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Ob zaključku leta ponavadi delamo analizo opravljenega dela v letu, ki je za nami in hkrati 
pripravljamo nove načrte za leto, v katerega vstopamo.  
 
Kmetijska šola Grm Novo mesto se je v letu 2007 soočala z različnimi novostmi oziroma 
spremembami. Tako je Vlada Republike Slovenije 12. junija 2007 sprejela sklep o pridružitvi 
Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto h Kmetijski šoli Grm Novo mesto in nastal 
je center Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, ki je sestavljen iz 5 organizacijskih 
enot:  
 

• Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,  

• Srednja šola za gostinstvo in turizem,  

• Višja strokovna šola,  

• Dijaški in študentski dom ter  

• Medpodjetniški izobraževalni center (MIC).  
 
Prav tako je prišlo do novosti tudi na področju Višje strokovne šole, saj smo v študijskem letu 
2007/08 začeli izobraževati redne in izredne študente 1. letnika v prenovljenem 
izobraževalnem programu Upravljanje podeželja in krajine.  

 

Prav tako pa na Višji strokovni šoli tudi v bodoče stremimo k novostim. Tako si v bližnji 
prihodnosti prizadevamo bodočim študentom Višje strokovne šole ponuditi več izbire na 
področju izobraževalnih programov in jim posledično omogočiti tudi večje možnosti za 
zaposlitev, hkrati pa želimo s tem poskrbeti za boljši gospodarski in socialni razvoj JV 
Slovenije. Tako si zelo prizadevamo, da bi morda že v novem študijskem letu na Višji 
strokovni šoli pričeli izobraževati v študijskih programih Živilstvo in prehrana, Gostinstvo in 
turizem ter Hortikultura, v bodoče pa še v študijskem programu Gozdarstvo in lovstvo.  
 
Vse bolj zahtevnim in hitro se spreminjajočim tehnološkim postopkom na področju 
kmetovanja in večjim težnjam po dopolnjevanju osnovne kmetijske dejavnosti z  različnimi 
dopolnilnimi dejavnostmi, prav tako tudi vse večjemu pomenu razvoja turizma in s tem 
gostinstva lahko v Sloveniji sledimo le s pomočjo ustrezno izobraženih in usposobljenih ljudi. 
Ustrezna izobrazbena struktura pa je kot že rečeno tudi eden osnovnih pogojev za ohranjanje 
delovnih mest in ustrezen razvoj naše regije ter s tem tudi celotne Slovenije.  
 

V duhu letne analize in dogodka zaradi katerega smo se danes zbrali, torej podelitve diplom, 
pa lahko ugotovim, da je bilo leto 2007 zelo uspešno. Vsekakor je oblikovanje diplomske 
naloge, uspešen zagovor le-te in s tem zaključek študija za vsakega diplomanta Višje 
strokovne šole med najbolj pomembnimi dogodki v letu oziroma v življenju. Ob tokratni 
podelitvi diplom je tako zbranih kar 30 novih diplomantov in prav tako izdelanih 30 
zanimivih diplomskih nalog. 
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Ob začetku leta 2008, ki smo ga vsi skupaj začeli slavnostno, torej s podelitvijo Vaših diplom, 

želim vsem Vam še veliko uspehov na Vaši poslovni in osebni poti. 
Ne pozabite pa tega, da se človek vse življenje bogati prav z učenjem. Torej, dosegli ste 

veliko, a potrebno je iti naprej po tej poti učenja!!! 
 
 Novo mesto, 31. 1. 2008           v. d. ravnateljice Višje strokovne šole 
         mag. Tjaša Vidrih 
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1. Matjaž TURK: Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril –
Gozdarska kmetija 
 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 

 

 
 
 
 

 
Vsebina diplomske naloge je poslovni načrt za kmetijo Turk. Za vsako dejavnost,  ki se na 
novo uvaja, je predhodno potrebno izdelati poslovni načrt, da vidimo ali se bo takšno 
poslovanje, v katerega se spuščamo, dolgoročno ali pa tudi samo kratkoročno, izplačalo. Če 
nam že poslovni načrt kaže izgubo, bo tako tudi v poslovanju in takšno poslovanje nima 
prihodnosti. Iz mojega poslovnega načrta sem ugotovil, da se poslovanje, v katerega se 
spuščam, izplača, saj nimam prevelike konkurence na trgu. Osnovni namen moje dejavnosti je 
oskrba trga z lesom in pomoč lastnikom pri pridobivanju gozdnih sortimentov in pri skrbi za 
gozd. Tu mislim predvsem na sanitarno sečnjo in odstranjevanje dreves, ki so napadena z 
lubadarjem. Na ta način preprečimo škodljivo širjenje podlubnikov v naših gozdovih,  
poskrbimo za trajnost naših sestojev in za uspešno opravljanje vseh funkcij, ki jih ima gozd. 
 
V diplomski nalogi sem predstavil tudi nove možnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.  
Gozdarstvo je panoga, v kateri se večino dela lahko opravi v času mirovanja vegetacije. 
Takrat je na mešanih kmetijah manj dela in tudi delovni stroji niso popolnoma izkoriščeni. V 
tem času vidim priložnost za posamezne kmete, ki imajo dovolj znanja, da bi se lahko 
ukvarjali s pridobivanjem gozdnih sortimentov.  Na ta način bi povečali izkoriščenost svojih 
delovnih sredstev in prihodek na svoji kmetiji.  
 
Priložnost pa vidim tudi v  zadovoljevanju potreb malega potrošnika, saj zaradi svoje 
majhnosti, prilagodljivosti in znanja lažje zadovoljujem njihove potrebe kot moji konkurenti. 
Tako se nameravam vsakemu kupcu posvetiti in v obojestransko zadovoljstvo uresničiti vse 
njegove želje in potrebe. 
 
Nenazadnje sem prikazal tudi potek dela pri pridobivanju gozdnih sortimentov in gozdarsko 
zakonodajo. Predvsem sem želel izpostaviti pravilnost opravljanja dela v gozdu, seznanitev 
posameznikov z ustreznimi tehnikami dela v gozdu in seznanitev z vsemi nevarnostmi, ki 
prežijo na delavca pri opravljanju te dejavnosti.  
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2. Jožica URBANČIČ: Prehrana podeželskega prebivalstva 
na območju Trebnjega pred letom 1950 - del naše kulturne 
dediščine 

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

 
 
 

 
Tudi na območju Trebnjega je bila prehrana podeželskega prebivalstva nekoč zelo pestra. 
Vsak dan v tednu, pa naj bo navaden delavnik, post, narodni običaj, rojstni dan ali praznik, je 
prinašal svoje dobrote, primerne tudi letnemu času. 
 
Da smo Slovenci že od nekdaj prehrani posvečali veliko pozornosti, nam povedo že Kuharske 
bukve, ki jih je napisal Valentin Vodnik leta 1799. Sčasoma so se razvile gospodinjske šole, 
izhajati pa so začeli tudi razni časopisi, ki so vsebovali recepte ter razna navodila. 
 
Ena prvih gospodinjskih šol je bila na Veliki Loki pri Trebnjem, ki jo je obiskovala tudi moja 
babica. Na tej šoli so se dekleta naučila reda in discipline v gospodinjstvu oziroma urnega 
vrtenja v kuhinji. To znanje so prenesla domov in kasneje na svoje otroke. 
 
V bližini gospodinjske šole na Čatežu, je stara kmečka hiša, v kateri je še ohranjena črna 
kuhinja z delom starega hišnega inventarja, kot so posoda in omare, kjer lahko še danes 
vidimo, kje in kako so včasih pripravljali hrano. 
 
