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NA POTI H KAKOVOSTI V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH 
 

 

Projekt Impletum je vstopil v zadnjo tretjino časa, ki mu je namenjen. S tem je tudi 

aktivnost 9 Kakovost v omenjenem projektu zakorakala v zadnje leto delovanja. Upam, 

da s tem ne bomo nehali izboljševati kakovosti, ampak bomo aktivnost nadaljevali v 

okviru Skupnosti višjih strokovnih šol. Kakovost ni enkrat in za vselej dana ali 

pridobljena. Teţje jo je obdrţati in stalno nadgrajevati kot pa vzpostaviti sam sistem 

vodenja kakovosti.  

 

Ugotavljam, da je večina višjih strokovnih šol pristopila k vzpostavljanju sistema vodenja 

kakovosti. Orodja za vzpostavitev sistema kakovosti, ki so nastala v okviru projekta 

Impletum, aktivnosti 9 Kakovost, so in bodo pripomogla, da bodo vse šole vzpostavile 

sistem kakovosti, ki jim bo na dolgi rok (v kolikor bo postal način ţivljenja) pomagal, da 

bodo uspešne. 

 

V okviru projekta Impletum, aktivnosti 9 Kakovost so do sedaj nastali sledeči 

pomembnejši dokumenti: Zahteve sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah,  

priporočila za izdelavo samoevalvacijskih poročil, izvajanje notranje presoje, osnovni 

vzorec poslovnika kakovosti, anketni vprašalniki za vse zainteresirane strani šole s 

programom za analize, priporočila kazalnikov kakovosti in stalnega izboljševanja 

kakovosti. Izvedene so bile sledeče aktivnosti: strokovna pomoč šolam pri vzpostavljanju 

sistema vodenja kakovosti, pomoč pri izdelavi poslovnika kakovosti, organizacija in 

izvedba usposabljanja za notranje presojevalce, srečanja predsednikov komisij za 

kakovost, delavnice, kjer smo predstavili posamezne dokumente in pojasnili morebitne 

nejasnosti. Kot pomoč šolam pri izdelavi samoevalvacijskih poročil, ki so osnova za 

zunanjo presojo, smo izvedli razpis za evalvacijo samoevalvacijskega poročila, na 

katerega se je odzvalo 13 višjih strokovnih šol. Rezultate evalvacije so dobile na obrazcu 

končno poročilo o evalvaciji samoevalvacijskega poročila, ki pomaga šoli tako pri zunanji 

presoji kot pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v šoli. 

 

Ker imamo po dveh letih vso potrebno dokumentacijo, ki je šolam v pomoč pri 

vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti, smo izvedli razpis za priznanje za vzpostavitev 

sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah. Rezultate razpisa bomo predstavili 

na letošnji 2. konferenci Kakovost v višjih strokovnih šolah, ko bodo prve šole prejele 

omenjeno priznanje. Ţelim si, da bi večina šol izpolnila pogoje in prejela priznanje na 3. 

konferenci, ki bo predvidoma meseca maja 2011. Ţe sedaj vas vabim, da se na razpis za 

priznanje, ki bo objavljen predvidoma meseca januarja 2011, prijavite.  

 

Letošnja konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah ima moto »S partnerstvom do 

kakovostnega višjega strokovnega izobraţevanja«. Predstavljeni referati so primeri 

dobrih praks partnerstva šole z njihovimi zainteresiranimi stranmi, predvsem z 

gospodarstvom. 

 

Ţelim si, da tudi na letošnji konferenci najdete med predstavljeni primeri dobrih praks 

idejo, ki bi jo lahko vgradili v sistem vodenja kakovosti vaše šole oz. jo nadgradili. 

 

 

Znanje in vztrajnost sta pot do zastavljenega cilja. 

 

 

 

dr. Branko Škafar, univ. dipl. ekon., koordinator aktivnosti 9 Kakovost v projektu 

IMPLETUM 

 



 

VPLIV KAKOVOSTNEGA IZOBRAŢEVALNEGA PROCESA NA 

GOSPODARSKI RAZVOJ REGIJE/DRŢAVE 

 
V sodobni ekonomiji postaja sodelovanje in povezovanje med izobraţevalnimi 

institucijami in gospodarstvom vse večja nuja. V preteklosti je bilo povezovanje 

izobraţevalnih institucij, raziskav in gospodarstva dokaj neuspešno. To je priloţnost, da 

dobro sodelovanje navedenih področij prispeva k gospodarskemu in druţbenemu 

napredku, zato je znanje (ob inovacijah) ključ blagostanja posameznika in gospodarske 

rasti nacionalnih gospodarstev. Tudi pomursko gospodarstvo vse bolj spoznava pomen 

povezovanja z izobraţevalnimi institucijami. Pri tem člani Pomurske gospodarske zbornice 

in Območne obrtno-podjetniške zbornice vse bolj sodelujejo tudi z višjimi strokovnimi 

šolami (primer dobre prakse je sodelovanje s Študentsko podjetniškim in inovacijsko-

raziskovalnim centrom, ki deluje na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli) 

na področju skupnih projektov, raziskav in nudenja praktičnega pouka študentom. 

 

Opaţamo pa trend nastajanja programov, ki so v očeh mladih zanimivi in dobro zveneči. 

Ţal se velikokrat izkaţe, da to niso poklici, s katerimi bi bili diplomanti v regiji ali širše 

zaposljivi. Študent mora biti ob zaključku šolanja s svojim znanjem konkurenčen in 

privlačen za potencialne delodajalce ter sposoben ustvarjanja dodane vrednosti za okolje, 

v katerem dela in ţivi. Doslej so podjetja izbirala kader, zdaj pa kadri izbirajo podjetja; 

govorimo seveda o tistih manjkajočih, deficitarnih poklicih. Potencialni domači in tuji 

vlagatelji izraţajo bojazen zaradi pomanjkanja ustrezno kvalificirane delovne sile, zato je 

pravilna izbira kakovostnega izobraţevanja zelo pomembna tako z vidika posameznika, 

gospodarskih druţb in seveda regije. Ţal imamo ţe sedaj podjetja, ki morajo iskati 

ustrezno usposobljen kader izven regije ali pa, kar je najslabše, preselijo podjetje ali 

njegov del tja, kjer je razpoloţljivost ustreznega kadra boljša. 

 

Zaradi zgoraj navedenih dejstev je potrebno s kakovostnim sodelovanjem in 

povezovanjem prilagoditi kadrovsko izobraţevalno strukturo potrebam in vizijam 

gospodarstva. Skrb vzbujajoč podatek je, da smo glede na deleţ diplomantov na 

področju znanosti in tehnike na predzadnjem mestu v EU, na področju druţboslovnih ved 

pa na visokem tretjem mestu.  

 

Torej: Sodelovanje gospodarstva z izobraţevalnimi institucijami v regiji in širše mora 

postati tesnejše. Sodelovati je potrebno partnersko, sistematično in dolgoročno. Na ta 

način bodo študenti pridobili potrebne kompetence za uspešno delo ter izpolnjevanje 

potreb podjetij in njihovih razvojnih ciljev. Skrajno neodgovorno bi bilo izvajati 

programe, ki jih gospodarstvo ne more vključiti v proces dela in s tem onemogočiti 

ljudem moţnost dostojnega ţivljenja ter osebnega in strokovnega razvoja v domači regiji 

in širše. 
 

 

Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice  
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA LŠ MARIBOR  AKTIVNI PARTNER S 

PODJETJI, STROKOVNIM IN ŠIRŠIM DRUŢBENIM OKOLJEM 

Zdenka Steblovnik Ţupan, uni. dipl. inţ. les., spec. m. i. (zdenka.szupan@gmail.com) 

Zdenka Boltavzer, uni. dipl. ekon. (zdenka.boltavzer@guest.arnes.si) 

Andreja Peserl, uni. dipl. inţ. les. (andreja.peserl@guest.arnes.si) 

 

Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, Lesarska ul. 2, Maribor 

 

POVZETEK 
 

Prispevek predstavlja izkušnje LŠ Višje strokovne šole Maribor pri vzpostavljanju in 

vzdrţevanju partnerstev, tako s podjetji lesnopredelovalne in pohištvene dejavnosti kot z 

drugimi strokovnimi inštitucijami in širšim druţbenim okoljem. Iskanje trdnih in aktivnih 

partnerstev je del vizije in strategije delovanja šole. Izkušnje so predstavljene v smislu 

problematike organizacije in izvedbe tovrstnih partnerstev, reševanja morebitnih teţav in 

iskanja priloţnosti, še posebej z uvajanjem metodologije učnih projektov in 

medpredmetnega povezovanja. Iz izkušenj izhajajo še napotki, na kaj bi višja šola 

morala biti pozorna za boljše in kakovostnejše vzpostavljanje in uspešno ohranjanje 

takšnega sodelovanja. Podrobneje sta predstavljena dva šolska partnerska projekta, 

odmevna tudi v javnosti: Lesarska gozdna učna pot v Studenškem gozdu in humanitarni 

projekt Ko zaznajo mladi. 

1 UVOD 

Višješolsko strokovno izobraţevanje je ţe v svoji idejni zasnovi zamišljeno kot oblika 

usposabljanja in izobraţevanja, ki ima velik pomen za vseţivljenjsko učenje, in mora biti 

tesno vezano na stroko ter sposobno nenehnega prilagajanja njenim potrebam, tako 

kadrovskim, v smislu omogočanja pridobivanja aplikativnega znanja, kot tudi razvojnim, 

v smislu izvajanja aplikativnih raziskav ter reševanja proizvodnih in poslovnih problemov 

partnerskih podjetij in organizacij. Zato morajo vizija, poslanstvo in strateško 

načrtovanje delovanja višje šole vključevati planiranje partnerskega sodelovanja z 

okoljem in metodologijo izobraţevanja skozi projektne učne pristope in medpredmetno 

povezovanje. Navsezadnje nas k temu spodbujajo tudi prenovljeni višješolski strokovni 

programi s svojo modularno strukturo in predpisanim povezovanjem s praktičnim 
izobraţevanjem. 

2 PROBLEMATIKA PARTNERSTEV V VIŠJEM STROKOVNEM 
ŠOLSTVU 

Vzpostavljanje trajnih in aktivnih partnerstev šole v okolju, aplikativni projekti in 

medpredmetno povezovanje ter nasploh navzven usmerjeno delovanje šole pa 

predstavljajo za vodstvo šole, zaposlene in tudi študente kar velik organizacijski izziv, ki 

na prvem mestu zahteva ţe vzpostavljeno sodelovalno klimo na šoli in kulturo učenja iz 

napak, predvsem pa dejansko in aktivno podporo vodstva šole. 

 

Partnerstvo se vedno vzpostavlja z namenom, da imajo od njega korist vsi vključeni. 

Kadar govorimo o vzpostavljanju partnerstev višje strokovne šole v panogi in okolju, se 

srečujemo z različnimi nameni. Moţna je vzpostavitev: 

1. partnerstva, kjer šola nastopa kot izvajalec izobraţevanja za druge udeleţence, 

izvajalec aplikativnih raziskav in reševanja problematike podjetij; 

2. partnerstva z zunanjimi inštitucijami v projektih razvoja ali promocije panoge in 

stroke ali izobraţevalnih programov;  

3. partnerstva z namenom aplikativnega usposabljanja svojih študentov in 

zaposlenih. 

 

Dobra višja strokovna šola bi morala skrbeti za partnerstva na vseh teh področjih.  

mailto:zdenka.szupan@gmail.com
mailto:zdenka.boltavzer@guest.arnes.si
mailto:andreja.peserl@guest.arnes.si
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V prvih dveh zato, ker si mora ustvariti določeno pozicijo, kredibilnost in zaupanje v 

stroki in panogi, ki jo pokriva.  

 

Še bolj pa so pomembna povezovanja šole navzven zaradi aplikativnega usposabljanja 

študentov, saj mora višja strokovna šola spodbujati izvajanje kurikuluma na praktičen in 

čimbolj uporaben način. Prizadevati si mora, da študentom ţe med študijem omogoči 

izkušnjo celovitosti učenja in moţnost, da svoje pridobljene kompetence preizkusijo in 

demonstrirajo.  

 

Takšno izvajanje kurikuluma oz. njegovih delov je zahtevno, tako strokovno kot tudi 

organizacijsko. Zahteva usposobljenost, fleksibilnost in predvsem pripravljenost 

predavateljev in sodelavcev, zanesljiva partnerstva v šoli in izven nje, timsko delo in 

usklajevanje z drugimi kolegi in predavatelji in aktivno podporo vodstva šole. 

 

Poleg vsega tega pa je celo tvegano. Najprej za študenta, saj izpostavlja svoje 

kompetence javno, sošolcem, drugim predavateljem in javnosti, nato za predavatelja, saj 

koordinira delo s pogosto nejasnim končnim rezultatom, in nenazadnje tudi za vodstvo 

šole, sploh v projektih, kjer je javno in z rezultati dela študentov izpostavljena cela 

institucija in njen ugled. Zato je nujno doseči ustrezno »lastništvo« projektov.Le tako bo 

odgovornost zanje prenesena na vse deleţnike, tudi predavatelje in študente.  

3 KONKRETNE IZKUŠNJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE LŠ MARIBOR  

3.1 ŠOLA V STROKOVNEM IN ŠIRŠEM OKOLJU 

Naša višja šola si je postavila vizijo imeti prepoznavno, pomembno in aktivno vlogo na 

področju aplikativnega kratkega visokošolskega strokovnega izobraţevanja (SCHE) za 

področje pridobivanja in predelave lesa, proizvodnje in oblikovanja pohištva, 

umetniškega oblikovanja materialov, gradnje z lesom in rabo primarnih virov energije, pa 

tudi pri promociji takšnega izobraţevanja in vseţivljenjskega učenja  v regiji, drţavi in 

širšem mednarodnem okolju. Tako si je v svojem strateškem načrtu zadala za cilj 

usposabljati visoko specializirane izvajalce in praktično in podjetniško orientirane 

inţenirje s kompetencami za izvajanje, načrtovanje in vodenje poslovnih procesov v 

manjših podjetjih ali obratih večjih poslovnih sistemov.  

 

Takšne cilje šola lahko dosega le v dobrem partnerskem sodelovanju s podjetji in 

organizacijami iz gospodarstva v panogi ter regijskimi in drţavnimi strokovnimi in 

vladnimi institucijami, zdruţenji in zbornicami. 

 

Pomembna komponenta poslanstva šole je tudi razvijati zavest o pomenu aplikativnih 

znanj pri delodajalcih v panogi, tako na regijskem kot drţavnem nivoju, spodbujati 

samozaposlovanje diplomantov ter promovirati njihovo zaposljivost. To pa lahko doseţe: 

 s kakovostnim izobraţevalnim programom in z njegovim izpopolnjevanjem in 

prilagajanjem mednarodnim standardom;  

 s sposobnimi in ambicioznimi študenti in predavatelji, ki bodo znanje pridobivali/ 

posredovali ob pomoči sodobnih metod poučevanja;  

 s projektnim delom študentov, vezanim na interdisciplinarno medpredmetno 

povezovanje, in  

 z aktivnim sodelovanjem študentov v izobraţevalnem procesu na šoli in v 
podjetjih na praktičnem izobraţevanju. 

3.2 URESNIČEVANJE VIZIJE 

Svojo vizijo konkretno uresničujemo z naslednjimi dejavnostmi oz. delovanjem: 

 z dolgoletnim aktivnim sodelovanjem v civilni druţbi Zvezi lesarjev Slovenije in 

DIT lesarstva Maribor, kjer delujemo v smislu širjenja strokovnega znanja in 

spoznanj ter promocije rabe lesa;  
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 z rednim objavljanjem strokovnih člankov in prispevkov v panoţni strokovni in 

znanstveni reviji Les/Wood; 

 

 z ohranjanjem in negovanjem stikov z diplomanti ter med diplomanti in šolo preko 

ustanovitve Alumni kluba v okviru DIT lesarstva Maribor; 

 

 z vzpostavljanjem in negovanjem izmenjave mnenj in znanja v poslovnem in 

druţbenem okolju šole – sodelovanje s podjetji, organizacijami, turističnimi, 

okoljevarstvenimi, strokovnimi društvi in lokalno oblastjo; 

 

 s spodbujanjem vseţivljenjskega izobraţevanja v stroki: ponujamo in izvajamo 

izobraţevanja za podjetja, kar je še posebej danes v za našo gospodarsko panogo 

kriznih časih velik izziv. Naša šola ţe vrsto let ta cilj še posebej aktivno dosega z 

organizacijo strokovnih srečanj, predstavitvami izobraţevalnih programov in 

modulov v podjetjih, kar je namenjeno vodstvom podjetij in obrtnim zbornicam. 

Rezultati so v aktivnih partnerstvih s podjetji, ki jih gojimo še danes, npr.: 

 izvedba našega programa v prostorih podjetja Alples d. d. (po posebnem 

dogovoru) v letih 200305. (več v reviji Les/Wood, 6/2010); 

 dogovor s kadrovskima sluţbama podjetij Javor d.d. in Brest Cerknica 

d.o.o. o izvedbi programa za njihove zaposlene v prostorih v Postojni; 

 posebna izobraţevanja in seminarji – naročeni programi za potrebe 

podjetij: prestrukturiranje proizvodnje  Sadek d. o .o.(2008), Obrtno-

podjetniška zbornica Maribor (za delodajalce manjših podjetij lesne obrti 

(2010)). 

 

 Šola ima predstavnike v komisiji za kadre pri Zdruţenju lesarstva na GZS, ter 

aktivno sodeluje v partnerstvih pri vseh nacionalnih projektih v gospodarski 

panogi lesarstva, posebej naj izpostavimo dva: 

 nacionalni projekt Zdruţenja lesarstva Gozd in les za trajnostni razvoj 

Slovenije (2008),  

 partnerstvo v letošnjem novem razpisu JSRK Kompetenčni centri za razvoj 

kadrov, ki ga prijavlja Lesarski grozd pri GZS Zdruţenju lesarstva.  

3.3 UČNI PROJEKTI 

Pomemben del strategije razvoja in načina dela na naši višji šoli je usmerjenost v 

študenta in individualen pristop, zato usposabljamo in motiviramo predavatelje, da v 

svoje delo s študenti vključujejo aktivne metode poučevanja in projektno delo. Učni 

projekti, skozi katere študenti, tako redni kot izredni, pridobivajo in demonstrirajo 

pridobljene kompetence ţe med študijem, krepijo strokovno samozavest in motivacijo za 

dodatno učenje in so zato dobro sprejeti predvsem med študenti, od predavateljev in 

sodelavcev pa zahtevajo veliko osebne angaţiranosti, entuziazma, organizacijskih 

sposobnosti in predvsem pedagoško-andragoških znanj.  

 

V nadaljevanju predstavljamo dva takšna projekta, ki sta odmevala tudi v javnosti, in 

sicer v programu lesarstvo, poseben prispevek pa je namenjen predstavitvi projektnega 

dela in sodelovanje z okoljem tudi v programu Oblikovanje materialov. Danes pobude za 

partnerstva in nove projekte prihajajo tudi od zunaj, kar je še en dokaz afirmiranosti šole 
in zaupanja panoge in stroke. 

3.3.1 Projekt Ko zaznajo mladi 

… je zaznamoval delo študentov več generacij, bil odmeven v javnosti in učinkovit po 

plati učnega izida in prikaza kompetenc študentov. V njem so študenti 2. letnika  pri 

predmetu podjetništvo, v korelaciji s konstrukcijskimi in tehnološkimi predmeti in 

praktičnim izobraţevanjem, izdelali pohištvo za socialno prikrajšano druţino iz Maribora 

(2005), sanirali prostor in izdelali pohištvo za druţino iz Ţeleznikov, prizadeto v poplavah 

(2007), in opremili s potrebnim pohištvom center za otroke s cerebralno paralizo v 

Centru Sonček Vrtiče, Zg. Kungota (2008). Razdeljeni v time so študenti pod mentorskim 
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vodstvom upravljali celoten projekt, od izbire prejemnika, izmer, dogovorov o potrebnih 

izdelkih, ter skonstruirali in proizvedli pohištvo, organizirali in izpeljali donatorsko akcijo 

za ves potreben material in druga sredstva, spremljali ter zaključili svoje delo in pripravili 

zaključno predstavitev s programom in predajo izdelkov. 

 

Osnovni učni cilj, ki si ga je s študenti zastavila predavateljica pri predmetih ekonomika 

in management podjetja ter podjetništvo, je bil naučiti vodenja podjetniških projektov na 

praktičen in izkustven način. Z vključitvijo študentov, njihovih pobud in idej je projekt 

prerasel vse prvotno zamišljene okvirje in postal humanitarna akcija, povezana s 

prikazom vseh ključnih kompetenc, ki naj bi jih študenti pridobili, ne le pri teh predmetih, 

pač pa skozi študij v celoti.  

 

Več o projektu lahko zasledite v medijih, kot je oddaja SLO 1 Tednik (dec. 2008), objava 

v glasilu Sončnik (št. 1/2009, str. 15), v reviji Mariborčan itd. 

Z rezultati projekta, so študenti dokazali, da so študenti ţe opravili izpit iz obeh 

predmetov. Ni namreč bolj transparentnega testiranja znanja, kot je praktični prikaz 

usvojenih kompetenc in te študenti 2. letnika zagotovo dokazujejo. Obenem pa so te 

kompetence oplemenitene še z vrednotami, za katere danes pravijo, da jih imajo mladi 

vedno manj. Mladi na naši šoli ţe nekaj let dokazujejo nasprotno, kar nas še toliko bolj 

veseli. Na šoli smo predvsem ponosni, da ta projekt ni neka obšolska volonterska 

dejavnost  posameznih študentov, pač pa (sicer metodološko izredno zahtevna, a 

izjemno učinkovita) redna oblika izobraţevanja na področju poučevanja podjetništva in 

managementa v višješolskem strokovnem programu Lesarstvo, ki v skupinsko delo 

vključuje in povezuje VSE študente 2. letnika, v medpredmetno povezovanje pa tudi 

številne druge predavatelje in sodelavce ter tako prispeva k sodelovalni kulturi na šoli in 
vzpostavljanju številnih novih partnerstev.  

Slika 1: G. Primoţič, direktor Zveze Sonček, ob primopredaji pohištva za prostore centra 

v Venišah 

Vir: Arhiv šole 
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3.3.2 Lesarska gozdna učna pot 

Na pobudo in v sodelovanju Turističnim društvom Studenci so študenti oblikovali idejne 

zasnove in izdelali  informacijske table Lesarske gozdne učne poti v Studenškem gozdu, s 

tem pa prikazali znanja s področja tvoriv in tehnologije obdelave ter jih povezovali s 

komunikacijskimi znanji.  

 

Ideja o »lesarski gozdni učni poti« v studenškem gozdu se je porodila iz ţelje dati 

naravnemu bogastvu še poučno vsebino, ki je navdušila tako našo šolo kot krajane in 

člane TD Studenci.  

 

Ob razmišljanju, kako izvesti projekt, smo k sodelovanju povabili še Zavod za gozdove, 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Mestno občino Maribor, saj imajo le-te 

inštitucije bogate izkušnje pri pripravi različnih oblik promocij narave. Največ dela smo 

namenili študentom višješolskega programa Lesarstvo, v obliki medpredmetnega 

povezovanja vsebin predmetov tvoriva, konstruiranje in oblikovanje, površinska obdelava 

in zaščita lesa in praktično izobraţevanje.  

 

Določili smo projektni tim z notranjimi in zunanjimi partnerji, glavna nosilca projekta 

sta bila Turistično društvo Studenci in naša Višja strokovna šola, ki sta vseskozi aktivno 

pripravljala izvedbo in postavitev poti. Šlo je za obseţen projekt, ki smo ga lahko 

uspešno zaključili samo s sodelovanjem zunanjih inštitucij in podjetij.  

 

Skupaj s predstavniki Zavoda za gozdove in Zavoda RS za varstvo narave smo pripravili 

vmesno predstavitev in pretresli zamisli študentov o obliki in postavitvi informacijskih 

tabel in nato skupaj tudi izbrali najprimernejšo rešitev. 

 

Z Zavodom za gozdove smo pripravili tudi traso učne poti in določili drevesne vrste, ki bi  

bile zanimive za predstavitev, ter na trasi določili mesta, kjer bodo stale informacijske 

table. Z dokončno določitvijo poteka učne poti je bilo tudi znano, na katerih zemljiščih bo 

učna pot potekala.  

 

Število partnerjev se je med potekom projekta še povečalo. Tako lokalna skupnost kot 

podjetja so pokazala pripravljenost za sodelovanje in izvedbo projekta. Številna podjetja 

so sodelovala tudi kot donatorji. 

 

Prošnje za sodelovanje v projektu so bile naslovljene na 84 podjetij, odzvalo se jih je 13 

(Elektro Maribor, Mestna četrt Studenci, GG Maribor, Timberia d.o.o., Regeneracija 

d. o .o., Lesna TIP Otiški vrh, Gašper trţenje d. o .o., Poštna banka Slovenije, Merkur 

Kranj d. d., Marles hiše d. o .o., Hobby les d. o .o., Hotel Bau, Alemar d. o .o. Maribor). 

  

Pri razgovorih o moţnosti omejitve prometa v območju poteka učne poti smo vključili tudi 

Mestno občino Maribor, s katero smo skupaj iskali moţnost za preprečitev kasnejšega 

eventualnega vandalizma na učni poti. Govorili smo o moţnosti postavitve zapornice, ki 

bi preprečila voţnjo z avtomobili in odlaganje smeti. Vendar ta predlog ni bil realiziran. 

Pred zaključkom je v projektu sodelovalo tudi podjetje Snaga Maribor, ki je na poti in ob 

njej odstranilo odpadke. 

 

V tednu gozdov, maja 2009, smo Lesarsko gozdno učno pot predali svojemu namenu na 

javni in medijsko pospremljeni prireditvi, na kateri so sodelovali vsi partnerji, predvsem 

pa je to bila priloţnost za predstavitev šole in njenega delovanja lokalnemu okolju. 

 

Partnersko sodelovanje se nadaljuje tudi po zaključenem projektu. S TD Studenci 

sodelujemo pri nadziranju in vzdrţevanju poti, s šolami, vrtci pa pri organizaciji vodenih 

ogledov učne poti. Naši predavatelji in sodelavci so pripravili tudi didaktično gradivo za 

mlade obiskovalce. 
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Razmišljamo še o nadgradnji projekta, saj je učno pot moţno tudi dopolnjevati. Na poti 

ţelimo postaviti klopi za oddih, za najmlajše obiskovalce pa igrala in zanimive didaktične 

pripomočke.  

 

Slika 2: Trasa Lesarske gozdne učne poti v studenškem gozdu  

Vir: Lesarska gozdna učna pot  zloţenka, 2009 

4 NEKAJ IZKUSTVENIH NAPOTKOV 

Dodajamo še nekaj napotkov in opozoril šolam pri vzpostavljanju partnerstev in 

organizaciji / izvedbi učnih projektov, ki izhajajo iz naših izkušenj: 

 Naši diplomanti so naši ambasadorji in tudi najbolj direktna informacija o 

kakovosti našega izobraţevanja! Ostati je treba v stiku z diplomanti – jih vabiti na 

šolo, predvsem z namenom seznanjanja o novostih na šoli, jih vključevati v mreţo 

mentorjev praktičnega izobraţevanja,… 

 

 Sodelovalna kultura na šoli, ne nastane sama od sebe. Tudi filozofija, da so 

napake sredstvo učenja, temelji lahko le na zaupanju in spoštovanju sodelavcev, 

pa tudi študentov. Zato je takšno kulturo in klimo potrebno zavestno gojiti. 

Formalna in neformalna druţenja, skupna izobraţevanja, strokovne ekskurzije 

morajo biti planirana stalnica, usmerjena v gojenje medsebojnega zaupanja, 

izmenjave znanj in kolegialnega sodelovanja, ne le interno zaposlenih, pač pa tudi 

zunanjih sodelavcev – mentorjev in partnerjev. 
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 Poleg dobrega vodstva, predavateljev in sodelavcev potrebujemo tudi dobre 

študente. Z ustrezno pripravljenimi in vodenimi učnimi projekti, predstavitvami 

njihovih kompetenc in rezultatov javnosti (sodelovanje na strokovnih sejmih, 

predstavitve inovativnih projektov šole in študentov,…) jim bomo lahko omogočili 

pridobitev strokovne samozavesti in novih vrednot ter motivacije za študij. 

 

 Najpomembneje za razvoj partnerstev šole je MREŢENJE! Šola kot organizacija, 

njeno vodstvo, predavatelji in sodelavci šole morajo imeti ugled tudi v stroki in 

okolju. Šola naj spodbuja in podpira delovanje zaposlenih, zunanjih sodelavcev in 

tudi študentov izven šole in mreţenje šole navzven  vključevanje v civilno 

druţbo, stanovske organizacije, komisije in telesa, … 

5 ZAKLJUČEK 

Narava in tehnika bosta še naprej navdih, iskanje novega znanja pa vodilo na naši 

izobraţevalni, raziskovalni, delovni in tudi osebni poti. V današnjih negotovih časih 

nobeno gospodarstvo ne more obstajati brez strokovnjakov, ki do potankosti poznajo 

proizvodni proces, hkrati pa po svetu hodijo z odprtimi očmi za nove tehnologije in 

novosti ter prinašajo dovolj prilagodljivosti za obstanek na spremenljivih trgih. Sonaravno 

in trajnostno gospodarjenje z dobrinami, razvoj stroke in izobraţevalno delovanje na 

osnovi visokih človeških vrednot bodo tudi v prihodnje na naši inštituciji prvotnega 
pomena. 

6 LITERATURA IN VIRI 

Ko zaznajo mladi. Sončnik – glasilo Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije. 2009, 

št. 1, str. 15. 

Turistično društvo Studenci in Lesarska šola Maribor. Lesarska gozdna učna pot. (online). 

2009. (citirano 10.6.2009). Dostopno na naslovu: http://www.lesarska-sola-

maribor.net/ucnapot/. 

 

Les/Wood: revija o lesu in pohištvu. Ljubljana: Zveza lesarjev Slovenije, 2010, št. 6.  

 

http://www.lesarska-sola-maribor.net/ucnapot/
http://www.lesarska-sola-maribor.net/ucnapot/
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PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE ŠTUDENTOV VIŠJE PROMETNE 

ŠOLE MARIBOR: SODELOVANJE PRI PROJEKTIH V PODJETJIH 
 

Mag. Vanja Kajzer (vanja.kajzer@vpsmb.net) 

Mag. Dušan Kolarič (praksa@vpsmb.net) 

 

Prometna šola Maribor, Višja prometna šol, Preradovičeva 33, 2000 Maribor 

 

 

POVZETEK 
 

Praktično izobraţevanje je bilo vedno pomemben del izobraţevanja na Višji prometni šoli 

Maribor.  

 

Z zakonsko opredelitvijo praktičnega izobraţevanja ima tudi Višja prometna šola svojo 

odgovornost, saj mora s sodelovanjem partnerjev v gospodarstvu, drţavnih organih in 

lokalnih skupnostih zagotoviti ustrezno število kvalitetnih delovnih mest. Za boljšo 

izvedbo praktičnega izobraţevanja smo na Višji prometni šoli dodatno vzpostavili sistem 

stalnega partnerskega odnosa z izvajalci praktičnega izobraţevanja v času, ko študent 

opravlja praktično izobraţevanje. Pred odhodom študenta na praktično izobraţevanje 

organizator praktičnega izobraţevanja obišče mentorja študenta v gospodarski druţbi in 

skupaj pripravita optimalni delovni načrt za študenta. Nemalokrat se zgodi, da pri 

projektih v podjetjih sodelujejo tudi predavatelji naše šole kot strokovnjaki na svojem 

področju. 

