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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 6. decembra 

2018. Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila 

skupno poročilo o izpolnjevanju meril za podaljšanje akreditacije zavoda VŠ Grm Novo 

mesto, na podlagi evalvacije ter vloge prijavitelja s prilogami. 

 

Svet NAKVISa je na 133. seji dne 15. 11. 2018 imenoval skupino strokovnjakov za 

pripravo skupnega poročila o izpolnjevanju meril za podaljšanje akreditacije Visoke šole 

za upravljanje podeželja Grm, Novo mesto. Po prejemu odločbe in seznanitvi z gradivi se 

je skupina strokovnjakov odločila glede načina dela. 30. in 31. januarja 2019 je skupina 

strokovnjakov izvedla napovedan obisk in zunanjo evalvacijo zavoda. Po obisku so 

skupno pripravili obrazec poročila, kamor so strokovnjaki vpisovali svoje ugotovitve in ga 

sproti dopolnjevali. Pri svojem delu so uporabljali materiale iz vloge, prilog ter javno 

dostopnih informacij. O odprtih vprašanjih so se dogovarjali in usklajevali tudi preko 

elektronske pošte. Pri presojanju so upoštevali zakonska določila ter merila s posameznih 

področij, ob tem so ravnali strokovno, nepristransko in zakonito. Po zaključenem 

pregledovanju materialov ter podrobni analizi dostopnih podatkov so strokovnjaki 

uskladili ter potrdili skupno poročilo in ga dne 19. 2. 2019 poslali na NAKVIS. 27. 3. 2019 

je skupina strokovnjakov prejela pisni odgovor zavoda, po preučitvi odgovorov in 

dodatnih pojasnil je skupina strokovnjakov sestavila končno poročilo in ga x. x. 2019 

poslala na NAKVIS. 

 

Zahvaljujemo se vodstvu VŠZ Grm, vsem sogovornikom in ge. Aniti Kajtezović z NAKVIS 

za odlično organizacijo ter vso pomoč pri delu skupine. 
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Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda 

Področja presoje Prednost Priložnosti za 

izboljšanje 

Večje 

pomanjkljivosti 

oz. 

neskladnosti 

Delovanje visokošolskega zavoda    

Standard 1 - - - 

Standard 2 - - - 

Standard 3 1 3 - 

Standard 4 1 1 - 

Standard 5 1 1 - 

Standard 6 1 1 - 

Standard 7 - - - 

 

Kadri    

Standard 8 - 1 - 

Standard 9 1 - - 

 

Študenti    

Standard 10 1 - - 

Standard 11 1 1 - 

Standard 12 - - - 

Standard 13 - 1 - 

 

Materialne razmere    

Standard 14 - - - 

Standard 15 - - - 

Standard 16 - - - 

Standard 17 - 2 - 

    

Skupaj 7 11 0 
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

Delovanje visokošolskega zavoda 

 

1. standard 

 

Visokošolski zavod uspešno uresničuje poslanstvo v slovenskem in mednarodnem 

visokošolskem prostoru. Z doseganjem organizacijskih in izvedbenih ciljev zagotavlja 

kakovostno visokošolsko dejavnost in njen razvoj. 

 

Iz poslanstva, vizije in strategije visokošolskega zavoda dostopnih na 

http://vsgrm.unm.si/vs-grm/katalog-dokumentov je razvidno, da zavod nadaljuje obveze 

ustanovitelja. 

 

Prednosti 

- Prednosti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Priložnosti za izboljšanje niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  

 

2. standard 

 

Kot je razvidno iz statuta in akta o ustanovitvi, dostopnih na spletni strani 

http://vsgrm.unm.si/vs-grm/katalog-dokumentov, notranja organiziranost 

visokošolskega zavoda zagotavlja sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 

znanstvenih delavcev in nepedagoških delavcev, študentov in drugih deležnikov pri 

upravljanju in razvijanju dejavnosti visokošolskega zavoda. 

 

Prednosti 

- Prednosti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Priložnosti za izboljšanje niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  

 

3. standard  

 

Visokošolski zavod izkazuje kakovostno znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma 

umetniško dejavnost in z njo povezane pomembne dosežke na področjih in disciplinah, 

na katerih jo izvaja.  

 

Odraz razvoja in napredka znanstvene, strokovne, raziskovalne oz. umetniške dejavnosti 

zavoda so dokumentirani projekti in aktivnosti, v katere so vključeni študenti s 
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sodelovanjem pedagoških in strokovnih mentorjev. Vsebine potekajo pretežno v 

lokalnem, regionalnem in širšem nacionalnem prostoru, nekaj projektov pa je tudi 

mednarodno usmerjenih. Na ta način študenti soustvarjajo, mrežijo, se povezujejo in 

vzpostavljajo za njihovo bodoče delovanje pomembne poslovne odnose. Iz Poročila o 

znanstvenem, strokovnem in raziskovalnem delu 2012-2018 izhaja, da sta razvoj in 

napredek znanstvene, strokovne in raziskovalne dejavnosti zavoda pomembna za razvoj 

slovenskega podeželja in doprinos inovativnih znanj ter aplikativnih rešitev v posameznih 

kmetijskih panogah in razvoju podeželja. Pomembni so tudi za kredibilnost in razsežnost 

znanj študentov, ki lahko z vključevanjem v te dejavnosti pridobijo boljši vpogled v 

stroko in kompetence na strokovnih področjih. Fakulteta študente redno vključuje v 

strokovne projekte kot so projekti »Po kreativni poti do znanja« in »Študentski inovativni 

projekti za družbeno korist« s katerimi se tudi povezuje z lokalnim okoljem in 

potencialnimi delodajalci v okolici. Poglobljen pregled posredovanih kazalnikov 

znanstveno raziskovalnega dela za 5 letno obdobje od 2014-2019 izhaja, da je uspešnost 

na področju znanstveno raziskovalnega dela zelo heterogena. Nekateri pedagogi so 

mentorji študentom pri zaključnih delih, sodelujejo v raziskovalnih projektih in programih 

pri drugih institucijah in so uveljavljeni raziskovalci v okviru svoje matične institucije. 

Posamični pedagogi, ki izvajajo študijski program pa v petletnem obdobju niso objavili 

niti ene strokovne vsebine oz. strokovne monografije/poglavja. Iz razgovorov izvemo, da 

zaradi preobremenitve z administrativnim delom in pedagoškimi obveznosti na različnih 

zavodih stežka usklajujejo razvoj znanstveno raziskovalne dejavnosti.  

