminih v oktobru 2018 (4., 11., 18. in 19. oktober 2018). 
 

 
 

 
 
 
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, ravnateljica Helena Jurše Rogelj. 

• Predstavitev vpisnega postopka in druga tehnična navodila, Irma Svetec Hudoklin 
 

• 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 - 9. in 10. februar 2018:  

- za program Upravljanje podeželja in krajine: 15 kandidatov za redni študij, za izredni 
0.  

- za program Gostinstvo in turizem: 4 kandidatov za redni študij, za izredni 0.   
- za program Naravovarstvo: 3 kandidatov za redni študij, za izredni 0.  
  
SKUPAJ: 22 za redni študij in 0 za izredni študij. 

 
II. Jesenski informativni dan (4 termini, oktober 2018)   

- 10 kandidatov za izredni študij  
 
      III. MUNERA 3 

V študijskem letu 2017/18 smo se v okviru razpisa »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«, MUNERA 3, vodilni partner Šolski center 

Nova Gorica (vključuje večino srednješolskih centrov in srednjih ter višjih strokovnih šol v 

Sloveniji), ki ga financira ESS in katerega cilje je povečati vključenost zaposlenih v programe 

nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi 
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potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja 

in delovanja v sodobni družbi, vključili tudi na GRM NM. V okviru Grma Novo mesto bomo v 

okviru tega projekta v izobraževanje na VSŠ ter usposabljanje vključili več kot 600 oseb, razvili 

pa bomo do 100 lastnih izobraževalnih programov za programe usposabljanja, od tega 

računamo na vključitev cca 90 oseb v višješolsko izobraževanje.  

Tako je že v mesecu septembru, takoj po odobritvi projekta in prvih informacijah, stekla obsežnejša 

promocijska kampanja za vpis zaposlenih v VSŠ programe izobraževanja, tako iščemo nove študente 

kot tudi vzpodbujamo naše nekdanje študente, ki študija še niso dokončali, da se za študij ponovno 

odločijo. 

IV. 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 2018 ,  
 
Vseslovenskemu sejmu izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja ´Informativa 2018´ (Gospodarsko 
razstavišče Ljubljana, 26. in 27. 1. 2018). 
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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 2017, 
Sejem zaposlovanja Novo mesto, Črnomelj, Sejem Graben, Sejem AGRA 2018, promocija v Hiši 
kulinarike in turizma, na drugih lokacijah in pri delodajalcih). 
 
Promovirali smo se 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 petek, 2. februarja 2018, smo sodelavci Višje strokovne šole Grm Novo mesto in Visoke šole za 
upravljanje podeželja Grm Novo mesto pripravili promocijski dogodek, namenjen dijakom predzadnjih 
in zaključnih letnikov obeh 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 16 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.   
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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. 
 
Vsi podrobnejši podatki v zvezi s prijavami, vpisom in sorodnimi zadevami so v referatu VSŠ. 
 
 
 
3.3 Strokovni sodelavci šole  
 
Kader Višje strokovne šole Grm Novo mesto so v študijskem letu 2017/18 sestavljali sodelavci, ki so 
neposredno zaposleni na šoli oz. na šolskem centru in zunanji sodelavci. 
 
I. PREDAVATELJI IN INŠTRUKTORJI, ki so v študijskem letu 2017/18 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 
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(VRF) – predavateljica, Ekološka pridelava hrane - inštruktorica 

10. 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) 

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

12. 
Jana Goršin Fabjan, dr. 

vet. med. Zdravstveno varstvo domačih živali (VDŽ) – predavateljica 

13. 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, Zdravstveno varstvo domačih živali (VDŽ) - laborant 

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

15. Helena Jurše Rogelj 
Ekološka pridelava hrane (EPH) – predavateljica, Razvoj podeželja z 

zakonodajo (RPZ) - predavateljica 

16. Angelca Hrovat 

Podjetništvo in trženje – predavateljica, Trajnostni razvoj z izbranimi 

poglavji biologije (TRB) - predavateljica, Praktično izobraževanje1 in 2 

(PRI) – organizatorica praktičnega izobraževanja 

17. Marja Majer Cuk 
Razvoj podeželja z zakonodajo (RPZ) – predavateljica, Podjetništvo in 

trženje (PIT) – inštruktorica* 

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

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

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

20.. dr. Julij Nemanič Vinarstvo (VIN) - predavatelj 

21. Franci Absec Vinarstvo (VIN) – predavatelj 

22. Anton Pezdirc Vinarstvo (VIN) - laborant 

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

24. Primož Mavsar 

Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB) - inštruktor 

dodatna predavanja s področja prostora in geografskih informacijskih 

sistemov in orientacije 

25. 
dr. Lea-Marija Colarič-

Jakše Turizem in rekreacija na podeželju (TRP) – predavateljica 

 
 
 
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  
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10. mag. Sebastjan Repnik 

Osnove kuharstva (OKU) – predavatelj, Poslovanje prenočitvenih in 
prehrambnih obratov (PPO) – predavatelj, Poslovanje hotelov in 
turističnih 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) - predavateljica 

13. Anton Pezdirc Harmonija okusov (HOK) – laborant 

14. Mojca Kogovšek, mag. 
Ekonomika podjetja (EKP) - predavateljica, 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 – laborant, Organizacija gostinskih dogodkov - laborant 

19. 
dr. Lea-Marija Colarič-
Jakše 

Organizacija gostinskih dogodkov (OGD)– predavateljica, Dopolnilne 
turistične dejavnosti (DTD) – predavateljica, Trženje v turizmu (TTU) - 
predavateljica 

 

 

 

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. Angelca Hrovat Podjetništvo in trženje (PIT) – predavateljica 

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. Irena Kurajić Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija – predavateljica 

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

15. Barbara Turk 

Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije (TRB) - predavateljica, 

Praktično izobraževanje (PRI) - organizatorica praktičnega izobraževanja; 

Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija – laborant, Vrednotenje 
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biotske raznovrstnosti (VBR) – laborantka 

 
 

Ostali sodelavci Višje strokovne šole v študijskem letu 2017/18, 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 2017/18 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. Podrobnosti v prilogi 6.1. Poleg 
uvodnega dne 2. oktobra, smo izvedli med 3. in 13. oktobrom 2017 uvodne projektne dneve 
vezane na posamezne predmete 1. letnikov vseh 3 študijskih programov in 2.l. programa GT, 
nadalje med 11. in 15. decembrom 2017 projektni teden Gozdarstvo – lovstvo – turizem za oba 
letnika UPK in NAR programa, med 3. in 5. januarjem 2018 živilski teden Sladkovodne ribe za vse 
študente VSŠ GRM ter med 14. in 18. majem 2018 Naravovarstveni tabor na Goričkem (prva 
poletna šola v okviru projekta LIFE NATURAVIVA) za študente 1. in 2. letnika programa 
naravovarstvo. 
 
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 
predhodni uskladitvi z dr. Matejo Colarič Bajc. 
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V študijskem letu 2017/18 smo izvajali sledeče izbirne predmete (samostojno - UPK) ali znotraj 
modulov (GT) oz. module (GT in NAR): 

 

Študijski Letnik študija Predmet 
Število kontaktnih 
ur po programu 

program    

UPK 1. letnik SAMOSTOJNI PREDMETI  

  Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu (GPV) 114 

  Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV) 102 

  Turizem in rekreacija na podeželju (TRP) 114 

UPK 2. letnik SAMOSTOJNI PREDMETI  

  Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) 114 

  Gospodarjenje v živinoreji (GŽI) 114 

  Zdravstveno varstvo domačih živali (VDŽ) 102 

  Logistika in mehanizacija v kmetijstvu (LMK) 96 

  Vinarstvo (VIN) 216 

GT 1. letnik MODUL OSNOVE GOSTINSTVA  

  Osnove kuharstva (OKU) 60 

  Osnove strežbe (OST) 60 

GT 2. letnik MODUL POSLOVANJE V GOSTINSTVU IN TURIZMU  

  Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov (PPO) 84 

  Poslovanje hotelov in turističnih agencij (PHT) 84 

  MODUL F&B  

  Hrana in pijače 60 

  Organizacija gostinskih dogodkov 72 

  Harmonija okusov 96 

  MODUL PROJEKTI V TURIZMU  

  Dopolnilne turistične dejavnosti - PIP 60 

NAR 2. letnik MODUL EKOSISTEMI  

  Ravnovesja ekosistemov 132 

  Gojenje in uporaba koristnih organizmov 96 

  Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija 96 

  Tehnologije obnovljivih virov energije - PIP 60 
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3.5 Uspešnost študentov pri študiju  
 
V študijskem letu 2017/18 je izpite opravljalo 131 študentov, od tega 17 evidenčno vpisanih (seštevek 
stolpca A), največ v programu Upravljanje podeželja in krajine - UPK (56), sledijo študenti programa 
Naravovarstvo -NAR (44) in nato študenti programa Gostinstvo in turizem - GT (31). Pri doseganju ECTS 
točk (stolpec B) so bili najuspešnejši študenti programa UPK (21,5), sledijo študenti programa GT (21,2 
ECTS) in NAR (19,4 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 (4,2 izpitov), sledijo študenti 
Naravovarstvo (opravili so 3,3 izpita) in z najmanjšim številom opravljenih izpitov so študentje 
programa Upravljanje podeželja in krajine z 2,9 opravljenega izpita v enem letu (stolpec C). Nižji 
kazalniki kažejo na to, da smo v analizo upoštevali evidenčno vpisane, ki so opravljali izpite v študijskem 
letu 2017/18,  v večini vsak posameznik po en ali dva izpita. Študent se evidenčno vpiše po treh letih, 
da lahko dokonča izobraževanje. 
 
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 
imajo študentje programa Gostinstvo in turizem v dveh letih v predmetniku 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 njihova povprečna ocena 7,0 (stolpec D), 
študenti programa Gostinstvo in turizem  do dosegli povprečno oceno 6, 0 in študenti Naravovarstva 
tudi 6,0. 
 
Tabela: Analiza uspešnosti študentov v študijskem letu 2017/18, 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 2017/18 po študijskih programih. 

Študijska smer / letnik 

Št. študentov, ki so 
opravljali izpite v 

št.l. 2017/18  

Povprečno št. 
doseženih ECTS točk 

v št.l. 2017/18 

Povprečno št. 
opravljenih izpitov v 

št.l. 2017/18 

Dosežena povprečna 
ocena opravljenih 

izpitov v št.l. 
2017/18 

 A B C D 

 povprečje za leto 2017/18 na študijsko skupino 

Študijski program UPK 56 21,5 2,9 7,0 

Študijski program GT 31 21,2 4,2 6,0 

Študijski program NAR 44 19,4 3,3 6,0 

       131 
 
Na nivoju šole znaša: 

• povprečno število opravljanj posameznega izpita na aktivnega študenta za študijsko leto 
2017/18 znaša 1,13 izpita 

• povprečno število komisijskih izpitov pri predmetu 1,15 (nakazuje slabši trend glede na 
pretekla leta) 

• povprečna ocena opravljenega izpita za študijsko leto pa znaša 8,02, opazen je nekoliko manjši 
trend 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: 
 
Za vsakega študenta je bil na podlagi razgovora in medsebojnega usklajevanja narejen individualni 
načrt praktičnega izobraževanja. Za študente , ki so se vključili v projektne naloge v MIC, so bili narejeni 
tudi Sporazumi o praktičnem izobraževanju, iz katerih je natančno razvidno, kaj so naloge študenta, kaj 
se bo pri izvedbi naloge študent naučil in kdo je njegov mentor. Sporazum je bil pripravljen tudi za 
študente, ki so delali pri drugih delodajalcih. 
 
Vsebinska struktura izvajanja praktičnega izobraževanja: 
 
PROJEKTNE NALOGE: 12 študentov je v okviru praktičnega izobraževanja izvajalo projektno nalogo, in 
sicer: 

o področje Logistika in mehanizacija v kmetijstvu, 12 študentov 
o področje Konjereja, 3 študentke 
o področje Trženje in prodaje na učilni okusov, 1 študentka 
o področje Zelišča, 1 študentka. 

 
Druge opredelitve v okviru izvajanja praktičnega izobraževanja: 

• OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA pri drugih delodajalcih v celoti ali v deležu: 
Dva (2) študenta sta opravljala praktično izobraževanje pri drugih delodajalcih – na dveh tržno 
usmerjenih kmetijah. . 6 študentov je kombiniralo praktično izobraževanje na MIC in v 
podjetjih. 

 
V študijskem letu 2017/18 je praktično izobraževanje uspešno zaključilo 18 rednih študentov 1. letnika. 
 
DRUGI LETNIK 
 
Študenti drugega letnika so zaključevali projektne naloge. Ena študentka je v okviru projektne naloge 

izvajala tudi praktični del diplomske naloge . Njen izdelek je bil Koledar uspešnih Grmčanov. 

V študijskem letu 2017/18 je aktivno zaključilo praktično izobraževanje 10 rednih študentov drugega 
letnika.  
 
