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  V študijskem letu 2018/19 nas je pri delu vodila misel Johna Ruskina: 

  Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj dobil, temveč tisto, kar bo postal.. 

 
»Kaj je vizija bodočih poklicev višješolskega 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  167 (30. oktober 2018) 
 

     

 
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 
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pedagoškega procesa, za doseganje raziskovalno razvojnih ciljev oz. za druge namene, povezane z 
dejavnostjo šole. 
Na Višji strokovni šoli zavoda Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma smo v študijskem letu 
2018/19 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.  
Največji preboj smo uspeli izvesti na nivoju vpisa in izobraževanja izrednih študentov, ki so se v 
večjem deležu vključili v izobraževanje v okviru programa MUNERA 3 ter tudi dokaj uspešno opravljali 
izpite. 
 
 
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 2018/19 
 
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 2018/19. 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 2018/19 tretjič zapovrstjo 
zasnovali in realizirali v decembru 2018 DAN ZAME za naše študente (2. karierni dan) ter tako kot v 
prejšnjem letu izvedli v mesecu novembru 2018 SREČANJE Z DELODAJALCI za študente (1. karierni 
dan) in v mesecu februarju 2019 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 2018/19 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 2018/19 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 2018/19 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 2018/19 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 2018/19 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 2018/19 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 2018/2019 
 
V študijskem letu 2018/19 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 2018/19, informativni dnevi in druge promocijske aktivnosti šole 
 

I. Razpis 
 

Za študijsko leto 2018/19 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 30. 10. 2018 (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 12
+2 

1. letnik (ciklus): izredni študij inženir/inženirka kmetijstva in krajine 9 

Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT) 

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

18 

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

17 

Izobraževalni program Naravovarstvo (NAR) 

1. letnik: redni študij inženir/inženirka naravovarstva 26
+3 

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

SKUPAJ: 
 

84
+5 

 
V študijskem letu 2018/19 je bilo v programe 1. letnika vpisanih 89 študentov, od tega 61 študentov 
vključenih v redni študij in 28 študentov vključenih v izredni študij. Med 61 rednimi študenti sta dva 
študenta 1. letnika UPK in  trije študentje NAR imeli z dnem 11.10.2019 hitrejše napredovanje v 2. 
letnik in jih v nadaljnjih evidencah štejemo v 2. Letnik. 
 
Stanje vseh vpisanih študentov v študijskem letu 2018/19 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. 
2018/19 

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/inženirk
a kmetijstva in 
krajine 

12 37 24 25 48 50 51 
(50+1pon

.) 

2. letnik: redni študij inženir/inženirk
a kmetijstva in 
krajine 

18 16 13 34 14 16 14 

2. letnik: redni študij 
– ponavljanje letnika 

inženir/inženirk
a kmetijstva in 
krajine 

6 9 19 8 9 10 25 

2. letnik: redni študij 
– ponovni vpis 

inženir/inženirk
a kmetijstva in 
krajine 

0 2 0 0 0 1 2 

1. letnik (ciklus): 
izredni študij 

inženir/inženirk
a kmetijstva in 

9 1 2 0 3 4 7 
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Vrsta programa: Poklic:  Število študentov: 

krajine 

2. ciklus: izredni 
študij 

inženir/inženirk
a kmetijstva in 
krajine 

0 2 0 2 3 6 5 

3. ciklus: izredni 
študij 

inženir/inženirk
a kmetijstva in 
krajine 

6 0 2 3 5 6 5 

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

51 
67 60 72 82 93 93 

 Izobraževalni program Gostinstvo in turizem (GT) 

1. letnik: redni študij 

organizator/or
ganizatorka v 
gostinstvu in 
turizmu 

18 27 20 23 43 50 52 

2. letnik: redni študij 

organizator/or
ganizatorka v 
gostinstvu in 
turizmu 

13 13 5 9 14 10 17 

2. letnik: redni študij 
– ponavljanje letnika 

organizator/or
ganizatorka v 
gostinstvu in 
turizmu 

6 2 4 12 7 10 13 

2. letnik: redni študij 
– ponovni vpis 

organizator/or
ganizatorka v 
gostinstvu in 
turizmu 

0 0 1 0 1 1 1 

1. letnik (ciklus): 
izredni študij 

organizator/or
ganizatorka v 
gostinstvu in 
turizmu 

17 1 1 1 1 7 6 

2. ciklus: izredni 
študij 

organizator/or
ganizatorka v 
gostinstvu in 
turizmu 

0 1 0 0 1 2 2 

3. ciklus: izredni 
študij 

organizator/or
ganizatorka v 
gostinstvu in 
turizmu 

7 0 0 1 2 2 6 

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

61 44 31 32 69 82 97 

Izobraževalni program Naravovarstvo 
(NAR) 

  

1. letnik: redni študij 
inženir/inženirk
a 
naravovarstva 

26 19 17 40 32 50 56 

2. letnik: redni študij 
inženir/inženirk
a 
naravovarstva 

15 9        24 9 20 20 18 

2. letnik: redni študij 
– ponavljanje letnika 

inženir/inženirk
a 
naravovarstva 

5 14 5 13 18 14 20 
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Vrsta programa: Poklic:  Število študentov: 

2. letnik: redni študij 
– ponovni vpis 

inženir/inženirk
a 
naravovarstva 

0 2 2 1 1 1 - 

1. letnik (ciklus): 
izredni študij 

inženir/inženirk
a 
naravovarstva 

2 
2 4 4 2 13 5 

2. ciklus: izredni 
študij 

inženir/inženirk
a 
naravovarstva 

2 
2 2 1 6 2 4 

3. ciklus: izredni 
študij 

inženir/inženirk
a 
naravovarstva 

5 
2 0 6 3 2 13 

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

 
56 50 54 74 82 103 116 

Število vseh študentov (vsi programi, 
vse generacije): 

167 
161 145 192 233 277 306 

 
 
II. Informativni dnevi  
 
Informativni  dnevi so v skladu z nacionalnim šolskim koledarjem potekali v petek, 15. in v soboto, 16. 
februarja 2019 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) ter na  terenu v mesecih september in 
oktober (npr. pri delodajalcih). 
 

