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KJE SO NOVI IZZIVI V RAZVOJU KMETIJSKIH ŠOL? 
 
 
Kmetijska šola Grm je najstarejša kmetijska šola v Sloveniji s 
slovenskim jezikom. S svojim delovanjem in tradicijo je 
sooblikovala kmetijstvo, podeželje in celotni slovenski prostor; vse 
od ustanovitve leta 1873 na Slapu pri Vipavi, njene preselitve na 
Grm pri Novem mestu leta 1886 in selitve na sedanjo lokacijo leta 
1983. V letu 2003 smo praznovali 130 letnico rojstva šole na Slapu 
pri Vipavi, 117 let od začetka na Grmu in 20 letnico delovanja na 
lokaciji pod Trško Goro na Bajnofu. 

 
Z ustanovitvijo šole je bilo dano tudi poslanstvo šole, ki je bilo 
izobraževanje "za umnega gospodarja kmetije". Po drugi svetovni 
vojni je bilo v ospredju tehnološko izobraževanje za potrebe ob 
zaposlitvi v zadrugah, kombinatih in kasneje v usmerjenih kmetijah, 
ki so kot kooperanti oziroma člani v zadrugah pridelovali kmetijske 
kulture: redili živino in jo prodajali v zadrugah, ta pa naprej živilski 
industriji, ki je izdelke prodala v trgovskih mrežah. Pomembna so 
bila le tehnološka znanja, manj znanja pa iz ekonomike in trženja. 

 
Po letu 1990 je bilo spet dano v ospredje poslanstvo z 
izobraževanjem za gospodarje kmetij oziroma direktorje kmetij ali 
podjetij na podeželju. Ustvarjala se je nova filozofija o tem, kaj je 
kmetijstvo. Kmetijstvo ni zgolj pridelava in reja, ampak tudi 
predelava, trženje, turizem, šport, rekreacija, kultura na podeželju. 

 
V letih tik pred in v letih po osamosvojitvi Slovenije je bila osrednja 
razprava o celoti slovenskega kmetijstva usmerjena v oblikovanje 
družinskih kmetij, ki naj bi postale primerljive z evropsko kmetijo. 
Na Kmetijski šoli Grm se s tako razpravo in strategijo nismo v celoti 
strinjali. Oblikovali smo pot znanja v smeri, kjer naše kmetijstvo ni 
in ne more biti primerljivo z evropskim kmetijstvom, ampak je 
zaradi specifičnih pogojev nekaj, kar lahko evropsko podobo 
kmetijstva dopolnjuje; evropski ponudbi zapolni niše v pridelkih, 
izdelkih, uslugah. Ta način prispeva k obogatitvi evropskega 
prostora z našimi različnostmi in posebni kakovosti oziroma 
odličnosti. Zato je v teh letih šla usmeritev šole v tej smeri. Posebni 
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poudarki so bili dani k čim večji finalizaciji proizvodov in uslug, kjer 
se doseže višja končna vrednost proizvoda. Proizvod in usluga pa 
teži k čim višji kakovosti - za osveščenega in tudi bolj bogatega 
potrošnika 

 
Krona izvajanja take vizije Kmetijske šole Grm je bila v ustvarjanju 
učne infrastrukture v šoli in na šolskem posestvu. Uspeh šole je bil 
še posebej kronan z oblikovanjem novih programov, kot so: 
cvetličarstvo, biotehniška gimnazija in višja strokovna šola. 
Kmetijska šola Grm Novo mesto je tako postala zavod s tremi 
šolami: Srednja poklicna in strokovna šola, Strokovna gimnazija in 
Višja strokovna šola. 

 
S prvim septembrom 2003 je bila oblikovana nova stopnica v 
razvoju vizije šole. Začetek tega mandata je v obdobju, ko je šola 
dobra, ima veliko dobrega in strokovnega potenciala, utečeno 
organizacijo in veliko število dijakov in študentov. Zadnjih 13 let je 
imela permanentno rast v dijakih, strokovnih kadrih in dober razvoj 
izobraževalne infrastrukture in tehnologije. 
 
Pred nami so dejstva, ki oblikujejo probleme in nevarnosti. To so 
majhnost kmetij, razdrobljenost, težki pogoji za kmetovanje (strme 
lege kmetijskih zemljišč, kraška - kamnita tla, suše, slaba 
organiziranost zadružništva, mlada - še ne v celoti usposobljena in 
oblikovana Kmetijsko gozdarska zbornica in pretiravanje državne 
birokracije v smislu izkoriščanja pogojev in projektov za razvojni 
potencial). Nevarnosti nastajajo predvsem v nerešenih problemih ob 
vstopu v Evropsko unijo, kjer nas bodo presenečale predvsem slaba 
pripravljenost, slaba informiranost in povprečno šibko znanje 
udeležencev gospodarjenja na podeželju. 

 
Za Kmetijsko šolo Grm je poseben izziv ob oblikovanju vizije prav v 
izkoristku naših pogojev na podeželju v smeri prednosti, ki jih kot 
drugačnost in različnost lahko ponudimo Evropi. Slovenski pogoji 
kmetijstva ob primerjanju s pogoji kmetijstva v Evropi ne morejo 
dati slovenskemu kmetu nobenih možnosti za konkurenčnost; ne ob 
dobri tehnologiji in znanju, še manj pri primerjanju s kmetijstvom 
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ZDA. Torej vizije o ustvarjanju neposredne primerljivosti 
slovenskega kmeta in kmetijstva z evropskim je KONEC.  
 
IZZIV pa je nekonkurenčnost masovne produkcije hrane evropskega 
in globalnega prostora v primerjavi z našo slovensko možnostjo 
pridelave, reje ter predelave hrane v smislu višjih standardov 
kakovosti in odličnosti. Slovenski potenciali butik pridelave, reje, 
predelave niamjo konkurence v svetu, le ponuditi jo je potrebno kot 
nišo, ki dopolni prazen prostor v produkcijsko veliki masovni 
proizvodnji. Torej ne tekmujemo »konkuriramo« z »oplom« ampak 
imamo svoj »mercedes«.. Poleg neokrnjene narave slovenskega 
podeželja je raznolikost naše narave, okolja, kulture, arhitekture, pa 
tudi hrane in pijače velika prednost. Še posebej pa je veliko bogastvo 
v pridelavi - proizvodnji "butik" količin, ko ima vsaka zase poleg 
dobre kakovosti vgrajene veliko ljubezni, duše in srca. Izziv je torej 
izobraževanje in vzgoja dijakov ter študentov v smeri odličnosti in 
trženja skupaj z našimi naravnimi in kulturnimi pogoji. 