 

Ob koncu praktičnega izobraţevanja mentor in študent odgovorita na sistematično 

pripravljen anketni vprašalnik, ki ga dobi v vpogled organizator praktičnega 

izobraţevanja na Višji prometni šoli, študent pa še dodatno izpolni anonimno anketo o 

poteku in organizaciji praktičnega izobraţevanja. 

1 UVOD 

Praktično izobraţevanje predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega 

izobraţevanja in praktičnim delom v realnih delovnih razmerah. V tem procesu 

partnersko sodelujejo študent, organizacija, v kateri se izvaja praktično izobraţevanje, in 

Višja prometna šola.  

 

Na Višji prometni šoli ima praktično izobraţevanje pomembno vlogo. Zavedamo se, da le 

kvalitetno sodelovanje med šolo in gospodarstvom zagotavlja takšen kader, ki v sodobnih 

pogojih gospodarjenja uspešno sledi zahtevam gospodarstva. Sodelujemo z mnogimi 

podjetji, ki našim študentom omogočajo praktično izobraţevanje, strokovne ekskurzije, 

izdelavo projektnih nalog in ne nazadnje izdelavo diplomskih del, usmerjenih v reševanje 

praktičnih problemov iz logistike, ekonomije ter varstva okolja in komunale. Število 

organizacij, s katerimi sodelujemo, se nenehno povečuje.  

 

Ob tem, da je praktično izobraţevanje obvezna sestavina učnih načrtov v vseh 

izobraţevalnih programih, ki jih izvaja Višja prometna šola, mu namenjamo še dodatno 

skrb. V zadnjem času je praktično izobraţevanje pridobilo še dodatno na pomenu, saj je 

potek prakse reguliran tudi z drţavno zakonodajo, ki določa, da mora študent pripraviti 

diplomsko delo v času praktičnega izobraţevanja v zaključnem letniku študija. Kvaliteto 

delovnega mesta, na katerem študent opravlja praktično izobraţevanje, nadzira tudi 

Gospodarska zbornica Slovenije. 

2 IZVEDBA PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA NA VPŠ  

Praktično izobraţevanje je obvezno za vse študente. Opravljajo ga lahko v gospodarskih 

druţbah, drţavnih organih ali v organih lokalnih skupnosti, ki imajo primerno razvito 

strokovno področje, za katerega se izobraţuje študent. O primernosti gospodarske 

mailto:vanja.kajzer@vpsmb.net
mailto:praksa@vpsmb.net
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druţbe odloči predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraţevanja na višji 

strokovni šoli. 

S praktičnim izobraţevanjem naj bi študent pridobil znanja, veščine in izkušnje, ki mu 

bodo v njegovem bodočem poklicnem delu omogočale kvalitetnejše in učinkovitejše delo 

v izbrani stroki (logistika, ekonomija, varstvo okolja in komunala). 

 

Praktično izobraţevanje oziroma usposabljanje je bistveni del študijskih programov Višje 

prometne šole, ker oblikuje poklicne lastnosti študentov za opravljanje dela na izbranem 

strokovnem področju in oblikuje lik diplomanta posameznega višješolskega študijskega 

programa. Razumljivo je, da je zato proces izvedbe praktičnega izobraţevanja zelo 

natančno opredeljen, kar predstavljamo tudi z diagramom poteka (slika 1). 

 

 

 
 

Slika 1: Organigram izvedbe praktičnega izobraţevanja na Višji prometni šoli Maribor 

Vir: Lasten 
 

Pri praktičnem izobraţevanju v podjetjih sodelujejo mentorji v organizacijah (skrbijo za 

povezavo in vsebinski potek praktičnega izobraţevanja v podjetju) in predavatelj – 

organizator praktičnega izobraţevanja na šoli, ki je zadolţen za koordinacijo praktičnega 

izobraţevanja in izvedbo predpisanih vsebin programa v procesu praktičnega 

izobraţevanja. Organizator praktičnega izobraţevanja na šoli usklajuje, nadzira in 

ocenjuje praktično izobraţevanje posameznega študenta.  

 

Za izvedbo praktičnega izobraţevanja na Višji prometni šoli uporabljamo naslednjo 

dokumentacijo, ki je dostopna na spletni strani šole v rubriki Praktično izobraţevanje 

(http://www.vpsmb.net/praksa.htm):  

 

 navodila za izvedbo praktičnega izobraţevanja,  

 zbir ciljev praktičnega izobraţevanja po posameznih programih,  

 informativni podatki za potrebe organizacije praktičnega izobraţevanja,  

 izjava organizacije o sprejemu študentov na praktično izobraţevanje,  

 izjava študenta o izvedbi praktičnega izobraţevanja,  

 pogodba o praktičnem izobraţevanju študentov Višje prometne šole,  

 vloga za potrditev teme pisne naloge praktičnega izobraţevanja,  

 navodila za izdelavo pisnega izdelka (projektne/seminarske naloge),  

 poročilo študentke/študenta o praktičnem izobraţevanju v gospodarski druţbi in 

študentova ocena poteka praktičnega izobraţevanja, 

http://www.vpsmb.net/praksa.htm
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 poročilo mentorja praktičnega izobraţevanja v gospodarski druţbi,  

 vloga za priznanje praktičnega izobraţevanja izrednih študentov,  

 navodila za izdelavo pisnega izdelka (projektna/seminarska naloga) 

študenta/študentke,  

 ocenjevalni list praktičnega izobraţevanja.  

3 SODELOVANJE PRI PROJEKTIH V PODJETJIH 

Med praktičnim izobraţevanjem naj bi se študenti seznanili z realnimi delovnimi opravili. 

Spoznati morajo, da se realne razmere v strokovni praksi pogosto razlikujejo od 

teoretičnih spoznanj. Delovni procesi in delovne aktivnosti v stroki so izpostavljene 

nenehnim, tudi vsakodnevnim spremembam. Veliko je nepričakovanih in nepredvidljivih, 

včasih pa tudi ţivljenjsko nevarnih dogodkov, zato morajo tej temi posvetiti študenti 

posebno pozornost v času praktičnega izobraţevanja. Namen praktičnega izobraţevanja 

je, da bi študenti spoznali realna delovna okolja, se srečali z realnimi strokovnimi izzivi in 

se usposobili za delo na svojem strokovnem področju še v času študija, s čimer bi 

pridobili konkurenčno prednost pri iskanju zaposlitve. 

 

V programu Logistično inţenirstvo se tako splošni cilji praktičnega izobraţevanja 

nanašajo na: spoznavanje delovnega okolja, organiziranosti in tehnoloških postopkov v 

podjetju, sposobnost komuniciranja s sodelavci in ostalimi udeleţenci delovnega procesa, 

spoznavanje tehniško-tehnološke dokumentacije in priprav za izvedbo tehnoloških 

procesov, zavedanje pomembnosti varstva pri delu, ergonomije, ekologije in spremljanja 

razvoja stroke ter uporabe strokovne literature, uporabo lastnega znanja pri reševanju 

konkretnih nalog in problemov. 

 

Prav doseganje cilja spoznavanja in reševanja konkretnih nalog in problemov v podjetju 

je eden izmed najpomembnejših in najteţje dosegljivih ciljev praktičnega izobraţevanja. 

Organizatorji praktičnega izobraţevanja Višje prometne šole se trudimo, da v podjetjih, 

kjer študenti opravljajo prakso, sodelujemo, ne le kot koordinatorji, temveč tudi kot 

svetovalci pri reševanju konkretnih problemov.  

 

Enen prvih takšnih projektov, ki predstavlja vzorčno in vzorno sodelovanje podjetja, 

študentov in predavateljev Višje prometne šole Maribor, smo izpeljali v študijskem letu 

2008/09. Študentje so v podjetju F. A. Maik d. o. o., ki omogoča svojim odjemalcem 

celotno rešitev logističnega procesa od prevzema blaga, skladiščenja v lastnih skladiščnih 

prostorih, hrambe blaga, komisioniranja blaga, carinjenje blaga ter njegove distribucije 

do končnega odjemalca, prevzeli skrb za spremljanje cenovne politike podjetja za 

določeno vrsto storitve.  

 

Štirje študenti programa Logistično inţenirstvo so pod strokovnim vodenjem 

predavateljice mag. Vanje Kajzer analizirali stroške prevozov, ki jih izvajajo za podjetje 

F. A. Maik d. o. o. pogodbeni sodelavci ter jih primerjali s stroški, nastalimi pri lastnih 

prevoznih sredstvih. Za pripravo analize stroškov po stroškovnih nosilcih so najprej 

spoznali in opisali celoten proces transporta z natančno opredelitvijo posameznih faz, ki 

proces sestavljajo, in prevozna sredstva, za katera je bilo potrebno spoznati dejanske 

parametre za kasnejšo določitev cene prevozov. Z ugotovitvami so študenti seznanili 

vodstvo podjetja in pripravili skupno strategijo nastopa do dobaviteljev podjetja in 

njihovih odjemalcev. Podrobnejšega opisa projekta zaradi poslovnih skrivnosti podjetja v 

tem prispevku ni mogoče razkriti. 

 

Ob načrtovanju, izvedbi in končni evalvaciji praktičnega projekta so študentje dosegali še 

socializacijske cilje praktičnega izobraţevanja, saj so spoznavali delo v skupini in pridobili 

občutek pripadnosti podjetju, spoznali so pomen kakovosti dela za uspeh poslovanja 

podjetja, prevzeli odgovornosti za opravljeno delo in spoznali prednosti skupinskega 

reševanja postopkov. Pri pridobivanju podatkov od zaposlenih v podjetju so razvijali in 

krepili čut za učinkovito in odgovorno sporazumevanje s sodelavci in poslovnimi partnerji 

ter ob uspešnem zaključku projekta spoznali pomen lastne organiziranosti za uspeh 

celote. 
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4 EVALVACIJA IZVEDBE PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA 

Kvaliteto praktičnega izobraţevanja ugotavljamo in zagotavljamo tudi z evalvacijo poteka 

praktične izvedbe. V evalvacijo so vključeni vsi sodelujoči v procesu praktičnega 

izobraţevanja. Poteka tako, da se o poteku praktičnega dela osebno pogovorijo mentor 

pri izvajalcu, organizator praktičnega izobraţevanja na Višji prometni šoli in študent. Do 

ustne predstavitve pisnega izdelka nato vsi trije izpolnijo še evalvacijske vprašalnike 

(vsak ima vsebinsko drugačnega), ki jih na ustni predstavitvi pisnega izdelka ponovno 

skupaj analizirata študent in organizator praktičnega izobraţevanja na šoli. V primeru 

bistvenega odstopanja od zastavljenih ciljev je nato o ugotovitvah obveščen še mentor 

pri izvajalcu. Za zagotovitev večje objektivnosti pa ima študent še moţnost oziroma 

dolţnost evalvacije praktičnega izobraţevanja s pomočjo anonimnega anketnega 

vprašalnika, ki je dostopen na spletni strani šole. Na ta način pridobimo dodatne 

informacije o poteku in kvaliteti praktičnega izobraţevanja, ki jih lahko koristno 

uporabimo za analizo izvedenih praktičnih izobraţevanj, predvsem pa za načrtovanje in 

izboljšanje dela v prihodnje. 

 

  

  
Slika 2: Prikaz Poročila študenta o poteku praktičnega izobraţevanja  

Vir: Lasten 

 

Evalvacijsko poročilo mentorja praktičnega izobraţevanja v organizaciji ni namenjeno le 

Višji prometni šoli kot osnova za izboljšave na področju organiziranja in izvedbe 
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praktičnege izobraţevanja, temveč sluţi tudi kot vodilo vodstvu podjetja in mentorjem. 

Samoevalvacija mentorja naj bi bila osnova za izboljšanje kakovosti lastnega 

mentorskega dela in evalvacija delovne organizacije z vidika moţnosti za kakovostno 

izvajanje nadaljnjega praktičnega usposabljanja. Organizator praktičnega izobraţevanja 

Višje prometne šole mentorje v organizacijah na moţnost refleksije mentorskega dela 

opozori ţe ob prvem pogovoru pred nastopom študenta na delo. Na ta način lahko 

mentorji v organizaciji razmislijo o načrtovanem in usmerjenem načinu dela, o 

komunikaciji s študenti, prilagajanju različnim posameznikom, povečanju pozornosti 

glede motivacije študentov in njihove pobude.  

 

  

 
Slika 3: Prikaz Poročila mentorja praktičnega izobraţevanja v organizaciji 

Vir: Lasten 
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Slika 4: Primer anonimnega vprašalnika za študente za oceno njihovega praktičnega 

izobraţevanja (spletna anketa) 

Vir: Lasten 

 

Za razvoj in krepitev kakovosti praktičnega izobraţevanja smo na Višji prometni šoli 

Maribor v letošnjem študijskem letu pričeli z dejavnostmi oblikovanja spletnih anket za 

organizacije, ki nudijo moţnosti opravljanja prakse našim študentom. Z uvedbo spletne 

aplikacije se nadejamo, da bomo pridobili še kakovostnejša in kompleksnejša mnenja, s 

katerimi bomo gradili učinkovito bazo delovnih organizacij ter prispevali k oblikovanju 

trajnih partnerskih odnosov.  

5 SKLEP 

Na Višji prometni šoli se zavedamo pomena praktičnega izobraţevanja v procesu študija. 

Tudi kvaliteta tega procesa ni nepomemben element, zato se trudimo, da bi študentom 

zagotovili vsaj optimalne delovne izkušnje v času praktičnega izobraţevanja. Pri tem nam 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Spoznal organiziranost podjetja  in vlogo logistike

v organizacijski shemi.

Spoznal vlogo in pomen vodenja in organiziranja

dela v podjetju.

Uporabljal informacijsko tehnologijo.

Spoznal tehnološke procese v logističnem procesu

podjetja/ustanove.

Izvajal različna administrativna dela v zvezi z

dokumentacijo, pogodbami in ostalimi dokumenti,

potrebnimi za izvedbo logističnih procesov v

podjetju/ustanovi.

Opravljal razna operativna dela pri organiziranju,

zagotavljanju varnosti, načrtovanju in vodenju del

na področju logističnih procesov in drugih

poslovnih funkcij podjetja.

Komuniciral s strankami, kupci in ostalimi

poslovnimi partnerji, tudi tujimi.

Spoznal ekonomske dejavnike, ki vplivajo na

logistični sistem in analiziral logistične procese po

obsegu, stroških in uspešnosti dela.

Povezoval teoretično pridobljena znanja s

praktičnimi delovnimi nalogami v podjetju - prenos

teoretičnega znanja v gospodarstvo.

Spoznal pomen lastne organiziranosti,

inovativnosti, samodiscipline, natančnosti,

samoiniciativnosti, odgovornosti in samokritičnosti

za lasten uspeh in uspeh celote.

Razvijal delavnost, natančnost ter storilnostno

usmerjenost.

Skrbel za zagotavljanje kakovosti na vseh

področjih dela in ravnal v skladu s predpisi in

dobrimi poslovnimi običaji.

Se usposobil za uporabo interdisciplinarnega

strokovnega znanja pri izvedbi konkretne delovne

obveze v posameznih logističnih procesih.

Spoznal tehnološke elemente in tokove prevoza

tovora in potnikov v sistemu cestnega prometa po

horizontali in vertikali ter organizacijo prevoza.

Spoznal analizo transporta po vrstah blaga.

Spoznal pomen, namen, vrste, predpise in

označevanje embalaţe ter naprave za

manipulacijo z različnimi vrstami embalaţe.

Spozna značilnosti javnih prevozov, cestnega

prevoza nasploh, vrste javnega prevoza potnikov,

prevozna sredstva v cestnem prometu in ukrepe

za izboljšanje javnega potniškega prometa in

Spoznal strukturo in organizacijo dela enote

cestnega prometa oziroma voznega parka cestnih

vozil.

Spoznal pokazatelje časovne bilance dela voznega

parka in izkoristka prepeljane poti in kapacitete

prevoznih sredstev, pomen in organizacijo

vzdrţevanja prevoznih sredstev in priprave

Spoznal označevanje prevoznih sredstev, omejitve

prometa pri prevozu tovora in potnikov,

specifičnosti prevoza pri prevozu tovora in

potnikov, organizacijo linij potniškega prometa.

modul poslovna
logistika

modul transportna
logistika
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je v pomoč tudi sorodno razmišljanje pri mnogih izvajalcih praktičnega izobraţevanja in 

ne nazadnje  tudi navodila področne zakonodaje v Republiki Sloveniji.  

 

Za zagotovitev kvalitetnega praktičnega izobraţevanja v vsakem študijskem letu 

obiščemo okoli 200 izvajalcev praktičnega izobraţevanja ter skupno analiziramo 

doseţeno stanje in odpravljamo ugotovljene pomanjkljivosti.  

 

Tudi študenti postajajo vedno bolj kritični in jasneje podajajo svoja razmišljanja in 

poglede na izvedbo praktičnega izobraţevanja. Število študentov Višje prometne šole 

Maribor, ki so praktično izobraţevanje uporabili kot temelj za izdelavo diplomskega dela, 

je bilo ţe do uvedbe novih bolonjskih študijskih programov visoko (pribliţno 70 %). 

Zaradi še bolj intenzivnega in načrtnega dela v novih pogojih pa ocenjujemo, da se bo 

pribliţalo vrednosti 100 %. 

 

Kot zelo pomemben vir informacij za načrtovanje našega dela se je pokazala spletna 

anketa, s pomočjo katere pridobimo veliko dragocenih podatkov o posamezni izvedbi.   

 

Da so študenti v veliki meri zadovoljni s pogoji praktičnega izobraţevanja je moţno 

razbrati iz anket, ki kaţejo, da bi jih 95 % ponovno opravljalo praktično izobraţevanje pri 

istem izvajalcu. Tudi izvajalci so z delom in pristopom študentov zadovoljni, saj mnogi 

omogočijo študentom dodatno delo, na primer v času študijskih počitnic. 

 

Analiza odgovorov v spletni anketi kaţe, da študenti delo in trud organizatorjev 

praktičnega izobraţevanja ocenjujejo zelo visoko, saj so jih na ocenjevalni lestvici od 1 

do 5 ocenili s 4,5.  

6 VIRI 

Belšak, M., Kajzer, V., Kolarič, D., Pepevnik, A., Rak, G. Navodila za izdelavo seminarske 

naloge. Maribor: Višja prometna šola Maribor, 2009. 

Kolarič, Dušan, in Kajzer, Vanja. Navodila za izvedbo praktičnega izobraţevanja. Maribor: 

Višja prometna šola Maribor, 2009. 

Kolarič, Dušan, in Kajzer, Vanja. Cilji praktičnega izobraţevanja za program Logistično 

inţenirstvo, Ekonomist, Varstvo okolja in komunala. Maribor: Višja prometna šola 

Maribor, 2009. 

Kolarič, Dušan, in Kajzer, Vanja. Priznavanje praktičnega izobraţevanja. Maribor: Višja 

prometna šola Maribor, 2009. 

Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah. Uradni list Republike Slovenije, 

št.109/2006. 

Zakon o višjem strokovnem izobraţevanju. Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2004. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200486&stevilka=3840
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ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV VIŠJE PROMETNE ŠOLE MARIBOR 

 
Dr. Andreja Kriţman (andreja.krizman@uni-mb.si) 

Martina Belšak, prof. (martina.belsak@guest.arnes.si) 

 

Prometna šola Maribor, Višja prometna šola, Preradovičeva 33, 2000 Maribor 

 

POVZETEK 
 
V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, ki je bila izvedena na Višji prometni šoli 

Maribor (VPŠ) v okviru zagotavljanja kakovosti študija. Lotili smo se raziskave 

zaposljivosti diplomantov v programih na logističnem področju, ki jih šola kot edina v 

Sloveniji izvaja v rednem in izrednem študiju. S tem nam je bila omogočena primerjava 

med obema oblikama izobraţevanja pri ocenitvi pridobljenih kompetenc, v zadovoljstvu s 

šolo in študijskim programom in pri ustreznosti zaposlitve. 

 

Predstavljen je sam potek raziskave – priprava instrumentarija in obdelava rezultatov – 

ter predlagani ukrepi za izboljšave. Rezultati raziskave o študiju na VPŠ so pokazali na 

visoko stopnjo doseţenih ključnih kompetenc za opravljanje poklica in visoko oceno 

zadovoljstva s študijem. Kar 90 % naših diplomantov bi namreč svojim prijateljem, 

sodelavcem ali otrokom svetovalo študij na naši šoli. Ker stremimo k nenehnemu 

izboljšanju procesov in kakovosti našega delovanja, smo po oceni stanja podali tudi 

ustrezne predloge za izboljšave na obravnavanem področju spremljanja zaposljivosti in 

doseganja kompetenc naših diplomantov.  

1 UVOD 

Študenti višješolskega strokovnega študija vstopajo na trg dela z različnimi pričakovanji 

– eno od njih je, da bodo po zaključku študija s pridobljeno izobrazbo hitreje našli 

zaposlitev, in to v poklicih, za katere so se izobraţevali. Taka pričakovanja so gotovo 

povezana s specifiko bolonjskega študija, ki je modularno zasnovan in preko praktičnega 

izobraţevanja ter projektnega dela močno neposredno povezan z gospodarstvom. 

Zaposljivost diplomantov je eden od prioritetnih ciljev vsake višješolske strokovne 

ustanove, saj s tem bodočim študentom in širši javnosti tudi navzven kaţe, da so njeni 

študijski programi kvalitetno zasnovani. Dodatna prednost za zaposlovanje študentov 

višješolskega študija se kaţe še v tem, da redni študenti (izrednih je zanemarljivo malo 

takih, ki jim praktično izobraţevanje ni priznano) v času praktičnega izobraţevanja 

spoznajo svoje bodoče delovno okolje in sodelavce, delovne procese, tako da si s 

pridnostjo in z znanjem, s sodelovanjem in z iznajdljivostjo lahko na podlagi praktičnega 

izobraţevanja v isti organizaciji ţe kar po zaključku študija zagotovijo delovno mesto. Na 

zaposljivost diplomantov torej odločilno vpliva povezava med izobraţevalno institucijo in 

delodajalci, saj je šola primarni vir pridobivanja poklicnega strokovnega znanja in 

ključnih kompetenc. Za delodajalce so diplomanti po vrsti izobrazbe zanimivi ţe v fazi 

iskanja ustreznega kadra po različnih študijskih programih, saj dajejo prednost 

diplomantom tistih študijskih programov, katerih doseţene kompetence se najbolj 

pribliţajo njihovim zahtevam.  

 

Pri razvoju ključnih kompetenc imata tako šola kot delodajalec vsak svojo vlogo, pri 

definiranju ključnih kompetenc in veščin pa imajo pomembno vlogo delodajalci (Gibbons-

Wood in Lange, 2000; v: Bandelj, 2009, 41). Faganel idr. (2007; v: Bandelj, 2009, 43) 

celo ugotavljajo, da so zaradi hitrih sprememb, ki so posledica globalizacije, pridobljene 

kompetence diplomanta kratkotrajne, saj ţe po nekaj letih na delovnem mestu »ne 

ustrezajo več dinamičnemu delovnemu okolju.« Trunk idr. (2006) pravi, da se na trgu 

zaradi spreminjajočih se pogojev dela pojavljajo potrebe po razvoju novih kompetenc pri 

zaposlenih, tj. multikulturalnost, fleksibilnost na delu in interdisciplinarnost. Zaposljivost 

diplomantov se namreč ţe kaţe kot pomemben indikator uspešnega izobraţevalnega 

procesa. Ker je Slovenija vključena v bolonjski proces na nacionalni ravni, je v skladu s 

tem priredila svojo nacionalno zakonodajo, tako da se tudi iz teh smernic nakazuje 

mailto:andreja.krizman@uni-mb.si
mailto:martina.belsak@guest.arnes.si
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pomembna vloga zaposljivosti diplomantov, saj je to zelo pomemben kriterij za 

akreditacijo študijskih programov in ustanov. Vendar pa Bandelj (2009, 43) ugotavlja, da 

tako pridobljene individualne kompetence dolgoročno na tehnološko napredujočem trgu 

dela ne morejo zadostovati v celoti, zato poleg vseţivljenjskega učenja poudarja tudi 

potrebo po kakovosti izobraţevanja, ki »mora biti nenehno posodobljeno in usklajevano z 

napredkom znanja in stroke.«  

 

Ker so višje strokovne šole v Sloveniji prav tako del terciarnega izobraţevanja kot 

visokošolski zavodi, zanje veljajo enake zahteve na področju vzpostavljanja, spodbujanja 

in zagotavljanja kakovosti. Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

(2004) jasno opredeljujejo vlogo institucije pri povečevanju zaposljivosti diplomantov, 

kjer se eksplicitno zahteva, da šole spremljajo zaposljivost diplomantov, kakor tudi 

zahtevo po sodelovanju gospodarstva in negospodarstva pri načrtovanju in spremljanju 

izobraţevalnega dela. Kadar sledimo podatkom o zaposlenosti diplomantov, moramo 

upoštevati, da je zaposlitev ustrezna glede na ustrezno stopnjo in vrsto izobrazbe.  

V koledarskem letu 2009 je po podatkih SURS-a na višjih strokovnih šolah in 

visokošolskih zavodih diplomiralo 18.103 študentov, od tega kar dve tretjini ţensk. Na 

višjih strokovnih šolah je diplomiralo 3.170 študentov, to je za 8 % manj kot leto poprej. 

V letu 2008 je višji strokovni študij namreč zaključilo 3.400 študentov, kar je glede na 

prejšnja leta znašalo kar za 20 % več (tabela 1). 

Tabela 1: Diplomanti terciarnega izobraţevanja po vrsti študijskega programa, področju 

izobraţevanja (ISCED 97) in spolu, Slovenija, 2009 

 

Terciarno 
izobraţevanje - 

SKUPAJ 
 

Višješolski 
strokovni 

 

 
Skupaj Ţenske Skupaj Ţenske 

     Področja izobraţevanja - SKUPAJ 18103 11192 3170 1588 

1 Izobraţevanje 1421 1233 - - 

2 Umetnost in humanistika 1120 794 74 10 

3 Druţbene vede, poslovne vede in 
pravo 8704 6091 1473 1163 

4 Znanost, matematika in računalništvo 803 289 112 9 

5 Tehnika, proizvodne in predelovalne 
tehnologije 2434 529 756 90 

6 Kmetijstvo in veterina 452 265 96 52 

7 Zdravstvo in sociala 1359 1119 3 2 

8 Storitve 1810 872 656 262 

84 Transportne storitve 719 290 339 140 

Vir: SURS, 2010 

 

Glede na podatke o registriranih brezposelnih osebah iz statistike ZRSZ-a za maj 2010 

ugotavljamo, da je v slovenskem prostoru deleţ brezposelnih z zaključeno višješolsko 

strokovno izobrazbo najniţji – znaša 3.3 % ali 3217 oseb (s končano sedmo ali osmo 

stopnjo izobrazbo je takšnih kar 7148 ali 7,3). Podatek je sicer spodbuden, vendar če ga 

primerjamo s številom študentov višješolskega strokovnega študija, ki so v letu 2009 

zaključili študij, ugotovimo, da zaposljivost teh diplomantov ni takojšnja. 
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2 RAZISKAVA O ZAPOSLJIVOSTI DIPLOMANTOV IN DOSEŢENEM 

ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM V PROGRAMU PROMET/ 

LOGISTIČNO INŢENIRSTVO NA VIŠJI PROMETNI ŠOLI 
MARIBOR 

2.1 RAZISKOVALNI INŠTRUMENTARIJ IN POTEK RAZISKAVE 

Raziskavo smo opravili v avgustu in septembru 2010 na populaciji diplomantov Višje 

prometne šole Maribor. Anketni vprašalnik (Anketni vprašalnik za diplomante, 2009), ki 

je predstavljal osnovo za anketiranje diplomantov, je pripravljen za anketiranje 

diplomantov v spletnem okolju in ga lahko uporabljajo imetniki licence za program 

Evidenca. Za potrebe te raziskave je bil dopolnjen z vprašanji o pridobivanju kompetenc 

v času praktičnega izobraţevanja. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 66-ih vprašanj 

zaprtega tipa, kjer je bilo mogoče izbirati med več odgovori oz. podati soglašanje s 

postavljeno trditvijo (Likertova lestvica), in 9-ih vprašanj odprtega tipa, kjer smo 

povprašali za dodatna mnenja in predloge. (Vzorec vprašalnika je dostopen pri avtoricah 

raziskave.) 

 

Poziv za anketiranje je bil poslan na domače naslove vseh 348 diplomantov, ki so do 

začetka raziskave, torej do julija 2010, uspešno dokončali šolanje v programih, ki so 

predmet raziskave. Spremno pismo diplomantom so mentorji, ki imajo največ 

diplomantov, pripravili z osebno obarvanim pozivom, saj smo tako pričakovali boljšo 

odzivnost na anketo. Kljub poletju in relativno kratkemu času, ki so ga imeli diplomanti 

na voljo za izpolnjevanje ankete (12 dni), ter dejstvu, da anketirancev zaradi časovne 

stiske nismo ponovno pozivali, je bil odziv zadovoljiv (27-odstotni). Domači naslovi 

diplomantov iz naše baze, kamor smo pošiljali povabila, namreč niso več nujno usklajeni 

z realnim stanjem. Ankete so diplomanti izpolnjevali v spletnem okolju, zato smo jim 

poslali tudi gesla, s katerimi so vstopali v to okolje. Ker so bile ankete predhodno ţe 

testirane, predtesti za zagotavljanje veljavnosti merjenja niso bili potrebni. 

2.2 REZULTATI RAZISKAVE 

V tej raziskavi so upoštevani samo diplomanti v programu promet, poštni promet in 

logistično inţenirstvo, ki so se vpisali v študij na Višji prometni šoli od leta 2002, saj nas 

je zanimala zaposljivost diplomantov na področju logistike. Do predvidenega roka je 

prispelo 94 anket, ki smo jih statistično obdelali s statističnim programskim paketom 

SPSS 15.0 (frekvenčne razporeditve, opisna statistika, srednja vrednost, standardni 

odklon in standardna napaka, t-test za neodvisne vzorce in korelacijski koeficienti za 

posamezna vprašanja). Podatke smo iz programa Evidenca direktno izvozili za potrebe 

obdelave v SPSS. 

 

V nadaljevanju podajamo samo tiste rezultate, ki so pomembni za obravnavano 

tematiko. 

 

Na anketo je odgovorilo 56 moških (59,6 %) in 38 ţensk (40,4 %), kar ustreza razmerju 

med spoloma celotne populacije, torej je vzorec reprezentativen.  

Študij izvajamo v obliki rednega in izrednega študija. Rednih diplomantov se je odzvalo 

57 ali 61,3 %, odgovorov izrednih diplomantov je bilo 36 (od tega 7 v študiju na daljavo) 

ali 38,7 %.  

 

Zaposlenih je 66 diplomantov (70,2 %), brez zaposlitve je 21 diplomantov (22,3 %), 7 

(7,4 %) pa jih nadaljuje s študijem. 