 
 

 
 
 
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). 
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� Obisk na informativnih dnevih: 

I. Zimski informativni dan - 15. in 16. februar 2019:  
- za program Upravljanje podeželja in krajine: 16 kandidatov za redni študij, za izredni 

0.  
- za program Gostinstvo in turizem: 3 kandidati za redni študij, za izredni 0.   
- za program Naravovarstvo: 2 kandidata za redni študij, za izredni 0.  
  
SKUPAJ: 21 za redni študij in 0 za izredni študij. 

 
II. Jesenski informativni dan (oktober 2019)   

- 10 kandidatov za izredni študij  
 
      III. MUNERA 3 

V študijskem letu 2018/19 smo pričeli tudi z izvajanjem projekta MUNERA 3 (v okviru razpisa 

»Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–

2022«, MUNERA 3, vodilni partner Šolski center Nova Gorica.  

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, pretežno v sklopu promocije izobraževalnih programov celotnega centra GRM NM (na 
radiu Krka, Novi medij, Vaš kanal, Mesečnik, Živa, Cajtng, Posavski obzornik, Finance, glasilo KGZS in v 
okviru lastnega oglasnega prostora na Jumbo plakatih). Največ promocijskih aktivnosti pa je teklo v 
okviru dogodkov in prireditev na šoli, v regiji in na nacionalnem nivoju (npr. sejem Narava – zdravje, 
AGRA …). 
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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. 
 

• V letu 2019 se sejma Informativa 2019 nismo udeležili (v prejšnjih letih promocija v okviru 
Skupnosti VSŠ). 

 

  
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 2018, 
Sejem zaposlovanja Novo mesto, Črnomelj, Sejem Graben, Sejem AGRA 2019, 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, 1. februarja 2019, 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 
študentov 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 17 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 
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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. Pred samimi delavnicami pa smo izvedli uvodno uro, kjer smo dijake na animacijska 
predavanja in delavnice predhodno pripravili. 
 
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 1 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 2018/19 sestavljali sodelavci, ki so 
neposredno zaposleni na šoli oz. na šolskem centru in zunanji sodelavci. 
 
I. PREDAVATELJI IN INŠTRUKTORJI, ki so v študijskem letu 2018/19 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 
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9. dr. Mateja Colarič Bajc 

Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (GSV) - predavateljica, 

Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) – predavateljica, 

Rastlinska pridelava in reja živali (RPR) – inštruktorica, Trajnostni razvoj 

z osnovami biologije (TRB) – inštruktorica, Varstvo rastlin s 

fitofarmacijo (VRF) – 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. Milena Bartelj 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. dr. Metka Kogovšek Ekonomika podjetja (EKP) - predavateljica 

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

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

8. Matej Zdovc Poslovna informatika s statistiko (PIS) – predavatelj  

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

10. mag. Sebastjan Repnik 

Osnove kuharstva (OKU) – predavatelj, Poslovanje prenočitvenih in 
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. dr. Mojca Kogovšek 
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. dr. Mojca Kogovšek 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, Varstvo narave in urejanje 

prostora – predavatelj, Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije 

(TRB) - predavateljica 

10. Tone Hrovat Organizacija in poslovanje (OIP) 

11. Anton Goršin 
Ravnovesja ekosistemov (REK)- predavatelj, Tehnologije obnovljivih virov 

energije (TOVE-PIP) – inštruktor, Gospodarjenje z naravnimi in obnovljivimi 
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viri energije – predavatelj, Varstvo narave in urejanje prostora - predavatelj 

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 

biotske raznovrstnosti (VBR) – laborantka 

 
 

Ostali sodelavci Višje strokovne šole v študijskem letu 2018/19, 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 2018/19 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 1. oktobra, smo izvedli med 2. in 10. oktobrom 2018 uvodne projektne dneve 
vezane na posamezne predmete 1. letnikov vseh 3 študijskih programov in 2. l. programa GT, 
karierne dneva 8. novembra in 20. decembra ter med 6. in 10. majem 2019 Naravovarstveni 
tabor na Primorskem (druga 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 2018/19 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 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 

  Ekološka pridelava hrane (EPH)  

  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 (HIP) 60 

  Organizacija gostinskih dogodkov (OGD) 72 

  Harmonija okusov (HOK) 96 

  MODUL PROJEKTI V TURIZMU  

  Strokovna terminologija v italijanskem jeziku (STJ-3) - PIP  

  Dopolnilne turistične dejavnosti - PIP 60 

NAR 2. letnik MODUL EKOSISTEMI  

  Ravnovesja ekosistemov (REK) 132 

  Gojenje in uporaba koristnih organizmov (GKO) 96 

  Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija (ADO) 96 

  Tehnologije obnovljivih virov energije – PIP (TOVE) -  60 
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3.5 Uspešnost študentov pri študiju  
 
V študijskem letu 2018/19 je izpite opravljalo 134  študentov, od tega 14 evidenčno vpisanih 
(seštevek stolpca A), v programu Upravljanje podeželja in krajine - UPK (49), sledijo študenti 
programa Naravovarstvo -NAR (41) in nato študenti programa Gostinstvo in turizem - GT (44). Pri 
doseganju ECTS točk (stolpec B) so bili najuspešnejši študenti programa UPK (42,1), sledijo študenti 
programa NAR (39,9 ECTS) in GT (37,2 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 (7,2 izpitov), sledijo 
študenti Naravovarstvo (opravili so 6,7 izpita) in z najmanjšim številom opravljenih izpitov so 
študentje programa Upravljanje podeželja in krajine z 5,9 opravljenega izpita v enem letu (stolpec C). 
Višji kazalniki kažejo na to, da smo vpisali večje število izrednih študentov, ki so nadpovprečno 
opravljali izpite.  
 
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 Gostinstvo in turizem 
(stolpec D) zelo uspešni in dosegli povprečno oceno 8,3,  sledijo Upravljanje podeželja in krajine, ki so 
izpite opravljali in znaša njihova povprečna ocena 7,2, študenti programa in študenti Naravovarstva 
pa s številom opravljenih izpitov z oceno 6,3. 
 
Tabela: Analiza uspešnosti študentov v študijskem letu 2018/19, 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 2018/19 po študijskih programih. 