 

Želja po napredku strokovnega in raziskovalnega dela zavoda je razvidna tudi iz uvedbe 

dodatne zahteve za zaključitev dodiplomskega študija. Objava strokovne publikacije 

izhajajoče iz diplomskega dela študenta je tako postala pogoj za dokončanje 

dodiplomskega študija.        

 

Prednosti 

- Nadstandardna strokovna naravnanost diplomskih zaključnih del. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Večja pedagoško-administrativna razbremenitev posamičnih pedagogov/ 

raziskovalcev za vključevanje v raziskovalno delo. Iz odgovora zavoda sledi, da so 

bili izvedeni in so načrtovani še nadaljnji ukrepi za izboljšanje stanja na tem 

področju. 

- Intenzivirati sodelovanje z institucijami s področja upravljanja podeželja v okolici. 

Zavod v odgovoru izpostavi dosedanje sodelovanje in načrte za prihodnje 

aktivnosti.   

- Razmisliti o načinih motivacije študentov za dodatno strokovno/raziskovalno delo. 

Študente bodo vključevali v dogajanja tudi kot aktivne udeležence, ne le kot 

poslušalce. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  

 

 

4. standard 
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Praktično izobraževanje študentov in njegovo izvajanje sta urejena s Pravilnikom o 

izvajanju strokovne prakse študentov. Pravilnik in obrazci so objavljeni na spletni strani 

visoke šole http://vsgrm.unm.si/vs-grm/katalog-dokumentov. Predmeta Strokovna 

praksa 1 in Strokovna praksa 2 se izvajata v 2. letniku študijskega programa (3. in 4. 

semester). Zavod ima sklenjene pogodbe o izvajanju strokovne prakse za potrebe 

visokošolskega študijskega programa z več organizacijami. Najpomembnejši prostor za 

izvajanje strokovne prakse je medpodjetniški izobraževalni center v okviru zavoda Grm. 

V pripravi so tudi novi sporazumi s podjetji in organizacijami.  

 

Priloga Pravilnika o izvajanju strokovne prakse študentov sta tudi anketni vprašalnik o 

strokovni praksi za študente in anketni vprašalnik o strokovni praksi za mentorje. Z 

anketnimi vprašalniki se meri zadovoljstvo in kakovost izvedbe strokovne prakse. 

Evalvacija in analiza anket služi dvigu kakovosti izvedbe strokovne prakse. Nosilec 

predmeta Strokovna praksa 1 in Strokovna praksa 2 izpolni anketo o zadovoljstvu v 

okviru Ankete o zadovoljstvu pedagoških in strokovnih delavcev. 

 

Strokovna praksa 1 in nato strokovna praksa 2 poteka vsakič v časovnem obsegu 200 ur, 

50 ur je namenjeno študentski samorefleksije, samostojni pripravi seminarske naloge in 

predstavitvi naloge. Zaključno delo nato predstavijo na skupnem dogodku, kjer si 

izmenjajo skozi predstavitev seminarjev izkušnje s praktičnega dela.  

Iz razgovorov izvemo, da študenti zadovoljni z raznolikimi možnostmi opravljanja 

strokovne prakse in da na praksi opravljajo strokovno specifične naloge.      

 

Prednosti 

- Izmenjava poročil o izkušnjah študentov (predstavitev seminarjev) iz različnih 

praktičnih izobraževanj v okviru zaključka strokovne prakse.  

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Razmislek o prerazporeditvi strokovne prakse na različne študijske letnike. V 

pojasnilu zavoda beremo, da se veliko študentov kot diplomanti višje šole vpišejo 

neposredno v 2. letnik in se jim praksa v celoti prizna. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  

 

5. standard 

 

Študentje obiskujejo podjetja in organizacije, ki so opremljena z ustrezno tematsko 

infrastrukturo. Po drugi strani pa posamezni predavatelji iz realnega okolja prinašajo 

aktualna in sveža dognanja v predavalnice. Odraz predstavljene situacije so aplikativno 

usmerjene diplomske naloge in poročila o praktičnem izobraževanju študentov. 

 

Vzpostavljen je Karierni center Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto -  

http.//vsgrm.unm.si/karierni-center Na VS Grm Novo mesto; na dan podelitve diplom 26. 

8. 2018 pa je bil ustanovljen tudi Alumni klub, ki je namenjen ohranjanju in krepitvi 

stikov med diplomanti in zavodom. 

 

Med razgovori delodajalci tudi izrazijo podporo kadrovskemu štipendiranju študentov 

zaradi prepoznane kvalitete kadra v okolju.  
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Dodatno delodajalci izpostavijo potrebe po dodatnih kompetencah diplomantov, kot so: i) 

izobraževanje na področju sodobnih pristopov trženja za dodano vrednost lokalni 

skupnosti, ii) aktivno sodelovanje šole s KOC hrana iniciativo Gospodarske zbornice 

Slovenije, iii) Uvajanje vsebin delovanja na podeželju (socialne vsebine, svetovanje, 

obravnava skupnosti), iv) izobraževanje o strategijah pametne specializacije, ...   
 

Prednosti 

- Prepoznavnost kadra in kompetenc profila diplomanta pri delodajalcih 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Uvajanje dodatnih mehanizmov preverjanja zadovoljstva in pridobivanja pobud s 

strani delodajalcev. V odgovoru beremo, da bodo na samoevalvacijske delavnice 

povabili še več predstavnikov delodajalcev, kakor tudi na delavnice za prenovo 

študijskega programa. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  
 

6. standard 

 

Notranji sistem kakovosti omogoča sklenitev kroga kakovosti na vseh področjih delovanja 

visokošolskega zavoda. 

 

Dokument iz katerega je razvidno načrtovanje samoevalvacije je Letni delovni načrt za 

študijsko leto 2017/2018, objavljen na spletni strani zavoda. Notranji sistem kakovosti 

zavoda je predpisan, primeren in učinkovit ter primerljiv v evropskem visokošolskem 

prostoru. Vsebuje vse procese, ki so pomembni za izboljševanje kakovosti delovanja 

zavoda in izvajanja študijskega programa ter omogoča sklenitev učinkovitega kroga 

kakovosti. Dejavnost zavoda se redno spremlja, napake in pomanjkljivosti pa 

odpravljajo. Sistem kakovosti je predpisan s Statutom in Poslovnikom o sistemu 

spremljanja in zagotavljanja kakovosti.  

Dejavnost zavoda je načrtovana s strategijo in operativnimi cilji, letnim delovnim 

načrtom ter preverjena s poročilom o delu. (dokumenti na http://vsgrm.unm.si/vs-

grm/katalog-dokumentov).  

