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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. Leta 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,
gospodarstvo in zeleni turizem prav posebno mesto.

krožno

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
OD DECEMBRA 2017 DO DECEMBRA 2018
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1. CVITKOVIČ ALEŠ

POMEN GOZDA V KRAJINSKEM PARKU
LAHINJA

Mentor: Anton Goršin
Z našo raziskavo smo želeli odkriti, kakšen pomen ima gozd na
območju Krajinskega parka Lahinje, hkrati pa smo z raziskavo želeli
ugotoviti tudi, kako je z varnostjo pri delu v tukajšnjih gozdovih in
kakšno znanje o gospodarjenju z gozdom imajo tukajšnji lastniki
gozdov. Gozd ima za človeka izjemno in nenadomestljivo vrednost,
saj je s svojo zeleno površino eden izmed najpomembnejših
porabnikov ogljikovega dioksida in hkrati proizvajalcev kisika. Gozd
daje človeku zaščito, zavetje, hrano, prostor za rekreacijo in je
hkrati tudi izjemno veliko skladišče energije.
Z raziskavo smo potrdili, da je lastnikom gozd v Krajinskem parku
Lahinja pomembnejši v pogledu proizvodnega namena. Večina
lastnikov gozdov v Krajinskem parku Lahinja namreč les iz
tukajšnjega gozda uporablja kot energetski vir za ogrevanje hiš, le
nekaj večjih lastnikov gozdov v parku pa vrednejši les tudi proda. Za
nelastnike gozdov ima gozd večji socialni pomen, kar pomeni, da je
za njih gozd pomemben rekreacijski prostor, prostor za sprostitev,
učenje … Lastniki gozdov v območju parka so dobro poučeni o delu
v gozdu, v 76 % deležu imajo opravljen tečaj varnega dela z
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motorno žago in varnega dela s traktorjem v gozdu, le v 4 % deležu
pa jih ima opravljen tudi tečaj za nego gozda. Na tem območju
ljudje ne pomnijo hujših nesreč, ki bi se zgodile v gozdu, prišlo naj bi
le do manjših poškodb, odrgnin ali ureznin, ki bi jih lahko preprečili s
popolno uporabo zaščitne opreme, saj smo v analizi ankete
ugotovili, da večina anketiranih lastnikov uporablja le posamezne
dele zaščitne opreme, predvsem gozdarske zaščitne hlače in
gozdarske čevlje. Ugotovili smo, da je v času zadnjih petih let število
nesreč manjše, saj so se v tem obdobju izvajali različni tečaji za
varno delo v gozdu. Pred več kot petimi leti tudi ni prišlo do hujših
nesreč, so se pa dogajale manjše nesreče, katerih sedaj skorajda ni
več.
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2. BARTOLJ SIMON

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

Mentorica: dr. Mateja Colarič Bajc
Namen naloge je bil poiskati informacije o pridelavi aronije kot tudi
postaviti manjši lastni nasad, pridelovati aronijo in raziskati
prepoznavnost aronije v domači občini Šentrupert na Dolenjskem.
Ugotovili smo tudi, da je pomen aronije večplasten – plodovi so
pomembni zlasti z vidika kulinarike in nutricionistike, cvetovi so
bogata spomladanska paša opraševalcev, rdeča barva jesenskega
listja predstavlja okrasno vrednost te rastline, pozabljene ali
nezavarovane črne jagode pa so od zorenja dalje hrana za ptice. Na
podlagi pregledane literature, lastnih izkušenj ter analize ankete,
izvedene z občani Šentruperta, lahko zaključimo, da ima pridelava
aronije v Sloveniji prihodnost. Kupci iščejo kakovost, dobro ločijo
različne načine pridelave in so pripravljeni odšteti več za ekološko
pridelano aronijo, zato tudi naš nasad aronije že kar kliče po
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razširitvi obsega pridelave, izboljšanju tehnologije pridelave ter po
certificirani
ekološki
pridelavi
in
predelavi.
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3. METELKO KLEMEN