Študijska smer / letnik 

Št. študentov, ki so 
opravljali izpite v 

št.l. 2018/19  

Povprečno št. 
doseženih ECTS točk 

v št.l. 2018/19 

Povprečno št. 
opravljenih vseh 

izpitov v št.l. 
2018/19 

Dosežena povprečna 
ocena opravljenih 

izpitov v št.l. 
2018/19 

 A B C D 

 povprečje za leto 2018/19 na študijsko skupino 

Študijski program UPK 49 42,1 5,9 7,2 

Študijski program GT 44 37,2 7,2 8,3 

Študijski program NAR 41 39,9 6,7 6,3 

Skupaj vsi programi   134          39,7                6,6      7,4 
 
Na nivoju šole znaša: 

• povprečno število opravljanj posameznega izpita na aktivnega študenta za študijsko leto 
2018/19 znaša 1,1 izpita 

• povprečno število komisijskih izpitov pri predmetu 1,5  (nakazuje slabši trend glede na 
pretekla leta) 

• povprečna ocena opravljenega izpita za študijsko leto pa znaša 7,4, opazen je nekoliko slabsši 
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. Ti študenti se 
potegujejo tudi za pridobitev certifikata »Zaupanja vreden« Sporazum je bil pripravljen tudi za 
študente, ki so delali pri drugih delodajalcih. 
 
Vsebinska struktura izvajanja praktičnega izobraževanja: 
 
PROJEKTNE NALOGE: 9 študentov je v okviru praktičnega izobraževanja izvajalo projektno nalogo in 
sicer področje: 

o logistika in mehanizacija v kmetijstvu, 4 študenti 
o predelava mleka in priprava za trg, 2 študentki 
o promocija in trženje, 2 študentki 
o pridelava , predelava in promocija zelišč, 1 študentka. 

 
Druge opredelitve v okviru izvajanja praktičnega izobraževanja: 

• OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA pri drugih delodajalcih v celoti ali v deležu: 
vsi študenti so kombinirali praktično izobraževanje na MIC in v podjetjih ali pa na svojih tržno 
usmerjenih kmetijah 

 
V študijskem letu 2018/19 je praktično izobraževanje uspešno zaključilo 8 rednih študentov 1. letnika. 
 
DRUGI LETNIK 
 
Študenti drugega letnika so zaključevali projektne naloge. Eden študent je v okviru projektne naloge 

izvajal tudi praktični del diplomske naloge . Njegov izdelek je diplomska naloga z naslovom Tehnične 

in tehnološke rešitve objekta za predelavo sadja na Grmu Novo mesto. 

V študijskem letu 2018/19 je aktivno zaključilo praktično izobraževanje 15 rednih študentov drugega 
letnika.  
 
V študijskem letu 2018/19 je 12 študentov iz 2. letnika programa Upravljanje podeželja in krajine 
prejelo certifikat »Zaupanja vreden«, in sicer 10 študentov za področje Logistika in mehanizacija v 
kmetijstvu, 1 študentka za področje Trženje in turizem, 1 študent za področje Trženja in turizma ter 1 
študentka za področje Tržne logistike. 
 
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 2018/19 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 2018/19 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 Vnos 
opažanj invazivnih rastlin v aplikacijo Invazivke.si, študenti so vpisali preko 100 invazivnih rastlin. 
 
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 2018/19 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 2 0 0 
2. letnik - redni 9 0 1 0 
1. – 3. ciklus - 
izredni študij 

0 0 1 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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II. 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 1 7 0 0 

2. letnik - redni 0 12 0 0 

1. – 3. ciklus - izredni 
študij 

0 0 0 0 

 
IZVEDBA PROJEKTOV ŠTUDENTOV PROGRAMA GOSTINSTVO IN TURIZEM 

 

IME IN PRIIMEK ŠTUDENTA NASLOV PROJEKTA 

MINKA NOVAK/LUCIJA 
TRUNKELJ/ELMEDINA 
ĐURIČ/UROŠ KATREVC 

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

NIKOLETA LAZIČ/OSOJNIK 
KAJA/BOBNAR 
MONIKA/KAVŠČEK MANCA 

CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN 
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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 2019 tudi Karierni dan, pa tudi vse druge karierne dni in strokovne 
dogodke. 
 
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. 

• Zasnoval osnutek načrta za dvig razvojno – raziskovalnega dela v okviru projektov Grma Novo 
mesto, tudi v navezavi za nadaljnji študij na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm NM. 
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2.7 Diplomiranje  

 
V študijskem letu 2018/19 je v 5 terminih diplomiralo 22 študentov:  
 

1. 
Čampa 
Domen 

ZANIMANJE ZA EKOLOŠKO PRIDELAVO IN ODNOS PREBIVALCEV 
OBČINE RIBNICA DO EKOLOŠKO PRIDELANEGA SADJA IN 
ZELENJAVE 

Colarič Bajc 
Mateja 

2. 
Golob 
Barbara RIBE IN ZELIŠČA, NESKONČEN VIR KOMBINACIJ Pajer Anica 

3. 
Gorše 
Patricija ŠETLANDSKI PONI – PRIPRAVA IN VODENJE Turk Barbara 

4. Goršič Eva 
VPLIV KMETIJSTVA NA PODZEMNE VODE LJUBLJANSKEGA POLJA 
KOT VIR PITNE VODE Turk Barbara 

5. 
Hasić 
Edina DIVJE UŽITNE RASTLINE V ŠTIRIH LETNIH ČASIH Ogrinc Urška 

6. Kašič Igor STARA HIŠNA IMENA V OBČINI MIRNA Kužnik Lea 

7. Koren Žan PROIZVODNJA MLEKA NA KMETIJI KOREN 
Hrovat 
Angelca 

8. 
Kotar 
Laura 

VPLIV OSTANKOV RAZLIČNIH HERBICIDOV NA RAZVOJ KORENIN 
PRI ČEBULI (Allium cepa L.) Kurajić Irena 

