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BESEDA DIREKTORJA
Leto 1873 je začetek Grma Novo mesto – centra biotehnike in
turizma na Slapu pri Vipavi, ko je bila ustanovljena prva slovenska
kmetijska šola. Ker vpis ni bil najboljši, je Kranjski deželni zbor leta
1886 prestavil šolo na Grm pri Novem mestu. Kupil je tudi šolsko
posestvo v velikosti cca. 200 hektarov, grad Grm pri Novem mestu
in živino, na vozovih pa so prepeljali ves šolski inventar, knjižnico,
vse učitelje in ravnatelja. Takrat se je šola imenovala ´Vinorejska in
Sadjerejska šola Grm´. Šola je bila vsa leta izrazito razvojno
naravnana, bila je žarišče napredka v kmetijstvu in na podeželju. Je
izobraževala, svetovala in je, tako v svoj okoliš kot na celotno
Kranjsko območje, dejansko pripeljala razvoj. Z industrializacijo
Novega mesta (IMV) se je šola morala umakniti z Grma na novo
lokacijo pod Trško goro (šolsko posestvo leta 1977, sama šola pa
1983). Vseskozi je izobraževala po različnih programih, ki so se
dopolnjevali in izvajala izobraževanja za odrasle kmete, jim
svetovala, organizirala posvete, testirala nove tehnike in seveda
tudi razvijala nove tehnologije. Leta 2000 se je organizirala v center
in 2001 začela tudi s programom Višje strokovne šole, takrat s
programom Kmetijstva, ki se danes imenuje Upravljanje podeželja
in krajine. Tako poimenovanje je bilo nujno, ker se je kmetijstvo
širilo programsko na področja hortikulture, vzdrževanja parkov in
golf igrišč, gozdarstva, lovstva, živilstva in na področja, ki so nanje
vezana. Ko smo vpisali prve študente, smo začeli šteti zgodovino
Višje strokovne šole. Letos smo našteli deset let, skupno vpisanih
1376 študentov in 168 diplomantov, z današnjimi 55. Število
vpisanih študentov je zelo veliko tudi zaradi znanih potreb po
statusu študenta, od katerih jih je kar veliko prisostvovalo pri
nekaterih predmetih ali modulih, ker so jim bili zanimivi, vendar so
jih obiskovali brez interesa diplomiranja. Leto 2007 je bilo za center
tudi prelomno, saj je dobil nov ustanovitveni akt s priključitvijo
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Srednje šole za gostinstvo in turizem. Takrat se je v resnici začela
zgodba sinergij od njive do mize, torej kmetijstva, živilstva,
gostinstva in turizma. To je prvi tak poskus v Sloveniji - naš center
torej »orje ledino« novi viziji, ki daje vzajemno podporo filozofijam
»lokalno«, »domače«, »fair«, »okolju prijazno«, kjer si potrošniki,
pridelovalci in gostinci pogledajo v oči. Kjer je kmetu in živilcu
najboljši komercialist gostinec s turizmom in gostincu najboljši
partner, sodelavec v izgradnji kakovosti in odličnosti, kmet in živilec,
kjer potrošnik ve, kaj dobi v usta. Projekt združitve smo na Višji
strokovni šoli kronali v letu 2009, ko smo začeli izvajati program
Gostinstvo in turizem. Lansko leto je bilo še eno prelomno, zaradi
dveh stvari. Skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport in s pomočjo
evropskih sredstev smo zaključili projekt Medpodjetniški
izobraževalni center v Hiši kulinarike in turizma ter na posestvu, kjer
študentje v resnici vzamejo izgrajeno infrastrukturo v roke in na
praktičnem usposabljanju nadgradijo vse, kar so se doslej naučili.
Drugi prelomni dogodek pa je bil vpis v nov višješolski študijski
program Naravovarstvo, katerega avtorstvo si v veliki meri lastimo
na našem centru. S primeri dobre prakse, ki smo jih zaznali in videli
po svetu, še posebej v Veliki Britaniji, smo v velikem deležu
prispevali k oblikovanju tega programa. Postavitev izvedbenega
kurikula programa, teoretičnega in praktičnega izobraževanja,
rojeva modele novega poklica in zaposlitve. Te načrte na Višji
strokovni šoli jemljemo izjemno odgovorno, zato smo zbrali skupaj
najboljše strokovnjake, ki o področju kaj vedo in so bili pripravljeni
krojiti nove možnosti za zaposlovanje. Odgovornost je še toliko
večja, ker čas problemov recesije in globalizma mladim ne nudi
prave perspektive in možnosti za zaposlovanje.
Višja strokovna šola na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in
turizma izvaja vse programe tako, da v največji meri uresničimo
cilje, ki smo si jih zadali ob prenovi in nastajanju novih programov.
Predvsem smo pozorni na cilja zaposljivost in fleksibilnost, ob
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katerih imajo diplomanti dovolj samozavesti in znanja, da so
uporabni na različnih področjih. Še posebej, da znajo delati,
ustvarjati, komunicirati, odločati, se organizirati tako, kot današnji
čas zahteva in si, v kolikor imajo pogoje, znajo oblikovati in
organizirati samozaposlitev na svoji kmetiji, v podjetju ali
restavraciji.
S Certifikatom ''zaupanja vreden'' so se številni dokazali že v času
praktičnega izobraževanja, saj so izredno samostojno izvedli
projekte, ki so občudovanja vredni in smo na njih izredno ponosni.
Tako je Certifikat ''zaupanja vreden'' močna priloga diplomi in
garancija našega centra, da se diplomante, ki ta certifikat imajo,
splača zaposliti, saj znajo in so zaupanja vredni. Višja strokovna šola
in center dajeta roko v ogenj za te naše čudovite študente.
Za vloženo delo in trud v izobraževanju hvala vsem predavateljem,
strokovnim sodelavcem in ostalim sodelavcem in seveda vsem
našim čudovitim aktivnim študentom.

Tone Hrovat, direktor
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ZAHVALA RAVNATELJICE
Če mi daste nalogo,
ki ji lahko podarim nekaj svojega,
ne bo več naloga;
bo veselje, bo umetnost.
(Bliss Carman)

Študijski leti 2009/10 in 2010/11 ter prve dni študijskega leta
2011/12 ste, spoštovani diplomanti, Višjo strokovno šolo obogatili
za kar 55 novih diplomskih nalog, slovenski prostor pa za 55 novih
inženirjev s področja kmetijstva in urejanja podeželja.
Vaše diplomske naloge, ki so v zborniku predstavljene s povzetki
zaključnih tem, izkazujejo vašo predanost k strokovnemu
analitičnemu delu tako na strani tehnoloških raziskav in izboljšav
kot na strani organizacijskih ter tržnih pristopov, v razvoju
posameznega raziskovalnega področja pa izkazujete usmerjenost k
povezovanju obstoječih ter, z diplomskim delom, novo pridobljenih
znanj in ugotovitev v izboljšan končni proizvod oz. dejavnost.
Prav takšen pristop je pravšnji za uspešno načrtovanje, razvoj in
učvrstitev posamezne kmetije ali druge dejavnosti na podeželju oz.
za za razvoj podeželja nasploh. In prav takšno razmišljanje, ki ga
skozi diplomske naloge razvijate, je nujno potrebno za ohranitev
slovenskega kmetijstva in vitalnega slovenskega podeželja.
V diplomskih nalogah analizirate možnosti povečevanja obsega
proizvodnje in kakovosti proizvodov v okviru tradicionalnih
kmetijskih panog, iščete priložnosti v primarni proizvodnji
alternativnih pridelovalnih področij, raziskujete načine in pomen
dobrega zdravstvenega stanja domačih živali, izračunavate
smiselnost investiranja v kmetijsko in na kmetijstvo vezano
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dejavnost, proučujete ustrezne gradbene posege in pripadajočo
dokumentacijo za dejavnosti na podeželju, iščete nove tržne poti,
možnosti združevanja, pomen zadrug ter skupne kmetijske politike
na pozitivne učinke razvoja slovenskega kmetijstva in tudi šriše. V
diplomskih nalogah se odločate tudi za raziskave s področja razvoja
turizma na podeželju, živilstva, sistemov zagotavljanja varne hrane,
proučujete tradicionalna živila, recepture, način prehranjevanja v
različnih družbenih obdobjih. Proučujete tudi pomen ohranjanja
biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, proučujete pestrost
tradicionalnih domačih obrti in možnosti njihovega ohranjanja ter
obujanja, in ne nazadnje z veliko vnemo proučujete tehnološke in
tržne možnosti za vzpostavitev uspešnih dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah.
Vsak poznavalec problematike slovenskega kmetijstva in podeželja,
ki se začne pri izjemno nizki prehranski samooskrbi in se nadaljuje v
zelo različne smeri (dohodkovna raven v kmetijstvu, demografska in
sociološka problematika slovenskega kmetijstva in podeželja,
neustrezna cenovna razmerja v živilski verigi…) ve, da ste prav vi in
vaši cenjeni družinski člani, pogosto vključeni v razvoj načrtovane
dejavnosti, ter vaši somišljeniki tisti, ki lahko pomembno
spremenite neugodno zatečeno stanje slovenskega kmetijstva in
podeželja in vaši pristopi so in naj bodo vzorec stroki in politiki.
Zaradi vas in vašega truda je uspešna tudi Višja strokovna šola. In
tako kot ste pokazali vi, tudi šola in njeni sodelavci skrbimo za svoj
razvoj. Pred dvema letoma smo pričeli z izvajanjem višješolskega
študijskega programa Gostinstvo in turizem, v lanskem letu pa še s
programom Naravovarstvo. In v bodoče se bodo naši študenti v
svojih raziskavah dotikali tudi tem in področij, ki bodo od kmetijstva
in razvoja podeželja nekoliko bolj odmaknjene. In to je tudi naš
namen. Večplasten in interdisciplinaren pristop do vprašanj razvoja
slovenske družbe, slovenskega prostora in slovenskega naroda.
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Projektno, raziskovalno, razvojno, povezovalno - na način kot ste ga
zasnovali vi.
Pot do uspeha, ki ste ga dosegli, je bila za vsakogar izmed vas
drugačna. Za nekatere dolga, za druge kratka, za nekatere lahka, za
druge zahteva. Vsi pa ste bili potrpežljivi, vztrajni in uspešni.
Zahvaljujem se vam, da ste študijsko pot prehodili z nami, nam
zaupali in nas s obogatili z novimi znanstvi, znanjem, idejami in cilji.
Želim vam, da bo tako uspešna tudi vaša nadaljnja, poslovna in
zasebna, življenjska pot.
Zahvaljujem se tudi vsem mentorjem diplomskih nalog, ostalim
predavateljem in drugim sodelavcem šole, ki ste s svojim
strokovnim znanjem, trudom in s toplim človeškim odnosom naše
diplomante popeljali na pot uspeha. Hvala tudi direktorju in kolegiju
zavoda za zasnovo in ustanovitev šole ter podporo pri njenem
stalnem razvoju.
In ne nazadnje - hvala vsem, ki ste sooblikovali prvo desetletje
delovanja naše Višje strokovne šole.
SPOŠTOVANI DIPLOMANTI, PONOSNI SMO NA VAS!
Helena Jurše Rogelj, ravnateljica Višje strokovne šole
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Višja strokovna šola je organizacijska enota Grma novo mesto centra biotehnike in turizma, katere temeljno poslanstvo je
izvajanje javno veljavnih višješolskih študijskih programov. Šola je v
študijskem letu 2001/02 vpisala prvo generacijo študentov v
takratni višješolski program Kmetijstvo, ki se je v okviru nacionalne
prenove višješolskih programov prenovil, dopolnil in se preimenoval
v višješolski študijski program Upravljanje podeželja in krajine, za
pridobitev strokovnega naziva inženir / inženirka kmetijstva in
krajine. Prva generacija se je v prenovljen program Upravljanje
podeželja in krajine vpisala v študijskem letu 2007/08.
V študijskem letu 2009/10 smo pričeli z izobraževanjem študentov v
višješolskem
študijskem
programu
Gostinstvo
in
turizem,
za
pridobitev
strokovnega
naziva
organizator / organizatorka v
gostinstvu in turizmu lani, v
študijskem letu 2010/11, pa
še
v
povsem
novem
višješolskem
študijskem
programu Naravovarstvo, za
pridobitev
strokovnega
naziva inženir / inženirka
naravovarstva. Študenti lahko
izbirajo med rednim in
izrednim študijem, po želji pa se lahko vključujejo tudi v različne
fakultativne izobraževalne aktivnosti in usposabljanja, ki jih v okviru
programa vseživljenjskega učenja na šoli in na centru organiziramo
v lastni izvedbi ali v partnerstvu s katero od organizacij, podjetij in
podobno.
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Izvedben kurikul, ki ga za vsak program stalno izboljšujemo in
nadgrajujemo, temelji na organizaciji in izvedbi visokokakovostnega
pedagoškega procesa ter dobro načrtovanega, z opremo in mentorji
bogatega praktičnega izobraževanja, v relativno velikem deležu
vezanega na Medpodjetniško izobraževalni center 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.
Sodelavci in študenti Višje strokovne šole svoja prizadevanja in delo
usmerjamo na pot odličnosti, to je:
»Pot s srcem«

10 let delovanja Višje strokovne šole

10

Zbornik povzetkov diplomskih nalog, oktober 2011

POVZETKI
DIPLOMSKIH NALOG
DIPLOMANTOV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V ŠTUDIJSKIH LETIH
2009/10, 2010/11 IN PRVE SKUPINE DIPLOMANTOV
ŠTUDIJSKEGA LETA 2011/12

10 let delovanja Višje strokovne šole

11

Zbornik povzetkov diplomskih nalog, oktober 2011

1. STOPAR BOJAN

PREUSMERITEV GOVEDOREJE NA GRMU
NOVO MESTO – CENTRU BIOTEHNIKE IN
TURIZMA IZ KONVENCIONALNE V
EKOLOŠKO

Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmetijstva
Somentorica: Urška Trobec, univ. dipl. inž. kmetijstva.
V svoji diplomski nalogi želim ugotoviti možnosti za preusmeritev
govedoreje na Grmu Novo mesto centru biotehnike in turizma iz
konvencionalne v ekološko prirejo mleka in nakazati možnosti za to
preusmeritev. Posestvo naše šole se ukvarja z različnimi
dejavnostmi, povezanimi z izobraževanjem dijakov in študentov.
Med temi dejavnostmi zavzema pomembno mesto tudi govedoreja,
usmerjena v prirejo mleka. V hlevu imamo sedaj 55 krav molznic in
dnevno oddamo 900 litrov mleka. Krave so poleti na paši, pozimi pa
so krmljene s senom, travno in koruzno silažo ter doma pridelanimi
žiti. V nalogi sem raziskal možnosti za ekološko prirejo mleka, kjer
sem teoretično zasnoval kolobar s poljščinami, primernimi za
krmljenje. Na osnovi pridelane krme bi lahko imeli 40 krav molznic
in dnevno oddali 400 litrov ekološkega mleka. V ekološki reji bi se
življenjska doba krav podaljšala iz sedanjih 3 - 4 laktacij na 8 - 10,
življenjska prireja po kravi pa bi ostala ista. Preusmeritev v ekološko
prirejo je smiselna, ker na območju Novega mesta ni tovrstne
ponudbe, povpraševanje pa je vsak dan večje.
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2. PRIMOŽIČ LAMOVŠEK ANDREJA

VPLIV PASME IN PREHRANE NA PRIRAST
IN TEŽO ŽREBET

Mentorica: Urška Trobec, univ. dipl. inž. kmetijstva
V nalogi sem se osredotočila na prehrano konj, ki sem jo
obravnavala na dva načina. V prvem delu sem jo pregledana
teoretično in jo okrepila z izračuni krmnih obrokov. V drugem delu
sem se lotila praktičnega dela, ki sem ga opravila na konjerejskih
kmetijah po Sloveniji. V stik sem prišla z rejci različnih pasem:
slovenske hladnokrvne, posavske, haflinger, lipicanske, kasaške,
quarter. Primerjala sem prehrano med posameznimi rejci iste
pasme in hkrati spremljala rast žrebet in težo odraslih kobil ter
žrebcev. Vsi rejci, ki sem jih vključila v mojo raziskavo, imajo konje
čez poletje na paši, pozimi jih krmijo s senom. So pa razlike v
krmljenju močnih krmil in travnate silaže. Ugotovila sem tudi, da se
teže žrebet pri 6 mesecih močno razlikujejo glede na pasmo. Poleg
tega sem spoznala, da moramo biti zelo previdni pri izbiri in kvaliteti
krme, saj konji ne morejo izločati plinov in bruhati. Konji pa tudi
nimajo žolčnika, zato instiktivno zavračajo maščobo.
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3. BERK KAROLINA

PRIDELAVA, PREDELAVA IN UPORABA AJDE
NA TURISTIČNIH KMETIJAH DOLENJSKE IN
BELE KRAJINE

Mentorica: mag. Tjaša Vidrih
Z nalogo sem želela ugotoviti delež turističnih kmetij Dolenjske in
Bele krajine, ki se ukvarjajo s pridelavo ajde, jo predelujejo in
vključujejo ajdove izdelke v svojo turistično ponudbo.
Ajda je zelo uporabna in zdrava rastlina, saj vsebuje veliko človeku
potrebnih hranilnih snovi, vendar pa danes njena uporaba ni več
tako velika, kot je bila nekoč in kot bi morala biti, glede na njeno
bogato sestavo. Ker pa je danes vse več ljudi alergičnih na lepek ali
gluten, ki ga najdemo v krušnih žitih, je za ljudi ajda brez dodatne
pšenične ali druge krušne moke oz. moke, ki vsebuje lepek, zelo
pomembno žito, saj ajda ne vsebuje lepka ali glutena. Zato je
pomembno, da so na turističnih kmetijah seznanjeni tudi s to
prednostjo ajde.V raziskovalni del naloge sem vključila 30 lastnikov
turističnih kmetij Dolenjske in Bele krajine. Ugotovila sem, da
pridelava, predelava in ponudba ajde na turističnih kmetijah ni
velika, prav tako tudi povpraševanje po ajdovih izdelkih ne.
Ajdove jedi naročajo predvsem tisti, ki te jedi že poznajo (starejši
obiskovalci turističnih kmetij). Glede na dobljene rezultate sem
prepričana, da bi lahko lastniki turističnih kmetij na tem področju
naredili še veliko (npr. pripravili dneve ajdovih jedi, seznanjali s
hranilno vrednostjo ajde, vedno imeli na jedilniku kakšno ajdovo
jed).
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4. ŠKULJ VINKO