ANALIZA VODE IZ VRTINE NA KMETIJI
METELKO IN NJENA PRIMERNOST ZA
NAPAJANJE ŽIVALI

Mentorica: Jana Goršin Fabjan
Na domači kmetiji smo izvrtali vrtino za napajanje živine. Ta črpa
vodo iz globine 120 metrov pod zemeljskim površjem. Namen te
investicije je bilo znižanje stroškov vode pri napajanju živali. Zaradi
možnosti oporečnosti vode sem opravil analizo na nekatere
indikatorske parametre za pitno vodo (koliformni organizmi,
amonijevi, fosforni, nitratni in nitritni ioni, barva, motnost …).
Raziskal in opisal sem nekatere za našo kmetijo pomembne
dejavnike v vodi. Pri prvi analizi vode se je ta izkazala za
neoporečno. Rezultati, pridobljeni ob drugi ponovitvi, so pokazali
kontaminacijo vode s koliformnimi in termotolerantnimi
koliformnimi organizmi, ter bakterijo vrste Escherichia coli.
Podobne rezultate sta podali tretja in četrta analiza, kar pomeni da
voda ni primerna za uživanje. Pri živalih ni bilo opaziti sprememb ob
zaužitju vode iz vrtine, zato se napajanje iz tega vira ni zaustavilo.
Glede na pridobljene rezultate bi bila voda primerna za namakanje
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rastlin ter čiščenje hlevov, saj jo koncentracija kalcijevega oksida
uvršča pod srednje trde vode.
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4. SLAK MATEJ

Z VRTA NA MIZO – KULINARIČNE
MOJSTROVINE V OBČINI
MIRNA PEČ

Mentorica: dr. Lea Kužnik
Somentor: mag. Sebastjan Repnik
Z diplomsko nalogo »Z vrta na mizo – kulinarične mojstrovine v
občini Mirna Peč« želim predstaviti nekdanji pomen vrtov, uporabo
vrtnin in prehranjevalne navade v mirnopeški občini. Ker ni
primerne literature, sem na terenskem raziskovanju intervjuval
predvsem starejše občane. Izvedel sem, da so prebivalci s pomočjo
vrtov in zelnikov pridelali vso zelenjavo, ne le zase, temveč tudi za
živali. Najbolj razširjen tip vrta je mešani vrt, na katerem so pridelali
zelenjavo, sadje, rože in začimbe. Kaj so jedli, je bilo odvisno od
letnega časa, praznikov in vrste dela. Najlepši del leta je bila jesen,
ko je bil čas pobiranja pridelkov, saj je bilo takrat več hrane.
Pomemben vpliv na pripravljanje hrane in prehranjevalne navade so
imeli prazniki, saj so takrat pripravili imenitnejše jedi, kot so štruklji,
bel kruh, meso in potice. Vsakdanje jedi so bile enostavne, precej
enolične in večinoma brezmesne. Prevladovali so žganci s kislim
zeljem ali repo, močniki in enolončnice. Ob glavnih kmečkih
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opravilih, ko so k hiši prišli delavci, so pripravili boljše, močnejše
jedi. Kljub temu, da je občina razmeroma majhna, se pojavljajo
razlike v prehranjevalnih navadah in pripravi hrane. Zelenjavo so
znali predelati in shraniti tudi za zimske dni. V času kolin pa so
izdelali mesne izdelke, za katere so točno vedeli kdaj jih bodo lahko
pojedli.
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5. FILIPČIČ AMADEJA

BIOTERAPIJA V WELLNESS TURIZMU

Mentor: mag. Sebastjan Repnik
V diplomski nalogi predstavljam bioterapijo kot eno izmed metod
naravnega zdravljenja na področju wellness turizma. V nalogi
razložim pojem wellnessa ter povezavo alternativne medicine in
wellnessa. Sledi predstavitev, kdo je bioterapevt, kako poteka
odnos med bioterapevtom in stranko, kako nekdo postane
bioterapevt, etika takšnega načina zdravljenja in razumevaje
energijskega sistema v človeškem organizmu. Cilj naloge je bil
analizirati možnost vključitve bioterapij kot metode naravnega
zdravljenja v wellness turistično ponudbo ter tako zajeti različne
metode naravnega zdravljenja. V diplomsko nalogo sem vključila
tudi raziskavo, ki sem jo predstavila v 5. poglavju z naslovom Analiza
anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik je izpolnilo 72
anketirancev. Z analizo njihovih odgovorov in predelano literaturo
lahko potrdim zastavljeno hipotezo, ki se glasi: »Bioterapija kot
alternativna metoda naravnega zdravljenja pozitivno vpliva na
zdravje ljudi.«
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6. STOJKOVSKI ANA