Iz receptov za jedi, ki sem jih zbrala v tej diplomski nalogi, je razvidno, da so kmečke 
gospodinje na območju Trebnjega vsak dan kuhale veliko močnatih jedi, ki so jih zabelile z 
svinjsko mastjo ali ocvirki. Uporabljale so samo sestavine, ki so jih pridelovali doma. Jedli so 
večkrat na dan. Skoraj vedno je bila to topla hrana. Vsak praznik in dogodek pa je imel svoje 
jedi. 
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3. Luka ŠVAJGER: Vpliv podpor kmetijske politike države 
in lokalne skupnosti na ekonomsko moč kmetije 

 

Mentor: Igor Hrovatič, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 

 
Glavna tema diplomskega dela je bila ocena, kako in na kakšen način vplivajo podpore 
državne in lokalne skupnosti na ekonomsko moč kmetije. Podrobneje sem predstavil ukrepe 
Skupne kmetijske politike, ukrepe, ki se izvajajo na območjih z omejenimi dejavniki za 
kmetovanje, in projekte, ki jih podpira lokalna skupnost na področju kmetijstva. Na konkretni 
kmetiji, ki se nahaja v Beli krajini in se ukvarja z ekološkem kmetovanjem, sem predstavil, do 
kakšnih sredstev je ta kmetija opravičena in kako iz njih črpa sredstva za razvoj. Končni 
podatki, ki sem jih dobil o sredstvih, ki so namenjeni razvoju kmetijstva na tem področju, so 
pokazali smotrnost tovrstnega kmetovanja. Na koncu se je pokazalo, da imajo podpore velik 
vpliv na odločanje kmetijskega gospodarstva o načinu kmetovanja. Podpore so ključne za 
razvoj podeželja v Sloveniji in za ustvarjanje delovnih mest na podeželju.  



GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 
OE Višja strokovna šola 

Zbornik povzetkov diplomskih nalog, 31. januar 2008 
 

 
 

4 
 
 

4. Simona PLANTAN: Ekološka pridelava slovenskih sort 
fižola 

 

Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmet. 

Somentorica: doc. dr. Mihaela Černe 
 

 

 

 

Ekološka pridelava v Sloveniji si v zadnjih nekaj letih, kar utrjuje svojo pot. Ker je hrana, ki 
je ekološko pridelana, predvsem bolj zdrava, je zelo pomemben način pridelave. Zato sem se 
odločila izdelati diplomsko nalogo z naslovom »Ekološka pridelava slovenskih sort fižola«. V 
nalogi vam bom predstavila slovenske sorte fižola, ki jih pridelujemo pri nas. Na naši šoli je 
dr. Černetova preizkušala avtohtone sorte fižola. Pri teh poskusih sem sodelovala in jih 
prikazujem v nalogi te ugotovitve, ki so pomembne za slovensko pridelavo avtohtonih sort 
fižola.  
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5. Ivan PREGRAT: Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril - 
vrtnarstvo Pregrat 
 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 

 
 
 
 
 
 

Diplomska naloga obravnavana možnosti zaposlitve in pridobivanja prihodka na 6-hektarski  
kmetiji v Podsredi. Na 6 ha njiv bi prideloval različno zelenjavo. Za pridelovanje sem 
predvidel 1,2 ha pokritih površin, za pridelovanje sadik pa 0,1 ha toplega rastlinjaka. Naredil 
sem mrežni plan dela in izračunal pričakovan prihodek in stroške. Iz izračunov sem ugotovil, 
da bi na 6-hektarski vrtnarski kmetiji zagotovil dohodek za 2 delovni mesti in 1-2 sezonska 
delavca. 



GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 
OE Višja strokovna šola 

Zbornik povzetkov diplomskih nalog, 31. januar 2008 
 

 
 

6 
 
 

6. Lidija MAVRETIČ: Pomembnost nenehnega učenja in 
prinašanja novih idej na turistično kmetijo (benchmarking) 
 
Mentorica: mag. Marija Drofenik 

Somentor: mag. Jože Podgoršek 

 

 

 

 
Osnovni namen te diplomske naloge je predstavitev benchmarkinga kot menedžerskega 
orodja s teoretičnega in tudi stvarnega vidika. Spoznavanje s primerjanjem z najboljšimi 
lahko bistveno zmanjša riziko in zagotovi trajno dohodkovno podjetje. Benchmarking bom 
prikazala sistematično, po korakih, skozi celotni urejeni in kontinuirani proces. Hkrati s 
teoretično preučitvijo bom poskušala predlagati tudi konkretno uvajanje procesa 
benchmarkinga v podjetje Turistična kmetija d.o.o. Namen tega dela je prikazati konkretni 
postopek in korake, in sicer od tega, kako se benchmarkinga sploh lotiti, do tega, kako priti do 
prvih rezultatov. Slovensko gospodarstvo se je znašlo sredi revolucionarnih sprememb, kar se 
še posebej občuti v kmetijski panogi. Poslavljajo se še zadnji ostanki industrijske dobe, trg se 
odpira na vseh območjih. Prav to odpiranje trga vodi podjetje iz stabilnega v vse bolj 
turbulentno okolje. To pa zahteva poglobljeni pristop k strateškemu načrtovanju, tako v 
velikih kot tudi v malih podjetjih, ne glede na panogo. Menim, da je pomemben prispevek 
pričujočega dela k splošnemu okviru benchmarkinga najprej vključitev uravnoteženega 
sistema kazalnikov v prvi fazi in nato vključitev analize aktivnosti v podjetju v zadnji fazi 
procesa benchmarkinga. Vključitev obeh metod v proces benchmarkinga pripomore k večji 
uspešnosti poslovanja podjetja v prostoru in času. Vsako podjetje mora imeti, ne samo 

natančno izdelan poslovni načrt, ampak tudi skrbno proučeno okolje, v katerem se nahaja, 
zaposlene, kupce in konkurente … Prav to poskušamo predvideti in ovrednotiti vse elemente 

poslovanja, s ciljem primerljivosti na konkurenčnem trgu, kjer vstopamo. Če nam že poslovni 
načrt ugotovi prevelike težave v poslovanju, je odločitev za financiranje takšnega programa 

precej tvegana. Iz poslovnega načrta sem ugotovila, da je program, v katerega se spuščam, 
perspektiven, ne glede na konkurente, saj je strategija za pridobivanje potencialnih kupcev 
realna in je osnovana na pričakovani rasti povpraševanja po tem produktu. Konec koncev pa 
je iz načrta razviden tudi vsakoletni pozitivni dobiček, ki dodatno potrjuje, da to podjetje 
poleg znanja in dobre volje v poslovnem svetu lahko uspe. Ni dovolj, da postanemo samo 
podjetje, ki ustvarja dobiček, stremeti moramo tudi k cilju, postati boljše podjetje od 
najboljšega. 
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7. Janko PETAN: Informacijska podpora carinski službi pri 
izvajanju zunanjetrgovinskih mehanizmov skupne kmetijske 
politike EU 
 
Mentor: Aleš Absec, univ. dipl. inž. mat. 
 