VPLIV PODPOR KMETIJSKE POLITIKE
DRŽAVE IN LOKALNIH SKUPNOSTI NA
EKONOMSKO MOČ KMETIJE

Mentor: Igor Hrovatič univ. dipl. inž. kmetijstva
V diplomski nalogi osvetlim različne vidike podpor v kmetijstvu.
Ugotavljam njihov vpliv na proračun Slovenije in Evropske unije ter
kako bi bilo možno sredstva bolj smotrno porabiti. Znano je namreč,
da je velik delež proračuna EU namenjen za podpore v kmetijstvu in
da obstajajo težnje k njihovemu zmanjševanju. Najprej sem
analiziral pozitivne učinke kmetijskih podpor. Ugotovil sem, da
imajo izreden pomen za ohranjanje manjših kmetij in zato tudi za
ohranjanje poseljenosti podeželja. Pomembne so pri ohranjanju
čistega okolja, naravne in kulturne krajine ter biotske
raznovrstnosti. Nadalje utemeljujem, da koristi, ki jih kmetijske
subvencije omogočajo, odtehtajo njihove relativno visoke stroške.
Zlasti se posvetim učinku sredstev pri ohranjanju čistega okolja in
krajine, ki je v interesu vseh državljanov. Pri pisanju se osredotočim
tudi na problematiko slovenskega kmetijstva, kjer nas pesti
predvsem majhnost in razdrobljenost kmetij, reliefna razgibanost
terena in starostna struktura. Predstavim tudi nekatere ukrepe, s
katerimi vlada blaži vpliv negativnih dejavnikov, značilnih za
slovenske kmetije. Ker imam tudi sam doma kmetijo, sem v diplomi
opisal tudi, kako in katera sredstva tudi sam koristim pri delu na
kmetiji.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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5. ŽURGA JANEZ

IZBOR SORT KORUZE (Zea mays L.) ZA
SETEV PO STRNIŠČU

Mentor: dr. Jože Podgoršek
Koruza je kmetijska rastlina, s katero je pridelovanje krme v naših
rastnih razmerah najbolj gospodarno. Pri intenzivnem pridelovanju
koruze je pomen izbora primernega hibrida še večji, saj ob
nespremenjenih stroških pridelave omogoča povečanje količine in
kakovosti pridelka. Koruza ima od vseh poljščin največkrat največji
negativni vpliv na okolje. Z gojenjem koruze je povezana velika
poraba sredstev za zatiranje plevelov, ki prehajajo v podzemne
vode in vplivajo na življenje v tleh. Pri koruzi beležimo tudi
razmeroma veliko porabo mineralnih gnojil. Pri pridelavi koruze je
pomembna obdelava tal, saj rastlini omogoča dostop do hranil in
vode. Poleg tega ustvarja ali vzdržuje optimalno strukturo tal z vodo
in zrakom, omogoča izrabo hranil v tleh, spodbuja mikrobiološke
procese in omogoča rastlinam razvoj. Obdelava omogoča tudi
izdelavo rastlinskih ostankov, organskih in mineralnih gnojil. Z njo
zatiramo plevele in škodljivce. Pri pridelovanju poljščin je uporaba
primernih sort, ki so prilagojene na rastne razmere, so dovolj
odporne proti boleznim in škodljivcem ter imajo kakovosten
pridelek, ključnega pomena za uspešno pridelavo.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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6. KASTELIC UROŠ

IZBOR ŠKROPILNE TEHNIKE ZA VARNO
NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH
SREDSTEV

Mentor: dr. Jože Podgoršek
Stroji za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in podobne naprave
so zelo pomembni na kmetiji. Najstarejša načina kemičnega varstva
rastlin sta ročno posipavanje pripravka v prašnati obliki po rastlinah
in nanašanje pripravka v vodni suspenziji s pomočjo metlice. V ZDA
se je leta 1887 pojavila prva škropilnica na vprežni pogon. Prva
škropilnica na motorni pogon je bila izdelana prav tako v ZDA že leta
1900, v Evropi pa jih je leta 1904 začelo izdelovati podjetje Holder.
Osnovni elementi strojev za varstvo rastlin so predvsem črpalke,
zračni kotlički in hidravlični blažilniki, rezervoarji z opremo,
mehanizmi za mešanje, elementi za pretok, usmerjanje in filtriranje
škropiva ter šobe. Ob koncu 20. stoletja je število svetovnega
prebivalstva naraslo že na dobrih šest milijard, kar posledično
prinaša vse večje potrebe po hrani, ki je v svetovnem merilu že
primanjkuje. Kmetijstvo zagotavlja velike količine pridelkov oziroma
varuje rastline pred raznimi škodljivimi organizmi in boleznimi. Zelo
pomembni pri delu na kmetiji so tudi stroji za nanašanje FFS in
podobne naprave. Z njimi lahko varno nanašamo ta sredstva, če
smo o tem dovolj osveščeni. Opravil sem kvalitativno raziskavo s
petdesetimi anketiranci. Zanimalo me je kako ravnajo s FFS, kako
skrbijo za varstvo okolja, katere škropilnice uporabljajo pri delu in
kako ravnajo z njimi po opravljenem delu. Diplomska naloga
razkriva to.
10 let delovanja Višje strokovne šole
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6. DVOJMOČ ANDREJA

POSTOPEK VERIFIKACIJE HACCP SISTEMA V
ŠOLSKI KUHINJI S POUDARKOM NA
ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI ŽIVIL

Mentorica: mag. Tjaša Vidrih
Somentorica: Jana Goršin Fabjan, dr. vet. med.
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) v
organizaciji omogoča način poslovanja, ki zagotavlja zdravstveno
neoporečnost živil. Tako predstavlja najuspešnejšo metodo za
preprečevanje bolezni, ki se prenašajo s hrano.
Tudi živila so lahko prenašalci bolezni, saj se lahko kvarijo že od
samega začetka proizvodnje oziroma je lahko vir okužbe že sama
surovina. Živila pa se lahko kvarijo tudi pri nadaljnji nepravilni
predelavi, skladiščenju, prevozu in uporabi. Nepravilno ravnanje s
hrano omogoča preživetje in razmnoževanje bakterij ter tvorbo
toksinov. Promet z živili je v Sloveniji izpostavljen različnim
proizvodnim in higienskim pogojem, zato je nujen uspešen in
učinkovit nadzor nad živili, ki ga lahko dosežemo z enotnim
sistemom varne proizvodnje in prometa. HACCP sistem to omogoča.
Sestavljen je iz sedmih načel, s katerimi sistematično ocenimo vse
faze v procesu proizvodnje (pridelave in predelave), nabave in
prodaje živil, hkrati pa ugotovimo, katere so kritične kontrolne
točke v tem procesu za zagotavljanje neoporečnosti živil (Peterman,
2001, str. 1). Zavedanje o varnosti živil je odgovornost, ki jo morajo
prevzeti prav vsi v organizaciji. Samo tako so proizvodi varni,
kakovostni in neoporečni. Z ustreznim drevesom odločanja
določimo kritične kontrolne točke in z ustreznimi kontrolnimi ukrepi
10 let delovanja Višje strokovne šole
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preprečimo potencialna tveganja oziroma jih zmanjšamo na
sprejemljivo raven.
Tudi država je na področju zagotavljanja varnosti živil dolžna
zagotoviti sistem uradnega zdravstvenega nadzora in predpisov, ki
so urejeni z živilsko zakonodajo, usklajeno z veljavnimi predpisi v
Evropski uniji.
Eno izmed pomembnih načel HACCP sistema je izdelati verifikacijo
delovanja sistema, ki zagotavlja učinkovitost delovanja sistema.
Vanjo pa je vključen celoten pregled HACCP sistema.
Živila so osnovna dobrina in potreba človeka. Zdrava prehrana je
potrebna za človekovo normalno delovanje. HACCP sistem pa je
rdeča nit, ki povezuje pridelavo in predelavo živil, s končnimi
uporabniki le-teh.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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7. BALE PETER

NOVOGRADNJA GOVEJEGA HLEVA

Mentorica: Urška Trobec, univ. dipl. inž. kmetijstva
Kmetijstvo je široka panoga, ki je pod močnim političnim pritiskom
in velikokrat za javnost kritično prikazano. Kmetje smo odvisni od
odkupnih cen, ki so zadnje leto močno prizadele večino evropskih
kmetov. Na naši kmetiji je ˝kruh˝ pridelava mleka. Obstoječi hlev na
naši kmetiji je ekonomsko nesprejemljiv in prav tako je postal
tehnološko zastarel. V diplomskem delu smo izdelali tehnološko in
tehnično dokumentacijo, kjer bodo vse živali po preureditvi
neprivezane. Ustvarili smo si ugodno delovno okolje, na katerem
bomo svoj poklic vsakodnevno z veseljem in zagnanostjo opravljali.
Predvideli smo preureditev in zasnovo novih skladiščnih prostorov
za seno in steljo ter zasnovali nove koritaste silose za silaže. Kmetija
ima trenutno premalo obdelovalnih površin za omenjeno
povečanje, vendar pa z takim trendom, kot je bil v preteklih letih, da
smo vsako leto imeli na razpolago nekaj dodatnih hektarjev
obdelovalnih površin, tudi v prihodnje ne bo predstavljalo ovir.
Kmetijska mehanizacija je za trenutno velikost kmetije dovolj
razvita. Po predvidenih ukrepih bomo z večjo čredo upravljali z manj
delovnega vložka. Zaradi molže v molzišču se bo povečala
učinkovitost našega dela in izboljšala kakovost. Zaradi spremembe
sistema reje, večjega prostora za živali in izboljšanja zračenja ter
osvetlitve se bodo živali počutile bolje, manj bo poškodb in rejski
rezultati bodo boljši.
10 let delovanja Višje strokovne šole
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8. ŠULER MILENA

TURISTIČNA KMETIJA ŠULER s.p.

Mentorica: mag. Marija Turnšek Mikačić
Vsebina diplomske naloge je poslovni načrt za Turistično kmetijo
Šuler s.p., ki se bo ukvarjal z oskrbo konj. Turistična kmetija Šuler
s.p. se bo nahajala v Župelevcu, blizu turističnega centra Terme
Čatež, kjer je veliko turistov. Cene naših storitev bodo konkurenčne
ostalim ponudnikom oskrbe konj v Posavju. Naše tržne prednosti
bodo: treningi konj, šolanje konj, šolanje ljudi, šport s konji ter
promocija in prodaja storitev. Cene se ne bodo spreminjale,
spreminjalo se bo zgolj število konj. V prvem letu delovanja kmetije
bo število konjev 20, v petem letu bo naraslo na 50, od tega bo 6
konjev mojih.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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9. BLAŽEVIĆ NINA

PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA ZA
PRIDELAVO IN PREDELAVO JABOLK

Mentorica: mag. Marija Turnšek Mikačić
Jabolka so ena izmed najpogosteje uporabljenih vrst sadja na
jedilniku. Uvrščamo jih na četrto mesto za grozdjem, citrusi in
bananami. Kljub vsesplošni uporabnosti in priljubljenosti pa jih je
danes izredno težko tržiti oz. prodati po ugodni ceni za prodajalca.
Na trgu je ogromno ponudnikov in tudi zelo veliko kvalitetnih
jabolk, ter širok asortiman jablan.
Jabolka so pomembna v prehrani, še posebej pozimi, ko ni drugega
sezonskega sadja, saj jih lahko zelo dolgo skladiščimo. Uporabljamo
jih lahko za pripravo jabolčnih pit, tort, kompotov. Zelo dobra pa so
tudi pečena, kuhana ali posušena. Izvrstno se podajo tudi k mesnim
jedem. Konzerviramo jih lahko tudi v alkoholu, ali pa skuhamo
marmelado. Skratka, so vsestransko uporabna.
V diplomski nalogi predstavljam poslovni načrt za pridelavo in
predelavo jabolk na 20 arih površine. Gre predvsem za dodatno
dejavnost in zaslužek, ki jo bodo otroci sčasoma lahko razširili.

10 let delovanja Višje strokovne šole

22

Zbornik povzetkov diplomskih nalog, oktober 2011

10. LADISLAV KLEMENČIČ

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM
USTVARIL – VZREJA ŽREBET ZA KASAŠKI
ŠPORT

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
Konjereja v Sloveniji je v porastu, zato njena prihodnost ni v
nevarnosti. Število kmetij se v zadnjih letih nezadržno zmanjšuje.
Vendar opuščanje kmetovanja na eni strani pomeni povečanje
ljubiteljstva do konj na drugi strani.
Tudi naša kmetija spada med te, ki so se preusmerile iz mešane
kmetije v kmetijo za vzrejo žrebet in konj. Ukvarjamo se posebej s
konji pasme ameriški kasač, ki pa so namenjeni za kasaški šport.
V diplomski nalogi sem ugotovil, da naša kmetija posluje uspešno.
Kmetija zagotavlja delo in dohodek za eno delovno mesto. Delovno
konico ob spravilu sena pa pokrivamo z najeto delovno silo. Kmetija
pa ima dober nastavek za povečanje števila konj in s tem bi lahko
zagotavljala še večji prihodek za razvoj kmetije.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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11. MEHAK JOŽEFA

POSTAVITEV RASTLINSKE ČISTILNE
NAPRAVE NA KMETIJI MEHAK

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
V diplomski nalogi sem se dotaknila problema onesnaževanja. Gre
za odpadne vode iz gospodinjstva. Na splošno je v Sloveniji ta
problem dokaj pereč, zato je veliko vredno dejstvo, da si lahko
gospodinjstva, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno
omrežje, uredijo čiščenje odpadne vode s postavitvijo rastlinske
čistilne naprave. Po legi se naša kmetija uvršča med osamljene
kmetije, umaknjene iz naselja. Ker imamo odgovoren odnos do
okolja, smo se odločili za postavitev rastlinske čistilne naprave, saj
imamo za tovrsten objekt primerno lego, po zakonodaji pa imamo
tako rešen tudi problem odpadnih voda. Predstavljena je tehnična
rešitev, postopek pridobivanja potrebne dokumentacije in potek
izgradnje rastlinske čistilne naprave na naši domačiji.
Gradnja rastlinske čistilne naprave je zame in mojo družino
predstavljala velik izziv, saj je bilo potrebno idejo vnesti v prostor.
Rastlinska čistilna naprava deluje brez strojne in elektroopreme,
zato je prihranek velik, vzdrževanje pa enostavno in brez večjih
stroškov.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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12. KORADIN ALJOŠA

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM
USTVARIL - VZGOJA IN PRODAJA SADNIH
SADIK

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
Vsebina diplomske naloge je prikaz možnosti samozaposlitve, in
sicer na področju vzgoje in prodaje sadnih sadik. Postavil sem
poslovno zamisel, ugotovil, kaj že imam in kaj še potrebujem za
njeno uresničitev, ugotovil moţnosti prodaje ter izračunal poslovni
uspeh. Moja poslovna zamisel je proizvodnja in prodaja sadnih
sadik, in sicer s sodobnejšo ponudbo, prilagojeno aktualnim
razmeram: sadike v loncih, odporne sorte; pestrejša ponudba (tudi
jagodičevje), demonstracijski nasad s prikazom različnih načinov
vzgoje. Letno bi prodal okrog 70.000 sadik, in sicer koščičarje,
pečkarje in jagodičevje. Za tak obseg proizvodnje bi moral povečati
njivske površine, kupiti sodobnejši traktor ter narediti objekt za
stroje in sanitarije. Z izdelavo mrežnega plana dela sem ugotovil, da
bi imeli delo in dohodek 4 zaposleni.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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13. KASTELIC MATEJ

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM
USTVARIL - PRIREJA MLEKA

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
Prireja kravjega mleka spada med najpomembnejše proizvodnje
slovenskega kmetijstva. V Sloveniji se je v zadnjih letih znatno
povečala velikost črede na gospodarstvo, opazna je rast mlečnosti,
zmanjšalo pa se je število rejcev. Rezultat tega ja nastajanje vse
večjih ter opuščanje manjših kmetij.
V diplomski nalogi sem ugotovil možnost zaposlitve in dohodek na
lastni kmetiji v Potočni vasi pri Novem mestu. Moja poslovna
zamisel ja prireja mleka s 50 kravami ter prodaja doma vzrejenih
plemenskih telic. Za uresničitev poslovne zamisli bom moral zgraditi
nov, sodobnejši hlev, ki bo omogočil povečanje črede, zmanjšal
porabo delovnega časa in izboljšal kvaliteto prodajnih proizvodov.
Izračunani poslovni izid kaže dobiček na kmetiji, z mrežnim planom
dela pa sem ugotovil, da bo moja kmetija zagotavljala dve delovni
mesti. Glede na to, da so veliko osnovnih sredstev, znanja in
izkušenj v tej proizvodnji zbrali že moji starši, se mi vsekakor splača
uresničiti svojo poslovno zamisel in nadaljevati njihovo tradicijo.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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14. STIPIČ SIMONA

SPREMLJANJE RAZVOJA SOLATNIH KUMAR
NA RAZLIČNIH OPORAH

Mentor: dr. Jože Podgoršek
Kumare so že vrsto let del naše prehrane. Uporabljali so jih že stari
Rimljani in Grki in jih prinesli tudi k nam v Evropo. Dolgo časa se že
ugotavlja, kakšna tehnika pridelave je najboljša, da bi dosegli kar se
da najboljše rezultate v kvaliteti in količini pridelka. V dosedanjih
raziskavah se je vzgoja kumar na mreži izkazala kot najboljša
tehnološka rešitev, vendar smo v naših pogojih dokazali drugačno
tehnološko rešitev. Največkrat dokazano je, da je mreža najboljša, s
to diplomsko nalogo pa je ta metoda ovržena. Največ pridelave
poteka v zaprtih prostorih na vrtnarskih mrežah. Pri našem
projektnem delu pa se je najbolje izkazala pridelava na vrvi.
Pridelava je potekala v jesenskem času, vendar so bili rezultati
statistično značilni, saj je bilo odstopanje zelo veliko. Pridelavo je
prekinil hud mraz in slana na območju Novega mesta, ki sta znatno
zmanjšala pridelek v roku enega tedna.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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15. ZUPANČIČ MARTIN