STOPINJE IN SLEDI
KOČEVSKIH GOZDOVIH

ŽIVALI

V

Mentorica: Barbara Turk
Somentor: Martin Žalik, Lovišče s posebnimi nameni Medved
V diplomski nalogi sem obravnavala temo sledenja in spremljanja
stopinj in sledi živali, značilnih za kočevsko območje. Zaradi tempa
in načina življenja je vse več ljudi odtujeno od narave. Poleg
odtujenosti in nerazumevanja naravnih procesov je tudi tovrstno
znanje zanemarjeno. S svojim diplomskim delom sem želela razširiti
znanje o vrstah živali v kočevskih gozdovih in sledi, ki jih puščajo v
času svoje aktivnosti in mirovanja. Diplomsko delo predstavi tudi
prostore, kjer se živali zadržujejo največkrat oziroma najpogosteje,
vzrok prisotnosti ter iz vseh pridobljenih informacij podaja
domnevne vrste živali.
Namen diplomskega dela je tudi predstaviti in opisati načine
sledenja in vrste sledi, saj je opisana tema še dokaj neznana in bi
lahko ljudem omogočila večje doživljanje in hkrati spoznavanje
narave. Med pisanjem diplomske naloge, raziskovanjem in
pridobivanjem podatkov sem ugotovila, da je sprva potrebno znanje
o sami ekologiji in etologiji posamezne vrste živali. Ugotovila sem
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tudi, da je smiselno poznavanje okolice in območja raziskovanja,
zato sem izdelala lokacijski načrt. Pomembno je, da se predhodno
naučimo tehnike spremljanja živali ter načinov prepoznavanja
različnih vrst sledi in posledično tudi ugotavljanja življenjskih navad
posamične vrste divjadi. Tehniki, ki sem ju tudi sama uporabljala,
sta bili tehnika ocenjenega in videnega na terenu ter tehnika
merjenja sledi izbrane stopinje posamezne vrste živali na
opazovanem območju.
Pridobljeno znanje o natančnem poznavanju sledenja in določanju
vrste sledi ter vrste živali pa v mnogih primerih v naravi ne
zadostuje, zato sem prišla do spoznanja, da moramo biti dovolj
samokritični in podajati sprva domneve in ocene, ki nas lahko
kasneje privedejo do dognanj. Spoznanje, ki je na voljo prav vsem,
je tako imenovana nema govorica narave, ki jo bomo razumeli le, če
jo bomo znali razbrati, za kar pa potrebujemo čas in znanje.
Omenjena samokritičnost, znanje in vrline, priučene v času
raziskovanja, namenjenega pridobivanju informacij sledenja in
spremljanja sledi, so me privedle do spoznanja o posameznih vrstah
živali, ki so prisotne v meni znanem okolju, in o njihovem načinu
življenja.
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7. KUKLEC KATJA

VPLIV RASTLINSKE ZASTIRKE NA TALNO
VLAGO TER RAST IN RAZVOJ RASTLIN

Mentorica: Irena Kurajić
V okviru diplomske naloge smo v Meniški vasi pri Dolenjskih
Toplicah med 16. 5. in 27. 9. 2017 raziskovali vpliv senene in
slamnate zastirke na rast in razvoj rastlin. Pri zelju je med poskusom
vodo najbolje zadrževala slamnata zastirka (največ 23,80 % vode v
tleh), pri paradižniku pa senena zastirka (največ 23,39 % vode v
tleh). Najbolj suha so bila nezastrta tla. Rastline zelja so bile sicer
najvišje na tleh, pokritih s senom (povprečno 23,4 cm). Povprečni
premer glav je znašal 12,30 cm, povprečna masa glave je bila 1721,1
g. Rastline paradižnika so najbolje uspevale na tleh, zastrtih s slamo.
V povprečju so merile 111,9 cm v višino in obrodile največ
(povprečno 9,5) plodov na rastlino. Povprečen pridelek paradižnika
na rastlino je dosegel 852,6 g. Tako pri zelju kot paradižniku so
najslabše rasle rastline na nezastrtih tleh. Rezultati naše raziskave
bodo v veliko pomoč manjšim pridelovalcem zelenjave, ki želijo več
pridelka ob čim manjši porabi vode za zalivanje. Katera zastirka pa
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bolj uspešno preprečuje rast plevelom, bi bilo potrebno še dodatno
raziskati.
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8. ČADONIČ NIKA

STRUPENE RASTLINE, ALI JIH POZNAMO

Mentorica: mag. Urška Ogrinc
Z rastlinami se znanstveno ukvarja botanika – panoga biologije.
Rastline so pomemben del našega okolja in so osnova življenja na
Zemlji. Omogočajo življenje vsem drugim bitjem. Brez rastlin ne bi
bilo življenja. Med njimi so tudi strupene rastline, ki so bile tudi
predmet našega raziskovanja. V nalogi sem predvsem raziskovala, v
kolikšni meri laiki poznajo strupene rastline in nevarnosti, ki jih le-te
predstavljajo zanje. Strupenost je lastnost strupenih snovi. Te snovi
lahko s svojim delovanjem poškodujejo organizem. Če je vzrok
strupenosti toksin, govorimo o toksičnosti. Gre za strup nekaterih
mikroorganizmov in rastlin, ki v organizmu povzročijo nastajanje
protiteles. Pri strupenih rastlinah lahko pride do akutne in kronične
zastrupitve. Med strupene rastline prištevamo tudi invazivne ali
tujerodne rastline, ki so se pojavile pri nas. Tujerodne vrste v okolju
popolnoma spremenijo medvrstne odnose, kroženje hranil, fizikalne
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in kemijske dejavnosti. S tem izpodrinejo številne domorodne vrste,
kar vodi v preobrazbo ekosistema.
V okviru raziskovalnega dela diplomske naloge smo uporabili
deskriptivno in kvalitativno metodo dela. Intervju z naključnimi
ljudmi smo opravili individualno. Raziskava je temeljila na dveh
primerih. Prvi primer so mladostniki od 13. do 25. leta starosti, drugi
primer pa ljudje od 30. do 50. leta starosti. Primarni viri so
pridobljeni s polstrukturiranim vprašalnikom, sekundarni viri pa s
pomočjo pregleda strokovne literature (članki, priročniki in učbeniki)
ter medmrežja (baza podatkov COBISS).
Predpostavila sem, da je poznavanje strupenih rastlin v moji okolici
slabo. Veliko ljudi se srečuje s strupenimi rastlinami, tako da za to
niti ne vedo. Nekatere od njih uporabljajo tudi kot okrasne rastline.
Menim tudi, da se slabo zavedajo posledic, ki lahko nastanejo ob
zaužitju strupene rastline. Rezultati, do katerih sem prišla, potrjujejo
mojo domnevo.
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9. SIMČIČ ANJA