 
 
 
 

Diplomsko nalogo sem si zamislil na način, da povežem kmetijstvo, informatiko in vlogo 
carinske službe pri izvajanju zunanjetrgovinskih mehanizmov skupne kmetijske politike 
evropske unije. Pri predstavitvi skupne kmetijske politike sem si zadal cilj analizirati 
zunanjetrgovinske mehanizme, s katerimi EU ureja blagovno menjavo s tretjimi državami. 
Kot osnovo zunanjetrgovinskih mehanizmov povzemam opis uvozno izvoznih dovoljenj, 
kmetijske kvote in izvozna nadomestila. Carinska služba ima pri izvajanju teh mehanizmov 
pomembno vlogo, tako sem opredelil strukturo, delovno področje in organiziranost carinske 
službe. Predstavljam tudi organizacijske sheme generalnega carinskega organa kakor tudi 
organizacijsko shemo carinskega urada Brežice, ki je tudi krajevno pristojen za področje 
Posavja. Za uspešno izvajanje nalog pa carinska služba uporablja tudi več računalniško 
podprtih sistemov in aplikacij, ki omogočajo učinkovito kontrolo ter nadzor nad izvajanjem 
postopkov carinjenja oziroma izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike. Tako se v 
nadaljevanju osredotočam na celovito informacijsko podporo carinski službi, ki jo ta 
potrebuje za nemoteno in uspešno delo.  
 
Kot predmete informacijske podpore carini tako v nadaljevanju diplomske naloge analiziram 
glavnino računalniško podprtih sistemov in aplikacij, ki jih carinska služba uporablja pri 
svojem delu. Za nemoteno delo carinske službe je potrebno tudi zagotoviti brezhibno 
delovanje vseh teh  sistemov, to pa zahteva tudi neprekinjeno povezavo - 24 ur dnevno do 
omrežij državnih kakor tudi evropskih strežnikov. Za nemoteno delovanje sistemov in 
omrežja pa skrbi služba za informatiko, po posameznih carinskih uradih pa so za 
administracijo strežnikov in aplikacij zadolženi informatiki. Vsak sistem je seveda »živa« 
stvar, kar pomeni, da ga je potrebno vedno posodabljati, saj le na tak način nam lahko služi 
kot pripomoček in nam v danem trenutku nudi hitre in točne informacije. 
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8. Branko URBANČ: Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril – 
VINOTOČ 
 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
Somentor: Tone Hrovat, univ. dipl. ing. kmet. 
 
 

 

 

V diplomski nalogi sem temeljito preanaliziral projekt, kako ustvariti delovno mesto na 
vinogradniško usmerjeni kmetiji, ki bo ponudila nekoliko drugačno storitev od običajne, to je 
trženje vina in ostalih doma pridelanih proizvodov, ki bo vsebovalo sožitje starega in novega 
načina v sodelovanju s starim, po kateri bo nedvoumno naraščalo povpraševanje. 

Tovrstna kakovostna ponudba z velikim poudarkom človeškega faktorja, zagotavlja 
uresničitev primerne dodane vrednosti, le – ta pa zanesljivo delovno mesto in je osnova za 
nadaljnji razvoj in širitev poslovanja. 

Preko vzdrževanja kulturne krajine in zagotavljanja visoko kakovostnih storitev, pridelkov in 
izdelkov vinogradniško usmerjene kmetije lahko bistveno prispevam k prepoznavnosti tega 
območja kot ene privlačnejših turističnih destinacij. 

Diplomska naloga mi je pomagala odgovoriti na vprašanje, ali lahko realiziram poslovno 
idejo in mi bo hkrati pomagala pri usmeritvi za nadaljnje poslovanje.  

S pomočjo tržne analize sem ugotovil, kakšne možnosti za prodajo svojih izdelkov imam. Z 
izračunom izkaza uspeha in mrežnim planom dela pa sem ugotovil, da mi realizacija poslovne 
ideje lahko zagotovi dohodek za 1,5 delovnega mesta. 
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9. Aleksandra PAVLIN: Preusmeritev iz konvencionalne reje konj 
v ekološko rejo konj na Konjeniškem šolskem športnem centru 
Češča vas 
 
Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmet. 
Somentor: Jure Grubačevič 
 
 
 
 

 
Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetovanja, ki poudarja, da je mogoče gospodariti v 
sožitju z naravo. Je način trajnostnega kmetovanja, v smislu tla-rastline-živali-človek in skrbi 
za ravnovesje vseh vključenih elementov. Poseben poudarek je dan ohranjanju rodovitnosti tal 
z večanjem humusa in z uporabo organskih gnojil. Povpraševanje po ekološko pridelanih 
živilih se je zaradi vedno večje občutljivosti potrošnikov za zdravstvena, okoljevarstvena 
vprašanja ter vprašanja glede zaščite živali močno povečalo. Prve kontrolirane ekološke 
kmetije so se v Sloveniji pojavile leta 1998 in od takrat njihovo število iz leta v leto narašča.  
 
Ker konje uporabljamo tako v kmetijstvu, transportu kot športu, so vedno imeli in še imajo 
velik pomen. V zadnjem času tudi pri nas konj dobiva vse večjo vlogo na športnem in 
rekreacijskem področju. 
 
Začetki KŠŠC segajo v oktober 1992. Takrat so pričeli s postavitvijo prvih boksov za konje, z 
izgradnjo prve maneže, z napeljavo elektrike, vodovoda in telefona, da so si zagotovili 
osnovne pogoje za začetek dela. Od takrat se je podoba centra intenzivno spreminjala in še ni 

dokončna, saj imajo še veliko idej, ki jih želijo izpeljati. 
 
V moji nalogi, katere cilj je preusmeritev KŠŠC iz konvencionalne reje v ekološko rejo konj, 
ugotavljam, da na tem posestvu načeloma ne bi bilo potrebno spremeniti skoraj ničesar, ker že 
sedaj delajo po principih ekološke reje konj. 



GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 
OE Višja strokovna šola 

Zbornik povzetkov diplomskih nalog, 31. januar 2008 
 

 
 

10 
 
 

10. Marjanca ŠIMENC: Pridelava pire v Sloveniji 
 
Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pira je pozabljena poljščina. Potrebno jo bo na novo oživeti v pridelavi, potrošnji ter 
predelavi. Pravilnost usmeritve nam potrjujejo tudi izkušnje sosednjih držav in evropske 
usmeritve. S svojim znanjem, lastno vztrajnostjo ter iznajdljivostjo jo bomo pridelovali doma, 
kjer jo bomo predelali in prodali.  
 
Smisel moje naloge je, da ugotovim ekološko in neekološko pridelavo pire v celotni Sloveniji 
in na Dolenjskem. To pridelavo sem primerjala s pridelavo navadne pšenice in ugotovila, da 
imamo predvsem na Dolenjskem velike možnosti za povečano pridelavo pire.  
 
Kot primer kmetije, ki že dolga leta prideluje piro sem vzela kmetijo Barborič iz Gorenje vasi 
pri Šmarjeških Toplicah, ki na svojih površinah že 7. let prideluje in trži piro. 
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11. Vilko UDOVČ: Vloga društev pri celostnem razvoju 
podeželja v občini Žužemberk 
 
Mentor: dr. Marjan Ravbar 
 

 

 

Občina Žužemberk, ki obsega osrednji del Suhe krajine, ima vse značilnosti podeželja. Za 
celotno občino je značilna zakrasela gričevnata pokrajina, ki jo kot edini površinski vodotok 
deli  zgornji tok reke Krke.  

Za poselitev  in razvoj je značilna bipolarnost. V dolini Krke število prebivalcev narašča, 
gospodarske dejavnosti pa se koncentrirajo. V zaledju pa se kmetijske obdelovalne površine 
opuščajo in zaraščajo z gozdom, prebivalstvo se stara, število prebivalcev pa zmanjšuje.  