ORGANIZACIJA PRODAJE ČEŠENJ

Mentor: dr. Jože Podgoršek
V Sloveniji imamo v številnih okoliših odlične možnosti za pridelavo
češenj. Konkurenčnost na trgu lahko dosežemo s primerno količino
in kakovostjo pridelka. Do uresničitve cilja nas vodi primerna izbira
sorte na primerni podlagi, ki mora biti primerna našim talnim in
klimatskim razmeram. Količino pridelka lahko dosežemo z večjim
številom dreves na enoto površine ali z večjim pridelkom na drevo.
Potrebujemo šibko rastoče podlage, ki so ob enem združljive s čim
večjim številom sort. Pri nas imamo češnje na šibkih podlagah, in
sicer podlaga Gisela 5, ki je šibko rastoča, vendar ima nekoliko
prešibke korenine, saj sta se pri nas podlagi Weiroot 158 in 159, ki
imata nekoliko bolj bujne korenine in temu primerno drevo, tudi
bolj obnesli. Češnje lahko prodajamo na različnih trgih. Pri nas na
primer prodajamo na naslednjih treh. Prodaja češenj na domu nam
zniža nekatere stroške pri prodaji, saj ni potrebno prevažati naših
izdelkov v trgovine ali na tržnice. Ker prodajamo češnje na domu,
smo neodvisni od posrednikov in s tem, ko ni posrednikov, si seveda
sami določimo ceno izdelkov in jih prodajamo po konkurenčnih
cenah. Kar pa je najbolj pomembno pri prodaji na domu pa je, to da
je plačilo takoj, ko prodamo, in ni nobenih čakalnih dob.
Na sejmih se češnje prodajajo na mestu, ki ga je potrebno zakupiti
za določeno obdobje. Potem na tistem mestu prodajamo želene
pridelke, v mojem primeru češnje. Prednost prodaje češenj na
10 let delovanja Višje strokovne šole
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sejmih je predvsem ta, da se na sejmih predstavimo in da nas opazi
ožja in širša javnost, med tem ko nas doma ne opazijo, če se ne
promoviramo. Prodaja v trgovini je popolnoma drugačna od
prodaje na domu ali na sejmih, saj je potrebno češnje prodajati v
času, ko se začnejo in do konca sezone. V nasprotnem primeru
lahko trgovina izbere drugega ponudnika češenj in nam naslednje
leto ne odkupuje češenj. Na tržnicah je prodaja češenj zelo podobna
kot prodaja na sejmih. Razlika je predvsem v tem, da se na tržnicah
prodaja samo sezonsko sadje in so tako tudi nekatere stalne stranke
na tržnicah, ki redno odkupujejo sadje in zelenjavo.
V moji diplomski nalogi sem napravil tudi izračune za razširitev in
preusmeritev kmetije v sadjarsko kmetijo, na kateri bi bil glavni
dohodek iz češenj, katerih bi bilo veliko več kot jih imamo sedaj. Ta
preusmeritev bi bila možna s časoma, ko bi češnje dosegle njihovo
polno rodnost.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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16. KOŠAK JOŽE

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM
USTVARIL-PREDELAVA ŽIT V
TRADICIONALNEM MLINARSTVU

Mentorica: Angelca Hrovat, univ.dipl. inž. kmetijstva
Mlin, pšenica, ajda, moka, kruh so bili del mojega otroštva in me
skupaj z mojo družino spremljajo še danes. Vesel sem, da se lahko
ukvarjam z dejavnostjo, ki ima tisočletno in zelo razgibano
zgodovino.
Z nalogo, ki nosi ime »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril«
sem želel predstaviti svoj vsakdanjik, pojme, s katerimi se srečujem,
probleme, na katere naletim. Moje delovno mesto je mletje
različnih vrst žita na tradicionalen način v starem mlinu. V nalogi
sem opisal in predstavil različne vrste moke, ki jih prodajam v mlinu
in žita ter druga semena iz katerih nastane. Izračunal sem stroške in
prihodke in ugotovil, da mi dejavnost v mlinu zagotavlja delovno
mesto. Moja dejavnost pomeni več kot samo mletje žit, saj je vse
več skupin, ki si želi mlin ogledati, pa tudi poskusiti domač kruh.
Mlin ima dušo, vonj po moki v njem, kajti izdelan je iz lesa, je za
marsikoga nepozaben.. Seveda je posodobljen, vendar le v
najnujnejših zadevah, ki so potrebne za delovanje po HACCAP
standardih.
Moja želja je ohraniti delovno mesto tudi za bodoče rodove, saj sta
sinova na dobri poti da nadaljujeta tradicijo, delo v mlinu in s
strankami jima predstavlja izziv in jima ni odveč, kar je
najpomembneje.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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17. GRANDLJIČ ADRIJANA

POZABLJENI OKUSI NA OBMOČJU MIRNE
PEČI IN SUHE KRAJINE

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
Somentor: Janez Bratkovič, kmet. inženir
Prehrana na območju Mirne peči in Suhe krajine je bila nekoč zelo
pestra. V jeseni so bile ob dobri letini kašče in kleti polne. Naribali
so tudi kad kislega zelja in kad kisle repe. Kislo zelje in repa sta bila
vsak dan na mizi, vsaj dvakrat, bila sta tudi vir vitaminov. Zelje so
jedli s krompirjem, s fižolom, z žganci, s štruklji in s kašo, ob
praznikih in ob večjih težjih delih pa s prekajeno svinjino in
klobasami.
Iz receptov jedi, ki sem jih izbrala v diplomski nalogi, je razvidno, da
so kmečke gospodinje na območju Mirne peči in Suhe krajine vsak
dan kuhale veliko močnatih jedi. Uporabljale so sestavine, ki so jih
pridelovali doma. Jedli so večkrat na dan. Vedno je bila topla hrana.
Za vsak praznik in dogodek so imeli svoje jedi, ob delavnikih pa so
jedli predvsem hrano z močnejšo energijsko vrednostjo.
Kruh, žgance in močnik so najpogosteje delali iz zmesne ali koruzne
moke. Za izboljšanje okusa in povečanje energijske vrednosti so
uporabljali zabelo, ki je bila vedno mast ali maslo, skoraj nikoli olje.
Hrano so pripravljali v glavnem na štedilniku na drva ali v krušni
peči, pogosto pa so uporabljali lončeno posodo. V diplomski nalogi
so predstavljeni tudi nekateri recepti, ki se razlikujejo od splošno
znane jedi, morda po začimbah ali imenu jedi in s tem izražajo
posebnosti tega kraja.
10 let delovanja Višje strokovne šole

31

Zbornik povzetkov diplomskih nalog, oktober 2011

18. IVEC SILVA

BELOKRANJSKA TRADICIJA - LAN: OD
PRIDELAVE DO UNIKATNE VEZENINE

Mentorica: Helena Jurše Rogelj, univ. dipl. inž. agronomije
Moja diplomska naloga predstavlja pridelavo in predelavo lanu ter
vezenine na belokranjskem domačem platnu. Predstavila bom
postopke predelave lanu in izdelave domačega platna ter osnove
vezenja belokranjskih vezenin na domače platno.
Obiskala sem pridelovalko in predelovalko lanu v Adlešičih, gospo
Cvitkovičevo, ki izdeluje tudi belokranjske vezenine in ima zelo
bogato zbirko belokranjskih vezenin ter vse pripomočke za tkanje.
Sama tke domače platno in organizira delavnice tkanja.
Pogovarjala sem se z mojstrico domače obrti, gospo Vesno Veselič,
iz Marindola in mojstrico domače obrti iz Metlike, gospo Jakobino
Pahor Pugelj.
Mojstrice domače obrti se ukvarjajo z vezenjem belokranjskih
vezenin, predstavitvijo svojih izdelkov javnosti, prodajajo na
stojnicah na sejmih in različnih prireditvah in doma.
Anketirala sem pridelovalko lanu in mojstrice domače obrti. Med
mladimi sem izvedla anketo o poznavanju predelave lanu.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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19. PRUS JOŽE

IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO VINSKE
KLETI IN KLETARSKE OPREME NA KMETIJI
PRUS

Mentor: Jože Simončič, univ. dipl. inž. kmetijstva
Osnovni dejavnosti kmetije Prus sta že nekaj generacij
vinogradništvo in vinarstvo. Danes imamo na štirinajstih parcelah
zasajenih 6 ha vinogradov z 28.000 trtami. Na teh vinogradniških
površinah letno pridelamo 50.000 – 60.000 kg grozdja.
Končni cilj je pridelava 90.000 kg grozdja na lastnih površinah ter
predelava in kletarjenje v lastnih kletnih prostorih.
Namen naloge je poiskati najboljše rešitve za povečanje kletnih
kapacitet z ustrezno opremo na kmetiji Prus. Najprej bom opravil
evidentiranje trenutnega stanja na področju vinogradništva in
vinarstva na naši kmetiji. S pomočjo literature in s posvetovanjem s
strokovnjaki s področja vinarstva in gradbeništva bom poiskal
optimalne rešitve za obnovo kleti.
S sodobno kletjo in opremo bo vinogradništvo Prus pri proizvodnji
vina lahko izkoristilo vsa svoja znanja, tradicijo in sposobnosti, ki so
potrebna za proizvodnjo vrhunskih vin in vin posebnih trgatev, ki so
priznana doma in tudi že v tujini.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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20. ŽNIDARIČ RENATA

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAMA
USTVARILA - TRGOVINA S KMETIJSKIM
REPROMATERIALOM

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
Diplomsko nalogo sem napisala na podlagi obstoječega stanja
trgovine s kmetijskim repromaterialom. Glede na tržne razmere in
manjšo kupno moč, je treba razmišljati o tem, kako povečati obseg
prodaje in ohraniti delovna mesta. Preučevala sem možnosti
uvedbe nove blagovne skupine in enološkega laboratorija.
Ugotovila sem, da sta obe poslovni ideji ekonomsko upravičeni,
posredno pa povečata promet ostalim blagovnim skupinam in tako
omogočita bolj varno poslovanje.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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21. SLAK KARMEN

PORABA FITOFARMACEVTSKIH STREDSTEV
IZ DRUGE SKUPINE STRUPENOSTI NA
OBMOČJU KMETIJSKE ZADRUGE TREBNJE

Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmetijstva
V diplomski nalogi sem predstavila prodano količino
fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS) na območju
Kmetijske zadruge Trebnje, še bolj podrobno pa prodano količino
insekticidov druge skupine. Zajeti so podatki devetih prodajaln, ki
spadajo pod Kmetijsko Zadrugo Trebnje. Moja naloga je bila odkriti,
ali se še prodajajo insekticidi iz druge skupine strupenosti, in če se, v
kolikšni količini. Po zbranih podatkih in obdelavi sem ugotovila, da
se ti insekticidi, ki so zelo strupeni, ne prodajajo več oz. niso
evidentirani kot prodana sredstva. Vse te pripravke iz druge skupine
so nadomestili drugi pripravki, ki so manj strupeni. Vsak pripravek
insekticidov druge skupine je nadomestilo več drugih, ki so manj
strupeni in nevarni za okolje. Insekticidi iz druge skupine so imeli
zelo širok spekter delovanja, vsi nadomestni pripravki pa imajo ožji
spekter delovanja. Na splošno pa je z manjšimi odstopanji prodaja
FFS primerljiva s prodajo po vsej Sloveniji.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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22. BABIĆ DUŠANKA

ZELIŠČARSTVO KOT DOPOLNILNA
DEJAVNOST NA KMETIJI

Mentorica: Marja Majer Cuk, univ.dipl. inž. kmetijstva
Tema diplomske naloge obravnava dopolnilno dejavnost
zeliščarstva na kmetiji. V začetku je predstavljena zakonodaja, ki
ureja področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, zlasti zeliščarstva.
Osrednji del zajema načrtovanje zeliščarstva na kmetiji. Posebna
pozornost je namenjena predstavitvi dveh zelišč, in sicer:
ameriškega slamnika (Echinacea purpurea) in kamilice (Matricaria
recutita, Chamomilla recutita). Predstavljeni so tudi tehnološki
postopki pridelave obeh rastlin. Nadaljevanje je posvečeno
področju trženja zelišč in opisu najprimernejših trženjskih poti s
poudarkom na trženju obeh obravnavanih zelišč. Zaključna analiza
se nanaša na fiktivni ekonomski izračun pridelave oz. gojenja in
prodaje obeh omenjenih zelišč, sklepne ugotovitve pa predstavljajo
oceno smotrnosti dopolnilne dejavnosti zeliščarstva na kmetiji, ki je
izdelana na podlagi izhodišč, predhodno podanih v diplomski nalogi.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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23. ŠALAMON ROBERT

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM
USTVARIL – PRIDELAVA IN PREDELAVA
SADJA NA KMETIJI ŠALAMON

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
Diplomska naloga obravnava možnosti zaposlitve in pridobivanje
prihodka na lastni 0,55 ha veliki kmetiji v kraju Drenovec, Leskovec
pri Krškem. Trenutno imamo v intenzivnem nasadu zasajenih 2400
sadik jablan. V nasadu so zastopane sorte jonagold, idared in elstar.
Nekaj pridelka prodamo kot konzumna jabolka, ostalo pa bi posušili
in prodali kot suho sadje. Poleg tega pa imamo možnost zasaditi še
0,20 ha veliko parcelo, če bi se pokazalo ekonomsko upravičeno. V
nalogi sem predstavil tehnologijo pridelave jabolk, sortni izbor in
njihove značilnosti, tehniko sušenja in možnosti ter nazadnje
konkreten izračun smiselnosti pridelave in sušenja na kmetiji z
namenom, da bi si ustvaril delovno mesto.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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24. JURJEVIČ ANA

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAMA
USTVARILA – IZDELAVA SLIK NA STEKLO

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
Začetki izdelovanja slik na steklo segajo že v drugo polovico 18.
stoletja. Te slike so bile v svojem začetku nastajanja, in še dolgo
potem edini vir okrasja v kmečkih in podeželskih hišah. Naša
družina danes izdeluje replike teh starih slik na steklo, s čimer
skrbimo, da nanje ne bomo pozabili in da jih morebiti celo ponovno
vključimo v naše domove. V vseh teh letih, ko sem v stiku s slikami
na steklo, z veseljem ugotavljam, da se ljudje vedno bolj zavedajo
naše bogate kulturne dediščine in potrebe po njeni ohranitvi. V svoji
diplomski nalogi sem predstavila postopek izdelave slik, njeno
bogato raznolikost ter naše poslovanje, kjer sem ugotovila, da
obseg proizvodnje, ki jo imamo, zagotavlja dve delovni mesti.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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25. LIPAR KATARINA

AVTOHTONA DOMAČA SEMENA FIŽOLA –
POKLON TRADICIJI V MODERNEM ČASU

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
Tako kot je raznolika slovenska pokrajina, tako je bogata tudi
genska pestrost živega sveta. Kmečke gospodinje so iz roda v rod
skrbno izbirale semena fižola, ki je predstavljal glavno sestavino
obrokov v prehrani nekoč. Vsaka je imela svoje seme, ki pa so si ga
med seboj izmenjavale. Tako je prišlo do ogromnega števila
različnih sort fižola.
V nalogi sem predstavila lastnosti 62 vzorcev fižola, ki sem jih
spremljala v poskusu leta 2009, in sicer: čas vznika, čas cvetenja,
barvo cvetov, čas zorenja, čas uporabne zrelosti, velikost rastline,
število strokov, količina pridelka in značilnosti strokov.
Pri visokem fižolu bi priporočila št. 34 (jeruzalemski fižol), ker je
primeren tako za stroke kot za zrnje in je brez niti. Pri nizkem fižolu
pa bi priporočila št. 21 (ribničan), ki je primeren samo za uporabo v
zrnu, ker ima v strokih premočne niti.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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26. ZUPANČIČ FRANCI

OBREZOVANJE PARKLJEV NA
DOLENJSKEM

Mentorica: Urška Trobec, univ. dipl. inž. kmetijstva
V diplomski nalogi sem se posvetil predvsem parklju, njegovi
zgradbi in funkciji ter njihovim obolenjem, kako do njih pride in
kako se jih uspešno zdravi oziroma prepreči. Ker se s korekcijo
parkljev ukvarjam že kar nekaj časa, sem podrobno opisal bolezni in
potek mojega dela. Izbral sem 15 kmetij, na katerih obrezujem
parklje že več let. Kmetije so različno velike, z različno proizvodno
usmeritvijo in sistemom reje. Naredil sem natančno analizo, katere
bolezni se pojavljajo na teh kmetijah. Najpogostejši je
pododermatitis, čir, preraščanje in vnetje parklja. Največ obolenj
parkljev je v čredah od 6 do 10 krav, kjer se ne odločajo za redno
korekcijo parkljev. Obolenja se ne pojavljajo pri pašni reji in hlevski
reji, kjer se opravlja korekcija parkljev trikrat letno.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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27. PLAHUTNIK VESNA

MOŽNOSTI PRIDELAVE AJDE NA
DOLENJSKEM, V POSAVJU IN BELI KRAJINI

Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmetijstva
Ajda je dvokaličnica, ki spada v družino dresnovk. Od ostalih žit jo
loči prav to, da ne spada v družino trav, ki so enokaličnice. Kljub tej
botanični različnosti pa jo v vsakdanjem kmetijskem in tržnem svetu
uvrščamo med žita in to z opravičilom, saj jo pridelujemo podobno
kot žita, pa tudi uporaba je podobna kot pri krušnih žitih. Je tudi
kašno žito, saj jo, kot proso, ječmen in riž, lahko luščimo, da dobimo
kašo, ki se uporablja za kruh, ajdovo kašo, ajdove kosmiče in zdrob.
Cvetove pa uporabljamo v zdravilne namene.
V svoji diplomski nalogi sem ugotovila možnosti pridelave ajde na
Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini. Ugotovila sem, da sejemo ajdo
približno 800 – 1000 ha na območju Dolenjske, Posavja in Bele
krajine. Dolenjski kmetje pridelajo v povprečju 1–3 vreče ajde. To
pripeljejo v mlin in vzamejo moko za svoje potrebe. Nekaj pa je
večjih pridelovalcev, ki skupno pridelajo 700–1000 t ajde. Mlinarji,
ki sem jih obiskala, pa zmeljejo 5–25 t ajde letno, od katerih je 2/3
uvožene s Češke, Madžarske in Ukrajine. Povpraševanje po ajdovi
moki in ajdovi kaši je izredno veliko zaradi tega, ker so naše
tradicionalne ajdove jedi zaživele v vseh gostiščih in na prireditvah.
Ugotovila sem, da bi ajdo lahko vključili v kolobar, in sicer na
približno 2500 ha njivskih površin na našem območju. S tem
ukrepom bi bistveno popestrili kolobar. Avtohtona domača ajda pa
ima boljši okus in tradicionalne jedi bi dobile svoj smisel.
10 let delovanja Višje strokovne šole
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28. BARLE JOŽE