 
Pomemben izziv vizije v prihodnjem obdobju je osveščanje - 
izobraževanje pridelovalca in predelovalca skupaj s potrošnikom. 
Potrošniku bo namenjeno bistveno več prostora na Kmetijski šoli 
grm. Pridelava in reja, skupaj s predelavo, trženjem, turizmom, 
rekreacijo, športom in kulturo mora biti v tesni povezanosti s 
potrošnikom. Z roko v roki se oblikuje ustrezna kakovost in 
odličnost. Pomembna pa je tudi dobra informacija o tem, kaj je 
potrebna kakovost - odličnost v hrani, pijači in uslugah. Gensko 
spremenjena hrana in hrana pridelana po masovnem sistemu in 
velikih serij, imata pri osveščenem potrošniku, kateri ima praviloma 
tudi višji socialni standard, veliko pomislekov in vprašanj. Čedalje 
več vprašanj se pojavlja tudi o vzrokih nekaterih sodobnih obolenj in 
alergij, ki kažejo na vzroke, da ima človeško telo slabo imunost na 
stranske učinke hrane pripeljane iz oddaljenih območij oziroma 
drugih kontinentov, ki pa je ob sodobnih transportih lahko 
dosegljiva. Postavljajo se namreč vprašanja o tem, da so rastline in 
živali istih vrst doživele različen genetski razvoj po kontinentih. 
Tako pridelana hrana na drugih kontinentih nekateri primerjajo s 
hrano iz gensko spremenjenih organizmov. Posledice takega 
uživanja se razlikujejo, vendar je potreben čas desetletij za primerne 
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dokaze o neškodljivosti oziroma škodljivosti.  Tako je pomemben 
del vizije Kmetijske šole vezan na izobraževanje in povezanost 
potrošnika in pridelovalca, da skupaj oblikujejo  za sodobno 
sonaravno pridelavo in predelavo hrane. Ne nazadnje pa je 
pomemben del vizije namenjen ustvarjanju znanj za področja, ki 
bodo odkrivala zanimive gospodarske "niše", ki omogočajo 
nadpovprečen zaslužek. To naj daje pogoje za normalno preživetje 
prebivalcev na podeželju. Vzgojiti želimo samozavest in ponos ljudi, 
ki omogoča v evropskem prostoru tudi ustrezen enakovreden status. 
Pomembna usmeritev dejavnosti je poleg večje finalizacije pridelave 
in predelave tudi trženje, še posebej v turizmu in rekreaciji. Z 
znanjem naj bi absolventi Kmetijske šole Grm znali oblikovati 
kulturno krajino, pa tudi lepote parkov in rekreacijskih površin, kot 
so igrišča za golf. Bodoči absolvent potrebuje poleg dosedanjih 
veščin in znanj tudi znanja kot so vzdrževanje trat »greenov« na golf 
igrišču, dresure konj, jahanje in ne nazadnje ob vključevanju v 
evropsko družbo tudi igranje golfa. Pot znanja, spretnosti in vrednot 
na Kmetijski šoli Grm bo v bodoče prepletala tako tiste, ki 
pridelujejo in potrošnike. Znanje bo namenjeno področjem, ki 
omogočajo koriščenje zaslužkov v proizvodnih in tržnih "nišah". Z 
izobraževanjem želimo izgrajevati ravnanje in delo v smeri 
odličnosti za osveščenega in bogatega potrošnika. Sodoben kmet 
oziroma podjetnik na podeželju naj ima znanje, ki je potrebno za 
gospodarja oziroma direktorja kmetije z ugledom in samozavestjo. 
 
 

Direktor Kmetijske šole Grm in    
 ravnatelj Višje strokovne šole: 

          Tone HROVAT, univ.dipl.inž.kmet. 
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KAZALO 

1. REBSELJ STANKA - NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI 
KLETARJENJU VINA CVIČEK PTP LETNIKA 2002 IN 
MOŽNOSTI ODPRAVE LE - TEH 1 

2. PEČARIČ BRANK -  VPLIV FOLIARNEGA 
DOGNOJEVANJA NA KOLIČINO IN KVALITETO 
PRIDELKA PŠENICE (Triticum aestivum L.) 3 

3. KESTNAR BERNARDKA – PREHRANA 
VISOKOPROIZVODNIH KRAV 4 

4. DRAKULIĆ ANA - OKRASNE, ZELIŠČNE IN DRUGE 
RASTLINE NA KMEČKEM VRTU NEKOČ V BELI KRAJINI 
  5 

5. MLAKAR JASMINA - NEKDANJA SEJEMSKA POT 
ŠKOCJAN – SEVNICA KOT MOŽNOST REKREACIJSKE IN 
UČNE POTI 6 

6. PEČJAK VESNA - POSLOVNI NAČRT PODJETJA 
OAZA, d.o.o 7 

7. PERKO BOŠTJAN - POSLOVNI NAČRT ZA PODJETJE 
PERNATI DRAGULJ, d.o.o. 8 

8. TERNER JOŽICA - DOPOLNILNE DEJAVNOSTI, 
OPREDELITEV POGOJEV, SHEMA ORGANIZACIJE ZA 
OBMOČJE KMEČKE ZADRUGE SEVNICA 10 

9. SAŠEK TANJA - POSLOVNI NAČRT ZA VRTNI 
CENTER RAST, d.d. 11 

10. MATOH ZDENKA - POSLOVNI NAČRT ZA NAKUP 
OPREME ZA HLEV 12 
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11. ŠKUFCA JURE - POSTAVITEV PRODAJNEGA 
MESTA NA LJUBLJANSKI TRŽNICI 13 

12. BARTOLJ DAMIJAN - POSLOVNI NAČRT ZA 
AVTOŠOLO DABA, d.o.o. 15 

13. ČINKELJ SLAVKO - EKOLOŠKA PRIREJA MESA 
IN MLEKA 17 

14. CENER KIREN TANJA - RAZLIČNE MOŽNOSTI 
PREDELAVE IN PONUDBE SADJA S TRAVNIŠKIH 
SADOVNJAKOV 18 

15. OMAHEN FRANCE - SEJEM “GRMČANOV” NA 
KMETIJSKI ŠOLI GRM NOVO MESTO 19 

16. LAH DAMJANA - DELOVNO MESTO, KI  SEM SI 
GA SAMA USTVARILA 20 

17. ARH MARTIN - KMETIJA ARH V LUČI SKUPNE 
TRŽNE UREDITVE V KMETIJSTVU 21 

18. ZUPANČIČ VOLKAR EVA - TRŽNE MOŽNOSTI 
KMETIJE VOLKAR 22 

19. HORŽEN ANDREJ - MOŽNOSTI ZAKOLA GOVEDI 
IN PRAŠIČEV, PREDELAVE IN TRŽENJA MESA IN 
MESNIH PROIZVODOV NA KMETIJI 23 

20. KOTAR MOJCA - VRATA NA KMEČKIH 
DOMAČIJAH V VASEH JORDANKAL, GLOBODOL IN 
PODLIPA – DEL NAŠE KULTURNE DEDIŠČINE 25 

21. ŠTEPEC MARJETA - POSTOPEK IZVEDBE 
KOMASACIJ V OBČINI RIBNICA 27 
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22. OGRAJŠEK RENATA - DELOVNO MESTO, KI SEM 
SI GA SAMA USTVARILA – MEŠANA KMETIJA S 
TURIZMOM NA KMETIJI 28 