ORGANIZACIJA RAZSTAVE SADJA KOT
DEL RAZVOJA NOVEGA TRŽNEGA
PRODUKTA

Mentorica: Angelca Hrovat
Somentorica: Polona Hrovat Mavsar
V diplomski nalogi z naslovom Organizacija razstave sadja kot del
razvoja novega tržnega produkta sem predstavila, kako smo
organizirali razstavo sadja in kaj vse je bilo potrebno narediti. Poleg
razstave smo imeli tri spremljajoče aktivnosti: ocenjevanje prvih
vzorcev sadnega prigrizka, ki ga razvijamo v projektu z naslovom
Sadni prigrizek s sporočilom slovenske dediščine, raziskovanje
percepcije potrošnika do travniških sadovnjakov in percepcije
potrošnika do embalaže. Razstavo sadja in tri spremljajoče
aktivnosti smo med seboj povezali, saj smo tako ljudem predstavili,
kaj je travniški sadovnjak in iz česa je narejen sadni prigrizek. Sadni
prigrizek bo izdelan in postavljen na trg izključno iz sadja
neškropljenih travniških sadovnjakov. Na podlagi ugotovitev v
raziskavi lahko potrdim obe delovni hipotezi, in sicer, da imajo
slovenski travniški sadovnjaki zelo bogato gensko pestrost ter da se
da iz tega sadja narediti prigrizek, ki ga imajo radi otroci in odrasli.
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10. ZUPANČIČ ALJA

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

Mentorica: Angelca Hrovat
Diplomska naloga opisuje potencialni delovni mesti na naši kmetiji.
Ugotavljala sem, ali je možno z dodatno dejavnostjo v smeri
konjeništva – šole jahanja ustvariti eno do dve delovni mesti. Na
kmetiji bi se ukvarjali z živinorejo, in sicer z vzrejo govejih pitancev,
treniranjem mladih konj in šolo jahanja. Predelovali bi mlečne
izdelke, kot so sir, skuta in smetana – vse po starem babičinem
receptu. Prodajali bi tudi drva in cviček.
Za uresničitev moje poslovne zamisli bi bilo treba narediti še konjski
hlev in manežo, nabaviti konje in opremo za jahanje. To nas bi stalo
93.000 evrov. Polovico bi pridobila iz finančnih podpor države in EU,
drugo polovico pa bi prispevala sama.
Z mrežnim planom dela sem izračunala, da bo treba za dosego
načrtovane proizvodnje opraviti 5749 ur letno. To sta dve delovni
mesti in pomoč ob delovnih konicah. Izračuni kažejo, da bi imeli
84.584 evrov stroškov in 95.000 evrov prihodkov. Največ prihodkov
bi doprinesli jahalna šola in prodaja bikov pitancev. Razlika med
prihodki in stroški bi znašala 10.416 evrov v korist prihodkov.
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Na podlagi vseh izračunov lahko trdim, da lahko s šolo jahanja,
prodajo govejih pitancev, mlečnih izdelkov, drv in cvička ustvarimo
dve delovni mesti.
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11. GOLOB BARBARA

