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BESEDA DIREKTORJA 

Kratka zgodovina Grma Novo mesto – 
centra biotehnike in turizma  

Grm Novo mesto – center biotehnike in 

turizma je osrednja institucija, ki daje odgovore na vprašanja: 

• Kaj bomo jedli? 

• V kakšnem okolju bomo živeli? 

• S kakšnimi vrednotami bomo živeli?  

• Ali bomo ljudje le roboti za ustvarjanje dobička globalnemu 

kapitalu ali bomo lahko sploh še ljudje v skupnosti, ob svojih 

družinah, lokalnih okoljih, v svoji domovini Sloveniji? 

Kranjska dežela je dobila prvi hram učenja kmetijstva v slovenskem 

jeziku na Slapu pri Vipavi že leta 1873. Na Slapu pri Vipavi je v 

tistem času vpis onemogočal širitve šole, povečanja števila 

slušateljev, saj je obstajala podobna šola sorazmerno blizu v Gorici. 

Zato je Kranjski deželni zbor želel prenesti šolo nekam bolj v 

osrednjo Kranjsko. Odločil se je za grmski grad pri Novem mestu. 

Takrat je kranjski deželni zbor kupil grad Grm s hlevi in ostalimi 

objekti, vinogradom na Trški Gori z zidanico, gozd na Ruperč Vrhu in 

200 hektarjev zemljišč okrog grmskega gradu. Na Grm pri Novem 

mestu je tako pozno jeseni 1886 preselil na 13 vozovih, težkih 

»parizarjih«, ves inventar (mize, stole, omare…), knjižnico, učitelje 

in prvega ravnatelja Riharda Dolenca iz Podnanosa. 
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Tako so se na gradu Grm začela izobraževanja in tečaji za mlade 

gospodarje kmetij, še posebej s poudarkom na sadjarstvu, 

vinogradništvu in tudi živinoreji. Takratna šolska infrastruktura na 

šoli je omogočala pridobitev teoretičnih znanj in dobro praktično 

usposabljanje. 

Šola je imela vzpone in padce v obdobju prve in druge svetovne 

vojne, v času socializma pa so na šoli izobraževali mlade zadružnike, 

ki so jih s pridom zaposlovali v zadrugah in kmetijskih kombinatih. 

Po osamosvojitvi Slovenije je šola ponovno ubrala pot k 

potencialom zaposlovanja in samozaposlovanja na kmetijah, s 

poudarkom na čim večji finalizaciji produktov. Torej ne le pridelati, 

vzrediti, ampak tudi predelati, dobro tržiti in to uporabiti v 

gostinstvu, turizmu. Vseskozi smo na šoli želeli oblikovati politike 

gospodarjenja v kmetijstvu, na podeželju, v krajini, ki bi omogočale 

normalno življenje tudi na manjših kmetijah in gospodarstvih, ki 

sicer ne bi bila po obsegu konkurenčna evropskim ali ameriškim 

velikim posestvom. 

Razvojni vidiki Grma Novo mesto – centra biotahnike in turizma 

Če je nekaj moderno in optimalno v normalnem tržnem 

gospodarstvu in industrijski proizvodnji, torej tisto, kar ima velik 

obseg in združuje globalne izkušnje, je to pri proizvodnji hrane 

drugače. Uspešno, moderno in napredno je predvsem tisto, kar je 

pridelano lokalno. 
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Globalizem omogoča konkurenčnost in racionalnost na področjih 

IKT tehnologij, kovinske, kemične, tekstilne ter drugih industrij, pri 

hrani pa je to prav nasprotno. Globalno pridelana hrana je lahko 

uporabna le, če vsebuje konzervanse, veliko »strupa« prevoženih 

kilometrov, saj jo moramo voziti iz enega kontinenta na drugega. Ta 

hrana izgubi sledljivost pridelave in predelave, predvsem pa je za 

človeka kot taka manj zdrava, saj lahko povzroča bolezni in alergije. 

Sodobni principi pri proizvodnji hrane sledijo čim boljšemu 

medsebojnemu poznavanju pridelovalca in potrošnika, kjer naj bi se 

vedelo, kje je bilo pridelano, kako in kdo je to pridelal in s kakšnimi 

postopki. Le-to namreč zagotavlja garancijo ne samo kakovosti, 

ampak tudi vse tisto, kar si pri hrani kot potrošniki želimo. To so 

novi izzivi tako za tiste, ki imajo svoje delo in zaposlitev na kmetijah, 

kot za tiste, ki so zaposleni v živilstvu, ali pa tiste, ki hrano na najvišji 

stopnji finalizacije ponudijo gostu in turistu.  

V kolikor smo pred dvema, tremi desetletji na Grmu iskali 

tehnologije in področja v čim boljši finalizaciji, smo ob 120-letnici 

šole Grma pisali o vizijah, ker smo spreminjali tehnologije lokalnosti 

in opozarjali na problem globalizma na področjih hrane in okolja. 

Prav prehod v tretje tisočletje je spreminjal koncept ozaveščanja in 

odnosa do hrane. Takrat namreč smo se pri nas začeli šele zares 

spraševati, kaj bomo jedli, kaj bomo pili, v kakšnem okolju bomo 

živeli in s kakšnimi vrednotami. Ta prehod v tretje tisočletje je 

namreč bil začetek naše integracije v EU, v kateri so se ta vprašanja 

že izpostavljala.  
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In kako naj gledamo v bodočnost?  

»Tajkuni«, tako naši kot svetovni, so nas naučili, kako nevaren in 

uničujoč zna biti kapital v rokah nekaj posameznikov. Človek 

namreč za njih ne velja veliko, ravno tako ne njegovo delo, 

prizadevanje, znoj, saj so špekulacije s kapitalom pri dobičku 

bistveno bolj učinkovite kot pa normalno in pošteno delo. Čedalje 

bolj pa se ob tajkunskih in bančnih zgodbah sprašujemo, kako se 

lahko umešča predvsem majhen človek, pa naj bo to kmet, obrtnik 

ali gospodarstvenik. Sprašujemo se tudi, kako naj se umešča majhna 

država v družbi velikih. Če to primerjamo s plutjem velikih ladij v 

deroči reki, so lahko tudi majhni čolniči varnejši in uspešnejši med 

čermi. Zato tudi vizija majhnih gospodarstev ne sme zgolj tekmovati 

z globalno strategijo, ampak lahko zelo uspešno zapolni niše, vrzeli 

potreb tako v gospodarstvu kot v okolju. Še posebej to velja pri 

sorazmerno zelo zahtevni proizvodnji hrane od njive do mize. Prav 

proizvodnja hrane je tista, ki nima možnosti vrhunske kakovosti z 

masovnim – velikoindustrijskim pristopom. Nove tehnologije 

zahtevajo znanja, kjer je kakovost možna le z lokalnim pristopom, 

torej čim bližje potrošniku, z logistiko, ki sledljivosti ne izgubi. Nov 

pristop pa zahteva znanja, ki jih oblikujemo tako za pridelovalca, 

proizvajalca, logista, tržnika kakor tudi potrošnika. Vse to so izzivi za 

bodoče vizije in svetlo gledanje v prihodnost tudi na Grmu Novo 

mesto – centru biotehnike in turizma.  

Zadnje desetletje, ki smo ga ob tem praznovanju zaključili, nam je 

dalo združitev vseh panog / področij od njive do mize. V Grm Novo 

mesto – center biotehnike in turizma smo v treh šolah povezali 
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(Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za 

gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola) vsa področja 

izobraževanja od kmetijskega, živilskih znanj, naravovarstva, 

gostinstva in turizma. Poleg kmetijstva so namreč živilski in gostinski 

programi oblikovali celoto za odgovore na problematiko hrane za 

sodobni čas. Tako imamo povezana znanja s sodobno 

infrastrukturo, ki jih lahko kot celovitost damo »ustvarjalcem« 

hrane in potrošnikom. 