9. 
Kozjek 
Sara 

PREIZKUŠANJE RAZLIČNIH SORT ČESNA (Allium Satiuum L.) ZA 
PRIDELOVANJE V SLOVENIJI 

Podgoršek 
Jože 

10. Kuk Nika 
PROIZVODNJA IN UGOTAVLJANJE KVALITETE KRME NA EKOLOŠKI 
KMETIJI MAJERLE Turk Barbara 

11. 
Matekovič 
Katarina 

VPLIV KARBONSKE MACERACIJE NA KAKOVOST IN 
ORGANOLEPTIČNI ZNAČAJ VINA »MLADA PORTUGALKA« Nemanič Julij 

12. 
Mlakar 
Aleksander PRIDELAVA SADJA, ZELENJAVE IN REJA KUNCEV 

Hrovat 
Angelca 

13. 
Okleščen 
Lucijan TRAJNOSTNO OHRANJANJE NARAVE V KRAJINSKEM PARKU KOLPA  

Jurše Rogelj 
Helena 

14. 
Osojnik 
Kaja ANALIZA WELLNESS TURISTIČNE PONUDBE V SLOVENIJI 

Repnik 
Sebastjan 

15. 
Padovac 
Urška 

NAJPOGOSTEJŠI ENDOPARAZITI, METODE ZA NJIHOVO 
ODKRIVANJE IN MOŽNOSTI PREVENTIVE IN ZDRAVLJENJA 

Goršin Fabjan 
Jana 

16. 
Piškurič 
Lucija ORGANIZACIJA IN PRIPRAVA CATERINGA ZA IZVEDBO POROKE 

Repnik 
Sebastjan 

17. 
Pucelj 
Martin 

KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADLJIVIH PLASTIČNIH VREČK V 
STATIČNEM KOMPOSTNEM KUPU Kurajić Irena 

18. 
Simčič 
Anja 

ORGANIZACIJA RAZSTAVE SADJA KOT DEL RAZVOJA NOVEGA 
TRŽNEGA PRODUKTA 

Hrovat 
Angelca 

19. 
Terkov 
Mojca 

VARSTVO PRED ŠKODLJIVIMI ORGANIZMI V SREDNJEM VEKU IN 
POZNAVANJE TEH NAČINOV PRI MLADOSTNIKIH V 21. STOLETJU 

Colarič Bajc 
Mateja 

20. 
Zakšek 
Karmen POSLOVNI NAČRT TURISTIČNE KMETIJE ZAKŠEK 

Kogovšek 
Mojca 

21. 
Zore 
Franja 

ROŽMARIN, SIVKA, PEGASTI BADELJ IN AMERIŠKI SLAMNIK V 
DOMAČI UPORABI Ogrinc Urška 

22. 
Zupančič 
Alja 

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAMA USTVARILA - KMETIJA 
ZUPANČIČ 

Hrovat 
Angelca 
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• 7  študentov na študijskem programu UPK, 

• 4 študentov na študijskem programu GT in  
• 11 študentov na študijskem programu NAR 

 
 
Struktura mentorjev diplomskih nalog, ki so bile zaključene v študijskem letu 2018/19: 

• mag. Sebastjan Repnik: 2  
• Angelca Hrovat: 4 
• Barbara Turk: 3 
• Irena Kurajić: 2 
• dr. Mateja Colarič Bajc: 2 
• dr. Julij Nemanič 1 
• Jana Goršin Fabjan:1  
• dr. Podgoršek Jože 1  
• dr. Kužnik Lea: 1 
• Pajer Anica 1 
• dr. Kogovšek Mojca 1 

• mag. Ogrinc Urška: 2  

• Helena Jurše Rogelj : 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 18. 12. 2018. Podelili smo 20 diplomskih listin, tistim, 
ki so diplomirali v obdobju od 1. 1. 2018 do 1. 12. 2018. 
 
Utrinek s svečane podelitve diplom – AKTUALNA FOTOGRAFIJA ALI DVE: 
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3.8 Študijska komisija 
 
Študijska komisija se je v študijskem letu 2018/19 sestala na 5. rednih sejah ( 11. 10. 2018, 19. 12. 
2018, 23. 4. 2019, 27.8. 2019 in 13. 9. 2019 ), v okviru katerih je obravnavala prispele vloge 
študentov v zvezi z odobritvami dispozicij in naslovov predlaganih tem diplomskih nalog, vloge za 
priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja, vpisom ter druge vloge, ki so v njeni 
pristojnosti.  
 
Zapisniki sej študijske komisije se nahajajo v referatu. 
 

 
3.9 Predavateljski zbor 
 
Predavateljski zbor je v študijskem letu 2018/19 sklepal na 2 korespondenčnih sejah ( 26.3. 2018 in 
4.6. 2019) in redni seji 14.11.2018. 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 eni korespondenčni seji ( 20.11.2018) V študijskem letu 2018/19 je 
obravnaval in potrdil Poročilo o delu za študijsko leto 2017/18,  Letni delovni načrt za študijsko leto 
2018/19, Samoevalvacijsko poročilo višje šole za študijsko leto 2017/18. 
 
 
3.11 Študentski svet 
 
Študentski svet je v študijskem letu 2018/19 se je Študentski svet sestal na eni redni seji 21.11.2018 
ter na eni korespondenčni seji 10.7.2019. Sprejel je mnenje za imenovanje ravnateljice in podal 
pozitivno mnenje za imenovanje 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 2018/19 na svojih dveh sejah 
pripravljala in sprejela Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2017/18, analizirala ankete 
deležnikov ter načrtovala in izvedla notranje presoje predavateljev višje šole, inštruktorjev, 
laborantov, knjižnice in referata VSŠ. V samoevalvacijskem poročilu je komisija pripravila tudi akcijski 
načrt oz. SWOT analizo. Sej so se udeležili vsi člani komisije in prav tako tudi predstavniki študentov.  
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3.13 Strokovni aktivi 
 
Strokovni aktivi so se sestajali ločeno glede na letni delovni načrt predmetnih področij in aktualne 
zadeve. Najaktivnejša sta bila Aktiv za praktično izobraževanje in Aktiv za naravovarstvo. 
 
 
Tabela: Seznam strokovnih aktivov VSŠ GRM NM v študijskem letu 2018/19 . 
 

Zap. 
št. 