 

Največji vpliv na izbiro študija prikazuje tabela 2, iz katere razberemo, da so na odločitve 

o izbiri študija v enakem obsegu vplivali prijatelji, sošolci in sodelavci ter informacije o 

moţnostih zaposlitve, vpliv ostalih skupin je bistveno manjši. 
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Tabela 2: Anketirani po odgovorih na vprašanji kdo ali kaj je imel največji vpliv na 

odločitev o študiju na višji strokovni šoli 
Odgovor  Frekvenca Odstotek Kumulativni 

odstotek 

Študenti oz. diplomanti VSŠ 1  9 9,6 9,6 

 Prijatelji, sošolci, sodelavci  2 28 29,8 39,4 

 Starši 3 2 2,1 41,5 

 Predavatelji in zaposleni na 
VSŠ 

4 11 11,7 53,2 

Učitelji, svetovalni delavci na 
srednji šoli 

5 9 9,6 62,8 

 Informacije o moţnostih 
zaposlitve 

7 28 29,8 92,6 

Drugo 8 7 7,4 100,0  

Skupaj 94 100,0   

Vir: Anketa diplomantov VPŠ 2010 

 

Zadovoljstvo s študijem na naši šoli smo primerjali pri diplomantih rednega, izrednega 

študija in študija na daljavo. Rezultati so pokazali, da pri ocenitvi izvedbe študija in pri 

pridobljenem znanju, veščinah in kompetencah obstajajo statistično značilne razlike med 

diplomanti rednega in izrednega študija, kar smo potrdili z opravljenim t-testom za 

neodvisne vzorce. Pri ostalih vprašanjih ne obstajajo statistično značilne razlike med 

skupinama diplomantov. Prav tako smo s t-testom preverili, ali ostajajo statistično 

značilne razlike med diplomanti izrednega študija in študija na daljavo in ugotovili, da 

takšnih razlik ni.  

 

Povprečne vrednosti pri vseh vprašanjih o zadovoljstvu so visoke in v povprečju znašajo 

vse nad 4,1. Najbolj izstopa visoka povprečna vrednost ocene mentorstva pri diplomah, 

saj znaša kar okoli 4,7 na petstopenjski lestvici pri vseh oblikah študija. Vse povprečne 

vrednosti  in standardni odklon po posameznih vprašanjih so podani v tabeli 3.  

 

Tabela 3: Zadovoljstvo s študijem na Višji prometni šoli 
   Izvedba Delo/odno

s 

predavate

lja 

Odnos 

ostalih 

zaposl. 

Pridobljen

o znanje/ 

kompeten

ce 

Izvedba 

izpitov 

Mentor 

pri 

diplomah 

Inf. 

podpora 

študija 

Izpoln.  

pričakov. 

Študij v 

 celoti 

Redni 
študij 

Povp. 
vredn. 

3,965 4,368 4,105 4,000 4,193 4,696 3,965 3,895 4,105 

  N 57 57 57 57 57 56 57 57 57 

  Std. 
odklon 

,7551 ,5865 ,7484 ,5976 ,5490 ,6301 ,9251 ,8169 ,7242 

Izred. 
študij 

Povp. 
vredn. 

4,500 4,571 4,357 4,321 4,321 4,714 4,286 4,143 4,321 

  N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

  Std. 
odklon 

,5092 ,6341 ,6785 ,6696 ,6118 ,9372 ,7629 ,8034 ,6118 

  Izvedba Delo/odno

s 

predavate

lja 

Odnos 

ostalih 

zaposl. 

Pridobljen

o znanje/ 

kompeten

ce 

Izvedba 

izpitov 

Mentor 

pri 

diplomah 

Inf. 

podpora 

študija 

Izpoln.  

pričakov. 

Študij v 

 celoti 

ŠND Povp. 
vredn. 

4,714 4,571 4,571 4,571 4,571 5,000 4,571 4,571 4,429 

  N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

  Std. 
odklon 

,4880 ,5345 ,5345 ,5345 ,5345 ,0000 ,5345 ,5345 ,5345 

Skupaj Povp. 
vredn. 

4,185 4,446 4,217 4,141 4,261 4,725 4,109 4,022 4,196 

  N 92 92 92 92 92 91 92 92 92 

  Std. 

odklon 

,7252 ,5997 ,7236 ,6391 ,5717 ,7159 ,8702 ,8117 ,6832 

Vir: Anketa diplomantov VPŠ 2010 
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Po enakem kriteriju (oblike študija) smo primerjali tudi, kaj so diplomanti pridobili s 

študijem na VPŠ. Ugotovitve so podane v tabelah 4 in 5.  

 

Tabela 4: Kaj ste pridobili s študijem na Višji prometni šoli 
Oblika 
študija 

  V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 

Redni 
študij 

Povp. 
vredn. 

3,982 3,649 3,842 3,946 3,789 3,719 4,018 3,842 3,632 

  N 57 57 57 56 57 57 57 57 57 

  Std. 
odklon 

,7904 ,8127 ,8192 ,8826 ,8180 ,7963 ,7194 ,8822 ,9187 

Izred. 
študij 

Povp. 
vredn. 

4,500 3,893 3,815 4,071 4,250 4,000 4,036 4,179 4,037 

  N 28 28 27 28 28 28 28 28 27 

  Std. 
odklon 

,6383 ,9165 ,9214 ,8997 ,6455 ,6086 ,7927 ,8630 ,9398 

ŠND Povp. 
vredn. 

4,143 3,857 3,571 3,429 4,000 4,000 3,714 4,143 2,857 

  N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

  Std. 
odklon 

,6901 1,772
8 

1,397
3 

1,397
3 

1,527
5 

1,527
5 

1,889
8 

,8997 2,1157 

Skupaj Povp. 
vredn. 

4,152 3,739 3,813 3,945 3,946 3,826 4,000 3,967 3,692 

  N 92 92 91 91 92 92 92 92 91 

  Std. 
odklon 

,7694 ,9361 ,8933 ,9353 ,8563 ,8202 ,8644 ,8827 1,0821 

Legenda: V30 -Teoretično strokovno znanje; V31- Sposobnost uporabe znanja v praksi; V32–Sodelovanje v 
skupini, timu; V33 – Socialne spretnosti; V34 – Sposobnost vrednotenja lastnega dela; V35 – Podjetnost in 
samoiniciativnost; V36 – Prilagodljivost; V37 – Spretnost za organizacijo lastnega dela in časa; V38 – 
Spretnosti vodenja 

Vir: Anketa diplomantov VPŠ 2010 

 

Tabela 5: Kaj ste pridobili s študijem na Višji prometni šoli (nadaljevanje) 
Oblika 
študija 

  
V39 

 
V40 

 
V41 

 
V42 

 
V43 

 
V44 

 
V45 

 
V46 

 
V47 

Redni 
študij 

Povp. 
vredn. 

3,877 
3,772 4,140 3,404 3,649 3,842 3,768 3,786 3,632 

  N 57 57 57 57 57 57 56 56 57 

  Std. 
odklon 

,8675 
,8022 ,8544 1,032

7 
,8555 ,9218 ,8310 ,8679 1,011

2 

Izred. 
študij 

Povp. 
vredn. 

3,857 
3,714 4,036 3,500 3,607 3,929 4,000 3,964 3,821 

  N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

  Std. 
odklon 

,8909 
,8545 ,7445 ,7935 ,7860 ,7664 ,9027 ,8812 ,9049 

ŠND Povp. 
vredn. 

4,000 
3,857 3,714 3,857 3,714 4,143 3,571 3,571 3,714 

  N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

  Std. 
odklon 

1,4142 
1,5736 1,253

6 
,6901 1,112

7 
1,215

0 
1,812

7 
1,812

7 
1,889

8 

Skupaj Povp. 
vredn. 

3,880 
3,761 4,076 3,467 3,641 3,891 3,824 3,824 3,696 

  N 92 92 92 92 92 92 91 91 92 

  Std. 
odklon 

,9120 
,8817 ,8546 ,9429 ,8462 ,8951 ,9498 ,9614 1,056

0 
Legenda: V39 – Znanje uporabe  

sodobne inf.-kom. tehnologije; V40 – Sposobnost analize in sinteze; V41 – Pisno in ustno komuniciranje; V42 – 
Sporazumevanje v tujem jeziku; V43 – Sposobnost raziskovanja; V44 – Sposobnost pridobivanja in obdelave 
informacij iz različnih virov; V45 – Sposobnost učenja; V46 – Sposobnost odločanja; V47 – Inovativnost. 

Vir: Anketa diplomantov VPŠ 2010 

 

Opravili smo t-test za neodvisne vzorce in ugotovili, da obstaja statistično značilna razlika 

med diplomanti rednega in izrednega študija le pri enem vprašanju, in sicer pri 

pridobljenem strokovnoteoretičnem znanju. Diplomanti rednega študija pridobljeno 

strokovnoteoretično znanje ocenjujejo v povprečju niţje (M =3,98) od diplomantov 

izrednega študija (M = 4,50). Vse ostale povprečne ocene so v razponu med 3,4 in 4,1. 

Najniţja ocena je v povprečju podana za vprašanje o sposobnosti sporazumevanja v 
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tujem jeziku, sledi sposobnost raziskovanja in inovativnost. Povprečna niţja ocena pri 

raziskovanju je pričakovana, saj študij ni usmerjen v raziskovanje, ampak temelji na 

razvijanju strokovno uporabnega znanja. Zaskrbljujoča pa je slabša zmoţnost 

sporazumevanja v tujem jeziku, saj je ta kompetenca še posebej pomembna za delo na 

logističnem področju, zato bo nujno ukrepanje.  

 

Sledi še pregled rezultatov o zaposlitvi med študijem in po njem ter o zadovoljstvu 

diplomantov s sedanjim delom. Na vprašanje o zaposlitvenem statusu med študijem so 

diplomanti odgovarjali, kot je prikazano v tabeli 6. 

 

Tabela 6: Zaposlitveni status med študijem 
 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativen % 

Veljavni 1 25 26,6 26,9 26,9 

  2 4 4,3 4,3 31,2 

  3 41 43,6 44,1 75,3 

  4 1 1,1 1,1 76,3 

  6 22 23,4 23,7 100,0 

  Σ 93 98,9 100,0  

Manjkajoči  1 1,1   

Skupaj 94 100,0   

Legenda:1– zaposlitev v istem podjetju; 2–zaposlitev v drugem podjetju; 3– delo preko študentskega servisa; 
4 – opravljanje pogodbenega dela; 6 – nisem opravljal dela oz. bil zaposlen 

Vir: Anketa diplomantov VPŠ 2010 

 

Največ diplomantov je v času študija delalo preko študentskega servisa, kar ni 

presenetljivo, saj je anketiranje zajelo preko 60 % diplomantov rednega študija, zanje pa 

je značilno, da v času študija občasno delajo. V času študija je bilo zaposlenih okoli 40 % 

zdajšnjih diplomantov, ostali niso bili zaposleni oz. niso delali. Zdaj je zaposlenih okoli  

70 % diplomantov, ki se jim je po zaključku izobraţevanja zaposlitev spremenila, kot je 

prikazano v tabeli 7. 

 

Tabela 7: Sprememba zaposlitve po zaključku izobraţevanja 
 Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 
Kumulativen 

odstotek 

Veljavni  1 9 9,6 12,0 12,0 

  2 11 11,7 14,7 26,7 

  3 11 11,7 14,7 41,3 

  4 2 2,1 2,7 44,0 

  5 17 18,1 22,7 66,7 

  6 25 26,6 33,3 100,0 

  Σ 75 79,8 100,0  

Manjkajoči  19 20,2   

Skupaj 94 100,0   

Legenda:1– napredovanje na zahtevnejše delovno mesto; 2– napredovanje na vodstveno delovno mesto; 3– 
zaposlitev v drugem podjetju; 4 – samozaposlitev; 5 – sprememba vsebine dela; 6 – brez sprememb 

Vir: Anketa diplomantov VPŠ 2010 

 

Dobra četrtina diplomantov je napredovala na zahtevnejše ali vodstveno delovno mesto, 

še nadaljnjim 18 % se je spremenila vsebina dela (upamo lahko, da na ustreznejše s 

pridobljeno izobrazbo). Slabih 12 % diplomantov je našlo delo v drugem podjetju. Pri 

dobri četrtini diplomantov pa ni prišlo do sprememb v zaposlitvi. 

 

Pri zaposlitvi sta pomembna še zadovoljstvo s sedanjim delom in skladnost zaposlitve s 

pridobljeno izobrazbo. V tabeli 8 prikazujemo, kako zadovoljni so diplomanti Višje 

prometne šole z delom, ki ga opravljajo. 
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Tabela 8: Zadovoljstvo s sedanjim delom 
 Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 
Kumulativen 

odstotek 

Veljavni Zelo 
zadovoljen 

18 19,1 24,3 24,3 

  Zadovoljen 38 40,4 51,4 75,7 

  Niti-niti 9 9,6 12,2 87,8 

  Nezadovoljen 6 6,4 8,1 95,9 

  Zelo 
nezadovoljen 

3 3,2 4,1 100,0 

  Σ 74 78,7 100,0  

Manjkajoči  20 21,3   

Skupaj 94 100,0   

Vir: Anketa diplomantov VPŠ 2010 

 

Dobre tri četrtine diplomantov, ki je zaposlenih, je zadovoljnih s sedanjim delom. 

Nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih je okoli 12 %. Za nadaljnje ukrepanje bi bilo 

potrebno dobiti še podatke o vzrokih nezadovoljstva, saj le-to ni nujno povezano s 

pridobljeno izobrazbo. 

 

V tabeli 9 prikazujemo skladnost zaposlitve s pridobljeno izobrazbo. Ta nam kaţe, da je 

zaposlitev s pridobljeno izobrazbo popolnoma ali precej skladna za 44 % diplomantov, 

deloma pa za nadaljnjih 31 %. Za četrtino diplomantov sedanja zaposlitev ni skladna z 

doseţeno stopnjo in usmeritvijo izobrazbe. Tudi za ukrepanje pri tem vprašanju bi bila 

potrebna dodatna analiza.  

 

Tabela 9: Skladnost zaposlitve s pridobljeno izobrazbo 
 Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 
Kumulativen 

odstotek 

Veljavni  Popolnoma 
skladna 

9 9,6 12,0 12,0 

  Precej skladna 24 25,5 32,0 44,0 

  Deloma skladna 23 24,5 30,7 74,7 

  Ni skladna 15 16,0 20,0 94,7 

  Sploh ni skladna 4 4,3 5,3 100,0 

  Σ 75 79,8 100,0  

Manjkajoči  19 20,2   

Skupaj 94 100,0   

Vir: Anketa diplomantov VPŠ 2010 

2.3 UKREPI IN IZBOLJŠAVE 

Do sedaj smo anketiranje izvajali z anketnim vprašalnikom za diplomante, ki so ga 

diplomanti izpolnjevali ročno in ki za namen naše raziskave v smislu primerljivosti ni 

prinašal dovolj definiranih podatkov – le splošne po spolu, pridobljeni izobrazbi, 

nadaljnjem študiju, kakovosti študija (vsebina, izvedba, organizacija, uporabnost 

pridobljenega znanja) ter podatki o statusu zaposlenosti. Med ukrepi za izboljšave je 

najprej treba zagotoviti zadostno število diplomantov za zagotavljanje vzorca, zato bomo 

morali znotraj kluba diplomantov (ponovno) pozvati diplomante k odzivanju, saj bomo s 

tem vzpostavili aktivno in aţurirano bazo diplomantov.  

 

Ker so ocene o zadovoljstvu visoke, se moramo kot šola s temi rezultati truditi, da 

obdrţimo to raven oz. da na določenih segmentih izvedemo izboljšave, kjer rezultati 

kaţejo vrednost pod 4. Diplomanti rednega študija so bili, na primer, manj zadovoljni z 

informacijsko podporo študiju, zato bomo študentom omogočili dodatni prostor za 

računalnike in moţnost priprave, oblikovanja in tiskanja dokumentov in spodbudili 

predavatelje k še pogostejši uporabi sodobnih IKT-pripomočkov. 
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Pri doseţenih kompetencah na podlagi raziskave ugotavljamo, da bi šola ţe med potekom 

izobraţevanja lahko ponudila dodatne moţnosti za izpopolnjevanje v tujem jeziku in 

uporabi informacijske tehnologije ter preko medpredmetnih povezav spodbujala ostale 

predavatelje, da pri svojih predmetih uporabljajo primerjalno tuje strokovno izrazje ter 

pri vsakem predmetu še uporabo sodobne IKT.  

 

Zaposljivost naših diplomantov v današnjih gospodarskih razmerah ni kritična, še vedno 

pa je po podatkih raziskave okoli 20 % naših diplomantov nezaposlenih. Šola si v zvezi s 

tem mora zadati cilj, da se v času praktičnega izobraţevanja bolj poveţe z 

gospodarstvom. V tem študijskem letu načrtujemo intenzivnejše sodelovanje s podjetji, 

in sicer: obiski predavateljev v podjetjih, vključenost študentov in predavateljev v 

projekte v podjetjih, povabilo mentorjev in delodajalcev na mednarodni strokovni posvet 

(ICLEEE'10 – Mednarodna konferenca Trajnostni razvoj logistike) in intenzivnejše 

mednarodno sodelovanje. 

3 ZAKLJUČEK 

Rezultati raziskave o študiju na Višji prometni šoli Maribor so pokazali na visoko stopnjo 

doseţenih ključnih kompetenc za opravljanje poklica – teoretičnega strokovnega znanja, 

sposobnost uporabe znanja v praksi, moţnost sodelovanja v skupini, razvite socialne 

spretnosti, sposobnost vrednotenja lastnega dela, razvito podjetnost in samoiniciativnost, 

prilagodljivost, spretnost za organizacijo lastnega dela in časa, spretnost vodenja, 

komuniciranja in analitičnega ter sintetičnega dela ipd., ki jih diplomanti pridobijo med 

študijem na šoli. Kar 90 % naših diplomantov bi namreč svojim prijateljem, sodelavcem 

ali otrokom svetovalo študij na naši šoli! Med pomanjkljivostmi so študenti izrazili 

pomanjkljivo poznavanje IKT in sposobnost za sporazumevanje v tujem jeziku, za kar pa 

smo ţe predvideli ustrezne predloge izboljšav. Zaradi pridobljene višje stopnje izobrazbe 

na omenjenem strokovnem področju so študenti napredovali na delovnem mestu 

(četrtina po poloţaju in vsebini dela). Po ocenah diplomantov o skladnosti zaposlitve s 

pridobljeno izobrazbo lahko sklepamo, da so naši višješolski strokovni programi dokaj 

skladni z zahtevami, s potrebami in pričakovanji gospodarstva (na podlagi ocen 

diplomantov), za potrditev teh trditev pa bi morali opraviti še anketiranje delodajalcev o 

kompetencah diplomantov. 
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TUTORSTVO KOT POMEMBNI ELEMENT KAKOVOSTI 

IZOBRAŢEVALNEGA PROCESA 
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Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola 

Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota 

 

POVZETEK 
 

Za izobraţevalne institucije današnjega časa, ki ţelijo delovati v skladu s principi 

kakovosti, več ne zadostuje, da bi izvajale le izobraţevalni proces, medtem ko bi skrb za 

uspešnost študija in vključevanje v oţje in širšo druţbeno okolje prepuščale izključno 

študentom. V tem kontekstu sistem tutorstva nedvomno predstavlja enega izmed 

pomembnih elementov kakovosti izobraţevalnega procesa. V članku je predstavljen način 

uvajanja sistema tutorstva na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli in 

rezultati merjenja pričakovanj in zadovoljstva študentov z načinom izvajanja tutorstva. 

Rezultati so pokazali, da so pričakovanja študentov glede tutorstva kar velika, ter da 

tutorstvo, po mnenju večine, lahko pripomore k večji študijski uspešnosti. 

1 UVOD 

Tutorstvo kot sistem sistematičnega spremljanja študenta v času njegovega študija, je v 

Sloveniji prisotno ţe od leta 1994, ko ga je kot prva uvedla Univerza v Ljubljani. Tej so 

prej ali slej sledile tudi druge izobraţevalne institucije s področja univerzitetnega, 

visokošolskega ali višješolskega študija. Beseda tutor izvira iz latinščine in pomeni varuh 

oziroma skrbnik, zato je vloga tutorja vsaj dvoplastna: na eni strani bi naj skrbel za 

študentov profesionalni in strokovni razvoj v času študija, na drugi strani pa naj bi 

pomagal reševati tudi teţave, ki izvirajo iz socialnega in oţjega osebnega okolja. Zato ne 

preseneča slogan Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani »Lahko se zaneseš name. 

Sem tutor.«, ki pravzaprav pove vse: namen in cilje tutorstva. Na začetku je v Sloveniji 

vlogo tutorja prevzemalo predvsem pedagoško osebje, kasneje pa se je sistem razširil 

tudi na tutorje-študente. Katere oblike izvajanja tutorstva bo posamezna izobraţevalna 

institucija uvedla, pa je odvisno predvsem od načina študija (univerzitetni, visokošolski, 

višješolski), števila študentov, smeri oziroma zahtevnosti študija, lokacije ustanove …  

2 TUTORSTVO NA EKONOMSKI ŠOLI MURSKA SOBOTA, VIŠJI 

STROKOVNI ŠOLI 

Za mnoge slovenske višje strokovne šole (vsaj javne) je značilno, da delujejo kot 

organizacijske enote znotraj vzgojno-izobraţevalnih zavodov. Posledično to pomeni, da 

precejšen deleţ študentov prvega letnika prihaja iz srednje ali srednjih šol istega zavoda. 

V tem primeru element novega okolja ni tako izrazit, zato se študenti manj srečujejo s 

tovrstnimi problemi in je tutorstvo v prvi vrsti namenjeno svetovanju in pomoči pri 

usvajanju študijske snovi ter ostalih teţavah, ki se pojavljajo med študijem in zaradi 

njega. Če na sistem tutorstva gledamo kot na enega od elementov kakovosti 

izobraţevanja, bi si seveda ţeleli povratnih informacij, koliko le-ta pripomore k dvigu 

študijske uspešnosti. Ker je vsaka generacija študentov unikatna, podatki o prehodnosti 

iz 1. v 2. letnik, ocene izpitov itd. ne morejo biti relevantno merilo, ki bi zanesljivo 

pokazalo, kolikšen deleţ je k temu pripomoglo ravno tutorstvo.  

 

Na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli, smo z uvajanjem tutorstva pričeli 

v študijskem letu 2007/08, ko smo ga izvajali samo za študente rednega študija.  

Pred pričetkom izvajanja smo si postavili osnovne cilje, kaj tutor ne more in ne sme biti: 

 tisti, ki bi namesto študenta(-ov) opravil določene stvari – npr. pogovor z drugim 

predavateljem, preverjal izpitne roke itd.; 

 zgolj izvrševalec študentovih ţelja in potreb; 

 »operativni« delavec, ki bi deloval namesto študenta. 
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Vlogo tutorja smo videli predvsem v: 

 pomoči letniku (skupini), pa tudi posamezniku, pri oblikovanju realnih ciljev, ki bi 

jih ţeleli doseči; 

 iskanju, skupaj s študenti, najboljših strategij, ki bi vodile do postavljenih ciljev; 

 pomoči pri iskanju vzrokov ob morebitni neuspešnosti študenta; 

 svetovanju pri načrtovanju opravljanja obveznosti npr. izpiti, seminarske naloge; 

 svetovanju, kako se lotiti reševanja problemov; 

 vzpodbujanju študentov, da bi aktivneje sodelovali pri oblikovanju celostne 

podobe šole; 

 svetovanju pri morebitnih teţavah povezanih s študijem in študijskimi zadevami; 

 usmerjanju študenta pri izdelavi diplomske naloge in svetovanju pri izbiri teme za 

diplomsko nalogo. 

 

V naslednjem letu smo k postavitvi sistema pristopili še bolj sistematično: izvajali smo ga 

za vse študente rednega in izrednega študija s pomočjo tutorjev-predavateljev, odprli pa 

smo tudi spletno stran, preko katere smo študente informirali o tutorstvu na šoli. V tem 

letu sta se dva predavatelja tudi udeleţila izobraţevanja za tutorje, ki ga je organizirala 

Filozofska fakulteta v Ljubljani. 

 

V študijskem letu 2008/09 smo izvedli prvo meritev (anketa), s katero smo ţeleli 

pridobiti informacije, kako študenti, kot »glavni in edini uporabniki«, ocenjujejo 

tutorstvo. Večina študentov je bila mnenja, da je tutorstvo sistem kontrole s strani 

tutorjev-predavateljev (uspešnost na izpitih, redno opravljanje obveznosti), ne pa 

morebitna pomoč z njihove strani. Ţe takrat smo ugotovili, da bo v bodoče z naše strani 

potrebnih še več pogovorov, obvestil o tem, čemu je tutorstvo sploh namenjeno in kaj 

lahko z njim pridobijo. Tako smo najprej ob pomoči študentov izdelali informativno 

zloţenko, ki jo prejmejo v prvem letniku na uvodnem predavanju ob začetku študijskega 

leta in v kateri so posredovane osnovne informacije o namenu in ciljih tutorstva, skupaj s 

praktičnimi napotki, kam se obrniti po pomoč ter kdo in komu so tutorji-predavatelji v 

tekočem študijskem letu.  

 

V preteklem študijskem letu smo se odločili še za študentsko tutorstvo, saj smo bili 

mnenja, da bi tutor-študent lahko pokrival tista področja, na katerih se študenti ne 

obračajo na tutorje-predavatelje. Vlogo tutorja-študenta je prevzela študentka 2. letnika 

rednega študija. Študentka je tako enkrat tedensko imela t.i. kontaktne ure v prostorih 

šole, poleg tega pa je bila komunikacija z njo mogoča tudi preko elektronske pošte. Na 

ţalost odziva s strani študentov ni bilo, kar pa nas je napeljalo na vprašanje, ali so 

študenti resnično brez problemov oziroma jih zmorejo reševati sami ali pa v tutorstvu ne 

vidijo (prepoznajo) moţnosti pomoči, niti s strani študijskih vrstnikov. Pri tem moramo 

poudariti, da je bilo s tutorko-študentko predhodno opravljenih več razgovorov, preko 

katerih je dobila ustrezne informacije, kaj naj bi njeno svetovanje zajemalo, kako ravnati 

v primeru večjih teţav … 

 

Vsekakor smo ob vpeljevanju tutorskega sistema pričakovali večji odziv s strani 

študentov. Čeprav ne moremo reči, da ni prihajalo do iskanja kontaktov, individualnih 

pogovorov, uspešnega svetovanja pri reševanju teţav …, smo še zmeraj bili mnenja, da 

nas študenti premalokrat poiščejo. Da bi dobili odgovor na vprašanje, kaj o tutorstvu 

menijo naši študenti, smo ob koncu študijskega leta 2009/10 izvedli kratko anketo. V 

anketiranju je sodelovalo 81 študentov. Od tega je bilo 

 35 študentov 1. letnika rednega študija, 

 30 študentov 2. letnika rednega študija in 

 16 študentov 2. letnika izrednega študija. 

 

Rezultati so pokazali, da si 79 % anketiranih pod besedo »tutorstvo« predstavlja pomoč 

študentom s strani tutorjev-predavateljev (TP) ali tutorjev-študentov (TŠ), nihče pa v 

tutorstvu ne vidi izključno nadzorovanja s strani predavateljev in vodstva šole. 

Podrobnejši rezultati so razvidni iz tabele 1. 
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Tabela 1: Dojemanje tutorstva s strani študentov 

Namen tutorstva 1. l  redni 2. l  redni 2. l  izredni Vsi 

v % 

Vzdrţevanje medsebojnih 

odnosov s strani TP ali TŠ 

86  77  69  79  

Vzdrţevanje medsebojnih 

odnosov med predavatelji 

in študenti 

  0  23  19    4  

Nadzorovanje študentov 

s strani predavateljev in  

vodstva šole 

  0    0    0   0  

Vsakega nekaj od 

zgornjih 

treh moţnosti 

23    0  12  17  

Vir: Rezultati anketnega vprašalnika, 2010 

 

Razveseljuje dejstvo, da nihče od anketiranih v tutorstvu ne vidi več izključno samo 

kontrole nad študenti, zanimiva pa so tudi razlikovanja v odgovorih med študenti 1. in 2. 

letnika rednega študija. 

 

Ena najpreprostejših definicij kakovosti je nedvomno tista, ki pravi, da o kakovosti lahko 

govorimo takrat, ko zadovoljimo pričakovanja kupca, uporabnika … Glede na šibke odzive 

študentov, ki niso značilni samo za našo šolo, temveč so, po ustnih informacijah, 

podobno medli tudi na mnogih drugih višjih strokovnih šolah, se je zdelo smiselno v 

nadaljevanju preveriti, kakšno pomembnost tutorstvu sploh dajejo študenti. Za odgovor 

jim je bila ponujena šeststopenjska lestvica, pri čemer je 1 pomenilo nepomembno in 6 

zelo pomembno. Povprečne ocene stopnje pomembnosti so bile: 

 4,43 pri študentih 1. letnika rednega študija, 

 5,10 pri študentih 2. letnika rednega študija in  

 4,56 pri študentih 2. letnika izrednega študija. 

 

Rezultati kaţejo, da se, kljub slabim odzivom zdi študentom vzpostavljen sistem 

tutorstva dokaj pomemben element študijskega procesa, še posebej pri študentih 2. 

letnika rednega študija. 

 

Torej, če smo na eni strani izmerili stopnjo pomembnosti, je bilo na drugi strani potrebno 

izmeriti še stopnjo zadovoljstva z izvajanjem tutorstva (obveščanje o tutorstvu, 

vzpostavljanje kontaktov s strani tutorjev, morebitno iskanje pomoči pri tutorjih …), saj 

šele na ta način lahko izvemo, ali smo zadovoljili pričakovanja. Tudi tukaj so se študenti 

opredeljevali po šeststopenjski lestvici, kjer je 1 pomenilo popolno nezadovoljstvo in 6 

popolno zadovoljstvo z izvajanjem tutorstva. Glede na šibke odzive študentov, preteţno 

nekoriščenje moţnosti študentskega tutorstva, nismo pričakovali velike razlike med 

stopnjo pomembnosti in stopnjo zadovoljstva. Vendar so nas rezultati presenetili, saj je 

bila povprečna stopnja zadovoljstva: 

 3,20 pri študentih 1. letnika rednega študija, 

 4,93 pri študentih 2. letnika rednega študija in  

 3,88 pri študentih 2. letnika izrednega študija. 

 

Primerjava in razlika med povprečnimi stopnjami je razvidna še iz tabele 2 

 

Tabela 2: Povprečna stopnja pomembnosti in zadovoljstva s tutorskim sistemom 

Skupina Pomembnost Zadovoljstvo Razlika 

1. l - redni 4,43 3,20 1,23 

2. l - redni 5,10 4,93 0,17 

2. l - izredni 4,56 3,88 0,68 

Vsi 4,70 3,98 0,72 

Vir: Rezultati anketnega vprašalnika, 2010 
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Do največje razlike med pomembnostjo in zadovoljstvom je prišlo pri študentih 1. 

letnika, do najmanjše pa pri študentih 2. letnika rednega študija. Rezultati kaţejo, da bi 

bilo potrebno podrobneje preučiti, kaj študenti pričakujejo od tutorstva. Moţno je celo, da 

doslej ponujene oblike za njih niso najbolj privlačne oziroma da si ţelijo izvajanja 

tutorstva na drugačen način. Zato bomo na začetku novega študijskega leta preko 

anketiranja najprej pridobili informacije, kako si študenti predstavljalo sistem tutorstva in 

se na podlagi le-teh odločali o morebitnih spremembah v izvajanju. 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo v kolikšni meri in če sploh bi se, v primeru teţav oziroma 

problemov, študenti obrnili na tutorja. Njihovi odgovori so razvidni iz tabele 3 in 4.  