 Nov izziv našega izobraževanja je tako oblikovanje odnosov in 

povezanosti med ljudmi, ki bo omogočala normalno umestitev v 

globalnem okolju, kjer bodo povezani majhni pridelovalci lahko dali 

odgovor večjim sistemom. Tako ne bo le posameznik, ki ga bodo 

veliki izkoriščali, ampak bo imel, povezan v grozdu – zadrugi, 

enakovreden dialog z velikimi trgovskimi sistemi.  

Odločili smo se za vizijo oblikovanja zadružnega sistema po vzorcu 

Mondragona iz Baskije ali Nacionalnega trusta na Škotskem ali 

angleške Fair trade verige. V ta namen je seveda potrebno nujno 

povezovati tudi znanje. Tu imamo že povezane kmetijske, živilske in 

gozdarsko šolo v Konzorcij biotehniških šol, z osmimi ali desetimi 

razvojnimi jedri, v katerih bodo kot stroka lokalno sodelovali s 

šolami tudi Kmetijski zavodi, Kmetijsko-gozdarska zbornica in 

razvojni inštituti ali razvojni centri na lokalnem nivoju. Sam zadružni 

sistem želimo požlahtniti z elementi, ki v resnici upoštevajo 

zadružna načela, še posebej pa jih želimo povezati s sistemom 

potrošniških zadrug, ki naj bi v bodoče tudi smelo nastajale. 

Poskušali bomo oblikovati čim krajše verige od proizvajalca do 
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potrošnika, mogoče le z vmesnim logistom. S tem bodo stroški 

režije čim manjši ter boljši učinek na eni strani za proizvajalca in na 

drugi strani za potrošnika. 

Naslednje desetletje bo torej desetletje razvijanja tehnologij hrane s 

čim manj dodatki za čim bolj ohranjeno naravo in okolje. Pri 

vrednotah pa želimo prispevati v smeri zaupanja vrednih členov 

zadružne verige od njive do potrošnika. Zaupanja vredni sistem 

seveda rabi odločna razmišljanja od stroke do preprostih ljudi v 

smeri oblikovanja vrednot tudi za malega človeka. Na Grmu Novo 

mesto – centru biotehnike in turizma imamo tako v prihodnosti 

veliko potenciala in odprtega dela za vse nove mlade generacije, pa 

tudi za tiste Grmčane, ki so že zapustili šolske klopi in bodo imeli 

priložnosti v svojih izzivih uspešnega gospodarjenja na področjih 

hrane – okolja, še posebej pa bodo imeli možnost čim večjega 

dialoga tudi s potrošniki. 

Zaupanja vreden sistem bo omogočal poleg sledljive hrane in 

kakovosti tudi pošteno verigo poti hrane. Predvsem pa umestitev 

malih pridelovalcev v normalno okolje oskrbe s hrano. Cilj je 

povezati zaupanja vredne kmetije, predelave, tržnice, gostilne s 

potrošnikom v najkrajši možni verigi. To bi v Sloveniji ob vsaj 

minimalni podpori oblikovalo več kot 5000 novih delovnih mest, 

posledično pa tudi vpis v biotehniške šole. 

Vseživljenjsko izobraževanje bo ob učenju novih tehnologij 

spodbudilo tudi izobraževanje – informiranje potrošnikov. Naše šole 
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pa bodo postale prostor – razvojna jedra novega zadružnega 

odnosa med proizvajalci in potrošniki. 

 Hvala vsem diplomantom, ki ob svojem delu in vrednotah 

sooblikujejo zgodovino in prihodnost našega zavoda. 

Vsem nam želim veliko sreče pri tem plemenitem poslanstvu. Grm 

Novo mesto pa naj na svoji poti k prihodnosti pušča čim lepše 

brazde razvoja na področjih hrane, narave, okolja in slovenskega 

podeželja. 

Čestitke diplomantom 

Ob že tradicionalni decembrski slavnostni podelitvi diplom pa 

vam, spoštovani diplomanti, za dosežen uspeh iskreno čestitam 

ter vam želim lepe božične praznike ter vse dobro v novem letu. 

         Tone Hrovat, direktor 
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ZAHVALA RAVNATELJICE 

Spoštovani diplomanti!   

Smo v decembrskem času osemnajstega 

leta delovanja Višje strokovne šole Grm 

Novo mesto, za nami je torej že 

sedemnajst bogatih let delovanja, ki ste jih pomembno 

sooblikovali tudi vi, letošnji prejemniki diplomskih listin. Vaš 

prispevek k razvoju Višje strokovne šole Grm Novo mesto je 

neprecenljiv, tako z vidika razvoja strokovnih področij naše 

šole kot z vidika skrbi za kakovost in stalno rast šole. Veliko 

smo sodelovali in se uspeli zbližati, tako v okviru rednega 

izobraževanega programa, kot ob številnih drugih dogodkih. 

December. Pogosto ga označimo kot čas, ko se oziramo nazaj 

in delamo ”inventuro” leta, ki se izteka. In hkrati kot čas, ko se 

oziramo naprej, v prihodnost, v leto, ki prihaja. Je mesec, ko 

sebi in drugim podeljujemo obljube, zaobljube in mnoge 

prijazne želje. Želje zase in za bližnje.  

In kot slednje v splošnem velja za večino ljudi našega 

kulturnega okolja, je za vas, dragi diplomanti, ta december 

predvsem čas, ko se ozirate nazaj in delate »inventuro« 

dosedanje izobraževalne poti in osebnih življenjskih dosežkov. 

In zagotovo je to tudi čas, ko se ozirate naprej, v prihodnost, v 

obdobja in leta, ki prihajajo. Je čas, ko se nagrajujete in si, 
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postavljeni pred nove izzive, dajete nove obljube. Predvsem 

pa je to čas, ko v svojem srcu nosite mnoge želje. Želje za vas, 

vaše bližnje in vse nas.  

Prepričana sem, da v vas živijo tudi mnoge želje, vezane na 

vašo poklicno prihodnost in na pričakovano poslovno pot. Le-

ta je za nekatere povezana z iskanjem ustrezne zaposlitve, 

spet za druge z oblikovanjem samozaposlitve v okviru 

obstoječe družinske dejavnosti ali pa se na svojo poslovno pot 

načrtujete podati povsem sami.  

Verjamem in upam, da vam bo – ne glede na način poklicnega 

ustvarjanja in udejstvovanja – prispevek naše šole močno 

pripomogel. Da boste strokovni in uspešni sodelavci, vodje 

delovnega procesa, podjetja, ustanove, kmetije in še kaj. 

Študij. Medtem ko se novih znanj željni študenti prvih in 

drugih letnikov vsakodnevno srečujejo na predavanjih in 

vajah, se pogovarjajo o temeljnih strokovnih vprašanjih 

izbranega študijskega področja ter se sprašujejo, kako najbolje 

v polno doživeti študentsko življenje, izbrati ustreznega 

delodajalca za praktični del izobraževanja, v kateri smeri 

zastaviti diplomsko nalogo, in predvsem, kako naštudirati za 

izpite, ki so pred njimi, ste vi – spoštovani diplomanti, stopili 

že pomemben korak naprej. 
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Za vami so mnogi dnevi, včasih zelo napornega in spet drugič 

zelo svobodnega, študentskega življenja, ki smo vam jih na 

trenutke odrasli čisto malo zavidali. Uspešno ste opravili vse 

obveznosti teoretičnega dela pedagoškega procesa in 

praktičnega dela na izbranem strokovnem področju. Odlično 

ste opravili tudi svojo aplikativno zasnovano zaključno 

raziskovalno delo, ga zapakirali v zahtevane okvire diplomske 

naloge, in si pridobili naziv višješolskega diplomanta.  

Med današnjimi slavljenci ste tudi študenti izrednega študija, 

ki pa zaslužite še globlji poklon. Vse predvidene aktivnosti 

študija ste znali uskladiti s službo in z družinskim življenjem.  