RIBE IN ZELIŠČA, NESKONČEN VIR
KOMBINACIJ

Mentorica: Anica Pajer
Ribe so v priporočilih zdravega prehranjevanja pomembno
beljakovinsko živilo, ki poleg lahko prebavljivih beljakovin z visoko
biološko vrednostjo vsebujejo tudi esencialne maščobne kisline in
za zdravje koristne vitamine ter minerale. Ribe lahko pripravimo na
več načinov. Možnost za pripravo raznolikih ribjih jedi se še poveča,
če osnovne sestavine obogatimo z dišavnicami, zelišči in začimbami,
ki močno vplivajo na organoleptične lastnosti hrane.
V diplomski nalogi sem prikazala možnosti kombiniranja mesa
kalifornijske postrvi – šarenke in dimljenih postrvi s sezonskimi
dišavnicami, zelišči in začimbami. Oblikovala sem osem štirihodnih
menijev za štiri letne čase z namenom obogatitve gostinske
ponudbe.
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12. OKLEŠČEN LUCIJAN

TRAJNOSTNO OHRANJANJE NARAVE V
KRAJINSKEM PARKU KOLPA

Mentorica: Helena Jurše Rogelj
Somentorica: Anita Golobič Prosenjak, Krajinski park Kolpa
V diplomskem delu je izpostavljena vloga trajnostnega ohranjanja
narave v Krajinskem parku Kolpa (KPK). Kulturne in naravne
vrednote se na tem območju prepletajo. Predstavljeno je varstvo
narave v Sloveniji na splošno, medtem ko je KPK, ki spada med širša
zavarovana območja narave in obsega več ožjih zavarovanih
območij, obravnavan podrobneje. Opisani so tudi predpisani
varstveni režimi, ki se izvajajo v parku. Pod vplivi različnih
dejavnikov se v KPK izvaja trajnostno varovanje narave ob hkratnem
sonaravnem in trajnostnem razvoju turizma in drugih dejavnosti. Za
raziskovanje stanja v parku sta bili uporabljeni metoda zbiranja
podatkov o stanju krajine, naravnih vrednotah, ekosistemih, biotski
raznovrstnosti in vplivnih dejavnikih na trajnostno ohranjanje
narave, skupaj z metodo anketiranja obiskovalcev, turističnih
ponudnikov in lokalnega prebivalstva. Opredeljene so težave pri
izvajanju ukrepov in potencialne nevarnosti za naravno okolje,
prisotnost pozitivnih in negativnih dejavnikov in mnenja ter ocene o
izboljšavah.

Višja strokovna šola – 18. leto z vami…

36

Zbornik povzetkov diplomskih nalog Višje strokovne šole Grm Novo mesto,
december 2018

13. KOZJEK SARA

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

Mentor: dr. Jože Podgoršek
Namen diplomskega dela je bilo preizkusiti in ugotoviti, katera
izmed najbolj razširjenih vrst česna (Allium sativum L.) je
najprimernejša za pridelavo v Sloveniji. Česen je začimbna rastlina,
ki uspeva v toplem in zmernem podnebju. Česen se uporablja tako v
kulinarične kot tudi medicinske namene. Namen moje naloge je bilo
raziskovanje sortimenta česna. Raziskovanje in delo je potekalo na
domači kmetiji v Hrastovem Dolu. Osredotočila sem se na vsako
posamezno, od skupno dvaindvajset sort, z namenom ugotoviti,
katera sorta se je najbolje obnesla v Sloveniji in kakšen je bil končni
rezultat same pridelave. Sadila sem v jesenskem času, tako da sem
tekom pričetka zasaditve in zaključku rasti spremljala sam potek
rasti in razvoja rastlin. Poskus sem izvajala od meseca oktobra 2013
do konca julija 2014. Tekom svoje raziskave sem sledila razvoju in
rasti česna, potrebi po gnojenju in sami oskrbi rastlin ter
ogroženosti pred samimi škodljivci. Spremljala sem tudi pojav
različnih razvojnih faz česna (vznik, prezimovanje, nadaljevanje s
spomladansko rastjo, cvetenje, zorenje, spravilo) in pridelovalni
potencial, saj sem pridelek tehtala in določila lastnosti glavic
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posamezne sorte. Podatki, ki sem jih pridobila v raziskavi bodo
služili za samo ugotovitev, katere sorte česna je smiselno pridelovati
v Sloveniji.
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14. MATEKOVIČ KATARINA

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

Mentor: dr. Julij Nemanič
Vinogradništvo in vinarstvo imata v Beli krajini že zelo dolgo
tradicijo. Vpliv sredozemsko-celinskega podnebja, pestrost tal in
človek prispevajo, da se vina in organoleptične lastnosti vinogradov
razlikujejo. Najbolj razširjene sorte, ki jih gojimo v Beli krajini, so
modra frankinja, laški rizling, kraljevina, žametovka, rumeni muškat,
sauvignon in portugalka. Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti razliko
med pridelavo mlade portugalke s klasično metodo in metodo
(semi)polkarbonske maceracije (KM) ter vpliv karbonske maceracije
na organoleptični značaj vina. V poskus sem pri vzorčenju pred
trgatvijo vključila 10 trt, na katerih sem spremljala maso 100 jagod,
volumen soka, sladkor in količino skupnih kislin. Celoten poskus je
vseboval grozdje z 80 trt, iz katerih sem pridelala vino mlade
portugalke v dveh posodah s klasično in dveh posodah s karbonsko
maceracijo. Dnevno sem dvakrat ugotavljala gibanje temperature v
vrelnih posodah in spreminjanje sladkorne stopnje. Končno vino
sem tipizirala v razmerju 70 % klasične in 30 % karbonske
maceracije. Dnevno sem tudi pokušala nastajajoče mlado vino in
macerirane jagode, da bi zaznala razliko v značaju vin mlade
portugalke med obema postopkoma.
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15. KAŠIČ IGOR

