Vabljeni k vpisu na
Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
POKLIC PRIHODNOSTI Z INOVATIVNIM INTERDISCIPLINARNIM ZNANJEM
Dovolite, da vas seznanimo z novim, brezplačnim programom študija na Visoki šoli za
upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki je bila z Odlokom o ustanovitvi samostojnega
visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, sprejetem v
Državnem zboru Republike Slovenije, dne 26. 10. 2021, proglašena za javno šolo. Izvajamo
atraktivni visokošolski strokovni študijski program UPRAVLJANJE PODEŽELJA, ki je še
posebej privlačen za tiste, ki ste zaključili višješolske študijske programe, saj se lahko
vpišete neposredno v 2. letnik visoke šole.

Spoštovani!
Pred vami je novo, pomembno obdobje v življenju, ko se odločate za svoj poklic, delo in
pot, po kateri boste hodili v prihodnje. Vabimo vas na Visoko šolo za upravljanje podeželja
Grm Novo mesto, kjer je pot tlakovana s sloganom »S tradicijo v napredno podeželje« v
okviru perspektivnega visokošolskega zavoda, ki odgovarja na izzive in potrebe sodobnega
podeželskega prostora. Znanje in izkušnje študentom podajajo strokovni in znanstveni
sodelavci skozi sodoben visokošolski študijski program - UPRAVLJANJE PODEŽELJA. Šola
stremi k inovativnosti, kakovosti in odličnosti na področju znanj, raziskav in interakcij v
slovenskem podeželskem izobraževalnem prostoru.
3-LETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM, pri katerem so na voljo mesta tako na rednem, kot
izrednem študiju, odlikujejo sodobni študijski pristopi, bogat poligon strokovnih vsebin na
Inštitutu za upravljanje podeželja, Medpodjetniškem izobraževalnem centru in v
raziskovalno - razvojnih laboratorijih za eksperimentalne analize, ki odgovarjajo na
potrebe podeželja iz področij:
• izzivi in logistika v sodobnem kmetijstvu (samooskrba, trajnostni razvoj podeželja,
ekološka pridelava, kratke dobavne verige in drugo),
• turizem na podeželju skozi paradigme varstva narave in družbene odgovornosti,
• celovito upravljanje podeželskega prostora z uporabo alternativnih virov energije in
pametnih tehnologij ob upoštevanju trajnostnega razvoja,
• evidentiranje, definiranje, analiza, sinteza in predvidevanje strokovno utemeljenih

rešitev ter posledic na področju upravljanja podeželja z uporabo znanstvenih metod pri
reševanju strateških strokovnih izzivov.
PREDNOSTI ŠTUDIJA PRI NAS:
• kakovostni predavatelji iz gospodarstva, ki na študente prenašajo najnovejša znanja,
dognanja in spoznanja s področja upravljanja podeželja,
• velika izbirnost vsebin znotraj programa in pridobivanje specialnih strokovnih znanj s
smernicami razvoja globalnega in lokalnega okolja,
• vključevanje študentov v raziskovalno-razvojne projekte in znanstvena preučevanja,
• timsko delo v majhnih skupinah,
• individualna obravnava vsakega študenta in spremljanje njegovega kariernega razvoja,
• potek pedagoškega procesa v šoli, v različnih podjetjih in organizacijah v Sloveniji in
tujini, spletnih okoljih in razvojnih poligonih, prilagojen potrebam sodobnih študentov,
• strokovne ekskurzije z ogledi primerov različnih praks v Sloveniji in tujini,
• sodelovanje v mednarodnem prostoru z Erasmus+ izmenjavami študentov,
• sodelovanje študentov na konferencah, okroglih mizah, akademijah, posvetih in
prireditvah v Sloveniji in tujini,
• učinkovit prenos pridobljenega teoretičnega znanja v prakso na podlagi analiziranja
širšega okolja ter globalizacijskih procesov, poglobljeno razumevanje, razvoj in
aplikacija teoretičnih znanj in veščin, pridobljenih v okviru praktičnega usposabljanja s
področja upravljanja podeželja in s tem pestre zaposlitvene priložnosti.
Pri študiju je poudarek na pridobivanju znanj za življenje in prihodnost, tudi na
individualni in kolektivni lokalni trajnostni oskrbi, ki je za Slovenijo izjemnega pomena, saj
ima ta fenomen potencial ustvarjalca mnogih trajnostnih, poslovnih in razvojnih priložnosti
na domačih kmetijah in v družbi. Šola, ki se nahaja na strateški lokaciji, kjer se podeželje
povezuje z mestom, skupaj z lokalnimi skupnostmi, podjetji in organizacijami, oživlja
tradicionalna znanja, potrebna za samooskrbo, spodbujala ohranjanje zdrave in rodovitne
zemlje s kompostiranjem in kolobarjenjem, postaja dom in vrt ter izziv učenja novih
spretnosti in veščin, od preživetja do zagotavljanja blaginje v prihodnosti. Hrana namreč
predstavlja osnovno življenjsko dobrino, zato jo moramo pridelovati sami v domačem
prostoru, in ne prepuščati svetovnim trgom ter dopuščati dolge oskrbovalne verige. Prav
tako moramo sami strateško razvijati podeželski prostor z vsemi aktivnostmi in
dejavnostmi, ki se na njem dogajajo. Pri tem je potrebna velika mera povezovanja,
sodelovanja, soustvarjanja in mreženja, saj želimo, da ljudje živimo v sožitju in
medsebojni ustvarjalnosti, da bomo lahko tudi v mednarodnem in globalnem prostoru
samozavestni, suvereni in odločni, zato moramo biti neodvisni in OPREMLJENI Z ZNANJEM.
Vabljeni na Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, umeščeno v naravno
okolje pod Trško goro, kjer boste lahko svoje znanje iz študijskega programa, ki ponuja
sodobne koncepte upravljanja podeželja, nadgradili z zastavljenimi kariernimi in
poslovnimi cilji (več informacij si lahko prebereta na spletni strani http://vsgrm.unm.si/,
pišete na elektronski naslov info@vsgrm.unm.si ali se oglasite na sedežu naše šole (Sevno
13, 8000 Novo mesto) in se osebno pogovorimo o možnostih in priložnostih vašega študija
na naši visoki šoli v okviru osebno izdelanega kariernega načrta za vas).
Želimo vam poglobljen razmislek in modro odločitev pri izbiri nadaljnjega študija ter da
prisluhnete srcu,
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
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