Diplomske naloge. Vaše diplomske naloge, ki so tudi naš 

ponos, izkazujejo vašo predanost k strokovnemu analitičnemu 

delu, tako na strani tehnoloških raziskav in izboljšav kot na 

strani organizacijskih in tržnih pristopov. V razvoju 

posameznega raziskovalnega področja pa v njih izkazujete 

usmerjenost k povezovanju obstoječih ter, z diplomskim 

delom, novo pridobljenih znanj in ugotovitev v izboljšan 

končni proizvod, dejavnost oz. storitev. 

Prav takšen pristop je pravšnji za uspešno načrtovanje, razvoj 

in učvrstitev posamezne kmetijske, gostinske ali turistične 

dejavnosti na podeželju ali v urbanih območjih. In prav takšno 

razmišljanje, ki ga skozi diplomske naloge razvijate, je nujno 
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potrebno za ohranitev slovenskega kmetijstva in vitalnega 

slovenskega podeželja. Vaši prispevki na področju gostinske in 

turistične dejavnosti še enkrat več dokazujejo, da smo dežela 

izjemnega turističnega potenciala, da so kreacije v 

gastronomiji ne le del naivne umetnosti ali prostočasnih 

aktivnosti, pač pa odlično izhodišče za ekonomsko donosno 

gostinsko dejavnost, ki naj temelji na visokokakovostni lokalno 

pridelani hrani, pijačah in vinih.  

Med študijskim procesom niste postali le dobri poznavalci 

tehnoloških vprašanj v kmetijstvu, živilstvu, gostinstvu in 

turizmu, pač pa tudi dobri poznavalci naravnih in 

antropogenih ekosistemov, poznavalci živega sveta in množice 

abiotičnih dejavnikov, ki vplivajo nanj. Razumete tudi cilje 

ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja tipike 

slovenskih pokrajin. In še več, poznate tudi temeljne metode, 

kako vse te silne cilje udejanjit. Razumete vprašanja 

ohranjanja naravnih virov in poznate okolju prijazne 

energetske rešitve.  

V vaših diplomah ste dokazali, da ste vse našteto, ob 

razumevanju kompleksnih ruralno socioloških in urbano 

socioloških vprašanj, zmožni prenesti v realne gospodarske 

okvirje in prispevati k revitalizaciji in rasti slovenskega 

gospodarstva na temeljih trajnostne ekonomije, kjer imajo 
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varstvo narave, varstvo okolja, kmetijstvo, krožno 

gospodarstvo in zeleni turizem prav posebno mesto. 

Predvsem pa - blizu so vam delavnost, inovativnost in 

odgovornost. 

Višja strokovna šola Grm Novo mesto. Smo velika družina 

študentov, diplomantov, profesorjev, delodajalcev in drugih 

sodelavcev ter partnerjev šole, ki svojo strokovno in poslovno 

pot poimenujemo »Pot s srcem«, svoje delo pa bogatimo s 

filozofijo Blissa Carmana: »Če mi daste nalogo, ki ji lahko 

podarim nekaj svojega, ne bo več naloga, bo veselje, bo 

umetnost! 

Na Višji strokovni šoli Grm novo mesto izobražujemo v treh 

študijskih programih, Upravljanje podeželja in krajine, 

Gostinstvo in turizem ter Naravovarstvo. 

Naše temeljne strokovne usmeritve stalno nadgrajujemo v 

smeri ključnih družbenih trendov, to so kakovost proizvodov 

in storitev po meri najzahtevnejših potrošnikov, uživanje 

lokalne hrane, preseganje tekmovalnosti in nepoštenih 

odnosov v prehranski verigi z novimi modeli povezovanja, 

uvajanje inovacij in najnovejših tehnologij s poudarkom na 

kakovostnem načrtovanju in digitalizaciji procesov. Uvajamo 

ekološko kmetijstvo in razvijamo zavest o pomenu varstva 

narave in okolja. Kreiramo vrhunsko kulinariko in vinsko 
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kulturo, turizem pa gradimo na temeljih celovite naravne in 

kulturne dediščine ali pa na posameznih detajlih podob 

današnjega in preteklega časa.  

Naši poklici tako odgovarjajo na vprašanja: »Kaj bomo jedli, v 

kakšnem okolju in naravi bomo živeli ter s kakšnimi 

vrednotami? Kako bomo razvijali gostinstvo in turizem? Kako 

bomo ohranili naravna bogastva Slovenije? Kako bomo 

organizirali in vodili delovne procese, oblikovali učinkovita 

delovna mesta, razvijali podeželska in urbana območja?« 

V tem pogledu tako stalno stremimo za strokovno rastjo 

študentov in sodelavcev šole, cilj našega izobraževanja pa je, 

da naši diplomanti znajo delati, ustvarjati, komunicirati, 

odločati in se dobro organizirati. In prav zato poseben 

poudarek dajemo oblikovanju karierne poti posameznika. 

Verjamemo, da s trajnim prizadevanjem za izboljšave, ob 

dejstvu, da v študijski proces vnašamo oseben pristop in si 

prizadevamo za karierni razvoj posameznika, tako hodimo po 

poti odličnosti.  

Zahvaljujem se vam, da ste študijsko pot prehodili z nami, 

nam zaupali, nas obogatili z novimi znanstvi, znanjem, idejami 

in cilji. Želim vam, da bo tako uspešna tudi vaša nadaljnja 

poslovna in zasebna življenjska pot. 
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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.  

Iskrena hvala in vse čestitke pa izrekam tudi prejemnikom 

certifikatov ZAUPANJA VREDEN. 

Spoštovani diplomanti, ponosni smo na vas! 

 

Helena Jurše Rogelj, ravnateljica Višje strokovne šole 
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POVZETKI DIPLOMSKIH NALOG 

DIPLOMANTOV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, KI SO DIPLOMIRALI 
V LETU 2019 
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1. HASIĆ EDINA  

 
DIVJE UŽITNE RASTLINE V ŠTIRIH 
LETNIH ČASIH 

 

 

 

 

Mentorica: mag. Urška Ogrinc  

Povod za izdelavo diplomske naloge je bilo moje, pa tudi 

mentoričinio zanimanje za to področje. V diplomski nalogi 

Divje užitne rastline v štirih letnih časih, sem navedla, katere 

so te rastline, za kaj jih lahko uporabljamo ter njihove 

zdravilne učinke. Pomagala sem si z literaturo in anketiranjem 

ljudi. Z nalogo sem želela ugotoviti vrste divje rastočih rastlin 

in načine njihove uporabe. Predstavila sem pozitivne vidike 

nabiranja divje rastočih rastlin. Želela sem tudi ugotoviti, 

koliko ljudje poznajo divje užitne rastline in ali jih uporabljajo 

za pripravo obrokov. Prišla sem do zaključka, da je prehranska 

vrednost užitnih divjih rastlin odvisna predvsem od tega, 

kateri njen del zaužijemo. Listi so praviloma bogati z vitamini, 

plodovi s sladkorji in vitamini, gomolji in čebulice pa so včasih 
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prava skladišča škroba in drugih sladkorjev ter zato tudi 

kolorij. Podobno velja za nekatere plodove in semena, ki so 

bogat vir maščob.  

Preučila sem obstoječo literaturo o divje rastočih užitnih 

rastlinah. Vedeti moramo, da je najbolj pomembno, da skozi 

celo leto lahko nabiramo divje užitne rastline.  
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2. PADOVAC URŠKA 
 

 

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

 
Mentorica: Jana Goršin Fabjan, dr. vet. med.  
 

Konj – žival, ki spremlja človeka že tisočletja skozi naše vzpone 

in padce. Pomagal nam je premagovati razdalje, na njegovem 

hrbtu so se gradili imperiji, padala so kraljestva zaradi težkega 

vzdrževanja velikih konjenic.  