Na območju občine sta največja problema oskrba z vodo in zaposlitev. 

Namen diplomske naloge je predstaviti občino Žužemberk  in prikazati razmere, v katerih 
delujejo društva.  

Cilj diplomske naloge je ugotoviti, kakšno vlogo imajo društva v občini Žužemberk pri 
celostnem razvoju podeželja. 

Društva v občini Žužemberk sem predstavil posamično z aktivnostmi, koledar aktivnosti pa 
kot primer dobre prakse. 

Izvedena raziskava in izdelana matrika vpliva društev na celostni razvoj podeželja sta potrdili 
tezo o vplivu društvene dejavnosti na razvoj podeželja. 
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12. Jožica PAPEŽ: Poslovni načrt kmetijskega gospodarstva 
Papež, kot model predpriprave za javni razpis za ukrep Naložbe v 
kmetijska gospodarstva iz Enotnega programskega dokumenta 
(EPD) 
  
Mentorica: mag. Marija Drofenik 
 
 
 
 

 
Poslovni načrt je tehnološko ekonomska študija, ki pomaga odgovoriti na vprašanje, ali je 
kmetijsko gospodarstvo sposobno izpeljati naložbo in če je le-ta upravičena. Je orodje za 
pravilno poslovno odločitev in vodenje posla. Poslovni načrt je strokovnim delavcem 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agenciji za kmetijske trge in razvoj 
podeželja osnova za odločitev, ali je vlagatelj upravičen do sredstev, za katera kandidira.  
 
Poslovni načrt mora zajemati vse podatke in informacije, ki so potrebni za celovito podobo 
sedanjih in bodočih poslovnih dogajanj na kmetijskem gospodarstvu. Napisan mora biti na 
čim bolj jasen in razumljiv način. 
 
Posebnosti z navodili predpisanega poslovnega načrta so predvsem te, da je vsebina deloma 
poenostavljena in prilagojena značilnostim kmetijstva in gozdarstva ter dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih.  
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13. Katarina LUŽAR: Vrata na kmečkih domačijah v vaseh 
Mirna Peč, Vihre, Biška vas kot del naše kulturne dediščine 
 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 

 
Med plodove človekove ustvarjalnosti sodijo tudi vhodna vrata v kmečko domačijo. 
Najpogosteje uporabljena materiala sta kamen in les. Kamen kot bangar, les kot bangar ali 
vratno krilo. 
 
Pri nas, na Dolenjskem, je kot gradbeni material prevladoval les. Tu večjih rezbarskih 
delavnic ni bilo, bilo je le nekaj priučenih rezbarjev ali rezbarjev samoukov. 
 
Med najlepše in najštevilčnejše stavbne člene v lesu sodijo rezljana vratna krila. Zahtevni 
okrasni motivi so geometrijski, baročni in rastlinski motivi ter različne figuralne rezbarije. V 
vaseh Mirna Peč, Vihre, Biška vas in Hrastje sem našla triindvajset zanimivih, svojevrstno 
izrezljanih vratnih kril in okvirov, ki so vsaka po svoje enkratna. 
 
Fotografirala sem jih, povprašala lastnike o materialu, negi, rezbarskih mojstrih in starosti 
vrat.  
 
V glavnem so vratna krila trodelna, se odpirajo z desnim krilom, imajo zanimive kljuke, na 
mnogih bangarjih so letnice, prevladujejo geometrijski vzorci in imajo steklo nad krili. 
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14. Janez CERJAK: Možnosti vključevanja metuljnic in križnic v 
kolobar na Krškem polju 
 
Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 
 

 
V diplomskem delu sem ugotavljal pomen in možnosti uvajanja metuljnic in križnic v kolobar 
na Krškem polju. S pridelavo metuljnic v tla privedemo dušik, ki je potreben za rodovitnost 
tal in za rast rastlin. V primeru velikih količin dušika v tleh lahko križnice s svojo veliko 
porabo dušika tega uspešno vežejo in preprečijo izpiranje v podtalnico.  
 
Posledica večje zavesti ljudi o pomenu zdravega okolja za življenje v primerjavi z njegovim 
pomenom pred tridesetimi leti je vzrok ponovnega oživljanja kolobarja in kolobarjenja. 
 
S kolobarjem načrtno izbranih poljščin lahko ohranjamo in vzdržujemo zdravje rastlin, tal in 
vodnih virov.  
 
Zelo pomembno je načrtovanje kolobarja, ki temelji na poznavanju velikosti njiv in na 

časovnem zaporedju poljščin na isti njivi. Pri načrtovanju kolobarja dober poljedelec upošteva 
tudi to, da bodo njive v rastnem obdobju ves čas pokrite, zato med dva glavna posevka uvrsti 
dopolnilni dosevek. Pomembno je upoštevati tudi prenašanje poljščin, ker se nekatere 
poljščine dobro prenašajo, nekatere slabo, nekatere pa se sploh ne prenašajo.  
 
V svoji nalogi sem ugotovil, da razmerje med poljščinami na Krškem polju ni idealno in bi ga 
bilo potrebno spremeniti, in sicer zmanjšati delež koruze in povečati delež metuljnic ter 
križnic. To bi ugodno vplivalo na strukturo tal in pomembno vplivalo na izboljšanje kakovosti 
podtalnice. 
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15. Damjan PLANINC: Možnosti ekološke pridelave koruze na 
Krškem polju 
 
Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 
 

V diplomski nalogi sem opisal moj praktični poizkus pridelave ekološke koruze na območju 
Krškega polja. Predstavil sem postopke gnojenja, priprave tal, setve koruze, obdelave rastlin 
zoper plevel in vse do spravila pridelka.  
 
Primerjal sem svoj pridelek, ki je bil negovan na ekološki način, s pridelki, ki so pridelani z 
najbolj razširjeno pridelavo na našem območju, to je s konvencionalnim kmetovanjem.  
 
Dotaknil sem se tudi vprašanja vplivov ekološkega kmetovanja na izboljšanja kvalitete 
podtalne vode na Krškem polju, ki se na tem območju v veliki meri uporablja za pitno vodo. 
 
Sestavil sem tudi anketo, s pomočjo katere sem pridobil mnenja in pogled okoliških 
kmetovalcev s območja Krškega polja na ekološko obdelovanje njivskih površin in na  
pridelovanje in uživanje ekološke hrane ter kakšna je njihova ozaveščenost glede podtalnih 
voda na našem območju. 
 