POMEN ZDRUŽEVANJA KMETOV V
ZADRUGO S POUDARKOM NA DELOVANJU
KZ STIČNA

Mentorica: Marja Majer Cuk, univ. dipl. inž. kmetijstva
Namen diplomske naloge je opredeliti pomen združevanja kmetov v
zadrugo. Zadruga je organizacija vnaprej določenega števila članov,
ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih članov ter
temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu,
enakopravnem sodelovanjem in upravljanju članov. Zadružna
lastnina ni ne zasebna ne javna. V primeru prenehanja delovanja
zadruge se zadružno premoženje prenese na Zadružno zvezo, ki ga
uporabi izključno za razvoj zadružništva. Odnos med zadrugo in
članom je zelo specifičen in se tako težko primerja z odnosom med
na primer delničarjem in delniško družbo. Tudi član zadruge je
lastnik zadruge, vendar njegovo edino pričakovanje od zadruge ni
ristorno oziroma dividenda, temveč je naloga zadruge, da članu
nudi tudi gospodarske koristi, kot so večja izplačila za oddane
kmetijske pridelke ter nižjo ceno pri nakupu repromateriala, ki ga
potrebuje član na svojem kmetijskem gospodarstvu. Kmetijska
zadruga Stična je ob preoblikovanju leta 1992 v svoj članski imenik
vpisala 178 članov, konec leta 2009 pa je bilo včlanjenih še 151
članov. Kmetje se načeloma niso odločali za prenehanje članstva, na
zmanjšano število vpliva predvsem izstop delavcev iz članstva, saj ko
se le-ti upokojijo ali menjajo delodajalca, ponavadi izstopijo iz
članstva. Z izvedeno anketo sem skušal ugotoviti, kakšen pomen
ima za kmete članstvo v zadrugi in druge oblike združevanja.
10 let delovanja Višje strokovne šole
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29. ZORKO JOŽE

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA USTVARIL
SAM- GOJENJE GOB

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
V diplomski nalogi je predstavljeno delovno mesto, na katerem
delujem že več kot desetletje in sem si ga ustvaril sam. Opisana je
tudi predpriprava na gojenje, komposti in tehnologija gojenja gob,
in sicer za šampinjone, bukovega ostrigarja in shiitake.
Predstavljena je tudi sama dejavnost od poslovnih prostorov,
opreme, delovne sile, kupcev, izdelkov do prihodkov in odhodkov.
V diplomski nalogi sem raziskal konkretne možnosti pridelave gob
(tako s tehnološkega kot tudi s finančnega vidika) na moji kmetiji, ki
temelji na ekološko izdelanih substratih.
Skozi preučevanje zakonodaje ekoloških pridelkov, možnosti
izvedbe in vložkov v ekološko pridelavo komposta za gojenje gob,
sem v diplomski nalogi predstavil tudi to idejo ter podal oceno o
možnosti realizacije zamisli v resničnem življenju.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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30. KOMATAR MIHA

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM
USTVARIL - VINOGRADNIŠTVO IN
VINARSTVO

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
Predstavljena je naša kmetija, ki obsega 6,4 ha vinogradov z lastno
kletjo kapacitete 200.000 l vina. Vinogradi in vinska klet se nahajajo
v Gadovi peči – zibelki cvička. V diplomski nalogi sem predstavil
poslovno zamisel, da bi povečal letno proizvodnjo vina na 250.000 l.
Z izračuni sem ugotovil, da načrtovana proizvodnja omogoča
dohodek za tri delovna mesta ter dodatno zaposlitev dveh delavcev
v jesenskem času. Izračunani ostanek dohodka omogoča večjo
varnost v primeru naravne nesreče (toča) ali slabe prodaje.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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31. ŠINKOVEC ŠPELA

VZPOSTAVITEV HACCP SISTEMA ZA
POGOSTITVE, KI JIH PRIPRAVLJA GRM
NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN
TURIZMA

Mentorica: mag. Tjaša Vidrih
Med predelavo in pripravo hrane, med shranjevanjem, distribucijo
in transportom je hrana izpostavljena biološkim, kemijskim in
fizikalnim nevarnostim oziroma tveganjem. Nepravilno ravnanje s
hrano, zlasti neupoštevanje zahtev po pravilnih temperaturah in
rokih, omogoča preživetje in razmnoževanje mikroorganizmov in
tvorbo toksinov. Če človek zaužije hrano kontaminirano z večjim
številom patogenih bakterij, virusov, parazitov, plesni ali
kontaminirano s toksini, lahko zboli zaradi okužbe ali zastrupitve s
hrano. Da bi se temu izognili, še zlasti pri distribuciji in transportu
hrane, moramo pri delu z živili upoštevati pravila dobre higienske
prakse. Dobra higienska praksa in dobra proizvodna praska sta
predpogoja, ki morata biti izpolnjena za vzpostavitev sistema
HACCP pri distribuciji in transportu živil ter pogostitvah.
Cilj naloge je vzpostaviti HACCP sistem pri transportu jedi za
pogostitve, pri prenosu jedi iz transportnih sredstev v prostore
pogostitve, pri pripravi jedi v samem pogostitvenem prostoru in pri
sami pogostitvi.
V nalogi so opredeljene vse kritične kontrolne točke, ki se pojavljajo
pri prevozu jedi za pogostitve, pri prenosu jedi v pogostitvene
prostore, pri pripravi jedi v pogostitvenem prostoru in pri sami
pogostitvi, predstavljeni so obrazci za kontrolo in spremljanje teh
točk.
10 let delovanja Višje strokovne šole
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32. MOHORČIČ MARKO

KULTURA UŽIVANJA VINA V VIPAVSKI
DOLINI

Mentorica: mag. Tjaša Vidrih
Vino postaja dandanes vse bolj pomemben družbeni element,
njegova izvrstnost pa ni le v simbolni in povezovalni vlogi, ampak
tudi v prehranjevalnih in zdravilnih lastnostih. Vendar bogata vinska
dediščina in kultura sami po sebi nista dovolj, pomembno je tudi
poznavanje kulture uživanja vina. Vipavska dolina je kot vinorodni
okoliš dobro uveljavljeno področje trte in vina s pestrimi pa tudi
zahtevnimi pogoji za gojenje trte. Slednja predstavlja v Vipavski
dolini več kot samo kmetijsko rastlino. Teoretični del diplomske
naloge se začenja z opredelitvijo vina, njegove sestave in zgodovine.
Vino je tu predstavljeno kot družbena pijača in kot zdravilo. Sledi
opredelitev vinske kulture ter kulture uživanja vina. Predstavljena je
ustrezna izbira kozarcev, pravilno zaporedje okušanja vina ter
primerno spajanje vina s hrano. Nazadnje so v delu predstavljene
vinorodne dežele Slovenije, s posebnim poudarkom na vinorodnem
okolišu Vipavska dolina in tamkajšnjih možnostih seznanjanja z
vinom. V praktičnem delu so predstavljeni in obrazloženi rezultati
raziskave, ki je bila s pomočjo anketnega vprašalnika izvedena med
prebivalci Vipavske doline. Raziskava je bila usmerjena predvsem v
njihov odnos do vina in poznavanje kulture uživanja vina.
Ugotovljeno je bilo, da prebivalci Vipavske doline vino najpogosteje
uživajo ob družabnih dogodkih. Poleg tega rezultati kažejo, da vino
10 let delovanja Višje strokovne šole
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pogosteje uživajo samostojno kot pa skupaj z različnimi
brezalkoholnimi pijačami. Izkazalo se je, da imajo prebivalci
Vipavske doline dobro znanje o vinu in njegovi pridelavi. Nasprotno
pa je njihovo poznavanje pravil kombiniranja vina s hrano precej
slabo. Ena izmed ugotovitev je tudi ta, da so prebivalcem Vipavske
doline informacije o vinu in kulturi uživanja vina lahko dostopne.

10 let delovanja Višje strokovne šole

47

Zbornik povzetkov diplomskih nalog, oktober 2011

33. KOVAČIČ METKA

MOŽNOSTI PRIDOBITVE FINANČNIH
SREDSTEV NA KMETIJI

Mentorica: Marja Majer Cuk, univ. dipl. inž. kmetijstva
Kmetijstvo je ena najstarejših gospodarskih vej, ki je v svojih
začetkih, nekje med 7. in 9. tisočletjem pred našim štetjem,
obsegala in povezovala različne dejavnosti, potrebne za obstoj
človeka in človeške družbe. S poglabljanjem družbene delitve dela
so se te dejavnosti osamosvajale ter se, predvsem v kapitalističnem
sistemu proizvodnje, izredno hitro razvijale in členile. Tako obsega
danes kmetijstvo sodobnih, razvitih družb le pridelovanje gojenih
rastlin in rejo domačih živali. Širše pojmovano pa obsega kmetijstvo
še ribištvo in domačo predelavo kmetijskih pridelkov. Cilj naloge je
ugotoviti, do katerih virov sredstev so upravičeni slovenski kmetje,
ki jih država namenja za ohranitev in razvoj kmetijskih dejavnosti,
glede na to, s katero kmetijsko panogo se ukvarjajo. Namen naloge
je raziskati Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je
pristojno za pridobivanje in dodeljevanje sredstev. Boljše
poznavanje delovanja organizacije in zahtev razpisnih pogojev
namreč pripomore k lažji odločitvi kmetov za oddajo zbirne vloge in
pripomore pri vključevanju v različne programe subvencioniranja, ki
so lastnikom kmetijskih zemljišč na voljo. Za vsa izvajanja ter
posredovanje podatkov, od MKGP ter AKTRP, do upravičencev so
pristojne različne javne službe, ki delujejo na področju kmetijstva.
Od vseh je najbolj poznana Kmetijsko svetovalna služba.
10 let delovanja Višje strokovne šole
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34. REBOL ALEŠ

POMEN ZAVAROVANJA V KMETIJSTVU

Mentorica: Marja Majer Cuk, univ. dipl. inž. kmetijstva
V diplomski nalogi bom obravnaval trenutne razmere zavarovalstva
v slovenskem kmetijstvu. Ker je kmetijstvo predvsem delo v naravi,
delo z živalmi in pretežno z uporabo različnih strojev, naprav in
pripomočkov, je kmet stalno izpostavljen nevarnostim, proti
katerim se je treba zavarovati. Proti nekaterim se je mogoče
zavarovati s tehničnimi ukrepi, smiselno pa se je tudi finančno
zavarovati, če se zgodi kaj nepredvidenega. Vsaka motnja delovnega
procesa zaradi nesreče ali nepredvidljivih vremenskih dogodkov
pomeni zastoj, dodatno delo in izpad dohodka. V prvem delu naloge
bom pojasnil osnovne pojme, razvoj zavarovalstva v Sloveniji in
vrste zavarovanj, ki so primerne in smiselne za kmetijsko panogo.
To so predvsem zavarovanje za primer nesposobnosti za delo,
zavarovanje nepremičnin in premičnin, zavarovanje živali in poljskih
pridelkov. Živali se zavaruje za primer poškodb in bolezni, pridelke
za primer naravnih nesreč, kot so pozeba, viharji in toča. V drugem
delu bom pojasnil vpliv pomoči države s sofinanciranjem izdatkov za
zavarovanje na obseg zavarovanj v kmetijstvu. V tretjem delu pa so
opisani rezultati ankete o zavarovanosti dolenjskih kmetij. Rezultati
ankete kažejo stanje zavarovanosti premoženja in sredstev za delo
ter nakazujejo razloge, zakaj imajo oziroma nimajo sklenjenih
ustreznih zavarovanj, ki bi jim zagotovila večjo finančno varnost ter
manjšo občutljivost na naravne in druge nesreče.
10 let delovanja Višje strokovne šole
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35. POTERBIN MAJA

PREHRANA KRAV NA KMETIJI POVHE

Mentorica: Urška Trobec, univ. dipl. inž. kmetijstva
V diplomski nalogi smo se usmerili v preučevanje prehrane krav
molznic in vpliva prehrane na prirejo mleka. Prvi del je namenjen
opisu sestave in vrednotenja krme v prehrani goved, nadalje pa je
predstavljena sestava krme v prehrani krav molznic, njeni vplivi na
prirejo mleka ter kako krave krmimo v različnih proizvodnih
obdobjih. V praktičnem delu naloge je narejena analiza prehrane na
kmetiji s 70 kravami molznicami, kjer imajo povprečno mlečnost
8107 kg v laktaciji. Krmljene so s travno silažo, koruzno silažo ter
senom. Vsa osnovna krma se pridela doma. To krmo smo dali v
kemično analizo in na osnovi dobljenih rezultatov analizirali
obstoječ krmni obrok. Ugotovili smo, da je obrok po hranilnih
vrednostih dobro izravnan. Vendar pa so krave s tako visoko
mlečnostjo konzumirale le 14,4 kg suhe snovi. Predlagali smo nov
obrok z večjo količino osnovne krme, s katerim bi povečali
mlečnost. Cilj naloge je preko objav in analiz predstaviti način, kako
s čim boljšim izkoristkom krmnega obroka pridelati čim večjo
količino mleka ter hkrati zadostiti vsem potrebam krav.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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36. SLAK MARKO

PREHRANA VISOKO PROIZVODNIH KRAV
NA KMETIJI SLAK

Mentorica: Urška Trobec, univ. dipl. inž. kmetijstva
Mlečna proizvodnja je ena najzahtevnejših dejavnosti v kmetijstvu.
V veliki meri je odvisna od prehrane. Zato je zelo pomembna
kakovost krme, ki jo živalim krmimo. Veliko pozornost moramo
posvečati pridelovanju in skladiščenju voluminozne in koncentrirane
krme. Proizvodnost in zdravje krav sta predvsem odvisna od
kakovosti voluminozne krme in pravilnega krmljenja krav. Zato sem
v nalogi naredil natančno analizo prehrane krav na naši kmetiji.
Kmetija je usmerjena v mlečno proizvodnjo. Redimo 55 krav črnobele, rjave in lisaste pasme, s povprečno mlečnostjo 7.106 kg mleka,
s 4,3 % mlečne maščobe in 3,37 % beljakovin. Vso osnovno krmo
pridelamo doma, dokupimo le močno krmo in slamo. Doma
pridelano krmo smo dali v kemično analizo. Analizirali smo obstoječi
krmni obrok. Konzumacijo krme smo ugotovili s tehtanjem krme.
Ugotovili smo, da obstoječi obrok ni bil izravnan po hranilni
vrednosti. Zato smo izračunali nov obrok, ki smo mu dodali
sončnične tropine. Nov obrok zadošča za 22 l mleka. Krave z višjo
mlečnostjo pa dobijo močno krmno mešanico v krmilnem
avtomatu. Ugotovil sem, kako hitro lahko precenimo hranilno
vrednost obroka in kako pomemben je izračun krmnega obroka.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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37. OBLAK PETER

DVIG DOHODKOVNE RAVNI Z
DOPOLNILNIMI DEJAVNOSTMI NA KMETIJI
OBLAK

Mentor: dr. Jože Podgoršek
Somentorica: mag. Marija Turnšek Mikačić
V diplomski nalogi sem ugotavljal upravičenost opravljanja
dopolnilne dejavnosti na kmetiji Oblak. Predstavil sem stanje na
kmetiji pred investicijo in po investiciji. Na kratko sem opisal pogoje
za kmetovanje na naši kmetiji in navedel težave, na katere naletimo
pri kmetovanju na območju z omejenimi dejavniki. S tem mislim
predvsem na travnike, ki se nahajajo na strmih legah. Opisal sem
dopolnilne dejavnosti: izdelavo lesnih sekancev, izdelavo polen in
razrez lesa. Za dopolnilno dejavnost izdelavo lesnih sekancev sem
potrebne podatke pridobil s pomočjo ankete, ki je bila opravljena
na okoliških kmetijah. Ekonomsko učinkovitost vseh treh
dopolnilnih dejavnosti sem ugotovil s pomočjo poslovnega načrta.
Poslovni načrt za vse tri dopolnilne dejavnosti izkazuje ugodne
rezultate. Vse tri dopolnilne dejavnosti se lahko časovno prilagodijo
delu na kmetiji, saj v času vegetacije na kmetiji večino časa
porabimo za pripravo krme. Zato je predvideni čas za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti od jeseni do spomladi.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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38. JARC ALEŠ

PREDELAVA EKOLOŠKO PRIDELANEGA
SADJA NA KMETIJI JARC

Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmetijstva
V diplomski nalogi sem predstavil našo kmetijo, ki je že 10 let
vključena v ekološko kontrolo. Po projektu preusmeritve, ki sem ga
predstavil v tej diplomski nalogi, bomo registrirali dopolnilno
dejavnost na kmetiji.
Kmetija je velika 22 ha in leži na levem bregu reke Krke. Ukvarjamo
se s sadjarstvom, ovčerejo in gozdarstvom. Imamo ekološki
travniški sadovnjak, ki je v večini ograjen v pašnik (2 ha). Gozda je
10 ha, ostalo pa so travniki. V sadovnjaku imamo 132 dreves
visokodebelnega sadnega drevja in 25 grmov različnega sadja.
Sadovnjak nameravamo v prihodnosti še povečati in obnoviti.
Viške sadja, ki jih ne porabimo oziroma ne prodamo, predelamo v
jabolčni sok, kis, žganje, marmalade in džeme. V diplomski nalogi
sem podrobno opisal postopke po katerih predelujemo viške sadja.
Čez nekaj let, ko bo sadovnjak v polni rodnosti, nameravamo
razširiti predelavo in proizvodnjo sadja. Povpraševanje po
ekološkem suhem sadju in ekološkem jabolčnem soku je iz leta v
leto večje. Z registracijo dopolnilne dejavnosti se bo povečala
možnost dodatnega vira zaslužka na naši kmetiji.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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39. MALENŠEK JANKO