 

V študijskem obdobju 2017-2018 je bila samoevalvacija izvedena v nizu dveh štiriurnih 

delavnic, in sicer 14. 2. 2018 in 9. 03. 2018, kjer je tim za samoevalvacijo animiral 

razpravo za oblikovanje predlogov za izboljšanje in jih povzel v Program ukrepov po 

samoevalvaciji. Udeleženci samoevalvacije so bili člani vodstva zavoda, člani Komisije za 

kakovost, študenti in predstavniki zainteresirane javnosti. 

 

Šola je med razgovori izpostavila tudi načrte za prenovo študijskega programa. V 

razgovoru z delodajalci nato izpostavijo dodatne predloge za izboljšave študijskega 

procesa s potrebnimi strokovnimi vsebinami za boljše profiliranje diplomanta in 

konkurenčnost na trgu dela. Na podlagi tega je potreben razmislek o intenziviranju 

načinov evalvacije z zunanjimi deležniki za dvig kakovosti institucije. 

 



 

 

 

8 

 

Del poročila o samoevalvaciji je Program ukrepov za izboljšanje, kjer so navedeni ukrepi 

po samoevalvaciji, odgovorne osebe in roki za izvedbo ukrepov. S samoevalvacijskimi 

izsledki so seznanjeni študenti, visokošolski učitelji in sodelavci, strokovno osebje ter 

drugi deležniki. Samoevalvacijsko poročilo je objavljeno na spletni strani zavoda.  

 

Prednosti 

- Samoevalvacijske delavnice za pridobivanje mnenj o potrebnih izboljšavah na 

fakulteti. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Večje vključevanje delodajalcev in zainteresirane javnosti v sistematsko evalvacijo 

kompetenc diplomantov in prenove študijskih programov. Odgovor: na osnovi 

pobud je VŠ Grm že predlagan kot vodilni center na področju čebelarstva, 

podpisan je tudi pismo o nameri za vstop v Gospodarski grozd za podeželje. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  

 

7. standard 

 

Visokošolski zavod deležnike in javnost pravočasno obvešča o študijskih programih in 

svoji dejavnosti. Deležniki in javnost so informirani z aktualno zgibanko in 

predstavitvenim video posnetkom, objavljenimi na http://vsgrm.unm.si/studij. Zavod 

obvešča študente, predavatelje, strokovne sodelavce, projektne partnerje in ostale 

deležnike preko: spletne strani, Facebook strani, Facebook strani obeh ustanoviteljic, e-

pošte, pošiljanja dopisov preko navadne pošte, zbornikov, revije Journal of Landscape 

Governance, osebnega povabila, osebnih promocij na stojnicah ob dogodkih na območju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja in širše okolice, predstavitvenih stojnic in predstavitev 

na srednjih in višjih strokovnih šolah po Sloveniji ter preko medijev (oglasi, konference 

za medije, izjave za medije, podeželski zajtrk z mediji) idr. 

 

O tem, katere informacije in na kakšen način so posredovane deležnikom in širši javnosti. 

se odločevalci razlikujejo glede na tip informacije: dekan in referat, referat, vodje 

projektov in projektni sodelavci ali knjižnica. 

 

Ob prvi podelitvi diplom januarja 2018 je bil posnet video https://www. 

youtube.com/watch?v=JE54_N0q4M4. 

 

Prednosti 

- Prednosti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Priložnosti za izboljšanje niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  

 

Kadri 
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8. standard 

 

Zagotovljeni so visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci za kakovostno 

opravljanje pedagoškega, raziskovalnega in drugega dela.  

 

V ukrepih za izboljšanje v Poročilu za samoevalvacijo 2016-2017 je tudi aktivacija 

izvedbe individualnih razgovorov s posameznimi učitelji na podlagi rezultatov anket (z 

obrazcem za letne razgovore). V januarju 2018 so za sodelavce izvedli izobraževanje o 

NevroLingvističnem Programiranju - NLP, za odličnost v komunikaciji.  

 

Zaposlene in sodelavce spodbujajo in jih motivirajo k pridobivanju dodatnih kompetenc in 

izobraževanju. Zaposlena predavateljica Meta Vidiček je v 3. letniku podiplomskega 

študijskega programa tretje stopnje (DR) Menedžment kakovosti na Fakulteti za 

organizacijske študije v Novem mestu, drugi zaposleni pa se udeležujejo krajših 

seminarjev na ustrezne tematike. V zadnjih treh študijskih letih na zavodu ni bilo 

gostujočih visokošolskih učiteljev, ki bi sodelovali pri izobraževalnem, raziskovalnem, 

strokovnem delu. Na Erasmus+ projektih mobilnosti je od 2016 do 2018 sodelovalo 13 

zaposlenih. Na mednarodnih konferencah pa zavod beleži 20 udeležb zaposlenih. 

 

Zavod ima objavljena Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev (z dne 17.3.2018); merila so usklajena z 

Minimalnimi standardi za izvolitev v nazive. Na zavodu so zaposleni 4 docenti, 1 višji 

predavatelj, 1 predavatelj. Štirje redni profesorji sodelujejo pogodbeno v obsegu 0,2 

FTE; štirje izredni profesorji pogodbeno v obsegu 0,46 FTE; en docent je v delovnem 

razmerju s krajšim delovnim časom, en ima delovno obveznost čez polni delovni čas, 9 

pa jih je v pogodbenem razmerju, vse skupaj v obsegu 1,91 FTE; trije višji predavatelji 

so zaposleni pogodbeno v obsegu 0,14 FTE; 1 predavatelj je v delovnem razmerju s 

krajšim delovnim časom, 6 pa pogodbeno zaposlenih, vse skupaj v obsegu 0,43. En 

asistent je v pogodbenem razmerju v obsegu 0,3 FTE.  

 

Delež visokošolskih učiteljev, nosilcev predmetov študijskih programov, ki so na zavodu v 

delovnem razmerju, je 10 %. Število visokošolskih učiteljev, zaposlenih za poln delovni 

čas oziroma temu ustrezen obseg zaposlitev za krajši delovni čas od polnega na študijski 

program je 3. Delež visokošolskih učiteljev, zaposlenih za polni delovni čas oziroma temu 

ustrezen obseg zaposlitev za krajši delovni čas od polnega na študijski program je 10 %. 

Presečni dan je bil 31.12.2017. 

 

Glede na število vpisanih študentov (23 - vsi so vpisani izredno) v študijskem letu 

2017/18, število in struktura zaposlenih pedagoških delavcev ustreza potrebam 

presojanega visokošolskega zavoda.  
 