23. KIRN MARJANCA - DELOVNO MESTO, KI SEM SI 
GA SAMA USTVARILA – TURISTIČNA KMETIJA KIRN 29 

24. NOVAK NATAŠA -  POSLOVNI NAČRT ZA 
CVETLIČARNO NATAŠA 30 

25. JUREČIČ FRANČIŠKA - PREDNOST EKOLOŠKE 
PRIDELAVE JAGOD PRED INTEGRIRANO PRIDELAVO 32 

26. AMBROŽIČ MIHA - VLOGA ORGANIZACIJSKE 
STRUKTURE VIPAVSKE VINSKE CESTE PRI PROMOCIJI 
IN PRODAJI VIPAVSKIH VIN 34 

27. ZAGORC MAJDA - VPLIV PINCIRANJA PAPRIKE 
(CAPSICUM ANNUUM L.) NA ZGODNOST IN VIŠINO 
PRIDELKA 36 

28. CIZERLE KAROLINA - UREDITEV GNOJIŠČ NA 
KMETIJAH V “ZAKRAKOVSKEM” DELU KRŠKEGA 
POLJA V ZVEZI Z ONESNAŽEVANJEM OKOLJA 37 

29. OŠLAK OŽBI - CELOSTNI TURISTIČNI RAZVOJ 
ČRNE NA KOROŠKEM 38 

30. RUPAR MITJA - DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA 
SAM USTVARIL - PRIREJA MLEKA IN VINARSTVO 39 

31. KASTELIC PETER - DELOVNO MESTO, KI SEM SI 
GA SAM USTVARIL - PRIREJA MLEKA 40 

32. TURK JOŽE - KONZORCIJ EKOLOŠKO 
USMERJENIH KMETIJ KOT DEL GOSPODARSKEGA 
GROZDA GRMČANOV 41 
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33. TINA GREGORČIČ - POSLOVNI NAČRT ZA 
DEJAVNOST TRGOVINE IN CVETLIČARNE TINA 42 

34. KOMIDAR JANEZ - STRUKTURNE SPREMEMBE 
KMETIJ NA OBMOČJU OBČINE LOŠKA DOLINA 43 

35. ZUPANČIČ TOMAŽ – MOŽNOST POVEZOVANJA 
PRIDELOVALCEV ZELENJAVE JV DELA SLOVENIJE 44 

36. UROŠ PREDANIČ - ORGANIZACIJA 
PRIDELOVALCEV GOVEJEGA MESA NA OBMOČJU KZ 
SEVNICA 45 

37. BUČAR IVAN - ORGANIZACIJA LOKALNE 
OSKRBE Z ZELENJAVO V JAVNIH ZAVODIH 46 

38. ŠUTAR ANTON - ORGANIZACIJA PRIDELAVE 
KROMPIRJA (Solanum tuberosum L.) NA DOLENJSKEM 47 

39. RIBIČ ZLATKA - EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO 
V POSAVSKEM VINORODNEM RAJONU 48 
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1. REBSELJ STANKA - NAJPOGOSTEJŠE 
NAPAKE PRI KLETARJENJU VINA 
CVIČEK PTP LETNIKA 2002 IN 
MOŽNOSTI ODPRAVE LE - TEH 

MENTOR: Jože SIMONČIČ, univ. dipl. inž. kmet. 
 

 
 
Pri analizi vina cviček ptp letnik 2002 sem ugotovila, da je bil eden 
najslabših letnikov po kvaliteti v zadnjih sedmih letih. Veliko 
padavin v času vegetacije je bilo vzrok za razvoj bolezni v 
vinogradu, zlasti oidija in peronospore, kar je še pospeševalo gnitje 
grozdja. V času dozorevanja grozdja se je faza dozorevanja skoraj 
ustavila, kar je imelo za posledico nizke sladkorne stopnje in visoke 
skupne kisline. Tako je bilo na eni strani potrebno dosladkanje 
drozge oz. mošta, vendar v skladu z izdano odločbo pooblaščene 
organizacije o dovolitvi dosladkanja, na drugi strani pa izvajanje 
kemičnega razkisa za znižanje skupnih kislin v moštu oz. vinu. 
 
Najpogostejše napake in bolezni v vinu cviček ptp letnika 2002 so: 
oksidacija 30,78 %, boekser 28,45 %, etilacetat skupaj z ocetnim 
cikom 21,76 %, plesen 10,0 % ter ostale napake 9,0 %. 
 
Oksidacijo smo odpravili z žveplanjem 25 mg/l SO2, boekser z 
zračnim pretokom preko bakrenega sita ali z dodatkom bakrovega 
sulfata (CuSO4 x 5H2O) do enega g/hl. Etilacetat skupaj z ocetnim 
cikom se ne da odpraviti. Vino lahko uporabimo za kis. Plesen smo 
odpravili s čiščenjem z eponitom do 100 g/hl. Ostale napake 
odpravljamo z dodajanjem čistil, kot so: bentonit, želatina, kazein, 
PVPP in s kombinacijami omenjenih čistil. 
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V letnikih, podobnih letniku 2002, moramo vso skrb posvetiti zaščiti 
vinogradov, da pridelamo čimbolj zdravo grozdje. Skrbno opravimo 
trgatev, da že v vinogradu ločujemo morebitno nagnito in 
poškodovano grozdje od zdravega. Mošt posebej enološko obdelamo 
in takega tudi kletarimo. Vino redno kemično in organoleptično 
analiziramo. 
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2. PEČARIČ BRANK -  VPLIV FOLIARNEGA 
DOGNOJEVANJA NA KOLIČINO IN 
KVALITETO PRIDELKA PŠENICE 
(Triticum aestivum L.) 

MENTOR: mag. Jože PODGORŠEK  
SOMENTOR: Cveto GOLOB, univ.dipl.inž.kmet. 
 

 

 
Pšenica je najpomembnejša poljščina za večino razvitega sveta. Brez 
ustrezne tehnologije ekonomično pridelovanje v današnjem času ni 
več možno. Agrotehnični ukrepi kot so pravilna obdelava tal, izbira 
prave sorte, gnojenje, kolobar in zatiranje rastlinskih bolezni in 
škodljivcev so med seboj zelo povezani. Medsebojno se izključujejo, 
če niso izvedeni v ključnih trenutkih pridelave.  
 
Naša raziskava je bila usmerjena k pridelavi večjega in boljšega 
pridelka pšenice. Poskus smo opravili na njivi KŠC Grm v Gotni 
vasi v rastni dobi 2003/2004. Za tretje dognojevanje pšenice v 
razvojni fazi EC 47 smo pripravili tri parcele, ki smo jih foliarno 
dognojevali s tremi različnimi foliarnimi gnojili. V poskusu A smo 
kot foliarno gnojilo uporabili UREO, v poskusu B MULTI-K, v 
poskusu C pa POLY-WHEAT. Kontrolno parcelo smo dognojevali z 
mineralnim gnojilom KAN. Pri poskusu C smo dobili občutno boljše 
rezultate glede na količino pridelka. Tudi glede kakovosti smo se 
približali kontrolnim rezultatom. Pri analizi razultatov smo ugotovili, 
da nam je dal poskus dognojevanja s POLY-WHEAT-om najboljše 
rezultate. Na vseh poskusnih parcelah smo dognojevali z občutno 
manjšimi odmerki dušika kot na ostali njivi in dosegli približno 
podobne rezultate v količini in kvaliteti pšenice.  
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3. KESTNAR BERNARDKA – PREHRANA 
VISOKOPROIZVODNIH KRAV 

MENTORICA: Urška TROBEC, univ.dipl.inž.kmet.  
 

 
V diplomski nalogi sem se osredotočila na pravilno prehrano 
visokoproizvodnih krav. Predstavila sem vrste krme. Naredila sem 
analizo obstoječih krmnih obrokov na štirih kmetijah in predlagala 
nove usklajene obroke. 
 