V študijskem letu 2017/18 je 10 študentov iz 2. letnika programa Upravljanje podeželja in krajine 
prejelo certifikat»Zaupanja vreden«, in sicer 6 študentov za področje Logistika in mehanizacija v 
kmetijstvu, 2 študentki za področje Konjereja, 1 študent za področje Trženja in turizma ter 1 študentka 
za področje Promocija in trženje.  
 
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 2017/18 smo prenovili strukturo praktičnega izobraževanja za študente 
Naravovarstva (velja skupno za 1. in 2. letnik) glede na prejšnja leta. Študenti so se po večini odločali 
za delo v MIC, kjer so imeli posamezne projektne naloge oziroma so večino ur praktičnega 
izobraževanja delali pri delodajalcih, kjer bodo opravljali tudi diplomske naloge. 
 
 
PRVI LETNIK: 
 
V študijskem letu 2017/18 so študenti opravljali projektne naloge Pridelava in predelava zelišč na MIC, 
kjer so skupaj z mentorico Ano Marjanović tudi zasnovali diplomske naloge s tega področja.  
 
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 Ane Marjanović 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 in poglavje 3.7). 
 
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. 
 
DRUGI LETNIK: 
 
V študijskem letu 2017/18 so študenti 2. letnika pod vodstvom Ane Marjanović načrtovali in oskrbovali 
20 arov zelišč in dišavnic. 
 
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 6 5 2 0 

2. letnik - redni 8 0 0 0 

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. 
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III. Študijski program - GOSTINSTVO IN TURIZEM 

 
Praktično izobraževanje na višješolskem programu gostinstvo in turizem (v nadaljevanju GT) smo 
izvajali v okviru MIC-a (Medpodjetniškega izobraževalnega centra) in pri drugih delodajalcih, s katerimi 
ima šola sklenjeno pogodbo o praktičnem izobraževanju GT, kjer se je več študentov pod vodstvom 
mentorjev na praktičnem izobraževanju GT vključevala v izdelavo projektnih nalog. Projektne naloge 
so lahko osnova tako za pridobitev certifikata »Zaupanja vreden« (priloga 6.4) kot osnova za nadaljnje 
delo izdelave zaključnega dela študenta, to je diplomska naloga za področje GT (poglavje 3.7). Študenti 
so posamezna projektna dela izvajali v obliki gostinsko turističnih dogodkov v okviru Hiše kulinarike in 
turizma, nekaj del pa izvedli tudi kot samostojne gostinske dogodke.  
 
V tem študijskem letu smo oblikovali novo razdelitev PRI (v nadaljevanju praktičnega izobraževanja) in 
sicer 200 ur PRI so študentje opravili v okviru MIC-a (večji del v okviru Hiše kulinarike in turizma manjši 
del pa po ostalih enotah šole) in 200 ur PRI so študentje opravili pri delodajalcih s katerimi ima šola 
sklenjeno pogodbo o praktičnem izobraževanju za GT.  
 
Različne aktivnosti, ki so v skladu s katalogom PRI, so študenti izvedli tudi pri delodajalcih na 
verificiranih učnih delovnih mestih, kjer so se vključevali v delo na različnih gostinsko turističnih 
dogodkih.  
 
Študentje so pri svojem praktičnem izobraževanju uporabljali najsodobnejšo tehnologijo tako v okviru 
MIC-a kot pri ostalih delodajalcih. Ponudba delovnih mest za študente VSŠ je bila objavljena na spletnih 
straneh šole in jo sproti enkrat letno tudi dopolnjujemo. Vsi pomembni dokumenti vezani na praktično 
izobraževanje študentov študijskega programa GT se nahajajo na spletni strani višje strokovne šole in 
pri organizatorju praktičnega izobraževanja. 
 
 

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 14 0 0 

2. letnik - redni 1 12 0 0 

1. – 3. ciklus - izredni 
študij 

0 2 0 0 
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IZVEDBA PROJEKTOV ŠTUDENTOV PROGRAMA GOSTINSTVO IN TURIZEM 
 

IME IN PRIIMEK ŠTUDENTA NASLOV PROJEKTA 

KATJA SOTOŠEK, NIVES 
MIKEŠIČ, PIA TRAMTE 

PROMOCIJA ŠOLE V OKVIRU INFORMATIVNIH DNEVOV IN 
PREDINFORMATIVE NA GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU 

DANICA BJELIĆ, ELMEDINA 
DURIĆ, NIKOLETA LAZIĆ, 
MILICA TODOROVIĆ   

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

DENIS RIFELJ, MITJA 
GORKIČ, JASMINA KUHAR, 
JANJA PERGAR 

CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN 

 

 
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 občasna srečanja. V 
aktivu so poleg organizatorjev praktičnega izobraževanja sodelovali tudi ravnateljica Helena Jurše 
Rogelj, predavateljica dr. Mateja Colarič Bajc in referentka ga. Irma Svetec Hudoklin ter tako skupaj 
tvorili Razvojni tim višje šole. Imeli smo 3 širše razvojne aktive ter več manjših srečanj. V okviru aktiva 
smo skupaj organizirali v februarju 2018 tudi Karierni dan. 
 
AKTIV ORGANIZATORJEV PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA je v okviru stalne skrbi za kakovost izdelal 
več dodatnih navodil in jih tekom leta tudi preverjal ter ob zaključku študijskega leta izdelal 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. 
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3.7 Diplomiranje  

 
V študijskem letu 2017/18 je v 5 terminih diplomiralo 15 študentov:  
 

Zap. 
št. Študent / ka Naslov diplomske naloge Mentor; somentor 

Datum  
zagovora 

1. Slak Matej 
Z VRTA NA MIZO - KULINARIČNE 
MOJSTROVINE V OBČINI MIRNA PEČ dr. Kužnik Lea 17.05.2018 

2. 
Filipčič 
Amadeja BIOTERAPIJA V WELLNESS TURIZMU 

mag. Repnik 
Sebastjan 21.06.2018 

3. Konajzler Anja 
ZASNOVA NARAVOSLOVNE UČNE POTI NA 
STUDENCU PRI SEVNICI Kurajić Irena 23.11.2017 

4. Hrastar Urška 
ANALIZA TIMSKEGA DELA V TURISTIČNIH 
PODJETJIH JV SLOVENIJE 

mag. Repnik 
Sebastjan 24.11.2017 

5. Cvitkovič Aleš 
POMEN GOZDA V KRAJINSKEM PARKU 
LAHINJA Goršin Anton 17.05.2018 

6. 
Zupanič 
Sebastian 

ANALIZA IN IZBOLJŠANJE ŽIVLJENSKIH 
RAZMER V RIBNIKU ZA KOI KRAPE Goršin Anton 24.11.2017 

7. Bartolj Simon 

IZKUŠNJE S POSTAVITVIJO NASADA IN 
PRIDELAVO ARONIJE TER MOŽNOSTI ZA 
TRŽENJE PLODOV NA LASTNEM PRIMERU 

dr. Colarič Bajc 
Mateja 17.05.2018 

8. 
Grmovšek 
Matic 

VARNA RABA FITOFARMACEVTSKIH 
SREDSTEV TER RAVNANJE Z ODPADNO 
EMBALAŽO IN OSTANKI PO UPORABI NA 
OBMOČJU TREBNJEGA 

dr. Colarič Bajc 
Mateja 24.11.2017 

9. Kuklec Katja 
VPLIV RASTLINSKE ZASTIRKE NA TALNO 
VLAGO TER RAST IN RAZVOJ RASTLIN Kurajić Irena 09.07.2018 

10. Špringer Rok 

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM 
USTVARIL – GOSPODAR NA KMETIJI 
ŠPRINGER Hrovat Angelca 23.11.2017 

11. Šernek Vanja 
POSLOVNI NAČRT PODJETJA JAHALNA ŠOLA 
THOR 

dr. Turnšek Mikačić 
Marija 24.11.2017 

12. Kuhar Jasmina 
DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAMA 
USTVARILA - MASAŽNI STUDIO JASMINA 

mag. Repnik 
Sebastjan 24.11.2017 

13. Čadonič Nika STRUPENE RASTLINE, ALI JIH POZNAMO mag. Ogrinc Urška 09.07.2018 

14. Stojkovski Ana 
STOPINJE IN SLEDI ŽIVALI V KOČEVSKIH 
GOZDOVIH Turk Barbara 09.07.2018 

15. 
Metelko 
Klemen 

ANALIZA VODE IZ VRTINE NA KMETIJI  
METELKO IN NJENA PRIMERNOST ZA 
NAPAJANJE ŽIVALI Goršin Fabjan Jana 17.05.2018 

 
 

• 4  študentov na študijskem programu UPK, 

• 5 študentov na študijskem programu GT in  

• 6 študentov na študijskem programu NAR 
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Struktura mentorjev diplomskih nalog, ki so bile zaključene v študijskem letu 2017/18: 

• mag. Sebastjan Repnik: 3  
• Angelca Hrovat: 1 
• Barbara Turk: 1 
• Tone Goršin: 2  
• Irena Kurajić: 2 
• dr. Mateja Colarič Bajc: 2  
• Jana Goršin Fabjan:1  
• dr. Marija Mikačič Turnšek:1  
• dr. Kužnik Lea: 1 
• mag. Ogrinc Urška: 1 

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 19. 12. 2017. Podelili smo 19 diplomskih listin, tistim, 
ki so diplomirali v obdobju od 1. 1. 2017 do 1. 12. 2017. 
 
Utrinek s svečane podelitve diplom: 

 
 
 
 
 
 
 
3.8 Študijska komisija 
 
Študijska komisija se je v študijskem letu 2017/18 sestala na 5. rednih sejah (12. 10. 2017, 8. 12. 2017, 
22. 3. 2018, 21. 6. 2018 in 14. 9. 2018), 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. 
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3.9 Predavateljski zbor 
 
Predavateljski zbor je v študijskem letu 2017/18 sklepal na 3 korespondenčnih sejah (18.10. 2017, 15.2. 
2018 in 9.7.2018). 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. 
 
 
 
3.10 Strateški svet 
 
Strateški svet se je sestal na dveh korespondenčnih sejah (18. 10. 2017 in 15.2. 2018) V študijskem 
letu 2017/18 je obravnaval in potrdil Poročilo o delu za študijsko leto 2016/17,  Letni delovni načrt za 
študijsko leto 2017/18, Samoevalvacijsko poročilo višje šole za študijsko leto 2016/17. 
 
 
 
3.11 Študentski svet 
 
Študentski svet je v študijskem letu 2017/18 je bil na novo oblikovan z volitvami 10. 1. 2018, 
obravnaval je Samoevalvacijsko poročilo višje šole za študijsko leto 2016/17 in podal pozitivno 
mnenje za 8 predavateljev, ki so zaprosili za ponovni naziv predavatelj višje šole.  
 
 
 
3.12 Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je v študijskem letu 2017/18 na svojih 2. sejah 
pripravljala in sprejela Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2016/17, analizirala ankete 
deležnikov ter načrtovala in izvedla notranje presoje.  
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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 2017/18 . 

 
 
 
Dokumentacijo o delovanju strokovnih arhivov vodijo in hranijo vodje strokovnih aktivov, letni 
delovni načrti aktivov in poročila pa se hranijo tudi v referatu. 
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3.14 Imenovanja in napredovanja predavateljev  
 
V študijskem letu 2017/18 smo s pridobitvijo soglasja Komisije za akreditacijo višješolskih študijskih 
programov in višjih strokovnih šol v naziv predavatelj višje šole imenovali, ponovno imenovali ali 
doimenovali 9 predavateljev (1 predavatelja na 30. seji dne 12. 10. 2017 ter 8 predavateljev na 36. seji 
20. 9. 2018). Skupaj so bila podeljena soglasja za 31 predmetov. 
 
Tabela: Podeljena soglasja (prvo imenovanje, ponovno imenovanje ali doimenovanje) v naziv PREDAVATELJ VIŠJE ŠOLE na 
Komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol v študijskem letu 2017/2018: 
 

 IME IN PRIIMEK PROGRAM PREDMET 

 dr. Lea-Marija Colarič-

Jakše 

Gostinstvo in turizem 

Gostinstvo in turizem 

Gostinstvo in turizem 

Upravljanje podeželja in krajine 

Dopolnilne turistične dejavnosti  

Organizacija gostinskih dogodkov  

Trženje v turizmu 

Turizem in rekreacija na podeželju 

2. Barbara TURK Upravljanje podeželja in krajine 

Upravljanje podeželja in krajine 

Upravljanje podeželja in krajine 

Naravovarstvo 

Treniranje konj in učenje jahanja  

Turizem in rekreacija na podeželju 

Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije 

Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije 

3. dr. Julij NEMANIČ Upravljanje podeželja in krajine 

Gostinstvo in turizem 

Vinarstvo  

Harmonija okusov 

4. dr. Jože PODGORŠEK Upravljanje podeželja in krajine 

Upravljanje podeželja in krajine 

 

Upravljanje podeželja in krajine 

Naravovarstvo 

Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu 

Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi 

površinami 

Podjetništvo in trženje 

Podjetništvo in trženje 

5. dr. Mateja COLARIČ 

BAJC 

Upravljanje podeželja in krajine 

Upravljanje podeželja in krajine 

Upravljanje podeželja in krajine 

Naravovarstvo 

Varstvo rastlin s fitofarmacijo 

Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu 

Gojenje in uporaba koristnih organizmov 

Gojenje in uporaba koristnih organizmov 

6. Metka KOGOVŠEK, 

mag. 