 

Tabela 3: Verjetnost iskanja pomoči pri tutorju-predavatelju 

Moţnost v % 1. l  redni 2. l  redni 2. l  izredni Vsi 

v % 

manj kot 30  11    3  31  12  

30 do 60  69  30  44  49  

60 do 90  11  47  19  26  

nad 90    9  20    6  13  

Vir: Rezultati anketnega vprašalnika, 2010 

 

Tabela 4: Verjetnost iskanja pomoči pri tutorju-študentu 

Moţnost v % 1. l  redni 2. l  redni 2. l  izredni Vsi 

v % 

manj kot 30  37  13  50  31  

30 do 60  34  44  31  37  

60 do 90  29  30    6  25  

nad 90    0  13  13    7  

Vir: Rezultati anketnega vprašalnika, 2010 

 

Iz rezultatov v tabeli 3 oziroma 4 lahko vidimo, da je večja verjetnost, da bi se študenti v 

primeru problemov obrnili na tutorja-predavatelja, iz česar lahko sklepamo, da se 

študentom predavatelji verjetno zdijo bolj kompetentni, vredni zaupanja … za svetovanje 

in pomoč. 

 

Glede na dejstvo, da je praktično nemogoče natančno izmeriti, koliko tutorstvo resnično 

pripomore k boljši študijski uspešnosti, nas je na koncu še zanimalo, kaj o tem menijo 

študenti. 

 

Tabela 5: Mnenja študentov o doprinosu tutorstva k večji študijski uspešnosti 

Doprinos 1. l  redni 2. l  redni 2. l  izredni Vsi 

v % 

Nič   6    0  13    5  

Zelo malo 28  17  31  25  

Precej 63 70  43  62 

Zelo veliko   3  13  13    8  

Vir: Rezultati anketnega vprašalnika, 2010 

 

Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost študija, je tudi dobro počutje na šoli 

(občutek varnosti, sprejetosti …), k čemur lahko pripomore tudi tutorstvo. 

 

Tabela 6: Mnenja študentov o doprinosu tutorstva k boljšemu počutju na šoli 

Doprinos 1. l  redni 2. l  redni 2. l  izredni Vsi 

v % 

Nič   3    2  12    5  

Zelo malo 31  17  25  25  

Precej 60  67  44  59  

Zelo veliko   6  13  19  11  

Vir: Rezultati anketnega vprašalnika, 2010 
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Primerjava rezultatov v tabelah 5 in 6 pokaţe, da študenti pripisujejo velik pomen 

tutorstvu, tako za dvig študijske uspešnosti kot za boljše počutje na šoli. Ena izmed 

moţnih razlag, zakaj se študenti slabo posluţujejo tutorstva, je mogoče tudi v tem, da 

študenti mnogokrat kar na predavanjih ali po njih sprašujejo o zadevah, ki jih zanimajo, 

ali pa se na predavatelje obrnejo kar po elektronski pošti. Tudi v tem primeru lahko 

govorimo o obliki tutorstva, sicer neformalni, ki se je študenti očitno raje posluţujejo. 

3 ZAKLJUČEK 

Ne glede na odzive študentov menimo, da je s tutorstvom, tudi študentskim, potrebno 

nadaljevati, saj analize kaţejo, da mu študenti pripisujejo precejšnjo pomembnost, tudi 

pri uspešnosti študija in vključevanju v izobraţevalno okolje. Vsekakor pa bo potrebno pri 

študentih preveriti, katera oblika tutorstva bi bila optimalna oziroma katera bi zadovoljila 

najširši krog študentov, saj bomo šele takrat lahko prepričani, da se pribliţujemo ţeljam 

in potrebam »uporabnikov«, kar pa je tudi naš namen. 

 

V prihodnjem študijskem letu tudi nameravamo razširiti »tutorsko« spletno stran in preko 

nje študentom ponuditi uporabne informacije, kot so predlogi literature in virov, kako 

uspešneje pristopiti k študiju, kako se lotiti reševanja problemov, kako si načrtovati 

študijski in prosti čas …  

 

Prav tako nameravamo vpeljati še tutorstvo za diplomante, ki bo namenjeno predvsem, 

zdaj ţe skoraj bivšim, študentom, ki jim do pridobitve višješolske strokovne izobrazbe 

manjka samo še diploma, s katero pa »čakajo«. Tovrstno tutorstvo bo namenjeno 

vzpodbujanju in svetovanju, kako pristopiti k izdelavi diplomskega dela, iskanju 

mentorja, teme …  

 

Na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli, bomo še naprej precejšnjo skrb 

posvečali optimizaciji tutorskega sistema, saj se popolnoma zavedamo odgovornosti, ki 

izhaja iz skrbništva nad študenti, ki so se nam »predali«, da jih bomo strokovno in 

obenem dovolj prijazno popeljali do mesta, od koder bodo lahko samostojno nadaljevali 

poklicno pot. 

4 VIRI  

Anketni vprašalnik 2010. Murska Sobota: Ekonomska šola Murska Sobota, Višja 

strokovna šola, 2010. 

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/Tutorstvo/Tutorstvo.html (27. 8. 2010). 

http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/tutorstvo.aspx (27. 8. 2010). 
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,  

POVZETEK  
 

Prilagajanje uveljavljenih konceptov uporabe sodelovalnih tehnologij (ang. collaborative 

technologies) pri izvajanju poslovnih procesov v okviru poslovnega sistema Doba 

posledično omogoča učinkovitejše komuniciranje s ciljnimi skupinami v pedagoškem 

procesu, to je s predavatelji, mentorji in študenti, kot ga izvajamo v okviru 

izobraţevalnih programov na Dobi.  

ABSTRACT  
 

Adaptation of the established concepts of the use of collaborative technologies for 

implementation of business processes within the business system Doba enables 

consequently more effective and efficient communication with target groups in the 

pedagogical proces as being carried out at Doba,, i.e. teacher, tutors, mentors and 

students.  

 

Ključne besede:  

sodelovalne tehnologije, delovna učinkovitost, sodelovalno delovno okolje, neposredno 

sporočanje, sporočilni sistem, organizacija dela in časa  

Keywords:  

collaborative technologies, work performance, collaborative work space, instant 

messaging, messaging system, tasks and time management  

1 UVOD 

Doba je poslovni sistem z zelo razvejano in raznoliko paleto dejavnosti: od formalnega 

visokošolskega, višješolskega in srednješolskega izobraţevanja po javnoveljavnih 

programih, jezikovnega usposabljanja, splošnega usposabljanja za osebnostni razvoj in 

strokovno rast, do neformalnega izobraţevanja in učenja kot so Borza znanja, Središče 

za samostojno učenje in študijski kroţki.  

 

Za uspešno in učinkovito obvladovanje tako širokega spektra aktivnosti smo na Dobi 

razvili fleksibilen model organizacije dela in komunikacije, ki temelji na uporabi 

sodelovalnih tehnologij (ST).  

 

Delo na DOBI temelji na uporabi integriranega sodelovalnega okolja (sodelovalno delovno 

okolje Sharepoint, sporočilni sistem MS Exchange, Office Communications Server za 

neposredno sporočanje), ki je strukturirano glede na potrebe posameznih področij, pri 

čemer je struktura fleksibilna.  

2 TEORETIČNO OZADJE 

Učinkovita uporaba ST v poslovnih in izobraţevalnih okoljih predstavlja enega od 

največjih tehnoloških izzivov velike večine informacijsko ozaveščenih organizacij, tudi 

Dobe. O sinergijskih učinkih sodelovalnega dela v organizaciji govorijo številne raziskave 

in knjige velikanov na področju managementa in organizacije poslovanja, kot sta npr. 

mailto:oton.mlakar@doba.si
mailto:bogdan.skof@doba.si
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Drucker in Adizes. Spletne tehnologije so sodelovanju dale novo dimenzijo, ki presega 

časovne in prostorske omejitve. Weller [1] postavlja pomen interneta kot 

komunikacijskega medija pred njegovo distribucijsko naravo in zaradi tega je sodelovalna 

aktivnost logična posledica takšne interpretacije.  

 

Učinkovitost uporabe ST je odvisna od tega, kako uspešno uporabniki ST le-te integrirajo 

v svoje aktivnosti. Za izkoristek potencialov interaktivne komunikacijske tehnologije v 

neki delovni sredini je potrebna kritična masa uporabnikov. Kritična masa je lahko glede 

na različne definicije neke interesne skupnosti zelo različna. Bulc [2] v kontekstu učečega 

okolja iz modela evolucije poslovnega sistema govori o pomenu odprte in učinkovite 

komunikacijske mreţe vseh, ki sodelujejo v poslovnem procesu, ter o potrebni kritični 

masi vsaj 10 % zaposlenih, ki so strateško aktivni, ki 'igrajo vlogo promotorjev znanja in 

kakovosti in se s tem neposredno čutijo odgovorne za ustvarjanje dodane vrednosti.' 

3 VIRTUALNA KOMUNIKACIJA NA DOBI 

3.1 SODELOVALNO DELOVNO OKOLJE 

Sodelovalna delovna okolja smo na Dobi začeli uporabljati ţe leta 2003. Sama 

informacijska struktura na Dobi temelji predvsem na Microsoftovih tehnologijah. Ko je 

Microsoft objavil prvo različico SharePoint Team Services, se je ta tehnologija pokazala 

kot zelo uporabna, saj je ponujala zadovoljivo okolje za delo v timih. Ker je šlo za out-of-

the-box rešitev, smo lahko zelo hitro razvili tak intranet, ki je vsem zaposlenim omogočal 

aktivno sodelovanje v spletnem komunikacijskem okolju. Uporabniki so dobili moţnost 

enostavnega objavljanja dokumentov, pregleda nad najpomembnejšimi podatki v obliki 

seznamov, ki so jih lahko priredili za svoje potrebe z uporabo prirejenih pogledov, 

filtriranja in sortiranja podatkov. Poleg same uporabnosti je bila to tudi s stroškovnega 

vidika optimalna rešitev, saj je bila uporaba praktično brezplačna, ker je bila licenca 

vključena v obstoječe Microsoftove produkte.  

3.2 NEPOSREDNO SPOROČANJE 

Večina si pod neposredno sporočanje predstavlja predvsem moţnost online klepetanja s 

prijatelji, seveda pa se lahko neposredno sporočanje uporablja tudi v poslovne namene. 

Obstaja kar nekaj sistemov za neposredno sporočanje, ki večinoma uporabljajo lasten 

komunikacijski protokol in zato največkrat ţal med seboj niso neposredno zdruţljivi. Za 

interno uporabo na DOBI uporabljamo Office Communications Server z odjemalcem MS 

Office Communicator. Za Microsoftov sistem neposrednega sporočanja smo se odločili 

predvsem zaradi integracije s SharePointom, lokaliziranega vmesnika (na voljo v 

slovenskem jeziku) in izkušenj uporabnikov. Prav tako je komunikacija varna, saj poteka 

znotraj lokalnega omreţja.  

 

Nekatere ključne funkcionalnosti, kot npr. kratka besedilna sporočila, informacija o 

dosegljivosti, avdio/video pogovor, pošiljanje datotek, pomoč na daljavo in skupna raba 

aplikacij, ki jih sistem za neposredno sporočanje omogoča, so se izkazale kot posebej 

koristne in učinkovite pri delu na Dobi.  

 

Naša ocena je, da neposredno sporočanje prispeva k hitrejšemu pretoku informacij, kar 

posledično vpliva na večjo delovno učinkovitost. Poleg omenjene neposredne koristi je za 

nas pomembna tudi dodana vrednost takšnega komuniciranja, ki se kaţe v obliki baze 

znanj, ki se lahko oblikuje ob izmenjavi kratkih sporočil in jo je mogoče shraniti. 

4 PRENOS DOBRE PRAKSE NA DELO S CILJNIMI SKUPINAMI 

Interna raziskava in analiza dela s ciljnimi skupinami je pokazala, da obstajajo velike 

rezerve za učinkovitejše delo s ciljnimi skupinami prav v povezavi z uporabo ST. Kot 

takojšnja moţnost implementacije se je pokazala moţnost uporabe neposrednega 

sporočanja za informiranje in svetovanje študentov, izvajanje delovnih sestankov s 

predavatelji in avdio/video pogovora za izvajanje ustnih izpitov.  
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4.1 SVETOVANJE IN INFORMIRANJE ŠTUDENTOV 

Z online svetovanjem in informiranjem študentov smo pričeli ţe leta 2005, ko smo uvedli 

t.i. video svetovalne ure. To je bil poskus svetovanja kandidatom za študij ob podpori 

namizne videokonference z uporabo Windows Live Messenger-ja in Skype-a, za katerega 

smo se odločili zaradi razširjenosti med uporabniki.  

 

Uvedba nove verzije virtualnega učnega okolja Blackboard (prej WebCT) v letu 2006 je 

prinesla nove funkcionalnosti (npr. orodja Roster in Who's online), ki so omogočale 

podoben vpogled v identifikacijske podatke in status sogovornika kot sistemi za 

neposredno sporočanje in tako dodatno spodbujale interakcijo med študenti, ki ni 

neposredno vezana na študijski proces. Te nove funkcionalnosti so omogočile tudi 

učinkovito pilotsko uvedbo neposrednega sporočanja med študenti, ki ni vezano na 

posamezni predmet, posamezni letnik, posamezni program, kot je to npr. v virtualnem 

učnem okolju. V letu 2008/2009 smo za naše udeleţence vzpostavili sistem za 

komunikacijo s pomočjo Microsoftovega programa Live@Edu, ki zdruţuje sistem za e-

pošto (Hotmail), neposredno sporočanje (Windows Live Messenger), socialno mreţenje 

(Live Spaces) in hranjenje podatkov (SkyDrive). Udeleţenci so tako lahko med seboj 

neposredno povezani tudi izven časa predavanj, kar pride zelo prav predvsem pri 

skupinski nalogah. Prav tako imajo moţnost komunikacije s predavatelji in šolo.  

4.2 DELOVNI SESTANKI NA PODLAGI NAMIZNE VIDEOKONFERENCE 

Z novimi študijskimi programi, z novimi projekti in novimi tehnologijami se je povečala 

potreba po intenzivnejši komunikaciji s študijskimi središči, s predstavniki, s katerimi 

smo se dotlej srečevali dvakrat ali trikrat letno. Ker dvosmerna komunikacija v obliki 

telefonskega razgovora praktično ne more biti izhodišče za razvoj konstruktivne debate 

sedmih ali osmih udeleţencev, smo pilotsko uvedli mesečne videokonferenčne sestanke. 

Zaradi cenovne učinkovitosti in moţnosti enostavne in takojšne implementacije smo 

uporabili kar omreţje Windows Live. Osnovni cilj je bil ocena aktualnih dogodkov (npr. 

informativni dnevi) in reševanje tekoče problematike (npr. vprašanja kandidatov za 

študij, povezana s kakšno specifično situacijo).  

 

Pozitivne izkušnje s področja dela s študijskimi središči smo prenesli tudi na delo z 

mentorji, ki spremljajo študente pri študiju na daljavo. Cilj je bil podoben: sprotno 

spremljanje dela pri določenem predmetu. Prav tako so bili podobni prvi rezultati, dodana 

vrednost takšne oblike komunikacije/interakcije, ki je zelo pomembna pri delu z 

geografsko razpršeno ciljno skupino, pa je tudi večja pripadnost in posledično večja 

odgovornost mentorjev pri njihovem delu in doseganju rezultatov.  

4.3 TIMSKO IN PROJEKTNO DELO Z ZUNANJIMI IZVAJALCI 

Pri interakciji z mentorji, ki spremljajo študente v tradicionalnem načinu študija, 

geografska razpršenost ni problem in so mesečni validacijski sestanki učinkovit način 

dela. Potreba dela s to ciljno skupino oz. te ciljne skupine je bil skupen prostor, ki bi 

omogočal takojšen dostop do določenih podatkov, informacij in hkrati omogočal 

asinhrono debato – kot izhodišče za sestanek ter online evalvacijo (npr. anketni 

vprašalniki). 

 

Na DOBI ţe od leta 2005 uspešno izvajamo holistični model mentorstva na Doba fakulteti 

in Višji strokovni šoli. Glavni cilji uvedbe le-tega so bili povečati zadovoljstvo študentov s 

študijem, povečati študijsko uspešnost študentov, zmanjšati osip in skrajšati čas študija 

posameznika. Da bi zagotovili čim kvalitetnejšo in učinkovito komunikacijo z mentorji, 

med katerimi so tudi zunanjimi izvajalci (honorarno zaposleni predavatelji in učitelji), 

smo ustvarili sodelovalno okolje, ki nam omogoča kvalitetno in učinkovito izvajanje vseh 

aktivnosti, povezanih z mentorstvom. Zaradi bogatih izkušenj pri uporabi sodelovalnih 

tehnologij pri internem komuniciranju in timskem delu med zaposlenimi na Dobi, smo se 

odločili za rešitev na podlagi SharePoint tehnologije. Sodelovalno delovno okolje, ki 
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omogoča visoko stopnjo prilagodljivosti, pa je nastajalo tudi na podlagi izkušenj in 

potreb, ki so se pokazale med samim izvajanjem mentorstva. 

 

Sodelovalno delovno okolje mentorjem omogoča strukturirani pristop k svetovanju in 

spodbuja uporabo ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Aţurni podatki o 

uspešnosti študentov, plačilih obveznostih in raznih drugih posebnostih so osnova za 

svetovanje, ki lahko poteka po elektronski pošti, z neposrednim sporočanjem ali po 

telefonu. Sodelovalno okolje nam omogoča, predvsem pravočasnost svetovanja, kar je 

ključnega pomena za njegovo uspešnost. Zbrani podatki v sodelovalnem okolju pa nam 

omogočajo tudi poglobljeno analizo dela mentorjev in študentov kakor tudi sprotno 

reševanje moţnih teţav.  

 

Naše izkušnje kaţejo, da so mentorji uspešnejši, če uporabljajo navedena orodja pri 

izvajanju posameznih svetovalnih aktivnosti, saj uporaba sodelovalnega okolja omogoča 

hitro in učinkovito komunikacijo, kar je pri svetovanju odločilnega pomena. Uporaba 

sodelovalnega okolja za potrebe svetovanja se je izkazala kot uspešna, kar smo dokazali 

z doseganjem večje prehodnosti študentov in zmanjšanja osipa v primerjavi s študijskimi 

leti, ko svetovanja v tej obliki nismo izvajali oziroma smo svetovanje izvajali po klasični 

poti, brez uporabe sodelovalnih tehnologij. 

5 ZAKLJUČEK 

Vzpostavljen model organizacije dela in komunikacije za zaposlene na Dobi, ki temelji na 

uporabi ST ter visok odstotek aktivnih uporabnikov ST, na podlagi katerega je bilo 

mogoče oceniti učinkovitost posamezne ST, je omogočil prenos in nadgradnjo dobre 

prakse pri različnih ciljnih skupinah, s katerimi delamo na Dobi. Sodelovalne tehnologije 

tako omogočajo učinkovitejšo komunikacijo na daljavo z različnimi ciljnimi skupinami in 

na tak način vse bolj postajajo nadomestek za komunikacijo v obliki neposrednega 

kontakta.  

 

Naš namen ni proučevati vplivov takšne komunikacije na druţbo, druţbene odnose, 

ampak zasledovati cilj učinkovitosti z različnih vidikov: delovno-storilnostnega, 

ekonomičnega in pedagoško-motivacijskega.  

 

Ko razmišljamo o uporabi ST v prihodnosti, moramo nanje gledati širše in se pri tem ne 

omejevati s potenciali posamezne tehnologije, orodja ali okolja, saj se lahko zapletemo v 

zanko omejenega spektra. Pri uvedbi nove ST moramo razmišljati v kontekstu vrste 

tehnologije, ki bi bila najbolj primerna za določeno vrsto aktivnosti, individualne ali 

sodelovalne, ki je lahko usmerjena k doseganju ciljev organizacije ali podpori interakcije 

med zaposlenimi in ciljnimi skupinami. 
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POVZETEK 

Vrednote pridobivajo na pomenu, še posebej je to očitno v času krize. V razvitih deţelah 

poudarjajo pomen vrednot v izobraţevalnem procesu. Po mnenju avtorja se dogajajo 

spremembe na področju vrednot tudi pri nas, saj se poleg večje dodane vrednosti 

zahteva boljše razumevanje vrednot in etični pristop. Spoštovanje moralnih in etičnih 

načel je tako osnova procesa izobraţevanja od vrtca do univerze. 

 

V prispevku je prikazano, kakšen pomen imajo vrednote, etika in morala za udeleţene 

strani v izobraţevalnem procesu. Poudarek je na rezultatih, dobljenih na Izobraţevalnem 

centru Piramida Maribor, Višji strokovni šoli, kjer smo ugotavljali, katere vrednote so 

najpomembnejše. Anketa o pomenu vrednot je bila izvedena med študenti, redno 

zaposlenimi na šoli, in zunanjimi sodelavci. Med 17 vrednotami so vsi anketiranci izbrali 

spoštovanje kot najpomembnejšo in jo ocenili z najvišjo povprečno oceno. Rezultati so 

prikazani in komentirani z vidika pomembnosti in etike.  

 
Ključne besede: vrednote, morala, etika, etični kodeks, izobraţevalni proces. 

1 UVOD 

Avtorice so izbrale ta naslov referata zato, ker so vrednote in etika danes osnova 

uspešnega izobraţevalnega procesa in spremembe le teh vplivajo na zadovoljstvo 

študentov kot tudi zaposlenih. 

 

Človek ni le »fizična stvar«, ampak je, kot trdi S. Hawking (2001), »najbolj kompleksen 

sistem v našem vesolju«, saj ga konstituira poleg njegovega telesa tudi 

duh/duša/misel/um/zavedanje in kar človeka v našem vesolju postavlja v poseben 

poloţaj – tudi ustvarjalnost, svoboda in odgovornost. Osebno srečo si morajo ljudje 

ustvariti z drugimi, ne zgolj z materialnimi sredstvi; pri tem opozarjajo posebej na takšne 

povsem nematerialne faktorje, kakor sta prijateljstvo in ljubezen, in oboje jasno 

namiguje na človekovo razmerje in odprtost do drugega človeka.  

 

»K človekovi sreči prispevata predvsem prijateljstvo in ljubezen, saj z denarjem sreče ni 

mogoče kupiti, velja pa, da obilje lahko izdatno lajša nesrečo« (M. R., DELO-Panorama, 

22. april 2008, str. 16).  

 

V obdobju gospodarske krize etika in etične vrednote prihajajo v ospredje. Adizes (2009) 

je prepričan, da človek rabi tudi nagrade in trdi: »Najboljši sistem vzpodbud so notranje 

nagrade. Več kot je notranjih nagrad, manjša je potreba po zunanjih nagradah. Zaposleni 

nimajo le rok, ampak tudi moţgane. Dajte jim občutek poslanstva in priznanje, dajte jim 

moţnost, da izrazijo svoje mnenje, pa vam bodo popolnoma predani. Če imajo ljudje 

določen cilj in če imajo radi svoje delo, potem je denar veliko manj pomemben.« 

mailto:marija.sraka.sadl@siol.net
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2 MORALA, ETIKA IN VREDNOTE 

Skozi zgodovino se spreminjajo tudi moralne in etične norme. Tako je pomembna misel, 

ki jo je glede moralnih načel povedal Lev Nikolajevič Tolstoj: »Najpreprostejše in 

najkrajše moralno načelo je: »Drugi naj ti strežejo kar najmanj, ti pa drugim kar 

največ.«  

 

Danes pa pričakujemo, da nam streţejo kar največ. Torej smo to moralno načelo kar 

obrnili. 

 

Kako danes opredeljujemo moralo in etiko? 

 

Morala je vse, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose med ljudmi. Kot posledica 

dobrega in slabega obsega pravila za odločanje in ravnanje v skladu z etiko. 

 

Etika obravnava načela ter norme za odločanje in ravnanje po teh načelih in sodi o 

dobrem in zlem. 

 

Vrednote so vse, kar cenimo. Posameznika usmerjamo k doseganju ciljev v skladu s 

pravili.  

 

Kodeks etike zajema: vrednote, filozofijo in poslanstvo organizacije, ključne javnosti 

organizacije, ravnanje z zaupnimi informacijami, poslovna darila, zahtevane 

kompetence vodij in medsebojne odnose na delovnem mestu  mobing (Zadel, 

2000). 

 

Etični kodeks štejejo med nujne sestavine uvajanja visokih etičnih standardov v podjetja, 

čeprav so bolj značilni za anglosaško okolje. V ZDA ima 90 % največjih korporacij svoj 

etični kodeks, med vsemi podjetji naj bi bilo takih več kot polovica. Ti kodeksi so pogosto 

preveč splošni, uporabljali naj bi jih zato, da se izognejo zakonskim problemom.  

 

Osnovne vrednote in njihova uporaba so temelj odličnosti in medsebojnega spoštovanja. 

V druţbi se pogosto sklicujemo na etična načela, ki jih opredeljujemo na različnih nivojih.  

 

Dr. Miroslav Glas v Poslovni etiki definira pravičnost kot: »odločitev, ki naj temelji na 

poštenju, enakopravnosti in nepristranskosti, ne sme biti krivična do kateregakoli 

udeleţenca. Spoštovati je treba temeljne človeške pravice, med katere uvrščamo 

svobodo, enakost, dostojanstvo in pravice vseh ljudi, ne sme priti do diskriminacije« 

(Glas, 2004). 

 

Za poslovanje podjetja so ključne odločitve njegove uprave, zato govori Tavčar (2002) 

kar o etiki managementa, ki odraţa vrednote članov uprave in njihovo doslednost pri 

spoštovanju le-teh v vsakdanjem ravnanju. 

 

Vrednote družbe so enotne vsem dejavnostim in so osnova kulture organizacije. 

Vrednote predstavljajo naša osnovna načela delovanja in se izkazujejo z vsakdanjim 

delom vseh zaposlenih v organizaciji. Komuniciranje vrednot smo prilagodili zaposlenim, 

ki vrednote razumejo. Vodje z osebnim vedenjem nazorno izraţajo vrednote druţbe in so 

aktivno vključeni v izboljšanje medsebojnih odnosov in etičnega vedenja. 

Najpomembnejše vrednote podjetja so nedvomno povezane z razvojem človeških virov. 

Za oblikovanje in doseganje teh vrednot so izredno pomembne korektne in razumljive 

informacije ter jasno definirane zadolţitve na vseh nivojih, kar dosegamo z dnevnim 

komuniciranjem in drugimi oblikami posredovanja najrazličnejših informacij, ki so 

pomembne za zaposlene in druţbo.  

 

Vsakodnevno ţivljenje zahteva na vseh področjih dela in ţivljenja osnovno etiko. 

Poslovna etika je merilo za obnašanje v poslovnem svetu, v katerega vnašamo veliko 

osebnih meril. To si razlagamo kot izpolnjevanje osnovnih pravil, pogodb, 
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upoštevanje zakonodaje, ravnanje po zdravi pameti na osnovi izkušenj in z veliko 

mero modrosti. 

 

»Vrednote so posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko 

cenimo, ki se nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki 

usmerjajo naše interese in naše vrednote kot življenjska vodila,« je izjavil prof. dr. Janek 

Musek in pravi, da imajo vrednote pomembno vlogo v osebnostnem in motivacijskem 

delovanju posameznika in skupine.  

 

V raziskavi o vrednostnem sistemu Slovencev ugotavlja, da si na lestvici pomembnosti 

vrednote sledijo: 

 

1. socialne vrednote – ljubezen, sreča, razumevanje v druţini; 

2. varnostno-zdravstvene vrednote – kot je zdravje; 

3. societalne vrednote – svoboda, mir, pravica; 

4. tradicionalne vrednote – delavnost in poštenost. 

 

Na splošno najbolj cenimo moralne vrednote. 

3 VREDNOTE NA ICP MARIBOR 

Sprašujemo se, kakšne vrednote vladajo danes svetu in nam. Globalizacija je pripeljala 

do spremembe vrednot. Vse pogosteje smo si cilje zastavljali na osnovi finančnih 

parametrov, uspešnosti, rasti in razvoja. Pogosto je v ospredju le dobiček, človeške 

vrednote pa so pogosto zapostavljene. 

 

V ţelji po oblikovanju »vizije« po meri več akterjev študijskega procesa smo v okviru 

Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti izvedli anketo o vrednotah, ki jih 

različne skupine gojimo in ţelimo dosegati.  

 

V šolskem letu 2009/2010 smo tako novembra 2009 izvedli anketo o ugotavljanju 

skupnih vrednot med vsemi udeleţenci izobraţevalnega procesa – rednimi in izrednimi 

študenti, predavatelji, redno zaposlenimi na VSŠ, in zunanjimi predavatelji. V anketiranje 

je bilo vključenih skupno 106 anketirancev ali po posameznih skupinah: 33 študentov 1. 

letnika rednega študija, 27 študentov 2. letnika rednega študija, 29 izrednih študentov, 

12 predavateljev, ki so na šoli redno zaposleni, 5 predavateljev, ki na šoli delajo 

honorarno. Vsak anketiranec je izbral 5 najpomembnejših vrednot, ki jih je ocenil z 

ocenami od 1 do 5, kjer je z oceno 1 ocenjena najmanj pomebna vrednota in z oceno 5 

najpomembnejša vrednota.  

 

V anketo smo zajeli 17 vrednot, ki se najpogosteje omenjajo in so povezane s procesom 

izobraţevanja, in sicer: strokovnost, odgovornost, zaupanje, lojalnost, prilagodljivost, 

zanesljivost, spoštovanje, znanje, ustvarjalnost, strpnost, varnost, poštenost, 

inovativnost, vljudnost, socialna varnost, pridobitev formalne izobrazbe, pozitiven 

osebnostni razvoj. 

 

Rezultati: 

 

Najpomembnejše vrednote so nedvomno povezane z razvojem človeških virov. Za 

oblikovanje in doseganje teh vrednot so izredno pomembne korektne in razumljive 

informacije, kar dosegamo z dnevnim komuniciranjem in drugimi oblikami posredovanja 

najrazličnejših informacij zaposlenim in študentom.  

 

Rezultati anket so prikazani v slikah od 1 do 5. Iz rezultatov so vidne razlike glede 

pomena vrednot pri študentih in predavateljih.  

 

Spoštovanje je vrednota, ki so jo anketiranci uvrstili na 1. mesto in ocenili z najvišjo 

povprečno oceno. Pri komentarjih pri ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih so bili še 
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posebej podane pohvale in številni komentarji na dobre, prijateljske in človeške 

medsebojne odnose in prijaznost na šoli. 

 

Redni študenti cenijo »človeško« plat šole in v nasprotju z drugimi skupinami dajejo na 

prvo mesto spoštovanje, sledita pa poštenost in zaupanje, šele na četrtem mestu je 

znanje in na petem strokovnost.  

 

Za izredne študente so posebnega pomena novo pridobljena znaja, saj je to glavni vzrok 

nadaljevanja študija, tako so na prva 3 mesta uvrstili strokovnost, znanje in spoštovanje. 