Prednosti 

- Prednosti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje 
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- Razvoj načrta izobraževanj in poglabljanja znanja za krepitev pedagoškega dela 

na fakulteti. Zavod potrjuje da je podrobnejši načrt izobraževanj v procesu 

izdelave. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  
 

9. standard 

 

Zagotovljeni so strokovno-tehnični in upravno-administrativni delavci za učinkovito 

pomoč in svetovanje. Referat in tajništvo nudita študentom pomoč in podporo glede 

prijave na zavod, izvedbe vpisa na zavod in v višji letnik (vpisna dokumentacija, 

pogodbe), statusa, posredovanje obrazcev (priznavanje obveznosti, prijava na prakso, 

prijava teme diplomske naloge itd.), izdelave in izdajanje potrdil (o vpisu, opravljene 

obveznosti, diplomiranju itd.), praktičnem usposabljanju, usklajevanje urnikov in 

odsotnosti študentov, prijave na izpite, vodenje evidenc, itd. Zavod zagotavlja študentom 

permanentno pomoč pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in veščin na 

drugih visokošolskih zavodih, zagotavlja priznavanje znanj, spretnosti in veščin, 

pridobljenih na drugih visokošolskih zavodih (razvidno iz zapisnikov KSSZ) in svetovalne 

storitve, povezane z vpisom ter informacije, povezane s študijem.  

 

Mednarodna pisarna nudi študentom vse informacije in potrebno pomoč, ki se nanaša na 

Erasmus+ izmenjave. Knjižnica nudi študentom svetovanje, dostop in pomoč pri dostopu 

literature in ostalih virov za nemoten študijski in raziskovalni proces. Študenti so z 

vpisom na zavod včlanjeni tudi v Splošno knjižnico Milana Jarca Novo mesto.  

 

Referat in tajništvo za visokošolske učitelje in sodelavce ter znanstvene delavce 

pripravljata in usklajujeta urnike, pripravljata pogodbe za izvedbo pedagoških ur, 

usklajujeta in pripravljata dokumentacijo za seje Akademskega zbora, Senat in komisije, 

vodita arhive sej, vodita evidence, itd. Mednarodna pisarna nudi pedagoškim in 

nepedagoškim delavcem vse informacije in potrebno pomoč, ki se nanaša na Erasmus+ 

izmenjave.  Knjižnica nudi pedagoškim ih nepedagoškim delavcem dostop in pomoč pri 

dostopu do literature in ostalih virov za nemoten študijski in raziskovalni proces. 

Računovodstvo vodi računovodske evidence, izdeluje obračune, bilance, izdaja račune in 

opravlja druge finančne transakcije. 

 

Nepedagoški delavci: 1 tajnik, 1 delavec v referatu, 1 knjižničar, 2 v računovodstvu, 1 za 

razvoj in 1 za razvoj človeških virov. Knjižničarka je v procesu pridobivanja dovoljenj za 

vzajemno katalogizacijo (A, B1, B2, C). 
 

Prednosti 

- Hitro odzivno in prilagodljivo strokovno-tehnično in upravno-administrativno 

osebje. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Priložnosti za izboljšanje niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  
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- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  

 

Študenti 

 

10. standard 

 

Visokošolski zavod študentom zagotavlja ustrezno pomoč in svetovanje. 

 

Visoka Sola ponuja svetovanje in pomoč vsem študentom pod enakimi pogoji. Študenti 

so seznanjeni z dostopnostjo pedagoških (govorilne ure) in nepedagoških (prisotnost v 

pisarni) delavcev. Študenti se lahko obrnejo na pedagoške in nepedagoške delavce 

osebno, preko e-pošte, govorilnih ur, telefonsko. Študenti so že ob vpisu in uvodnem 

dnevu seznanjeni z dostopnostjo pedagoških in nepedagoških delavcev in z organizacijo 

zavoda (vodstvo, referat knjižnica, itd.), kar redno spremljajo preko ažuriranih spletnih 

strani. Študentom je ponujena pomoč tudi pri mednarodnih izmenjavah in morebitni 

izraženi potrebi po opravljanju delovne prakse v tujini; od iskanja organizacije za 

izvajanje prakse, pomoč pri organizaciji bivanja, zavarovanja, dokumentacije idr. 

Posebno pomoč nudijo študentom s posebnimi potrebami ali študentom v izrednih 

situacijah. 

 

Zavod je po Poročilu o samoevalvaciji 2016/2017 v procesu vzpostavitve tutorskega 

sistema. Vzpostavljeno je mentorstvo v različnih oblikah kot pomoč pri študiju ali druge 

oblike učnega sodelovanja vseh deležnikov na način, da so delovne naloge visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev ter zaposlenih organizirane na način, da nudilo vso pomoč 

študentom. Študentom je nudeno mentorstvo tudi preko projektov Po kreativni poti oz. 

Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist. 

 

Študentje pravočasno pridobijo informacije za nemoten in učinkovit študij tako, da jih 

referat obvesti: telefonsko, preko e-pošte, z obvestili na spletni strani, oglasni deski in 

osebno. Študenti pridobivajo informacije v zvezi z delovanjem zavoda in o delovanju 

notranjega sistema kakovosti preko predstavnikov študentov v Študentskem svetu in 

drugih organih zavoda (Akademski zbor, Senat in Upravni odbor). Na vsaki redni seji 

Senata je obvezna točka dnevnega reda Študentska tematika. Predstavniki študentov se 

redno udeležujejo sej. Študenti na začetku študijskega leta na uvodnem dnevu pridobijo 

informacije o poteku študijskega leta (študijski koledar, urnik), informacijah dostopnih na 

spletni strani zavoda, možnostih priznavanja že opravljenih obveznosti, internih 

pravilnikih, možnosti vključitve v študentski svet (informacije o volitvah, nalogah in 

namenu Študentskega sveta VS Grm Novo mesto), mednarodnih izmenjavah Erasmus+, 

reviji VŠ Grm Novo mesto, vključenosti študentov v posamezne projekte (PKP, ŠIPK), 

osebnih izkušnjah o Erasmus+ izmenjavi. 

 

Zadovoljstvo študentov s storitvami se meri z izvedbo Evalvacije učitelja pri predmetu za 

posamezno študijsko leto. Študenti so seznanjeni, da se lahko kadarkoli obrnejo na 

vodstvo in strokovne službe. Zaradi majhnega števila študentov poteka stik s študenti 

zelo osebno in intenzivno. Študenti s svojimi predstavniki, izvoljenimi na Študentskem 

svetu VŠ Grm Novo mesto, sodelujejo v organih zavoda. Na sejah imajo možnost izraziti 

svoje mnenje o zadovoljstvu s storitvami.  
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Prednosti 

- Individualiziran pristop in svetovanje študentom glede nadaljnjih študijskih in 

kariernih usmeritev. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Priložnosti za izboljšanje niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  
 

11. standard 

 

Študenti imajo zagotovljene ustrezne razmere za kakovosten študij, znanstveno, 

strokovno, raziskovalno oziroma umetniško delo ter za obštudijsko dejavnost. 