Gostinstvo in turizem 

Gostinstvo in turizem 

Gostinstvo in turizem 

Ekonomika turizma  

Trženje v turizmu  

Ekonomika podjetja  

7. Tone HROVAT Upravljanje podeželja in krajine 

Naravovarstvo 

Naravovarstvo 

Naravovarstvo 

Organizacija in poslovanje  

Organizacija in poslovanje 

Načrtovanje dejavnosti v prostoru 

Energetske in okoljske perspektive 

8. Urška TROBEC Upravljanje podeželja in krajine  

Upravljanje podeželja in krajine  

Upravljanje podeželja in krajine 

Rastlinska pridelava in reja živali 

Zdravstveno varstvo domačih živali 

Gospodarjenje v živinoreji 

9. Igor HROVATIČ Naravovarstvo  

Upravljanje podeželja in krajine 

Upravljanje podeželja in krajine 

Podjetništvo in trženje  

Podjetništvo in trženje  

Razvoj podeželja z zakonodajo 

 
V študijskem letu 2017/18 je v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 
napredovala sodelavka Mojca Kogovšek. 
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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. 

Uspešen primer so bila sicer izobraževanja v okviru obsežnejšega projekta CPI "Krepitev kompetenc 

strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda", ki ga vodi 

več partnerjev (institucij, ki se ukvarjajo predvsem s sistemom izobraževanja in usposabljanja), in se 

del vsebin nanaša tudi na višje šolstvo. Ta del je v organizacijskem smislu prevzela SKUPNOST VIŠJIH 

STROKOVNIH ŠOL. Predavatelji so imeli možnost obiskovanja brezplačnih predavanj v okviru:  

• Modula 1: Izobraževanje predavateljev višjih strokovnih šol na področju pedagoško-

andragoškega znanja – PAI. Ta modul zajema naslednja predavanja: S samozavestnim 

nastopom in kulturo dialoga do uspeha v razredu; Predavanje, ki prepriča; Nova spoznanja in 

metode v izobraževanju odraslih; Jaz, učitelj.  

• Modula 2: Izobraževanje strokovnih delavcev višjih strokovnih šol na področju uvajanja in 
zagotavljanja kakovosti – Kakovost. Modul zajema predavanje Notranja presoja sistema 
vodenja kakovosti.  

• Modula 3: Inovativni pristopi v poučevanju. Ta modul zajema naslednja predavanja: Inovativna 
učna okolja in predavatelj v inovativnih učnih okoljih; Moč ustvarjalnosti; Oblikovanje in raba 
računalniške predstavitve ter Uporaba multimedije v izobraževanju.  

Seveda pa so 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 2017/18 je bil po nekajletnem premoru s strani Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani zopet razpisan Program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih 
strokovnih šol v obsegu 30 KT. Predavatelji višje strokovne šole Grm imajo povečini že opravljeno 
pedagoško-andragoško izobrazbo, zato se v študijskem letu 2017/18 z VSŠ GRM nihče od predavateljev 
ni vpisal na ta akreditirani program. Izvajal se je tudi Modul 1: Izobraževanje predavateljev višjih 
strokovnih šol na področju pedagoško-andragoškega znanja – v okviru projekta CPI (poglavje 3.15), ki 
šteje samo za potrebe imenovanja ob opravljenem celotnem modulu 1 in pripadajočemu 
samostojnemu delu. Takšnega izobraževanja se je z VSŠ GRM udeležila 1 predavateljica. Komisija za 
akreditacijo je predavateljici ob ponovnem imenovanju upoštevala 3 KT pod Vidni dosežki za pridobitev 
naziva predavatelj višje šole na področju izobraževanja. 
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3.17 Mednarodne izmenjave  
 
Izobraževanje v okviru programa Erasmus+ 
 
Šola je v študijskem letu 2017/18 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 do konca maja 2018 realizirali 80 % upravičenih sredstev predhodnega 
razpisa Erasmus+ projekta iz leta 2016 (študijski leti 2016/18), pričeli pa smo tudi s črpanjem sredstev 
novo pridobljenega projekta maj 2017 (študijski leti 2017/19). Predavatelji Višje strokovne šole so se v 
okviru programa Erasmus+ udeležili različnih usposabljanj v Italiji, v Franciji, na Poljskem, v Nemčiji, v 
Turčiji, na Slovaškem … 
 
 
Erasmus + program – programske države 
 

• Za mobilnost sodelavcev smo porabili sredstva starega projekta (1.6.2016 – 31.5.2018), 
nismo pa porabili vseh sredstev za študente, zaradi preslabega interesa. 

• Za mobilnost študentov smo koristili novi projekt: številka zadeve: KA1-HE-62/17, številka 
sporazuma: 17-103-012370. Obdobje trajanja projekta: 1. 6. 2017 do (vključno) 31. 5. 2019.  

Podrobnosti v prilogi. 
 
 
3.18 Tutorstvo  
 
Tutorstvo se na šoli izvaja v dveh oblikah, 

• tutorica – predavateljica dr. Mateja Colarič Bajc,  

• tutorji so tudi predavatelji - organizatorji praktičnega izobraževanja ter referentka za 
študijske in študentske zadeve, 

• 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, 
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. V razdelku Diplome smo poleg obrazcev in navodil 
dodali opisna navodila oz. postopek do diplome, vse od A do Ž. 
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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 2017/18 delali dr. 

Marija Turnšek Mikačić in Angelca Hrovat skupaj z Razvojnim timom VSŠ. 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. Informacije so 
dostopne tudi na spletni strani Višje strokovne šole. 
 
Dokumentacijo vodita sodelavki Kariernega centra, dr. Marija Turnšek Mikačić in Angelca Hrovat. 
 
 
 
 
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. Ravnateljica je tudi vodila projektno pisarno za VSŠ in za zavod Grm Novo mesto, 
kot celoto.  
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4. DRUGE AKTIVNOSTI ŠOLE  

 
4.1.1. ŠOLSKI PROJEKT - VINSKI VEČERI  

 
Študenti 1. in 2. letnika programa gostinstvo in turizem so se v okviru vaj pri predmetu Organizacija 
gostinskih dogodkov ter pri praktičnem izobraževanju vključevali v organizacijo in izvedbo šestih 
vinskih večerov v Hiši kulinarike (16.11.2017, 21.12.2017, 18.1.2018, 15.2.2018, 15.3.2018, 19.4.2018). 
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. 
 
Primer vabila na Vinski večer, 14. 3. 2018: 

 
 

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 
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gradivo o izvedbi posameznih vinskih večerih, vključno s fotografijami s posameznih dogodkov, je 
dostopno tudi v arhivu spletne strani Višje strokovne šole, več v prilogi. 
 

4.1.2. DRUGE AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV 
- Udeležba na Oblikovalski okuševalnici Ljubljana 2017, november 2017 (študenti 2. letnika 

študijskega programa Gostinstvo in turizem), pod mentorstvom Francija Mežiča. 
- Priprava na udeležbo na GTZ 2018 (udeležba oktober 2018; študentki Manca Kavšek, Nikoleta 

Lazić), pod mentorstvom Francija Mežiča (M. Kavšek) in Sonje Milanović (N. Lazić). 
- Pogostitve na podelitvi diplom, novoletnem kosilu za zaposlene in še več drugih prireditvah v 

domeni VSŠ (pod mentorstvom Sebastjana Repnika) 
- Priprava in izvedba razstave poprtnikov (pod mentorstvom Sebastjana Repnika in Katje Junc) 

ter udeležba s poprtniki na Božični razstavi poprtnikov v Deželi kozolcev. 
- Zasaditev sadnega drevja na Gorjancih (1. letnik študijskega programa Naravovarstvo pod 

vodstvom Antona Goršina) v organizaciji društva Gorjanske košenice 
- Zasnova, oblikovanje in promocija koledarja za Grm novo mesto – center biotehnike in turizma 

(Tjaša Bradač, pod mentorstvom Angelce Hrovat) 
- Organizacija odprte prireditve za materinski dan (študenti 2. letnika študijskega programa 

Gostinstvo in turizem). 
- Udeležba študentov na turistični borzi ITB Berlin, marec 2018 (študenti 2. letnika študijskega 

programa Gostinstvo in turizem). 
- Udeležba štirih študentov 2. letnika študijskega programa Gostinstvo in turizem (Manca 

Kavšček, Benjamin Hribar, Monika Bobnar in Klavdija Turk na petdnevnem izobraževanju v 
Ankari, Turčija, v okviru projekta Erasmus+: FLOURY FOOD SAFETY TRAINING FROM VIRTUAL 
TO REALITY FOR YOUTH – FFS (Key action: Cooperation for innovation and the exchange of 
good practices Field: Strategic partnership for youth) – izvedba aktivnosti v sodelovanju s 
projektnim partnerjem Univerza v Mariboru. 

- Udeležba na več vabljenih predavanjih…. 
 
 
 

4.2 ORGANIZACIJA DOGODKOV IN KONFERENC  

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

dijake in študente Konzorcija biotehniških šol Slovenije na temo »BUČNA SEMENA IN BUČNO 
OLJE«. Tekmovalci so se pomerili v šestih različnih kategorijah:  
- kulinarika: priprava jedi  
- živilstvo: priprava živilskih proizvodov (pekovskih ali slaščičarskih)  
- vizualna umetnost: priprava pogrinjka (na temo mleka oz. izdelkov iz mleka  
- znanje  
- fotografski natečaj v dveh kategorijah: a) podkategorija dijaki in študenti  
- priprava prispevka 
Tekmovanje je potekalo 12. aprila 2018, v IC PRIRAMIDA MARIBOR. VSŠ GRM je zastopala 
tudi študentka programa Gostinstvo in turizem, ki je tekmovala v kategoriji priprava 
prispevka. 
 

• Soorganizacija (z Visoko šolo GRM Novo mesto, Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru ter 
Občino Sevnica) 11. mednarodne konference: Logistika v kmetijstvu: »Kratke oskrbovalne 
verige v kmetijstvu«, ki je potekala v četrtek, 9. novembra 2017 na Grm Novo mesto. 
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V OKVIRU PROJEKTA UŽIVAM TRADICIJO (»Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do 
Jadrana«) sta v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v programskem obdobju 
2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, programski 
specifični cilj 2.1 Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma, potekali: 
 

• v torek, 19. 12. 2017 Mednarodna konferenca ZAČUTI LOKALNO, ZAŽIVI Z NAVDIHOM, z 
naslovom »ZAČUTI LOKALNO – ZAŽIVI Z NAVDIHOM, december 2017«, kjer so bili poleg 
partnerjev projekta med aktivnimi predavatelji tudi 2 uspešna diplomanta in 3 študenti Višje 
strokovne šole Grm, 

• v torek, 20. 3. 2018 Mednarodna konferenca ZAČUTI LOKALNO, ZAŽIVI Z NAVDIHOM z 
naslovom: »KULINARIČNA DEDIŠČINA SKOZI PRIZMO TURISTIČNIH DOGODKOV IN PONUDBE 
LOKALNIH BLAGOVNIH ZNAMK«, 
 

• dne 13. aprila 2018 - Etnološki dogodek z naslovom ETNOLOŠKE IN KULINARIČNE 
ZNAČILNOSTI SLOVENIJE kot podporni strokovni dogodek ob otvoritvi 20. državnega 
tekmovanja v organizaciji GRMA NOVO MESTO – CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA ter ZVEZE 
ZA TEHNIŠKO KULTURO SLOVENIJE »ETNOLOŠKE IN KULINARIČNE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE« 
in udeležba na predstavitvah raziskovalnih nalog na temo OBLETNICE IN JUBILEJI, 

 

• izdelana je bila analiza stališč in pripravljenosti do sodelovanja gostinskih ponudnikov na 
območju Dolenjske (ponudba in pripravljenost  za sodelovanje pri projektu Uživam tradicijo ter 
sočasnem razvoju blagovne znamke). Ob tem za bil zasnovan interni projekt OMIZJE, ki deluje 
kot permanentna »razpravljalnica« na temo razvoja gostinsko – turistične ponudbe in trženja 
sektorja v regiji, 

 

• več delavnic na temo ohranjanja kulinarične dediščine (november, december 2017), kjer smo 
razvijali dediščinske skupnosti, ki temeljijo na prenosu tradicionalnih znanj priprave 
poprtnika in tradicionalnih dolenjskih jedi,  

 

• priprava neformalnih in formalnih programov izobraževanja 
 

V OKVIRU PROJEKTA LIFE NATURAVIVA (projekt Biodiverziteta – umetnost življenja, akronim LIFE 
NATURAVIVA (LIFE16 GIE/SI/000711) smo izvedli več projektnih aktivnosti, ki temeljijo na dogodkih in 
konferencah, ostalo v povezavi s tem projektom sledi v naslednjem podpoglavju), kjer izpostavljamo: 

• izvedbo Naravovarstvenega tabora na Goričkem (prva poletna šola v okviru projekta, podakcija 
B4.3) za študente 1. in 2. letnika naravovarstva med 14. in 18. majem 2018 ter  

• izvedbo konference POMEN NARAVOVARSTVENEGA IZOBRAŽEVANJA ZA USPEŠNO 
KMETOVANJE, podakcija D1.4 Konference, ki je bila izvedena v okviru aktivnosti Konzorcija 
biotehniških šol Slovenije na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, v sklopu Dneva kmetijskega in 
živilskega šolstva, v sredo, 29. avgusta 2018. 