STRIŽENJE OVAC KOT MOŽNOST UVELJAVITVE
POKLICA V SLOVENIJI

Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmetijstva
V nalogi je opisano striženje ovac kot opravilo, ki nudi potencialno
možnost zaslužka za tiste posameznike, ki so pripravljeni pridobiti
znanje o ovčereji v Sloveniji kot panogi, splošno znanje o anatomiji
ovac, itd. Vsak, ki bo hotel v prihodnosti služiti kruh s striženjem
ovac, bo moral imeti v prvi vrsti voljo do tega dela, kar pa imamo
posamezniki največkrat prirojeno. Drugi, zelo pomemben pogoj je
zdravje, brez katerega izvajanje tega opravila ni mogoče, saj zahteva
od nas moč in zdržljivost. Poleg tega bo na možnost razvoja takega
poklica vplival tudi razvoj ovčereje nasplošno, saj smo strižci pri
merjenju zaslužka odvisni od dviga ali padca staleža drobnice. Ta pa
je v zadnjih letih v porastu in zaenkrat krivulja številčnosti ne niha v
večjem obsegu. Cena ob izvajanju uslug striženja je dokaj enotna po
vsej državi in malo je takih posameznikov, ki z dampinškim
zaračunavanjem zbijajo ceno ostalim strižcem. Velikokrat se dogaja,
da neizkušeni in nepoučeni strižci ob nabavi poceni opreme za
striženje prevzemajo določene stranke, vendar kmalu odnehajo s
striženjem, saj hitro opazijo, da gre za zahtevno delo, katerega
plačilo je res zasluženo! Tudi rejci sami opažajo, da je striženje bolje
prepustiti usposobljenim strižcem, ki delo opravijo hitro in
kakovostno, kot pa da strižejo sami, bodisi z ročnimi škarjami ali s
poceni strižnimi aparati.
10 let delovanja Višje strokovne šole
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Zajeti sem hotel pojem striženje ovac v kar se da širokem obsegu.
Zato v nalogi pišem tudi o stanju oz. številčnosti ovac v Sloveniji. To
je podatek, ki že sam pove veliko o možnosti razvoja poklica.
Dejstvo je, da je stalež pri nas še vedno tako nizek, da bi celotno
striženje lahko opravili štirje profesionalni strižci iz npr. Nove
Zelandije in to v osem urnem delavniku skozi sezono.
Zato naloga ni bila že v začetku postavljena enačba s pozitivnim
rezultatom, ampak sem hotel opisati to področje, ki me zanima
kljub morebitnemu neugodnemu izidu.
Ob zaključku pisanja naloge sem prišel do ugotovitve, da v Sloveniji
obstaja prostor za razvoj take vrste poklica, res pa je, da ni prostora
za večje število delovnih mest, predvsem zaradi prenizkega staleža
drobnice.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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40. REPŠE DARJA

OSTANKI FITOFARMACEVTSKIH
SREDSTEV V PITNI VODI NA OBMOČJU
OBČINE MOKRONOG – TREBELNO

Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmetijstva
V diplomski nalogi sem predstavila ostanke fitofarmacevtskih
sredstev na območju občine Mokronog-Trebelno, kjer je tudi naša
srednje velika živinorejska kmetija. Zajeti so podatki preteklih 4 let
uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območju občine MokronogTrebelno, ki sem jih dobila na Kmetijski zadrugi Trebnje. Poiskala
sem tudi analize pitne vode za to območje, ki jih opravlja Zavod za
zdravstveno varstvo v Novem mestu.
Moja naloga je bila ugotoviti, če so v pitni vodi prisotne strupene
snovi in kolikšna je prisotnost le-teh. Ugotovila sem prisotnost
atrazina in desetilatrazina, ki sodita med aktivne snovi herbicidov.
Uporabljajo se v koruzi, ki je večinska poljščina v kolobarju na tem
območju. Količini atrazina in desetilatrazina, ki sem ju raziskovala,
sta manjši, kot je dovoljena mejna vrednost teh substanc v pitni
vodi.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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41. BLAS BRIGITA

KUŽNE BOLETNI KONJ NA OBMOČJU
VETERINARSKE POSTAJE SEVNICA

Mentorica: Helena Jurše Rogelj, univ. dipl. inž. agronomije
Somentor: dr. Ignacij Kralj
V svoji diplomski nalogi sem si zadala cilj, da podrobno preučim
kužne bolezni konj na območju Veterinarske postaje Sevnica. Z vse
večjim porastom števila konj je bilo pričakovati tudi razvoj bolezni
pri konjih. Osredotočila sem se na kužne bolezni, ki so najbolj
nevarne konjem in pa tudi nam, rejcem. Podrobno bom raziskala,
kaj so kužne bolezni, njihovo zakonsko razvrstitev, kako do okužbe
pride, predvsem pa kako ravnati, ko je bolezen v hlevu ter načine,
kako preprečevati nastanek kužnih bolezni. Hkrati bom raziskala,
koliko so te bolezni že prisotne na območju Veterinarske postaje
Sevnica in kako se s tem problemom spopada veterinarska postaja.
S svojimi ugotovitvami želim poskrbeti za osveščenost ostalih rejcev
konj na našem območju, predvsem pa konj, ki jih redimo doma, saj
bomo tako izboljšali njihovo psihofizično stanje.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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43. CVETEK ANTON

POSLOVNI NAČRT PRESTRUKTURIRANJA
KMETIJE CVETEK

Mentor: dr. Jože Podgoršek
V svojem diplomskem delu sem se osredotočil na preusmeritev iz
integriranega kmetovanja (kmetovanje pri katerem lahko
uporabljamo več kemičnih sredstev za dognojevanje in zaščito
rastlin) v ekološko kmetovanje (kmetovanje na naraven način).
Oboje sem združil v raziskavo, katere glavni del je poslovni načrt. V
poslovnem načrtu sem zajel celotno posodobitev in preusmeritev v
ekološko kmetijo. Pridelavo in opravljanje storitev sem začel
opravljati po ekoloških normativih in zahtevah. Tako sem ugotovil,
da se ponekod razlike pojavljajo na proizvodih, predelavi in okusu.
Ugotovil sem tudi, da je potrebno vložiti malo več truda kot do
sedaj in opraviti manjše posodobitve, da bo izdelek tak kot si ga
vsakdo želi.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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44. ŽNIDARŠIČ JERNEJ

POSLOVNI NAČRT DOPOLNILNIH
DEJAVNOSTI NA KMETIJI ŽNIDARŠIČ

Mentor: dr. Jože Podgoršek
V Sloveniji je povprečna velikost kmetije nekaj manj kot štiri
hektarje. Na manjših kmetijah so ponekod različni dejavniki, ki
zavirajo, da bi lahko kmetijsko gospodarstvo prišlo do večjega
dohodka. Tako se je v kmetijstvu kot tudi v drugih gospodarskih
panogah potrebno širiti v proizvodnji, iskati nove izzive, nove
(varčnejše) metode dela, da s tem lahko pridobimo dodatni vir
finančnih sredstev oziroma zmanjšamo stroške dela. Brez napredka
in inovativnosti v kmetijstvu in gospodarstvu lahko marsikatera
kmetija in gospodarstvo tonejo zelo nizko.
Kmetijstvo ima za manjše obrate tudi delno rešitev za iznajdljive in
motivirane kmetije, kot so dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Le-te
ponujajo dodatne vire prihodkov na kmetiji, kot tudi zapolnjujejo
proste delovne ure in dneve, ter nudijo večjo izkoriščenost strojev
in naprav na kmetijskih gospodarstvih.
Kmetija Žnidaršič je srednje velika kmetija z mešano proizvodnjo na
zmerno težkih obdelovalnih površinah. Prihodki kmetije se kaj dosti
ne razlikujejo od odhodkov, zato se je kmetija odločila, da poišče
dodatne vire prihodkov s pomočjo dopolnilnih dejavnosti. Tako ni
potrebno veliko investirati, v primerjavi, če bi se kmetija
preusmerila v kakšno drugo proizvodnjo, saj ima že nekatera orodja
in naprave za želene storitve, katere bi opravljala.
10 let delovanja Višje strokovne šole
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45. ROŽMANEC NEŽA

CEPLJENJE PARADIŽNIKA NA TOBAK IN
UGOTAVLJANJE VSEBNOSTI NIKOTINA
V PLODOVIH PARADIŽNIKA

Mentor: dr. Jože Podgoršek
Z gojenjem in cepljenjem rastlin se poizkuša dobiti odporne sorte,
bolj kakovostni in bolj kvantitativen pridelek. S pomočjo metode
cepljenja lahko razvijemo nove sorte, privlačnejše za trg.
Dandanes poznamo paradižnik v mnogih barvah. Najpogostejša je
rdeča barva, poznamo pa tudi rumene, vijolične, zelene in progaste
sorte. Tobak je bližnji sorodnik krompirja. Rastlina je enoletna, v
njenem koreninskem območju pa se tvori nikotin, ki se nato
prenese v premenjalne liste. Paradižnik izvira iz Srednje, Južne in
južnega dela Severne Amerike na področju od Mehike do Peruja.
Danes je paradižnik priljubljena povrtnina tudi v deželah, kjer
nimajo primernih klimatskih pogojev za njeno pridelavo. Tobak
izvira iz Južne Amerike, najverjetneje iz Bolivije ali Argentine. V
Evropo pa so ga prinesli Španci v sredini 16. stoletja, kajenje
tobakovih listov pa se je pojavilo šele 150 let kasneje. V Sloveniji je
bilo gojenje tobaka za prodajo do nedavnega prepovedano zaradi
državno monopolnih interesov.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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46. HRIBAR ZVONKA

VPLIV CEPLJENEGA PARADIŽNIKA
(Lycopersicon lycopersicum L.) NA
KOLIČINO PARADIŽNIKA

Mentor: dr. Jože Podgoršek
Vse večja intenzivnost pridelovanja plodovk v zavarovanih prostorih
vodi do monokulturnega pridelovanja. Monokulturno pridelovanje
povzroča zmanjšano vitalnost in utrujenost tal ter vodi do pojava
bolezni in škodljivcev. Prav našteti dejavniki pa zaustavljajo razvoj
vrtnarstva in uspešnost gojenja. Posledično to vpliva na delno ali
popolno uničenje posevkov, za pridelovalce pa velike izpade
dohodka. Talne bolezni plodovk so do sedaj preprečevali z
razkuževanjem tal z vodno paro v rastlinjakih in s kemičnim
načinom razkuževanja, ki je z zakonodajo EU prepovedan prav
zaradi onesnaževanja tal ter kopičenja elementov v tleh. Kot
alternativa za kemično in toplotno razkuževanje tal se že več let
uvajata solarizacija in cepljenje kot ukrepa za zmanjšanje okužb
rastlin. Cepljenje v Sloveniji ni novost, ni pa tako razširjeno v
intenzivni pridelavi zelenjave, ker tla še niso »toliko onesnažena«,
da pridelava v zavarovanih prostorih ne bi bila mogoča. Ena od
možnosti za zmanjšanje talnih bolezni in škodljivcev je tudi uporaba
ustreznega kolobarja. Tako tržnim pridelovalcem paradižnika
hibrida Rally F1 kot ostalim pridelovalcem sodobnih hibridov
paradižnika bi bilo potrebno bolj natančno predstaviti prednosti
vzgoje cepljenega paradižnika namesto običajne vzgoje sadik. Za
primer bi lahko uporabili moj poskus vzgoje paradižnika v
plastenjaku v Srebrničah.
10 let delovanja Višje strokovne šole
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47. ŠEGINA DAMJANA

ŽIVLJENJE NA BELOKRANJSKI KMETIJI
NEKOČ IN DANES

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
V svoji diplomski nalogi sem predstavila življenje na podeželju
oziroma kmetiji, in sicer v Beli krajini nekoč in danes. Življenje na
belokranjski kmetiji nekoč se je bistveno razlikovalo od današnjega.
Odločila sem se, da to področje raziščem in ga predstavim v svoji
diplomski nalogi. V prvem, teoretičnem delu diplome sem se
osredotočila na izgled kmečke domačije v preteklosti, na opremo
kmečke hiše in kuhinje, na oskrbo z vodo, na pridelovanje hrane,
gojenje in zaščito rastlin, delo na polju, živinorejo, sadjarstvo ter
vinogradništvo. V drugem raziskovalnem delu pa sem s pomočjo
anket skušala predstaviti življenje na belokranjski kmetiji nekoč in
danes ter s pomočjo pridobljenih podatkov iz anket ugotoviti
podobnosti in razlike. Anketirala sem dvajset ljudi oziroma družin
različnih starostnih skupin, ki prihajajo z današnjih kmetij oziroma
so živeli na kmetiji nekoč. Z raziskovanjem in primerjavo življenja
med nekoč in danes sem ugotovila veliko razlik in zaključila, da je
bilo življenje nekoč res skromnejše, ampak je veliko dejavnikov,
zaradi katerih je bilo, po mojem sklepanju, boljše kot danes. Hrana
nekoč je bila pridelana brez pesticidov, okolje je bilo posledično
manj onesnaženo, manj je bilo bolezni in škodljivcev na rastlinah.
Sorte rastlin so bile bolj odporne, manj so gnojili in pridelek je bil
manjši, danes pa so semena manj odporna, dajejo pa veliko
10 let delovanja Višje strokovne šole
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pridelka. Hrana, pridelana in pripravljena doma, je bila kvalitetna,
nepredelana in brez dodatkov, kakršne dodajajo industrijsko
predelanim živilom danes. Ljudje so delali doma na kmetiji in niso
hodili v službo, posledica tega je bilo manj stresno življenje, kot ga
živimo danes.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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48. KNEZ MATJAŽ

GOSPODARJENJE V SKLADU S
SMERNICAMI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
NA POSESTVU SREBRNIČE

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
V diplomski nalogi sem v uvodu predstavil vplive kmetovanja na
trajnostni razvoj in možne rešitve.
V drugem delu naloge pa je predstavljena tehnologija pridelave
zelenjave in poljščin na posestvu v Srebrničah z vidika ohranjanja
narave in naravnih virov (porabljene surovine in repromaterial,
količina proizvedenih odpadkov in stranskih proizvodov, kolobar).
V zaključnem delu predlagam ukrepe za gospodarjenje v skladu s
trajnostnim razvojem, in sicer:
 povečanje obsega ekološke pridelave,
 ureditev ekoremediacijskih obmejnih pasov,
 uskladitev voznih in namakalnih poti, da ne pride do
poškodb namakalnega sistema,
 postavitev ekološkega otoka,
 predstavitev in ureditev kompostnega kupa.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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49. PEKOLJ TATJANA

NARAVNE VREDNOTE IN KULTURNA
DEDIŠČINA V GLOBODOLSKI DOLINI
KOT MOŽNOST BODOČEGA RAZVOJA

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
Globodol je dolina, ki je za marsikoga neznana, malo poznana ali pa
zelo znana in vendar nekako ne more zaživeti. Svoje dni je so bile
vse hiše naseljene in imele so veliko prebivalcev. Danes je ravno
obratno. V nalogi sem predstavila del bogate naravne in kulturne
dediščine globodolske doline in priložnosti, ki jih nudijo ti zakladi za
razvoj doline in ohranitev poseljenosti. V prvem delu sem zbrala in
povzela že opisane oziroma raziskane narvne in kulturne vrednote.
Kraške jame predstavljajo najpomembnejši del vsebine.
V drugem delu naloge sem opisala našo domačijo na kateri je bilo
življenje lepo in težko in tudi na vseh drugih je bilo podobno.
Naredila sem predloge, ki naj bi pripeljali dolino do tega, da bodo
tudi drugi ljudje vedeli zanjo in kako lepo je lahko življenje daleč od
mestnega vrveža med polji in gozdovi. Domačinom pa bi prineslo to
nova delovna mesta in razlog, da bi ostali doma v dolini.
Predstavila sem tudi Berusovo in Rozmanovo domačijo, se ustavila
pri globodolski osnovni šoli, ki je bila v preteklosti gibalo napredka
in druženja ljudi te doline. Voda in vodnjaki so pomenili osnovo za
življenje v tej dolini in ji dajejo tudi svoj pečat, zato sem jim v nalogi
posvetila posebno poglavje.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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50. GERZINA MATEJ

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM
USTVARIL – PRIDELAVA IN
PREDELAVA SADJA

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
Naša kmetija spada med manjše kmetije in je usmerjena predvsem
v pridelavo različnega sadja. Ukvarjamo pa se tudi s predelavo sadja
in opravljanjem storitev. Poleg jabolk, češenj in sliv tržimo tudi
jabolčni sok, kis ter jabolčno žganje. Ukvarjanje z različnimi
dejavnostmi omogoča enakomernejšo razporeditev delovnega časa
skozi leto in zmanjšuje tveganje izgube proizvodnje in dohodka
zaradi naravnih neprilik. V diplomski nalogi sem opravil in opisal
celotno analizo poslovanja naše kmetije (od tehnologije do
prihodkov) in ugotovil, da naša kmetija s takšnim obsegom dela in
načinom prodaje, ki sem ga opisal v nalogi, zagotavlja delo in
dohodek za tri delovna mesta. V delovnih konicah pa najamemo
dodatno delovno silo.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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51. KAVŠEK MARKO

DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM
USTVARIL – ŽIVINOREJSKOPOLJEDELSKO-GOZDARSKA KMETIJA

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmetijstva
Diplomska naloga predstavlja možnost samozaposlitve doma in
sicer z delom na kmetiji. V teoretičnem delu predstavlja naloga
tehnologijo prireje mleka ter pridelave krompirja, medtem ko zadnji
del predstavljala poglavje o gospodarjenju v gozdovih. V praktičnem
delu naloga predstavi kmetijo Kavšek po posameznih segmentih in
razdela poslovno idejo o samozaposlitvi na kmetiji. Kmetija se
ukvarja s prirejo mleka, prirejo pitancev, proizvodnjo jedilnega
krompirja in gozdarstvom. V lasti je 17 ha obdelovalnih površin, 4
ha pa je v najemu. V lasti je tudi 19,5 ha gozda. Kmetija Kavšek
spada me večje kmetije v občini v občini Ivančna Gorica. Na kmetiji
živijo in delajo 4 člani družine.
Izračun izkaza uspeha je pokazal pozitiven rezultat, polno zaposlitev
za 1 osebo in dodatno zaposlitev za domače v določenih delovnih
konicah. Razlika med prihodki in odhodki v enem letu znaša
27.009,67 EUR.

10 let delovanja Višje strokovne šole

67

Zbornik povzetkov diplomskih nalog, oktober 2011

52. CUKUT NINA

PRIMERJAVA HIBRIDOV CEPLJENEGA
PARADIŽNIKA (Lycopersicon
lycopersicum L.)