Količino krme, ki jo pojedo živali, sem ugotovila s tehtanjem. 
Kakovost krme pa sem le ocenila. Izračun krmnega obroka pokaže, s 
čim moramo dopolniti osnovni obrok, da je celoten obrok usklajen s 
potrebami živali. Večjim rejcem priporočamo, da dajo krmo v 
analizo, saj bo izračun krmnega obroka tako bolj natančen. Analiza 
krme in izračun krmnega obroka pomenita gospodarnejše krmljenje 
in več mleka. S tem preprečimo dajanje prevelikih količin določenih 
hranil, ki lahko škodujejo zdravju živali in povečajo stroške za 
prehrano. 
 
Na kmetijah, kjer temelji prehrana govedi na koruzni silaži, je 
potrebno dokupiti beljakovinsko krmo. Z njo bomo dopolnili 
koruzno silažo, ki vsebuje premalo beljakovin. Krmne obroke, ki 
temeljijo na travni silaži ali senu, dopolnjujemo s krmo, ki vsebuje 
veliko energije. Vsaka močna krma je dopolnilo osnovnega obroka. 
Živalim nudimo na ta način hranila, ki jih v osnovnem obroku ni ali 
jih je premalo. 
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4. DRAKULIĆ ANA - OKRASNE, ZELIŠČNE 
IN DRUGE RASTLINE NA KMEČKEM 
VRTU NEKOČ V BELI KRAJINI 

MENTORICA: Angelca HROVAT univ.dipl.inž.kmet.  
 

 
Zeliščne rastline na kmečkem vrtu v Beli krajini nekoč so rasle na 
vrtovih z ostalo zelenjavo in ostalimi vrtninami, ki so jih babice 
gojile. Ta vrt je bil največkrat skrbno »skrit« za lepo leseno ograjo. 
Na kmečkem vrtu so bile okrasne rastline posejane kjerkoli, samo da 
je bil kakšen prazen kotiček.  
 
Z nekaterimi okrasnimi rastlinami so si babice in dedki v Beli krajini 
naredili tudi žive meje, posebej iz pušpana, tako je zrasla lepa 
okrasna ograja, ki je ločevala dvorišče in vrt od soseda ali ceste 
oziroma poti.  
 
Okrasne rastline so zavzemale vsaj majhen prostor kmečkega vrta v 
Beli krajini.  
 
Druge rastline na kmečkem vrtu v Beli krajini nekoč pa so rasle 
vsepovsod po posestvu kmečkega vrta. Največkrat so rasle ob 
kurniku, kašči, hlevu za živino ali hiši sami, to so bili pleveli in 
rastline, ki niso dajali večji pomen. 
 
Sadna drevesa (jablane, hruške, češnje, orehi), lipe, breze in vinske 
trte pa so rastline, ki dajejo največji čar kmečkim domačijam v Beli 
krajini. 
 
Vsaka rastlina je imela svoj pomen oziroma namen.  
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5. MLAKAR JASMINA - NEKDANJA 
SEJEMSKA POT ŠKOCJAN – SEVNICA 
KOT MOŽNOST REKREACIJSKE IN 
UČNE POTI 

MENTORICA: Angelca HROVAT univ.dipl.inž.kmet.  
SOMENTORICA: Anka LISEC univ.dipl.inž.geod. 
 

 

 
V diplomski nalogi je obravnavana pohodniška pot, ki povezuje 
Škocjan ter druge vasi v južnem vznožju severnega Krškega gričevja 
s Sevnico. Namen diplomske naloge je bil pregledati in dopolniti 
gradivo o naravni in kulturni dediščini, predvsem za del poti, ki leži 
v občini Škocjan. Moj cilj je oblikovati zanimivo rekreacijsko in 
učno pot, zato sem med domačini poskušala zbrati čim več 
zanimivosti in pripovedk, ki se nanašajo na sejemsko pot. Na osnovi 
zbranega materiala sem v zaključku naloge oblikovala predloge za 
vključitev sejemske poti v širšo turistično ponudbo. 
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6. PEČJAK VESNA - POSLOVNI NAČRT 
PODJETJA OAZA, d.o.o 

MENTORICA: mag. Marija DROFENIK 
 

 
Vsebina diplomske naloge je poslovni načrt za podjetje OAZA 
d.o.o.. Za vsako podjetje, ki se na novo ustanavlja je predhodno 
potrebno izdelati poslovni načrt, da vidimo ali se bo takšno 
poslovanje v katerega se spuščamo dolgoročno, ali pa tudi samo 
kratkoročno, izplačalo. Če nam že poslovni načrt kaže samo izgubo 
bo tako tudi v poslovanju in takšno poslovanje nima prihodnosti. 
 
Iz mojega poslovnega načrta sem ugotovila, da se to poslovanje v 
katerega se spuščam izplača, saj nimam prevelike konkurence na 
trgu. Ljudje so dandanes zelo tekmovalni saj želijo imeti najlepšo 
okolico v kateri prebivajo, zato je čedalje večje povpraševanje po 
travinjah. Konec koncev pa je iz načrta viden tudi vsakoletni 
pozitivni dobiček, ki dodatno potrjuje, da to podjetje poleg znanja in 
dobre volje v svetu lahko uspe. 
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7. PERKO BOŠTJAN - POSLOVNI NAČRT ZA 
PODJETJE PERNATI DRAGULJ, d.o.o. 

MENTORICA: mag. Marija DROFENIK 
 

 
V diplomski nalogi sem se osredotočil na izdelavo poslovnega 
načrta, ki bi ga uporabljal kot vodilo poslovanja v podjetju, pod 
okriljem katerega bi gojil papige. Izdelal sem celotno analizo vseh 
obstoječih elementov poslovanja, ki sem ji natančneje razčlenil na 
posamezna poglavja. 
 
Diplomska naloga je zaradi boljše sistematičnosti razdeljena na 13 
večjih poglavij, izmed katerih vsako poglavje zajema še več manjših 
poglavij. Tako sem v uvodnem delu diplomske naloge predstavil 
podjetje, pomen in vlogo poslovnih načrtov, načine poslovanje ter 
pravno strukturo podjetja. 
 
V tem delu poglavja sem se dotaknil tudi same znanstvene teme, to 
so ptice. Predstavil sem njihov izvor, zgodovino gojenja ter 
simbolični pomen vloge ptic. 
 
V osrednjem delu diplomske naloge sem predstavil podjetje kot 
obstoječi element na trgu, način poslovanja podjetja, kupce in 
konkurente. Projektiral sem tudi ciljne trge za podjetje in obseg 
prodaje. V sistematičnem zaporedju so tu  predstavljeni vsi obstoječi 
elementi poslovanja, kot so stroški, kalkulacije, amortizacije, ki kot 
notranji oziroma neposredni dejavniki vplivajo na obstoj podjetja. 
 
V zadnjem delu naloge sem se omejil izključno na finančne 
pokazatelje poslovanja, ki izkazujejo rentabilnost poslovanja 
podjetja  glede na  posamezne bilance oziroma finančne tabele.  
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Vsaka ustanovitev podjetja predstavlja dolgoročno odločitev, zato 
mora biti le-ta dozorela in premišljena ter ne sme biti dorečena brez 
predhodno dobro izdelanega poslovnega načrta. 
 