 
V študijskem letu 2017/18 so sodelavci Višje strokovne šole, ki so zaposleni tudi kot učitelji na Srednji 
kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, organizirali vinogradniško-vinarsko tekmovanje – 13th 
Europea Wine Championship, ki je tokrat potekalo od 26. do 30. 4. 2018 na Grmu Novo mesto.  
 
 

4.3. PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV TER SORODNE AKTIVNOSTI  
 
Nadaljevali smo z izvajanjem Interreg SLO – HR projekta UŽIVAM TRADICIJO kot partnerji pri 
vodilnemu partnerju BIC LJ (tudi podpoglavje 4.2.). 
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V OKVIRU PROJEKTA LIFE NATURAVIVA (projekt Biodiverziteta – umetnost življenja, akronim LIFE 
NATURAVIVA (LIFE16 GIE/SI/000711) smo v septembru 2017 intenzivno pričeli z delom kot partnerji v 
projektu. To je prvi LIFE projekt za GRM Novo mesto, ki se bo zaključil leta 2022. Projekt sodi v 
prednostno področje »Okoljsko upravljanje in informacije«, t.i. komunikacijski projekt. Izvedli smo 
več projektnih aktivnosti: 
 

• sodelovanje pri izdelavi komunikacijske strategije ter aktivnostih, ki temeljijo na njej, 

 

• sodelavci na projektu so se udeleževali ključnih aktivnosti in delovnih sestankov (Ljubljana, 

Bohinj, Grad). Tako so v študijskem letu 2017/18 sodelovali v dveh obiskih zunanjega 

nadzornika za Slovenijo, ki ima monitor nad tem projektom za Slovenijo in predstavnika MOP 

ter v treh sestankih usmerjevalnega odbora (UO)  projekta LIFE NATURAVIVA, 

 

• GRM je nosilec akcije B4: Biodiverziteta v srednjih šolah: v okviru akcije B4.1 smo se 

dogovarjali glede bodoče zasaditve na učni poti GRM, saj bo le-ta v naslednjem študijskem 

letu v deležu tudi poligon za izvedbo delavnic za učitelje partnerskih šol (tudi B4.2) ter 

poletne šole o biodiverziteti za dijake in študente partnerskih šol (podakcija B4.3), 

 

• skupaj s študenti VSŠ GRM smo sodelovali tudi v promociji projekta, biodiverzitete ter samega 

zavoda GRM na različnih dogodkih po Sloveniji (podakcija D1.7), npr. na 21. Bolšjem sejmu 

rastlin v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani 21. 4. 2018 ter na 6. Festivalu ekološke hrane v 

Podsredi 17. 6. 2018 

 

• izvajali smo mreženje z ostalimi LIFE in drugimi projekti, sofinanciranimi s strani EU (podakcija 

D2.1), tako smo 20. 3. 2018 v okviru mednarodne konference »KULINARIČNA DEDIŠČINA SKOZI 

PRIZMO TURISTIČNIH DOGODKOV IN PONUDBE LOKALNIH BLAGOVNIH ZNAMK«, mrežili z 

Interreg projektom UŽIVAM TRADICIJO ter 17. 6. 2018 na 6. Festivalu ekološke hrane v 

Podsredi mrežili s projektom LIFE ARTEMIS,  

 

• v okviru podakcije D2.2 smo mrežili s partnerskimi šolami v okviru Konzorcija biotehniških šol 

Slovenije in uspešno izvedena konferenca z naslovom POMEN NARAVOVARSTVENEGA 

IZOBRAŽEVANJA ZA USPEŠNO KMETOVANJE na sejmu AGRA dne 29. 8. 2018 je primer 

uspešnega mreženja na nacionalnem nivoju, naslednji korak je mreženje s partnerskimi šolami 

znotraj EU, ki sledi v prihodnjem študijskem letu,  

V študijskem letu 2017/18 smo kot partnerji pri vodilnemu partnerju Nacionalni inštitut za biologijo 
nadaljevali z delom na Ciljnem raziskovalnem projektu (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 se je uspešno zaključil 30. 9. 2018, 
katerega javna predstavitev rezultatov na MKGP (glavni financer, poleg ARRS) bo v novembru 2018. 
Ostali soizvajalci so bili Kmetijski inštitut Slovenije, Veterinarska fakulteta in Biotehniški center Naklo. 
 
V študijskem letu 2017/18 smo nadaljevali s prijavami na različne projekte kot partnerji ali kot vodilni 
partner ter pri vseh drugih pobudah. V maju 2017 smo v okviru GRM Novo mesto sodelavci VSŠ GRM 
oddali prijavo kot partnerji v projektu na 3 različne EIP projekte – Evropsko partnerstvo za inovacije 
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na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja 
podeželja 2014–2020 – kot partnerji v projektih, za katere še nimamo podatkov o odobritvi, in sicer: 
»SADJARJI OPRAŠEVALCEM IN OPRAŠEVALCI SADJARJEM«, prijavitelj Nacionalni inštitut za biologijo, 
»ZMANJŠEVANJE OBREMENITEV IZ KMETIJSTVA NA POVRŠINSKE IN PODZEMNE VODE«, prijavitelj 
Geološki zavod Slovenije ter »PITANJE GOVEDI ZA PRIREJO GOVEDINE VRHUNSKE KAKOVOSTI«, 
prijavitelj EMONA Razvojni center za prehrano d.o.o. 
 
Druge projektne aktivnosti VSŠ GRM Novo mesto, pretežno v sodelovanju z ostalimi enotami zavoda, 
so  opredeljene v Prilogi 6.1. 

 

 

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 sodeluje pri pripravi letnega delovnega načrta in poročila o delu, sodeluje pri pripravi 
dokumentacije potrebne za nastopna predavanja predavateljev, pri organizaciji kariernih dni za bodoče 
dijake, informativnih dni, opravlja svetovalno delo glede vpisa in karierne usmerjenosti, opravlja in 
sodeluje pri individualnih razgovorih s potencialnimi študenti ter sodeluje pri promociji šole. 
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6. PRILOGE  

 

6.1 RAZVOJNO DELO IN PROJEKTNE AKTIVNOSTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
GRM NOVO MESTO 

 
 
6.1.1. POROČILO O RAZVOJNEM DELU v študijskem letu 2017/18 
 
Razvojno delo, ki je primarno namenjeno kakovostnejšemu pedagoškemu delu višje strokovne šole, 

smo na VSŠ GRM NM tudi v študijskem letu 2017/18 razvijali na več področjih in v okviru več internih 

in neposredno sofinanciranih projektov. V nadaljevanju predstavljamo 20 pomembnejših projektov, 

po imenu, po načinu financiranja, po ciljih oz. dosežkih projekta in po tipu razvojne aktivnosti .
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Tabela: 20 pomembnejših projektov, po imenu, po načinu financiranja, po ciljih oz. dosežkih projekta 

in po tipu razvojne aktivnosti. 

  Cilj / Dosežki Tip razvojne 
aktivnosti 

1. »Uživam tradicijo po 
kulinarični transverzali 
od Panonije do 
Jadrana« 
Financiranje: Program 
sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija – Hrvaška v 
programskem obdobju 2014 – 
2020, prednostna os 2: 
Ohranjanje in trajnostna raba 
naravnih in kulturnih virov, 
programski specifični cilj 2.1 
Aktivno ohranjanje dediščine 
preko trajnostnega turizma. 
Vodilni partner projekta je BIC 
Ljubljana. 
 

Cilj projekta (celotno) je vzpostaviti kulinarično 
transverzalo od Panonije do Jadrana, ki bo 
obiskovalcem ponudila edinstveno doživetje 
avtohtone tradicije, običajev in kulinarike v obliki 
privlačnih programov, ki bodo potekali ob kulturnih 
in naravnih spomenikih od Prekmurja in Osrednje 
Slovenije do krapinskega območja in Istre in sicer 
ob trajnostnem sodelovanju lokalnih ponudnikov v 
dediščinskih skupnostih. Tako bodo obiskovalci 
lahko aktivno in celovito doživeli dediščino na 
sodoben način. 
Izvedene aktivnosti na VSŠ GRM NM: 

• več delavnic za študente na temo 
ohranjanja kulinarične dediščine 
(november, december 2017), kjer smo 
razvijali dediščinske skupnosti, ki temeljijo 
na prenosu tradicionalnih znanj priprave 
poprtnika in tradicionalnih dolenjskih jedi,  

• priprava neformalnih in formalnih 
programov izobraževanja (Sooblikovanje 
izobraževalnih programov 
»INTERPRETATOR KULINARIČNE 
DEDIŠČINE«, »INTERPRETATOR 
KULINARIČNE DEDIŠČINE VODNIK / 
GOSTITELJ", vključevanje vsebin 
kulinarične dediščine v izvedbeni kurikul 
študijskih programov Upravljanje podeželja 
in krajine, Naravovarstvo ter Gostinstvo in 
turizem;) 

• dne 19. decembra 2017 »Mednarodna 
konferenca ZAČUTI LOKALNO, ZAŽIVI Z 
NAVDIHOM z naslovom: KULINARIČNA 
DEDIŠČINA SKOZI PRIZMO TURISTIČNIH 
DOGODKOV, december 2017«. 

• dne 20. marca 2018 – Mednarodna 
konferenca ZAČUTI LOKALNO, ZAŽIVI Z 
NAVDIHOM z naslovom: KULINARIČNA 
DEDIŠČINA SKOZI PRIZMO TURISTIČNIH 
DOGODKOV IN PONUDBE LOKALNIH 
BLAGOVNIH ZNAMK  

• dne 13. aprila 2018 - Etnološki dogodek z 
naslovom ETNOLOŠKE IN KULINARIČNE 
ZNAČILNOSTI SLOVENIJE kot podporni 
strokovni dogodek ob otvoritvi 20. 
državnega tekmovanja v organizaciji 
GRMA NOVO MESTO – CENTRA 
BIOTEHNIKE IN TURIZMA ter ZVEZE ZA 
TEHNIŠKO KULTURO SLOVENIJE 
»ETNOLOŠKE IN KULINARIČNE 
ZNAČILNOSTI SLOVENIJE« in udeležba na 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Razvoj prosto 
izbirnih 
modulov, 
Mednarodno 
sodelovanje,  
Sodelovanje z 
drugimi 
višjimi šolami 
in drugimi 
institucijami v 
terciarnem 
izobraževanju, 
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ  
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predstavitvah raziskovalnih nalog na temo 
OBLETNICE IN JUBILEJI. 

• Izdelana je bila analiza stališč in 
pripravljenosti do sodelovanja gostinskih 
ponudnikov na območju Dolenjske 
(ponudba in pripravljenost  za sodelovanje 
pri projektu Uživam tradicijo ter sočasnem 
razvoju blagovne znamke). Ob tem za bil 
zasnovan interni projekt OMIZJE, ki deluje 
kot permanentna »razpravljalnica« na 
temo razvoja gostinsko – turistične 
ponudbe in trženja sektorja v regiji. 

• Udeležba na več študijskih turah v Slovenji, 
na Hrvaškem in v Italiji (tudi nekaj 
študentov!) 

• Prenovljena in urejena (glavnino zadev) je 
bila šolska zidanica na Trški gori – aktivnost 
se nanaša na cel šolski center, je pa tako 
tudi VSŠ pridobila nov prostor za izvedbo 
turističnih kulinaričnih dogodkov oz. 
izobraževanja v podporo izvedbi gostinsko 
– turističnih storitev. 

 

2. Ciljni raziskovalni projekt 
(CRP): Pomen divjih 
opraševalcev pri 
opraševanju kmetijskih 
rastlin in trajnostno 
upravljanje v kmetijstvu 
za zagotovitev 
zanesljivega 
opraševanja »Divji 
opraševalci« 
 
Financiranje: RS, projekt št.: 
CRP V4-1622 
Vodilni partner projekta je 
Nacionalni inštitut za biologijo 
(NIB).  