STARA HIŠNA IMENA V OBČINI MIRNA

Mentorica: dr. Lea Kužnik
Evolucija je človeka pripeljala do točke, ko se v svetu težko ustvari
nekaj, kar bi povzročilo revolucijo na katerem koli področju. Zato se
je začel zatekati vase, v svoj človeški potencial. Psihologi, sociologi,
antropologi, filozofi in ostala akademska sfera raziskuje človeka z
vidika njegovih neizkoriščenih rezerv. Zgodovina človeštva je pestra.
V njej so pozitivne in negativne zgodbe, današnji človek pa skuša
ohraniti ali obuditi predvsem pozitivne zgodbe. Ena izmed njih so
stara hišna imena, slovenska posebnost, ki lahko posamezniku
veliko pomeni, saj je na hišno ime in s tem na svoje prednike še
kako ponosen. To sem občutil tudi na obiskih pri starejših občanih in
občankah, ki so mi pomagali pri terenskem delu in se s tem na nek
način vrnili v svojo mladost. Upam, da bom s to diplomsko nalogo
pripomogel k temu, da bomo oz. bodo na preteklost naših
prednikov ponosni tudi naši zanamci. Nekaj predlogov, na kakšen
način bi to lahko storili, sem napisal v tej diplomski nalogi. Seveda
pa je še veliko neodkritih variant, ki bi dale hišnim imenom mesto v
družbi, ki si ga zasluži.
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16. TERKOV MOJCA

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

Mentorica: dr. Mateja Colarič Bajc
Diplomska naloga obravnava načine varstva rastlin pred škodljivimi
organizmi v srednjem veku. S pomočjo ustrezne literature
predstavimo življenje kmeta v srednjem veku in njegovo spopadanje
s škodljivimi organizmi. Predstavljeni so preprosti recepti izdelave
pripravkov, pršil in vab, ki so jih uporabljali takrat. Omenjeni so tudi
prvi načini biotičnega varstva rastlin, homeopatski načini ter
pomembna literatura s področja varstva pred škodljivimi organizmi
iz tistega obdobja. Drugi del diplomske naloge je eksperimentalni. Z
zanimivimi načini varstva rastlin v srednjem veku smo najprej s
kratko predstavitvijo ozavestili mladostnike iz šole Grm Novo mesto
– center biotehnike in turizma. Sledila je izvedba kratke ankete, na
podlagi katere smo poskušali ugotoviti, koliko načinov varstva
rastlin pred škodljivimi organizmi se je ohranilo do danes in ali te
načine mladostniki še poznajo. Kar nekaj načinov varstva pred
škodljivimi organizmi iz srednjega veka se je ohranilo vse do danes,
prav tako tudi z njimi povezanimi običaji in pregovori. Posamezni
anketiranci uporabljajo nekatere od predstavljenih načinov varstva
rastlin. Izsledki anket so pokazali razliko v zanimanju za

Višja strokovna šola – 18. leto z vami…

41

Zbornik povzetkov diplomskih nalog Višje strokovne šole Grm Novo mesto,
december 2018

predstavljene načine varstva pred škodljivimi organizmi med dijaki
in študenti ter med posameznimi skupinami študentov. Poleg
motiva ozaveščanja smo želeli spodbuditi naše anketirance, da
poskusijo izvesti kakšen predstavljeni način v prihodnje tudi sami
ter tako preverijo neposredne informacije o tem, če predstavljeni
načini delujejo ali ne. Nadalje pa bi lahko tudi raziskali, zakaj so
določeni načini delovali v srednjem veku in zakaj morda niso
učinkoviti v 21. stoletju.
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17. ČAMPA DOMEN