Mentor: dr. Jože Podgoršek
Slovenski prostor je za pridelavo zelenjave zelo raznolik. Vrtnina,
kot je paradižnik, ki je za naše zdravje zelo pomembna, toplotno
zahtevna rastlina, zaseda le 24 ha zavarovanega prostora, kar zaradi
večletnega gojenja plodovk na isti površini poveča možnost za
razvoj bolezni in škodljivcev.
Kjer kolobarjenje ni možno, se predlaga vzgoja sadik s cepljenjem. Z
uporabo cepljenih sadik razhudnikov se lahko tako zavarujemo pred
talnimi boleznimi in škodljivci. Cepljene rastline so običajno bolj
zdrave, so bolj rodne, pridelek je večji, kar je pri posamezni sorti
odvisno od podlage.
V diplomski nalogi sem preizkusila cepljenje s spajanjem (poševna
rez z uporabo iglice), med podlago 'Eldorado' F1 in sortami 'Belle'
F1, 'Buran' F1, 'Mondial' F1 in 'Rally' F1. Uspešnost cepljenja je bila
slaba, je pa ugodno vplivalo na količino pridelka, kar je bilo
ugotovljeno s primerjavo izračuna količin pridelka cepljenega in
necepljenega paradižnika sorte 'Rally' F1. Tudi visoka odpornost
sort na bolezni in škodljivce je prispevala k zelo malemu odpadu
neuporabnih plodov.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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53. BAJS ČRTOMIR

REJA KRAV DOJILJ NA KMETIJI BAJS

Mentorica: Urška Trobec, univ. dipl. inž. kmetijstva
V diplomski nalogi sem si zastavil vprašanje, kakšne možnosti
imamo na domači kmetiji pri reji krav dojilj in kakšne rezultate lahko
dosegamo pri tovrstni reji. Preučil sem hleve, ki ustrezajo reji krav
dojilj ter objekte, ki smo jih povečali in zgradili na novo. Pasemski
sestav črede smo že zadnja tri leta spreminjali iz mlečnih pasem v
mesne pasme z osemenjevanjem krav in telic z mesnimi tipi bikov.
Preučil sem tudi sezonske telitve, ki so zelo pomembne pri takšni
reji, predvsem z gospodarskega kot tudi z ekonomskega vidika. Pri
tovrstni reji, ki temelji predvsem na paši, bomo v veliki meri
odpravili zaraščenost pokrajine, ki iz leta v leto narašča in prihranili
bomo tudi čas, ki smo ga pred preusmeritvijo potrebovali za
pripravo krme ter za samo krmljenje živali. Zaradi ostalega dela v
hlevu in delovno manj intenzivne reje bomo še dodatno pridobili
več časa, ki ga bomo lahko porabili za druga opravila, oziroma za
dopolnilno dejavnost na naši kmetiji. Pri izračunu finančnega
uspeha sem ugotovil, da bo reja krav dojilj na naši kmetiji bolj
dobičkonosna kot reja krav molznic v sedanjem obsegu.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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54. PILETIČ JANEZ

MOŽNOSTI KOMPOSTIRANJA NA
EKOLOŠKIH KMETIJAH

Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmetijstva
Na ekološki kmetiji Piletič, ki je usmerjena v govedorejo in
sadjarstvo se skozi vse leto nalaga različni material na kompostni
kup. Kompostiranje predstavlja učinkovit in kvaliteten način
pridelave kakovostnega humusa. Kompostiranje v Sloveniji je
izredno pomembna ekonomska in ekološka dopolnilna dejavnost na
ekološki kmetiji, kar je razvidno tudi iz dejstva, da je po njem vedno
večje povpraševanje. Ekološka kmetija Piletič ima vse pogoje za
pridelavo kvalitetnega komposta. Za uspešno trženje bi sprva bilo
potrebno večje zavedanje širše družbene okolice za pomen
kompostiranja. Namen diplomske naloge je predstaviti možnosti
kompostiranja na ekoloških kmetijah. S praktičnim prikazom
priprave komposta na ekološki kmetiji smo spremljali in ugotavljali
potek kompostiranja. S pomočjo kemijske analize komposta so na
Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor določili posamezni delež
kalija (K), dušika (N), fosforja (P) in magnezija (Mg) ter C/N razmerja
v kompostu. Zanimalo nas je, katere vrste organskih snovi lahko
kompostiramo na ekološki kmetiji, dozorevanje komposta in trženje
le-tega. Cilji diplomskega dela so bili predstavitev pravilnega
postopka priprave kompostnega kupa na ekološki kmetiji,
povečanje uporabe ekološkega komposta na Dolenjskem in
uporabnost ekološkega humusa za vrtičkarje.
10 let delovanja Višje strokovne šole
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55. SANDRA VIDMAR

ENERGIJSKA MASAŽA ŠPORTNIH KONJ

Mentorica: Urška Trobec, univ. dipl. inž. kmetijstva
Somentor: dr. Ignacij Kralj
Energijska masaža konj je namenjena vsem konjem, tako športnim,
kot tudi tistim, ki so namenjeni rekreativnemu jahanju. Gre za
fizično nego, ki izboljša fleksibilnost gibanja konja, utrujenim in
bolečim mišicam pa pomaga do boljše prekrvavitve. Temelji je na
tradicionalni kitajski medicini, njena osnova pa je življenjska
energija Qi, ki naj bi prosto potovala po telesnih meridianih. Če se
pretok energije prekine, zdravje oslabi in na enem delu telesa
opazimo preveč energije, na drugem delu telesa pa premalo. S
preventivno masažo in rednim razgibavanjem konja lahko
preprečimo poškodbe in odpravljamo energijske blokade, saj
odpravljamo mišične vozle, ki lahko dolgoročno povzročijo hujše
posledice ali poškodbe in vzpostavljamo energijsko ravnovesje. Z
masažo preprečujemo oziroma lajšamo bolečino, mišične spazme,
stres, splošno slabo počutje in dvigujemo imunski sistem. Športna
energijska masaža postaja vse bolj uporaben način vzdrževanja
dobrega počutja in kondicije konj. Večina mednarodnih
tekmovalcev tovrstno masažo že vključuje v vsakdanji trening svojih
konj.

10 let delovanja Višje strokovne šole
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DIPLOMANTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V PRVEM
DESETLETJU DELOVANJA
Vse naše sanje se lahko uresničijo –
če le imamo pogum, da gremo z njimi.
(W. Disney)

V študijskem letu 2004/2005 so diplomirali:
Ime in priimek: STANKA REBSELJ
Naslov diplomske naloge: NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI KLETARJENJU VINA CVIČEK
PTP LETNIKA 2002 IN MOŽNOSTI ODPRAVE LE-TEH
Mentor: Jože Simončič
Somentor: Zdravko Mastnak
Datum diplomiranja: 1.10.2004
Ime in priimek: BRANKO PEČARIČ
Naslov diplomske naloge: VPLIV FOLIARNEGA DOGNOJEVANJA NA KOLIČINO IN
KVALITETO PRIDELKA PŠENICE(TRITICUM AESTIVUM L.)
Mentor: mag. Jože Podgoršek
Somentor: Cveto Golob
Datum diplomiranja: 22.10.2004
Ime in priimek: BERNARDKA KESTNAR
Naslov diplomske naloge: PREHRANA VISOKOPROIZVODNIH KRAV
Mentorica: Urška Trobec
Datum diplomiranja: 26.11.2004
Ime in priimek: ANA DRAKULIĆ
Naslov diplomske naloge: OKRASNE, ZELIŠČNE IN DRUGE RASTLINE NA KMEČKEM
VRTU NEKOČ V BELI KRAJINI
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 29.1.2005
Ime in priimek: JASMINA MLAKAR
Naslov diplomske naloge: NEKDANJA SEJEMSKA POT ŠKOCJAN-SEVNICA KOT
MOŽNOST REKREACIJSKE IN UČNE POTI

10 let delovanja Višje strokovne šole
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Mentorica: Angelca Hrovat
Somentorica: Anka Lisec
Datum diplomiranja: 25.4.2005
Ime in priimek: VESNA PEČJAK
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT PODJETJA OAZA, D.O.O.
Mentorica: mag. Marija Drofenik
Datum diplomiranja: 25.4.2005
Ime in priimek: BOŠTJAN PERKO
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT PODJETJA PERNATI DRAGULJ D.O.O.
Mentorice: mag. Marija Drofenik
Datum diplomiranja: 25.4.2005
Ime in priimek: JOŽICA TERNER
Naslov diplomske naloge: DOPOLNILNE DEJAVNOSTI, OPREDELITEV POGOJEV,
SHEMA ORGANIZACIJE ZA OBMOČJE KMEČKE ZADRUGE SEVNICA
Mentor: Tone Hrovat
Datum diplomiranja: 27.6.2005
Ime in priimek: TANJA SAŠEK
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT ZA VRTNI CENTER RAST, D.D.
Mentorica: mag. Marija Drofenik
Datum diplomiranja: 27.6.2005
Ime in priimek: ZDENKA MATOH
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT ZA NAKUP OPREME ZA HLEV
Mentorica: mag. Marija Drofenik
Datum diplomiranja: 27.6.2005
Ime in priimek: JURE ŠKUFCA
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT ZA POSTAVITEV PRODAJNEGA MESTA
NA LJUBLJANSKI TRŽNICI
Mentor: mag. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 27.6.2005
Ime in priimek: DAMIJAN BARTOLJ
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT ZA AVTOŠOLO DABA
Mentorica: mag. Marija Drofenik
Datum diplomiranja: 27.6.2005

10 let delovanja Višje strokovne šole
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Ime in priimek: SLAVKO ČINKELJ
Naslov diplomske naloge: EKOLOŠKA PRIREJA MESA IN MLEKA
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 22.7.2005
Ime in priimek: TANJA CENER KIREN
Naslov diplomske naloge: RAZLIČNE MOŽNOSTI PREDELAVE IN PONUDBE SADJA S
TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 22.7.2005
Ime in priimek: FRANCE OMAHEN
Naslov diplomske naloge: SEJEM »GRMČANOV« NA KMETIJSKI ŠOLI GRM NOVO
MESTO
Mentor: Tone Hrovat
Datum diplomiranja: 22.7.2005
Ime in priimek: DAMJANA LAH
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAMA USTVARILA
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 22.7.2005
Ime in priimek: MARTIN ARH
Naslov diplomske naloge: KMETIJA ARH V LUČI SKUPNE TRŽNE UREDITVE V
KMETIJSTVU
Mentorica: Marja Majer Cuk
Datum diplomiranja: 19.9.2005
Ime in priimek: EVA ZUPANČIČ VOLKAR
Naslov diplomske naloge: RAZVOJNE MOŽNOSTI KMETIJE VOLKAR
Mentor: Igor Hrovatič
Datum diplomiranja: 19.9.2005
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V študijskem letu 2005/2006 so diplomirali:
Ime in priimek: ANDREJ HORŽEN
Naslov diplomske naloge: MOŽNOSTI ZAKOLA GOVEDI IN PRAŠIČEV, PREDELAVE IN
TRŽENJA MESA IN MESNIH PROIZVODOV NA KMETIJI
Mentor: Igor Hrovatič
Somentor: Drago Košak
Datum diplomiranja: 19.12.2005
Ime in priimek: MOJCA KOTAR
Naslov diplomske naloge: VRATA NA KMEČKIH DOMAČIJAH V VASEH JORDANKAL,
GLOBODOL IN PODLIPA – DEL NAŠE KULTURNE DEDIŠČINE
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 19.12.2005
Ime in priimek: MARJETA ŠTEPEC
Naslov diplomske naloge: POSTOPEK IZVEDBE KOMASACIJE V OBČINI RIBNICA
Mentor: Igor Hrovatič
Somentor: Boris Umbreht
Datum diplomiranja: 19.12.2005
Ime in priimek: RENATA OGRAJŠEK
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAMA USTVARILAMEŠANA KMETIJA S TURIZMOM NA KMETIJI
Mentorica: Angelca Hrovat
Somentor: Drago Košak
Datum diplomiranja: 19.12.2005
Ime in priimek: MARJANCA KIRN
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAMA USTVARILATURISTIČNA KMETIJA KIRN
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 19.12.2005
Ime in priimek: NATAŠA NOVAK
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT ZA CVETLIČARNO NATAŠA
Mentorica: mag. Marija Drofenik
Datum diplomiranja: 6.3.2006
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Ime in priimek: FRANČIŠKA JUREČIČ
Naslov diplomske naloge: PREDNOST EKOLOŠKE PRIDELAVE JAGOD PRED
INTEGRIRANO PRIDELAVO
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 6.3.2006
Ime in priimek: MIHA AMBROŽIČ
Naslov diplomske naloge: VLOGA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE VIPAVSKE VINSKE
CESTE PRI PROMOCIJI IN PRODAJI VIPAVSKIH VIN
Mentor: Tone Hrovat
Somentor: Borut Semenič
Datum diplomiranja: 6.3.2006
Ime in priimek: MAJDA ZAGORC
Naslov diplomske naloge: VPLIV PINCIRANJA PAPRIKE (Capsicum annuum L.) NA
ZGODNOST IN VIŠINO PRIDELKA
Mentor: mag. Jože Podgoršek
Somentor: Brane Jordan
Datum diplomiranja: 6.3.2006
Ime in priimek:KAROLINA CIZERLE
Naslov diplomske naloge: UREDITEV GNOJIŠČ NA KMETIJAH V "ZAKRAKOVSKEM"
DELU KRŠKEGA POLJA V ZVEZI Z ONESNAŽEVANJEM OKOLJA
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 6.3.2006
Ime in priimek: OŽBI OŠLAK
Naslov diplomske naloge: CELOSTNI TURISTIČNI RAZVOJ ČRNE NA KOROŠKEM
Mentor: dr. Marjan Ravbar
Datum diplomiranja: 6.3.2006
Ime in priimek: MITJA RUPAR
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL - PRIREJA
MLEKA IN VINARSTVO
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 21.4.2006
Ime in priimek: PETER KASTELIC
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL - PRIREJA
MLEKA
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Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 21.4.2006
Ime in priimek: JOŽE TURK
Naslov diplomske naloge: KONZORCIJ EKOLOŠKO USMERJENIH KMETIJ KOT DEL
GOSPODASKEGA GROZDA GRMČANOV
Mentorica: Angelca Hrovat
Somentor: Tone Hrovat
Datum diplomiranja: 21.4.2006
Ime in priimek: TINA GREGORČIČ
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT ZA DEJAVNOST TRGOVINE IN
CVETLIČARNE TINA, s.p.
Mentorica: mag. Mariija Drofenik
Datum diplomiranja: 21.4.2006
Ime in priimek: JANEZ KOMIDAR
Naslov diplomske naloge: STRUKTURNE SPREMEMBE KMETIJ NA OBMOČJU
OBČINE LOŠKA DOLINA
Mentor: Igor Hrovatič
Datum diplomiranja: 21.4.2006
Ime in priimek: TOMAŽ ZUPANČIČ
Naslov diplomske naloge: MOŽNOST POVEZOVANJA PRIDELOVALCEV ZELENJAVE JV
DELA SLOVENIJE
Mentor: mag. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 21.4.2006
Ime in priimek: UROŠ PREDANIČ
Naslov diplomske naloge: ORGANIZACIJA PRIDELOVALCEV GOVEJEGA MESA NA
OBMOČJU KZ SEVNICA
Mentor: mag. Jože Podgoršek
Somentor: Srečko Ocvirk
Datum diplomiranja: 21.4.2006
Ime in priimek: IVAN BUČAR
Naslov diplomske naloge: ORGANIZACIJA LOKALNE OSKRBE Z ZELENJAVO V JAVNIH
ZAVODIH
Mentor: mag. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 21.4.2006
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Ime in priimek: ANTON ŠUTAR
Naslov diplomske naloge: ORGANIZACIJA PRIDELAVE KROMPIRJA (Solanum
tuberosum L.) NA DOLENJSKEM
Mentor: mag. Jože Podgoršek
Somentor: mag. Peter Dolničar
Datum diplomiranja: 21.4.2006
Ime in priimek: ZLATKA RIBIČ
Naslov diplomske naloge: EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO V POSAVSKEM
VINORODNEM RAJONU
Mentorica: Cvetka Barborič
Somentor: Jernej Martinčič
Datum diplomiranja: 21.4.2006
Ime in priimek: JOŽKO TOMŠIČ
Naslov diplomske naloge: INTERESNA POVEZAVA V KMETIJSTVU S POUDARKOM
NA ZADRUŽNIŠTVU NA OBMOČJU DOLENJSKE REGIJE
Mentorica: Marja Majer Cuk
Datum diplomiranja: 9.5.2006
Ime in priimek: ALEŠ SELAK
Naslov diplomske naloge: POMEN BLAGOVNIH ZNAMK NA PRIMERU DOLENJSKIH
VIN
Mentor: Igor Hrovatič
Datum diplomiranja: 9.5.2006
Ime in priimek: STANKO KUNTARIČ
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL –
ŽIVINOREJSKO-SADJARSKO-VINOGRADNIŠKA KMETIJA
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 9.5.2006
Ime in priimek: ANTON PEZDIRC
Naslov diplomske naloge: VPLIV KAKOVOSTI GROZDJA VINSKE TRTE (Vitis vinifera
L.) cv. ŽAMETOVKA NA GOSPODARNOST PRIDELAVE GROZDJA IN KAKOVOST VINA
METLIŠKA ČRNINA V KZ METLIKA
Mentor: Jože Simončič
Datum diplomiranja: 9.5.2006
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Ime in priimek: JOŽEF BRINC
Naslov diplomske naloge: VPLIV RAZLIČNIH PARAFINOV ZA ZAŠČITO CEPILNEGA
MESTA NA TVORBO KALUSA, NA KONČNI IZPLEN IN GOSPODARNOST CEPLJENJA
VINSKE TRTE (Vitis vinifera L.) cv. MODRA FRANKINJA V KZ METLIKA
Mentor: Jože Simončič
Datum diplomiranja: 9.5.2006
Ime in priimek: ANJA ZUPANČIČ
Naslov diplomske naloge: CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA V NIŽINSKEM DELU
OBČINE DOLENJSKE TOPLICE
Mentor: dr. Marjan Ravbar
Datum diplomiranja: 9.5.2006
Ime in priimek: BORIS KOKOVE
Naslov diplomske naloge: IZBOR ZAVAROVANIH PROSTOROV ZA PRIDELAVO
ZELENJAVE NA DOLENJSKEM
Mentor: mag. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 9.5.2006
Ime in priimek: JANEZ JANC
Naslov diplomske naloge: TEHNIČNI VIDIK POSTAVITVE STEKLENJAKA
Mentor: mag. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 9.5.2006
Ime in priimek: ALOJZ HOSTA
Naslov diplomske naloge: ORGANIZACIJA PRIDELAVE ZGODNJE SOLATE (Lactuca
sativa L.) V RASTLINJAKIH
Mentor: mag. Jože Podgoršek
Somentor: Rado Kramar
Datum diplomiranja: 9.5.2006
Ime in priimek: TEA KIC
Naslov diplomske naloge: PRIMERJAVA IZOBRAŽEVANJA KMETOV V SLOVENIJI IN
NA KOROŠKEM V AVSTRIJI
Mentor: mag. Matjaž Vrčko
Datum diplomiranja: 30.6.2006
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Ime in priimek: SIMONA VRANEŠIČ
Naslov diplomske naloge: ZATIRANJE PLJUČNIH IN ČREVESNIH ZAJEDAVCEV PRI
OVCAH
Mentorica: Cvetka Barborič
Somentorica: Urška Trobec
Datum diplomiranja: 4.7.2006
Ime in priimek: JOŽE LUŠTEK
Naslov diplomske naloge: EKOLOŠKA REJA DROBNICE
Mentorica: Cvetka Barborič
Somentorica: Urška Trobec
Datum diplomiranja: 4.7.2006
Ime in priimek: ERIKA PODLESNIK
Naslov diplomske naloge: EKOLOŠKA PRIDELAVA IN PREDELAVA JABOLK SORTE
TOPAZ NA OBMOČJU DOLENJSKE
Mentorica: Cvetka Barborič
Somentor: Jože Repovž
Datum diplomiranja: 4.7.2006
Ime in priimek: JANJA HROVAT
Naslov diplomske naloge: PREUSMERITEV INTEGRIRANE SADJARSKE KMETIJE
HROVAT V EKOLOŠKO
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 4.7.2006
Ime in priimek: ALENKA ZAPLATAR
Naslov diplomske naloge: NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA NA PODEŽELJU:
ŠENTRUPERT- MIRNA - MOKRONOG
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 4.7.2006
Ime in priimek: NERMIN KUGIĆ
Naslov diplomske naloge: ODDALJENOST GOZDA KOT DEJAVNIK OBSEGA PAŠE
DIVJADI
Mentor: mag. Jože Podgoršek
Somentor: Alojz Vesel
Datum diplomiranja: 25.9.2006
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Ime in priimek: TANJA CIZRL
Naslov diplomske naloge: VZPOSTAVITEV HACCP SISTEMA ZA PODROČJE
ČEBELARSTVA NA KMETIJSKI ŠOLI GRM NOVO MESTO
Mentorica: Tjaša Virih
Somentorica: mag. Bara Heing
Datum diplomiranja: 25.9.2006
Ime in priimek: ANAMARIJA ILC
Naslov diplomske naloge: PREIZKUŠANJE IN UČINKOVITOST BIODINAMIČNIH
PRIPRAVKOV ZA KOMPOSTIRANJE
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 25.9.2006
Ime in priimek: ANITA ŽUPEVEC
Naslov diplomske naloge: EKOLOŠKO PRIDELOVANJE SLOVENSKIH SORT KRIŽNIC
Mentorica: Cvetka Barborič
Somentorica: doc.dr. Mihaela Černe
Datum diplomiranja: 25.9.2006