 

a) izvajanje študija in razmere zanj glede na potrebe in pričakovanja študentov; 

 

Zadovoljstvo študentov z izvajanjem študija in razmerami se meri z izvedbo Evalvacije 

učitelja pri predmetu za posamezno študijsko leto in anketnega vprašalnika o strokovni 

praksi za študente. Študenti so seznanjeni, da se lahko v primeru težav kadarkoli obrnejo 

na vodstvo in strokovne službe. Zaradi majhnega števila študentov poteka stik s študenti 

osebno in intenzivno. Študenti s svojimi predstavniki, izvoljenimi na Študentskem svetu 

zavoda, sodelujejo v organih zavoda.  

 

b) omogočanje ustreznega strokovnega, umetniškega in raziskovalnega dela 

študentov; 

 

Študentom je omogočeno, da sodelujejo preko projektov:  

- Po kreativni poti do praktičnega znanja, kjer se študenti s svojimi znanji in 

kompetencami vključujejo v realni projekt z gospodarstvom ter interdisciplinarno 

povezujejo s študenti drugih visokošolskih zavodov in 

- Študentski inovativni projekti za družbeno korist, kjer se študenti s svojimi znanji in 

kompetencami vključujejo v projekte z negospodarstvom ter interdisciplinarno 

povezujejo s študenti drugih visokošolskih zavodov. 

 

lzsledke teh projektov študenti redno predstavljajo drugim študentom (uvodni dan) in 

ostalim deležnikom s prispevki na okroglih mizah, odprtih forumih, posvetih in 

konferencah. Študenti so vabljeni k objavi člankov v reviji VS Grm Novo mesto Journal of 

Landscape Governance. Od študijskega leta 2018/2019 pa je pogoj za zagovor diplomske 

naloge tudi objava članka v reviji VS Grm Novo mesto. Na ta način študenti razvijajo 

strokovno in raziskovalno delo ter pisanje strokovnih del. 

 

c) Razmere za obštudijsko dejavnost  

 

Visoka šola spodbuja študente k pripravi plana in izvedbi obštudijskih dejavnosti, ki jih 

tudi finančno podpira. Nekatere obštudijske dejavnosti se izvajajo tradicionalno in v 

sodelovanju s Konzorcijem UNM (drugi visokošolski zavodi v regiji).   
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Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto sodeluje na krvodajalski akciji 

Častim pol litra, ki jo vsakoletno organizira območno združenje Rdečega križa Novo 

mesto skupaj z Društvom novomeških študentov. Študenti so zadovoljni z naborom 

različnih obštudijskih vsebin, ki jih ponuja šola, izpostavijo, da se udeležujejo prireditev 

kot so druženja, športne igre, spoznavni dnevi, vinski večeri, omogočeno jim je bilo 

izobraževanje za pridobivanje mednarodnega certifikata za inovativni turizem in 

sodelovali so lahko tudi v zimski šoli za pridobivanje komunikacijskih kompetenc.  

 

Prednosti 

- Visoka raven vključenosti študentov v strokovne projekte in obštudijske 

dejavnosti. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Razvoj dodatnih z lokalno skupnostjo povezanih obštudijskih projektov. Zavod 

izpostavlja dosedanje oblike sodelovanje preko PKP in ŠIPK projektov. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  
 

12. standard 

 

Visokošolski zavod varuje pravice študentov. 

 

Preglednost, pravočasnost in objektivnost delovanja organov zavoda pri varovanju pravic 

študentov so razvidne iz Statuta VS Grm Novo mesto in ostalih pravilnikov VS Grm Novo 

mesto: http://vsgrm.unm.si/vs-grm/katalog-dokumentov. Po Statutu VS Grm Novo 

mesto Komisija za študentske in študijske zadeve, član katere je tudi predstavnik 

študentov, kot prvostopenjski organ obravnava vloge študentov in jih skupaj s svojim 

mnenjem posreduje dekanu VŠ Grm Novo mesto. Dekan je prvostopenjski organ za 

odločanje o vlogah študentov v študijskih zadevah, drugostopenjski organ za pritožbe 

študentov pa je Senat VS Grm Novo mesto, v katerem sta tudi dva predstavnika 

študentov. Študente se o odločitvah obvesti v najkrajšem možnem času. 

 

Omogočena je ustrezna organiziranost študentov in njihovo sodelovanje v organih 

zavoda ter pri izboljševanju kakovosti in odličnosti visoke šole. Zavod ima Študentski 

svet VS Grm Novo mesto, ki je organ študentov VŠ Grm Novo mesto. Študentski svet 

vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v Študentski svet in izvoli svoje 

predstavnike v organe upravljanja zavoda, v okviru katerih soodločajo in vplivajo na 

izboljševanje kakovosti in odličnosti zavoda. Pristojnosti, naloge in dolžnosti so 

opredeljene v Statutu VŠ Grm Novo mesto, v pripravi je Pravilnik o delu Študentskega 

sveta.  

 

Študenti s svojimi predstavniki sodelujejo v Akademskem zboru (1/5 članov AZ, trenutno 

8 študentov), Senatu (2 študenta), Upravnem odboru (1 študent), Komisiji za študijske 

in študentske zadeve (1 študent), Komisiji za kakovost in evalvacije (1 študent). Vsako 

leto je na uvodnem dnevu študentom predstavljen Študentski svet VS Grm Novo mesto, 

njegove naloge in namen. Študenti so seznanjeni, da so preko Študentskega sveta VS 
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Grm Novo mesto in študentskih predstavnikov v drugih organih/komisijah, zastopani 

prevladujoči interesi študentov v organih odločanja. Študenti imajo na sejah Senata 

preko svojih predstavnikov možnost podajanja in obravnave študentskega mnenja. 

pobud in problematike, saj je obvezna točka dnevnega reda vsakega Senata VS Grm 

Novo mesto študentska tematika. 

 

 

Prednosti 

- Prednosti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Priložnosti za izboljšanje niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  

 

13. standard 

 

Študenti sodelujejo pri vrednotenju ter posodabljanju vsebin in izvajanja dejavnosti 

visokošolskega zavoda. 