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

Mentorica: dr. Mateja Colarič Bajc
Trend zanimanja za kakovostno hrano se zadnja leta opazi tudi v
Sloveniji, ko zanimanje potrošnikov in tudi zakonsko predpisan
delež ekološke hrane (pa tudi lokalne hrane) v javnih zavodih
rasteta hitreje kot sama domača ekološka pridelava. Veliko
pozornosti je namenjeno ekološkemu kmetovanju tudi drugod po
svetu. Njegov delež v proizvodnji živil raste iz leta v leto. Le z dobro
predstavitvijo in finančnimi spodbudami v tej panogi lahko
povečamo domačo ekološko pridelavo sadja in zelenjave. Svetovni
trend pridelave in potrošnje je močno pozitiven. Pri potrošnikih je
ključnega pomena ozaveščanje o prednostih ekološke pridelave v
primerjavi s konvencionalno pridelavo ter dobra seznanitev z
zahtevami za ekološki način pridelave (kontrola ekoloških kmetij,
označevanje ekološke hrane, priprave tal za sajenje, osnove za
gnojenje in varstvo pred škodljivimi organizmi, pomen kolobarjenja
in mešanih posevkov, raba ekoloških semen in sadik …). To lahko
dosežemo z informiranostjo preko različnih medijskih kanalov in
vsebin (televizija, časopisi, revije, spletne strani, reklamni panoji). V
diplomski nalogi smo želeli spodbuditi prebivalce občine Ribnica k
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ekološki pridelavi sadja in zelenjave oz. k nakupu teh pridelkov, v
kolikor prebivalci nimajo možnosti za lastno pridelavo. S pomočjo
anketnega vprašalnika smo preverili, kolikšno je zanimanje za
ekološko pridelavo sadja in zelenjave ter kakšen je njihov odnos do
takšnega načina pridelave. Ugotovili smo pozitiven odnos do
ekološko pridelanega sadja in zelenjave. Prebivalci so naklonjeni
nakupu iz ekološke pridelave in nadaljnjemu razvoju te panoge, saj
se zavedajo, da je ekološka pridelava bolj zdrava in koristna od
konvencionalne. Potrebno je še povečati seznanjenost z razlikami v
kakovosti med pridelki iz ekološke, integrirane in konvencionalne
pridelave, saj anketiranci slabo razlikujejo vse tri načine pridelave.
Priporočamo, da lokalna politika poveča ozaveščanje prebivalcev
občine Ribnica o ekoloških pridelkih preko ekološke tržnice, lokalnih
časopisov in revij, prav tako pa tudi preko Kmetijsko-gozdarske
zadruge Ribnica ter seveda preko Kmetijsko-gozdarskega zavoda
Ljubljana, izpostava Ribnica, ki organizira različna izobraževanja o
ekološkem kmetovanju na tem območju.
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18. GORŠE PATRICIJA

ŠETLANDSKI PONI – PRIPRAVA IN
VODENJE

Mentorica: Barbara Turk
V diplomski nalogi sem predstavila pripravo in vodenje šetlandskega
ponija. Najprej sem predstavila ključne podatke o pasmi, na primer
izvor pasme, njen razvoj, uporaba … Nadaljevala sem s
predstavitvijo rejskega programa pasme šetlandski poni. Naredila
sem primerjavo velikosti populacije med letoma 2010 in 2018.
Ključni del diplomske naloge je bila sama priprava na razstavo in
razstava. Opisala sem pripravo na razstavo in samo razstavo štirih
šetlandskih ponijev, katerih lastnica je Barbara Turk. Diplomsko
nalogo sem zaključila z anketo. V njej me je zanimalo, kako lastniki
oziroma rejci svoje šetlandske ponije pripravijo na razstavo, s čim jih
krmijo, koliko časa porabijo za treninge in kako so na koncu
zadovoljni z rezultatom.
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19. KUK NIKA

PROIZVODNJA
IN
UGOTAVLJANJE
KVALITETE KRME NA EKOLOŠKI KMETIJI
MAJERLE

Mentorica: Barbara Turk
Somentorica: Ana Ogorelec, KGZS – Zavod Ljubljana
Ekološka kmetija Majerle se nahaja na nižinskem kraškem območju
z izredno razgibanim terenom, kar vpliva na način pridelave krme.
Ekološka kmetija Majerle obdeluje okoli 80 ha obdelovalnih površin
na plitvih peščenih tleh, ki omogočajo velik hektarski donos. Kmetija
bi s to nalogo rada pridobila nova znanja o pridobivanju krme s čim
manjšimi stroški in čim večjo količino kakovostne krme, kar bi lahko
pripomoglo k povečanju črede in uspešni reji.
Opazovali smo proizvodnjo in kakovost krme na kmetiji. Na kmetiji
smo proučevali štiri travniške enote, ki so bile označene in popisane
po določeni velikosti, ter smo jih med seboj primerjali. Leta 2017
smo na proučevanih travniških enotah ugotavljali floristično sestavo
travne ruše ter naredili analizo tal, pri čemer smo ugotavljali njihovo
reakcijo. S pomočjo različnih materialov in metod smo ugotovili, da
so na kmetiji predvsem kisla, nevtralna in siromašna tla.
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20. PIŠKURIČ LUCIJA