 

Glavni cilji projekta, ki je bil v celoti izveden do 30. 
9. 2018,  so bili: 

• ugotoviti pomen divjih opraševalcev pri 

opraševanju ekonomsko 

najpomembnejših, od opraševanja 

odvisnih, kmetijskih rastlin (predvsem 

sadnega drevja in jagodičevja) v Sloveniji,  

• na podlagi ugotovitev pripraviti rešitve za 

boljšo izrabo in trajnostno rabo potenciala 

divjih opraševalcev v Sloveniji in predlagati 

ukrepe za izboljšanje le-tega,  

• predlagati ukrepe za zmanjšanja 

negativnega vpliva kmetijstva in  

• preveriti zdravstveno stanje 

najpomembnejših divjih opraševalcev na 

kmetijskih površinah. 

Projekt je v celoti izveden, v raziskovalno delo, ki se 
je nanašalo predvsem na analizo naleta 
opraševalcev na izbrane vrste in sadne drevja na 
točno določeni lokaciji, je so bili vključeni študenti 
pri predmetu Gojenje koristnih organizmov in en 
diplomant ter raziskovalka. 

 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 

3. Biodiverziteta – 
umetnost življenja, 
akronim LIFE 
NATURAVIVA  
Financiranje: EU (sklad LIFE) in 
RS, projekt št.: LIFE16 
GIE/SI/000711), področje 

Splošni cilj projekta je razkriti izjemne naravne 
dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti 
nevarnosti, ki jim pretijo, predvsem z vidika izgube 
vrste, dejanske in potencialne koristi biodiverzitete. 
Največ aktivnosti se dogaja na zavarovanih 
območjih in v okviru dogodkov in »narave zunaj 
parkov«, sporočila o vrednosti biodiverzitete 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Sodelovanje z 
drugimi 
višjimi šolami 
in drugimi 
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»Okoljsko upravljanje in 
informacije«, t.i. 
komunikacijski projekt. 
Vodilni partner projekta je 
Nacionalni inštitut za biologijo 
(NIB).  

 

povezujemo s kulturno dediščino in umetnostjo, 
pridružujemo se prireditvam in koncertom.. 
O nujnosti ohranjanja biodiverzitete izobražujemo 
in ozaveščamo različne ciljne skupine, od vrtcev do 
študentov, od kmetov do politikov, delujemo in 
promoviramo se na sejmih, razstavah, okoljskih 
dnevih. Pripravili smo promocijski material, spletno 
stran, oblikovali celostno grafično podobo, 
permanentno objavljalo pa se objavlja tudi 
socialnih omrežjih. Izdelana je bila obsežna tudi 
komunikacijska strategija, zasnovana razkošno 
knjiga o biodiverziteti Slovenije, promocijsko PP 
gradivo (dr. Davorin Tome), izveden naravoslovnih 
fotografski natečaj… Aktivnosti in rezultate projekta 
redno objavljamo na spletni strani: 
www.naturaviva.si 

Dve pomembnejši aktivnosti v študijskem letu 
2017/18, katere nosilec je bila VSŠ Grm Novo 
mesto, je tudi izvedba: 

• Izvedba Naravovarstvenega tabora na 
Goričkem za študente 1. in 2. letnika 
naravovarstva (med 15. in 19. majem 
2018) ter  

• Izvedba Konference POMEN 
NARAVOVARSTVENEGA 
IZOBRAŽEVANJA ZA USPEŠNO 
KMETOVANJE, ki je bila izvedena v 
okviru aktivnosti Konzorcija 
biotehniških šol Slovenije na sejmu 
AGRA, v sklopu Dneva kmetijskega in 
živilskega šolstva, v sredo, 30. avgusta 
2018. 

 

institucijami v 
terciarnem 
izobraževanju, 
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 

4. Učni izdelovalni 
laboratorij Grm Novo 
mesto: energetska 
učinkovitost in 
učinkovita raba virov v 
razvoju kmetijsko – 
živilskega sektorja 
 
Financiranje: MGRT: EU in RS 

V okviru razvojnih aktivnosti VSŠ smo 
vzpostavili Učni izdelovalni laboratorij Grm 
Novo mesto (UIL NM) po konceptu delovanja 
FabLab-ov (t.i. FabLab za agroživilstvo) - 
vzpostavitev podjetniške skupnosti in FabLab-
a, ki je organiziran kot platforma za prenos 
znanja, medgeneracijskega sodelovanja, 
kreativnega ustvarjanja in inovacij na področju 
agroživilstva na območju JV Slovenije in širše 
na nacionalni ravni. Platforma je vzpostavljena 
za vse MSP-je, s posebnim poudarkom na 
generiranju Start Upov in njihovi rasti. Cilj je 
nadgradnja obstoječega podpornega okolja za 
podjetništvo z vidika zagotavljanja znanja in 
tehnološke opreme za tehnično in digitalno 
izdelavo izdelkov na širšem področju 
agroživilske verige. 
V obdobju med januarjem in oktobrom 2018 
smo izvedli investicijsko fazo (nakup v skladu z 
naborom projekta) in izvedli oz. zasnovali 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Razvoj prosto 
izbirnih 
modulov, 
Mednarodno 
sodelovanje,  
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 
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razvojne in druge vsebinske aktivnosti 
projekta. To so: strokovna izobraževanja za 
zaposlene na temo ohranjana oz. izboljšanja 
semenskega materiala (tkivne kulture oz. 
mikropropagacija, izboljševanje semenskega 
materiala z različnimi laboratorijskimi in 
poljskimi tehnikami) in razvojno delo na temo 
implementacije ciljev koncepta industrija 4.0. v 
okviru digitalizacije posameznih tehnoloških 
procesov oz. prenosa podatkov  v smislu 
razvoja pametnih naprav  (npr.: povezovanja 
obstoječih vremenskih postaj, razvoj aplikacije 
za napovedovanje…).  

5. Odprta akademija za 
inovativni turizem 
 
Financiranje: CLLD - EU (sklad 
ESRR) in RS). 
Vodilni partner projekta je 
Fakulteta za organizacijske 
študije Novo mesto. 

 

VSŠ Grm je sodelovala pri oblikovanju ODPRTE 
AKADEMIJE ZA INOVATIVNI TURIZEM, ki služi 
soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala 
ključnih deležnikov za odličnost v turizmu. Vizija 
Akademije je razvoj inovativnega turizma ter 
postati prepoznaven, zanesljiv in priznan animator 
ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno 
odgovornega razvoja turizma, ki pomembno 
prispeva k celovitemu razvoju slovenskega 
turističnega prostora v skladu s Strategijo 
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. 
Strateške usmeritve Akademije se nanašajo na 
animacijo mlade generacije, odličnost turistične 
ponudbe, zadovoljstvo gostov v prostoru in 
zadovoljstvo s kakovostjo življenja v regiji 
odličnosti. Vsebina projekta se je definirala čez 4 
vsebinska področja, t.i. »ustvarjalnice«, ki so: 
Organizacija atraktivne prireditve, Oblikovanje in 
predstavitev privlačne zgodbe, Vzpostavitev 
dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju in 
Umetnost sožitja vin in kulinarike. 
Izvedene aktivnosti projekta: 

• priprava kurikuluma Odprtih ustvarjalnic 

inovativnega turizma;  

• promocija novega modela Odprtih 

ustvarjalnic inovativnega turizma;  

• organizacija in izvedba Odprtih ustvarjalnic 

inovativnega turizma – vključeni tudi 

študenti VSŠ GRM NM;  

• ustvarjanje novih osnovnih, delnih in 

integralnih turističnih proizvodov;  

• predstavitev ustvarjalnih nalog, 

praktičnega dela, podelitev certifikatov, 

izvedba forumov in konference;  

• izdaja Priročnika Odprte ustvarjalnice 

inovativnega turizma in ustanovitev 

Odprte akademije inovativnega turizma. 

 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Razvoj prosto 
izbirnih 
modulov, 
Mednarodno 
sodelovanje,  
Sodelovanje z 
drugimi 
višjimi šolami 
in drugimi 
institucijami v 
terciarnem 
izobraževanju, 
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 
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6. ŠIRIMO ZNANJE, DA 
OKREPIMO MOČ 
PODEŽELJA 
Financiranje: MKGP; PRP (EU - 
sklad ESKRP) in RS, podukrep 
16.9: Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v zvezi z 
zdravstvenim varstvom, 
socialnim vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga podpira 
skupnost, ter izobraževanjem 
o okolju in hrani 

 

Zasnova in pridobitev projekta, katerega cilj je 
razvoj dopolnilne dejavnosti v povezavi s 
prenosom znanj (izobraževanje o okolju in 
hrani) na štirih vključenih, partnerskih, 
kmetijah ter novih. Vloga VSŠ GRM NM je 
strokovna podpora razvoju področja v regiji ter 
izvajanje izobraževanj in strokovnih gradiv na 
temo razvoja dopolnilnih dejavnosti ter 
animacija terena za isti cilj. 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 

7. Projekti EIP: Ukrep 
Sodelovanje – zasnova 
in priprava projektov 
 
Financiranje: lastno 

 

V okviru projektov Sodelovanja PRP je Grm 
Novo mesto uradni predstavnik Konzorcija 
biotehniških šol Slovenije v skupini institucij, ki 
delujejo na področju kmetijstva, hrane in 
narave in sooblikujejo projekte EIP. V letu 
2017/18 je na to temo potekalo veliko 
aktivnosti. VSŠ Grm NM je v imenu GRM-a NM 
izvajala več aktivnosti priprave projektov (na 
VSŠ je potekalo več sklicev panožnih 
strokovnih srečanj kakor tudi tematskih 
srečanja KBTŠ). V študijskem letu 2017/18 smo 
na VSŠ GRM, poleg svetovalne vloge, oblikovali 
oz. sooblikovali in prijavili naslednje projekte 

• Pitanje govedi za priprejo govedine 
vrhunske kakovosti  (prijavitelj EMONA 
RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO 
d.o.o.) 

• Projekt SOOS – Sadjarji opraševalcem 
in opraševalci sadjarjem (prijavitelj 
NACIONALNI INŠTITUT ZA 
SODELOVANJE) 

• Zmanjševanje obremenitev iz 
kmetijstva na površinske in podzemne 
vode (prijavitelj GEOLOŠKI ZAVOD 
SLOVENIJE) 

• Vrtnarstvo – v sodelovanju z VISOKO 
ŠOLO ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA 
GRM je bil zasnovam projekt EIP 
VRTNARSTVO, katerega prijavitelj je 
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE 
PODEŽELJA GRM. 

• KROŽNO GOSPODARSTVO  - prijava se 
odda na naslednjem pozivu 

 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Sodelovanje z 
drugimi 
višjimi šolami 
in drugimi 
institucijami v 
terciarnem 
izobraževanju, 
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 

8. Projekti SRIP: Strokovno 
sodelovanje pri 
vzpostavitvi in 
delovanju PROJEKTA 
»SADNI PRIGRIZEK S 

Na podlagi rezultatov tekmovanj za najboljšo 
podjetniško idejo (Sevniška voščenka - prava 
manekenka – sadni prigrizek, tekmovanje 
POPRI 2017, izdelana v okviru projekta 
Podjetništvo in trženje), je predavateljica VSŠ 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Sodelovanje s 
sorodnimi 
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SPOROČILOM 
SLOVENSKE DEDIŠČINE« 
 
Financiranje: lastno 

 

GRM NM izdelala vsebinski del projekta s 
pomočjo katerega se je podjetje Turizem 
prevozi avtošola Prah s partnerjem Kartuzijo 
Pleterje – Kmetijstvo d.o.o. prijavil na razpis 
»Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 
2«, in bil s strani Ministrstva za gospodarstvo 
izbran. VSŠ Grm Novo mesto v celotnem 
obdobju bdi nad izvajanjem projekta, katerega 
cilj je  z razvojem in raziskavami pridobiti in 
zagotoviti možnosti za dolgoročno oskrbo s 
surovinami visoke kvalitete, ki zagotavljajo 
prigrizek s hranilno vrednostjo, ki blagodejno 
vpliva na zdravje in dobro počutje. Razvit bo 
tehnološki proces, ki bo omogočil industrijsko 
izdelavo izdelka ob upoštevanju ohranjanja 
lastnosti svežega sadja in varnosti uporabe. Do 
zaključka projekta bo razvit sadni prigrizek, 
narejen izključno iz sadja neškropljenih 
travniških sadovnjakov, ki bo v obliki sadnega 
usnja, brez dodanega sladkorja ali drugih 
umetnih dodatkov. To bo zdrav prigrizek, ki 
preseneti z okusom ter mehko usnjato 
strukturo. S pomočjo raziskav percepcije 
potrošnikov bo tako izdelan živilski proizvod, 
primeren za vse starosti in priložnosti, z 
razvojem atraktivnega ekodizajna pa bo 
uporaben tudi kot darilce ali spominek. 
V okviru tega projekta so sodelavci VSŠ v 
imenu izvajalca GRM NM izdelali tudi Študijo 
za delovanje garantnega sistema Zaupanja 
vreden. 

institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 

9. Četrto nacionalno 
Tekmovanje konzorcija 
biotehniških šol 
Slovenije v znanju in 
spretnostih dijakov in 
študentov  
 
Financiranje: lastno 

VSŠ GRM NM že vse od začetka zastopa GRM 
Novo mesto pri oblikovanju in izvedbi projekta 
Tekmovanje Konzorcija biotehniških šol 
Slovenije v znanju in spretnostih dijakov in 
študentov, ki poteka v pomladnem času na eni 
izmed šol članic. V študijskem letu 2017/18 
smo organizirali tekmovanje na temo »Bučna 
semena in bučno olje«, ki se je odvijalo na 12. 
aprila 2018 na IC Piramida Maribor. 
Tekmovalci so se pomerili v šestih različnih 
kategorijah. 