Prav je da če imamo konja, da zanj tudi skrbimo. Prav je da 

skrbimo za njegovo zdravje in dobro počutje. Trudimo se, da 

vzrejamo zdrave živali za kar pa je potrebno žival opazovati in 

spremljati spremembe in seveda pravi čas ukrepati.  Prav je, 

da poznamo osnove anatomije pri konjih, saj tako vemo kaj je 

za žival normalno in kaj lahko nakazuje določena bolezenska 

stanja. Pa vendar vseh stvari s prostim očesom ne vidimo saj 

se dogajajo v konjskem telesu. Zato je moja diplomska naloga 
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naravnana tako, da zajema vse zgoraj naštete točke, jih 

povezuje, da k skrbi za konjevo zdravje sodijo tudi metode za 

odkrivanje endoparazitov. Teh pa se jih lastniki premalokrat 

poslužujemo. Le tako, da zajamemo vse zgoraj naštete stvari 

bomo lahko konju nudili največ kar lahko.  
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3. PUCELJ MARTIN  

 

KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADLJIVIH 

PLASTIČNIH VREČK V STATIČNEM 

KOMPOSTNEM KUPU  

 
 
 

 

 
Mentorica: Irena Kurajić, univ. dipl. inž. kmet. 
 

V okviru diplomskega dela smo opravili spletno anketno 

raziskavo o biorazgradljivi plastiki. 85,5 % vprašanih v anketi je 

poznalo pojem biorazgradljiva plastična vrečka. 50,0 % 

anketirancev takšne vrečke tudi kupuje. Žal samo polovica z 

vrečkami ravna pravilno: jih odvrže v zabojnik za biološke 

odpadke ali kompostira v domačem kompostniku. V vasi Dane 

pri Ribnici na Dolenjskem smo nato od 18. 4. do 2. 10. 2018 

izvedli poskus kompostiranja treh različnih vrst 

biorazgradljivih vrečk (Folio, Leclerc in Piskar) na statičnem 

kompostnem kupu. Ob rednem premetavanju kupov dvakrat 

mesečno so se v več kot petih mesecih najbolje razgradile 

vrečke Folio (40-odstotna razgradnja) in Piskar (35-odstotna 
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razgradnja), medtem ko je vrečk znamke Leclerc razpadlo le 

30 %. Nobena vrsta biorazgradljivih vrečk ni povsem razpadla, 

čeprav so imele vrečke Folio in Piskar oznako »OK compost 

HOME«. Potrošnikom bi vsekakor priporočali, da 

biorazgradljive vrečke pred domačim kompostiranjem vsaj 

delno raztrgajo, da pospešijo razgradnjo, ali da jih raje 

odvržejo v rjavi zabojnik za biološke odpadke. 
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4. ZAKŠEK KARMEN  

 

POSLOVNI NAČRT TURISTIČNE 
KMETIJE ZAKŠEK   
 
 
 
 

 
 
 

 
Mentorica: dr. Mojca Kogovšek 
 

V diplomski nalogi z naslovom Poslovni načrt turistične 

kmetije Zakšek so v prvem delu predstavljena izhodišča za 

registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter smernice 

oblikovanja trajnostnega turističnega produkta. V drugem 

delu sledi predstavitev načrta uresničitve poslovne ideje 

širitve dejavnosti kmetije Zakšek v turistično kmetijo z 

nastanitvijo. Predstavljen je načrt poslovnega procesa, tržnega 

komuniciranja in finančnih projekcij za obdobje petih let. 

Posebno pozornost bomo namenili ponudbi ekološko 

pridelane hrane. Poleg hrane in nastanitve bo kmetija nudila 

še številne druge dejavnosti in sprostitev v naravi. Gostje bodo 
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svoj prosti čas lahko izkoristili za različne oblike rekreacije, 

npr. jezdenje in pohodništvo. Na svoj račun pa bodo prišli tudi 

mlajši obiskovalci, ki se bodo lahko zabavali na otroškem 

igrišču. Skladno s pričakovanji, ki so osnovana na predvideni 

rasti povpraševanja po trajnostnih turističnih produktih, bo 

obseg prodaje rastel. Finančne projekcije tako kažejo, da bo 

Turistična kmetija Zakšek uspela dosegati pozitivne poslovne 

rezultate. 
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5. ZORE FRANJA  

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

 
Mentorica: mag. Urška Ogrinc 
 

Povod za nastanek moje diplomske naloge je bilo moje 

zanimanje za naravno izdelane pripravke, saj ima moja babica 

doma veliko zdravilnih rastlin iz katerih izdelujemo različne 

pripravke, ki jih redno uporabljamo za lajšanje bolezenskih 

težav. V diplomsko nalogo sem zajela štiri različne zdravilne 

rastline in sicer sivko (Lavandula officinalis), rožmarin 

(Rosmarinus officinalis), pegasti badelj (Silybum marianum) in 

ameriški slamnik (Echinacea purpurea).  

Izdelala sem tudi sivkino milo, rožmarinovo mazilo, čaj 

pegastega badlja in tinkturo iz ameriškega slamnika, ter 

opisala zdravilne lastnosti rastlin.  
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Preučila sem že obstoječo literaturo o zdravilnih rastlinah in 

njihovi uporabi. Anketirala sem 52 oseb različnih starosti: do 

20 let, 21-25 let, 26-50 let in nad 50 let. Z anketo sem 

pridobila podatke o poznavanju sivke  ( Lavandula officinalis), 

rožmarina ( Rosmarinus officinalis), pegastega badlja ( Silybum 

marianum) in ameriškega slamnika ( Echinacea purpurea) med 

laičnim prebivalstvom. Zanimalo me je predvsem, če te 

rastline gojijo tudi doma in iz njih sami pripravljajo zdravilne 

pripravke za domačo uporabo. 
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6. KOREN ŽAN  

 

PROIZVODNJA MLEKA NA KMETIJI 
KOREN  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mentorica: Angleca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 
V diplomskem delu sem raziskoval možnosti zaposlitve na naši 
kmetiji – kmetiji Koren za vsaj 3 osebe. Kmetija je usmerjena v 
proizvodnjo mleka, kar pomeni, da je naš glavni vir dohodka 
mleko. V teoretičnem delu diplomske naloge sem pregledal že 
objavljene vire o vzreji in prehranjevanju od rojstva teličke do 
krave, ki je v laktaciji, ter do presušitve. Življenje govedi sem 
smiselno razporedil, glede na življenjske faze, kjer se pojavijo 
kakšne spremembe, in povzel, kakšno okolje ter prehrana sta 
primerna za katero življenjsko fazo. Sproti sem poleg 
predvidenega stanja, znanega iz literature, opisoval tudi stanje 
na naši kmetiji.  

V nadaljevanju diplomske naloge sem opisal trenutno stanje 

na kmetiji ter razvoj kmetije v preteklosti. Opisal sem tudi 

svojo vizijo za prihodnost, kako imam namen voditi kmetijo 
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ter kako in s čim izboljšati trenutno stanje na naši kmetiji. V 

zaključku so zbrane ideje in zamisli, do katerih sem prišel ob 

pisanju diplomske naloge.  

Z mrežnim načrtom dela sem izračunal, da bom potreboval za 

uresničitev poslovne zamisli 5395 ur dela, kar pomeni 3 

delovna mesta. Sam se bom posvetil predvsem strokovnemu 

delu v hlevu – opazovanju in spremljanju krav, selekciji in 

prehrani, saj je to najpomembnejše za uresničitev moje 

zamisli. 

Izračunal sem, da bom letno imel 440.700 evrov prihodkov in 

390.453 evrov stroškov. V sklepnem delu sem lahko potrdil 

svojo hipotezo, da bo naša kmetija omogočila dohodek za vsaj 

3 delovna mesta. 
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7. MLAKAR ALEKSANDER  

 
PRIDELAVA SADJA, ZELENJAVE IN REJA 
KUNCEV  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 

V diplomski nalogi sem raziskal možnosti samozaposlitve na 

domači kmetiji, kjer se ukvarjamo s pridelavo zelenjave in 

sadja. Vse prodajamo direktno potrošnikom na tržnici. 

Trenutno stanje obsega prodaje je za eno delovno mesto. 