ORGANIZACIJA IN PRIPRAVA CATERINGA
ZA IZVEDBO POROKE

Mentor: mag. Sebastjan REPNIK
V svoji diplomski nalogi predstavljam redne obroke, ki nas
spremljajo ves dan, in izredne obroke, ki niso tako pogosti, vendar
za gostinski obrat predstavljajo dodano vrednost. V nadaljevanju
naloge sledi predstavitev organizacije in priprave cateringa za
izvedbo poroke, kjer opisujem njun potek v gostinskem obratu. Za
primer sem sestavila poročni meni in zanj izračunala ceno oz.
kalkulacijo. Cilj naloge je bil v poročno ponudbo uvrstiti jedi višje
kakovosti. Prikazala sem postavitev bifejske mize in prostora za
izvedbo catering poroke. Opisala sem tudi zadolžitve za določeno
pripravo in protokol izvedbe izrednega dogodka. V diplomsko
nalogo sem vključila tudi SWOT-analizo za catering in klasično
poroko. V praktičnem delu diplomske naloge je prikazan anketni
vprašalnik, v katerem sem anketirance spraševala o catering in
klasični poroki. Z diplomsko nalogo sem predstavila vse potrebne
korake od organizacije do priprave izrednega dogodka.
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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 krova,
poskusi: vnovič in zopet in znova.«
Tone Pavček nam v pesmi Popotnik sporoča, da moramo vztrajati.
Če nam ne uspe prvič, se moramo potruditi vnovič in le tako nam bo
uspelo. Poslušati moramo svoje srce, ki nam kaže smer, da pridemo
do zlate stopničke. V življenju je lepo le, če s svojim srcem iščemo
resnico, lepoto in ljubezen. To so pomembne vrednote. Prav je, da
nas te vodijo skozi življenje.
Danes ponosno stojimo tu, kjer smo zaključili naša študentska leta
in se podajamo novim izzivom naproti. Naša študijska pot je bila
prepletena z delom in z veliko prijetnimi trenutki med druženjem s
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prijatelji in profesorji. Na tej šoli nismo bili zgolj številka, temveč
ljudje, za katere jim na Bajnofu ni vseeno. Tudi sami smo si življenje
popestrili z nasmehom ter sprejemali izzive, ki ste nam jih ponujali.
Verjetno nas je veliko tukaj, ki nam ta diploma pomeni odskočno
desko za nadaljevanje študija, nekaterim pa tudi možnost
zaposlitve.
V življenju srečamo ogromno ljudi. Z njimi si tako ali drugače,
oblikujemo vezi.
Dragi profesorji in predavatelji, hvala za vse znanje, ki ste nam ga
dali, za spodbudo v težkih trenutkih, za trud, da bi bile ure zabavne.
Spoštovana ravnateljica Višje strokovne šole Grm Novo mesto
gospa Helena Jurše Rogelj, iskrena hvala, ker ste nas spodbujala in
zagotavljala, da zmoremo več, kot smo si predstavljali.
Referentki, gospe Irmi Svetec Hudoklin in vsem mentorjem
diplomskih nalog, se zahvaljujemo, da ste nam ponudili pomoč in si
vzeli čas vedno, ko smo vas potrebovali.
Dragi najbližji! Posebna zahvala gre prav vam, saj ste nam vedno
stali ob strani. Ste nas spodbujali v težkih trenutkih in se z nami
veselili lepih trenutkov. Dajali ste nam moč.
Še enkrat prav lepa hvala vsem.
V imenu študentov: Anja Simčič, inž. naravovarstva
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PREJEMNIKI CERTIFIKATA „ZAUPANJA VREDEN”
Ne čakajte, da se bo nekaj premaknilopojdite in nekaj premaknite.
(William Walker Atkinson, Skrivnost uspeha)

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

Hrastar Anja

Področje: LOGISTIKA IN MEHANIZACIJA V KMETIJSTVU
Bahor Gregor

Kovačič Gašper

Bartol Rok

Krajnc Tomaž

Čampa Žan

Pirnat Luka

Grmovšek Anže

Ulčar Matej

Kostelac Jan

Podgoršek Luka

Področje: TRŽNA LOGISTIKA
Levak Ana
Področje: TRŽENJE IN TURIZEM
Kepa Valentina
Področje: ORGANIZACIJA TURISTIČNIH DOGODKOV
Bobnar Monika

Osojnik Kaja

Kavšček Manca

Lazić Nikoleta
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Založila in izdala:
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Višja strokovna šola
Uredniški odbor:
Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet.
Helena Jurše Rogelj, univ. dipl. inž. agr.
Irma Svetec Hudoklin, dipl. ekon.
Oblikovanje:
Irma Svetec Hudoklin, dipl.ekon.
Priprava in tisk:
Spes grafika
Število izvodov:
100
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