 

 
 

Slika 1: Prikaz povprečnih ocen za najpomembnejše vrednote študentov 1. letnika 

rednega študija  

Vir: Anketa o vrednotah ICP, 2009 

 

 
Slika 2: Prikaz povprečnih ocen za najpomembnejše vrednote študentov 2. letnika 

rednega študija  

Vir: Anketa o vrednotah ICP, 2009 

 

Tabela 1: Najpomembnejše vrednote izrednih študentov 

Zap. 

št. 

Vrednote Število 

odgovorov 

Deleţ 

odgovorov v % 

Povprečna 

ocena 

1.  Strokovnost 10 100 4,4 

2.  Znanje   6   60 2,6 

3.  Spoštovanje   4   40 1,5 

4.  Pozitiven osebnostni 

razvoj 

  4   40 1,0 

5.  Prilagodljivost   4   40 0,8 

6.  Poštenost   3   30 0,7 
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Slika 3: Prikaz povprečnih ocen za najpomembnejše vrednote predavateljev, 

ki so na šoli redno zaposleni  

Vir: Anketa o vrednotah zaposlenih, 2009 

 

Med vrednotami predavateljev izstopa strokovnost, saj so predavatelji dali tej vrednoti 

najvišjo povprečno oceno. Sledi odgovornost. Ostale vrednote pa so zelo razpršene. Za 

redno zaposlene predavatelje so pomembne še ustvarjalnost in prilagodljivost, za 

zunanje predavatelje pa še poštenost in spoštovanje. 

 

 
Slika 4: Prikaz povprečnih ocen za najpomembnejše vrednote predavateljev, ki delajo 

na šoli honorarno  

Vir: Anketa o vrednotah zaposlenih na ICP, 2009 

4 ZAKLJUČEK 

Upoštevanje etičnih meril in ravnanje v skladu z njimi se na vsak način posebej ceni, saj 

zagotavlja zaupanje, ugled in spoštovanje. Izobraţevalni center Piramida Maribor, Višja 

strokovna šola, se je kot izobraţevalna ustanova lotila ugotavljanja vrednot v sklopu 

prizadevanj za izboljšanje druţbeno odgovornega ravnanja in zagotavljanja ustreznih 

pristopov za izboljšanje zadovoljstva vseh anketiranih strani z izpostavljenimi 

vrednotami. 

  

Vloga višješolskega izobraţevanja je tako poleg zagotavljanja strokovnosti in znanja na 

vsak način tudi poudarek na spoštovanju posameznika. Dobljeni rezultati so lahko osnova 

za oblikovanje vizije Izobraţevalnega centra Piramida. V bodoče ţelimo še izboljšati 

izvedbo anketiranja in zagotoviti primerljive rezultate anketiranja. Pri naslednjem 

anketiranju bomo povečali odzivnost na anketiranje in zoţili nabor vrednot oziroma 

podobnih trditev.  
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Edvard Svetlik, predsednik upravnega odbora korporacije Hidria, je podal dobro 

primerjavo: »Človek je podoben drevesu. Kakšne pogoje ima v začetku svoje rasti, tako 

se razvije v osebnosti. Ključne življenjske vrednote navadno dobi v dar v svojem 

otroštvu. … Stvari niso same po sebi umevne. Veliko sreče in truda je potrebno, da kaj 

ustvarimo.«  
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MODEL KAKOVOSTI IN OHRANJANJA KONKURENČNE 

SPOSOBNOSTI PREKO SODELOVANJA S PODJETJI IZ 
TUJINE 

 

Nastja Beznik, univ. dipl. org. inf (nastja.beznik@guest.arnes.si) 

 

Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna šola, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj 

 

POVZETEK 

 
Hiter gospodarski razvoj in odpiranje tega prostora v svet zahtevata vse bolj izobraţene 

in usposobljene ljudi, ki bodo kos novim izzivom in bodo za te izzive lahko prevzemali 

tudi odgovornost. Usmerjenost v izobraţevanje za poklice prihodnosti in usposabljanje 

tako študentov  bodočih strokovnjakov kot tudi zaposlenih, predvsem v smislu 

konkurenčnosti gospodarstva ter s tem ohranjanja zaposljivosti prebivalstva v luči 

lizbonske strategije, je nujen pogoj za ohranjanje konkurenčne sposobnosti 

izobraţevalnih inštitucij, kot je naša.  

 

V članku predstavljamo sistematičen pristop k povezovanju z gospodarstvom v tujini in 

slovenskem prostoru, ki z mobilnostjo študentov in predavateljev, ustreznimi strokovnimi 

področji sodelovanja in evalvacijo uspešnosti predstavlja ključen element kakovosti na 

Višji strokovni šoli TŠC Kranj. Pristop je opisan s konkretnimi primeri izvajanja 

programov sodelovanja ter predstavitvijo dobre prakse pri sodelovanju s podjetji iz 

tujine.  

1 ORGANIZACIJA, USMERJENA K ODJEMALCEM  

Višja strokovna šola, ustanovljena kot tretja organizacijska enota Tehniškega šolskega 

centra Kranj v letu 2005, je nastala kot plod prizadevanj strokovnih delavcev na šoli, 

lokalnega gospodarstva, Mestne občine Kranj in Ministrstva za šolstvo in šport, 

predvsem kot odgovor na izobraţevalne potrebe gospodarstva v našem oţjem in širšem 

okolju. Hiter gospodarski razvoj in odpiranje tega prostora v svet namreč terjata vse bolj 

izobraţene in usposobljene ljudi, ki bodo kos novim izzivom in bodo zanje lahko 

prevzemali tudi odgovornost.  

 

V okviru Višje strokovne šole izvajamo dva dvoletna, prenovljena in modularno 

zasnovana višješolska študijska programa, in sicer Mehatronika in Informatika, ki 

omogočata pridobitev višje strokovne izobrazbe in strokovnega naziva inţenir/inţenirka 

mehatronike oziroma inţenir/inţenirka informatike.   

 

Ostati ţelimo najbolj ugledna in za študente privlačna višja strokovna šola s celovito 

ponudbo programov na področju tehniških strok v lokalnem okolju in razširiti aktivnosti v 

mednarodno okolje. S stalnim spremljanjem in evalviranjem izobraţevalnega procesa, 

primernimi prostori, odličnimi predavatelji, sodobnimi metodami poučevanja ter ukrepi za 

zagotavljanje kakovosti bomo: 

 razvijali ustvarjalnost, inovativnost, samostojnost in odgovornost pri mladih in 

odraslih;  

 v okviru vseţivljenjskega učenja spodbujali zaposlene k nadaljnjemu izobraţevanju in 

usposabljanju ter  

 zagotavljali gospodarstvu in obrti usposobljene diplomante za izvajanje operativnih, 

razvojnih in raziskovalnih nalog. 

 

Strategija šole temelji na viziji in poslanstvu zavoda in šole, in je opredeljena v štirih 

ciljih, ki so med seboj povezani in se dopolnjujejo: povečanje obsega študijskih 

programov s področja tehnike, povečanje kakovosti študijskih programov, razvijanje in 

izboljšanje pogojev delovanja šole ter povezovanje šole z okoljem. 

 

mailto:nastja.beznik@guest.arnes.si
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Zavedamo se, da tako zaposleni kot tudi zunanji sodelavci s svojim strokovnim znanjem, 

izkušnjami in zdruţevanjem interdisciplinarnih znanj za izvajanje in izboljševanje novih 

višješolskih študijskih programov, predstavljajo velik intelektualni kapital, obenem pa 

omogočajo uresničitev inovativnih idej. Preko njihove strokovne usposobljenosti in 

kompetentnosti se zagotavlja:  

 

 diplomantom pridobitev praktičnega znanja, ki bo zadostilo potrebam tako 

gospodarskih druţb kot tudi drugih socialnih partnerjev in nenazadnje njihovim 

osebnim potrebam;  

 zaposlenim in zunanjim sodelavcem konkurenčno prednost in osebni razvoj; 

 podjetjem in drugim organizacijam pa preko strokovno dovolj usposobljenih kadrov 

prenos znanja v gospodarstvo, in tako uspešno realizacijo planiranih skupnih 

projektov.  

 

Z vključevanjem strokovnih sodelavcev iz podjetij v pedagoški proces in pedagoških 

delavcev v procese v podjetjih pridobivamo v učnem procesu najsodobnejša praktična 

znanja, ki jih uspešno prenašamo na naše študente, bodoče udeleţence poslovnih 

procesov.  

 

Študijsko delo poteka v najsodobneje opremljenih predavalnicah in specializiranih 

laboratorijih. Veliko pozornost namenjamo povezovanju in sodelovanju s podjetji in 

obrtniki, tako doma kot v tujini.  

 

Ker se zaposleni zavedamo pomembnosti konkurenčnih prednosti tako študentov kot tudi 

predavateljev na vedno bolj zahtevnem trţišču delovne sile ter svojega poslanstva in 

odgovornosti pri tem, venomer izboljšujemo metode poučevanja, vzpodbujamo 

kreativnost in iščemo nove izzive preko izvajanja in sodelovanja v različnih projektih. Ţe 

več let se tako uspešno povezujemo z gospodarstvom na lokalnem in nacionalnem 

nivoju, še posebno ponosni pa smo na porast povezovanja tako zaposlenih kot tudi 

študentov s podjetji iz tujine. 

2 BILATERALNI TEMELJI PROCESNEGA PRISTOPA SISTEMA 
KAKOVOSTI  

V letu 2007 je Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna šola z umeščanjem ciljev 

mobilnosti v svojo strategijo izpolnila pogoje in leta 2007 pridobila razširjeno Erasmus 

Univerzitetno listino (EUC). Ta nam omogoča sodelovanje v sektorskem programu 

Erasmus, ki poteka na področju izobraţevanja in usposabljanja pod okriljem EU, v okviru 

programa Vseţivljenjsko učenje in dotacije Evropske komisije.   

 

S pomočjo finančne dotacije, pridobljene na vsakoletnih javnih razpisih, se intenzivno 

vključujemo v ta program in preko različnih oblik mobilnosti, izvedenih na podlagi  

bilateralnih meddrţavnih dogovorov, pripomoremo k realizaciji zelo smelo postavljenih 

temeljnih globalnih ciljev projekta.   

 

Tudi mi ţelimo postati del te sodobne druţbe, ki je sposobna nuditi kakovostna delovna 

mesta za sedanje in prihodnje generacije, za kar je nedvomno potrebno z visoko 

kakovostno znanje, visoke sposobnosti inovativnosti, prilagajanja in izboljševanja 

delovnih postopkov in procesov in s tem trajnostni gospodarski razvoj.  

S sodelovanjem v programu Erasmus ţelimo prispevati k 

 povečanju obsega in izboljšanju kakovosti sodelovanja med visokošolskimi zavodi v 

Evropi; 

 povečanju obsega mobilnosti študentov in zaposlenih po Evropi in s tem k 

planiranemu cilju EU, da bi se mobilnosti do leta 2012 udeleţilo najmanj 3 milijone 

študentov in zaposlenih;  

 pridobivanju visoko kakovostnega uporabnega znanja, inovativnih sposobnosti in 

funkcionalne usposobljenosti vseţivljenjskega učenja drţavljanov, in sicer s pomočjo 
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uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij ter metod in postopkov 

pri izvajanju pedagoškega procesa;  

 vključevanju udeleţencev izobraţevanja in usposabljanja na terciarni ravni tako, da 

jim omogočamo prenos inovativnih praks iz podjetij ne samo z lokalnega in 

nacionalnega nivoja, pač pa prenašamo v domače okolje tudi uveljavljeno dobro 
prakso iz tujih podjetij.  

Erasmus mobilnost študentov in zaposlenih je le ena izmed oblik sodelovanja naše 

institucije s podjetji iz tujine in jo je moţno izvajati na različne načine. Tako se študenti 

lahko odločijo za opravljanje dela študijskih obveznosti na eni izmed šolskih ustanov ali 

se udeleţijo praktičnega usposabljanja iz študijske stroke v podjetju v tujini. Zaposleni 

predavatelji in drugi zaposleni lahko poučujejo na eni izmed šolskih ustanov, ali se 

odločijo za praktično usposabljanje iz svoje stroke v podjetju v eni izmed drţav EU, prav 

tako pa lahko  strokovnjaki iz tujih podjetij delijo svoje izkušnje in prenašajo dobro 

prakso na slušatelje na domači instituciji.   

3 SODELOVANJE S PODJETJI IZ TUJINE  DOBRA PRAKSA NA TŠC 

KRANJ  

Na podlagi bilateralnih dogovorov je steklo v letu 2008/09 sodelovanje na področju 

izmenjav z uglednim in poslovno zelo uspešnim podjetjem Homag iz Nemčije, (več kot 

5000 zaposlenih), ki proizvaja, montira in vzdrţuje visoko tehnološko sposobne 

industrijske stroje za lesno predelavo in proizvodne linije za potrebe podjetij  končnih 

naročnikov s področja lesne industrije in ima predstavništva po celem svetu.  

 

Po 3-mesečnem praktičnem usposabljanju in utrjevanju veščin in sposobnosti s področja 

mehatronike v področnih oddelkih ekonomsko in tehnološko visoko strokovnega podjetja 

si je študent 2. letnika rednega študija mehatronike pridobil strokovna in praktična 

znanja, ki so potrebna za kakovostno pripravo in izvedbo delovnih nalog na področju 

mehatronike, sposobnosti tako za reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu 

kot tudi za povezovanje znanja med različnimi področji proizvodnje in poslovanja, krepil 

zavest o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskem delu ter utrdil znanja za 

uspešno strokovno komunikacijo v mednarodnem okolju. Rezultat te uspešne izmenjave 

je poleg omenjenega tudi zavidljivo referenčno potrdilo, v katerem gostitelji izraţajo 

veliko zadovoljstvo nad njegovim odnosom do dela in sodelavcev ter motiviranostjo  do 

pridobivanja novih znanj in izkušenj. 

 

Študentu sta se v podjetju Homag pridruţili na 5-dnevnem praktičnem usposabljanju tudi 

predavateljici VSŠ, ki sta aktivno sodelovali v tematskih razpravah z vodilnimi iz podjetja 

in strokovnim kadrom ter sprejemali in posredovali znanja in izkušnje iz ekonomike, 

managementa in poslovnega komuniciranja, v primerjavi s slovenskimi podjetji.  

Ugodni učinki uspešno izvedenih prvih izmenjav so pripomogli k še večji motivaciji, da 

ponovno pridobimo tako študente kot zaposlene za sodelovanje tudi v pogodbenem letu 
2009/10. Navezali smo poslovne stike s 3 tujimi podjetji in izvedli 4 izmenjave.  

Kot plod krepitve in ohranjanja poslovnih stikov s podjetjem Homag iz Nemčije je bilo 

izvedeno strokovno predavanje gostov iz tega podjetja, ki se ga je udeleţilo pribliţno 100 

študentov in zaposlenih TŠC Kranj. Ker je Homag s svojimi izdelki in storitvami močno 

prisoten tudi v slovenskem gospodarstvu praktično v vseh velikih lesnih podjetjih, je 

dolgoročno moţno vzajemno sodelovanje diplomanta naše šole, ki bi bil zaposlen v enem 

izmed teh podjetij kot tehnični strokovnjak, s tem ali drugim podjetjem, s katerim smo 

navezali poslovne odnose in jih vzdrţujemo v obliki različnih ravni sodelovanja. Objava 

prispevka v interni nemški reviji tega podjetja Journal pomeni droben korak k večji 

prepoznavnosti TŠC Kranj tudi izven meja naše drţave, objava strokovnega članka v 

slovenski reviji Leswood pa korak k večji prepoznavnosti tako gostujočega podjetja, 

programa Erasmus kot tudi  naše ustanove.  
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Uspešno in z uresničitvijo pričakovanih ciljev in učinkov sta se v pogodbenem letu 

2009/10 zaključili še 2 mobilnosti predavatelja, ki se je udeleţil 9-dnevnega praktičnega 

usposabljanja v podjetju SMC v Španiji in 7-dnevnega praktičnega usposabljanja v 

podjetju Festo Didactic v Nemčiji.  

 

Plod partnerstva s podjetjem SMC iz Španije, kjer konstruirajo in izdelujejo učne 

pripomočke na osnovi SMC-jevih industrijskih komponent za avtomatizacijo, sega ţe v 

preteklo obdobje opremljanja našega sodobnega laboratorija za mehatroniko in se letos 

in upamo, da tudi v bodoče, uspešno nadaljuje tudi na področju Erasmus izmenjav. Tudi 

s podjetjem Festo Didactic, ki izdeluje specialna mehatronska učila, smo ţe vzpostavljeno 

sodelovanje pri opremljanju specialnih učnih pripomočkov v obojestransko zadovoljstvo 

in koristi razširili še na Erasmus izmenjave. Poglobljeno spoznavanje produktov, načina 

dela in poslovne kulture obeh omenjenih podjetij pomeni za našo institucijo pomembna 

nova spoznanja, ki jih bomo koristno uporabili pri bodočem posodabljanju učnih 

pripomočkov v laboratoriju za mehatroniko. 

 

Trenutno pa je v izvajanju četrta 2,5-mesečna izmenjava študenta 1. letnika 

mehatronike, ki se praktično usposablja v proizvodnem okolju v podjetju Festo Didactic v 

Nemčiji. Vključevanje študenta v poslovne procese podjetja je preseglo vsa pričakovanja, 

saj študentova programska inovacija tehnološkega postopka v podjetju na zadovoljstvo 

delodajalca pozitivno vpliva na kakovost tehnološkega procesa.   

4 UČINKOVITOST VZPOSTAVLJENEGA SISTEMA JE SKLADNA S 

PRIČAKOVANJI  

Opaţamo številne pozitivne učinke udeleţencev, vključenih v delovne procese v tujih 

podjetjih: 

 študenti si pridobijo specifična strokovna in praktična znanja, ki so potrebna za 

kakovostno pripravo in izvedbo delovnih nalog na strokovnem področju, 

sposobnosti tako za reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu kot tudi  

za povezovanje znanja med različnimi področji proizvodnje in poslovanja, krepijo 

zavest o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskem delu ter utrdijo 

znanja za uspešno strokovno komunikacijo v mednarodnem okolju; 

 

 pridobljena referenčna potrdila o njihovem uspešnem delu v tujem podjetju jim 

lahko odprejo marsikatera vrata v uspešno prihodnost;  

 

 študenti preko učenja skozi delo (learning-by-doing) pridobijo znanja in 

usposobljenost za:  

 reševanje konkretnih strokovnih nalog v podjetnih na področju 

mehatronskih sistemov,  

 uporabo sodobne računalniške ter IK-tehnologije, organiziranje ter vodenje 

del in tehnoloških procesov, 

zato je povezovanje z gospodarstvom za uspešno strokovno (so)delovanje nujno 

potrebno; 

 

 spoznavanje profesionalnih področij predavateljev v uspešnem tujem okolju z 

namenom poglabljanja znanja in spretnosti ter apliciranja le-teh na konkretno 

delovno okolje omogočata dvig kvalitete pri posredovanju pridobljenega znanja in 

izkušenj učnega osebja na pridobljeno znanje študentov, kar se bo tudi v 

prihodnje močno odraţalo tudi na kvaliteti dela predavateljev in vplivalo na 

povečanje ugleda naše institucije. S tem je omogočeno večje prilagajanje trgu 

dela na obeh študijskih področjih: informacijsko-komunikacijske tehnologije in 

mehatronike (elektronike, energetike, strojništva, avtomatizacije procesov);  

 

 z vključevanem v mobilnosti navezujemo, utrjujemo in poglabljamo poslovne stike 

s tujimi inštitucijami, kar ima posledično tudi druge pozitivne učinke pri 

posodabljanju metod in postopkov ter učne tehnologije v naši instituciji;  
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 utrjevanje znanja jezika in splošna znanja o nacionalni kulturi in poslovnih 

navadah različnih destinacij povečujejo funkcionalne sposobnosti tako študentov 

kot tudi predavateljev. 

 

Sodelovanje s tujimi inštitucijami pomeni našo konkurenčno prednost na zahtevnem 

trţišču delovne sile. Tako s tehničnega kot tudi z marketinškega vidika je pričakovati 

velik donos na različnih področjih: 

 

 razvoj in izdelava nove učne tehnologije ter didaktičnih pripomočkov na 

področju mehatronike in informatike, kar naj bi v prihodnosti pomenilo tudi 

razvoj in izdelavo izdelkov in kvalitetne storitve  za potrebe industrije in obrti;  

 

 vzajemna promocija šole in naših izobraţevalnih programov in promocija 

podjetij (moţnost vpliva sprememb izobraţevalnih programov);  

 

 sodelovanje med šolami, fakultetami, podjetji, zavodi doma in v tujini 

omogoča usposobljeno mreţo razvojno-raziskovalnih timov (mentor iz podjetja 

– učno osebje); 

 

 za potrebe gospodarskih, negospodarskih in znanstveno-raziskovalnih institucij 

visoko kakovostno znanje in inovativnost drţavljanov;  

 

 zagotavljanje kakovostnih delovnih mest za prihodnje generacije in s tem 

globalni trajnostni gospodarski razvoj druţbe.  

 

Uspešnost in učinkovitost sodelovanja spremljamo s kazalniki v okviru mednarodnih 

projektov ter kazalniki kakovosti šole. Rezultati so podlaga za letno načrtovanje in 

izboljšave pri izvajanju sodelovanja v konkretnih projektih ter izboljševanju pristopa. 

5 ZAKLJUČEK 

Dobra praksa vzpostavitve, spremljanja učinkovitosti in nenehnega izboljševanja 

sodelovanja z odjemalci na primeru Višje strokovne šole TŠC Kranj pokaţe, da 

povezanost gospodarstva in šolstva pomeni ohranjanje konkurenčne sposobnosti za obe 

strani, saj istočasno prispeva k dvigu kakovosti šole in sodelujočih podjetij ter s tem 

omogoča vzajemno koristne odnose vseh udeleţencev.  

 

Uspešnost in učinkovitost sistematičnega pristopa pri povezovanju s tujimi in slovenskimi 

podjetji redno spremljamo in izboljšujemo. Izobraţen in motiviran kader predstavlja 

intelektualni kapital podjetja in del tega bodo tudi bodoči inţenirji/inţenirke mehatronike 

in informatike, ki bodo s pridobljenim znanjem in dragocenimi izkušnjami iz uspešnih 

podjetij prispevali k dobremu poslovanju  podjetja, v katerem bodo zaposleni. Inţenirji 

mehatronike in informatike bodo skladno z znanjem in izkušnjami nudili tehnično 

podporo raznim poslovnim procesom in uporabnikom le-teh. Še posebno zahtevni so 

proizvodni poslovni sistemi, podprti s tehnološko visoko razvitimi stroji, napravami ali 

celotnimi proizvodnimi linijami.  
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 »UČENJE SKOZI DELO«  PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH ZNANJ 
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Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna šola, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj 

 

 

POVZETEK 
 

Učenje skozi delo in timsko projektno delo na tako interdisciplinarnem in kompleksnem 

področju kot je mehatronika, predstavljata trenutno najboljši način izobraţevanja. 

Študentje pridobijo teoretična in praktična znanja. Zlasti slednja nadgradijo in usvojijo s 

praktičnim izobraţevanjem v podjetjih. V prispevku so predstavljena prizadevanja VSŠ, 

TŠC Kranj do čim kakovostnejšega praktičnega izobraţevanja študentov tako v šoli kot v 

podjetjih. Da bi bila organizacija in izvedba le-tega čim boljša, šola spremlja in meri 

zadovoljstvo udeleţencev. V prispevku so na kratko predstavljene tudi ugotovitve 

merjenja zadovoljstva študentov s praktičnim izobraţevanjem v podjetjih. Vsi študentje 

praktičnemu izobraţevanju pripisujejo velik pomen in so mnenja, da mora šola še tesneje 

sodelovati s podjetji. 

1 UVOD  

Povezava šol, ki izobraţujejo za tehniške poklice, z gospodarstvom, zlasti na področju 

mehatronike, postaja vse pomembnejša, saj mehatronika zaradi svoje 

interdisciplinarnosti povsod po svetu predstavlja gospodarsko dejavnost, kjer 

kakovostnih, praktično izurjenih kadrov primanjkuje.  

 

Na Višji strokovni šoli, ki deluje v okviru Tehniškega centra Kranj, smo v program 

mehatronika prve študente vpisali v letu 2005/2006, konec leta 2007 smo dobili prve 

diplomante. V študijskem letu 2010/2011 bomo vpisali tretjo generacijo študentov v 

prenovljen, modularno zgrajen program Mehatronika, program, ki študentom omogoča 

večjo izbirnost, skupne module z drugimi višješolskimi programi, interdisciplinarnost in 

horizontalno prehajanje, povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraţevanja. 

Študentje pridobijo znanja in usposobljenost za reševanje konkretnih strokovnih nalog v 

podjetjih na področju mehatronskih sistemov, za uporabo sodobne računalniške ter IK-

tehnologije, organiziranje ter vodenje del in tehnoloških procesov.  

2 PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH IZKUŠENJ – UČENJE SKOZI DELO 

2.1 PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE ŠTUDENTOV V ŠOLI 

V šoli poteka praktično izobraţevanja (v nadaljnjem besedilu PRI) v okviru seminarskih in 

laboratorijskih vaj, katerim je po višješolskem izobraţevalnem študijskem programu 

mehatronika namenjenih 48 % vseh kontaktnih ur 

(http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/PROG-

VIS/Mehatronika/VSP_Mehatronika_AB.doc, 10. 09. 2010). Tovrstno izobraţevanje 

obsega pridobivanje temeljnega poklicnega znanja in spretnosti, ki študentom omogočajo 

laţjo vključitev v konkretno delovno okolje oziroma delovni proces ter tistega znanja, ki 

ga študent v podjetju oziroma pri delodajalcu ne more dobiti. 

 

Na šoli se zavedamo, da predstavljata učenje skozi delo in timsko projektno delo, na tako 

interdisciplinarnem in kompleksnem področju, kot je mehatronika, trenutno najboljši 

način izobraţevanja, zato veliko pozornost namenjamo razvoju didaktične opreme in 

opremljanju laboratorijev z najsodobnejšo opremo. Trudimo se, da študente oborožimo s 

kar največ praktičnimi znanji, zato jim omogočamo, da delajo na »živih« sistemih.  

 

mailto:branka.jarc-kovacic@guest.arnes.si
mailto:branka.balantic@guest.arnes.si
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/PROG-VIS/Mehatronika/VSP_Mehatronika_AB.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/PROG-VIS/Mehatronika/VSP_Mehatronika_AB.doc
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V ta namen smo ţe na samem začetku svojega delovanja oblikovali skupino 

strokovnjakov iz izobraţevalne sfere (iz VSŠ, TŠC Kranj ter Fakultete za strojništvo, 

Univerze v Ljubljani), ki je v sodelovanju s strokovnjaki iz gospodarstva (PS Logatec, OPL 

Avtomatizacija Trzin, Termo, Škofja Loka) zasnovala koncept didaktične opreme, katere 

osnovni namen je bil omogočiti študentom spoznavanje elementov mehatronskih 

sistemov, principov njihovega delovanja, povezovanja, kreativnega sestavljanja modelov 

različnih aplikacijskih primerov, spoznavanje statičnih in dinamičnih karakteristik 

mehatronskih sistemov, moţnost eksperimentiranja in raziskovanja. Rezultat so bila tri 

mehatronska učila EUP1, EUP2 in EUP3. Laboratorij smo opremili tudi s sodobnimi učnimi 

modeli tipičnih mehatronskih sistemov (MPS205) in procesno avtomatiko (PA-Compact) 

proizvajalca Festo Didactic. Sodoben trend predstavlja tudi uporaba simulacijskih 

programov Festo CIROS ter National Instruments Mechatronics Kit, ki študentom 

omogočata, da načrtujejo, preizkusijo ter prikaţejo delovanje naprave ali sistema preden 

je izdelan prvi mehanski del. 

 

V študijskem letu 2008/2009 smo odprli nov, sodoben laboratorij za mehatroniko in 

robotiko. Ta obsega 18 delovnih mest. Vsa so opremljena z najsodobnejšo opremo, ki 

študentom omogoča pridobivanje sodobnih znanj s področja mehatronike, robotike ter 

sodobnih postopkov načrtovanja in simuliranja kompleksnih mehatronskih sestavov in 

sistemov. Hkrati je delo v laboratoriju zasnovano tako, da spodbuja timsko delo, 

strokovno kompetentnost in inovativnost, saj se študentje seznanijo z naprednimi 

postopki in orodji za načrtovanje. Pri opremljanju laboratorija so nam bila v veliko pomoč 

številna podjetja, ki so šoli donirala najsodobnejšo opremo.  

 

Kako pomembno je pridobiti občutek pravega industrijskega okolja že v času študija, 

potrjuje tudi diplomant mehatronike, ki izpostavlja, da je prednost uporabe tehnološke 

opreme med študijem tudi ta, da se diplomanti kasneje v praksi ne ustrašijo rokovanja z 

določenimi sistemi. Ker gre za dokaj kompleksne in specifične naprave, je pot do 

praktičnih znanj precej teţka. Največja teţava je v tem, da so določene naprave, kot tudi 

pripadajoča programska oprema, precejšen finančni zalogaj. To posredno pomeni, da 

uporabniki te opreme nimajo na voljo. Učenje na samih strojih, ki so dnevno v 

obratovanju, pa tudi ne pride v poštev. Tako je moţnost spoznavanja opreme omejena le 

na tiste trenutke, ko so naprave v okvari, kar pa ni pravi čas za učenje. Zato je zelo 

pomembno, da se študent z opremo spozna ţe v času študija. 

2.2 PRAKTIČNO IZOBRAŢEVANJE ŠTUDENTOV V PODJETJIH (DELODAJALCIH) 

PRI je obvezno za vse redne študente in tiste izredne, ki niso zaposleni oziroma imajo 

manj kot tri leta ustreznih delovnih izkušenj. Pri izbranem delodajalcu morajo študentje 

PRI opraviti v obsegu 800 ur (400 ur v 1. in 400 ur v 2. letniku, oziroma dvakrat po 10 

tednov). Justinek (et al, 2007, 11) opredeljuje, da mora PRI z neposrednim opravljanjem 

dela študentu omogočiti ne le pridobivanje znanja, temveč tudi poklicno socializacijo in 

razvoj osebnostnih zmoţnosti ter poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in 

uspešen razvoj poklicne kariere.  

 

Izvajanje PRI spremlja in vodi mentor v podjetju, ki ga določi podjetje v skladu z 

okvirnim programom PRI. Po končanem PRI mora mentor oceniti študentovo delo in 

poročilo o PRI ter oceni posredovati organizatorju PRI na šoli. 

 

Podlage za izvajanje PRI študentov v podjetjih opredeljuje Zakon o višjem strokovnem 

izobraţevanju v 50. členu. Ta določa, da morajo šole sodelovati z delodajalci in da 

pogodbo o izvajanju PRI lahko sklenejo s tistimi delodajalci, ki imajo ustrezne prostore in 

opremo, katerih poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega se študent izobraţuje, 

in imajo zaposlenega, ki je lahko mentor študentu (Zakon o višjem strokovnem 

izobraţevanju, 2004, 50. člen). 