Moja poslovna ideja je posodobiti tehnologijo in povečati 

obseg pridelave. Vključil bi še dodatno ponudbo kunčjega in 

piščančjega mesa ter jajc. Izračunal sem, da bi za to 

potreboval 4495 ur dela letno  ter 29.500 € vredno investicijo 

v objekte in opremo. Vseh prihodkov na kmetiji bi bilo 

90.264,00 € letno. Razlika med prihodki in stroški pa pozitivna, 

in sicer 32.524 € ob predpostavki, da prodam vse in da ni 

naravnih nesreč. V zaključku sem potrdil svojo delovno 
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hipotezo, da z uresničitvijo poslovne zamisli lahko zagotovim 

na naši kmetiji še eno delovno mesto. 
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8. OSOJNIK KAJA 

 

ANALIZA WELLNESS TURISTIČNE 
PONUDBE V SLOVENIJI  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mentor: mag. Sebastjan Repnik 
 

Slovenija je majhna država, a ima kljub temu zelo razvito in 

obarvano velneško turistično ponudbo. Cilj diplomske naloge 

je predstaviti pomen velnesa, kaj vse obsega velneška 

turistična ponudba, koliko hotelov z velneško turistično 

ponudbo se nahaja v Sloveniji in katere storitve so privlačne za 

potencialnega velneškega gosta. V ta namen bom primerjala 

velneško turistično ponudbo v Sloveniji s ponudbo v tujini in 

predstavila trende na tem področju, kot je apiturizem, ki 

temelji na zdravi prehrani ter vključuje naravne in kulturne 

danosti. V nalogo sem vključila nov velneški turistični produkt, 
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katerega ponudbo sem poleg glavnih elementov velneškega 

turizma obogatila z apiturizmom. 
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9. GORŠIČ EVA  

 

VPLIV KMETIJSTVA NA PODZEMNE VODE 
LJUBLJANSKEGA POLJA KOT VIR PITNE 
VODE  
 
 
 
 
 
 

 
Mentorica: Barbara Turk, univ. dipl. inž. zoot. 
 
Somentorica: Marjetka Žitnik, Vodovod in kanalizacija, 
Ljubljana 
 

V diplomski nalogi sem obravnavala vplivi kmetijstva na 

podzemne vode Ljubljanskega polja kot vir pitne vode. Zaradi 

hitrejšega tempa in načina življenja se dostikrat ne zavedamo, 

kako pomembno je okolje za naše življenje. S svojim 

diplomskim delom sem želela razširiti znanje glede na oskrbo s 

pitno vodo, izvedeti kaj več o vplivu kmetijstva, predstaviti 

zakonodajo kmetijstva in vod ter opisati sodelovanje s 

kmetijskimi službami. Namen diplomske naloge je bil tudi 

analizirati rezultate vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti na 
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vodnjakih vodarn Kleče, Hrastje, Šentvid in Jarški prod ter 

neposredno pri uporabnikih. Predstavila sem gibanje 

vrednosti atrazina, desetilatrazina in nitratov posamezno po 

vodarnah oziroma oskrbovalnih območij. Za boljšo 

predstavitev bi želela opisati vodarne Kleče, Hrastje, Šentvid in 

Jarški prod. V poudarek pa bi želela predstaviti vpliv 

kmetijstva in pesticidov na skrb za pitno vodo. 

V tej diplomski nalogi sem želela raziskati stanje pitne vode na 

prej omenjenih območjih, saj menim, da je to ena izmed tem, 

o kateri marsikdo ve premalo. Ne zavedamo se, da nam daje 

pitna voda življenje ter da je zelo pomembna njena kvaliteta. 

Menim, da se ljudje premalo obremenjujejo s stanjem naših 

voda ali pa so, tako kot jaz, zelo črnogledi glede stanja. 

Podrobno sem opisala vodarno Kleče, ki je zastopnica vodarn 

v Ljubljani. Opisala sem njeno zgodovino, omenila pa sem tudi 

njene podružnice ter območja, ki jih nadzirajo. Ugotovila sem, 

da so kmetje dobro obveščeni in ozaveščeni o škodljivosti 

gnojil na podtalnico in se trudijo negativni učinek zmanjšati. 

Na drugi strani pa so vrtičkarji, ki ne upoštevajo navodil za 

ohranitev čiste podtalnice in pretiravajo z uporabo 

fitofarmacevtskih sredstev. Med raziskovanjem sem tudi 

ugotovila, da stanje le ni tako slabo, kot sem predvidevala. 

Lahko bi trdili, da je voda skoraj brez napak. Nivoji atrazina, 

nitratov in desetilatrazina so bili pod mejno vrednostjo, kar 

dokazujejo grafi, ki predstavljajo nivoje prej omenjenih 
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pesticidov preko daljšega obdobja. Na koncu sem še 

predstavila uredbo o vodovarstvenem območju ter 

zakonodajo s področja kmetijstva in s področja vod. 
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10. KOTAR LAURA 
 
 

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

 

 
 

 
Mentorica: Irena Kurajić, univ. dipl. inž. kmet. 
 

V okviru diplomskega dela smo v maju 2018 izvedli poskus o 

vplivu herbicidov Banvel 480S, Basagran, Boom efekt in 

Herbocid na dolžino in število korenin pri čebuli Allium cepa L. 

sorte holandska rumena. Čebulni test je potekal v vodovodni 

vodi z različnimi koncentracijami herbicidov. Največji vpliv na 

dolžino korenin je imel herbicid Banvel. Pri koncentraciji 

10 mg/L je znašala povprečna dolžina korenin zgolj 0,3 cm. 

Herbicid Herbocid je imel največji vpliv na povprečno število 

korenin. Že pri najmanjši koncentraciji herbicida 0,001 mg/L 

smo povprečno našteli samo 16,8 korenine, pri najvišji 

koncentraciji 100 mg/L pa le 2,5 korenine. Za herbicid Boom 

efekt ne moremo podati zanesljivih sklepov, saj so vrednosti 

povprečnih dolžin in povprečnega števila korenin nelogično 
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nihale. Basagran je v našem poskusu povzročil velik padec 

povprečne dolžine korenin že pri koncentraciji 1 mg/L, torej bi 

bil lahko dolgoročno zaradi dobre topnosti in obstojnosti v 

vodi v talni raztopini najbolj problematičen. Dokazali smo 

negativni vpliv izbranih herbicidov na rast in razvoj čebule, 

zato svetujemo previdnost in dosledno upoštevanje navodil 

pri njihovi uporabi. Priporočamo, da – kjer je to možno – za 

zatiranje plevela izberemo druge, bolj trajnostne metode. 
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11. KAFOL VESNA 
 
 

PRIDELAVA IN PREDELAVA OGNJIČA V 
TRŽNE NAMENE  

 

 

 
 
 

Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 
Somentorica: Ana Marjanović, univ. dipl. inž. agr. 
 

Ognjič je stara okrasna in zdravilna rastlina, ki jo lahko 

uporabljamo za izdelavo mil, tinktur, čajev, krem ali pa kot 

okrasno rastlino, v šopkih ter v kulinariki.  

Je enoletna okrasna in zdravilna rastlina, ki jo za tržne namene 

pridelujemo na njivi. Na ar lahko pridelamo okrog 100 kg 

svežih cvetov ali 10 kg posušenih cvetnih listov z čašo. Za čaje  

se v glavnem uporablja v mešanicah z drugimi zelišči. Poleg 

zdravilnih učinkov polepša zunanji izgled mešanice zaradi lepe 

rumene rdeče barve. Intervjuvanim osebam - potencialnim 

kupcem je bil najbolj všeč obstoječi Grmski čaj, ki sem mu 
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dodala še 5 % cvetov ognjiča. Sestavine čaja niso zdrobljene. 

Embalaža pa je steklen  kozarček s pokrovčkom in okrasom na 

njem, kjer je 15 g čaja.  

Ponudba ognjičevih mazil na trgu je zelo velika. V glavnem se 

uporabljajo za nego suhe in občutljive kože. Intervjuvanim 

osebam - potencialnim kupcem je bila najbolj všeč moja 

ognjičeva krema narejena iz domačih  slovenskih sestavin, in 

sicer iz olivnega olja, čebeljega voska in ognjičevih cvetov.  