Ime strokovnega aktiva Vodja Predmetna področja 

1. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA KMETIJSTVO dr. Mateja Colarič Bajc in 
Urška Trobec 

rastlinska pridelava, reja živali in 
razvojne naloge 

2. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA ŽIVILSTVO 
IN GOSTINSTVO in 

Anica Pajer in Anica Oblak 
Janko 

gastronomija, strežba, kuharstvo, 
predelava 

3. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA TURIZEM mag. Sebastjan Repnik, 
dr. Lea-Marija Colarič- 
Jakše 

turizem 

4. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA 
NARAVOVARSTVO 

Barbara Turk in mag. 
Urška Ogrinc 

varstvo narave 

5. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA PODROČJA 
EKONOMIKE, POSLOVANJA, 
TRŽENJA, POSLOVNEGA 
SPORAZUMEVANJA, ZAKONODAJE 

dr. Mojca Kogovšek ekonomika, poslovanje, trženje, 
poslovno sporazumevanje, 
zakonodaja 

6. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 

Angelca Hrovat praktično izobraževanje, RRI 
projekti, sodelovanje z MIC-em 

7. STROKOVNI AKTIV VSŠ - STROKOVNA 
SKUPINA ZA RAZVOJNO - RAZISKOVALNO 
DELO, ZA SPREMLJANJE IN IZVAJANJE SKP 
IN EU PROJEKTE 

Helena Jurše Rogelj Zakonodaja, razvoj 
podeželja, projektno delo 

 
 
 
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 2018/19 smo s pridobitvijo soglasja Komisije za akreditacijo višješolskih študijskih 
programov in višjih strokovnih šol v naziv predavatelj višje šole imenovali 1 predavateljico zaposleno 
na Grm Novo mesto, in sicer ji je bilo soglasje podeljeno na 41. seji komisije dne 11. aprila 2019. 
Postopek imenovanja so uspešno pravili tudi 3 predavatelji, katerih vloge za soglasja so oddali na 
drugih šolah, predmete pa izvajajo tudi pri nas. Za slednje navajamo le predmete, ki jih izvajajo pri 
nas. 
 
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 2018/2019: 
 

 IME IN PRIIMEK PROGRAM PREDMET 

 Jana Goršin Fabjan Upravljanje podeželja in krajine  

Upravljanje podeželja in krajine  

Upravljanje podeželja in krajine 

Zdravstveno varstvo domačih živali 

Gospodarjenje v živinoreji 

Rastlinska pridelava in reja živali 

2. Matej Zdovc Gostinstvo in turizem  

Upravljanje podeželja in krajine 

 

Naravovarstvo 

Poslovna informatika s statistiko 

Strokovna informatika in statistične metode 

vrednotenja 

Strokovna informatika in statistične metode 

vrednotenja 

3. dr. Lea Kužnik Gostinstvo in turizem Turistična geografija in kulturna dediščina 

4. Janja Blatnik Gostinstvo in turizem Trženje v turizmu 

 
V študijskem letu 2018/19 je v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju oddala vlogo sodelavka dr. Metka Kogovšek, vendar vloga še ni rešena. 
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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.  

V okviru projektov MUNERA 3 in Temeljne in poklicne kompetence osrednja JV Slovenija, smo 
sodelavcem ponudili bogato paleto izobraževanj različnih tipov. Ponudili smo tudi osnovno 
izobraževanje Nevrolingvističnega programiranja (NLP), v izvedbi dr. Marije Mikačić Turnšek in druga 
izobraževanja v okviru dogodkov zavoda Grm novo mesto. 
Organizirali smo tudi izobraževanje dr. Jensa Otta Andersena na temo »Kaj pomeni vitalna energija 
hrane?« 
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, drugi manj. 
Še zmeraj pa je ostal nerealiziran načrt internega usposabljanja sodelavcev VSŠ na temo 
METODOLOGIJA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA, kar se prenaša naslednje študijsko leto. 
 
 
3.16 Pedagoško – andragoško izobraževanje:  
 
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je v študijskem letu 2018/19 potekal Program za pridobitev 
pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol, vendar ga ni obiskoval nihče 
izmed predavateljev Višje strokovne šole, saj imamo trenutno vse predavatelje, ki ustrezajo pogojem 
za ponovno imenovanje v naziv predavatelja višje šole po 1. Pogoju – to je opravljeni PAI izobrazbi. 
  



Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma  
Višja strokovna šola  

Letno poročilo za študijsko leto 2018/2019 
 

 

30 

 
3.17 Mednarodne izmenjave  
 
Izobraževanje v okviru programa Erasmus+ 
 
V študijskem letu 2018/19 smo koristili sredstva programa Erasmus+ iz dveh projektov, to projekt 
KA103 2017 - 2019 in 2018 – 2020, poleg slednjega pa 2 zaposlena tudi sredstva projekta Erasmus+ 
KA103 2017 – 2019 Konzorcija skupnosti VSŠ. 
Študenti so bili na PI v Nemčiji, Avstriji in Španiji, zaposleni pa na strokovnem izpopolnjevanju na 
Danskem, na Madžarskem, Hrvaške in na Irskem. 
V študijskem letu 2019/20, v februarju, smo se prijavili na nov razpis Cmepiusa za izvedbo 
programov, tako za študente kot za predavatelje.  
 
Erasmus + program – programske države 
 

• Za mobilnost sodelavcev smo porabili sredstva starega projekta (1.6.2017 – 31.5.2019), 
nismo pa porabili vseh sredstev za študente, zaradi premajhnega 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.  

• V letu 2018/19 samostojno nismo prijavljali projekta KA2, smo se pa odzvali na več povabil. 
 
Erasmus + program – partnerske države (KA107) 
 
V študijskem letu 2018/19 nismo prijavljali projektov KA107. 
 
Mednarodne izmenjave – incoming študenti 
 
V študijskem letu 2018/19, med 13. 5. in 12. 7. 2019, smo na PRI gostili 2 študentki Veleučilišta v 
Požegi (praksa s področja vinogradništva, vinarstva in sadjarstva), mentorica je bila Mateja Prus. 
 
Neerasmus + mednarodne izmenjave – sodelavci 
 
Štirje predavatelji VSŠ, skupaj še z enim strokovnim sodelavcem Grma Novo mesto in dvema 
predstavnikoma partnerskih institucij (ZZS in Kompas Novo mesto d.o.o.) smo se udeležili 
strokovnega potovanja po dveh sibirskih regijah (Krasnoyarski kraj in Republika Hakasija) ter obiskali 
Državno agrarno univerzo v Krasnoyarsku in začrtali še intenzivnejše sodelovanje. 
 
 
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 
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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. 
 