V študijskem letu 2006/2007 so diplomirali:
Ime in priimek: MATJAŽ TURK
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL GOZDARSKA KMETIJA
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 28.12.2006
Ime in priimek: JOŽICA URBANČIČ
Naslov diplomske naloge: PREHRANA PODEŽELSKEGA PREBIVALSTVA NA OBMOČJU
TREBNJEGA PRED LETOM 1950 - DEL NAŠE KULTURNE DEDIŠČINE
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 28.12.2006
Ime in priimek: LUKA ŠVAJGER
Naslov diplomske naloge: VPLIV PODPOR KMETIJSKE POLITIKE DRŽAVE IN
LOKALNIH SKUPNOSTI NA EKONOMSKO MOČ KMETIJE
Mentor: Igor Hrovatič
Datum diplomiranja: 28.12.2006
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Ime in priimek: SIMONA PLANTAN
Naslov diplomske naloge: EKOLOŠKA PRIDELAVA SLOVENSKIH SORT FIŽOLA
Mentorica: Cvetka Barborič
Somentorica: doc.dr. Mihaela Černe
Datum diplomiranja: 28.12.2006
Ime in priimek: IVAN PREGRAT
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL VRTNARSTVO PREGRAT
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 28.12.2006
Ime in priimek: LIDIJA MAVRETIČ
Naslov diplomske naloge: POMEMBNOST NENEHNEGA UČENJA IN PRINAŠANJA
NOVIH IDEJ NA TURISTIČNO KMETIJO (BRENCHMARKING)
Mentorica: mag. Marija Drofenik
Somentorica: mag. Jože Podgoršek
Datum daiplomiranja: 5.2.2007
Ime in priimek: JANKO PETAN
Naslov diplomske naloge: INFORMACIJSKA PODPORA CARINSKI SLUŽBI PRI
IZVAJANJU ZUNANJETRGOVINSKIH MEHANIZMOV SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE EU
Mentor: Aleš Absec
Somentor: mag. Milan Kelher
Datum diplomiranja: 5.2.2007
Ime in priimek: BRANKO URBANČ
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL VINOTOČ
Mentorica: Angelca Hrovat
Somentor: Tone Hrovat
Datum diplomiranja: 5.2.2007
Ime in priimek: ALEKSANDRA PAVLIN
Naslov diplomske naloge: PREUSMERITEV IZ KONVENCIONALNE REJE KONJ V
EKOLOŠKO REJO KONJ NA KONJENIŠKEM ŠOLSKEM ŠPORTNEM CENTRU ČEŠČA VAS
Mentorica: Cvetka BARBORIČ
Somentor: Jure GRUBAČEVIČ
Datum diplomiranja: 24.4.2007
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Ime in priimek: MARJANCA ŠIMENC
Naslov diplomske naloge: PRIDELAVA PIRE V SLOVENIJI
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 24.4.2007
Ime in priimek: VILKO UDOVČ
Naslov diplomske naloge: VLOGA DRUŠTEV PRI CELOSTNEM RAZVOJU PODEŽELJA V
OBČINI ŽUŽEMBERK
Mentor: dr. Marjan RAVBAR
Datum diplomiranja: 24.4.2007
Ime in priimek: JOŽICA PAPEŽ
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NARČT KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA PAPEŽ,
KOT MODEL PREDPRIPRAVE ZA JAVNI RAZPIS ZA UKREP NALOŽBE V KMETIJSKA
GOSPODARSTVA IZ ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMETNA (EPD)
Mentorica: Mag. Marija DROFENIK
Datum diplomiranja: 24.4.2007
Ime in priimek: KATARINA LUŽAR
Naslov diplomske naloge: VRATA NA KMEČKIH DOMAČIJAH V VASEH MIRNA PEČ,
VIHRE, BIŠKA VAS KOT DEL NAŠE KULTURNE DEDIŠČINE
Mentorica: Angelca HROVAT
Datum diplomiranja: 24.4.2007
Ime in priimek: JANEZ CERJAK
Naslov diplomske naloge: MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA METULJNIC IN KRIŽNIC V
KOLOBAR NA KRŠKEM POLJU
Mentorica: Cvetka BARBORIČ
Datum diplomiranja: 24.4.2007
Ime in priimek: DAMJAN PLANINC
Naslov diplomske naloge: MOŽNOSTI EKOLOŠKE PRIDELAVE KORUZE NA KRŠKEM
POLJU
Mentorica: Cvetka BARBORIČ
Datum diplomiranja: 24.4.2007
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Ime in priimek: SAŠO MASTIKOSA
Naslov diplomske naloge: PROJEKT EKOLOŠKE PRIDELAVE IN PREDELAVE SADJA NA
KMETIJI MASTIKOSA
Mentorica: Cvetka BARBORIČ
Datum diplomiranja: 24.4.2007
Ime in priimek: ANDREJ SIMČIČ
Naslov diplomske naloge: ZATIRANJE GLIVIČNIH BOLEZNI V INTEGRIRANEM IN
EKOLOŠKEM VINOGRADNIŠTVU
Mentorica: Cvetka BARBORIČ
Datum diplomiranja: 24.4.2007
Ime in priimek: BOŠTJAN VINTAR
Naslov diplomske naloge: VPLIV IZVOZNIH NADOMESTIL PRI TRŽENJU SLOVENSKIH
JABOLK NA ZUNANJI TRG EU
Mentor: Igor HROVATIČ
Somentor: Boštjan KOZOLE
Datum diplomiranja: 7.6.2007
Ime in priimek: MARIJA KOVAČIČ
Naslov diplomske naloge: RAZVOJ VINOGRADNIŠKE KMETIJE V PODJETJE GROZD
D.O.O., NA PODLAGI OBSTOJEČE ZAKONODAJE
Mentorica: mag. Marija DROFENIK
Somentorica: Marja MAJER CUK
Datum diplomiranja: 7.6.2007
Ime in priimek: VANJA NOVAK
Naslov diplomske naloge: PODEŽELSKI VRT: STARO V SOŽITJU Z NOVIM
Mentorica: Angelca HROVAT
Datum diplomiranja: 7.6.2007
Ime in priimek: ANDREJA GOLOB
Naslov diplomske naloge: NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA NA PODEŽELJU:
TREBNJE - ČATEŽ
Mentorica: Angelca HROVAT
Datum diplomiranja: 7.6.2007
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Ime in priimek: ADRIJANA ZOREC
Naslov diplomske naloge: NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA TEMENIŠKE DOLINE
Mentorica: Angelca HROVAT
Datum diplomiranja: 7.6.2007
Ime in priimek: GAŠPER GOLOBIČ
Naslov diplomske naloge: ORGANIZACIJA PRIDOBIVANJA BIODIESLA
Mentor: Mag. Jože PODGORŠEK
Datum diplomiranja: 23.8.2007
Ime in priimek: ANDREJ SEVER
Naslov diplomske naloge: MOŽNOSTI ZA PREUSMERITEV ŽIVINOREJSKE KMETIJE
SEVER V EKOLOŠKO KMETIJO
Mentorica: Cvetka BARBORIČ
Datum diplomiranja: 23.8.2007
Ime in priimek: DENIS KRANJEC
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT PODJETJA KMETIJSTVO IN
SVETOVANJE DENIS KRANJEC S.P., ZA NAPRAVO NASADA OREHOV
Mentorica: mag. Marija DROFENIK
Datum diplomiranja: 23.8.2007

V študijskem letu 2007/2008 so diplomirali:
Ime in priimek: KATJA KOS
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT CVETLIČARNE KATJA S.P.
Mentorica: mag. Marija Drofenik
Datum diplomiranja: 19.12.2007
Ime in priimek: DARKO MLAKAR
Naslov diplomske naloge: PREUSMERITEV KMETIJE MLAKAR IZ KONVENCIONALNE
V EKOLOŠKO
Mentorica: Cvetka BARBORIČ
Datum diplomiranja: 19.12.2007
Ime in priimek: JANJA RIFELJ
Naslov diplomske naloge: VPLIV VZGOJNE OBLIKE PARADIŽNIKA (Lycopersicon
Lycopersicum) NA KOLIČINO PRIDELKA
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Mentor: mag. Jože PODGORŠEK
Datum diplomiranja: 19.12.2007
Ime in priimek: VIDA BUTALA
Naslov diplomske naloge: BELOKRANJSKA ŽITNA KLOBASA KOT SLOVENSKA
POSEBNOST
Mentorica: Angelca HROVAT
Datum diplomiranja: 19.12.2007
Ime in priimek: ERIK BUTINAR
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL PRIDELAVA IN PREDELAVA ZELIŠČ
Mentorica: Angelca HROVAT
Datum diplomiranja: 19.12.2007
Ime in priimek: ANA MAJER
Naslov diplomske naloge: NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA V VASEH LOM PRI
TRŽIČU, JELENDOL, BREZJE PRI TRŽIČU, SEBENJE IN PODLJUBELJ
Mentorica: Angelca HROVAT
Datum diplomiranja: 19.12.2007
Ime in priimek: POLONA HROVAT
VSEBINSKA IN TEHNIČNA PRIPRAVA PUBLIKACIJE: "GRMČANI ODPIRAJO VRATA"
Mentorica: Angelca HROVAT
Somentorja: Tone GORŠIN, Nataša ERJAVEC
Datum diplomiranja: 22.1.2008
Ime in priimek: JANA MARN
Naslov diplomske naloge: MOŽNOSTI PRIDOBIVANJA BIOPLINA NA KMETIJI MARN
Mentorica: Angelca HROVAT
Datum diplomiranja: 22.1.2008
Ime in priimek: JANEZ ABRAM
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT KMETIJE ABRAM
Mentorica: mag. Marija TURNŠEK MIKAČIĆ
Datum diplomiranja: 4.3.2008
Ime in priimek: LEON JANJAC
Naslov diplomske naloge: MOŽNOSTI USMERITVE V EKOLOŠKO KOZJEREJO NA
KMETIJI JANJAC
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Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 4.3.2008
Ime in priimek: BLAŽ SINUR
Naslov diplomske naloge: MOŽNOSTI ZA PREUSMERITEV KMETIJE SINUR
Mentor: mag. Jože PODGORŠEK
Somentor: Jernej MARTINČIČ
Datum diplomiranja: 4.3.2008
Ime in priimek: ŽELJKO SREČKOVIĆ
Naslov diplomske naloge: IZDELAVA POSLOVNEGA NAČRTA ZA RIBOGOJNICO
Mentorica: mag. Marija Turenšek Mikačić
Datum diplomiranja: 4.7.2008
Ime in priimek: SANDI KATONA
Naslov diplomske naloge: BIOLOŠKO DINAMIČNA OSKRBA TRAVNIŠKEGA
SADOVNJAKA V PRIMERJAVI Z EKOLOŠKO OSKRBO
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 4.7.2008
Ime in priimek: KLAVDIJA PREŠERN
Naslov diplomske naloge: PONUDBA EKOLOŠKO PRIDELANIH ŽIVIL NA JEDILNIKU
MLADOSTNIKA
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 4.7.2008
Ime in priimek: NATAŠA FRANKO
Naslov diplomske naloge: KAŠE, KALČKI IN ŽITNI SOKOVI V PONUDBI IZBRANIH
TURISTIČNIH KMETIJ DOLENJSKE
Mentorica: mag. Tjaša Vidrih
Datum diplomiranja: 4.7.2008

V študijskem letu 2008/2009 so diplomirali:
Ime in priimek: TANJA KUM
Naslov diplomske naloge: IZDELAVA POSLOVNEGA NAČRTA ZA DEJAVNOST
DREVESNIČARSTVO
Mentorica: mag. Marija Turnšek Mikačić
Datum diplomiranja: 18.12.2008