Pomena slednjega bi se moral v celoti zavedati vsak ustanovitelj. 
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8. TERNER JOŽICA - DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI, OPREDELITEV POGOJEV, 
SHEMA ORGANIZACIJE ZA OBMOČJE 
KMEČKE ZADRUGE SEVNICA 

MENTOR: Tone HROVAT, univ.dipl.inž.kmet.  
 

 
Dopolnilna dejavnost  je razvojna priložnost vsake kmetije. Za to 
dejavnost se odločimo zaradi potrebe po večjem dohodku. Zanjo 
potrebujemo idejo, znanje, denar, sodelovanje družine in trg.  
Najbolj razširjene dopolnilne dejavnosti so turizem,  predelava mesa, 
mleka in sadja  ter   storitve s kmetijsko mehanizacijo. Perspektivne 
dopolnilne dejavnosti  so ekološko kmetovanja, urejanje  športnih 
objektov, reja športnih konj…. 
 
Naša priložnost so izdelki in storitve, ki jih izdelamo iz  kvalitetnih 
surovin z našo pridnostjo in dodano ljubeznijo. To jim daje odličnost 
in tržno priložnost. 
 
Za poslovni uspeh  potrebujemo organizirano trženje. V Posavju je ta 
izziv sprejela  KZ Sevnica, ki postaja posrednik med pridelovalci in 
kupci. Izdelke, ki jim ne manjka odličnosti, bo ponudila zahtevnim  
kupcem v urbanih in turističnih centrih. Velika  možnost 
povezovanja  kmetij in zadrug se kaže tudi v nastajajočem 
Gospodarskem grozdu Grmčanov. 
 
Vzemimo dopolnilno dejavnost kot svojo priložnost. Uspeh je 
zagotovljen, če izkoristimo svoje prednosti, odpravimo slabosti, 
zgrabimo priložnosti in se izognemo nevarnostim. 
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9. SAŠEK TANJA - POSLOVNI NAČRT ZA 
VRTNI CENTER RAST, d.d. 

MENTORICA: mag. Marija DROFENIK 
 
 

 
Vsebina diplomske naloge je poslovni načrt za Vrtni center Rast d.d. 
Za vsako podjetje, ki na novo investira, je predhodno potrebno 
izdelati poslovni načrt, da vidimo, ali se bo investicija, v katero se 
spuščamo dolgoročno, ali pa tudi samo kratkoročno, izplačala. Če 
nam že poslovni načrt kaže samo izgubo, bo tako tudi v poslovanju 
in takšno poslovanje nima prihodnosti. 
 
Vrtni centri so kraj, kjer prebivalci radi kupujejo lončnice in 
drevnine. Centri, ki imajo v svojem zaledju še proizvodno dejavnost, 
iz katere lahko kupec tudi kupi proizvod, so v boljšem položaju od 
centrov, ki se nahajajo v sklopu večjih trgovskih verig. Stik kupca in 
prodajalca je pristnejši, kupec si lahko sam izbere sadiko, ki mu 
ugaja, svetovanje in prodajni servis pa je popolnejši. 
 
Prednost našega centra je prav v kompleksnejšem po prodajnem 
servisu. Da je naša usmeritev prava, nam kažejo dosedanji poslovni 
rezultati. Promet v centru ni upadel, čeprav so v ožji okolici odprli 
dva nova večja centra, in nenazadnje, je analiza ekonomskih 
kazalcev pokazala, da je razširitev centra smiselna. 
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10. MATOH ZDENKA - POSLOVNI NAČRT ZA 
NAKUP OPREME ZA HLEV 

MENTORICA: mag. Marija DROFENIK 
 
 

 
Vsebina diplomske naloge je poslovni načrt kmetije za nakup 
opreme za hlev. Za vsako kmetijo, ki gre v večjo investicijo, je 
pomembno, da  izdela poslovni načrt, saj bo le tako preko 
ekonomskih kazalnikov razvidno, če bo investicija ekonomična in bo 
kmetu zagotovila ustrezen  dobiček in možnost odplačevanja kredita. 
 
Iz mojega poslovnega načrta je razvidno, da bo kmetija skozi vsa leta 
poslovala pozitivno in bo lastnikoma zagotovila primeren dohodek z 
manjšim dobičkom. Z nakupom opreme za hlev se bo na kmetiji 
zmanjšal obseg fizičnih del v hlevu. Z investicijo bo investitor 
povečal obseg in intenzivnost reje. Dodatni dohodek bo pridobil tudi 
z vzrejo plemenskih telic. S sodobnim molziščem in opremo za 
doziranje močnih krmil bosta kontrola in s tem tudi pregled nad 
količino namolženega mleka  boljša in bolj ekonomična. Hlev bo 
živalim z ustrezno opremo nudil ustrezno udobje. 
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11. ŠKUFCA JURE - POSTAVITEV 
PRODAJNEGA MESTA NA LJUBLJANSKI 
TRŽNICI 
MENTOR: mag. Jože PODGORŠEK 

 
 

 
Po letu 1990, ko se je Slovenija osamosvojila, je nastal velik 
problem z zagotavljanjem samooskrbe z zelenjavo. Vendar je že 
konec 90 let zaradi masovne pridelave hrane in kmetijskih 
proizvodov v državah EU postalo na slovenskem trgu kar naenkrat 
občutno preveč zelenjave. Začele so se uvajati omejitve v pridelavi 
in uvozu zelenjave. Vse večji pomen je dobivala zdrava hrana, ki je 
pridelana okolju prijazno, ter ima značilne krajevne identitete. 
 
To je ozadje moje odločitve, da v svoji diplomski nalogi obravnavam 
in poiščem možnosti prodaje domače zelenjave ter preverim 
zakonodajo o postavitvi prodajnega mesta na ljubljanski tržnici. S 
postavitvijo prodajnega mesta bi na trg ponudili domačo, zdravo in 
okusno zelenjavo, in s tem kupce osvestili, da je najboljša zelenjava 
pridelana doma.  
 
S povezanostjo v gospodarski grozd bi bile priskrbljene konstantne 
količine zelenjave, s čimer bi bila zelenjava kupcem vedno na voljo. 
Gospodarski grozd bi jamčil, da je vsa zelenjava, ki je na prodajnem 
mestu, domača.  
 
Zakonodaja ne določa večjih omejitev za postavitev prodajnega 
mesta. Med drugim je določeno tudi, kaj mora stojnica vsebovati, da 
obratuje skladno z zakonom. 
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Izgled prodajnega mesta oziroma stojnice bi upodobili v obliki 
dolenjske hiše, ki bi bila krita s slamnato streho. S tem bi stojnica 
dobila etnološko podobo, obenem pa bi dali ljudem vedeti, od kod 
prihajamo in od kod prihaja naša dobra zelenjava.  
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12. BARTOLJ DAMIJAN - POSLOVNI NAČRT 
ZA AVTOŠOLO DABA, d.o.o. 
MENTORICA: mag. Marija DROFENIK 

 

 
V diplomski nalogi sem predstavil izdelavo poslovnega načrta, ki mi 
bo služil  kot pripomoček pri poslovanju podjetja avtošole Daba 
d.o.o. 
 