 

VSŠ TŠC Kranj ima zelo dobre izkušnje z načrtnim organiziranjem mreţe podjetij. Kljub 

številnim problemom, s katerimi se v času recesije soočajo številna podjetja v regiji, so 

še vedno pripravljena sodelovati s šolo in prevzeti izvajanje PRI študentov. V mreţo 
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podjetij je tako vključenih ţe več kot 300 podjetij. Posebej velja izpostaviti tudi 

pomembno vlogo zaposlenih v podjetju, ki so mentorji študentom pri izdelavi diplomskih 

del. Slednja segajo od aplikativnih raziskav, rešitev konkretnih problemov do 

racionalizacije proizvodnih procesov. Tak način partnerskega sodelovanja med šolo in 

podjetji je primerljiv z evropsko uspešno prakso in posebej primeren za področje 

strokovnega izobraţevanja, ki naj usposablja za potrebe konkretnih delovnih okolij. 

 

S pridobljeno Erasmus univerzitetno listino šola omogoča študentom opravljanje PRI tudi 

v tujini. Cilj tovrstne mobilnosti je, da študent v času študija preţivi določeno obdobje v 

podjetju v drugi drţavi z namenom, da se prilagodi potrebam novega evropskega trga 

dela, pridobi specifične spretnosti in izboljša razumevanje ekonomske in socialne kulture 

drţave gostiteljice. V okviru mobilnosti študentov za prakso je študent 2. letnika, v 

preteklem študijskem letu preţivel tri mesece v podjetju Homag v Nemčiji. Pravi, da je 

praksa v tujini stvar, ki bi jo moral vsak študent vsaj enkrat med študijem preizkusiti, saj 

študenta obogati z ogromno novimi izkušnjami in mu vlije samozavesti za nove izzive.  

3 SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA ŠTUDENTOV Z ORGANIZACIJO 
IN IZVEDBO PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA V PODJETJIH 

Šola si vseskozi prizadeva, da bi bilo PRI organizirano in izvedeno čim bolje, zato se trudi 

prepoznavati medsebojna pričakovanja, moţnosti, zadrţke in ţelje vseh udeleţencev.  

 

Posebno pozornost je šola v študijskem letu 2009/2010 namenila merjenju zadovoljstva 

študentov s PRI, saj se zaveda, da slednje študentu ţe v času študija omogoča uvajanje 

za delo v podjetjih.  

 

Za merjenje zadovoljstva študentov PRI v podjetjih je bil uporabljen anketni vprašalnik, 

katerega je v okviru Aktivnosti 9, projekta Impletum, v letu 2009 pripravila Komisija za 

kakovost pri Skupnosti Višjih strokovnih šol (http://www.zavod-

irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Impletum_A9_3_Vprasalniki_kakovost_v_VSS.doc, 

10.9.2010). 

4 ANKETNI VPRAŠALNIK O PRI ZA ŠTUDENTE 

Anketni vprašalnik o PRI za študente vsebuje 8 vprašanj, ki so razdeljena v tri sklope. 

Prvi sklop vprašanj se nanaša na pridobitev in poznavanje podjetja, v katerem je študent 

opravljal PRI. Drugi sklop vprašanj obsega 27 trditev, ki od študenta zahtevajo oceno 

stopnje znanj, izkušenj oziroma kompetenc, pridobljenih na PRI, ter opredelitev znanj, ki 

so jih študentje dobili v šoli in so jih lahko koristno uporabili na PRI oziroma znanj, ki bi 

jih še potrebovali za uspešno opravljanje PRI. Tretji sklop vprašanj pa se nanaša na 

opredelitev pozitivnih in slabih izkušenj na PRI ter predlogov za izboljšanje organizacije in 

izvedbe PRI. Študentje so anketni vprašalnik izpolnili preko spletne aplikacije Evidenca po 

zaključenem PRI v podjetju.  

5 REZULTATI IN RAZPRAVA 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 54 študentov, od tega 41 študentov prvega in 13 

študentov drugega letnika programa mehatronika. 

5.1 PRIDOBITEV IN POZNAVANJE PODJETJA V KATEREM JE ŠTUDENT 

OPRAVLJAL PRI 

Na vprašanje »Kdo vam je uredil PRI v organizaciji?« je 88 % študentov 1. letnika in vsi 

študentje 2. letnika odgovorili, da so si PRI uredili sami. 12 % študentov 1. letnika si je 

uredilo PRI na drug način.  

 

Organizacijo, v kateri so opravljali PRI, je dobro poznalo 48 % vseh študentov, 41 % jih 

je odgovorilo, da so imeli nekaj informacij o organizaciji, 11 % študentov pa organizacije, 

v kateri so opravljali PRI, ni poznalo. Preseneča ugotovitev, da je le 54 % študentov 2. 

http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Impletum_A9_3_Vprasalniki_kakovost_v_VSS.doc
http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Impletum_A9_3_Vprasalniki_kakovost_v_VSS.doc
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letnika dobro poznalo organizacijo, ostali so PRI opravljali v drugem podjetju kot v prvem 

letniku. 

5.2 OCENA STOPNJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA, IZKUŠENJ OZIROMA 

KOMPETENC NA PRI 

Študentje so oceno stopnje pridobljenega znanja, izkušenj oziroma kompetenc na PRI 

podali na ocenjevalni lestvici od 1 do 3, po kompetencah za posamezni modul v letniku. 

Pri tem so študentje 1. letnika kompetence ocenili s povprečno oceno 2,37, pri čemer 

ocenjujejo, da so največ znanja, izkušenj oziroma kompetenc pridobili v Modulu 1 – 

Komunikacije v tehniki (povprečna ocena 2,48). Skupna povprečna ocena študentov 2. 

letnika je 2,57. Z najvišjo povprečno oceno (2,65) izstopa Mudul 6 – Avtomatizacija, kar 

ne preseneča, saj se v okviru PRI študentje ţe pripravljajo na pisanje diplomskega dela 

in je njihov interes za določena znanja večji. 

 

Od znanj, ki so jih študentje dobili v šoli in so jih lahko koristno uporabili na PRI, 

študentje 1. letnika izpostavljajo znanja iz predmetnega področja Sistemi mehatronike, 

medtem ko študentje 2. letnika menijo, da so jim koristila znanja vseh predmetnih 

področij.  

 

Študentje 1. letnika so tudi mnenja, da bi za uspešno opravljanje PRI potrebovali še več 

praktičnih znanj (manj teorije in več vaj), študentje 2. letnika pa še več znanj iz področja 

elektronike. 

5.3 POZITIVNE IN SLABE IZKUŠNJE ŠTUDENTOV NA PRI TER NJIHOVI 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE PRI 

Na vprašanje »Kaj je bilo dobro, pozitivno?« je največ študentov zapisalo, da so to novo 

pridobljena znanja, pomoč mentorja, da je PRI odlična izkušnja za nadaljnje delo. Zelo so 

pohvalili tudi dobre odnose z zaposlenimi v podjetju. Študentje 1. letnika izpostavljajo še 

dinamičnost izvedbe PRI in samostojnost pri delu. 

 

Na vprašanje »Kaj je bilo pomanjkljivo, slabo?« je večina študentov odgovorila, da 

pomanjkljivosti niso zaznali. Tisti najbolj kritični pa so izpostavili delo izven stroke, 

razmere v podjetju, premalo strokovnega znanja za določeno strokovno področje, 

neizplačilo nagrade.  

 

Za izboljšanje organizacije in izvedbe PRI so študentje šoli predlagali, »oboroţitev 

študentov« s še več praktičnimi znanji ţe v šoli, informiranje mentorjev s kompetencami 

po posameznih modulih, prestavitev PRI študentov 1. letnika na zaključek predavanj in 

vaj ter sodelovanje s podjetji izven regije. 

6 SMERNICE ZA UČINKOVITEJŠO ORGANIZACIJO IN IZVEDBO 
PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA 

Rezultati anketnega vprašalnika kaţejo, da so študentje zadovoljni tako z organizacijo 

kot z izvedbo PRI. Vsi študentje PRI pripisujejo velik pomen in so mnenja, da mora šola 

tesneje sodelovati s podjetji.  

 

Odgovori študentov o tem, kaj je bilo dobro, kaj slabo in kaj predlagajo za boljšo 

organizacijo PRI, predstavljajo šoli osnovo za izboljšave. Na osnovi ugotovitev merjenja 

bo potrebno izvesti nekatere ukrepe oziroma aktivnosti, kot so: 

 še večji poudarek na seminarskih in laboratorijskih vajah na vseh predmetnih 

področjih; 

 organizacija PRI za študente 1. letnika po zaključku vseh predavanj in vaj 1. letnika; 

 v mreţo podjetij, v katerih študentje opravljajo PRI, vključiti več podjetij izven regije; 

 organizirati srečanje študentov s študenti, ki so v okviru Erasmus mobilnosti opravljali 

PRI v tujini, da izmenjajo izkušnje; 

 ugotoviti uspešnost komuniciranja med študentom, mentorjem in šolo; 
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 organizacija srečanj študentov z mentorji PRI v podjetjih pred nastopom PRI in 

seznanitev z medsebojnimi pričakovanji; 

 mentorjem natančneje predstaviti cilje, vlogo in vsebino PRI po posameznih modulih 

v programu; 

 mentorje PRI in delodajalce seznaniti z mnenji študentov o PRI in skupaj z njimi 

poiskati moţnosti izboljšanja organizacije in izvedbe PRI ter prevetriti zahtevnost 

znanj, spretnosti in kompetenc posameznih modulov. 

7 ZAKLJUČEK 

Vse hitrejši razvojni tempo v industriji in nenehne nadgradnje tehnološke opreme 

zahtevajo od uporabnika, da opremo podrobno pozna. Le tako namreč lahko zares 

učinkovito izkoristi vse njene zmogljivosti. Ne glede na to, s kakšnim uspehom študent 

diplomira in kako nadarjen je, za delodajalca ni nujno uporaben ţe takoj ob zaposlitvi. 

Zelo pomembno je, da se študenti ţe v času študija naučijo uporabljati opremo, ki jo 

bodo kasneje srečevali na svojih bodočih delovnih mestih.  

 

PRI je ena najpomembnejših sestavin izobraţevalnega procesa na višji strokovni šoli, 

zato izvedba PRI študentov, tako v šoli kot v podjetjih, predstavlja odgovorno nalogo za 

vsakogar, ki je del organizacije in izvedbe PRI študentov. 
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METODOLOGIJA OBLIKOVANJA IN PROJEKTNO DELO 
 

Bojana Amon, univ. dipl. inţ. arh. (amonbojana@gmail.com) 

 

Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor 

 

POVZETEK  
 

Na osnovi znanj in spretnosti oblikujemo bodoče kreatorje družbe, ki so lahko dobri le, če 

so njihova znanja široka in umeščena v času in prostoru. Zato znanja ne smejo biti 

zaprta in sama sebi namen, ker takšna nimajo velike vrednosti. Tako imamo v bistvu dva 

modela, ki ju je potrebno sprejeti: medpredmetno povezovanje in vseživljenjsko učenje, 

da bomo vedno v toku dogajanj in sprememb. Le tako lahko  ustvarjamo dodano 

vrednost. V primeru strokovnih šol,  ki so naravnane tudi  povezovalno z delovnim 

okoljem, je potrebno sodelovanje razširiti tudi izven šolske institucije, da se povežejo 

znanja s tehnološkimi procesi in obratno.  

1 UVOD 

Na Višji strokovni šoli Lesarske šole Maribor poučujem kot predavateljica Osnove estetike 

in Oblikovanje bivalnega pohištva v višješolskem programu Oblikovanje materialov-

modul les. 

 

Delo poteka v obliki projektnega dela  od ideje do izdelka. Potrebno je  povezovanje 

dela v šoli in izven nje. Ţe kurikul je zasnovan medpredmetno, kjer se smiselno 

prepletajo določene vsebine in naloge. Del učnega procesa je tudi praktično 

izobraţevanje, ki se izvaja tako v šoli kot pri delodajalcih. V metodologijo  vključujemo 

vse predmete, znanja in spretnosti, ki vplivajo na nastanek produkta. Če ţelimo ustvariti 

dobre izdelke, je ta dejavnik zelo pomemben – potrebno je videti vse aspekte pri 

nastajanju uporabnega ali dekorativnega predmeta. 

 

Višješolski program oblikovanje materialov je še vedno v razvojni začetni fazi, saj letos 

zaključuje izobraţevanje prva generacija, pri kateri smo se izvajalci med seboj usklajevali 

in ves čas prepoznavali nove moţnosti in potrebe po sodelovanju, v prid študentu in 

boljšim rezultatom. Na trgu dela je to ţe zdavnaj praksa: delo v skupinah z različnimi 

izkušnjami in znanji, povezovanje med podjetji, sodelovanje s stranko,  z različnimi 

strokovnjaki... 

 

Temu pa dodajamo še vse ostale dejavnike – npr. trende v oblikovanju, brez katerih ni 

dobrega, inovativnega, konkurenčnega izdelka. Trendi dandanes niso več samo barva, 

oblika in material. Vedno bolj je pomembna ekologija in seveda dediščina ter 

inovativnost. Ključen problem, ki ga je ob tem potrebno upoštevati, je tudi zaščita 

intelektualne lastnine. 

 

Teţiti moramo k dodani vrednosti, ki je danes pot do uspeha. 

2 VPLIVI NA POTEK PROJEKTNEGA DELA IN REZULTATE TER 

KONCEPT DELA 

1. Pomembno je sodelovanje znotraj ustanove, ki pomeni organizacijo in pogoje 

dela, da doseţemo kvaliteto v medpredmetnem povezovanju. 

2. Znanja in spretnosti širimo s pridobivanjem  izkušenj izven matične ustanove: 

ogledi razstav, sejmov, sodelovanje na natečajih. Vse to nadgrajuje znanja, 

pridobljena v šoli, in jih sproti prilagaja potrebam časa in okolja. 

3. Za preverjanje znanj in spretnosti je potrebno sodelovanje s prakso, ki poteka 

deloma v šoli, deloma v podjetjih, da študenti preizkusijo svoja znanja in 

spretnosti in se vključujejo v realne delovne situacije, ki jih pripravljajo na delo po 

diplomi. 

mailto:amonbojana@gmail.com
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2.1 KONCEPTI IZVEDBE – MOŢNOSTI POVEZOVANJA 

 
 

Slika 1: Prikaz koncepta dela: moţnosti povezovanja 

Vir: Lasten 

2.2 VPLIVI NA IZVAJANJE PROJEKTNEGA DELA 

 

 
 

Slika 2: Dejavniki, ki dodatno vplivajo na kvaliteto izvedbe projekta z vsemi vhodnimi 

pogoji 

Vir: Lasten 

 

Cilje programa lahko predavatelj doseţe samo, če so dani vsi pogoji, saj ti zagotavljajo 

kvalitetne rezultate.  
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2.3 VPLIVI NA PRODUKT (PROJEKTNA NALOGA, DIPLOMSKO DELO...) 

 
Slika 3: Piramidalni sistem: vplivi na končni produkt 

Vir: Lasten 

 

V obliki piramidalnega sistema (slika 3) je prikazano zaporedje soodvisnosti vseh 

dejavnikov, ki vplivajo na končni produkt (seminarska naloga, projektna naloga, 

diploma). Slonijo na skupnem konceptu širitve in povezovanja znanj. 

 

Produkt je posledica znanja, tehnologije, timskega dela, dela ustvarjalca – oblikovalca, 

druţbenih dogajanj, naklonjenosti, podpore. Je izdelek v obliki projektne naloge – od 

ideje do izdelka. 

 

Lep primer različnih povezovanj je bilo obdobje renesanse, ko so začeli nastopati meceni 

in so povzdignili ustvarjalce ter jim omogočili delo in ustvarjanje. Umetnik ni bil več zgolj 

rokodelec, postal je del visoke druţbe in njen pomemben člen, saj vemo, da se druţba 

zrcali preko različnih zvrsti umetnosti, ki je njena poslanka. 

 

Leonardo da Vinci je primer vsestranskega ustvarjalca, raziskovalca, izumitelja in 

umetnika, ker ga je gnala  lastna ţelja po širitvi in povezovanju različnih znanj.  

 

Zanimal ga je človek , ker je v renesansi človek tudi dobil svoje mesto. Predvsem je 

natančno proučeval anatomijo, rastlinski in ţivalski svet. Lahko rečemo, da je bil začetnik 

danes znane povezave med tehniko in biologijo – bionike. Njegova nadarjenost in 

vsestranskost sta ga uvrstili med posebne predstavnike obdobja. 
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Peggy Gugenheim, ljubiteljica sodobne umetnosti, je bila mecenka mnogim sodobnim 

umetnikom, jim omogočala ţivljenje in delo, zgradila muzeje v Benetkah, Londonu, New 

Yorku, Bilbau, ki hranijo dela najboljših ustvarjalcev sodobnega slikarstva in kiparstva 

(Picasso, Braque, Duchamp, Léger, Brancusi, Severini, Balla, Delaunay, Kupka, Picabia, 

Mondrian, Kandinsky, Arp, Miró, Giacometti, Klee, Ernst, Magritte, Dalí, Pollock, Rothko, 

Calder, Moore). 

 

Njeno delovanje je dragocen prispevek druţbi, dediščina za naslednje rodove, ki priča o 

dogajanjih in gibanjih obdobja. 

 

Bauhaus obdobje je zdruţilo teoretike z mnogimi znanji. Vasilij Kandinsky je eden izmed 

tistih, ki mu je druţinsko okolje nudilo bogato osnovo, ob lastni inerciji je postal odličen 

teoretik, ki je svoja znanja prenašal na mlade generacije. Prav široka osnova v glasbi, 

umetnosti, filozofiji mu je dala moţnosti za plodno delo v teoriji in praksi, na področju 

slikarstva. Njegove likovnoteoretične osnove se kot abecednik v vseh zvrsteh umetnosti 

uporabljajo še danes. 

 

Na vseh ravneh ţivljenja in delovanja je ob aktivnem sinergijskem sodelovanju vseh 

sodelujočih prišlo do premikov, dobrih rezultatov, ki so vzor oblikovalcem še danes. 

Teorija in praksa sta bili neločljivi, vzajemno sta se bogatili in razvijali. Bomo znali 

preseči ta model? Ni naključje, da se je šola razvila v Weimarju v času weimarske 

republike, kjer so ji bile naklonjene vse okoliščine. Od tam se je selila drugam: v Dessau, 

v Berlin, na Dunaj, v ZDA. Zasnovana je bila kot sodobna šola, čeprav ţe pred 90. leti. 

Njeni učenci so znanja in izkušnje prenašali naprej. Še vedno se spogledujemo z njimi, še 

vedno jih občudujemo in uporabljamo mjihove ideje  ter izdelke kot ikone brezčasnega 

oblikovanja. 

 

Danes pa ponovno govorimo o trajnostnem razvoju kot ključnem dejavniku v smeri 

oblikovanja predmetov vsakdanje uporabe ob upoštevanju ekologije in oblikovalskih 

smernic ter uporabnika. 

2.4 POVEZOVANJE OBLIKOVANJA Z DRUGIMI PREDMETI 

 
 

Slika 4: Organigram soodvisnosti med oblikovanjem in drugimi predmeti 

Vir: Lasten 
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Na organigramu je prikazana soodvisnost med oblikovanjem in drugimi predmeti 

(slika 4). Da pridemo do dobrega končnega produkta, potrebujemo predznanja iz 

različnih predmetov in  spretnosti. Znanja se povezujejo in bogatijo, povečajo se izkušnje 

in vpogled v vse dejavnike, ki so pomembni pri nastajanju oblikovalskih rešitev in 

produktov. Tako se ţe delno študenti ţe v času študija seznanjajo z delom v resnični 

situaciji, kar lahko podkrepijo s prakso v šolskih delavnicah in v podjetjih zunaj šole.  

 

Preko projektnega dela dobi študent moţnost širitve znanj tudi izven predavanj. Glede na 

smernice v oblikovanju, ki teţijo k trajnostnemu razvoju, k ekološki osveščenosti in 

ozaveščenosti, študent s pomočjo mentorja in s samostojnim delom raziskuje različna 

področja. Ena izmed smernic je tudi dediščina, saj se zaradi globalizacije izgublja 

identiteta naroda. Lep primer vsega naštetega so skandinavske deţele, ki upoštevajo vse 

naštete dejavnike ţe nekaj desetletij in je to pri njih tradicija. Ta tradicija je posledica 

vzgoje, izobraţevanja in ozaveščenosti celotne druţbe, ki jo podpira dobro organiziran 

drţavni sistem. Začne se v druţini in se nadaljuje kasneje v vseh vzgojno-izobraţevalnih 

ustanovah.  

 

Oblikovanje je ţe od nekdaj naravnano trajnostno, z upoštevanjem ekologije, naravne in 

kulturne dediščine, z oblikovanjem skandinavske prepoznavnosti in prepoznavnosti deţel 

posameznic. Oblikovalci so kulturni atašeji, z njimi se drţave predstavljajo zunaj meja. 
Okolje in druţba sta pripomogla k ustvarjanju ikon oblikovanja, prepoznavnim imenom in 

izdelkom, ne samo doma, temveč tudi daleč zunaj meja. 

 
Ker je oblikovalcem, kot so Tappio Wirkalla, Alvar AAlto, Hans Wegner idr., vzor narava, 

naravni materiali, uporabljamo v raziskovalnem delu naloge prav njihove primere kot 

primere odlične prakse.  

 

Analize in izhodišča analiz (posameznih oblikovalskih rešitev, primerov iz narave…) so del 

navedenih smernic. Skupaj z zgoraj navedenimi dejavniki študente usmerjajo v delo in 

razmišljanje. 

3 MAKRO PLAN – METODOLOGIJA POTEKA DELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Makroplan metodologije poteka dela 

Vir: Lasten 
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V projektni nalogi je metoda prikazana od ideje do izdelka, oziroma do delovnega modela 

in modela. Preden začne študent razvijati idejo naredimo raziskave in analize, ki vplivajo 

na idejo in njen razvoj in izbiro najboljše ideje v smislu upoštevanja vseh ţe navedenih 

dejavnikov, ki na dani produkt vplivajo. 

 

Naloge na tem področju so kompleksno zastavljene, da študenta vedno znova prisilijo k 

raziskovanju, analiziranju, iskanju bistva, proučevanju stanja ter različnih drugih 

dejavnikov, ki doprinesejo h kvalitetnemu oblikovanju. Študentje tako področje dane 

naloge, glede na temo,  kronološko raziskujejo in analizirajo ter ob upoštevanju 

dejavnikov metodologije dela v nalogo vključujejo izsledke o trenutnem stanju na trţišču. 

Pri razvoju ideje izhajajo iz povezovanja preteklosti in sedanjosti, upoštevajo naročnika, 

zahteve, posebnosti, moţnosti ...  

4 MIKRO PLAN – METODOLOGIJA POTEKA DELA IN 
MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA 

 
Slika 6: Prikaz medpredmetnega povezovanja v posameznih delih metodologije na temo 

izdelave nakita. 

Vir: Lasten 

 

1. Nakit skozi zgodovino, prikaz v sliki in z opisi s stališča funkcije, oblike, materiala, 

barve in  opisa obdobja. Sodobno oblikovanje nakita, prikaz v sliki in z opisi s 

stališča funkcije, oblike,materiala,barve, navede se oblikovalec ali proizvajalec. 

2. Smernice za oblikovanje lastne kolekcije na osnovi navodil in zahteve po nakitu iz 

lesa.  

3. Idejna faza pomeni nizanje idej na osnovi vseh izhodišč. Izbrana ideja je tista, ki 

se najbolj pribliţa vsem zahtevam in smernicam in se jo dokončno  razvije. 

4. Tehnična dokumentacija vsebuje tehnične risbe v ustreznem merilu z opisi funkcij, 

materialov in konstrukcijskih posebnosti. Izdelamo tudi 3D-študijo in barvne 

variante. 

5. Izvedemo  delovni model v različnih materialih, končni produkt  je v merilu  

1:1 in je v lesu, kombinirano z drugimi materiali, glede na dokumentacijo. 

             Primeri – slika 7. 

         

 

PROJEKTNA NALOGA 

TEMA: NAKIT

MEDPREDMETNO

POVEZOVANJE

ANALIZE

1

OBLIKOVANJE

LIKOVNA TEORIJA

ESTETIKA

SINTEZA

2

OBLIKOVANJE

LIKOVNA TEORIJA

ESTETIKA

IDEJNA FAZA

3

OBLIKOVANJE

LIKOVNA TEORIJA

ESTETIKA

RISANJE

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

MODEL

4

5

OBLIKOVANJE

PREDSTAVITVENE TEHNIKE

EKONOMIKA

TVORIVA

KONSTRUIRANJE

PRAKSA



Kakovost v višjih strokovnih šolah  2. letna konferenca 

 

56 

    

    

 
Slika 7: Modeli nakita, izdelki študentov 1. letnika (osnove estetike) 

Vir: Lasten 

 

5 PRIMERI DOBRE PRAKSE PROJEKTNEGA DELA: POVEZAVA MED 
ŠOLO IN OBČINO SELNICA OB DRAVI TER TURISTIČNIM 

DRUŠTVOM MARIBOR 

Na pobudo Občine Selnica ob Dravi smo v lanskem študijskem letu izvajali projekt 

oblikovanja lesenih izdelkov za potrebe LAS1 Selnica ob Dravi (lesena embalaţa za 

domače pridelke ekokmetij, oblikovanje spominkov in protokolarnih daril za Občino 

Selnica ob Dravi ter drugih predmetov oz. objektov, pomembnih in zanimivih za to 

lokalno skupnost). V projekt se je v sklopu praktičnega izobraţevanja vključilo kar nekaj 

zainteresiranih študentov in nastali so projekti, ki jih je Občina Selnica ocenila kot 

zanimive in sprejemljive za proizvodnjo in rabo. 

 

Vzporedno je na šolo prišla tudi pobuda iz Turističnega društva Maribor, na osnovi katere 

se je nekaj študentov v sklopu praktičnega izobraţevanja ukvarjalo z oblikovanjem 

lesenih turističnih spominkov za mesto Maribor. 

 

Pod vodstvom mentorjev v šoli in somentorjev na Občini Selnica/D. ter v TD Maribor so 

študenti projektno delali in razvijali svoje zamisli od predlog, maket do prototipov 

izdelkov. Predstavljam dva od naštetih. 

5.1 PROJEKTNA NALOGA 

Avtobusna postaja Selnica ob Dravi (avtor: študent Dejan Paulič) 

 

 
 

 

 

                                           
1
 Lokalna akcijska skupina 
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Slika 8: Prostorski prikaz 

Vir: Dejan Paulič 

 

 Mentorici: Bojana Amon u.d.i.a., šola 

                Karin Jurše, Občina Selnica ob Dravi 

5.2 PROJEKTNA NALOGA 

Lesena skodelica (avtorica: študentka Katja Mijajlovič) 

 

 
Slika 9: Fotografija izdelka 

Vir: Katja Mijajlovič 

 

Mentorja: Bojana Amon u.d.i.a., šola 

              Dejan Pfeifer, Studio Drevo 



Kakovost v višjih strokovnih šolah  2. letna konferenca 

 

58 

6 ZAKLJUČEK  

Kljub ţeljam, da bi se pribliţali zastavljenim ciljem, z rezultati nismo vedno zadovoljni, 

saj smo odvisni od mnogih dejavnikov, na katere nimamo vpliva. 

 

Vedno znova se borimo  za pogoje dela, ki glede na kataloge znanj, sprejetih in potrjenih 

s strani drţave, v večini primerov niso popolnoma ustrezni. Veliko odgovornost nosi 

predavatelj, saj je od njegovega znanja, izkušenj in sposobnosti odvisna motiviranost in 

usmerjenost študentov za tvorno delo in sodelovanje. Da bomo nadgradili in presegli 

dosedanje rezultate, potrebujemo več  sodelovanja in podpore. 

 

Ţelja po znanju, sledenje novostim, vseţivljenjsko učenje ne smejo biti zgolj ţelja 

učitelja. Šola , ministrstva in drţava morajo vsestransko podpreti potrjene programe, da 

v danih druţbenih okoliščinah lahko delujemo druţbeno kritično in razvojno vzpodbudno. 

 

Inštituti, tehnološki razvojni parki in druge ustanove, bi se morali povezovati in tako 

prepletati teorijo s prakso. Če je smernica v oblikovanju dodana vrednost proizvoda v 

praksi, so v primeru šole dodana vrednost moţnosti, ki jih nudimo študentom pri 

pridobivanju znanja in nadstandardov. 

 

Ob katalogih znanj je potrebna tudi pravilna strategija vodstva šole, razumevanje 

problema vseh vpletenih v izobraţevalnem procesu in širša podpora tudi zunaj ustanove. 

Le tako lahko pričakujemo zadovoljne študente in predavatelje, ki bodo promovirali šolo, 

ter dobre rezultate, ki bodo pripomogli k njeni prepoznavnosti.  

 

Vključevanje v okolje in povezava z njim preko prakse, natečajev in drugih oblik 

sodelovanja, ki bogatijo delo študentov in njihove izkušnje, nudijo prepoznavnost 

programa in večje moţnosti zaposlovanja diplomantov. Na ta način bi bilo moţno 

zastavljene cilje realizirati. 
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PRIMER PROJEKTNEGA DELA ZA IZBOLJŠANJE 

KAKOVOSTI NA VSŠ HORTIKUTURA 
 

Mojca Sodin, uni. dipl. ing. agronomije (mojca.sodin@guest.arnes.si) 

 

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola 

Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje 

POVZETEK 

 
Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, VSŠ, se zavedamo pomena 

projektnega načina dela, ki postaja ključni dejavnik doseganja boljših rezultatov pri 

realizaciji enkratnih ciljev, zlasti kadar sodelujejo ljudje iz različnih strok in različnih 

organizacij. 

 

Pomembna in potrebna je ambiciozna promocija vseh znanj na področjih ki v okolju 

pridobivajo na pomenu. 

 

Pomembno je, da se zavedamo pomena sobivanja ljudi, rastlin in ţivali, pa tudi, da 

pokaţemo javnosti vpliv hortikulturnih elementov na identiteto bivalnega okolja ter s tem 

pomen poznavanja hortikulturne stroke.  

 

Takšno jo delajo tudi občasni projekti, ki ozelenijo mesta vsaj za krajši čas.  

1 UVOD 

Dejstvo je, da v času hitrega razvoja in nenehnih sprememb v okolju ni dovolj, da si 

dober ali celo boljši, ampak da si drugačen v tistih stvareh, ki jih je teţko posnemati. 

Pomembna je dinamičnost organizacije; kar si razlagamo kakor njeno odzivnost na 

spremembe in na priloţnosti, ki se pojavijo in so usklajene z njenimi razvojnimi interesi, 

potrebami, ţeljami in strateškimi usmeritvami.  

 

»Cilj strategije je, da zagotovi podjetju obstoj in predvsem dolgoročni razvoj. Podjetje 

ustvarja vrednost s prisotnostjo v pravi (atraktivni in rastoči) kategoriji in s svojo dobro 

pozicijo (konkurenčno prednostjo) (Vukovič G in Kregar Brus A., 2008, 6870).« 

 

»Najboljša strategija rasti je tista, ki temelji na osrednji konkurenčni prednosti oziroma 

poslovni sposobnosti podjetja (Thompson in Strickland, 1999, 154; v: Prevodnik 

str. 12).« 

 

»Oblikovanje in izvajanje strategij mora biti organizirano kakor stalni proces, saj 

postavljanje strateških razvojnih programov na določen rok ne omogoča ves čas 

potrebnega strateškega prilagajanja okolju in konkurenci, še manj pa doseganje večje 

konkurenčnosti. Zaradi sprememb pa je treba v tem procesu upoštevati še njihov vpliv 

(Hauc A., 2007, 132).« 

 

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, VSŠ, si prizadevamo za strategijo 

odličnosti  za optimalno delovanje vseh aktivnosti in funkcij – z drugimi besedami, za 

celovit pristop. Gre za pristop, ki spodbuja neprestane, postopne izboljšave. 