Sodelovanje z 
drugimi 
višjimi šolami 
in drugimi 
institucijami v 
terciarnem 
izobraževanju, 
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 

10. 11. mednarodna 
konferenca Logistika v 
kmetijstvu – 
sodelovanje, 9. 11. 2017 
Financiranje: lastno 

Organizatorji: Občina Sevnica, Fakulteta za 
logistiko Univerze v Mariboru, Grm Novo 
mesto – center biotehnike in turizma ter 
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM 
Novo mesto, izvedba na lokaciji VSŠ GRM NM. 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Mednarodno 
sodelovanje,  



Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma  
Višja strokovna šola  

Letno poročilo za študijsko leto 2017/2018 
 

44 

Osrednja tema konference, ki so se je udeležili 
predavatelji in udeleženci iz Slovenije, Hrvaške, 
Srbije, Madžarske in Indije, je bila Kratke 
oskrbovalne verige v kmetijstvu. Profesor iz 
Indije je poudaril pomen Indije v tržnem 
deležu svetovne pridelave in predelave hrane 
ter izpostavil kot slabost tehnološko 
nerazvitost in neenakomerno porazdelitev od 
presežkov prodaje v Indiji. Zanimiva je bila 
okrogla miza na temo problematike odpadne 
plastične folije v kmetijstvu, kjer so svoja 
mnenja izrazili Peter Molan iz Predikata, Aleš 
Avšič iz Zelenega hita, Janez Rekar iz Plastike 
Mesojedec in Tone Hrovat iz Grma Novo 
mesto – centra biotehnike in turizma. Dotaknili 
so se težav pri odpadni plastiki v kmetijstvu, 
količinah plastike, ki je dana na trg, materialov, 
spregovorili so o možnih rešitvah predelave ali 
obdelave  in strategijah v prihodnosti, o 
možnostih uporabe bioplastike, predstavili 
primer Švedske in sežigalnice na Dunaju, 
spraševali pa so se tudi ali je možno z odpadki 
obogateti. 
Konference so se udeležili tudi študenti VSŠ. 

Sodelovanje z 
drugimi 
višjimi šolami 
in drugimi 
institucijami v 
terciarnem 
izobraževanju, 
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 

11. Razvojne aktivnosti 
povezane z aktivnostmi 
Skupnosti VSŠ 
 
Financiranje: lastno, Erasmus+ 

• Na VSŠ GRM smo gostili 7. konferenco 

»Kakovost v višjih šolah«, 21. 11. 2017 

• Udeležba ravnateljice na 28. letni 

konferenci EURASHE (18. – 21. 4. 

2018) 

• Aktivno sodelovanje pri sooblikovanju 

Strategije VSŠ ( pod vodenjem SVSŠ, 

več področij) 

• Aktivno sodelovanje v skupini za 

mednarodne dejavnosti (tudi 

dvodnevna delavnica, 3. in 4. julij 

2018) 

• Druge redne aktivnosti 

Mednarodno 
sodelovanje,  
Sodelovanje z 
drugimi 
višjimi šolami 
in drugimi 
institucijami v 
terciarnem 
izobraževanju 

12. Razvoj dejavnosti 
karierne orientacije na 
Grmu Novo mesto in 
aktivnosti obogatitve 
izvedbenega kurikula 
Financiranje: lastno 

Karierna orientacija: Več aktivnosti za študente 
(karierni dnevi. npr.: srečanje z delodajalci, 
karierni razgovori, predavanja…) in dijake 
(potencialni vpis) ter diplomante. 
Obogatitev izvedbenega kurikula:  

• Projektni teden Osnove biologije 

• Projektni teden gozdarstvo in lov 

• Živilski tematski dnevi: sladkovodne 

ribe  

• Naravovarstveni tabor 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 



Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma  
Višja strokovna šola  

Letno poročilo za študijsko leto 2017/2018 
 

45 

• Predmetne, medpredmetne in 

programske strokovne ekskurzije in 

druge aktivnosti 

13. VINSKI VEČERI 2017/18 
Financiranje: lastno 

V študijskem letu 2017/18 je potekala že 3 
generacija vinskih večerov, v okviru katerih 
študenti VSŠ GRM NM, skupaj z mentorji, 
pripravijo bogato kulinarično ponudbo ob 
vinski spremljavi. V letošnjem letu so bila ti 
vina štajerskega vinorodnega okoliša. Vsak 3. 
četrtek v mesecu, od novembra do aprila, se 
nam je v Hiši kulinarike in turizma pridružil 
eden izmed vinarjev. Dogodek je odprt za 
javnost. 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
 

14. PROUČEVANJE in 
IMPLEMENTACIJA 
KONCEPTA SLOW FOOD 
ter DELOVANJE 
SISTEMA SLOW FOOD 
Financiranje: lastno, Erasmus+ 

Na VSŠ GRM NM smo se v študijskem letu 
2017/18 odločili za interni projekt proučavanja 
koncepta SLOW FOOD (avtor Carlo Petrini), 
katerega cilj je celosten razvoj podeželja in je 
zasnovan kot protiutež globalizaciji v 
kmetijstvu in živilstvu. Spodbuja se kot 
alternativa hitri hrani, ohranjanju 
tradicionalnih jedi, gojenju lokalnih rastlin in 
pasem domačih živali. 
V ta namen se je 17 sodelavcev tudi odpravilo 
na 2 dnevno študijsko turo v Italijo, Karnijske 
Alpe. 
Cilj tega internega projekta je povezan z vsemi 
razvojnimi cilji VSŠ GRM NM, tudi z večjim 
projektom Grma Novo mesto: Gospodarski 
grozd zaupanja vreden. 

Razvoj prosto 
izbirnih 
modulov, 
Mednarodno 
sodelovanje,  
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 

15. OMIZJE 
Financiranje: lastno 

Skupaj z zainteresiranimi gostinsko – 
turističnimi ponudniki (skupina se imenuje 
OMIZJE) smo zasnovali projekt OMIZJE, 
katerega cilj je dvig kakovosti izobraževanja 
VSŠ GRM na podlagi mnenj in stališč omizja, 
povezovanje sektorja v regiji, oblikovanje 
skupnih gostinsko – turističnih produktov 
(npr.: kulinarični festivali, kulinarične ture, 
degustacijski menuji, kulinarični spominki 
itd…). Skupina se srečuje mesečno oz. po 
dogovoru. 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 

16. ZELIŠČARSTVO V študijskem letu 2017/18 smo zasnovali 
okrepljeno proizvodnjo in predelavo zelišč ter 
oblikovanje tržne ponudbe. Poudarek je na 
inovativnosti proizvodov. Pri tem sodelujemo z 
različnimi gospodarskimi subjekti v okolju. 

 

17. Implementacija vsebin 
pomena dizajna v 
kmetijstvu in živilstvu 
 
Financiranje: lastno, MIZŠ 

Na podlagi sodelovanja z delodajalci in 
gospodarskim okoljem smo na VSŠ GRM NM v 
zadnjih letih zaznali večjo verzel – pomanjkanje 
znanja in vedenja o pomenu dizajna pri oblikovanju 
kmetijsko – živilske tržne ponudbe. Tako smo 
zasnovali projekt POMEN DIZAJNA V KMETIJSTVU 
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IN ŽIVILSTVU. Tako smo v izvedbeni kurikul pri 
posameznih predmetih, predvsem pa v okviru PI z 
mentorji PI vnesli te vsebine. Del tega se je kot 
rezultat izrazil tudi v obliki nove dizajnerske linije 
proizvodov Grma Novo mesto, katerih avtorji so 
študenti VSŠ, prav tako pa sooblikovalci dizajna.  
Strošek, ki se nanaša na razvojno delo je bilo 
izobraževanje in usposabljanje sodelavcev in 
skupine študentov, strokovno vodenje pri zasnovi 
novega dizajna. 
Primeri v priponkah. 

18. MEDNARODNO 
SODELOVANJE – 
INTERNACIONALIZACIJA 
VSŠ 
 
Financiranje: lastno, MIZŠ 

Na vseh strokovnih področjih VSŠ GRM si 
prizadevamo za aktivno mednarodno sodelovanje. 
Slednjega gojimo z več institucijami na območju 
nekdanje države Jugoslavije, Rusije in pa seveda 
drugih evropskih držav. 
Zasnovali smo projekt INTERNACIONALIZACIJA VSŠ 
GRM NOVO MESTO. V okviru tega internega 
projekta smo na zavodu zaposlili (v deležu) osebo, 
ki prihaja iz partnerske institucije Grma Novo mesto 
iz Beograda in deluje na dveh področjih – 
sodelovanje pri aktivnem mednarodnem 
sodelovanju za območje nekdanje Jugoslavije ter 
prenos znanja na področju gostinstva. 
Vsebinsko se aktivnosti nanašajo:  

• vpis študentov iz držav nekdanje 

Jugoslavije na VSŠ GRM NM, pri čemer je  - 

glede na stališča in potrebe delodajalcev v 

našem okolju – to predvsem vezano na 

smer gostinstvo 

• razvoj mednarodnega projekta GATUS za 

višje strokovne šole  

• razvoj strokovnih srečanj in konferenc na 

strokovnih področjih delovanja VSŠ 

Prav tako smo v fazi razvoja gradiv in spletne strani, 
ki bodo zagotavljala ustrezno podporo za 
intenziven vstop v mednarodno okolje. 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Mednarodno 
sodelovanje,  
Sodelovanje z 
drugimi 
višjimi šolami 
in drugimi 
institucijami v 
terciarnem 
izobraževanju, 
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 

19. Projekti razvoja 
izobraževalnih 
programov 
Financiranje: MIZŠ (EU+RS) 

VSŠ sodeluje pri projektih razvoja in izvedbe 
izobraževalnih programov oz. programov 
usposabljanja: Projekt MUNERA 3, Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019 
osrednja JV regija in Pridobivanje temeljnih in 
poklicnih kompetenc 2019-2022 osrednja JV regija. 
 
 

 

20. Projekt PRENOVA 
NARAVOVARSTVENIH 
IZOBRAŽEVALNIH 
PROGRAMOV 
 
  
Financiranje: lastno 

VSŠ GRM NM zelo aktivno sodeluje v 
PROGRAMSKEM ODBORU ZA NARAVOVARSTVO 
KONZORCIJA BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE. 
Šole, ki izobražujemo na področju 
NARAVOVARSTVA, smo ob sočasni odločitvi CPI, da 
evalvira programe na področju naravovarstvenega 
izobraževanja, organizirano pristopile k vsebinski 
prenovi / dopolnitvi programov. Zasnovale smo 
PROGRAMSKI ODBOR ZA NARAVOVARSTVO 

Razvoj 
izvedbenega 
kurikula,  
Razvoj prosto 
izbirnih 
modulov, 
Mednarodno 
sodelovanje,  
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KONZORCIJA BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE, ki je 
podrobno obravnaval obstoječe poklicne standarde 
in izdelal predloge za dopolnitev obstoječih 
poklicnih standardov naravovarstvenega 
izobraževanja na nivoju srednješolskega in 
višješolskega izobraževanja, se povezal s skupino 
strokovnjakov na območju RS in to skupino 
predlagal CPI-ju za dopolnilno posvetovalno telo pri 
njegovih postopkih, opravil obsežno analizo 
vsebinskih aktivnosti izvedbenega kurikula šol na 
področju naravovarstvenega izobraževanja in 
pripravil Mednarodno konferenco z naslovom 
POVEZANI V NARAVOVARSTVENEM 
IZOBRAŽEVANJU, ki je potekala v četrtek, 25. 
oktobra 2018, v Državnem svetu RS. 
 