 
3.21 Karierna pisarna 
 

ANIMACIJSKE – IZOBRAŽEVALNE – SVETOVALNE DELAVNICE za srednješolce 
 
KARIERNA PISARNA 
 
V začetku leta 2015 je začela delovati KARIERNA PISARNA, v kateri smo tudi v študijskem letu 

2018/19 delovali člani Razvojnega tima 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 delavnice v vseh zaključnih letnikih kmetijskih in naravovarstvenih programov Kmetijske 
šole Grm in biotehniške gimnazije (izvedba ravnateljica VSŠ) in opravljeni individualni razgovori z 
vsemi dijaki zaključnih letnikov strokovnih programov. Prav tako smo navezovali stik tudi z 
zaključnimi letniki gimnazijskih programov. Karierna pisarna pa je delovala tudi v organizaciji vseh 
kariernih dni in mnogih individualnih svetovanjih. 
 
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. 
 
 
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 v pretežnem 
delu za zavod Grm Novo mesto, kot celoto.  
Ravnateljica se je redno udeleževala vseh organiziranih srečanj, namenjenih ravnateljem VSŠ, tudi 
redne letne konference EURASHE. Intenzivirala je sodelovanje s Skupnostjo višjih strokovnih šol, 
drugimi institucijami s področja izobraževanja ter strokovnimi institucijami. 
 
  



Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma  
Višja strokovna šola  

Letno poročilo za študijsko leto 2018/2019 
 

 

32 

 
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 (15. 11. 2018, 20. 12. 2018, 17. 1. 2019, 21. 2. 2019, 21. 3. 2019, 18. 
4. 2019). Pri svojem delu so pridobili znanja iz področja marketinga oz. trženja v gostinstvu in 
turizmu, prav tako so pridobili znanja iz področja gastronomskega turizma in vinarstva. Študenti so se 
vključevali v različne procese dela od organizacije dogodka, do predpriprave, priprave v kuhinji in 
strežbi. 
 

Nosilci projekta: Anton Pezdirc, Franci Mežič, Anica Oblak Janko in mag. Sebastjan Repnik. 
Dokumentacijo v zvezi z izvedbo vinskih večerov vodi nosilec projekta Anton Pezdirc. Vabila in ostalo 
gradivo o izvedbi posameznih vinskih večerih, vključno s fotografijami s posameznih dogodkov, je 
dostopno tudi v arhivu spletne strani Višje strokovne šole, več v prilogi. 
 
 

4.1.2. DRUGE AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV 
- Udeležba na Oblikovalski okuševalnici Ljubljana 2018, oktober 2018 (študenti 2. letnika 

študijskega programa Gostinstvo in turizem), pod mentorstvom Francija Mežiča. 
- Udeležba 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. 
- Aktivna udeležba v okviru tematskih dogodkov projekta LIFE NATURAVIVA, LIFE DINALP 

BEAR, LIFE ARTEMIS ter NEWBIE (nosilki aktivnosti dr. Mateja Colarič Bajc in Helena Jurše 
Rogelj) 

- Organizacija odprte prireditve za materinski dan (študenti 2. letnika študijskega programa 
Gostinstvo in turizem), nosilka dr. Lea - Marija Colarič - Jakše. 

- Udeležba štirih študentov 2. letnika študijskega programa UPK na enotedenskem 
izobraževanju v Araliku, Irlik, Turčija, v okviru projekta Erasmus+: ENVIRONMENTAL LIFE, 

- Udeležba študentke Mance Kavšček na dveh strokovnih dogodkih v sodelovanju z DRPD NM 
(Malta, Španija) ter študenta Dejana Račića na več strokovnih dogodkih na povabilo DRPD 
NM (Španija, Grčija …) 

- Udeležba 2 študentov na mednarodnem tekmovanju v ocenjevanju živine na povabilo mreže 
francoskih kmetijskih šol (februar 2019, Pariz, Francija) 

- Izvedba Naravovarstvenega tabora maj 2019 na Primorskem za vse študente študijskega 
programa NAR (1. in 2. letnik). 

 
 
 

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 »KULINARIČNA DEDIŠČINA 
– UŽIVAM TRADICIJO«. Tekmovalci so se pomerili v šestih različnih kategorijah:  
- kulinarika: priprava jedi  
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- 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 14. maja 2019, BIC LJUBLJANA. VSŠ GRM so zastopali tudi študenti. 
 

• Soorganizacija (z Visoko šolo GRM Novo mesto, Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru 
ter Občino Sevnica) 12. mednarodne konference: Logistika v kmetijstvu: »Svetovni izzivi 
logistike v kmetijstvu«, ki je potekala v četrtek, 15. novembra 2018 na Grm Novo mesto. 

 
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: 
 

• Sodelovali na URADNI OTVORITVI ŠOLSKE ZIDANICE, MARTINOVANJU in več drugih 
projektnih dogodkih 

• v soboto, 11. 5. 2019 Mednarodna konferenca ZAČUTI LOKALNO, ZAŽIVI Z NAVDIHOM, z 
naslovom »FESTIVAL CVIČKOVEGA TURIZMA – AKADEMIJA CVIČKOVEGA TURIZMA«,  

 

• nadaljevali smo z delom na projektu Interreg in izdelali je bila analizo 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 in dogodkov v okviru Projekta Interreg UŽIVAM TRADICIJO  
 

• 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 Primorskem (druga poletna šola v okviru projekta, pod 
akcija B4.3). 

 
 

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.). 
 
Sodelovali smo pri pripravi in izvedbi drugih projektov, v skladu s politiko šolskega centra. 
Druge projektne aktivnosti VSŠ GRM Novo mesto, pretežno v sodelovanju z ostalimi enotami zavoda, 
so  opredeljene v Prilogi 6.1. 
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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. 

 

Delo referata s študijskim letom 2018/19 zajema tudi vključitev v projekt Munera 3, ki omogoča 

zaposlenim brezplačen študij na višji šoli. Delo se izvaja v skladu z Pravilnikom o vpisu v višje 

strokovne šole in pravili in evidencami, ki jih zahteva projekt Munera 3 in njegova spremljava. Projekt 

je razpisan za obdobje 2018-2022. 
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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 2018/19 
 
Razvojno delo, ki je primarno namenjeno kakovostnejšemu pedagoškemu delu višje strokovne šole, 

smo na VSŠ GRM NM tudi v študijskem letu 2018/19 razvijali na več področjih in v okviru več internih 

in neposredno sofinanciranih projektov. V nadaljevanju predstavljamo pomembnejše aktivnosti dela 

VSŠ.
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6.2 PRILOGA – USPEŠNOST ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019  

 
Tabela: Analiza uspešnosti študentov v študijskem letu 2018/19, 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. 2018/19 
opravljali izpite 