 

Zato se zavedamo, da je projektni način dela prednost, vpliva pa tudi na uspešnost ter 

hkrati povečuje zadovoljstvo vseh uporabnikov in vpliva na kakovost ter hkrati izboljšuje 

notranjo kulturo podjetja. Stalno razvijanje novosti in njihove uspešne predstavitve na 

trgu je nujno potrebno. Temelji na dejstvu, da ima znanje v druţbi znanja velik vpliv pri 

izpeljavi projektov ter na tem, da vsekakor predstavljajo konkurenčno prednost 

organizacije njeni zaposleni in tudi vsi ostali uporabniki organizacije, zlasti sodobne šole. 

Ti lahko s svojimi kompetencami in vrednotami vplivajo na okolje ter na kakovost 

izobraţevanja.  
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»Vrednote, ki podpirajo projektno delo in so povezane z značilnostmi projektov, so 

drugačne od tistih, ki jih zahtevajo ponavljajoči procesi. Tako so značilnosti kulture, ki 

podpira doseganje ciljev projektov, odprto komuniciranje in pretok komunikacij,pretežno 

vodoravno komuniciranje, sposobnost in pripravljenost za odločanje, prožnost v 

delovanju ljudi in organski pristop, sodelovanje med člani, iniciativnost in prevzemanje 

tveganja, primerjanje zamisli, odgovornost za delovne izide, dajanje prednosti projektu 

in zvestoba projektu, prilagajanje vedenja ljudi projektu (Rozman , 2004, 69 in Naglič A., 

2004, 19).« 

2 ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNO UMETNOST CELJE, VSŠ 

Smo vzgojno-izobraţevalna ustanova s tradicijo s področja hortikulture in aranţerstva 

ustanovljena 1946. leta. Zavod Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (ŠHVU 

Celje) se deli na dve organizacijski enoti, in sicer na Srednjo poklicno in strokovno šolo 

ter Višjo strokovno šolo.  

 

Višja strokovna šola izvaja program hortikultura, ki ima cilj izobraziti inţenirje z bogatim 

strokovno teoretičnim in praktičnim znanjem s področja hortikulture. Izobraţevalni 

program hortikulture omogoča v 2. letniku/ciklusu izbiro naslednjih področij (modulov):  

 tehnologija hortikulturnih rastlin,  

 krajinsko vrtnarstvo,  

 oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami in  

 upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami. 

 

ŠHVU Celje sodeluje v številnih projektih in se predstavlja na številnih sejmih. 

Na ŠHVU Celje, VSŠ smo sprejeli Listino (strategija) kakovosti šole za hortikulturo in 

vizualne umetnosti leta 2006, ko smo opredelili vizijo razvoja, poslanstvo, vrednote in 

cilje, ki zdruţujejo kolektiv. Te so: 

POSLANSTVO: Skrb za kakovostno strokovno in osebno rast vseh, ki svoje mesto vidijo 

na področju hortikulture in aranţerstva, s tem pa posredno prispevamo k razvoju in 

urejenosti mestnih okolij in podeţelja. 

VIZIJA: Postati hočemo regijsko in drţavno učno središče za področje hortikulture, 

aranţerstva in oblikovanja. To vizijo uresničujemo v partnerstvu z gospodarstvom, 

sorodnimi šolami doma in v tujini ter lokalno skupnostjo in drugimi inštitucijami. 

VREDNOTE: Vrednote, ki jih gojimo in negujemo na naši šoli, so: 

 skrb za telesno in duševno zdravje delavcev šole, dijakov, študentov in drugih 

udeleţencev izobraţevanja, 

 dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na poštenosti, iskrenosti, spoštovanju, 

strpnosti in sprejemanju drugačnosti, 

 vzpodbujanje kritičnosti, delavnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti, 

 dobra in odprta komunikacija med izvajalci in udeleţenci izobraţevanja, 

 visoka strokovna usposobljenost učiteljev, interdisciplinarnost, aktualnost in 

fleksibilnost znanja. 

 

Šola je prostor za izmenjavo znanja. Zato je potrebno nanj gledati kakor na proces 

nenehnega učenja, ki proučuje probleme in dileme in pri katerem se ustrezni odgovori in 

rešitve lahko spreminjajo zaradi pridobivanja izkušenj 

(www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.../trajnostni_strategija_UNECE.doc, 30.11.2010) 

3 HORTIKULTURNE UREDITVE V BIVALNEM OKOLJU 

V bivalnem okolju teţimo k ohranjanju ugodnih bivalnih razmer. Zelene površine in 

hortikulturne ureditve vedno bolj pridobivajo na pomenu.  

 

Zelene površine v urbani krajini imajo večplastno vlogo. Njihova osnovna naloga, na 

katero radi pozabljamo, je, da zadovoljijo potrebe, zlasti zelene površine v mestih, vseh 

tistih, ki tukaj prebivajo, delajo in se v prostoru nahajajo iz različnih vzrokov. Tako 

imajo:  

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.../trajnostni_strategija_UNECE.doc
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 ekološko funkcijo: varujejo naravo in njene zakonitosti  ohranjajo ekosisteme in 

biotsko raznovrstnost, pomen kroţenja vode, vzdrţevanje kakovosti voda, 

regulacije površinskih odtokov, uravnavanje lokalnega podnebja, vezava ogljika, 

ohranjanje habitatov… »"Biološka raznovrstnost" pomeni raznolikost živih 

organizmov iz vseh virov, ki vključuje med drugim kopenske, morske in druge 

vodne ekosisteme ter ekološke komplekse, katerih del so; to vključuje 

raznovrstnost znotraj samih vrst, med vrstami in raznovrstnost ekosistemov« 

         (http://www.konvencije.mop.gov.si/bioloska_raznovrstnost.pdf, 10.9.2010); 

 socialno funkcijo: zagotavljajo ugodne bivanjske pogoje, zagotavljajo površine, 

namenjene prostočasnim dejavnostim, pripomorejo k boljšemu kulturnemu in 

druţbenemu okolju, so rekreativne površine, vplivajo na zdravje prebivalcev, 

vplivajo na druţenje, preţivljanje prostega časa, so zanimive za turiste, za učenje, 

za komunikacijo med človekom in naravo…; 

 doţivljajsko–estetsko funkcijo – povečujejo doţivljajsko pestrost prostora, 

prostoru dajejo prepoznavnost in identiteto, izboljšajo ambientne kvalitete… 

 produkcijsko funkcijo – gozd in kmetijska raba površin. 

 

Pri vseh naštetih funkcijah ima pomembno vlogo pri zagotavljanju biološke pestrosti tudi 

hortikultura, zlasti trajnostno naravnana hortikultura (tudi kmetijstvo) s svojim 

multifunkcionalnim pristopom (hrana, krma, surovine za obrtno in industrijsko predelavo, 

obnovljivi viri energije, kulturna krajina, rekreacija) s poudarkom na povezavah med 

tlemi, podnebjem, rastlinami, ţivalmi in človekom kot druţbenim bitjem, ki s temi viri 

upravlja).  

 

Tako se narava v vseh svojih pojavnih oblikah vedno bolj vključuje v bivalno okolje. 

Primer zelo znanega vključevanja narave v javni prostor je javni park High Line v New 

Yorku, ki je nastal na delu nekdanje povišane ţeleznice in temelji na zelo naturalizirani 

zasaditvi. Predstavlja koncept novega vala uporabe rastlin v bivalnem okolju (New Wave 

Plantnting Movement). Primer take zasaditve je prikazan tudi na sliki 1. 

 

 
Slika 1:Vključevanje narave v bivalni prostor  

Vir: http://www.thehighline.org/galleries/images/high-line-park-photos/ (10.9.2010) 

 

Ti na novo porajajoči se odnosi med ljudmi in naravnim okoljem so prikazani tudi na 

letošnjem 12. Mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah. 

4 PRIMER PROJEKTNEGA DELA 

Pri svojem delu moramo nenehno spremljati poslovno okolje in biti pozorni na 

spremembe v njem. Le tako lahko uresničujemo svoje začrtane cilje in ohranjamo 

kvaliteto. Projekti so zato način realizacije začrtanih ciljev. 

 

http://www.konvencije.mop.gov.si/bioloska_raznovrstnost.pdf
http://www.thehighline.org/galleries/images/high-line-park-photos
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Vedno bolj se zavedamo, da je naravovarstvo postalo ena glavnih tem. Biotska 

raznovrstnost, teţnja ohranjanja narave ali čim večjega dela narave je prisotna tudi v 

hortikulturnem urejanju prostorov. Pomembno je tudi širjenje teh znanj, sodelovalno 

partnerstvo in delo z ljudmi, kot so izobraţevanje, ozaveščanje in komuniciranje. 

 

Trajnostni razvoj mest ima vedno večji pomen. S problemom ohranjanja kakovostnega 

okolja se ukvarja tudi urbana hortikultura, ki se pridruţuje vsem tistim disciplinam, ki jim 

je blizu odnos med človekom, rastlinami, ţivalmi in okoljem. 

 

Raziskave kaţejo, da se mnoga mesta trţijo tudi kot blagovne znamke. Zato je njihov 

''imidţ'' zelo pomemben. Zaradi hortikulturnih elementov v mestih je ţivljenje v mestu 

prijetnejše in privlačnejše, mestna krajina pa bolj prepoznavna, edinstvena in ločljiva od 

drugih. 

 

Vse te posebnosti in trende v hortikulturnem načrtovanju in oblikovanju smo zajeli v 

projektu ozelenitve Grajskega trga v Mariboru v času 9. festivala Stare trte. Na povabilo 

Zavoda za turizem in v organizaciji Slovenskega društva za kulturo vrtov in narodne 

zbirke rastlin ter v sodelovanju Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti je nastala 

zanimiva hortikulturna postavitev na podlagi identificiranih problemov oz. ţelja. 

 

S projektnim pristopom smo ţeleli prikazati zanimiv način začasnega ozelenjevanja 

urbanega okolja in hkrati okrepiti ozaveščanje ciljne javnosti. Namen projekta je bil tudi 

prikazati in razviti svoje posebnosti, zlasti s področja kjer se lahko izkaţemo s 

poznavanjem obravnavane tematike in jo lahko na igriv ter prijeten način predstavimo 

ciljni populaciji.  

 

V ta namen smo študente usmerili k reševanju problema. Dodobra so morali proučiti cilje 

projekta, moţnosti uresničevanja le-teh in hkrati tudi predlagati vsaj eno rešitev. Tako je 

na podlagi skupinskega dela nastala projektna dokumentacija, ki je vsebovala eno izmed 

pobud. Vanjo smo vključili idejne osnutke  risbe za predlagano ozelenitev mestnega 

prostora. Z njimi smo določili oblikovne, tehnične posebnosti predlagane rešitve, finančno 

konstrukcijo projekta in celoten načrt dela. Posebno pozornost smo namenili določitvi faz 

dela, posameznim dejavnostim in razdelitvi odgovornosti za potek vseh aktivnosti. 

 

Študentje so sodelovali tudi pri postavitvi celotne ureditve. 

Slike 2, 3 in 4 prikazujejo utrinke začasne ozelenitve javnega prostora. Zlasti je 

pomembna razlika v urbanem okolju pred in po postavitvi začasnih zelenih površin. 

Namen postavitve, ki je nastala v mestu med prireditvijo, je bil vključitev naravnih prvin 

v prostor, povečati njegovo doţivljajsko vrednost ter boljše počutje vseh uporabnikov 

prostora. 

 
Slika 2:Urbano okolje  

Vir: Sodin M., 2009 
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Slika 3: Soţitje zelenih in arhitekturnih elementov v prostoru  

Vir: Sodin M., 2009 

 

 
Slika 4: Začasna ozelenitev urbanega prostora  

Vir: Sodin M, 2009 

5 ZAKLJUČEK 

Projektni pristop dela se je izkazal kot učinkovit način, ko klasičen, stereotipen način 

poučevanja zamenjamo z načinom, kjer sta poudarjeni aktivna vloga in večja 

motiviranost študentov. Posamezniki so tako dobili priloţnost in vzpodbudo za 

samostojno opravljanje posameznih nalog, ki so zdruţevale tako umsko kakor telesno 

delo, teorijo in prakso. Tako smo vsi udeleţenci skupaj načrtovali delo in skupaj izvajali 

projekt in spoznali posamezne faze dela, od pobude za delo do izvedbe in evalvacije 

opravljenega dela. 
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TIMSKO IN PROJEKTNO DELO V IZOBRAŢEVALNEM 

PROCESU 

Avtor: Janez Dulc, univ. dipl. inţ. stroj. 

Soavtorji: Darko Dajčman, Nataša Mulec, Suzana Zemljič, Matej Ajd, diplomanti VSŠ 

ACADEMIA Maribor, inţenirki in inţenirja strojništva 

 

Academia Maribor, Višja strokovna šola, Glavni trg 17 B, 2000 Maribor 

 

POVZETEK 

V svojem prispevku ţelimo avtorji, predavatelj in študentje, člani študijskega tima na 

VSŠ ACADEMIA Maribor, na svojem primeru predstaviti pristop k razvijanju kakovosti v 

neposrednem izobraţevalnem procesu z vključevanjem metod projektnega študija, 

timskega dela in študije primerov. Ţe na začetku študija je predavatelj pri svojem 

predmetu študente vzpodbudil in z ustreznimi navodili za izdelavo seminarske naloge 

usmeril v sodelovanje, ki je oblikovalo trden študijski tim. Od uspešne izdelave 

seminarske naloge, v kateri je tim spoznal projektno vodenje na študiju primera iz 

prakse, se je timsko delo pri realizaciji seminarske naloge do zaključka študija razvilo v 

timski študij. Tudi izdelava in predstavitev diplomskih nalog je sledila takšnemu načinu 

študija. Z veliko sodelovanja in medsebojne pomoči, z močno vzpodbudo in 

vključevanjem mentorja kot zunanjega člana tima, je vsak član tima izdelal sicer svojo 

nalogo iz različnega področja organiziranja in izvajanja poslovnega procesa na skupnem 

primeru iz prakse. Tudi zagovor in zaključek diplom je bil maksimalno prilagojen 

predhodnemu uspešnemu načinu študija. Štirje člani tima so kot prvi diplomati 

strojništva na VSŠ ACADEMIA Maribor v juliju 2010 študij zaključili z odlično oceno 

diplomskega dela. V tem primeru, tako kot skozi celoten čas študija, je tudi vodstvo šole 

maksimalno vzpodbujalo takšen način študija in prispevalo pomemben deleţ k 
učinkovitosti konkretnega primera. 

1 UVOD 

V predstavljenem primeru se je timsko delo med slušatelji razvilo iz iniciative 

predavatelja, ki jo je skupina ambicioznih slušateljev sprejela kot način izpolnitve 

obveznosti pri seminarskih vajah enega predmetnega področja in razvila v način študija 

vse do zaključka izobraţevanja. 

  

Predavatelj, univerzitetni diplomirani inţenir strojništva, svoj pristop in vztrajnost v 

poudarjanju timskega dela in projektnega študija povzemam iz gospodarstva. 

 

Tudi slušatelji so prepoznali, da predstavlja eno bistvenih kompetenc diplomanta višje 

strokovne šole poznavanje in razumevanje aktualnih sprememb v gospodarstvu in da je 

to nujni sestavni del splošnega znanja in da je to tesno povezano s področji, kot so 

kakovost, trţenje in menedţment.  

 

Sporočilo: 

! Slediti je potrebno preverjenim sistemom celovitega zagotavljanja kakovosti in 

poslovne odličnosti v uspešnih podjetjih. Načela in poznane metode oz. pristope iz 

gospodarstva je potrebno kot orodja na poti stalnih izboljšav uporabljati tudi pri 

predavanjih in drugih delih izobraţevalnega procesa bolj intenzivno in bolj prepričljivo!  

Vodilo predavateljem:  

Predavati za študente, oni so naši odjemalci! Naj bodo stalno navdušeni! 
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2 PRIPOROČILA ZA USPEŠNO PREDAVANJE 

2.1 OBVLADOVANJE PREDMETA PREDAVANJ IN POSAMEZNIH TEM S STRANI 

PREDAVATELJA 

Predavatelj mora: 

- suvereno obvladovati strokovno področje, ki ga predava, 

- zagotavljati stalno evalviranje svojih izvedbenih programov, še posebej vseh 

izvajanjih sprememb, 

- se stalno (samo) izobraţevati. 

 

2.2 KOLIČINA POSREDOVANIH ZNAJ IN INFORMACIJ, POSODABLJANJE 

VSEBIN 

Potrebna je kontinuirana kontrola in selekcija ciljev in vsebin, posodabljanje 

vsebin, planiranje izvedbe in stalni nadzor ter korekcije. 
 

2.3 UPORABA USTREZNE LITERATURE IN PRIPRAVA ŠTUDIJSKEGA GRADIVA 

ZA ŠTUDENTE 

Potrebno je: 

- iz mnoţice strokovne literature smiselno in racionalno izbrati primerno gradivo kot 

predlog za uporabo študentom oz. po potrebi pripraviti za njih gradivo na 

specifičnih področjih, 

- študentom dati moţnost uporabe urejenih predavateljevih zapiskov oz. npr. 

prosojnic za spremljanje predavanj. 
 

2.4 PRIPRAVE NA PREDAVANJA IN VAJE, ZAGOTOVITEV TEHNIČNIH POGOJEV 

ZA IZVEDBO PREDAVANJ 

Predavatelj mora: 

- pred vsakim predavanjem narediti izvedbeni  načrt (nabor in prilagoditev vizualnih 

in drugih pripomočkov, začrtan nastop: uvod, vsebina in zaključek ter vloţki …), 

- na predavanja in vaje ter druga srečanja s slušatelji priti vsakič vsaj 20 minut 

pred začetkom, pregledati in prilagoditi tehniko, pregledati predavalnico.... 
 

2.5 ZAGOTOVITEV SODELOVANJA ŠTUDENTOV, NOVI POGLEDI V METODE – 

NAČINE  NAČELA PEDAGOŠKEGA DELA, SPOZNAVANJE IN STALNO 

UTRJEVANJE USMERITEV 

Pričakuje se: 

- maksimalna interaktivnost, frontalnost samo za globalna znanja, 

- animacija študentov, najpomembnejši so študenti, ugotoviti kaj študentje 

pričakujejo, 

- vključevanje z vprašanji in pogovori, 

- iskati »kompromis« med pričakovanji študentov in »obveznimi« temami,  

- vključevanje aktualnih, nazornih, enostavnih … primerov, 

- predstavljanje in pojasnjevanje metod projektnega vodenja v sodobni procesni 

organiziranosti, 

- uporaba projektnega vodenja v projektnem študiju, 

- timsko delo, 

- atraktivnost predavanj, 

- razumljivost predavanj, 

- komunikacije, uporaba primernega jezika, 

- osebna urejenost predavatelja, avtoriteta, moč znanja .... 
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2.6 DOBRA PRAKSA … 

Predavatelj mora omogočiti: 

- kombinacije enosmernega predavanja z vloţki interaktivnega komuniciranja preko 

več praktičnih vprašanj slušateljem, čimbolj pogosto, tudi na račun porabljenega 

časa za osnovna predavanja, 

- predavanja, podprta z vizualnimi predstavitvami (uporaba vnaprej izbranih 

internetnih strani, skrbno pripravljenih atraktivnih prosojnic …), 

- pogosto vključevanje predstavitev primerov iz prakse – aktualne teme iz 

vsakdanjega gospodarskega (in drugega) dogajanja, 

- samostojno delo slušateljev z maksimalnim vključevanjem timskega dela, 

- pogosto komuniciranje s slušatelji,  

- za dobro analizo preverjanja pridobljenega znanja in povzetek na koncu predavanj 

ne sme zmanjkati časa, 

- izvedba naj sledi načrtovanju! 
 

2.7 ZAGOTOVITEV KAKOVOSTI IZOBRAŢEVALNEGA PROCESA (PREDAVANJ, 

VAJ …) 

Potrebno je: 

- ugotoviti, kaj študentje pričakujejo, 

- poiskati »kompromis« med pričakovanji študentov in »obveznimi« temami, 

- izbrati strategije in planirati delo predavatelja in slušateljev, 

- izvajati stalni (samo)nadzor predavatelja, 

- ukrepati na osnovi povratnih informacij, izvajati kritične analize, 

- ugotavljati lastne šibke točke v pedagoškem delu, 

- planirati spremembe za naprej, 

- stalna selekcija ciljev in vsebin, planiranje izvedbe in stalni nadzor ter korekcije, 

- zagotavljanje tehničnih pogojev za izvedbo predavanj, 

- … 

3 ZGODOVINSKI RAZVOJ KAKOVOSTI 

Poznana je slika zgodovinskega razvoja kakovosti: 

 

Slika 2: Prikaz glavnih stopenj časovnega razvoja doseganja kakovosti 

Vir: Marolt in Gomišček, 2005, 12 
 

Stalno izboljševanje procesov je zadnja stopnja v današnjem gledanju na kakovost. 

Kakovost procesov in proizvodov, povečanje produktivnosti ter zmanjševanje stroškov so 

še vedno pomembna zagotovila za dolgoročen obstoj in rast organizacije na 

konkurenčnem svetovnem trgu. Konkurenca prej ali slej izloči tiste organizacije, ki se 

niso sposobne prilagoditi zahtevam in ţeljam odjemalcev. 
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Pristopov, ki vodijo organizacije k doseganju takšne kakovosti, je ogromno. Široko 

poznan je t.i. celoviti management kakovosti  TQM (Total Quality Management).  

 

Pristop TQM se je izkazal kot zelo primeren v prizadevanjih, da organizacije doseţejo 

dobro sodelovanje vseh sodelujočih. TQM vzpodbuja sodelovanje, da bi bil prispevek 

vsakega sodelujočega k nenehnemu izboljševanju kakovosti večji, fleksibilnost večja, 

potek procesov optimalen, produktivnost večja, stroški niţji, izkoristek uporabljene 

tehnologije pa večji. TQM je dokazal, da je izboljšanje kakovosti in povečanje 

učinkovitosti organizacije laţje doseči v sistemu, v katerem sodelujoči sami skrbijo za 

kakovost svojega dela, so za delo dobro motivirani in v katerem nenehno izpopolnjujejo 

svoje znanje.  

 

Za doseganje pozitivnih rezultatov pri TQM je pomembno naslednje: zelo kvalitetna in na 

visokem nivoju timsko zasnovna struktura organizacije, zadovoljitev zahtevam in ţeljam 

kupcev, stalno izboljševanje procesov, zelo učinkovito vodenje, sodelovanje in 

izobraţevanje vseh zaposlenih v organizaciji ter zelo široka uporaba statističnih in 

nestatističnih orodij. 

 
Slika 2: Bistvene dejavnosti v modelu managementa celovite kakovosti 

Vir: Marolt in Gomišček, 2005, 41 

4 PROJEKTNO VODENJE IN TIMSKO DELO V IZOBRAŢEVANJU 

Lastne izkušnje glede uvajanja timskega dela in projektnega študija temeljijo na 

konkretnem izvajanju višjega strokovnega izobraţevanja na nekaj šolah v Sloveniji. Ideja 

in zamisel, ki me je spremljala in vzpodbujala v zadnjih desetih letih je prihajala iz 

poznavanja razmer v gospodarstvu in posodabljanja poslovnih procesov v podjetjih in 

drugih organizacijah. Vsesplošno poudarjanje prehoda v procesno organiziranost se v 

praksi dosega z uvajanjem in uporabo projektnega vodenja. Takšen način organiziranosti 

in neposredno vključevanje timskega dela znotraj projektnega načina izvajanja procesov 

pomeni kontinuiran prehod iz toge in preţivete funkcijske organiziranosti v procesno 

organiziranost, ki jo srečamo kot osrednjo usmeritev vseh načel, konceptov, metod in 

orodij za vodenje kakovosti in odličnosti ter razvijanju odnosov. 

 

V svojem pedagoškem delu sem kot višješolski predavatelj v programu strojništvo pri 

posameznih predmetnih področjih ţelel skozi celotni študij medsebojno vsebinsko 

povezati izbrana predmetna področja (projektiranje, tehnični predpisi, kakovost, 

ekonomika, marketing, tehnologija, ... praktični pouk). To naj bi se realiziralo na celovitih 

projektih, ki bi se izvajali pri več predmetih, skozi celoten študij. Izvajal ga bi projektnim 

z glavnim mentorjem na šoli in v podjetju (podjetjih), bil bi predmet in osrednja vsebina 

(načina) dela izvajanju seminarskih nalog in vaj, pri praktičnem izobraţevanju in v 

zaključnih diplomskih nalogah.  

 

Ţal za realizacijo ideje samo dobra volja in pripravljenost predavatelja ni dovolj! 

 

Vsebina projektnega in timskega dela je bila prenešena v izobraţevalni proces le 

parcialno z izvajanjem seminarskih vaj pri posameznih predmetnih področjih, na primer 
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pri vključevanju projektnega dela v timskih seminarskih nalogah: izdelava trţenjskega 

načrta. Osnovna zahteva je bila, da mora naloga temeljiti na aktualnem primeru iz 

prakse in da jo izdela projektni tim 3-5 slušateljev. Po osnovnih načelih timskega dela je 

moral vsak član tima »igrati« vlogo strokovnega sodelavca iz svojega področja.  

 

Na takšen način je bilo izdelanih veliko res dobrih seminarskih nalog, ki so temeljile na 

proučevanju primerov iz različnih slovenskih podjetij. Ţal je celotno breme izvajanja 

takšne zahtevne oblike izvajanja izobraţevalnega procesa ostalo na samem predavatelju; 

vodstva šol niso prisluhnila klicu na pomoč. S tem ni bila izkoriščenakonkretna priloţnost, 

da se pri izobraţevanju od teorije preide k praksi! 

 

Tako se je takšen način izvajanja izobraţevalnega procesa omejil na izvajanje 

nepovezanih seminarskih vaj pri posameznih predmetnih področjih v obsegu, ki ga lahko 

obvladuje posamezni predavatelj sam.  Velika slabost in neizkoriščena priloţnost je bila 

pri tem, da predavatelji niso bili med sabo povezani in s tem tudi ne vsebine posameznih 

vaj in ni bil doseţen cilj oz. realizirana osnovna ideja: skozi celotni študij slušatelji kot 

tim v vajah pri različnih predmetnih področjih obdelujejo eno samo projektno nalogo (iz 

prakse) vse do predstavitve njenih rezultatov v obliki zaključne diplomske naloge. 

 

Ocenjujem, trdno sem prepričan, da je projektni način študija za inţenirje strojništva, 

lesarstva, elektrotehnike …in drugih tehničnih področij lahko tisti odločilni korak, ki bo 

višješolskemu izobraţevanju pomagal izpolniti cilj: ustvarjati inţenirje za današnje 

globalne  čase (delaj lokalno – misli globalno).  

 

Metoda učenja s projekti je po teţavnosti in intenzivnosti prav gotovo najzahtevnejša 

metoda izobraţevanja v vseh pogledih. Ne gre pa pozabiti, da je stopnja zainteresiranosti 

študentov za takšno delo, po svetovnih raziskovalnih študijah, najvišja.  

 

Študentje v projektnem delu ne delajo samo individualno, poudarek je na timskem 

sodelovanju – delu v skupini za iste cilje. Timsko delo pomaga krepiti sodelovanje med 

udeleţenci skupine, ki si morajo najti svoje vloge. Vloga zagotavlja pomembnost 

udeleţenca in so zato vse vloge enakovredne in vsak udeleţenec ima vsaj eno vlogo. 

(Primeri vlog v izdelavi trţenjskega načrta so bile: vodja tima, tehnolog, konstrukter, 

načrtovalec kakovosti, planer – analitik, vodja proizvodnje, finančni sodelavec, prodajnik, 

nabavnik,...., trţenjski komunikolog, načrtovalec poprodajnih aktivnosti). 

 

Vloga predavatelja je v projektnem študiju pomembnejša kot pri drugih oblikah študija. 

Tem večja je, čim bolj je projekt nestrukturiran, ko študentje pričakujejo več pomoči kot 

pri manjših strukturiranih projektih. 

 

Timsko delo s projekti zahteva od predavatelja več angaţiranosti kot konvencionalne 

metode študija. Raziskave v svetu, tudi lastne izkušnje, so potrdile, da projektno delo 

zahteva od predavatelja mnogo več: različne komunikacije s slušatelji, s tem tudi večja 

sposobnost glede komuniciranja, pa tudi bistveno več splošne razgledanosti, strokovnih 

znanj, sposobnosti, praktičnih izkušenj ... 

 

Vloga predavatelja pri projektnem delu je torej zahtevnejša od tiste pri klasičnih oblikah 

študija! 

Predavatelj v projektnem delu: 

- je usmerjevalec – mentor in usmerja slušatelje k pravi temi projekta, k uporabi 

pravih tehnologij, pristopov, konceptov, strategij, orodij..., potrebnih za izvedbo, 

- pomaga pri posameznih korakih kot strokovnjak ali svetovalec, 

- pomaga in vzpodbuja študente kritično razmišljati o rešitvah, 

- usmerja udeleţence k sodelovanju, jih nauči, da ne razumejo kritike kot graje, ampak 

kot nasvet, 

- jih nauči ciljno usmerjenega razmišljanja, v skupini in z njeno pomočjo, 

- je »manager« projekta, odgovoren za izvedbo cilja v danem roku; cilj je naučiti 

študente o predmetu predavanj in usposobiti za uporabo sodobnega orodja kot je 

projektno vodenje in timsko delo pri tem. 
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V prvi generaciji študentov strojništva na Višji strokovni šoli pri ACADEMIA Maribor smo 

uspeli timsko delo v manjši skupini študentov in študentk postaviti na nivo, ki bi lahko 

pomenil vzorčni primer za naprej. Ţe na samem začetku smo pri predmetu Tehnični 

predpisi in načrtovanje proizvodov pri seminarskih vajah realizirali z izvedbenim 

kurikulumom planirano timsko nalogo s področja uvajanja novega proizvoda na trg. 

Naloga je morala temeljiti na realnem primeru (iz prakse) in izvedena kot projektna 

naloga. Študentje so se samoiniciativno organizirali  kot projektni tim, temo so izbrali iz 

njim poznanega podjetja, kjer so našli tudi vso pomoč v nudenju ustreznih informacij. 

 

Po uspešni zaključitvi seminarske naloge je tim ostal in deloval do konca študija. Vse 

naloge in študij so izvajali kot tim. Na izbranem primeru iz prakse so razvili še več 

seminarskih nalog pri različnih predmetnih področjih. Iz izbranega primera so trije 

študentje izdelali tudi diplomsko nalogo, sicer vsak svojo oz. iz svojega področja, a vse 

tri diplome so tvorile zaključeno celoto. Tako so bile naloge tudi predstavljene. 

5 IN KAKO SO PO KONČANEM ŠTUDIJU TIMSKO DELO 

POKOMENTIRALI ŠTUDENTJE? 