Sam sem se prepričal, da je možno pridelati količinsko dober pridelek tudi na takšen način 
obdelave, kot je ekološko kmetovanje. Skušal ga bom širiti med pridelovalce na našem 
območju in širše, saj je tako pridelana hrana kakovostnejša, dražja, tlom pa je ekološka 
obdelava vsekakor prijaznejša, saj je zemlja posledično bolj bogata s humusom, prepreči pa se 
tudi izpiranje FFS v podtalne vode. 
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16. Sašo MASTIKOSA: Projekt ekološke pridelave in predelave 
sadja na kmetiji Mastikosa 
 
Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 

 

 

 

Za ta naslov sem se odločil, ker sem pred slabimi tremi leti kupil 7 hektarjev veliko, delno 
zapuščeno kmetijo. Kmetija se nahaja nad Blanco, na južni strani na vrhu hriba, na nadmorski 
višini 400 m. Na kmetiji se ukvarjam z vinogradništvom, ovčerejo in sadjarstvom. Imam 
ekološki travniški nasad, ki je v večini ograjen v pašnike (1,5 ha). Zaradi vse večjega 
povpraševanja po domačih ekoloških dobrinah je zelo veliko zanimanja za sadne proizvode. 
Zaradi tega  sem se za projekt, ki ga bom v diplomski nalogi opisal, tudi odločil. Na kmetiji 
imam 47 dreves visokodebelnega mešanega sadnega drevja, 54 grmov različnega sadja 
(dosadil sem še 25 sadik mešanega sadnega drevja, od tega nekaj južnega, ki je pri nas še bolj 
redko, čeprav nekatere sorte na naših koncih dobro uspevajo (kaki, fige,…). Sadovnjak 
nameravam v prihodnosti še povečati. Nekaj sadja ekološko predelamo v marmelade, 
kompote, sokove… V prihodnje pa mislim to dejavnost povečati in razširiti, kot navajam v 
projektu. Zaradi povpraševanja kupcev po ekološko pridelani hrani, kvalitetnem in zdravem 
proizvodu s prodajo nimam težav. Širitvi  trga in prodaje  v nalogi ne bom posvetil posebne 
pozornosti, saj mi zaenkrat zadostuje že obstoječi trg, ki se veča in ga bom v nalogi omenil. 
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17. Andrej SIMČIČ: Zatiranje glivičnih bolezni v 
integriranem in ekološkem vinogradništvu 
 
Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 

 

 

 

V diplomski nalogi sem obravnaval zatiranje glivičnih bolezni v integriranem in ekološkem 
kmetijstvu. Za iztočnico sem vzel kmetijo Antona Pluta iz Drašičev v Beli krajini, ki se je 
ukvarjal z ekološkim vinogradništvom, in posestvo na Sremiču, ki je vključeno v integrirano 
vinogradništvo. Prvi del naloge temelji na opisu najpogostejših glivičnih bolezni in časom, ko 
je pojav leteh najbolj verjeten, ter zapiskih literature. V osrednjem delu sem se opredelil na 
začetke ekološke usmeritve Antona Pluta, njegove izkušnje ter program in sredstva, ki jih je 
uporabljal za zatiranje glivičnih bolezni, in naredil primerjavo med vinogradom v integrirani 
pridelavi, ki je na Sremiču. Ugotovil sem, da je ekološko vinogradništvo zelo prijazno do 
okolja in ljudi, vendar zahteva veliko fizičnega dela, ki pa ga v zadnjih časih izredno 
primanjkuje, zato je tu Anton Plut izstopil iz ekološke pridelave. Na drugi strani pa je 
integrirana pridelava grozdja prijaznejša do okolja in ljudi, saj je uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev in  mineralnih gnojil omejena. Zaključil sem z mislijo, da je ekološko kmetijstvo še 
precej drago (stroški  škropil, ročno delo), prodaja tako pridelanega vina po višjih cenah je 
brez vnaprej premišljenih potez nemogoča, tako da stroški prerastejo zmožnosti. Integrirana 
pridelava je cenejša, prodaja temelji na pogodbi, vendar po enaki ceni kot grozdje, pridelano 
na konvencionalen način, le da smo prihranili pri škropivih in gnojilih. 
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18. Boštjan VINTAR: Vpliv izvoznih nadomestil pri trženju 
slovenskih jabolk na zunanji trg EU 
 
Mentor: Igor Hrovatič, univ. dipl. inž. kmet. 
Somentor: Boštjan Kozole 
 

 

 

 
Skupna kmetijska politika (SKP) EU s pomočjo zunanjetrgovinskih mehanizmov ščiti 
domačo proizvodnjo živil in s tržnimi redi za vsako posamezno skupino živil ureja blagovno 
menjavo s tretjimi državami. Tržni standard za jabolka se uporablja pri vseh fazah trženja pod 
pogoji, določenimi v Uredbi (EGS) št. 2200/96. Tržna ureditev predvideva pri izvozu na 
zunanji trg EU možnost izplačila finančnih izvoznih nadomestil. Za pridobitev izvoznega 
nadomestila mora izvoznik najprej zaprositi za izvozno dovoljenje, če je to potrebno,  položiti 
varščino ter blago tudi izvoziti po posebnem postopku SKP. Postopek poteka z vložitvijo 
predhodnega obvestila pristojnemu carinskemu uradu, izvozne deklaracije, predhodnega 
fizičnega pregleda, namestitvijo carinskih oznak ter pregleda zamenjave blaga. Izvoznik 
pridobi pravico do nadomestila, ko blago zapusti carinsko območje Skupnosti. Zahtevek za 
izplačilo nadomestila se pošlje na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(ARSKTRP). Agencija v treh mesecih po prejemu popolne vloge z vsemi prilogami izda 
odločbo in nakaže znesek izvoznega nadomestila na račun izvoznika. Analiza enega večjih 
slovenskih podjetij pri trženju jabolk na zunanji trg EU v letu 2006, za katera so dobili 
izvozna nadomestila, pokaže, da pozitivno vplivajo na dobiček podjetja.  
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19. Marija KOVAČIČ: Razvoj vinogradniške kmetije v podjetje 
Grozd d.o.o., na podlagi obstoječe zakonodaje 
 
Mentorica: mag. Marija Drofenik 
Somentorica: Marja Majer Cuk, univ.dipl.inž.kmet. 
 
 
 
 
 

Kmetijstvo ima zelo velik pomen v gospodarstvu. Pridelava  domače hrane je vedno bolj 
cenjena za osveščenega kupca, vendar čedalje bolj zahtevna. Zahteva veliko znanja, izkušenj 
in prilagajanje direktivam, katere od nas zahteva Evropska skupnost. Kmetijstvo lahko nudi 
dobro delovno mesto, vendar moramo v pripravo le-tega vložiti veliko znanja, truda, izkušenj 
ter izbrati primerno tehnologijo, s katero bomo s čim manjšimi stroški pridelali čim več hrane. 
 
Rezultati poslovnega načrta za našo kmetijo so pokazali, da smo se pravilno odločili. 
Dosegamo pozitivne rezultate, ustvarili pa smo eno delovno mesto. Kmetovanje na kmetiji bo 
usmerjeno predvsem v pridelavo pridelkov za potrebe pitane govedi in prodajo viškov 
proizvodnje. Podjetje pa je prevzelo od kmetije vinogradništvo, vinarstvo, predelavo grozdja 
v vino, trženje vina, degustacije in pogostitve, turistično dejavnost na kmetiji in s tem 
zagotovilo novo delovno mesto. 
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20. Vanja NOVAK: Podeželski vrt: staro v sožitju z novim 
 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
S stališča kulturne dediščine sem želela obuditi nekaj vrtne kulture naših prednikov, ki so 
živeli preprosto vsakdanje življenje, tesno povezano z naravo. Okolico doma so krasili s 
skromnimi, nezahtevnimi, avtohtonimi okrasnimi in zdravilnimi rastlinami ter zelenjavo za 
vsakdanjo uporabo. 
 