10 let delovanja Višje strokovne šole

87

Zbornik povzetkov diplomskih nalog, oktober 2011

Ime in priimek: JUDITA HREN
Naslov diplomske naloge: KULTURNA DEDIŠČINA DVORA - ŽELEZARNA
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 18.12.2008
Ime in priimek: TAMARA ŽAGAR
Naslov diplomske naloge: NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA ŠKOCJANA IN
OKOLIŠKIH VASI
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 18.12.2008
Ime in priimek: ANTON ŠTRUCELJ
Naslov diplomske naloge: PREHRANA KRAV MOLZNIC NA KMETIJI ŠTRUCELJ
Mentorica: Urška Trobec
Datum diplomiranja: 18.12.2008
Ime in priimek: ALENKA POVODNIK
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAMA USTVARILA
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 4.6.2009
Ime in priimek: GREGOR KOSTREVC
Naslov diplomske naloge: IZBOR HIBRIDOV NEKATERIH PLODOVK ZA PRIDELAVO V
SLOVENIJI
Mentor: dr. Jože Podgrošek
Datum diplomiranja: 4.6.2009
Ime in priimek: NATAŠA BEUC
Naslov diplomske naloge: GOJENJE NOVEJŠIH SORT JAGOD
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Somentorica: Tatjana Žnideršič
Datum diplomiranja: 4.6.2009
Ime in priimek: BORIS BEUC
Naslov diplomske naloge: ORGANIZACIJA CELOTNE PRIDELAVE JAGODIČJA
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Somentorica: Tatjana Žnideršič
Datum diplomiranja: 4.6.2009
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Ime in priimek: METKA KOBETIČ
Naslov diplomske naloge: FOLKLORA NA ŠIRŠEM OBMOČJU DRAGATUŠA
Mentorica: Angelca Hrovat
Somentor: Janez Bratkovič
Datum diplomiranja: 8.7.2009
Ime in priimek: SIMONA LOVŠIN
Naslov diplomske naloge: DOMAČIJA LOVŠIN VČERAJ, DANES, JUTRI
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 8.7.2009
Ime in priimek: PETER REBSELJ
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL - VZREJA
ŽREBET ZA MESO
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 8.7.2009
Ime in priimek: PETRA BOBNAR
Naslov diplomske naloge: GLOBODOL - BISER MED KRAŠKIMI POLJI?
Mentor: dr. Marjan Ravbar
Datum diplomiranja: 8.7.2009
Ime in priimek: JANEZ MRVAR
Naslov diplomske naloge: MOŽNOSTI ZA PREUSMERITEV V EKOLOŠKO
KMETOVANJE NA OBMOČJU OBČINE ŽUŽEMBERK
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 2.9.2009
Ime in priimek: SIMON TEKAVEC
Naslov diplomske naloge: NEVARNOSTI PRI POSTAVLJANJU STEKLENJAKA
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 2.9.2009
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V študijskem letu 2009/2010 so diplomirali:
Ime in priimek: SIMON CEKLIN
Naslov diplomske naloge: ORGANIZACIJA PAŠE IN SIRARJENJA NA BOHINJSKIH
PLANINAH
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 1.10.2009
Ime in priimek: BOJAN STOPAR
Naslov diplomske naloge: PREUSMERITEV GOVEDOREJE NA GRMU NOVO MESTOCENTRU BIOTEHNIKE IN TURIZMA IZ KONVENCIONALNE V EKOLOŠKO
Mentorica: Cvetka Barborič
Somentorica: Urška Trobec
Datum diplomiranja: 18.12.2009
Ime in priimek: ANDREJA PRIMOŽIČ LAMOVŠEK
Naslov diplomske naloge: VPLIV PASME IN PREHRANE NA PRIRAST IN TEŽO ŽREBET
Mentorica:Urška Trobec
Datum diplomiranja: 18.12.2009
Ime in priimek: KAROLINA BERK
Naslov diplomske naloge: PRIDELAVA, PREDELAVA IN UPORABA AJDE NA
TURISTIČNIH KMETIJAH DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
Mentorica: mag. Tjaša Vidrih
Datum diplomiranja: 18.12.2009
Ime in priimek: VINKO ŠKULJ
Naslov diplomske naloge: VPLIV PODPOR KMETIJSKE POLITIKE DRŽAVE IN
LOKALNIH SKUPNOSTI NA EKONOMSKO MOČ KMETIJE
Mentor: Igor Hrovatič
Datum diplomiranja: 18.12.2009
Ime in priimek: JANEZ ŽURGA
Naslov diplomske naloge: IZBOR SORT KORUZE ZA SETEV PO STRNIŠČU
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 21.12.2009
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Ime in priimek: UROŠ KASTELIC
Naslov diplomske naloge: IZBOR ŠKROPILNE TEHNIKE ZA VARNO NANAŠANJE
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 21.12.2009
Ime in priimek: ANDREJA DVOJMOČ
Naslov diplmske naloge: POSTOPEK VERIFIKACIJE HACCP SISTEMA V ŠOLSKI
KUHINJI S POUDARKOM NA ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI ŽIVIL
Mentorica: mag. Tjaša Vidrih
Somentorica: Jana Goršin Fabjan
Datum diplomiranja: 17.5.2010
Ime in priimek: PETER BALE
Naslov diplomske naloge: NOVOGRADNJA GOVEJEGA HLEVA
Mentorica: Urška Trobec.
Datum diplomiranja: 17.5.2010
Ime in priimek: MILENA ŠULER
Naslov diplomske naloge: TURISTIČNA KMETIJA ŠULER, S.P.
Mentorica: mag. Marija Turnšek Mikačić
Datum diplomiranja: 17.5.2010
Ime in priimek: NINA BLAŽEVIĆ
Naslov diplomske naloge: PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA ZA PRIDELAVO IN
PREDELAVO JABOLK
Mentorica: mag. Marija Turnšek Mikačić
Datum diplomiranja: 17.5.2010
Ime in priimek: LADISLAV KLEMENČIČ
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL-VZREJA
ŽREBET ZA KASAŠKI ŠPORT
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 17.5.2010
Ime in priimek: JOŽEFA MEHAK
Naslov diplomske naloge: POSTAVITEV RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE NA KMETIJI
MEHAK
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 17.5.2010
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Ime in priimek: ALJOŠA KORADIN
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVRIL-VZGOJA IN
PRODAJA SADNIH SADIK
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 17.5.2010
Ime in priimek: MATEJ KASTELIC
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVRIL-PRIREJA
MLEKA
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 17.5.2010
Ime in priimek: SIMONA STIPIČ
Naslov diplomske naloge: SPREMLJANJE RAZVOJA SOLATNIH KUMAR NA
RAZLIČNIH OPORAH
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 7.7.2010
Ime in priimek: MARTIN ZUPANČIČ
Naslov diplomske naloge: ORGANIZACIJA PRODAJE ČEŠENJ
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 7.7.2010
Ime in priimek: JOŽE KOŠAK
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL PREDELAVA ŽIT V TRADICIONALNEM MLINARSTVU
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 7.7.2010
Ime in priimek: ADRIJANA GRANDLJIČ
Naslov diplomske naloge: POZABLJENI OKUSI NA OBMOČJU MIRNE PEČI IN SUHE
KRAJINE
Mentorica: Angelca Hrovat
Somentor: Janez Bratkovič
Datum diplomiranja: 7.7.2010
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Ime in priimek: SILVA IVEC
Naslov diplomske naloge: BELOKRANJSKA TRADICIJA - LAN: OD PRIDELAVE DO
UNIKATNE VEZENINE
Mentorica: Helena Jurše Rogelj
Datum diplomiranja: 7.7.2010
Ime in priimek: JOŽE PRUS
Naslov diplomske naloge: IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO VINSKE KLETI IN
KLETARSKE OPREME NA KMETIJI PRUS
Mentor: Jože Simončič
Datum diplomiranja: 7.7.2010
Ime in priimek: RENATA ŽNIDARIČ
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAMA USTVARILA TRGOVINA S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 7.7.2010

V študijskem letu 20010/2011 so diplomirali:
Ime in priimek: KARMEN SLAK
Naslov diplomske naloge: PORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IZ DRUGE
SKUPINE STRUPENOSTI NA OBMOČJU KMETIJSKE ZADRUGE TREBNJE
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 30.11.2010
Ime in priimek: DUŠANKA BABIĆ
Naslov diplmske naloge: ZELIŠČARSTVO KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI
Mentorica: Marja Majer Cuk
Datum diplomiranja: 30.11.2010
Ime in priimek: ROBERT ŠALAMON
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL –
PRIDELAVA IN PREDELAVA SADJA NA KMETIJI ŠALAMON
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 30.11.2010
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Ime in priimek: ANA JURJEVIČ
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAMA USTVARILA –
IZDELAVA SLIK NA STEKLO
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 30.11.2010
Ime in priimek: KATARINA LIPAR
Naslov diplomske naloge: AVTOHTONA DOMAČA SEMENA FIŽOLA - POKLON
TRADICIJI V MODERNEM ČASU
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 30.11.2010
Ime in priimek: FRANCI ZUPANČIČ
Naslov diplomske naloge: OBREZOVANJE PARKLJEV NA DOLENJSKEM
Mentorica: Urška Trobec
Datum diplomiranja: 20.12.2010
Ime in priimek: VESNA PLAHUTNIK
Naslov diplomske naloge: MOŽNOSTI PRIDELAVE AJDE NA DOLENJSKEM, V
POSAVJU IN BELI KRAJINI
Mentorica:Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 20.12.2010
Ime in priimek: JOŽE BARLE
Naslov diplomske naloge: POMEN ZDRUŽEVANJA KMETOV V ZADRUGO S
POUDARKOM NA DELOVANJU KZ STIČNA
Mentorica: Marja Majer Cuk
Datum diplomiranja: 20.12.2010
Ime in priimek: JOŽE ZORKO
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVRIL - GOJENJE
GOB
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 20.12.2010
Ime in priimek: MIHA KOMATAR
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO. KI SEM SI GA SAM USTVARIL VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 20.12.2010
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Ime in priimek: ŠPELA ŠINKOVEC
Naslov diplomske naloge: VZPOSTAVITEV HACCP SISTEMA ZA POGOSTITVE, KI JIH
PRIPRAVLJA GRM NOVO MESTO-CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Mentorica: mag. Tjaša Vidrih
Datum diplomiranja: 20.1.2011
Ime in priimek: MARKO MOHORČIČ
Naslov diplomske naloge: KULTURA UŽIVANJA VINA V VIPAVSKI DOLINI
Mentorica: mag.Tjaša Vidrih
Datum diplomiranja: 20.1.2011
Ime in priimek: METKA KOVAČIČ
Naslov diplomske naloge: MOŽNOSTI PRIDOBITVE FINAČNIH SREDSTEV NA KMETIJI
Mentorica: Marja Majer Cuk
Datum diplomiranja: 20.1.2011
Ime in priimek: ALEŠ REBOL
Naslov diplomske naloge: POMEMBNOST ZAVAROVANJA V KMETIJSTVU
Mentorica: Marja Majer Cuk
Datum diplomiranja: 20.1.2011
Ime in priimek: MAJA POTERBIN
Naslov diplomske naloge: PREHRANA KRAV NA KMETIJI POVHE
Mentorica: Urška Trobec
Datum diplomiranja: 20.1.2011
Ime in priimek: MARKO SLAK
Naslov diplomske naloge: PREHRANA VISOKOPROIZVODNIH KRAV NA KMETIJI SLAK
Mentorica: Urška Trobec
Datum diplomiranja: 20.1.2011
Ime in priimek: PETER OBLAK
Naslov diplomske naloge: VPLIV DOHODKOVNE RAVNI Z DOPOLNILNIMI
DEJAVNOSTMI NA KMETIJI OBLAK
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Somentorica: mag. Marija Turnšek Mikačić
Datum diplomiranja: 20.1.2011
Ime in priimek: ALEŠ JARC
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Naslov diplomske naloge: PREDELAVA EKOLOŠKO PRIDELANEGA SADJA NA KMETIJI
JARC
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 20.1.2011
Ime in priimek: JANKO MALENŠEK
Naslov diplomske naloge: STRIŽENJE OVAC KOT MOŽNOST UVELJAVITVE POKLICA V
SLOVENIJI
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 20.1.2011
Ime in priimek: DARJA REPŠE
Naslov diplomske naloge: OSTANKI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V PITNI VODI
NA OBMOČJU OBČINE MOKRONOG - TREBELNO
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 31.5.2011
Ime in priimek: BRIGITA BLAS
Naslov diplomske naloge: KUŽNE BOLEZNI KONJ NA OBMOČJU VETERINARSKE
POSTAJE SEVNICA
Mentorica: Helena Jurše Rogelj
Somentor: dr. Ignacij Kralj
Datum diplomiranja: 31.5.2011
Ime in priimek: ANTON CVETEK
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT PRESTRUKTURIRANJA KMETIJE CVETEK
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 31.5.2011
Ime in priimek: JERNEJ ŽNIDARŠIČ
Naslov diplomske naloge: POSLOVNI NAČRT DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA
KMETIJI ŽNIDARŠIČ
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 31.5.2011
Ime in priimek: NEŽA ROŽMANEC
Naslov diplomske naloge: CEPLJENJE PARADIŽNIKA NA TOBAK IN UGOTAVLJANJE
VSEBNOSTI NIKOTINA NA PLODOVIH PARADIŽNIKA
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 31.5.2011
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Ime in priimek: ZVONKA HRIBAR
Naslov diplomske naloge: VPLIV CEPLJENEGA PARADIŽNIKA (LYCOPERSICON
LYCOPERSICUM L.) NA KOLIČINO PARADIŽNIKA
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 31.5.2011
Ime in priimek: DAMJANA ŠEGINA
Naslov diplomske naloge: ŽIVLJENJE NA BELOKRANJSKI KMETIJI NEKOČ IN DANES
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 5.7.2011
Ime in priimek: MATJAŽ KNEZ
Naslov diplomske naloge: GOSPODARJENJE V SKLADU S SMERNICAMI
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA POSESTVU SREBRNIČE
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 5.7.2011
Ime in priimek: TATJANA PEKOLJ
Naslov diplomske naloge: NARAVNE VREDNOTE IN KULTURNA DEDIŠČINA V
GLOBODOLSKI DOLINI KOT MOŽNOST BODOČEGA RAZVOJA
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 5.7.2011
Ime in priimek: MATEJ GERZINA
Naslov diplomske naloge:DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL PRIDELAVA IN PREDELAVA SADJA
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 5.7.2011
Ime in priimek: MARKO KAVŠEK
Naslov diplomske naloge: DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA SAM USTVARIL ŽIVINOREJSKO-POLJEDELSKO-GOZDARSKA KMETIJA
Mentorica: Angelca Hrovat
Datum diplomiranja: 5.7.2011
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V študijskem letu 20011/2012 so diplomirali:
Ime in priimek: NINA CUKUT
Naslov diplomske naloge: PRIMERJAVA HIBRIDOV CEPLJENEGA PARADIŽNIKA
(LYCOPERSICON LYCOPERICUM L.)
Mentor: dr. Jože Podgoršek
Datum diplomiranja: 11.10.2011
Ime in priimek: ČRTOMIR BAJS
Naslov diplomske naloge: REJA KRAV DOJILJ NA KMETIJI BAJS
Mentorica: Urška Trobec
Datum diplomiranja: 11.10.2011
Ime in priimek: JANEZ PILETIČ
Naslov diplomske naloge: MOŽNOSTI KOMPOSTIRANJA NA EKOLOŠKI KMETIJI
Mentorica: Cvetka Barborič
Datum diplomiranja: 11.10.2011
Ime in priimek: SANDRA VIDMAR
Naslov diplomske naloge: ENERGIJSKA MASAŽA ŠPORTNIH KONJ
Mentorica: Urška Trobec
Somentor: dr. Ignacij Kralj
Datum diplomiranja: 11.10.2011

10 let delovanja Višje strokovne šole

98

Zbornik povzetkov diplomskih nalog, oktober 2011

PREJEMNIKI CERTIFIKATA „ZAUPANJA VREDEN” V
PRVEM DESETLETJU DELOVANJA
Ne čakajte, da se bo nekaj premaknilopojdite in nekaj premaknite.
(William Walker Atkinson, Skrivnost uspeha)

Certifikat „zaupanja vreden”
Certifikat »zaupanja vreden« opredeljuje šolski pravilnik »Pravilnik o
podeljevanju certifikatov študentom Višje strokovne šole« in se podeli
študentu, ki povsem samostojno načrtuje, opravlja in analizira vse faze
določenega proizvodnega ali storitvenega dela, ga po potrebi samostojno
predstavi oz. po dogovoru nadomešča mentorja pri nadzorovanju drugega
študenta ali skupine študentov pri izvajanju istega delovnega opravila,
razvija proizvodne ali druge izboljšave samega delovnega procesa in v
okviru ”Kriterijev ocenjevanja kakovosti vključevanja študenta v praktično
izobraževanje” (skrb za dosledno izvajanje tehnologije oz. strokovni pristop
k delu, zanesljivost, upoštevanje prdvidenih rokov, doseganje delovnih
normativov, pozitivnost, osebna urejenost, urejenost delovnega okolja,
odnos do sošolcev, sodelavcev, strank, odnos do delovnih sredstev,
varčevanje z energijo, materialom in časom, odnos do okolja, upoštevanje
pravil varnega dela, upoštevanje pravil higienskega minimuma) doseže
minimalno 95 točk od 100 možnih.
Certifikate »zaupanja vreden« podeljujemo študentom po posameznih
delovnih področjih, ki jih v skladu z novimi razvojnimi projekti in programi
stalno dopolnjujemo.
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V prvem desetletju delovanja Višje strokovne šole so Certifikat
„zaupanja vreden“ pridobili študenti:
Področje: DELA V GOZDU
Cvetek Anton

Oblak Peter

Hrvatin Matej

Žnidaršič Jernej

Področje: DREVESNIČARSTVO
Arnež Petra

Ivec Silva

Področje: KONJEREJA
Blas Brigita

Poldan Anja

Brula Ana

Prah Renata

Butala Jerneja

Rožac Jani

Cvetek Barbara

Slatner Natalija

Drčar Marjan

Stepančič Mateja

Hren Maja

Strgar Dejan

Hribar Marko

Strnad Matic

Jerman Bernard

Šraj Mojca

Judnič Sabina

Trifunovič Ana

Jurejevčič Gregor

Venoušova Veronika

Kos Suzana

Vidmar Sandra

Kozan Romana

Zorko Ajda

Kukar Martin

Žnidaršič Vesna

Lovšin Luka
Področje: LOGISTIKA IN MEHANIZACIJA V KMETIJSTVU
Anžlovar Žiga

Mavsar Matjaž

Artač Rok

Medved Jože
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Bajs Črtomir

Mlakar Darko

Brinc Dušan

Mlakar Blaž

Bužekijan Sebastjan

Murn Andrej

Celestina Simon

Oblak Peter

Cvetek Anton

Plut Denis

Čudič Primož

Poreber Matic

Florjančič Jožef

Sever Tomaž

Frančič Gašper

Suhadolnik Matevž

Grilc Karel

Štupar Tomaž

Kum Bojan

Udovč Gregor

Golob Janez

Udovič Marko

Hrvatin Matej

Verbič Damjan

Janjac Leon

Zore Matej

Javoršek Jernej

Zupančič Martin

Jerman Boštjan

Žnidaršič Matej

Kern Tomaž
Markovič Robert
Področje: OSKRBA GOVEDI
Gerzina Matej

Mrvar Janez

Področje: SADJARSTVA IN PREDELAVE SADJA
Mlakar Damjan

Stopar Bojan

Področje: STREŽBE
Bobnar Petra

Mlakar Damjan

Hren Judita

Prešern Klavdija

Lovšin Simona

Rajk Katja

Področje: TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bobnar Petra

Plahutnik Vesna

Cankar Špela

Prešeren Klavdija

10 let delovanja Višje strokovne šole
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Hren Judita

Rajk Katja

Hrovat Polona

Rožmanec Neža

Judež Vida

Sinrajh Kristina

Komarov Mateja

Sinur Blaž

Lovšin Simona

Stipič Simona

Nahtigal Anita

Urbančič Jožica

Področje: VINOGRADNIŠTVO
Klobučar Tone

Turk Jure

Smolič Matic

Žagar Jure

Področje: VRTNARSTVO
Baznik Helena

Per Silvestra

Brinc Anica

Rajk Katja

Cvelbar Andreja

Repše Darja

Furar Nina

Rus Matija

Gašperšič Suzana

Slak Karmen

Grandljič Adrijana

Škoda Rok

Jeterić Maida

Šmajdek Maja

Klobučar Anja

Šuštarič Matej

Knez Matjaž

Tomše Sanja

Kostrevc Gregor

Tršinar Alenka

Les Mateja

Vene Sabina

Lipar Katarina

Verbič Barbara

Marn Anja

Vrhovšek Iris

Mavsar Matjaž

Umek Žiga

Muhič Jasmina

Žarn Katja

10 let delovanja Višje strokovne šole
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IZ PROMOCIJSKEGA KOTIČKA NAŠE ŠOLE...
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Založila in izdala:
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Višja strokovna šola
Uredniški odbor:
Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet.
Helena Jurše Rogelj, univ. dipl. inž. agr.
Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet.
Irma Svetec Hudoklin, dipl. ekon.
Anica Pezdirc, dipl. ekon.
Oblikovanje:
Barbara Turk, univ.dipl.inž.zoot.
Helena Jurše Rogelj, univ. dipl. inž. agr.
Priprava in tisk:
Tiskarna JUPITER mediji, d.o.o.
Število izvodov:
300
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