 

a) Študenti sodelujejo in dajejo pobude pri vrednotenju in posodabljanju izvajanja 

študijskih programov posredno preko študentskih anket in neposredno s sodelovanjem v 

organih upravljanja pri sprejemanju strateških in programskih dokumentov (Senat, 

Upravni odbor, Akademski zbor) in komisijah Senata (Komisija za kakovost in evalvacije, 

Komisija za študentske in Studijske zadeve). Študenti sodelujejo na delavnicah za 

samoevalvacijo. Na seji Študentskega sveta izvoljeni predstavniki študentov obravnavajo 

samoevalvacijsko poročilo za posamezno študijsko leto. Izvoljeni predstavniki študentov 

na seji Študentskega sveta obravnavajo strateški načrt VS Grm Novo mesto. Vsi strateški 

in programski dokumenti, prav tako pa tudi vsi interni dokumenti s pripadajočimi obrazci, 

so objavljeni na spletni strani: http://vsgrm.unm.si/vs-grm/katalogdokumentov. V 

prihodnje se načrtuje prenova in posodobitev programa Upravljanje podeželja, v kar 

bodo aktivno vključeni tudi študenti. 

 

b) Študenti sodelujejo pri samoevalvaciji in posodabljanju izvajanja študijskega 

programa posredno preko študentskih anket in neposredno s sodelovanjem v organih 

upravljanja in komisijah Senata. Skladno s Statutom VS Grm Novo mesto imajo študenti 

predstavnika v Komisiji za kakovost in evalvacije, dva predstavnika v Senatu, 

predstavnika v Upravnem odboru in trenutno 8 predstavnikov v Akademskem zboru – 

tako sodelujejo v organih odločanja in upravljanja pri sprejemanju strateških in 

programskih dokumentov. 

 

Študenti sodelujejo na delavnicah za samoevalvacijo, kjer podajo svoje mnenje. Na seji 

Študentskega sveta obravnavajo samoevalvacijsko poročilo za posamezno študijsko leto. 

lzvoljeni predstavniki študentov na seji Študentskega sveta obravnavajo strateški načrt 

VS Grm Novo mesto. Vsi strateški in programski dokumenti, prav tako pa tudi vsi interni 

dokumenti s pripadajočimi obrazci so objavljeni na spletni strani. V prihodnje se načrtuje 
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prenova in posodobitev programa Upravljanje podeželja, v kar bodo aktivno vključeni 

tudi študenti. 

 

Na podlagi mnenj študentov so v študijski program že bile uvedene vsebine e-učilnice 

(Moodle) pri nekaterih študijskih predmetih.   
 

Prednosti 

- Prednosti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Razvoj modelov celotnega ocenjevanja študijskega programa za študente – 

dodatni način ocenjevanja študijskega programa kot celote. Obljubljena je 

obravnava takšnega modela na delavnicah za prenovo študijskega programa 

2019/20.  

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  

 

Materialne razmere 

 

14. standard 

 

Visokošolski zavod zagotavlja primerne prostore in opremo za izvajanje svoje dejavnosti. 

 

Prostore in opremo za izvedbo teoretičnega dela programa zagotavljajo ustanovitelji. 

Zavod Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma razpolaga s prostori, ki ustrezajo 

standardom visokošolskega študija. Laboratorijske vaje se izvajalo v šolskem 

laboratoriju, praktični del programa pa se izvaja na organizacijski enoti Medpodjetniški 

izobraževalni center zavoda Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma in pri 

partnerjih. 

 

Vsebine knjižnične dejavnosti pa se odvijajo v prostorih knjižnice zavoda Grm Novo 

mesto in Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.  

 

Glede na to, da VŠ Grm Novo mesto izvaja izobraževalno dejavnost v prostorih 

ustanovitelja, to je zavoda Grm Novo mesto, se z urnikom prilagaja že potekajočim 

aktivnostim v istih prostorih in se tudi dogovarja z zavodom za čim bolj racionalno rabo 

prostorov. VS Grm Novo mesto ima sklenjeno pogodbo o najemu prostorov s 

soustanoviteljem zavodom Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma. 
 

Prednosti 

- Prednosti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Priložnosti za izboljšanje niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  
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- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  

 

15. standard 

 

Zagotovljene so prilagoditve študentom z različnimi oblikami invalidnosti. 

 

a) Prostori so delno prilagojeni študentom s posebnimi potrebami, saj se v teh prostorih 

že sedaj gibljejo dijaki in študentje s posebnimi potrebami. Dovoz so prilagojeni za 

invalidne osebe, predavalnice in sanitarije prav tako. Za gibanje po stopnicah bi se lahko 

uporabljal premični trak za prevoz invalidne osebe skupaj z invalidskim vozičkom. S 

pomočjo premičnega traku lahko pridejo invalidne osebe do vsakega prostora zavoda. 

Za popolno prilagoditev študentom s posebnimi potrebami jim manjkajo le še zvočna 

opozorila in ploščice z napisi v Braillovi pisavi, kar bodo dopolnili v primeru 

vpisanih študentov. Oprema namenjena študentom je že sedaj delno prilagojena 

študentom s posebnimi potrebami. Z razvojem literature na spletu bo omogočeno 

vključevanje literature, namenjene študentom s posebnimi potrebami. Vsem študentom 

omogočajo dostop do EDUROAMa.  

 

b) V primeru, da bi imeli študenta s posebnimi potrebami, skupaj z njim uskladijo 

individualizirani program podpore za takšnega študenta. Omogočili bi mu 

prilagoditve pri izvedbi predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj, prilagoditve v 

knjižnici ter prilagoditve v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja z namenom, da se 

lahko izkaže raven znanja študenta. 

 

c) Nekaj možnih prilagoditev, ki jih predvidevajo pri izvajanju študija in opravljanju 

študijskih obveznosti: 

- možnost povečanja velikosti pisave gradiva pri posameznem predmetu, 

- možnost pošiljanja gradiva po e-pošti vnaprej (pred srečanji), 

- e-učbeniki lastne založbe, publikacije objavljajo na http://vsgrm unm. si/knj iznica, 

- ena izmed predavalnic in računalniška učilnica sta dostopni gibalno oviranim 

študentom, za gibanje po stopnicah (sanitarije) bi uporabljali premični trak za prevoz 

invalidne osebe skupaj z invalidskim vozičkom, 

- v primeru disleksije se izvedba izpita prilagodi le-temu (ustna pomoč), 

- v primeru daljše odsotnosti iz upravičenih razlogov se odsotnost opraviči ali pa se 

obveznosti naknadno izvedejo v skladu z dogovorom. 
 

Prednosti 

- Prednosti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Priložnosti za izboljšanje niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  
 

16. standard 
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Zavod nima povsem zagotovljenih ustreznih in stabilnih finančnih virov za izvajanje in 

nadaljnji razvoj visokošolske dejavnosti. Iz finančnega načrta izhaja, da je predviden 

negativen rezultat poslovanja, kar sicer samo po sebi ne predstavlja težave, saj 

ustanovitelja še vedno omogočata poslovanje zavoda. Prizadevajo si za pridobitev 

javnega financiranja, prijavljajo se tudi na raziskovalne projekte. 