Semena in sadike so si pridelali sami in si jih medsebojno tudi izmenjavali. Ker so bile 
rastline po večini odporne na različne bolezni, posebnih zaščitnih sredstev niso uporabljali. 
Skrbno so rastline negovali, jih okopavali, redčili, z njimi kolobarili in jih sejali ter sadili v 
mešane posevke. Nekatere rastline, predvsem okrasne in zelišča, so sadili kar v odsluženo 
posodo, zlasti stare lonce, pločevinke, lesene čebre in različne zabojčke. Zemljo za saditev v 
omenjene posode so si pripravili sami. Gnojili so s predelanim živalskim gnojem in 
kompostom. Na terenu sem dobila veliko koristnih nasvetov za zatiranje različnih škodljivcev 
in bolezni, o gnojenju rastlin, o pridelovanju semen in sadik ter vsestranski uporabi zelišč. 
Za ohranjanje arhitekturne dediščine in avtohtonih rastlin bo potrebna sprememba miselnosti 
naših ljudi, da je tuje lepše in boljše od domačega ter ponovno poiskati sožitje z naravo. Z 
zbranim gradivom, lastnim znanjem in izkušnjami si bom prizadevala to tudi sama. 
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21. Andreja GOLOB: Naravna in kulturna dediščina na 
podeželju: Trebnje – Čatež 
 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 
 

 
V diplomski nalogi sem raziskala območje Trebnjega in Čateža z okolico na temo naravne in 
kulturne dediščine na podeželju. Poleg šestih cerkva in dveh gradov sem opisala tudi nekaj 
zgodovine Trebnjega in Čateža. Omenila sem tudi najdbe in izkopanine, ki pričajo o zgodnjih 
poselitvah na tem območju. V obstoječi turistični ponudbi sem opisala vinogradniške poti ter 
kolesarsko in Levstikovo pot, golf vadišče, ribnik, vinsko klet družine Kresal ter gostinsko 
ponudbo družine Okoren. Omenila sem tudi studenec s kapelico ter lužo na Zaplazu. Našla  
sem pet domačij, ki hranijo pravo bogastvo kulturne dediščine. Poleg zanimive kovačnice 
družine Hostnik sem opisala tudi zelo lep kozolec (toplar) družine Kafrle, dve sušilnici za 
žita, dve kašči za shranjevanje žita, dva vodnjaka, zidani in leseni čebelnjak, mlin s stopo, 
gepelj ali pogonsko napravo za mlatenje žit, sušilno jamo za lan, studenec s periščem. Nisem 
pa pozabila tudi na vaške znamenitosti Razbor, od katerih so zanimivi sušilnica za sadje, 
vaška lipa, vodnjak in kapelica. Tudi te znamenitosti bi lahko postale zanimive za turistično 
ponudbo. Čeprav so zapuščene in ne služijo pravemu namenu, so prava paša za oči. 
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22. Adrijana ZOREC: Naravna in kulturna dediščina Temeniške 
doline 
 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 
 

V diplomski nalogi sem raziskala območje Temeniške doline na temo kulturna in naravna 
dediščina na podeželju. V njej sem opisala reko Temenico, Zijalo – mesto, kjer Temenica 
zopet pride na površje, razne kraške jame in živalstvo v Temeniški dolini. Na kulturnem 
področju sem opisala cerkve, saj je to področje z njimi zelo bogato. Opisala sem tudi 
železniško progo, ki vodi skozi Temeniško dolino, in spomenik narodno osvobodilnega boja. 
Poleg tega sem v okoliških vaseh našla šest starih domačij, ki so zelo bogate s starimi objekti, 
pripomočki, orodji in stroji. V Gradišču ima g. Zupančič tudi pravi kmečki muzej, kjer hrani 
zajetno zbirko najrazličnejših starih orodij in pripomočkov s podeželja iz teh krajev. Ker so 
mi bili ljudje pripravljeni vse to predstaviti, sem tako lahko opisala npr.: vodnjak, toplar, pod, 
hram, mlin, pajkl, slamoreznico in tudi druge posamezne zgodovinske zanimivosti iz tega 
območja.   
 
Vesela sem, da je bila moja stara mama pripravljena z menoj deliti tudi stari običaj peke 
kruha v krušni peči in tako je v njeni kuhinji spet zadišalo po svežem kruhu. Nastalo je šest 
hlebcev.   



GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 
OE Višja strokovna šola 

Zbornik povzetkov diplomskih nalog, 31. januar 2008 
 

 
 

23 
 
 

23. Gašper GOLOBIČ: Organizacija pridobivanja biodiesla 
 
Mentor: mag. Jože Podgoršek 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obnovljivi viri energije dolgoročno zmanjšujejo učinek tople grede in pozitivno vplivajo na 
okolje v katerem živimo. Izkoriščanje okolju prijaznih virov energije sega daleč v zgodovino: 
ogrevanje na lesno biomaso, vetrni mlini na Nizozemskem, vodni mlini in žage, 
hidroelektrarne. V Sloveniji smo začeli glasneje govoriti o obnovljivih virih energije po tem 
ko smo junija 2002 ratificirali Kjotski protokol. EU je s 1. januarjem 2005 začela trgovati z 
emisijami toplogrednih plinov, natančneje z emisijami ogljikovega dioksida, države članice 
pa so morale Evropski komisiji predložiti nacionalne načrte za alokacijo kvot emisij 
toplogrednih plinov. Maja 2005, ko je postala članica Slovenija je morala sprejeti tudi načrt in 
pravilnik o uvajanju ter izkoriščanju obnovljivih virov energije. S sprejetjem nacionalnega 
načrta za alokacijo kvot emisij toplogrednih plinov se je Slovenija zavezala, da bo načrt 
izpolnjevala, Evropska skupnost pa bo nadzorovala vestnost držav pri izpolnjevanju 
obveznosti in kršitelje kaznovala.  
 
Biodiesel je eden od obnovljivih virov energije, ki ima pri nas še ogromen potencial. 
Pridelujemo ga iz olja stisnjenega iz semen oljnic in iz odpadnih olj prehrambene industrije. 
Je »rešitev« našega planeta pred onesnaževanjem, ker je netoksičen in biorazgradljiv.  
 
Slovenija ga je oprostila trošarin v upanju, da bomo lastne potrebe po tem gorivu pokrivali z 
domačo proizvodnjo. Zakonsko so tudi zaščitili slovenske proizvajalce in posrednike goriva, 
ki imajo trošarinska skladišča na ozemlju Republike Slovenije. Trošarine je namreč oproščen 
le biodiesel, ki je umešan v navadni dizel pri nas.  
 

Proizvodnja cena biodiesla predstavlja 88,5 % prodajne cene, ki znaša 720 eur/t goriva. To 
nam pove da se proizvodnja biodiesla izplača. Vzpodbujen je tudi interes za pridelavo, 
kmetijska gospodarstva bodo sejala oljno ogršico za proizvodnjo biodiesla, saj jim je država 
namenila 334,47 eur subvencij na hektar, če bodo pridelali 2009 t/ha ali več. Največji 

problem pri načrtovanju postavitve tovarne je nabava surovin. Ker v Sloveniji ne morem 
pridelati zadostne količine olja, bo potreben uvoz iz tujine.  
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24. Andrej SEVER: Možnosti za preusmeritev živinorejske kmetije 
Sever v ekološko kmetijo 
 
Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 
 

 
V svoji diplomski nalogi želim ugotoviti in predstaviti ekološke in ekonomske možnosti 
preusmeritve naše živinorejske kmetije v ekološko kmetijo.  
 