Pri izdelavi poslovnega načrta sem upošteval vse najpomembnejše 
elemente, ki so potrebni pri izdelavi poslovnega načrta. 
 
Vsebina diplomske naloge je  razdeljena na več samostojnih 
poglavij, le ta pa so nadgrajena z več podpoglavji, tako da je celotna 
vsebina poslovnega načrta predstavljena v sistematičnem zaporedju. 
V začetnem delu diplomske naloge so tako zajeta poglavja, ki 
predstavljajo pomen poslovnega načrta za podjetja, ureditev in 
ustanovitev podjetja ter avtošole kot pomemben člen v verigi 
sodobne regionalne organizacije. 
 
V nadaljevanju sem predstavil  konkurente podjetja, poslovanje 
podjetja, prednosti ter nevarnosti poslovanja ter tržišče kupcev in 
ponudnikov. 
 
Pomemben del diplomske naloge je namenjen predvsem 
eksperimentalnemu delu: preskusom finančnim elementov izračuna 
poslovnega načrta. 
 
V sklopu tega poglavja sem  prikazal finančno poslovanje podjetja, 
dobiček in dolgove podjetja. Uspešnost poslovanja podjetja sem 
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izkazal v bilanci stanja in izkaza uspeha, ki je zelo pomembna 
sestavina v finančnem delu poslovnega načrta. Vprašanje kako voditi 
podjetje, da bo njegovo poslovanje potekalo po ustaljenih smernicah, 
je dejstvo, ki se ga mora zavedati vsak podjetnik. V veliko pomoč pri 
iskanju pravilnega odgovora pa je gotovo dobro izdelan poslovni 
načrt. 
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13. ČINKELJ SLAVKO - EKOLOŠKA PRIREJA 
MESA IN MLEKA 
MENTORICA: Cvetka BARBORIČ, univ.dipl.inž.kmet 

 

 
Kmetija Činkelj leži na območju Kočevske na nadmorski višini okoli 
500 metrov. Ukvarja se s prirejo mleka, v bodoče pa se želi 
preusmeriti v ekološko rejo krav dojilj/rejnic ter prirejo ekološkega 
mleka. 
 
Na kmetiji se bo po preusmeritvi spremenila pasma govedi iz črno-
bele v kombinirane pasme in škotsko višavsko govedo. Zaradi 
naravnih omejevalnih okoliščin se bomo na kmetiji predvsem 
ukvarjali z živinorejo ter v manjšem obsegu s poljedelstvom. Vzrok 
za preusmeritev je čedalje nižja cena mleka in težje konkuriranje 
nižinskim kmetijam. 
 
Dolgoročno gledano je preusmeritev smiselna, saj ekološka 
osveščenost narašča in kupci hočejo imeti kakovostno domačo hrano 
s poznanim poreklom. 
 
Prihodnost kmetije vidimo v pridelovanju ekološkega semena, saj 
ima zaradi naravne lege dobro izolacijo pred vnosom GSO na 
kmetijo. 
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14. CENER KIREN TANJA - RAZLIČNE 
MOŽNOSTI PREDELAVE IN PONUDBE 
SADJA S TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV 
MENTORICA: Angelca HROVAT, univ.dipl.inž.kmet. 

 
"NA VSAK PROSTORČEK POSADI DREVO, OBILNO TI TRUD 

POPLAČALO BO." 
, 

 
V diplomski nalogi sem raziskala različne možnosti predelave in 
ponudbe sadja iz travniških sadovnjakov.  
 
Skoraj vse kmetije na območju krškega hribovja imajo tudi travniške 
sadovnjake. Drevesa so polna slastnih sadežev za predelavo in 
ponudbo, le pobrati jih je potrebno. Ker jih je nemogoče vse pojesti, 
jih lahko tudi predelamo v razne sokove, marmelade, žganja, suho 
sadje idr.. 
  
Kmetije bi te izdelke lahko tržile na različne načine v okviru 
dopolnilne dejavnosti. Še posebej bi bila zanimiva prodaja svežega 
in predelanega sadja v sistemu ekološke pridelave, po katerem se 
povpraševanje iz dneva v dan veča.                          
 
Potrebna bi bila vključitev v sistem za pridobitev blagovne znamke 
za ekološko pridelavo, ki pa zaradi različnih načinov kmetovanja ne 
bi bila možna  na vseh kmetijah. Kljub temu travniški sadovnjaki 
kličejo po ohranitvi in oživitvi, saj zlasti na območju krškega 
hribovja izražajo značilno sliko te pokrajine.   
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15. OMAHEN FRANCE - SEJEM 
“GRMČANOV” NA KMETIJSKI ŠOLI GRM 
NOVO MESTO 
MENTOR: Tone HROVAT, univ.dipl.inž.kmet. 

 

 
V sami zgodovini Kmetijske šole Grm je lahko zaslediti, da šola 
poleg pedagoške opravlja tudi zelo pomembno razvojno funkcijo. 
Šola je usmerjena v razvoj za področje kmetijstva in izobraževanja 
tako za mladino kot za odrasle. Vedno znova si postavlja nove 
razvojne cilje in jih tudi izpolnjuje oziroma izpelje. 
 
Razvoju šole sem začel slediti že od vpisa na Srednjo kmetijsko šolo 
Grm. Že med mojim šolanjem  si je šola zastavila  velik cilj. To je 
bila Višja strokovna šola. 
 
Ob pregledu zgodovine šole ugotavljam, da je bilo veliko ciljev, ki 
so bili zastavljeni, tudi izpeljanih. Tako sem se odločil za vpis  v 
Višjo strokovno šolo na Kmetijski šoli Grm Novo mesto, za kar mi 
danes ni žal. Bili smo prva generacija, ki je začela s tem programom. 
Že pred  študijem sem zasledil, da si šola prizadeva povezati bivše 
dijake med sabo. V času študija nam je bila podana ideja o nastanku 
Gospodarskega grozda Grmčanov. Člani takega grozda naj bi svojo 
dejavnost predstavljali tudi na sejmih. Tak cilj je bil predlagan tudi 
kot tema diplomske naloge. Ker mi je bila tema izziv, sem jo razvil v 
tej nalogi. Cilj je bil organizirati sejem in povezati Grmčane med 
seboj. 
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16. LAH DAMJANA - DELOVNO MESTO, KI  
SEM SI GA SAMA USTVARILA 
MENTORICA: Angelca HROVAT, univ.dipl.inž.kmet. 

 

 
Po končanem študiju mladi težko dobijo zaposlitev. Odločila sem se, 
da raziščem možnosti samozaposlitve. V diplomski nalogi z 
naslovom "Delovno mesto, ki sem si ga sama ustvarila" sem opravila 
in opisala celotno analizo (od tehnologije do prihodkov) poslovanja 
moje kmetije, ki bi mi nudila delovno mesto. Glede na to, da se 
povpraševanje po ekološko pridelani hrani iz dneva v dan povečuje, 
sem se odločila za ekološko sadjarstvo. Ugotovila sem, da bi si s 
tako usmeritvijo kmetije lahko zagotovila delovno mesto. Obenem 
pa bi se povečala ponudba zdrave in varne hrane v Sloveniji. 
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17. ARH MARTIN - KMETIJA ARH V LUČI 
SKUPNE TRŽNE UREDITVE V 
KMETIJSTVU 
MENTORICA: Marja MAJER CUK, 
univ.dipl.inž.kmet. 