Ponudbe ognjičevih tinktur ni veliko. V glavnem se uporabljajo  

zunanje – za razkuževanje. Intervjuvanci so izbrali ognjičevo 

tinkturo iz domačih surovin – sadjevca – s 50 % alkohola. 

Predvsem jih je prepričal vonj. Tinkturo sem pripravila v 30 ml 

zatemnjene stekleničke. 

Ponudba ognjičevih mil je velika, uporabljajo se za nego suhe 

kože. Tako milo je tudi moje. Intervjuvance je pritegnil izgled 

in embalaža ter predvsem vonj. Dodala sem eterično olje 

sivke.  

Intervjuvanci so imeli veliko strokovnih vprašanj, zanimalo jih 

je, kdo je izdelke naredil, od kot so surovine in kako natančno 

so bile merjene sestavine. Odgovarjala bi lahko samo v butični 

trgovini, kjer bi sama prodajala. V trgovini bi kupci izdelek tudi 

povonjali in ga prijeli v roke. Prijeten vonj dajo tudi nekatere 

domače surovine, kot so čebelji vosek in domače žganje, brez 
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dodatka eteričnih olj. Lastna prodajna cena mojih izdelkov se 

ujema s ceno, ki so jo pripravljeni plačati potencialni kupci 

oziroma jo imajo konkurenčni izdelki.  

V nalogi sem pripravila osnovne podatke oz. informacije 

povezane s pridelavo in predelavo ognjiča v izdelke, kar je bil 

tudi namen naloge. 

Delovno hipotezo lahko potrdim, saj se iz ognjiča res da 

narediti tržno zanimive izdelke. 
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12. KAVŠČEK MANCA 

 
VZPOSTAVITEV BUTIČNEGA 
PROIZVODA Z ZGODBO: POLN KUFER 
BABICE  

 

 
 
 

 
Mentorica: doc. dr. Lea Marija Colarič Jakše  
 

Slovenija je destinacija, ki ne ponuja masovnega turizma, 

ampak se v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega 

turizma 2017–2021 usmerja v butičnost in petzvezdična 

doživetja. Odjemalci iščejo intimo, edinstvenost in visoko 

kakovost ponudbe. Tu se turizem osredotoča na posameznika 

in se ponudba oblikuje individualno, po meri odjemalca, ki je 

za to pripravljen plačati višjo ceno. Pomembno je, da ima 

proizvod, ki ga damo na trg, privlačno zgodbo, s katero 

pritegne odjemalca. 

Zato smo izdelali proizvod, ki se osredotoča na nove smernice 

slovenskega turizma. Osnovali smo butični proizvod in ga 

poimenovali »Poln kufer babice«. Gre za ponudbo visoko 
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kakovostnih, skrbno izbranih, lokalnih pridelkov oziroma 

izdelkov, ki jih nudimo v lični embalaži z zanimivim imenom in 

zgodbo. V leseni skrinji se nahajajo pridelki oziroma izdelki, ki 

jih najdemo v kuhinjah naših babic, in nas v spominih vrnejo v 

čas otroštva. V Polnem kufru babice se nahajajo: jušni rezanci, 

hišna marmelada, suhomesnati izdelki, zeliščni čaj, kvačkane 

nogavice in ročno izdelani čajni piškoti. Izdelki v Polnem kufru 

babice se lahko spreminjajo, dopolnjujejo ali nadgrajujejo 

glede na trenutno ponudbo pridelkov in izdelkov, zalogo in 

letni čas. 
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13. KOVAČIČ GAŠPER 
 
 

TEHNIČNE IN TEHNOLOŠKE REŠITVE 
PREDELAVE SADJA NA GRMU NOVO 
MESTO-CENTRU BIOTEHNIKE IN TURIZMA  
 
 
 
 

 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 
Somentorica: Jana Goršin Fabjan, dr.vet.med,  
 
Somentor: Jože Luštek, dipl. inž. upr. pod.  
 

Namen naloge je bil  na Zavodu Grm Novo mesto s stroji in 

opremo čim bolj ekonomično in funkcionalno opremiti prostor 

za predelavo sadja (v sok, kaše, krhlje, sadne pripravke in 

sadno usnje) tako, da bo ustrezal tehničnim, tehnološkim in 

zakonskim zahtevam obrata za predelavo sadja. V prostoru se 

bo lahko predelalo 61600 kg ekoloških jabolk za sok in 2400 kg 

ekoloških jabolk za krhlje.  Jabolka se bo predelovalo v sok od 

15. novembra do konca februarja. V novembru in decembru 

jabolka iz sadovnjaka, ki niso primerna za skladiščenje, 

januarja in februarja pa jabolka, ki se jih ponovno prebira pri 

pripravi za trg in niso primerna za svežo prodajo. Naredili bi 
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36960 litrov soka in 240 kg krhljev. V sadno usnje se bo 

predelalo 14400 kg jabolk iz travniških sadovnjakov. Predelava 

bo potekala od oktobra do marca. Naredili bi 1440 kg usnja. V 

sadne kaše in sadne pripravke se bo predelalo 500 kg češenj in 

višenj, 400 kg sliv, 500 kg breskev in 300 kg hrušk.  Naredili bi 

1440 kg sadnih kaš in drugih sadnih pripravkov. Pri izdelavi 

soka je eden najpomembnejših strojev stiskalnica, ki narekuje 

delovno zmogljivost linije. Omogoča največ  4  polnjenja 

dnevno, kar pomeni 4400 kg jabolk. Pri izdelavi sadnega usnja 

in krhljev pa je pomembna sušilnica,  v kateri lahko posušimo 

največ 120 l kaše  z enim polnjenjem. V nalogi sem  predstavil 

tehnologijo predelave sadja v sok, v sadno usnje, v sadne kaše 

in druge sadne pripravke in v suhe krhlje s sodobno strojno 

opremo  ter opisal lastnosti posameznih strojev s kratkimi 

navodili za uporabo. Glede na to, da se sadje iz travniških 

sadovnjakov predeluje v usnje 6 mesecev, lahko zaključimo, 

da naj bo obrat namenjen izključno ekološkemu sadju, saj se 

istočasno predeluje tudi sadje v sok. Ločena predelava 

ekološkega in neekološkega sadja - ne bi zagotavljala 

potrebnih kapacitet. Prostor je  primeren za predelavo sadja v 

sok, sadne kaše, sadne krhlje in prigrizke ter druge sadne 

pripravke in je skladen z zahtevami DPP, DHP in HACCP 

sistema. Čiste in nečiste poti v obratu se ne bodo križale. V 

obratu, ki ga opisujem, je samo en prostor,  v katerem so  

samo čiste poti, s tem da predpostavimo, da je pranje sadja 
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zaprt sistem, pri katerem ne prihaja do kontaminacije 

prostora, saj umazana voda odteka po ceveh direktno v odtok 

in da v prostor vstopa samo že prebrano sadje. Garderoba je v 

kontejnerju ob vhodu v prostor, prebiranje sadja  se izvaja 

izven teh prostorov. Ravno tako je s sanitarijami. 
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14. ŽNIDARŠIČ SARA 

 

ZELENJAVNO - SADNA KOZMETIKA Z 
DOMAČEVA VRTA  

 

 
 
 
 

Mentorica: Barbara Turk, univ. dipl. inž. zoot. 
 
Somentorica: Ana Marjanović, univ. dipl. inž. agr. 
 

Ker nas delo v naravi, prepoznavanje in skrb za rastlinstvo ter 

uporaba teh v vsakdanjem življenju že od nekdaj veselijo, smo 

si za diplomsko nalogo izbrali naslov Zelenjavno-sadna 

kozmetika iz domačega vrta. Namen te je bil zasnovati in 

izdelati nove inovativne naravne kozmetične pripravke iz 

zelenjave in sadja ter na podlagi porazdelitve testnih vzorcev 

in anketnega vprašalnika izvedeti, kakšna so mnenja 

uporabnikov, in tako popraviti pomanjkljivosti izdelkov za 

prihodnje trženje.  