 

Zavod je relativno mlada izobraževalna institucija, ki se je v prvih obdobjih oblikovala in 

umeščala v podeželski prostor. Veliko je bilo potrebno narediti na področju promocije 

šole in novega izobraževalnega programa, zato je temu primerno tudi število zaposlitev 

na posameznih področjih. Še vedno niso dosegli načrtovanega števila vpisov študentov, 

saj je študij izreden, kar za mnoge potencialne kandidate s podeželskega prostora 

predstavlja prevelik strošek. Je pa zanimanje za študij v programu Upravljanje podeželja 

izredno veliko, zato iščejo sistemske rešitve financiranja zavoda. 
 

Prednosti 

- Prednosti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Priložnosti za izboljšanje niso bile zaznane. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  
 

17. standard 

 

Knjižnica je odprta od ponedeljka do srede med 8 in 16 uro, ostale dneve po predhodnem 

dogovoru. 

 

Študentje zavoda imajo na voljo ustrezno literaturo vseh oddelkov knjižnice Grma Novo 

mesto - centra biotehnike in turizma (na podlagi sporazuma), kjer ima tudi visoka Sola 

svoj oddelek in na katerem je visoka šola postopoma začela graditi svojo knjižnično 

zbirko. Študentje imajo na voljo tudi vse storitve knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, s 

katero je sklenjen sporazum o sodelovanju. Z vpisom na VS GRM Novo mesto postanejo 

študentje tudi člani Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (članarina je zajeta v sklopu 

vpisnine). Po učnih načrtih programa prve stopnje Upravljanje podeželja je dostopna 

literatura v obeh knjižnicah ali v eni izmed njih. 

 

V primerih, kjer literature ni dostopne v kateri izmed obeh knjižnic, predavatelji 

omogočijo izposojo svoje literature študentom. Na voljo je tudi medknjižnična izposoja, 

kjer si lahko člani knjižnice Mirana Jarca Novo mesto izposodijo gradivo drugih knjižnic v 

Sloveniji. Medknjižnična izposoja med knjižnicami območja Dolenjske, Posavja in Bele 

krajine je za člane knjižnice Mirana Jarca Novo mesto brezplačna. 

 

S knjižnico Mirana Jarca Novo mesto je prav tako sklenjen dogovor o izdelavi bibliografij 

za predavatelje. Študenti in zaposleni imajo preko spleta na voljo tudi veliko število 

ustreznih prosto dostopnih e-virov, ki jih lahko uporabijo tako pri študiju kot pri 

raziskavah (prosto dostopni repozitoriji univerz kot so: DKUM, RUL, RUP, RUNG, DiRROS, 

ReVIS; vrsto drugih e-virov s prostim dostopom: ADP, VideoLectures.NET, dLib.si, Spletni 



 

 

 

18 

 

arhiv NUK, Repozitorij Sci Vie, ZRCSAZU, OpenDOAR, RAOR, OpenAir, Hrcak itn.). Zavod 

načrtuje nagradnjo lastne knjižnice in s tem tudi zagotavljanje zadostnega števila 

ustrezne literature s področja na katerem deluje. Prav tako bo visoka šola še naprej 

iskala možnosti za povezovanje v konzorcije za pridobitev čim večjega števila ustreznih 

podatkovnih baz, ki niso prosto dostopne in so sicer finančno težje dostopne. Zavod je 

leta 2016 vzpostavil svoj oddelek v okviru knjižnice Grma Novo mesto ter začasno 

uporablja knjižnico ustanovitelja. Ustrezno knjižnično gradivo se tako v okviru svojega 

oddelka trudi pridobivati na podlagi razpoložljivih sredstev, ki jih ima na voljo ter na 

podlagi darovanj knjižničnega gradiva. Knjižnica Grm Novo mesto ima skupno 21.919 

enot gradiva, med njimi je tudi kar nekaj gradiv, ki so predpisana pod literaturo v učnih 

načrtih visokošolskega strokovnega programa prve stopnje Upravljanje podeželja. Šola je 

v postopku pridobivanja dostopa do podatkovnih baz Scopus, predhodno je imela 

omogočen dostop tudi do baze SpringerLink. Trenutno do baze zaradi visokih stroškov 

nabave šola nima dostopa.  

 

Naročenih ima 59 naslovov serijskih publikacij. Študenti in zaposleni imajo dostop do 4 

računalnikov v knjižnici z dostopom do interneta, ki se lahko koristijo v študijske oziroma 

raziskovalne namene. Knjižnična zbirka Knjižnice Mirana Jarca pa obsega 664.672 enot, 

od tega je 116.947 enot neknjižnega gradiva. Tekoče naročenih naslovov serijskih 

publikacij je 7.552. Knjižnica je tudi informacijski center. Uporabniki imajo dostop do baz 

podatkov preko interneta. Knjižnica.je namreč vključena tudi v integralne informacijske 

mreže. V sistem COBISS j1e vključena od leta 1991 in deluje kot osrednja območna 

knjižnica območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter se strokovno povezuje v 

območno mrežo ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti.  

 

Glede prosto dostopnih virov in o možnostih pridobivanja ustreznih gradiv za študij in 

raziskovanje jim tudi svetujejo. Prav tako pri pridobivanju ustreznih gradiv za študente 

sodelujejo tudi s predavatelji. Študentom nudijo informacije glede učne literature ter pri 

iskanju ustrezne literature za izdelavo seminarskih nalog. S predavatelji sodelujejo pri 

založniški dejavnosti (tehnična pomoč pri pripravi publikacij, pomoč pri vpisu osebnih 

bibliografij.  

 

lzvajati se je začela tudi založniška dejavnost Visoke Sole za upravljanje podeželja Grm 

Novo mesto (revija JLG -izhaja v elektronski obliki, učno gradivo Vaje iz Agroživilske 

kemije in učno gradivo Poslovni račun in statistika). 

 

V mesecu februarju, leta 2016 je bila na Visoki Soli za upravljanje podeželja Grm Novo 

mesto narejena premestitev zaposlene osebe na delovno mesto Knjižničar z namenom, 

da se izobrazi za bibliotekarja in pridobi vse potrebne licence za vzajemno katalogizacijo. 