Sodelovanje z 
drugimi 
višjimi šolami 
in drugimi 
institucijami v 
terciarnem 
izobraževanju, 
Sodelovanje s 
sorodnimi 
institucijami, 
ki delujejo na 
področjih za 
katere 
izobražuje 
VSŠ 

 

 
6.1.2 KOLEDAR KLJUČNIH DOGODKOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 za 
predavatelje in študente VSŠ GRM 
 
Tabela: KOLEDAR DOGODKOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 za predavatelje in študente VSŠ GRM 
 

2. oktober 2017 Uvodni dan (sprejem študentov – Uvodni dan) za vse 1. letnike in za 2. letnik 
GT 

2. oktober do 3. november 2017 Praktično izobraževanje – 5 tednov - 2. letnik UPK in NAR – redni 

3. do 13. oktober 2017 Projektni dnevi – za 1. letnike rednega študija ter 2. letnik GT kot del rednega 
pedagoškega procesa 

četrtki in petki (lahko pa tudi sobote) od 5. 
oktobra 2017, pa do konca študijskega leta 

Praktično izobraževanje – 2. letnik – redni GT (v tem času ni predavanj ali vaj, 
z možnimi izjemami) 

19. in 20. oktober 2017 Konferenca Trendi in izzivi v živilstvu – BIC Ljubljana 

16. oktober Začetek rednih predavanj za študente 1. letnika rednega študija NAR, UPK in 
GT, 2. letnika rednega študija GT ter za študente izrednega študija NAR, UPK 
in GT 

26. oktober 2017 Konferenca Začuti lokalno, zaživi z navdihom – Grm Novo mesto 

30. oktober do 3. november 2017 Jesenske počitnice 

november - februar Promocija VSŠ zaključnim letnikom srednješolskega izobraževanja 

6. november 2017 Začetek predavanj za študente 2. letnika NAR in UPK– redni študij 

9. november 2017 Konferenca Logistika v kmetijstvu (tema Kratke oskrbovalne verige v 
kmetijstvu) 

9. november 2017 1. karierni dan (srečanje z delodajalci, karierni razgovori, dopoldan v času 
konference Logistika v kmetijstvu) študentje nimajo predavanj po urniku, 
ampak druge obveznosti 

21. november 2017 Konferenca Kakovost v VSŠ Skupnosti VSŠ, lokacija Grm NM 

23. in 24. november 2017 Diplomski izpiti in seja Študijske komisije 

vsak 3. četrtek v mesecu, od novembra do 
aprila 

Vinski večeri (predstavitev vinarja in še 1 skupine hrane), 16. nov., 21. dec., 
18. jan., 15. feb., 15. marec, 19. april 

4. december 2017 do 2. januar 2018 Praktično izobraževanje za 1. letnik GT redni študij - 4 tedne 

11. -15. december 2017 Projektni teden Gozdarstvo – lovstvo – turizem za študente programov UPK 
in NAR 

19. december 2017 Podelitev diplom in certifikatov 

21. december 2017 Dan zame, dan za študente (tudi za študente GT, ki so na PRI) 

25. in 26. december 2017 Praznik 

25. december do 2. januar 2018 Novoletne in študijske počitnice 

1. in 2.  januar 2018 Praznik 

3. – 5. januar 2018 Živilski teden (tema SLADKOVODNE RIBE) 
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5. januar 2018 Zaključek 1. semestra za 1. letnik UPK in NAR - redni in 2. letnik GT - redni 

8. januar 2018 Začetek 2. semestra za 1. letnik UPK in NAR - redni in 2. letnik GT - redni 

8. januar do 23. marec 2018 1. izpitni roki za predmetne in delne izpite za 1. in 2. l. (1. semester) 

26. januar 2018 Zaključek 1. semestra za 1. letnik GT redni 

26. in 27. januar 2018 Informativa 

29. januar 2018 Začetek 2. semestra za 1. letnik GT redni 

2. februar 2. karierni dan (za dijake) 

9. februar 2018 Zaključek 1. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni 

12. februar 2018 Začetek 2. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni 

8. februar 2018 Kulturni praznik 

9. in 10. februar 2018 Informativni dnevi 

14. februar 2018 Seja Študijske komisije 

26. februar do 2. marec 2018 Zimske počitnice za 1. letnik UPK, NAR in GT in 2. letnik GT 

26. februar do 9. marec 2018 Praktično izobraževanje – 2 tedna - 2. letnik UPK in NAR - redni 

četrtki in petki (lahko pa tudi sobote) od 1. 
marca 2018, pa do konca študijskega leta 

Praktično izobraževanje – 1. letnik – redni GT (v tem času ni predavanj ali vaj) 

7. – 11. marca 2018 Mednarodna turistična borza v Berlinu – ITB Berlin 

12. marec do 13. april 2018 2. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (1. semester) 

16. marec 2018 Dan šole 

21. marec 2018 Rok oddaje poslovnih modelov za POPRI, sledi Regionalno ocenjevanje in 17. 
aprila osebne predstavitve ter zaključna prireditev 

2. april 2018 Velikonočni ponedeljek – praznik 

4. april 2018 3. karierni dan (za študente, diploma, izbirni predmeti) 

13. april 2018  20. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, 4. dec. 
- rok za oddajo e-prijave, 5. Marec - rok za oddajo naloge 

12. april 2018 Tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije, IC Piramida Maribor: 
»BUČNA SEMENA IN BUČNO OLJE«. 

13. april 2018 Zaključek 2. semestra za 1. letnik UPK in NAR redni ter za 3. ciklus- vsi izredni 

16. april do 22. junij 2018 Praktično izobraževanje za 1. letnik UPK in NAR- 10 tednov 

16. april do 25. maj 2018 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)  

26. do 30. april 2018 Meddržavno vinogradniško-vinarsko tekmovanje – 13th Europea Wine 
Championship (org. T. Pezdirc, F. Absec, T. Hrovat …) 

27. april 2018 Praznik 

27. april do 2. maj 2018 Prvomajske počitnice – PRI poteka, pedagoški del ne 

1. in 2. maj 2018 Praznik 

3. maj do 8. junij 2018 1. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)  

14. – 18. maj 2018 Naravovarstveni tabor na Goričkem (prva poletna šola v okviru projekta LIFE 
NATURAVIVA) za študente 1. in 2. letnika naravovarstva 

17. maj 2018 Diplomski izpiti 

25. maj 2018 Zaključek 2. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni 

28. maj do 15. junij 2018 Praktično izobraževanje -3 tedni – 2. letnik UPK in NAR - redni 

28. maj do 13. julij 2018 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester) 

15. junij 2018 Zaključek 2. semestra za 1. in 2. letnik GT – redni ter zaključek predavanj za 
izredni študij GT (1. in 2. ciklus)  

18. junij do 13. julij 2018 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester) 

21. junij 2018 Diplomski izpiti  

9. julij 2018 Diplomski izpiti in seja Študijske komisije 

15. julij do 15. avgust 2018 Poletne počitnice  

16. avgust do 7. september 2018 3. in 4. izpitni roki za predmetne izpite 1. in 2. letnika 

20. do 24. avgust 2018 Vpis v 1. letnik za redne in izredne študente sprejete v spomladanskem roku – 
1. rok 

7. september 2018 Podpis pogodb za izredne – 2.  in 3. leto izobraževanja 

10. september 2018 Oddaja vlog za ponavljanje 1. in 2. letnika  

17. do 19. september 2018 Vpis v 2. letnik – redni, program UPK, NAR in GT  

20. do 21. september 2018 Vpis v ponavljanje 2. letnika – redni program UPK, NAR in GT 
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24. september do 1. oktober 2018 Vpis v 1. letnik za redne in izredne študente sprejete v jesenskem roku - 2. rok 

do 8. oktober 2018 Vpis v 1. letnik za izredne študente - 3. rok (neposredni vpis) 

1. oktober 2018 Začetek študijskega leta 2018/2019 

 
Izsek iz posameznih koledarjev za 1. in 2. letnik višješolskega študija: 
Praktično izobraževanje 
Študenti 1. letnika programa GT so imeli prvi del praktičnega izobraževanja – 4 tedne v času od 4. decembra 2017 do 
2. januarja 2018. V tem času ni bilo predavanj. Drugi del PRI je potekal za študente 1. letnika programa GT ob četrtkih 
in petkih (lahko pa tudi ob sobotah), od 1. marca 2018, pa do konca študijskega leta, tako da v tem času ni bilo predavanj 
ali vaj. Praktično izobraževanje za 1. letnike programov UPK in NAR je bilo od 16. aprila do 22. junija 2018 (10 tednov). 
Študenti so imeli še 1 prosti dan za sistematski zdravstveni pregled po razporedu.  
 
Študenti 2. letnika programa GT so imeli praktično izobraževanje četrtke in petke (lahko pa tudi sobote) od 5. 
oktobra 2017 dalje, pa do konca študijskega leta, z izjemami, prva znana izjema je bila 12. oktober. Študenti 2. 
letnika programov NAR in UPK so imeli PRI razdeljeno v treh delih: 5 tednov - od 2. oktobra do 5. novembra, 2 
tedna - od 24. februarja do 9. marca in 3 tedne – od 28. maja do 15. junija 2018. 
. 
Izpitni roki 
Izpitni roki za predmetne izpite so bili razpisani predvidoma 14 dni po zaključenem predavanju posameznega 
predmeta. Izredni študenti so lahko opravljali izpite tudi v razpisanih izpitnih rokih za redne študente. 
Po potrebi smo razpisali dodatne termine zagovorov diplomskih nalog. 
 
 

6.2 PRILOGA – USPEŠNOST ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018  
 
Tabela: Analiza uspešnosti študentov v študijskem letu 2017/18, 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. 2017/18 
opravljali izpite 

Povprečno št. 
doseženih ECTS točk 
v št. l. 2017/18 

Povprečno št. 
opravljenih izpitov 
v št. l. 2017/18 

Dosežena 
povprečna ocena 
opravljenih izpitov 

UPRAVLJANJE 
PODEŽELJA IN KRAJINE 

    

redni študij      

UPK- 1. letnik  21 42,1 5,9 7,9 

UPK- 2. letnik (prvi vpis) 19 48,9 6,8 7,7 

UPK- 2. letnik 
(ponavljanje) 

6 9,2 1,5 7,3 

UPK- 2. letnik (ponovno 
obiskovanje) 

2 5,5 1 8 

izredni študij    0 

UPK-1. ciklus 1 55 6 8,8 

UPK-2. ciklus 2 5,5 1 8 

UPK-3. ciklus 0 0 0 0 

EVIDENČNO VPISANI 5 5,8 1 8,6 

Skupaj 56   0 

povprečje za leto 
2017/18 na št. skupino 

7 21,5 
 

2,9 7,0 

GOSTINSTVO IN 
TURIZEM 

    

redni študij      

GT- 1. letnik  15 40,3 8,5 7,6 

GT- 2. letnik (prvi vpis) 11 38,4 7,2 7,9 

GT- 2. letnik 
(ponavljanje) 

1 12 2 7,5 

GT- 2. letnik (ponovno 
obiskovanje) 

0 0 0 0 
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izredni študij     

GT-1. ciklus 1 56 11 8,18 

GT-2. ciklus 1 15 3 10 

GT-3. ciklus 0 0 0 0 

EVIDENČNO VPISANI 2 8 2 6,5 

Skupaj 31    

povprečje za leto 
2017/18 na št. skupino 

3,9 21,2 4,2 6,0 

NARAVOVARSTVO     

redni študij      

NAR- 1. letnik  13 52,1 9,6 8,5 

NAR- 2. letnik (prvi vpis) 9 40,2 6,6 6,6 

NAR- 2. letnik 
(ponavljanje) 

6 13,3 2,2 7,6 

NAR- 2. letnik (ponovno 
obiskovanje) 

2 0 0 0 

izredni študij  0 0 0 

NAR-1. ciklus 2 16,5 2,5 8,4 

NAR-2. ciklus 2 22,5 
 

3,5 9,0 

NAR- 3. ciklus 0 0 0 0 

EVIDENČNO VPISANI 10 10,7 1,7 7,8 

Skupaj 44    

povprečje za leto 
2017/18 na št. skupino 

5,5 19,4 3,3 6,0 

 
 
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 

 
2016/17 

 
2017/18 

Povprečno št. 
opravljanj 
posameznega izpita na 
študenta 

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

 
1,09 

 
1,13 

Povprečno število 
komisijskih izpitov pri 
predmetu 

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

0,84 
 

1,15 

Povprečna ocena 
opravljenih izpitov 

8,27 8,27 8,18 8,10 8,07        8,17       8,02 
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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 Novo mesto. Odvijal se je v petek, 2. februarja 2018, 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 16 dogodkov – animacijska predavanja in delavnice 
s predavatelji, delodajalci, študenti in diplomantoma, 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 ,  2 .  f e b r u a r  2 0 1 7  
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 

Iz študentskega življenja…. 

1.1. ODLIČNO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V TUJINI Erasmus+ 

MANCA KAVŠČEK, absolventka študijskega programa Naravovarstvo na VSŠ študentka 2. letnika Gostinstvo in 
turizem   
Kratka vsebina: Manca Kavšček  je uspešna in vsestranska študentka VSŠ GRM Novo mesto. Ob bogati zbirki fotografij bo 
predstavila izkušnjo praktičnega izobraževanja v tujini (Hrvaška, Dalmacija) ki ga je skupaj s sošolko opravljala v okviru 
programa Erasmus+. Njuno delo je bilo posvečeno iskanju naravnih lepot srednje Dalmacije in promociji območja preko 
naravne dediščine. Delodajalec je bil predstavnik turističnega sektorja. 
1.2. Predmetno področje: PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE 
OD PODJETNIŠKE IDEJE DO RESNIČNE POSLOVNE PRILOŽNOSTI 
ANJA SIMČIČ, absolventka programa Naravovarstva in študentka 2. letnika programa Upravljanje podeželja in 
krajine  
Kratka vsebina: Anja je skupaj s sošolko Tjašo dosegla drugo mesto na državnem podjetniškem tekmovanju POPRI 
2017 v Novi Gorici. Predstavila vam bo podjetniško idejo , ki postaja poslovna priložnost in pot do nje. 