Povprečno št. 
doseženih ECTS točk 
v št. l. 2018/19 

Povprečno št. 
opravljenih izpitov 
v št. l. 2018/19 

Dosežena 
povprečna ocena 
opravljenih izpitov 

UPRAVLJANJE 
PODEŽELJA IN KRAJINE 

    

redni študij      

UPK- 1. letnik  12 47,3 6,7 7,1 

UPK- 2. letnik (prvi vpis) 18 51,7 6,7 7,7 

UPK- 2. letnik 
(ponavljanje) 

4 7,5 1,5 6,8 

UPK- 2. letnik (evidenčni 
vpis) 

3 8 1 6,7 

izredni študij    0 

UPK-1. ciklus 9 49 7,6 7,5 

UPK-2. ciklus 0    

UPK-3. ciklus 3 23,6 3 7,2 

EVIDENČNO VPISANI 0    

Skupaj 49    

GOSTINSTVO IN 
TURIZEM 

    

redni študij      

GT- 1. letnik  9 41,5 8,2 7,8 

GT- 2. letnik (prvi vpis) 13 45,4 8,5 8,3 

GT- 2. letnik 
(ponavljanje) 

3 10,6 2 7,0 

GT- 2. letnik (pevidenčni 
vpis) 

1 12 2 10,0 

izredni študij     

GT-1. ciklus 14 41,1 8,4 8,7 

GT-2. ciklus 0 0 0 0 

GT-3. ciklus 4 13,3 2,5 8,9 

EVIDENČNO VPISANI 0 0 0 0 

Skupaj 44    

NARAVOVARSTVO     

redni študij      

NAR- 1. letnik  13 49,0 9,2 6,2 

NAR- 2. letnik (prvi vpis) 14 50,9 7,9 6,6 

NAR- 2. letnik 
(ponavljanje) 

4 13,8 4 8,0 

NAR- 2. letnik (ponovno 
obiskovanje) 

0 0 0 0 

izredni študij     

NAR-1. ciklus 1 56,0 10,0 8,9 

NAR-2. ciklus 2 51 
 

7,5 8,2 

NAR- 3. ciklus 3 31,3 5 8,5 

EVIDENČNO VPISANI 4 3,3 2 7,3 

Skupaj 41    



Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma  
Višja strokovna šola  

Letno poročilo za študijsko leto 2018/2019 
 

37 

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

Kazalnik / študijsko 
leto 2012/13 2013/14 2014/15 

 
2015/16 

 
2016/17 

 
2017/18 2018/19 

Povprečno št. 
opravljanj 
posameznega izpita na 
študenta 

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

 
1,09 

 
1,13 1,12 

Povprečno število 
komisijskih izpitov pri 
predmetu 

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

0,84 
 

1,15 1,51 

Povprečna ocena 
opravljenih izpitov 

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, 1. februarja 2019, v dopoldanskih 
urah, v prostorih Grma Novo mesto, Sevno 13, Novo mesto. Potekal je v času od 4.. do 7. šolske ure 
urnika KŠGBG, torej med 10.15 in 13.30. Pripravili smo 17 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. Pred delavnicami pa smo izvedli skupno 
uvodno uro ,da smo dijake pripravili na dogodek. 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  N O V O  M E S T O  

 
 

S r e d a ,  1 .  f e b r u a r  2 0 1 9  
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…. 
PRILOŽNOSTI V TUJINI: ŠTUDIJ, DELO, ODLIČNO PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE - Erasmus+ 
MANCA KAVŠČEK, absolventka študijskega programa Naravovarstvo ter 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. 
ALEKSANDER MLAKAR, absolvent študijskega programa Upravljanje podeželja in krajine Kratka vsebina: 
Aleksander Mlakar je uspešen študent VSŠ GRM Novo mesto. Predstavil bo svojo izkušnjo praktičnega 
izobraževanja, ki ga je opravljal na pretežno prašičerejsko usmerjeni kmetiji v Avstriji. 
JAN TOMŠIČ, absolvent Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 
Kratka vsebina: Jan Tomšič po diplomi na Višji strokovni šoli Grm nadaljuje izobraževanje na Visoki strokovni šoli 
Grm Novo mesto. V želji po novih znanjih, se je preko Erasmus+ odpravil v Španijo. Prisluhnite njegovi izkušnji! 

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 
 

TERME ČATEŽ d.d., Čatež ob Savi 
TURIZEM - NAJHITREJE RASTOČA PANOGA V SVETU 
EDITA ŠPOLER KRIEGER, vodja kuhinj in HACCP teama 
Kratka vsebina: Turizem prebivalcem vseh držav omogoča boljše življenje in jim vzbuja ponos na lastno 
okolje.  Turizem bogati posameznike, družine, družbo in ves svet. Turizem predstavlja pomemben delež v 
svetovnem gospodarstvu in zaposluje skoraj 200 milijonov ljudi.  
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4 
 

TURISTIČNA GEOGRAFIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA,   

50 ODTENKOV DEDIŠČINE 

doc. dr. LEA KUŽNIK, predavateljica 

Kratka vsebina: Z gotovostjo lahko trdimo, da brez dediščine ni turizma. Dediščina je živa in se ves čas spreminja, 
nekateri elementi izginjajo, namesto tega pa se pojavljajo novi, vse v skladu s sodobnim načinom življenja. 
Kulturna in naravna dediščina torej predstavljata osnovo vsake turistične ponudbe. Ustrezna interpretacija jo 
naredi privlačno za obiskovalce. Z našo dediščino se moramo identificirati, saj je lastna le nam in se od ostalih 
razlikuje, včasih samo v posameznih odtenkih. In ravno te odtenke je potrebno prepoznati in jih vključevati v 
turistično ponudbo, kot dediščino, ki je lastna le nam. Bistveno je, da gosta pripeljemo v tisto lokalno okolje, kjer 
je določena dediščina živa, kjer lahko okusi najboljšo pehtranovo potico, najboljši cviček, prespi v zidanici in si 
ogleda postopek izdelave košare ali glinene posode ter se v izdelovanju tudi preizkusi. 

5 
 

Predmetno področje: GOSTINSTVO IN TURIZEM 

IZKORISTI / UPORABI PREDNOSTI WELLNESS TURIZMA ZA DOSEGO SVOJIH ŽIVLJENJSKIH CILJEV  
mag. SEBASTJAN REPNIK, predavatelj 
Kratka vsebina: Na delavnici boste spoznali pomen postavljanja ciljev, vrste ciljev, zakaj so cilji sploh pomembni za 
nas ter različne metode za njihovo lažje doseganje. 