Kmetija leži v osrednjem delu Slovenije ob avtocesti Ljubljana-Novo mesto na izvozu iz 
avtoceste Bič, ki povezuje Suho krajino in Zasavje. Kmetija se ukvarja z rejo ovc in konj. Na 
kmetiji obdelujemo 16,76 ha površin. Zemljišča se nahajajo v območju z omejenimi 
dejavniki, večji del površin pa predstavljajo travniki. Kmetijstvo predstavlja dopolnilno 
dejavnost; ker pa ni možnosti širitve, bomo našo kmetijo preusmerili v ekološko kmetijo. Z 
ekološko pridelanimi pridelki bomo poskušali doseči večjo vrednost in tako omogočili obstoj 
kmetije, ustvarili kulturno krajino in preprečili zaraščanje površin.   
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25. Denis KRANJEC: Poslovni načrt podjetja Kmetijstvo in 
svetovanje Denis Kranjec s. p., za napravo nasada orehov 
 
Mentorica: mag. Marija Drofenik 
 
 
 
 
 
 

 
Vsebina diplomske naloge je poslovni načrt za podjetje Kmetijstvo in svetovanje Denis 
Kranjec s. p. Podjetje je s svojo dejavnostjo začelo januarja 2007. Osnovna dejavnost je 
ocenjevanje govejih trupov na klavni liniji ter kontrola integrirane in ekološke pridelave. Kot 
lastnik podjetja sem se odločil za poslovni načrt, ker me zanima ali se bo investicija v nasad 
orehov velikosti približno 5 ha dolgoročno splačala. Iz predstavljenega poslovnega načrta sem 
ugotovil, da se ta investicija splača, saj nimam prevelike konkurence na trgu. Slovenija letno 
uvozi približno 90 % orehov, ki se prodajo na njenem trgu. Menim, da takšna investicija 
pomeni zelo dobro naložbo kapitala, kar potrjuje tudi izračun v poslovnem načrtu, ki je 
pripravljen za obdobje 11 let. 
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26.  Katja KOS: Poslovni načrt Cvetličarne Katja s.p. 
 
Mentorica: mag. Marija Drofenik 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vsebina diplomske naloge je poslovni načrt za dejavnost Cvetličarna Katja s.p. Za vsako 
dejavnost je potrebno predhodno izdelati poslovni načrt, da vidimo, če se nam tako 
poslovanje obrestuje, in da vidimo, ali se spuščamo v kratkoročno ali dolgoročno poslovanje.  
Če izračun poslovnega načrta kaže samo izgubo, bo tako tudi v poslovanju, tako poslovanje 
pa nima prihodnosti.  
 
Pri mojem poslovnem načrtu je vidno, da dobiček vsako leto narašča, tako da bo poslovanje 
uspešno. Uspeh vsega tega pa je, da v mojem okolju nimam prevelike konkurence. Vrtnarstvo 
Krtek in Kmečka zadruga ne nudita tega, kar bom nudila jaz, npr. aranžiranja daril, prodajo 
notranjih lončnic,… 
 
Ljudje, ki bodo prihajali v mojo cvetličarno, si želijo lepo aranžirano darilo, estetski šopek in 
prijazno osebje. Zato si bom prizadevala, da bodo stranke odšle iz cvetličarne zadovoljne z 
mojim delom, in se seveda tudi rade vračale. S prijaznostjo in z zadovoljstvom kupcev si bom  
pridobivala nove stranke.   
 
Iz mojega poslovnega načrta je razvidno, da lahko v svoji dejavnosti uspem.  
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27. Darko MLAKAR: Preusmeritev kmetije Mlakar iz 
konvencionalne v ekološko 
 
Mentorica: Cvetka Barborič, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 
 

V svoji diplomski nalogi želim ugotoviti in predstaviti možnosti preusmeritve kmetije 
Mlakar iz Dolenjega Leskovca nad Brestanico v ekološko kmetijo. 
 
Kmetijska dejavnost nam ne daje velikega dohodka, zato bi našo kmetijo, če bo le v moji 
moči, rad preusmeril v ekološko kmetijo. Z ekološko pridelanimi pridelki bomo poskušali 
doseči večjo vrednost in tako omogočili obstoj kmetije, bili pa bi tudi dopolnilni vir 
prihodka naše družine. Hkrati bomo tudi ustvarjali in ohranjali kulturno krajino in 
preprečili zaraščanje površin. Večji del površin na naši kmetiji predstavljajo travniki in 
pašniki, torej so dani primerni pogoji za ekološko kmetovanje. 
 
Osnovni panogi na naši kmetiji sta živinoreja in pridelava žit, ki bi to ostali tudi po 
preusmeritvi  kmetovanja na ekološki način. Vsi naši prodajni izdelki: skuta, sir, mleko in 
dobrote iz krušne peči  bodo ekološki. 
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28. Janja RIFELJ: Vpliv vzgojne oblike paradižnika 
(Lycopersicon lycopersicum L.) na količino pridelka 
 
Mentor: mag. Jože Podgoršek 
 
 
 
 
 
 

 
Slovenija zaradi naravnih danosti in neugodne agrarne strukture dosega slabše poslovne 
rezultate. Pridelovanje vrtnin na površinah je zahtevno, izobrazba pridelovalcev pa slaba. 
Letna proizvodnja vrtnin v Sloveniji predstavlja približno 70 % celotne porabe. Po teh 
rezultatih bi menili, da s prodajo ni težav, vendar ni tako. Pridelovalci vrtnin imajo hude 
težave s prodajo po rentabilnih cenah v času vrhunca pridelave. Pomembno pri pridelavi 
vrtnin pa je, da pridemo z zelenjavo čim prej na trg. 
 
Pri izvensezonski pridelavi moramo vrtnine zaradi neugodnih vremenskih razmer gojiti v 
zavarovanih prostorih. Če hočemo tak zavarovan prostor kar najbolje izkoristiti, moramo v 
njem gojiti ekonomsko najbolj zanimive rastline. Prav tako moramo s samimi rastlinami 
gospodarno ravnati, glede na vso oskrbo, da pridobimo kar največji pridelek. 
 
Tako tržnim pridelovalcem paradižnika hibrida Rally F1 kot ostalim pridelovalcem 
sodobnih hibridov paradižnika bi bilo potrebno bolj natančno predstaviti prednosti 
dvostebelne vzgoje paradižnika namesto običajne enostebelne vzgoje. Za primer bi lahko 
uporabili moj poskus vzgoje paradižnika v plastenjaku v Srebrničah. 
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29. Vida BUTALA: Belokranjska žitna klobasa kot slovenska 
posebnost 
 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
V tej diplomski nalogi sem raziskala možnosti zaščite žitne klobase kot belokranjske 
posebnosti z označbo zajamčene tradicionalne posebnosti. Žitna klobasa je kulinarična 
posebnost  na območju vasi v krajevnih skupnostih Adlešiči, Vinica in Dragatuš. 
Sestavljena je iz svinjskega mesa z nekoliko več maščobe, prosene kaše in začimb. Meso 
zmeljemo, dodamo začimbe in proseno kašo, nadevamo v debela čreva in prekadimo. 
Prekajene klobase skuhamo in ponudimo s kolerabno juho ter krompirjevo solato. Žitno 
klobaso bi bilo najprimerneje zaščititi kot zajamčeno tradicionalno posebnost. Za zaščito je 
potrebno pripraviti elaborat, v katerem so natančno navedene sestavine, postopek priprave 
in druge posebnosti, ki so pomembne za žitno klobaso. Elaborat je sestavni del diplomske 
naloge. V zadnjem delu  diplomske naloge pa sem se posvetila še namenu zaščite oziroma 
možnosti trženja. 
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30. Erik BUTINAR: Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril – 
pridelava in predelava zelišč 
 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 
 

 
Za diplomsko nalogo sem si izbral temo o zdravilnih zeliščih. Prepričan sem, da si lahko z 
njimi pomagamo kadar, zbolimo, lahko pa jih uporabljamo tudi drugače. S pridelavo in 
predelavo ter prodajo zelišč in njihovih proizvodov se želim poklicno ukvarjati.  
 