V teoretičnem delu smo predstavili zgodovino razvoja 

rastlinske kozmetike do danes, splošno uporabo kozmetičnih 
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pripravkov, še podrobneje pa masko za obraz, piling za telo in 

balzam za ustnice, pri zelenjavi in sadju pa smo posebno 

pozornosti namenili hruški, buči in rdeči pesi.  

V praktičnem delu smo nazorno predstavili potek, postopek in 

raziskavo izdelave treh kozmetičnih pripravkov: maske za 

obraz iz hruške, pilinga za telo iz buče in balzama za ustnice iz 

rdeče pese. Z anketnim vprašalnikom, ki smo ga razdelili med 

uporabnike testnih vzorcev, podrobneje analiziramo in 

predstavimo pridobljene rezultate ter podamo končno 

razpravo s sklepi. 
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15. ZABUKOVEC KATJA 
 

 

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POROČNE 
SLOVESNOSTI  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mentorica: doc. dr. Lea Marija Colarič Jakše 
 

Organizacija dogodka je zahteven in predhodno načrtovan 

projekt, pri katerem se velikokrat pojavijo nenadne napake, 

neusklajenost med načrtom in izvedbo ter nepredvidljive 

situacije in dejavniki, na katere ne moremo vplivati ali z njimi 

improvizirati. Posledično se pojavijo vprašanja: »Kaj bi lahko 

naredili bolje? Zakaj nismo tega predvideli? Kako je prišlo do 

napake? Je bila naša izbira pravilna? Ali smo bili dovolj 

pripravljeni?« Le z ustrezno organizacijo lahko ustvarimo 

kakovosten, odličen in odmeven dogodek. Organizacija 

poroke zahteva izvirnost, natančnost, doslednost in odločnost. 

Vsaka poroka je edinstvena, zato je treba z ustreznim 
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načrtovanjem, oblikovanjem, usklajevanjem in vodenjem 

poskrbeti za nepozabno doživetje. 

V raziskovalnem delu diplomske naloge smo izhajali iz 

teoretičnega dela in izvedli raziskavo, ki je pokazala, da je 

večina anketirancev neporočenih, vendar si želijo poroke in da 

jim predstavlja zaroka pomemben prvi korak v skupnem 

življenju. Z organizacijo poroke se večinoma soočajo sami ali s 

pomočjo organizatorjev porok. Ljudem je še vedno všeč pridih 

tradicije, vendar smo prišli do spoznanja, da iščejo nove 

vsebine, izvirnost, intimnost, posebnost, nedoživetost in 

pristnost. Raziskava je potrdila tri hipoteze: 

– Poročna slovesnost je inovativen doživljajski produkt, 

ki zahteva nove in inovativne načine organizacije in 

izvedbe, saj se časi spreminjajo.  

– Nekoč so bile poroke tradicionalne, danes pa ljudje 

povprašujejo po atraktivnih, izvirnih in doživljajskih 

porokah.  

– Mladoporočenci se odločajo za organizatorje porok, ki 

jim pomagajo pri organizaciji poročne slovesnosti, kjer 

so najpomembnejši prostor (lokacija), 

enogastronomska ponudba, glasba in fotografiranje, za 

kar so pripravljeni plačati visoko ceno.  

Diplomska naloga vsebuje opredelitev, načrtovanje in 

predstavitev produkta poročne slovesnosti. Cilj naloge in 
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njena dodana vrednost sta, da bomo na podlagi predstavljenih 

vsebin s pomočjo primarnih virov in predstavljenega koncepta 

18. julija 2020 organizirali lastno poročno slovesnost. 
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16. BRADAČ TJAŠA 

 

DIZAJN – UČINKOVITO ORODJE PRI 
TRŽENJU ZNANJA IN IZDELKOV ZAVODA 
GRM NOVO MESTO 
 
 
 
 
 
 

 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 
Somentorica: Ana Marjanović, univ. dipl. inž. agr. 
 
 

V okviru svoje diplomske naloge sem z reklamnimi stojali 

označila tržni mesti Grma Novo mesto in sicer s prodajo cvetja 

na sedežu šole v Sevnem (steklenjak) in s prodajo zelenjave v 

Srebrničah. Naredila sem načrte, zasadila, označila ter 

oskrbovala učne in promocijske grede v jumbo vrečah (32 

jumbo vreč z zasaditvami). Zbrala sem vsebine in gradiva ter 

oblikovala  in za tisk pripravila šolski stenski koledar, ki je bil 

natisnjen v 2000 izvodih. Pripravila in oblikovala sem dizajn za 

Grmski čaj in Začimbo. 
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Sodelovala sem na  osmih promocijskih prireditvah in 

predstavitvah Grma Novo mesto. Na osnovi  individualnih 

intervjujev s potrošniki, opazovanjem njihovih reakcij na 

predstavljene izdelke ter z anketami  potrjujem svojo delovno 

hipotezo, da dizajn vpliva na uspešnost promocije ter trženja, 

in da je za promocijo pomembna  praktičnost izdelkov. Na 

podlagi rezultatov ankete ugotavljam, da koledar ni  bil ravno 

odlična priložnost za dobro promocijo. Lahko pa rečem, da je 

bil dobra priložnost, saj je delež tistih, ki jih pritegne in tistih, 

ki  jih ne, skoraj enak. 
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17. BAŠELJ PETER 
 

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

 

 

 
 
 

 
Mentorica: Angelca Hrovat, , univ. dipl. inž. kmet. 

 

Diplomska naloga obravnava povečanje kmetije v smislu 

proizvodnje, gradnje objektov in nakupa strojne opreme s 

pomočjo razpisa za mlade prevzemnike kmetij. Na kmetiji 

imamo trenutno 60 glav živine, od tega 35 krav molznic in 25 

glav mlade živine. Obdelujemo 30 hektarov travnikov in 10 

hektarov njiv. Letno oddamo 250.000 litrov mleka. Dela se vse 

dneve v tednu in v letu, tudi v času praznikov in počitnic. 

Delovni čas je deljen. Veliko dela je fizično težkega. Delamo 

trije, poleg mene še moji starši.  

Moja poslovna zamisel je povečati obseg proizvodnje na 

613.200 litrov mleka in zmanjšati porabo časa za delovna 
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opravila. Za uresničitev poslovne zamisli moram povečati 

število živali, in sicer na 60 krav in 40 glav mlade živine. 

Pridobiti moram 20 hektarov njiv, ki jih nameravam najeti. 

Zgraditi bi bilo treba nov hlev za vse molznice in posodobiti 

strojno opremo za pridelavo krme na njivah in travnikih. Kupil 

bom tudi molzni robot in hladilni bazen za mleko. Investicija 

bo znašala skupaj 616.500 evrov. 273.600 evrov bo 

sofinancirano iz skladov Republike Slovenije in Evropske unije  

(nepovratno), najel bom 300.000 evrov kredita, ostalo pa bom 

prispeval iz lastnih sredstev. Izračunal sem, da bom imel letno 

skupaj 214.724 evrov prihodkov in 166.842 evrov vseh 

stroškov (skupaj s stroški dela). Pri tem nastane pozitivna 

razlika v znesku 47.882 evrov, ki je hkrati rezerva za morebitna 

tveganja oziroma možnost povečanja osebnega dohodka.  

Moja poslovna zamisel omogoča 1,7 delovnega mesta, ki je 

pošteno plačano in se lahko primerja s plačo v gospodarstvu. 

Delo ne bo fizično težko. Z modernizacijo bo tudi možno 

opraviti delo s pomočjo drugih ljudi v času dopusta, ki si ga do 

sedaj skoraj ni bilo mogoče privoščiti. Svojo delovno hipotezo 

lahko potrdim. S povečanjem obsega proizvodnje ter s 

posodobitvijo tehnologije bom povečal prihodke na kmetiji na 

80.832 evrov, tako da bom sposoben poravnati stroške dela in 

morebitna tveganja. Vsi ostali stroški so upoštevani.  
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA – ODGOVORI ZA JUTRI 

Na kratko o šoli. 