 

 
 
Vsebina diplomske naloge je kmetija Arh v luči skupne tržne 
ureditve.  Za vsako poslovanje je potrebno predhodno izdelati načrt 
in analizo. Razširitev EU in naš vstop v slednjo je prinesel veliko 
sprememb, le-te pa sem poizkusil prikazati na naši kmetiji. Skupna 
kmetijska politika želi zlasti s porastom dohodka na aktivnega 
kmetovalca zagotoviti kmetijskemu prebivalstvu primerno 
življenjsko raven ter oskrbeti potrošnike po razumnih cenah. Zaradi 
konkurenčnosti in dodatne zasičenosti trga je naše poslovanje še bolj 
oteženo. Zato je še posebej potrebno izdelati načrt proizvodnje in 
ugotoviti njeno rentabilnost. Tako je iz moje diplomske naloge 
razvidno, da bomo s pomočjo investicije, ki bo sofinancirana iz  
evropskih skladov, dosegali vsaj minimalni dohodek na naši kmetiji, 
ki nam bo zagotavljal socialno varnost. 
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18. ZUPANČIČ VOLKAR EVA - TRŽNE 
MOŽNOSTI KMETIJE VOLKAR 
MENTOR: Igor HROVATIČ, univ.dipl.inž.kmet. 

 

 
Diplomska naloga obravnava eno od možnosti tržnega razvoja 
kmetije Volkar, ki je družinskim članom programsko in finančno 
najbližje. Predstavlja usmeritev kmetije v vzrejni center težkih 
belgijskih konj in rejo perutnine na osnovi sonaravnega, ekološkega 
kmetovanja, v katerega je kmetija vključena že štiri leta. 
 
Naloga obsega opis sedanjega stanja kmetijskih poslopij, zemljišč, 
mehanizacije in delovne sile, potrebne spremembe na kmetiji, kot sta 
adaptacija gospodarskih poslopij in nakup osnovne črede ter finančni 
in ekonomski tok, torej likvidnost kmetije po končani investiciji.  
 
Kot je prikazano v nadaljevanju naloge, je začrtani razvoj tehnološko 
in finančno izvedljiv, finančna analiza pa izkazuje pozitivno 
poslovanje kmetije po končani investiciji, kar potrjuje smiselnost 
razvoja kmetije v opisano smer. To je zadosten razlog, da sodelujoči 
sledijo opisanim smernicam in po enem letu začnejo poslovati z 
dobičkom. 
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19. HORŽEN ANDREJ - MOŽNOSTI ZAKOLA 
GOVEDI IN PRAŠIČEV, PREDELAVE IN 
TRŽENJA MESA IN MESNIH 
PROIZVODOV NA KMETIJI 
MENTOR: Igor HROVATIČ, univ.dipl.inž.kmet. 
SOMENTOR: Drago KOŠAK, univ.dipl.inž.živ.teh. 
 

 

 
V nalogi sem opisal pogoje in iz teh izhajajoče možnosti  za 
proizvodnjo in trženje mesa in mesnih proizvodov na kmetiji.  
 
Priložnosti, ki se ponujajo z izrabo surovinske baze in delovne sile 
na kmetiji dveh generacij se splača izkoristiti na način, da se ena 
generacija usmeri v primarno proizvodnjo, druga pa v višje oblike 
predelave in trženja in tako s proizvodi z večjo dodano vrednostjo, 
ustvarja dodaten dohodek na kmetiji, ki ji omogoča eksistenčno 
samostojnost  in razvojno perspektivo. 
 
Naša uspešnost je odvisna od številnih dejavnikov, predvsem pa 
moramo dobro poznati lastne  zmožnosti tako fizične, finančne, 
strokovne, komercialne, pa tudi  zakonske podlage, ki predpisujejo 
okvirje, znotraj katerih moramo najti pozitivne učinke dodatnih 
investicij in delavnih naporov. 
 
Možnost in priložnost za slovenskega kmeta je v čim bolj direktnem 
trženju, brez številnih posrednikov, zato mora poznati izplene, tržne 
niše, analizirati trg okoli sebe in znati ponuditi  prave proizvode ob 
pravem času, po konkurenčni ceni, na pravem mestu. 
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Iznajdljivost naših kmečkih ljudi pokrije marsikatero strokovno 
pomanjkljivost, ne more pa prikriti potrebe po združevanju v cilju 
izobraževanja, enotnejšega nastopa na tržišču in doseganja  
sprememb v zakonodaji na področjih, ki prekomerno omejujejo 
možnosti  proizvodnje in trženja na kmetiji. 
 
Kvalitetni proizvodi iz kvalitetne domače surovine, so tisto, kar bo  
imelo v perspektivi vse večjo ceno, zato se splača investirati v 
prihodnost. 
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20. KOTAR MOJCA - VRATA NA KMEČKIH 
DOMAČIJAH V VASEH JORDANKAL, 
GLOBODOL IN PODLIPA – DEL NAŠE 
KULTURNE DEDIŠČINE 
MENTORICA: Angelca HROVAT, univ.dipl.inž.kmet. 

 

 
Na kmečkih domačijah so med drugim okras tudi vrata. Vrata je 
ponekod že zelo napadel zob časa, zato so jih žal zamenjala novejša 
in manj opazna. Lepa vrata starih kmečkih domačij ohranjajo 
spomine na preteklost in na našo zgodovino. 
 
Največjega občudovanja so vredna tista vrata, ki so jih mojstri 
obdelovali in izrezovali verjetno mesece, leta. 
 
Največkrat so lepo izrezljana vrata glavnega vhoda v hišo. Pri 
nekaterih (bogatejših domačijah) pa so lepo oblikovana tudi stranska 
vrata, vrata v klet, vrata v hlev. Pri večini domačij so skromnejše 
obdelana, vendar še vedno zanimiva. 
 
Nekateri ljudje – lastniki domačij, se dobro zavedajo in znajo ceniti 
našo dediščino, zato vrata obnavljajo. Če pa jih zamenjajo z 
novejšimi vrati, starih lepo oblikovanih in izrezljanih ne zavržejo, 
vzidajo jih kot vhode v kleti, zidanice, garaže, hleve, kašče. 
 
Kar precej pa je propadajočih kmečkih domačij. Skupaj z njimi 
propada tudi naša arhitekturna dediščina. Od 15 evidentiranih 
domačij je kar 7 takih. 
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Morda bo od teh vrat sčasoma ostal samo še slikovni zapis v 
pričujoči nalogi. Ali pa bo ta naloga vzpodbudila vsaj katerega 
lastnika h ohranitvi dediščine njegovih prednikov. 
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21. ŠTEPEC MARJETA - POSTOPEK IZVEDBE 
KOMASACIJ V OBČINI RIBNICA 
MENTOR: Igor HROVATIČ, univ.dipl.inž.kmet. 
SOMENTOR: Boris UMBREHT 
 

 
 

 
Zakonske spremembe na prostorskem, kmetijskem in geodetskem 
področju, ki so posledica vključevanje Slovenije v Evropsko unijo, 
bodo bistveno pripomogle tudi k izboljšanju izvedbe komasacij 
zemljišč in njenemu širšemu pomenu. Komasacija ne bo le agrarno-
tehnična operacija, temveč bo tudi prostorski ukrep, s katerim bomo 
realizirali načrtovane prostorske spremembe na urbanih in ruralnih 
območjih. V nalogi smo predstavili izvedbo komasacijskega 
postopka v občini Ribnica. 
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22. OGRAJŠEK RENATA - DELOVNO MESTO, 
KI SEM SI GA SAMA USTVARILA – 
MEŠANA KMETIJA S TURIZMOM NA 
KMETIJI 
MENTORICA: Angelca HROVAT, univ.dipl.inž.kmet. 
SOMENTOR: Drago KOŠAK, univ.dipl.inž.živ.teh. 
 