Skozi diplomsko nalogo sem ugotovil katera zelišča in v kakšnem obsegu bi bila 
najprimernejša ter kakšne so možnosti zaslužka. Opisal sem posamezna zelišča, njihovo 
uporabo in različne načine predelave. 
 
V drugem delu  naloge sem raziskal, koliko zemlje potrebujem, kako velik mora biti 
rastlinjak in kakšni naj bi bili prostori za predelavo in prodajo. Predvidel sem, kaj vse bom 
prodajal, koliko časa bom porabil za pridelavo, predelavo in trženje ter koliko bom s tem 
zaslužil. Moja zaključna misel je, da se lahko s pridelavo in predelavo zelišč ustvari 
delovno mesto. 
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31. Ana MAJER: Naravna in kulturna dediščina v vaseh Lom 
pri Tržiču, Jelendol, Brezje pri Tržiču, Sebenje in Podljubelj 
 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 

 

 

Pričujoča diplomska naloga vsebuje znamenitosti naravne in kulturne dediščine v vaseh 
Lom pri Tržiču, Jelendol, Brezje pri Tržiču, Sebenje in Podljubelj. V vsaki vasi sem našla 

kaj zanimivega in spoznala nove ljudi. 

V vasi Lom pri Tržiču mi je najbolj všeč Lomski ploh, ki je za Lom že dolgoletna tradicija 
in je aktualna vsako leto le v primeru, da se nihče od mladih občanov ne poroči; drugače pa 
je vse skupaj obrnjeno bolj na šalo in smeh. Običaj vsako leto privabi veliko obiskovalcev, 
še posebej zato, ker se odvija na pustni torek in so obiskovalci tudi »maškare«. 

V Jelendolu sem kot naravno dediščino odkrila ribogojnico, zanimiva pa ni le ribogojnica 
sama, temveč tudi njena okolica. V ribogojnico, kjer gojijo le postrvi, priteka voda iz skal, 
saj so to naravni izviri vode, ki je zato kristalno čista.  

Vas Brezje pri Tržiču je znana po gasilskem društvu, ki je aktualno že vrsto let, pod 
nazivom Prostovoljno gasilsko društvo sv. Neža. 

Sebenje so najbolj znane po skakalnicah, ki ohranjajo tradicijo smučarskih športov v teh 

krajih. Skakalno društvo ima vsako leto več članov, najbolj znan med njimi je g. Šlibar s 
svojim rekordom iz leta 1961, ko je v Oberstdorfu skočil 141 m in dosegel svetovni rekord. 

Prav tako je zanimivo znamenje sv. Ane in Joahima pri Megličevih, ki je staro 300 let. V tej 
vasi je zelo poznan tudi žabji običaj, omembe vreden pa je tudi običaj v gostilni Kovač, ki 
ga danes žal ne izvajajo več.  

Podljubelj je zelo znana vas, saj se mimo nje vozi veliko turistov in si jo tudi ogleda. Tako 
je najbolj obiskan Tominčev slap; taborišče Mauthausen je spominski park, posvečen 
spominu na vojne grozote. Cerkev sv. Ane, ki je nastala iz majhne kapelice, ob godu sv. 
Ane obišče mnogo vernikov. 

Domačija »pr' Štrbenc« je stara 150 let. Danes je domačija deloma obnovljena. Ob hiši 
raste 150 let stara hruška, ki obrodi tepke in ima prav posebno zgodbo. Na dvorišču si lahko 
ogledamo star in nov čebelnjak.  
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32. Polona HROVAT: Vsebinska in tehnična priprava 
publikacije »Grmčani odpirajo vrata« 
 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
Somentorica: Nataša Erjavec 
Somentor: Tone Goršin, univ. dipl. inž. gozd. 

 

 

V diplomski nalogi sem opisala vsebinsko in tehnično pripravo publikacije »Grmčani 
odpirajo vrata«, ki je praktični izdelek moje diplomske naloge. V prvem delu je 
predstavljen pregled strokovne literature na temo oblikovanja prodajnih pisem in drugih 
izdelkov namenjenih promociji. Drugi del pa predstavlja posamezne strani iz publikacije 
»Grmčani odpirajo vrata«, katerim sem dodala lastne komentarje, ki so vezani na vsebino, 
obliko in estetski videz. Vsebina publikacije je razdeljena na Katalog ponudbe in Domačo 
kuharico. Ostali sestavni deli kataloga pa so ovojnica (naslovna in zadnja stran, uvodni 
nagovor predsednice društva Grmčani gospe Vide Hlebec, zemljevid, pristopna izjava ter 
karikatura odličnosti), kolofon, uvodne strani posameznih poglavij in poglavje o Grmčanih 
(uvodni del publikacije). V Katalogu ponudbe predstavlja svoje izdelke in storitve 90 
članov društva Grmčani. Najbolj obsežno in  pestro ponudbo ima Grm Novo mesto – center 
biotehnike in turizma. Katalog ponudbe vsebuje različne oglase: osnovni oglas (samo 
najpomembnejše informacije v obliki teksta) in oglas, ki obsega pol A5 ali celo A5 stran. V 
Domači kuharici je 73 receptov, ki so razdeljeni na sedem kategorij in sicer na: pijače, 
prigrizke in priboljške, jedi na žlico, meso in ribe, zelenjavne jedi, jedi iz žit in sladkarije. 

Večino surovin iz teh receptov pa je možno dobiti pri Grmčanih. Katalog je sestavljen tako, 
da je praktično uporaben in pregleden. Temu pripomore tudi barvna razporeditev glede na 
temo (tople in prijazne barve). 
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33. Jana MARN: Možnosti pridobivanja bioplina na kmetiji 
Marn 
 
Mentorica: Angelca Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 
 
 
 
 
 

 
 
V diplomski nalogi sem raziskala možnosti pridobivanja bioplina na kmetiji Marn. V 
prvem delu sem naredila pregled že objavljenih virov in literature o bioplinu ter navedla 
prednosti in slabosti bioplinske naprave. Opisala sem vso potrebno opremo in objekte ter 
vse potrebne vrste in sestave substratov za pridobivanje bioplina na kmetiji. 
 
V drugem delu pa sem predstavila upravičenost bioplinske naprave na kmetiji Marn, ki 
predstavlja 150 GVŽ (glav velike živine) in bi delovala izključno iz substratov pridobljenih 
na domači kmetiji. Odločila sem se za mezofilni postopek pridobivanja bioplina, kjer se 
poleg osnovnega govejega gnoja in gnojnice dodaja še vse organske odpadke na kmetiji, 
proces pa poteka med 30 in 40°C  kar še dodatno poveča izkoristek bioplina. 
 
Bioplinska naprava ima velik pomen pri zmanjšanju onesnaževanja zraka, okolice in 
podtalnice. 
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Založil in izdal: 
 

GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma 
OE Višja strokovna šola 

zanj Tone HROVAT, univ. dipl. inž. kmet 
 
 
 

Uredniški odbor: 
 

Vida Hlebec, prof. 
mag. Tjaša Vidrih 

Andreja Lisec, dipl. ekon. 
Anica Pezdirc, dipl. ekon. 

 
 
 

Priprava in tisk: 
 

Tiskarna Vesel d.o.o, Novo mesto 
 

 
 

Število izvodov: 
 

200 
 
 