V istem letu so potekali tudi tečaji, ki jih je organizirala NUK in so bili namenjeni pripravi 

za opravljanje bibliotekarskega izpita, katerih se je zaposlena sodelavka v okviru Visoke 

šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto tudi udeležila. Opravila je tudi dvodnevno 

izobraževanje v Mariboru na IZUM-u (U poraba programske opreme COBISS3/ 

Prevzemanje zapisov in zaloga) ter se nekaj dni usposabljala v knjižnici Grma Novo 

mesto. Za pridobitev ustrezne bibliotekarske izobrazbe za delo v visokošolski knjižnici 

mora zaposlena opraviti še ustrezno strokovno usposabljanje v trajanju 6 mesecev pod 

vodstvom visokošolskega mentorja, kar je pogoj za opravljanje bibliotekarskega izpita. 

Po opravljenem izpitu je v načrtu nadaljnje izobraževanje za pridobitev dovoljenj za 

vzajemno katalogizacijo (A, B1, B2, C). 
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Prednosti 

- Prednosti niso bile zaznane. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Pridobitev temeljne literature, navedene v učnih načrtih študijskega programa v 

lastni knjižnici VŠ Grm. Po obisku so bili že izvedeni določeni ukrepi v smeri 

izboljšanja stanja na tem področju. 

- Razširiti dostop do podatkovnih baz za oddaljen dostop do študijskega gradiva. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  
 

POVZETEK 

Skupina strokovnjakov je preučila vlogo za podaljšanje akreditacije visokošolskega 

zavoda, pregledala prostore in govorila z več skupinami deležnikov visokošolskega 

zavoda. Sprejela je sklep, da predlaga Svetu NAKVISa, da visokošolskemu zavodu 

podaljša akreditacijo, saj so za to izpolnjene določbe iz 12. do 15. člena Meril za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. V 

poročilu je omenjena vrsta prednosti študijskega programa, opreme in prostorov. Zaznati 

je bilo veliko zadovoljstvo študentov z načinom izobraževalnega dela in pridobljenim 

znanjem, očiten je tudi entuziazem zaposlenih. Diplomanti zavoda se pretežno zaposlijo 

na lastnih kmetijah, precej je tudi zaposlenih na zavodu. Na zavodu je bil 2018 

ustanovljen alumni klub. Zaradi plačljivosti študija je število študentov skromno, so pa ti 

zadovoljni nad fleksibilnostjo študija. Vodstvo zavoda si prizadeva za uvrstitev med javno 

financirane programe in načrtuje nadaljnji razvoj zavoda. Na Centru Grm imajo študenti 

na voljo odlične študijske pogoje in opremo, opazna je nadstandardna strokovna 

naravnanost diplomskih del. Skupina strokovnjakov predlaga tudi nekaj priložnosti za 

izboljšave; med drugim je potrebno zaposlene, ki se raziskovalno udejstvujejo, delno 

razbremeniti pedagoškega in organizacijskega dela. Založenost knjižnice zavoda je 

skromna, dodati je potrebno vsaj obvezno literaturo iz učnih načrtov in pridobiti dostop 

do podatkovnih baz. Na zavodu delujejo pretežno predavatelji, najeti preko avtorskih 

pogodb. Dobro bi bilo sčasoma povečati delež lastnih zaposlenih. Ugotovitve skupine 

strokovnjakov so bile dobro sprejete in tudi obravnavane po prejemu končnega poročila; 

zavod je že pristopil k uresničevanju izboljšav na več področjih. 

 

SUMMARY  

The group of experts examined the application for the extension of the accreditation of 

the higher education institution, examined the premises and spoke with several groups of 

stakeholders of the higher education institution. It adopted a decision to propose to the 

Council of NAKVIS to extend the accreditation to the higher education institution, as the 

provisions from Articles 12 to 15 of the Accreditation and External Evaluation of Higher 

Education Institutions and Study Programs are fulfilled. The report mentions the type of 

advantages of study program, equipment and premises. The students' satisfaction with 

the way of education and acquired knowledge was evident, as well as the enthusiasm of 

the employees. Graduates of the institute are mainly employed on their own farms, and 

some of them at the institute itself. An alumni club was set up at the institute in 2018. 
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Due to the payability of studies, the number of students is modest, but they are satisfied 

with the flexibility of studies. The management of the institution strives to rank the 

institute among publicly funded programs and plans further development of the 

institution. At the Grm Center, students have excellent study conditions and equipment, 

and the excellent professional orientation of the thesis is evident. A group of experts also 

proposes some opportunities for improvement; among other things, it is necessary for 

employees who are engaged in research to partially relieve from their pedagogical and 

organizational work. The library's stock is modest, it is necessary to add at least the 

compulsory literature from curricula and gain access to databases. At the institute, 

lecturers are predominantly contracted through part time agreements. It would be good 

to increase the proportion of own employees over time. The findings of the group of 

experts were well received and discussed after receiving the final report; the institute has 

already begun to make improvements on different areas. 
 

Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti  

Prednosti 

- Nadstandardna strokovna naravnanost diplomskih zaključnih del. 

- Izmenjava poročil o izkušnjah študentov (predstavitev seminarjev) iz različnih 

praktičnih izobraževanj v okviru zaključka strokovne prakse.  

- Samoevalvacijske delavnice za pridobivanje mnenj o potrebnih izboljšavah na 

fakulteti. 

- Hitro odzivno in prilagodljivo strokovno-tehnično in upravno-administrativno 

osebje. 

- Individualiziran pristop in svetovanje študentom glede nadaljnjih študijskih in 

kariernih usmeritev. 

- Visoka raven vključenosti študentov v strokovne projekte in obštudijske 

dejavnosti. 
 

Priložnosti za izboljšanje 

- Večja pedagoško-administrativna razbremenitev posameznih pedagogov/ 

raziskovalcev za vključevanje v raziskovalno delo. 

- Intenzivirati sodelovanje z institucijami s področja upravljanja podeželja v 

okolici.   

- Razmisliti o načinih motivacije študentov za dodatno strokovno/raziskovalno 

delo. 

- Razmislek o prerazporeditvi strokovne prakse na različne študijske letnike. 

- Večje vključevanje delodajalcev in zainteresirane javnosti v sistematsko 

evalvacijo kompetenc diplomantov in prenove študijskih programov. 

- Razvoj načrta izobraževanj in poglabljanja znanja za krepitev pedagoškega 

dela na fakulteti. 

- Razvoj dodatnih z lokalno skupnostjo povezanih obštudijskih projektov. 

- Razvoj modelov celotnega ocenjevanja študijskega programa za študente – 

dodatni način ocenjevanja študijskega programa kot celote. 

- Pridobitev temeljne literature, navedene v učnih načrtih študijskega programa 

v lastni knjižnici VŠ Grm. 

- Razširiti dostop do podatkovnih baz za oddaljen dostop do študijskega 

gradiva. 
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Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

- Večjih pomanjkljivosti oz. neskladnosti nismo opazili.  
 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu 

 