Šola ponuja študij kratke prve 

bolonjske stopnje v okviru 

rednega in izrednega študija na 

treh celostnih strokovnih 

področjih, v študijskih programih, 

Upravljanje podeželja in krajine, 

Gostinstvo in turizem ter 

Naravovarstvo. Sodelavci Višje 

strokovne šole se trudimo, da si 

študenti tekom študija pridobijo temeljna teoretična znanja s 

posameznega strokovnega področja, sestavljena iz obveznega in 

izbirnega dela, in da jih tekom študijskega procesa nadgradijo s 

praktičnim izobraževanjem pri najboljših delodajalcih, razvojnih 

partnerjih šole, oz. v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega 

centra. Trudimo se, da predavatelji, inštruktorji, laboranti ter izbrani 

mentorji pri delodajalcih na študente ne prenašamo le strokovnega 

znanja, pač pa tudi splošna in specialna organizacijska in 

podjetniška znanja, znanja s področja informacijsko – 

komunikacijske tehnologije in druga.  

Vrednote, ki smo jim zavezani. 

Znanje, učenja, ustvarjalnost, poštenost, odgovornost, zaupanje, 

vztrajnost, doslednost, varnost, pozitivnost, komunikativnost, 

inovativnost, kompetenčnost, etičnost, ažurnost ter spoštovanje 
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sočloveka, spoštovanje narave, spoštovanje kmetijske zemlje, 

spoštovanje hrane, spoštovanje dela, spoštovanje dela naših 

prednikov in naravne ter kulturne dediščine nasploh, spoštovanje 

tradicije Kmetijske šole Grm Novo mesto ter upoštevanje 

temeljnih določil vljudnostnega obnašanja. 

Razvojna vizija šole. 

Skozi vse svoje aktivnosti dela se trudimo približati zastavljeni viziji - 

postati zibelka izobraževanja, usposabljanja in razvoja odličnih 

strokovnjakov praktikov, zaposljivih na področju naših strokovnih 

usmeritev.  

S programom določene usposobljenosti in poklicna znanja 

študentov zaokrožamo v celovite kompetence, ki temeljijo na 

kakovostnem izobraževanju, vzgoji za spoštovanje sočloveka in 

narave, usposabljanju za delo in spretnostih ter krepitvi splošnih 

znanj, skupaj s širšim okoljem in našimi diplomanti pa oblikujemo 

politiko razvoja že navedenih strokovnih področij in razvijamo nova 

delovna mesta. V okviru številnih projektov, ki jih razvijamo tudi 

skupaj študenti, pa se, v skladu s trendi, vse intenzivneje odpiramo 

v mednarodno okolje in si prizadevamo segmente 

internacionalizacije vnesti tudi v sam študijski proces.  

Verjamemo, da s trajnim prizadevanjem za izboljšave, ob dejstvu, 

da v študijski proces vnašamo oseben pristop in si prizadevamo za 

karierni razvoj posameznika, tako hodimo po poti odličnosti. Koliko 

smo pri tem uspešni pa boste seveda presodili sami. 
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ZAHVALA ŠTUDENTOV 

»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice. 

A če ne prideš ne prvič ne drugič 

do krova in pravega kova, 

poskusi vnovič in zopet in znova.« 

(Tone Pavček) 

Danes ponosno stojimo tu, kjer smo zaključili naša študentska leta, 
ter se podajamo novim izzivom naproti. To nam je uspelo z 
vztrajnostjo in s hojo zmeraj do konca.  

Zagotovo vsak dosežen cilj predstavlja določeno prelomnico in 
dejstvo, da nekaj zmoremo. Študij na višji šoli, ki ga danes uspešno 
zaključujemo, je na vseh nas pustil določen pečat. Različne študijske 
smeri so nam omogočile, da si je vsak posameznik izbral ravno tisto, 
ki mu je najbolj pisana na kožo. Študentje smo poslušali predavanja, 
aktivno sodelovali na vajah, vse skupaj pa so popestrile eno - ali 
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večdnevne ekskurzije, na katerih smo bili poleg pridobljenih znanj in 
izkušenj deležni tudi zabave in druženja. Teoretični del smo prenesli 
še v prakso, poprijeli za pravo delo in se iz predavalnic preselili na 
teren. Postali smo poznavalci svojega področja. S študijem na Višji 
strokovni šoli nismo pridobili le tehničnih znanj. Pridobili smo 
splošno razgledanost, občutek do soljudi, dobro organiziranost, 
izkušnje v realnem okolju, čut za pomembnost lokalnega, odkrivali 
smo svet izven naših meja... Nekateri so na Grmu našli celo 
zaposlitev. 

Naša študijska pot je bila prepletena z delom in  mnogimi prijetnimi 
trenutki. Za te trenutke ste krivi vi, zaposleni na Grmu. Brez naših 
profesorjev in ostalih zaposlenih bi bilo vse zgoraj našteto za nas še 
naizpolnjeno. Hvala vsem, da ste svoje znanje širili med nas in nas 
spodbujali v trenutkih, ko nam je zmanjkalo motivacije. 

Najlepša hvala ravnateljici Višje strokovne šole g. Heleni Jurše 
Rogelj, ker je verjela v nas, nas spodbujala, poslušala in nam 
pomagala tekom celotnega študija. 

Iskrena zahvala naši referentki, g. Irmi Svetec Hudoklin, ki je vedno 
tam, za nas. Dosledno nam je odgovarjala na naša vprašanja in 
nejasnosti, nas obveščala, se nam prilagajala in nas bodrila. Hvala za 
vso potrpežljivost in veliko mero sočutja. 

Posebna zahvala tudi mentorjem diplomskih nalog. Brez vas bi 
marsikatera naloga ostala le pri ideji in zagotovo se danes ne bi 
zbrali v takem številu. Hvala vam za vso pomoč pri izvedbi naloge, 
predvsem pa hvala, ker ste zaupali v nas. 

Na koncu se zahvaljujem vsem našim najbližjim za njihovo 
potrpežljivost in nesebično pomoč. Ko smo mi popustili, so nas 
dvignili in poskrbeli za nov zagon za doseganje zastavljenih ciljev. 
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Ne glede na to, ali diploma na višji šoli predstavlja začetek kariere 
ali pa vmesno stopničko na poti do nečesa večjega, je za vsakega 
izmed nas to potrdilo, da zmoremo narediti korak naprej v lepo 
prihodnost! 

Še enkrat, hvala vsem iz srca! 

V imenu študentov: Manca Kavšček, organizatorka poslovanja v 

gostinstvu in turizmu 



Zbornik povzetkov diplomskih nalog Višje strokovne šole Grm Novo mesto, 
december 2019 

Višja strokovna šola – 19. leto z vami…                                                                            60 

PREJEMNIKI CERTIFIKATA „ZAUPANJA VREDEN”  

Ne čakajte, da se bo nekaj premaknilo- 

pojdite 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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Certifikat „zaupanja vreden“ prejmejo: 

Področje: ZELIŠČARSTVO 

Coter Tjaša 

Pavlić Lidija 

Češek Lidija 

Kurent Špela 

Papež Metka 

 
Področje: LOGISTIKA IN MEHANIZACIJA V KMETIJSTVU 

Ožbolt Filip   

  

  
Področje: NADOMEŠČANJE IN DEŽURNA OPRAVILA NA KMETIJSKEM 
GOSPODARSTVU 

Trlep Anja  

 
Področje: PREDELAVA MLEKA 

Mrgole Klavdija  

 
Področje: ORGANIZACIJA TURISTIČNIH DOGODKOV 

Skubic Jože 

Zabukovec Katja 

 

 

 



Zbornik povzetkov diplomskih nalog Višje strokovne šole Grm Novo mesto, 
december 2019 

Višja strokovna šola – 19. leto z vami…                                                                            62 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
Irma Svetec Hudoklin, dipl. ekon. 

  Oblikovanje: 
Irma Svetec Hudoklin, dipl.ekon. 

Priprava in tisk: 
Spes grafika 

Število izvodov:  
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