 

 
Diplomsko nalogo sem napisala na podlagi stanja na domači kmetiji, 
usmerjeni v pridelavo mleka in mesa. Prišel je čas, ko se bomo 
morali odločiti, kako voditi kmetijo v prihodnosti. Na kmetiji je 
zaposlena ena oseba, želimo pa zagotoviti vsaj dve delovni mesti. 
Domači smo komunikativni, izobraženi, radi delamo z ljudmi in 
živimo v zelo lepem in turistično zanimivem kraju. V ta namen sem 
raziskala možnosti prestrukturiranja domače kmetije in uvedbe 
dopolnilne dejavnosti-turizem na kmetiji.  
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23. KIRN MARJANCA - DELOVNO MESTO, KI 
SEM SI GA SAMA USTVARILA – 
TURISTIČNA KMETIJA KIRN 
MENTORICA: Angelca HROVAT, univ.dipl.inž.kmet. 

 

 
Število nezaposlenih se v Sloveniji iz leta v leto veča, zlasti težko pa 
se zaposlijo mladi še ne izkušeni. Ravno zaradi tega razloga sem se 
odločila izdelati diplomsko nalogo z naslovom ″Delovno mesto, ki 
sem si ga sama ustvarila″. V nalogi sem z različnimi metodami 
iskala in našla možnosti zaposlitve na domači kmetiji. Ugotovila 
sem, da bi bila najprimernejša usmeritev na moji majhni kmetiji 
turizem. S tem bi v mojo vas ter občino prinesla novo ponudbo, ki bi 
bila zaradi svoje drugačnosti zanimiva in privlačna tako za ljudi iz 
Novega mesta in okolice kot za obiskovalce iz drugih krajev 
Slovenije in tujine. 
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24. NOVAK NATAŠA -  POSLOVNI NAČRT ZA 
CVETLIČARNO NATAŠA 
MENTORICA: mag. Marija DROFENIK 

 

 
Vsebina diplomske naloge je poslovni načrt za cvetličarno Nataša. 
Za novo ustanovljeno podjetje je le-ta zelo pomemben, kajti v njem 
se vidi potek točnega poslovanja preko ekonomskih kazalcev, s tem 
pa tudi, ali bo investicija ekonomična ali ne. Je inštrument, ki 
pomaga pri odločitvi, kako realizirati poslovno idejo in začeti z novo 
dejavnostjo.  
 
Dobro pripravljen poslovni načrt je velikega pomena za podjetnika 
kot tudi za investitorje. 
S tem ne pridobimo le sredstev, ampak tudi osnovo za spremljavo 
napredovanja in kvalitete poslovne ideje.  
 
V poslovnem načrtu sem predstavila: 

• dejavnost oziroma opis dela; 
• tržišče, ki zajema analizo povpraševanja - kupci, analizo 

ponudbe - konkurenca, swot analizo, zasnovo tržnih ciljev, 
tržne strategije, nabavno tržišče, kalkulacije, cenik, 
prodajno tržišče; 

• management; prostori in oprema; viri financiranja; stroški; 
• ocena poslovne uspešnosti; 
• kritična tveganja in probleme ter 
• terminski načrt izvajanja aktivnosti. 

 
Vse to so pokazatelji, ki bodo pokazali, ali bo podjetje poslovalo 
uspešno ali ne. Če je podjetje že ustanovljeno, so rezultati že vidni in 
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se lahko izboljšajo ali pa poslabšajo. Pri novo ustanovljenem 
podjetju pa so pokazatelji poslovnega načrta zelo pomembni, ker 
nam pokažejo, ali se nam splača ustanoviti podjetje oziroma če bo 
dobičkonosno. 
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25. JUREČIČ FRANČIŠKA - PREDNOST 
EKOLOŠKE PRIDELAVE JAGOD PRED 
INTEGRIRANO PRIDELAVO 
MENTORICA: Cvetka BARBORIČ, univ. 
dipl.inž.kmet. 

 

 
Ekološko kmetijstvo je način trajnostnega kmetovanja, ki v pridelavi 
hrane temelji na ravnovesju v sistemu tla - rastline - živali - človek in 
krogotoku hranil v njem. Prav tako ne onesnažuje okolja in ga tako 
ohranja še za naslednje rodove. 
 
Integrirano pridelana hrana ima višjo notranjo in zunanjo kvaliteto, 
ne vsebuje prekomernih ostankov sredstev za varstvo rastlin in 
nitratov ter temelji na uporabi manj strupenih sredstev za varstvo 
rastlin in krajšo karenco.  
 
Jagode sodijo v skupino sadja, ki je zelo priljubljeno. Vsebujejo 
veliko balastnih snovi, vitaminov, sadnih kislin in sladkorjev. Počasi 
se uveljavlja vse večje zanimanje za gojenje in pridelovanje jagod 
predvsem na integriran način. Z zanesenjaki, kot je g. Zvonko 
Černelič z ekološke kmetije Černelič, lahko veliko naredimo za 
slajšo in obenem tudi zdravju prijazno pridelano jagodo. 
 
V nalogi sem primerjala  proizvodnjo jagod na ekološki kmetiji 
Černelič v Dečnih selih in kmetiji Komljanc iz Podbočja, kjer se 
ukvarjajo z integrirano pridelavo. Pri Černeličevih celotna kmetija 
živi in diha na ekološki način, saj je intuziazem gospodarja kar malce 
nalezljiv. Iz njegovih besed veje prepričanje, da je uporaba vsakršnih 
pripravkov za varstvo rastlin in dognojevanje pridelkov nepotrebna. 
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Njemu je pomembnejši okus in aroma jagode kot pa količina 
pridelka. Pri Komljančevih pa delno upoštevajo tudi dohodek, zato 
uporabljajo sredstva za varstvo rastlin v minimalnih količinah, in to 
predvsem tista, ki so okolju in ljudem prijaznejša. Tako sta oba 
dobro podkovana z znanjem o pridelovanju in prodaji jagod, hkrati 
pa skrbita še za prijaznejše okolje. Oba imata poleg izkušenj in 
veselja tudi veliko znanja, da sta sposobna z omejitvami pridelati 
pridelek, ki je na trgu sposoben konkurirati pridelkom, pridelanim na 
konvencionalen način. 
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26. AMBROŽIČ MIHA - VLOGA 
ORGANIZACIJSKE STRUKTURE 
VIPAVSKE VINSKE CESTE PRI 
PROMOCIJI IN PRODAJI VIPAVSKIH VIN 
MENTOR: Tone HROVAT, univ. dipl.inž.kmet. 
SOMENTOR: Borut SEMENIČ, dipl.inž. zoologije 
 

 