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 

»RDEČE JE RDEČE – PREDELAVA GROZDJA IN MACERACIJA DROZGE« 

ANTON PEZDIRC, vodja vaj vinarstva na VSŠ 

Kratka vsebina: Intenzivnost in barvni odtenek rdečih vin sta zelo pomembni za sprejemanje in odkrivanje izvirne 
kakovosti rdečih vin. Kje se v grozdju nahajajo barvne snovi? Kako iz grozdja izlužiti dovolj in prave odtenke 
barvnih snovi? Kako dolgo macerirati drozgo?.... Na ta in nekatera druga vprašanja bomo iskali odgovore na 
predstavitvi predmeta »Vinarstvo«. 

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   (le 5. ura) 
AKTUALNE 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: ŽIVINOREJA, VARNA HRANA  (le 6. in 7. ura) 
POMEN VARNE HRANE ZA POTROŠNIKA 
dr. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ, veterinarka, predavateljica, direktorica OU Novo mesto 
Kratka vsebina: Dr. Vida Čadonič Špelič, aktualna direktorica Občinske uprave Novo mesto, je več let vodila 
UVHVVR (Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) in podrobno spoznala številna tveganja, ki jim je 
hrana tekom pridelave, predelave, trgovine in gostinske ponudbe podvržena. S svojimi predavanji, polnimi 
odličnih primerov iz prakse navdušuje, njene besede in nasveti še dolgo odzvanjajo v ušesih…. 
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11 
 

Predmetno področje: VARSTVO NARAVE IN UREJANJE PROSTORA (le 7. ura) 
DVOŽIVKE 
mag. TINA MIKUŠ, predavateljica 
Kratka vsebina: Pomen izvajanja naravovarstvenih ukrepov za dvoživke. Pomen mlak za dvoživke. Kako lahko vsak 
prispeva k ohranjanju dvoživk v svojem okolju 

12 
 

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK:  ORODJA IN MOŽNOSTI OHRANJANJA NARAVE Primer iz prakse Notranjskega 
regijskega parka                                                             (le 5. in 6. ura) 
Miha Jernejčič, univ. dipl. novinar, vodja Turistično informacijskega centra Cerknica 
Jošt Stergaršek, univ. dipl. biolog, višji naravovarstveni svetovalec Notranjski regijski park 
Je sploh moč govoriti o ohranjanju narave, ko pa je edina stalnica v naravi spreminjanje? Spoznali bomo, kaj 
obsega delo naravoslovca v začetku 3. tisočletja in kje oz. kakšne so priložnosti za mlade z izobrazbo naravoslovne 
smeri. Na podlagi izkušenj z delom v zavarovanem območju in primeri iz Interreg projekta Eco Karst se bomo 
dotaknili takšnih in drugačnih vprašanj. Na varovanje narave bomo med drugim pogledali tudi s turističnega 
vidika: mnogokrat se zdi, da sta varstvo narave in turizem disciplini, ki nimata veliko skupnega oziroma se celo 
izključujeta, pa vendarle so lahko turisti in turistični delavci, ki cenijo izjemne naravne danosti, ohranjenost in 
raznovrstnost, celo ključni pomočniki pri varstvu narave. 

13 
 

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. 

14 
 

Predmetno področje: GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV  (le 5. in 6. ura) 
GOJENJE ČMRLJEV IN ČEBEL SAMOTARK 
dr. DANILO BEVK, Nacionalni inštitut za biologijo, sodelavec na projektu LIFE NATURAVIVA Kratka vsebina Čmrlji 
in čebele samotarke so zelo pomembni opraševalci, ki pa so zaradi sprememb v okolju vedno bolj ogroženi. V 
predavanju boste spoznali, kako živijo, zakaj so nenadomestljivi opraševalci, kaj jih ogroža in kako jim lahko 
pomagamo. Prikazani bodo tudi preprosti načini gojenja čmrljev in čebele samotark. 

15 
 

Predmetno področje: GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV (le 7. ura) 
BIOTIČNO VARSTVO NI LE MODNA MUHA SODOBNEGA ČASA 
dr. MATEJA COLARIČ BAJC, predavateljica 
Kratka vsebina: Tudi naši predniki so ob skrbnem spremljanju razvoja rastlin že uporabljali različne vrste koristnih 
organizmov za učinkovito varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, saj so bivali v sozvočju z naravo. Predvsem so 
zagotavljali ustrezna naravna okolja oz. domovanja za preživetje avtohtonih koristnih organizmov. Iz zgodovine so 
poznani primeri udomačenih mačk, gnezda predatorskih mravelj, mina ptičev, polonice, krvavkinega najezdnika … 
Žal pa so bili med vnosi tujerodnih organizmov tudi neuspešni primeri. 

16 
 

Predmetno področje: VREDNOTENJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI   (le 5. ura) 
IMATE RADI PLANINARJENJE?  Predstavitev botanične ture 

mag. URŠKA OGRINC, predavateljica 

Kratka vsebina: S študenti 1. in 2. letnika NARAVOVARSTVA vsako leto izvedemo lepo in zanimivo turo na Črno 
prst. To je 1844 m visoka gora na jugovzhodu Julijskih Alp. Leži na obrobju Triglavskega narodnega parka. Na vrh in 
po pobočju uspevajo zanimive rastlinske vrste, ki so se uspešno prilagodile na ostre življenjske pogoje v 
visokogorju. Vas zanima, katere rastlinske vrste so to in kako kljubujejo dolgim zimam, nizkim temperaturam, 
močnem UV sevanju … Lepo vabljeni na predstavitev botanične ture na Črno prst! 

17 
 

Predmetno področje: TRAJNOSTNI RAZVOJ Z OSNOVAMI BIOLOGIJE  (le 6. in 7. ura) 
ELEKTRONSKE BAZE PROSTORSKIH PODATKOV - Kako najdem hišo, parcelo, kmetijo in še kaj? 
PRIMOŽ MAVSAR, univ. dipl. inž. geod., 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, 18. 12. 2018  
 

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 

 
 
Utrinek s podelitve certifikatov zaupanja vreden: 

 
 