2 

TERME KRKA d. o. o.  

ZAKAJ ŠTUDIRATI GOSTINSTVO IN TURIZEM? 

VANJA URBANČIČ, kadrovska služba, Terme Krka d.o.o. s CHEFOM KUHINJE 
Kratka vsebina: Gostinstvo in turizem temeljita na ljudeh in uspešna gostinska in turistična podjetja potrebujejo 
izobražene in prizadevne strokovnjake. Kakšni so trendi Term Krka na tem področju? Kratek show s šefom kuhinje. 

3 

MLEKARNA KREPKO d.o.o.  

Mlekarna Krepko in zakaj jesti ekološko pridelano hrano 

SANDRA TURNŠEK, direktorica 
Kratka vsebina: Mlekarna Krepko je posebnost med slovenskimi mlekarnami – je ena najmanjših, a zato visoko 
specializirana. Tradicionalni kefir je najstarejši znan probiotični mlečni izdelek, zato je za zdravje tako dragocen. 
Nekaj o Mlekarni Krepko in o tem, zakaj jesti ekološko pridelano hrano, nam bo povedala direktorica mlekarne 
Sandra Turnšek. 
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4 

Predmetno področje: APITERAPIJA – kot nekaj novega 
Kako medu dodati, še nekaj več, kako narediti dobro zgodbo? 

ROMAN KOŠALE, priznani slovenski čebelar, njegova zgodba temelji na načelih živeti z naravo in jo spoznavati v 

vsej njeni veličini. 

Kratka vsebina: Težko je oplemenititi nekaj, kar je že odlično, a se vedno najde pot. Spoznal sem dr. Gosarja, ki je 

prvi na svetu oplemenitil med s škrlatnim ameriškim slamnikom. Sinergija med medom in slamnikom je res nekaj 

posebnega. Nenehno pa odkrivam nove in nove kombinacije, na katere sem izredno ponosen (rdeča pesa, borovi 

vršički, materina dušica in zadnja novost granatno jabolko vse v kombinaciji z medom. Kako pravilno uživati med, 

da nam po ta res koristil ? Kako pristopiti k trženju? 

 

5 

Predmetno področje: GOSTINSTVO IN TURIZEM 
KUHANJE MALO DRUGAČE 
mag. SEBASTJAN REPNIK, predavatelj 
Kratka vsebina: Življenjska pot vsakega posameznika je različna, za ene težka, za druge lahka, predvsem pa odvisna 
od posameznikovega zornega kota ter soočanja z izzivi. Verjamem, da sem svojo pot »SKUHAL« in izbral sam, torej 
sem kreator svojega življenja in 100 % odgovoren za svoja dejanja. Vabljeni, da prisluhnete moji »ŽIVLJENJSKI 
KUHINJI.« 
 

6 

Predmetno področje: TURIZEM: ZGODBA O ZIDANICAH IN CVIČKU – INTEGRALNI TURISTIČNI PROIZVOD 
PODEŽELJA 
doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, predavateljica 
Kratka vsebina: Vinorodni okoliš Dolenjska ima odlično, bogato, pestro, kakovostno in edinstveno zgodbo o cvičku, 
v okviru katere se poleg cvička PTP tržijo zidanice kot nastanitveni objekti ter ponudba ob vinsko turističnih cestah. 
Gost dobi v roke gospodarjev ključ od zidanice in za nekaj časa postane njen gospodar. Cviček ima svojo zgodbo tudi 
v tradicionalni prireditvi Teden cvička, cvičkovem dvoru kraljev, princes in ambasadorjev ter Cvičkoreli. Velik 
doživljaj predstavljajo jesenske trgatve, ponekod sodobne, drugod tradicionalne. Steklenica cvička predstavlja darilo 
z močno zgodbo ali simbol pozornosti in tudi na ta način postaja cviček ambasador Slovenije v svetu. Vsebine 
podeželskega prostora je potrebno povezati v integralni turistični proizvod in ga na ustrezen način ponuditi 
odjemalcu. Gost je pomemben uporabnik našega prostora, zato je del zgodbe o zidanicah in cvičku 
gostoljubje, ki zajema celoto odnosov, ki nastajajo med gostom in gostiteljem na turističnem prostoru. Na ta način 
je potrebno prepoznati tudi zgodbe v drugih turističnih prostorih ter jih vključiti v sistem trženja. Za uspešnost 
unikatnega turističnega proizvoda pa je potrebno povezovanje, sodelovanje in mreženje ustvarjalcev turistične 
ponudbe. 
 

7 

Predmetno področje: VINARSTVO 
ČAROBNI MEHURČKI 
ANTON PEZDIRC, vodja vaj vinarstva na VSŠ 
Kratka vsebina: Tehnologija pridelave penečega vina. Kakovost vin se je na Slovenskem v zadnjih letih močno 
dvignila, vse zahtevnejši je tudi potrošnik. Kje se skrivajo ključne skrivnosti nege vin?  
 
 

8 

Predmetno področje: GOSPODARJENJE V ŽIVINOREJI  
UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA ZA RAČUNANJE KRMNIH OBROKOV 
URŠKA TROBEC, predavateljica 
Kratka vsebina: Rejskim ciljem prilagojen krmni obrok temelji na kakovostni krmi in je osnova za uspešno živinorejo, 
katere ključni cilji so odlična surovina (mleko, meso, jajca) za neposredno potrošnjo ali za predelavo. Kako si torej 
lahko pomagam, da izboljšam kakovost namolženega mleka, zvišam dnevni prirast mesa? 

9 

Predmetno področje: ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI 

GLOBALIZACIJA IN NOVE BOLEZNI PRI DOMAČIH ŽIVALIH 
JANA GORŠIN FABJAN, predavateljica 
Kratka vsebina: Svet postaja velika globalna vas. Povezave so vedno boljše, izmenjava dobrin pa vedno večja. Ne 
izmenjujemo pa le dobrine, temveč tudi bolezni, ki lahko pomenijo veliko gospodarsko škodo. Bolezni, ki so pred 
leti veljale za eksotične, so danes realnost. Katere so te bolezni in kako se jih lotiti? 
 

10 

Predmetno področje: VARNA HRANA 

SKRIVNOST POŠTENIH ODNOSOV V VERIGI PRESKRBE S HRANO ? 

dr. JOŽE PODGORŠEK, predavatelj 
Kratka vsebina: Kako preprečiti izsiljevanje kmetov s strani velikih trgovskih verig? Zakaj povečati samooskrbo v 
Sloveniji? Odgovore na to bo podal dr. Jože Podgoršek, dipl .inž. agronomije, predavatelj višje strokovne šole, dekan 
Visoke šole za upravljanje podeželja Novo mesto ter Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Republike Slovenije. 
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11 

Predmetno področje: GOSPODARJENJE V SADJARSTVU IN VINOGRADNIŠTVU, VARSTVO RASTLIN S 

FITOFARMACIJO, GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV 

INOVACIJE V SADJARSTVU – PRILOŽNOST ZA TRAJNOSTNO PRIDELAVO SADJA  

dr. Mateja Colarič Bajc, predavateljica 

Kratka vsebina: Ob podpori slikovnega gradiva bodo prikazani primeri trajnostnih pristopov obvladovanja škodljivih 

organizmov v sadovnjakih, ki se že uporabljajo po Evropi z namenom zmanjšanja rabe fitofarmacevtskih sredstev in 

povečanja ekološke pridelave sadja. Poudarek bo tudi na strojni tehniki, ki zmanjšuje število ur ročnega dela, saj 

nam delovne sile, zlasti ob delovnih konicah, primanjkuje. Predstavljena bosta tudi dva različna pristopa omejevanja 

skladiščnih bolezni sadja. 

12 

Predmetno področje: ZELIŠČARSTVO 

»ŠČEPEC USTVARJANJA – kako od začimb in zelišč dobiti največ« 

Ana Marjanović, mentorica za praktično usposabljanje študentov v MIC Grm Novo mesto in 

Študentke drugega letnika programov  Naravovarstvo in Upravljanje podeželja in krajine 

Kratka vsebina: Ana Marjanović je univ. dipl. inž. agronomije, obenem pa je tudi farmacevtski tehnik. Skupaj s 

študentkami vam bo predstavila projektne naloge, ki se izvajajo na posestvu šole v okviru praktičnega usposabljanja 

študentov na področju pridelave, predelave, priprave za trg in promocije zelišč in začimb. 

13 

KOZJANSKI REGIJSKI PARK PODSREDA 

KOZJANSKI PARK – PRIMER DOBRE PRAKSE UPRAVLJANJA NA ZAVAROVANEM OBMOČJU 

Mojca Kunst, univ. dipl. inž. geol., vodja službe za ohranjanje narave in naravovarstveni nadzor 

Kratka vsebina: Predstavitev zavarovanega območja Kozjanski park in vloga naravovarstvene službe za ohranjanje 

biodiverzitete ter predstavitev primerov praktičnega dela v zavarovanem območju. 

 

14 

Predmetno področje: GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV 

POMEN DIVJIH OPRAŠEVALCEV ZA NARAVO IN KMETIJSTVO  

dr. DANILO BEVK, Nacionalni inštitut za biologijo, sodelavec na projektu LIFE NATURAVIVA 

Kratka vsebina: Divji opraševalci so zelo pomemben del ekosistemov, vendar so vedno bolj ogroženi. V 

predavanju boste spoznali, kako živijo, zakaj so nenadomestljivi, kaj jih ogroža in kako jim lahko pomagamo. 

Prikazani bodo tudi preprosti načini gojenja čmrljev in čebele samotark 

15 

Predmetno področje: VREDNOTENJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 

METULJI 
mag. URŠKA OGRINC, predavateljica 
Kratka vsebina: »Nesem sončnico na rami, zlat metulj je vzplaval nanjo, sončnica se je nagnila, o, da ne bi se 
zlomila.« Tako je zapisal Srečko Kosovel v svoji pesmi. Metulji so bili že od nekdaj za ljudi, ki so imeli radi naravo, 
tudi navdih za umetniško ustvarjanje , bodisi literarno ali likovno. Kaj pa vi menite o metuljih? Veliko veste o njih? 
Ali bi radi zvedeli še več  o teh čudovitih bitjih? Če vas to področje zanima se udeležite predavanja o metuljih, kjer 
bomo spoznali koliko jih je, kam spadajo, kako so grajeni in kako delujejo, kako zaznavajo za nas nevidno svetlobo, 
kako slišijo za nas neslišen zvok, zakaj so tako čudovitih barv, kakšen je njihov življenjski krog, kako poteka njihov 
dan, kako si dvorijo in prepotujejo nekateri tudi do tri tisoč kilometrov. 

16 

Predmetno področje: TRAJNOSTNI RAZVOJ Z OSNOVAMI BIOLOGIJE 

ELEKTRONSKE BAZE PROSTORSKIH PODATKOV - Kako najdem hišo, parcelo, kmetijo in še kaj? 

PRIMOŽ MAVSAR, Območna geodetska uprava Novo mesto 
Kratka vsebina: Hitri pregled kaj je to geodezija, s čim se ukvarja Geodetska uprava in katere podatke o 

nepremičninah lahko najdemo prosto na spletu. Naučili se bomo kje na spletu najdemo št. poljubne parcele in 

njenega lastnika. 

 
 
 
Dodatno dokumentacijo vodita pisarna ravnateljice ter vodja Aktiva za PRI VSŠ GRM. 
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6.4 PRILOGA - PODELITEV CERTIFIKATOV ZAUPANJA VREDEN, 19. 12. 2017  
 

PRIIMEK IME  PODROČJE 

Jasmina Kuhar • Organizacija 
turističnih 
dogodkov 

Janja Pergar • Organizacija 
turističnih 
dogodkov 

Urško Klemen Logistika in mehanizacija v 

kmetijstvu 

Čebular  Anton Logistika in mehanizacija v 

kmetijstvu 

 

Bašelj  

 

Peter 

Logistika in mehanizacija v 

kmetijstvu 

Kozjek  Jan Logistika in mehanizacija v 

kmetijstvu 

Mlakar  Aleksander Logistika in mehanizacija v 

kmetijstvu 

Bradač Tjaša Promocija in trženje 

Schulz Klara  Liza Konjereja 

Lozar Brigita Konjereja 

Pevec Edi Trženje in turizem  

Arh Matija Logistika in mehanizacija v 

kmetijstvu 

Rudolf Sara  Zeliščarstvo  

Rubin 

 

Tadeja  Zeliščarstvo 

Karlič Anja Zeliščarstvo 

Kafol  Vesna Zeliščarstvo 
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Utrinek s podelitve certifikatov zaupanja vreden: 

 
 