Študente pripeljejo do vpisa na višje strokovno izobraţevanje različni motivi. Tako smo 

se tudi mi, na začetku nas je bilo pet, vpisali na Višjo strokovno šolo Academia iz 

popolnoma različnih razlogov. Vsi pa smo tekom študija ţeleli osvojiti kakovostno znanje 

ter študij zaključiti v roku. To nam je uspelo celo predčasno. Ključ do uspeha je bilo 

timsko delo. Tim je skupina študentov, ki imajo dejaven, skupen, usmerjen in spodbuden 

odnos do problemov in kompleksnosti učenja. V središču je skupno učenje njenih članov, 

v tem procesu pa nastaja novo znanje.  

 

Tim smo ustanovili v sklopu vaj pri predmetu Tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov 

in od takrat naprej smo sodelovali kot tim. V primeru, da tima ne bi oblikovali v sklopu 

predmeta, bi porabili več časa, da bi se našli in ugotovili, da smo skupaj močnejši in 

boljši. Mogoče do tega tudi nikoli ne bi prišlo. Zato je pomembno, da predavatelji 

študente usmerijo v formiranje timov. Člani tima naj pokrivajo različna področja, vendar 

morajo imeti skupna pričakovanja od študija in biti pripravljeni vanj vloţiti enako količino 

dela ter se morajo biti pripravljeni na račun študija odreči drugim aktivnostim. Veliko 

teţje se je skozi študij prebijati individualno, saj posamezniku primanjkuje določenih 

znanj oziroma podlage pri določeni materiji ali pa ni potrebne motivacije. Člani tima pa se 

med sabo spodbujajo in »vlečejo en drugega naprej«. 

 

Vsak član našega tima je pokrival določeno področje, tako smo skupaj v rednih rokih in z 

visokimi ocenami opravljali izpite. Naše učenje je potekalo timsko. Dobivali smo se izven 

šolskega časa in se pripravljali na šolske obveznosti, kar je bilo mnogokrat zelo teţko 

zaradi usklajevanja sluţbe, predavanj in vaj, druţine in ostalega. Vendar s skupnimi 

močmi se da prebroditi vse teţave. Vedno smo se potrudili, da smo tempo prilagodili 

najšibkejšemu pri določenem predmetu. Tako smo potem vsi na izpit odšli pripravljeni in 

z usvojenim potrebnim znanjem. Vzdušje v timu je bilo sproščeno in teţave smo 

odpravljali na konstruktiven način. Sprejemali smo konsenze, ki so nas vodili k našemu 

jasnemu cilju. Ta je bil, da vzpostavimo sinergijo med nami in da osvojimo čim več 

kakovostnega znanja, ki ga potrebujemo za naše nadaljnje karierno udejstvovanje. 

 

V drugem letniku študija smo enega člana tima izgubili. Ta član tima je zaradi preveč 

delovnih obveznosti začel izostajati od predavanj ter od naših učnih srečanj. Kljub 

prepričevanju in vsej podpori se je oddaljil od nas. In tako ni uspel opraviti vseh izpitov 

skupaj z nami. Primanjkovalo mu je časa in snov se je pričela kopičiti. Sedaj, ko smo mi 

ţe končali s študijem, pa mu primanjkuje motivacije za individualno učenje. To, da smo 

izgubili enega člana, pa ni bilo slabo samo zanj, ampak tudi za naš tim. Izgubili smo 

njegove kompetence ter stik s prijateljem.  

 

Vse izpite smo opravljali skupaj, zato smo ţeleli tudi diplomirati skupaj. Pisanja 

diplomskih del smo se lotili predčasno, ţe med predavanji v zimskem času. Tako nam je 

uspelo diplomska dela končati ţe do konca predavanj. Ţeleli smo napisati in predstaviti 
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kakovostna diplomska dela in upravičiti pričakovanja nas samih in šole. Pri pisanju 

diplomskih del smo si medsebojno pomagali. V veliko pomoč je mnenje sošolca, ki pozna 

tematiko in ti lahko poda veliko uporabnih nasvetov. Včasih se znajdeš pred dilemo in ne 

znaš, kako nadaljevati. Posvet s timom poda veliko idej, kako rešiti določen problem. 

 

V primerjavi našega načina študija s študijem, kjer se spodbuja individualno delo, je 

potrebno izpostaviti tudi pomen motivacije. V individualnem delu (študiju) velikokrat 

primanjkuje motivacije. Pogreša se vzdušje, ki motivacijo daje. Prav tako, če sledimo 

motu »več glav več ve«, vidimo da je tim veliko boljši način dela kot pa individualno. 

Rodi se več idej, problematika se obdela iz več zornih kotov in tako se problem lahko 

predstavi na bolj kompleksen način. In to daje študiju kakovost. Probleme moramo znati 

prepoznati in rešiti na ustrezen način. Pri tem je seveda zelo pomemben tudi predavatelj, 

ki mora študente ustrezno spodbujati in jim dati jasne smernice za delo. Poleg ustrezne 

motivacije pa je pomembna tudi nagrada, ki jo študent prejme za delo. Ocena je le del te 

nagrade. Velikega pomena pa je tudi priznanje predavatelja za odlično opravljeno 

študijsko delo ter pohvala sošolcev, da je bila problematika dobro obdelana in da so se iz 

tega veliko naučili. Tudi to, in predvsem to, je smisel partnerstva oziroma timskega dela 

pri študiju: da skozi takšen način dela pridobimo znanje, ki ga nato predstavimo oziroma 

delimo z ostalimi. 

 

Da je vzdušje v timu sproščeno in da se stkejo tudi prijateljske vezi, pa je potrebno 

poskrbeti tudi za izvenšolske dejavnosti. Ko smo na začetku formirali trden tim, smo se 

odločili za izlet v München. Najeli smo večji avtomobil in se podali novim dogodivščinam 

naproti. Ţeleli smo zdruţiti izobraţevanje in zabavo. Tako smo si ogledali Tehnični muzej 

in mesto, večer pa preţiveli v znamenitih pivnicah ob njihovi kulinariki. Naslednji dan 

smo si ogledali stadion, stolp ter Sealife. Ta izlet nas je zelo povezal, hkrati pa smo se v 

muzeju seznanili s tehniko na najrazličnejših področjih. V drugem letniku študija smo se 

odločili, da si ogledamo Sarajevo. Tokrat smo se na izlet podali s turistično agencijo. 

Ogledali smo si mesto ter začutili njegov utrip.  

 

V času študija smo se veliko druţili ob najrazličnejših priloţnostih. Ugotovili smo, da nas 

poleg študija povezuje mnogo stvari. Zaradi tesnih vezi, ki so se spletle med nami, se 

srečujemo še sedaj, ko smo študij uspešno zaključili.   

6 ZAKLJUČEK 

Ocenjujemo in smo trdno prepričani, da je projektni način študija z vključenim timskim 

delom lahko tisti odločilni korak, ki bo višješolskemu izobraţevanju pomagal izpolniti cilj: 

ustvarjati inţenirje za današnje globalne  čase (delaj lokalno – misli globalno). 

7 LITERATURA IN VIRI 

Marolt, J., in Gomišček, B. Management kakovosti. Kranj: Moderna organizacija, 2005. 
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ŠPIC – ŠTUDENTSKI PODJETNIŠKI IN INOVACIJSKO-

RAZISKOVALNI CENTER KOT PRIMER DOBRE PRAKSE 
SODELOVANJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE Z EKONOSKIMI 

SUBJEKTI REGIJE 
 

dr. Branko Škafar (branko.skafar@siol.net) 

 

Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola 

Noršinska ul. 13, 9000 Murska Sobota 

 

POVZETEK 
 

Vključevanje mladih v organizacije, kjer dobijo prvo zaposlitev, predstavlja, na osnovi 

razgovora z njimi, veliko ţivljenjsko spremembo pa tudi stres. Da bi bilo tako 

vključevanje mladih laţje, jih je za to potrebno pripraviti. Organizacije z dolgoročno vizijo 

ter z ţeljo doseganja poslovne odličnosti bolj potrebujejo zaposlene, ki so ustvarjalni, 

fleksibilni, se pripravljeni stalno učiti, delati v timih in še kaj. V tem prispevku 

predstavljamo primer dobre prakse sodelovanja študentov z različnimi organizacijami na 

različnih področjih, od trţnega do raziskovalnega dela. Po dveh letih delovanja 

Študentsko podjetniškega in inovativno-raziskovalnega centra (ŠPIC v nadaljevanju) 

ugotavljamo, da je interes študentov v tem centru v porastu, pa tudi organizacije čedalje 

bolj povprašujejo po takem načinu sodelovanja. V prispevku smo opisali vizijo in 

aktivnosti ŠPIC-a ter podrobneje predstavili pripravo in izvedbo konkretnega projekta, to 

je raziskovalno delo v okviru ŠPIC-a. Tudi drugim višjim strokovnim šolam predlagamo 

podoben način sodelovanja. 

1 UVOD 

Mladi, ki se vključujejo v organizacije, potrebujejo več kot le teoretično znanje. Potrebo 

po  izpolnitvi pričakovanj študentov po sodelovanju s prakso in nadgraditvi pridobljenega 

znanja pri študiju poskuša izpolniti Študentski podjetniški in inovacijsko-raziskovalni 

center (v nadaljevanju ŠPIC), ki deluje v okviru Ekonomske šole Murska Sobota, Višje 

strokovne šole. Prvi rezultati so spodbudni. Sodeluje vedno več študentov in v različne 

aktivnosti ŠPIC-a se vključuje vedno več organizacij. Študenti s pomočjo ŠPIC-a 

pridobivajo praktična znanja s področja trţenja, organiziranja, vodenja, računovodstva, 

skupinskega in timskega dela, računalništva in še kaj.  

2 USTANOVITEV ŠPIC-A 

Študentski podjetniški in inovacijsko-raziskovalni center (ŠPIC) je bil ustanovljen marca 

2009. Ob ustanoviteljih so bili sopodpisniki listine o ustanovitvi tudi Mestna občina 

Murska Sobota, Pomurska gospodarska zbornica in Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Murska Sobota. 

 

Zakaj ŠPIC? 

 

Podjetništvo, inovativnost, raziskovalno delo in razvoj regije so tesno povezani. Pomurje 

je med najmanj razvitimi regijami v Sloveniji. Danes zmagujejo v razvitem svetu 

organizacije, ki so drugačne, s pomočjo inovativnosti na vseh področjih svojega 

delovanja. Le-ta prinaša višjo dodano vrednost, ki je pogoj za razvoj organizacij in regije. 

Podjetništvo pa je pomembno za razvoj vsake regije.  

 

Da bi v Pomurju spodbujali inovativnost in podjetništvo ter pomagali organizacijam v 

regiji, je potrebno mlade vzgajati in izobraţevati na teh področjih, predvsem pa jih 

povezovati z organizacijami in lokalno skupnostjo.  

 

mailto:branko.skafar@siol.net


2. letna konferenca  Kakovost v višjih strokovnih šolah 

 
73 

Na osnovi tega sodelovanja pride do vzajemnih koristi in sinergijskih učinkov. Mladi se 

laţje in hitreje vključujejo v delovna razmerja, organizacije pa dobijo koristno znanje s 

pomočjo svetovanja in raziskovalnega dela.  

 

ŠPIC s širokim spletom svojega delovanja privablja k sodelovanju študente (tudi tiste, ki 

študirajo v drugih krajih in izhajajo iz naše regije) ter druge mlade in tudi starejše, ki v 

njem vidijo priloţnost za razvoj svojih znanj in veščin. 

 

Poslanstvo 

 

Spodbujanje podjetništva in inovativno-raziskovalne dejavnosti med mladimi ter nudenje 

pomoči pri razvoju organizacij in regije. 

 

Uresničevanje poslanstva pri: 

 

 mladih – vzpodbujanje podjetništva, ustvarjalnosti, inovativnosti in raziskovalnega 

dela med mladimi (od vrtca do 30. leta starosti). 

 gospodarstvu, podjetnikih – pomoč z vzpodbujanjem inovacijskih procesov, 

svetovanjem, raziskovalnim delom in povezovanje z mladimi. 

 lokalnih skupnostih – pomoč z vzpodbujanjem inovativnosti, svetovanjem, 

raziskovalnim delom v lokalni skupnosti in povezovanje vseh. 

S kom sodeluje ŠPIC? 

 

Z izobraţevalnimi zavodi, občinami, gospodarskimi organizacijami, podjetniki, 

univerzami, raziskovalno-razvojnimi agencijami in posamezniki, ki ţelijo sodelovati s 

ŠPIC-om. 

 

Kdo lahko deluje v ŠPIC-u? 

 

Študenti, dijaki, učenci in vsi drugi, ki ţelijo (organizacije in posamezniki). 

3 DELOVANJE ŠPIC-A 

Delovanje ŠPIC-a lahko predstavimo skozi aktivnosti, ki izhajajo iz letnega programa 

dela. Te so naslednje:  

 

Časopis EKS – letno se izdajo tri številke časopisa EKS (ekonomska kratka sporočila, ki 

informirajo študente in druge o delu na šoli, o različnih obštudijskih aktivnostih (kultura, 

šport…). Študenti prodajajo oglasni prostor v tem časopisu, pišejo članke in ga 

računalniško oblikujejo in izdajo (fotokopirajo in razdelijo po šoli in tudi izven). 

 

Okrogla miza – letno se organizira vsaj ena okrogla miza z aktualno problematiko 

(povabljeni gosti so ţupani in gospodarstveniki). Študenti iščejo sponzorje in donatorje 

okrogle mize ter jo moderirajo. 

 

Strokovna revija – enkrat letno izide strokovna revija s skupnim naslovom Izkoristimo 

priloţnosti, kjer predavatelji, študenti in drugi predstavijo svoj pogled na izbrano temo. 

Študenti iščejo sponzorje in donatorje za strokovno revijo ter jo oblikujejo in izdajo ter 

razdelijo po šoli in tudi izven nje.  

 

Razpis za vrtce, osnovne šole in srednje šole – ŠPIC v prvih mesecih leta objavi razpis za 

vrtce (risbe), osnovne šole (spisi) in srednje šole (naj poslovni načrt). Najboljši izdelki 

(ideje, ki izhajajo iz izdelkov) se nagradijo na letni konferenci Pomurskega društva za 

kakovost. 

 

Tabor za študente višjih strokovnih šol – ŠPIC organizira nekajdnevni tabor, ki se ga 

udeleţijo študenti in predavatelji višjih strokovnih šol (tri do štiri šole). Skupine, ki so 

mešane (študenti različnih šol), pod vodstvom mentorja naredijo raziskavo na 
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predstavljeno problematiko. Priprave na tabor se začnejo vsaj 3 mesece pred taborom. 

Mentorji uskladijo posamezne teme tabora. Izberejo se študenti, ki bodo sodelovali na 

taboru in pripravijo vse, da raziskovalno delo hitreje in laţje, na taboru samem, poteka.  

Raziskava se opravi, odvisno od tematike, v sodelovanju z občani in organizacijami. Na 

koncu študenti izdelajo bilten, ki prikazuje potek in rezultate raziskave.  

 

Raziskovalne naloge, ki jih študenti naredijo za različne organizacije, bomo predstavili v 

nadaljevanju kot konkreten projekt. 

 

Sestanki članov in članic ŠPIC-a (dogovori o delu, načinu prodaje, stanje poslovanja 

ŠPIC-a, fakturiranje, plačila…). 

 

Učenje vodenja podjetja in timskega dela (vodenje ŠPIC-a in skupno odločanje o 

priloţnostih). 

 

Nagrada (ustvarjen ostanek (dobiček)) za delo v ŠPIC-u je strokovna ekskurzija v tujino 

(Berlin, London, Oxford…). 

 

V letu 2009 in 2010 je v ŠPIC-u sodelovalo okrog 30 študentov Ekonomske šole Murska 

Sobota, Višje strokovne šole. Sodelovali smo tudi s študenti, ki niso z Ekonomske šole 

Murska Sobota, Višje strokovne šole, in z bivšimi študenti. ŠPIC ima na lokalni televiziji 

TV AS priloţnostno svojo oddajo, kjer člani ŠPIC-a predstavljajo svoje delo in 

promovirajo center. 

 

 

V tabeli 1 so prikazane aktivnosti ŠPIC-a in število sodelujočih študentov. Razveseljivo je, 

da je trend v večini pozitiven. Pomembno je tudi, da so bili primeri, kjer so študenti 

dobili, preko sodelovanja ŠPIC-a z organizacijo, zaposlitev. Upamo, da bo tako tudi v 

prihodnje. 

 

Tabela1: Aktivnosti ŠPIC-a in število sodelujočih študentov 

AKTIVNOST Študijsko leto 2008/09 Študijsko leto 2009/10 

Število aktivno vključenih 

študentov v ŠPIC 
15 30 

Število izdelanih 

raziskovalnih nalog za 

gospodarske organizacije 

3 5 

Število izdanih šolskih 

časopisov EKS (Ekonomska 

kratka sporočila) 

3 3 

Okrogle mize in dodatna 

usposabljanja 
2 2 

Število izdanih strokovnih 

revij z naslovom Izkoristimo 

priloţnosti 

3 4 

Število udeleţencev na 

ekskurziji v Londonu  
1 1 

Število sodelujočih višjih 

strokovnih šol na taboru 

ŠPIC-a 

3 4 
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4 KONKRETEN PRIMER PROJEKTA V OKVIRU ŠPIC-A – 

RAZISKOVALNO DELO ŠTUDENTOV 

Raziskovalno delo študentov je ena pomembnejših aktivnosti ŠPIC-a.  

 

Vsako leto se ob začetku študijskega leta, to je v mesecu oktobru, študenti razvrstijo, na 

osnovi lastnega interesa, v posamezne aktivnosti, ki jih ponuja ŠPIC.  

 

V raziskovalno delo se je do sedaj letno vključevalo okrog 15 študentov. Po formiranju 

skupin sledi v mesecu novembru usposabljanje skupine za raziskovalno delo. 

Usposabljanje vodi vodja ŠPIC-a.  

 

Na osnovi razgovorov, ki jih opravita vodja ŠPIC-a in vodja študentov, ki delujejo v 

okviru ŠPIC-a, z različnimi organizacijami, se izdela plan raziskovalnega dela za tekoče 

študijsko leto.  

 

Sledi formiranje skupin na osnovi interesa študenta za posamezno raziskovalno nalogo 

ter izdelava terminskega plana za posamezno raziskovalno nalogo. Na osnovi sprejetega 

terminskega plana, ki je potrjen v mesecu novembru, vodja ŠPIC-a obišče s posameznimi 

timi organizacije, ki so pokazale interes, da se pri njih izdela raziskovalna naloga na 

določeno temo. 

 

Študenti nato samostojno sodelujejo z organizacijo. Vsaka skupina izbere svojega vodjo, 

ki poroča o delu skupine vodji ŠPIC-a. Rok za izdelavo naloge je lahko 3 mesece oz. če 

zahteva tako naloga tudi do 6 mesecev. 

 

Po raziskavi sledi izdelava poročila raziskovalnega dela. Rezultat raziskave se v pisni 

obliki preda vodji ŠPIC-a in organizaciji, v kateri je bila raziskava narejena. 

 

Do sedaj, v obdobju leta in pol, je bilo v okviru ŠPIC-a izdelanih 8 raziskovalnih nalog za 

sledeče organizacije: Zavarovalnica Triglav, Murska Sobota (2 nalogi o zadovoljstvu 

kupcev njihovih storitev), Avtošola Busko, Murska Sobota (o poznavanju avtošole in 

predlogih za večjo prepoznavnost), Obrtno podjetniška zbornica Murska Sobota (o 

zadovoljstvu obiskovalcev Radgonskega sejma z razstavnim prostorom zbornice), MO 

Murska Sobota (več nalog povezanih z dejavnostjo občine). 

 

Z rezultati raziskav so bile organizacije zadovoljne. Kot odraz zadovoljstva so postali 

donatorji ŠPIC-a. Tudi študenti so izrazili pozitivno mnenje o delu pri takih raziskavah. 

Spoznali so se med seboj, z zaposlenimi v organizaciji (potencialnimi delodajalci) in 

naredili nekaj koristnega zase (novo znanje in izkušnje) ter za organizacije. 

5 ZAKLJUČEK 

ŠPIC je primer dobre prakse povezovanja mladih, v našem primeru predvsem študentov, 

s prakso. Študent si z delovanjem v ŠPIC-u pridobi prepotrebne kompetence za delo v 

sodobnih organizacijah. Organizacije pa pridobijo novo znanje, ki jim pomaga na poti 

njihove dolgoročne učinkovitosti in uspešnosti. Krepitev sodelovanja z organizacijami pa 

predstavlja partnerstvo, ki vodi do kakovostnejšega višjega strokovnega izobraţevanja. 

6 VIRI 

Poročilo o delu ŠPIC-a v letu 2009 in program dela za leto 2010, februar 2010. 

Ustanovna listina ŠPIC-a, marec 2009. 
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KAKOVOSTEN PREDAVATELJ Z VIDIKA ŠTUDENTOV 

 
Mag. Anton Vorina (anton.vorina@guest.arnes.si) 

Dolores Skok 
Katja Habe 

 

Poslovno-komercialna šola Celje, Višja strokovna šola, Mariborska cesta 2, 3000 Celje 

 

POVZETEK 

 
Znano je, da so študentje, ki so rojeni v tako imenovani »generaciji xy«, drugačni od 

prejšnjih generacij: Je zaradi tega tudi kakovosten predavatelj v očeh teh študentov 

drugačen?  

 

Kot člani komisije za spreminjanje in zagotavljanje kakovosti na višji šoli smo se odločili, 

da bomo s pomočjo vprašalnika, ki je bil razdeljen med študente, analizirali, kakšne 

značilnosti in lastnosti naj bi imel kakovosten predavatelj oziroma nekakovosten 

predavatelj. Opredelili bomo kriterije kakovostnega predavatelja. 

 

V zaključku smo izpostavili in ocenili, katere lastnosti kakovostnega predavatelja so 

najpomembnejše in najbolj izpostavljene, in se vprašali, ali takšni predavatelji tudi 

dejansko obstajajo? Podali smo tudi videnje kakovostne šole z vidika članov komisije za 

kakovost. 

1 UVOD 

Besedo KAKOVOST si ljudje razlagajo na različne načine. Za enega je kakovosten 

predavatelj tisti, ki ne zamuja in je strokoven, za drugega pa tisti, ki ne zahteva veliko 

znanja na izpitu. Anketa na koncu študijskega leta, ko imajo študentje še »popoln« 

spomin o predavanjih in predavateljih, je najboljši način ugotavljanja, kako na besedno 

zvezo KAKOVOSTEN PREDAVATELJ gledajo študentje. 

 

V referatu bomo podali najpogostejša mnenja in poglede na kakovostnega predavatelja 

in jih strnili v kriterije, ki po mnenju študentov morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo 

o kakovostnem predavatelju. 

2 KAKOVOSTEN PREDAVATELJ 

Ko ţelimo definirati besedo kakovost, se lahko precej hitro znajdemo v pravi zmešnjavi. 

Definicij, kaj je kakovost, je veliko. V bistvu je v našem primeru, ko govorimo o 

kakovostnem predavatelju, dilema še toliko večja, saj je lahko kakovosten predavatelj v 

očeh študentov zelo različno opredeljen.  

 

Kakovost je zbirka vseh lastnosti, ki jo nek izdelek ali storitev ima (Pregrad in Musil, 

2000, 107). Pa vendar tukaj ne govorimo o nekem izdelku. Mednarodna organizacija za 

standardizacijo (ISO) je še nekako najbolje izrazila definicijo kakovosti, ki se glasi: 

»Kakovost je skupek karakteristik predmeta obravnave, ki se nanašajo na njegovo 

sposobnost, da zadovolji izraţene in pričakovane potrebe« (Kovačič in Vukšić, 2005). 

 

Kvaliteta je relativna popolnost vseh sestavin lastnosti izdelka ali storitve glede na 

izpolnitev potreb in upravičenih pričakovanj kupcev oziroma uporabnikov, katerim izdelki 

sluţijo v času ţivljenjske dobe izdelka (Marolt, 2005). 

 

Torej po tej definiciji naj bi bil kakovosten predavatelj tisti, ki zadovolji izraţene in 

pričakovane potrebe oz. ţelje študentov in vodstva šole. Mi smo se v nadaljevanju 

opredelitve kakovostnega predavatelja omejili le na pričakovanja in ţelje študentov.  
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3 RAZISKOVALNI DEL 

3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Namen raziskave je bil dobiti odgovor na vprašanje: Kaj študentom generacije »xy« 

predstavlja pojem (NE)KAKOVOSTEN PREDAVATELJ in kakšno je njihovo mnenje o 

kakovosti predavanj na višji strokovni šoli?  

 

Cilj raziskave je opredeliti kriterije kakovostnega in nekakovostnega predavatelja po 

pomembnosti. 

 

Prav tako so lahko rezultati raziskave dobra vzpodbuda za nadaljnje delo komisije za 

ugotavljanje in zagotavljanja kakovosti na višji šoli z vidika podajanja predlogov izboljšav 

izvajanja pouka. 

3.2 VZOREC 

Vzorec predstavlja 50 študentov 1. letnika PKŠ Celje, Višje strokovne šole, vpisanih v 

študijskem letu 2009/2010 v program Ekonomist. Izmed 50 anket, ki smo jih razdelili 

med študente, smo jih dobili nazaj 44. 

3.3 METODA DELA IN OPIS VPRAŠALNIKA 

Anketiranje je potekalo 11. junija 2010. Anketni vprašalnik je zajemal 3 vprašanja 

odprtega tipa. Študentje so izpolnjevali anketo v miru in anonimno. 

3.4 UGOTOVITVE RAZISKAVE  

3.4.1 Kaj v očeh študentov naredi predavatelja manj kakovostnega? 

V anketi je vsak študent imel moţnost odgovoriti na vprašanje:«Kakšen predavatelj je 

manj kakovosten predavatelj«? Vprašanje je bilo odprtega tipa. 

Najbolj pogosti odgovori so bili naslednji: 

- da je slab predavatelj tisti, ki predava monotono in nezanimivo (31 študentov); 

- da se pri predavatelju prepogosto opazi, če je slabe volje (16 študentov); 

- da nekateri predavatelji niso pravični pri ocenjevanju, saj imajo za različne 

študente različne kriterije (8 študentov); 

- da nekateri predavatelji nimajo posluha za predloge, mnenja in pobude študentov 

(20 študentov). 

 

Študentje so podali kriterije, kdo je po njihovem mnenju najmanj kakovosten 

predavatelj. Iz slike 1 je razvidno, da 31 študentov meni, da je manj kakovostnega 

predavatelja naredi prav monotono in nezanimivo predavanje. 16 jih meni, da je manj 

kakovosten predavatelj tisti, ki je pogosto slaba volje. 8 študentov čuti, da nekateri 

predavatelji ne ocenjujejo študentov pravično, in kar 20 študentov moti, da predavatelji 

nimajo posluha zanje. 
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Slika 1: Kriteriji o tem, kdo je »nekakovosten« predavatelj 

Vir: Lastna raziskava 

3.4.2 Kriteriji o tem, kdo je »kakovosten« predavatelj  

Odgovori na vprašanje:»Kakšen predavatelj je kakovosten predavatelj?« so bili prav tako 

zelo zanimivi. Največkrat zasledimo v odgovorih naslednje kriterije, ki naj bi jih 

kakovostni predavatelji imeli: 

- poštenost pri ocenjevanju; kar pomeni, da vse študente predavatelj oceni po 

njihovem znanju in pri tem ne upošteva drugih pristranskih (osebnih) zadev (npr. 

neprisotnost na predavanjih), (4 študenti); 

- je vedno pripravljen pomagati študentom; (25 študentov); 

- nasmejan in dobre volje; (11 študentov); 

- zna teorijo povezati s prakso; (13 študentov); 

- je usposobljen za svoje delo, kar pomeni, da na predavanja hodi pripravljen; (9 

študentov); 

- je dobro organiziran;. Organizacija predavanja (motivacija) je ključ do dobrega 

predavanja. Ta kriterij zagovarja 9 študentov. 

 

 
Slika 2: Kriteriji »nekakovostnega« predavatelja 

Vir: Lastna raziskava 

 

Iz slike 2 je razvidno, da je pri kakovostnem predavatelju pomembna poštenost pri 

ocenjevanju (4 študentje). 25 študentov meni, da bi moral vsak profesor snov 

razlagati tako dolgo, dokler jo vsi ne razumejo, in sicer brez slabe volje (pomoč 

študentom). 11 študentov meni, da sta smeh in dobra volja pomemben motivator 

študentov. 13 študentov meni, da mora biti teorija povezana s prakso, 9 študentov pa 
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meni, da mora predavatelj biti dobro pripravljen na predavanja, prav tako mora biti 

dobro organiziran. 

3.4.3 Razmišljanja o tem, kdo je o kakovosten predavatelj 

Pri razmišljanju in razpravljanju s študenti, kdo je za njih kakovosten predavatelj, smo 

prišli do kar podobnih zaključkov. Predavatelj, ki je kakovosten, zna prisluhniti 

študentom in jim zna tudi svetovati. Pripravljen je snov, ki je teţko razumljiva, ponovno 

razloţiti, rad odgovarja na vprašanja študentov in so mu le-ta izziv. Rad ima povratne 

informacije in je vesel, da ga študentje poslušajo in pri predavanjih sodelujejo. Prav tako 

snov podaja na logičen in razumljiv (praktičen) način. Ni nujno, da je kakovosten 

predavatelj vedno dobre volje, prav pa je, da kakovostnega predavatelja osebne teţave 

ne spremljajo v predavalnico. Najpomembnejše se nam zdi, da je kakovosten predavatelj 

pošten in se tudi sam drţi vseh dogovorov. 

4 ZAKLJUČEK 

Raziskava je pokazala, da so študentje generacije »xy« zahtevni poslušalci, kar pomeni, 

da morajo biti predavanja zanimiva in predvsem podkrepljena z resničnimi primeri, to je 

s primeri iz poklicne prakse. 

 

Kakovosten predavatelj je tisti, ki je pripravljen pomagati študentom in jim z veseljem 

razloţi snov, tudi večkrat, če je potrebno. Prav tako kakovosten predavatelj povezuje 

teorijo s prakso, hodi na predavanja pripravljen, je organiziran in pošten pri ocenjevanju. 

Nekakovosten predavatelj je tisti, ki podaja snov nezanimivo in monotono, ni pripravljen 

poslušati in pomagati študentom ter ni pravičen pri ocenjevanju. 

 

Zelo pomembno je, da se predavatelji zavedajo, da so današnji študentje razgledani in 

informirani o različnih stvareh, zato predlagamo, da se predavatelji temu primerno 

pripravijo na pouk in na izviren način podajajo snov, ki je praktično uporabna.  

 

Kakovostna šola je šola, kjer so odnosi med predavatelji in študenti korektni in pravični 

in se procesi v šoli odvijajo tekoče, brez nepotrebnih zapletov. V študijskem letu 

2009/2010 so se študentje naučili, da sta za kakovostno šolo najpomembnejši 

KOMUNIKACIJA in ORGANIZACIJA. Brez komunikacije ni organizacije, ne šole in ne 

kakovostnih odnosov.  

 

5 LITERATURA IN VIRI 

 

Pregrad, B., in Musil, V. Izdelki – tehnologija, kakovost in varstvo okolja. Maribor: 

Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2000.  

Kovačič, A., in Bosilj, V. Management poslovnih procesov. Ljubljana: GV Zaloţba, 2005. 

Marolt, Janez, in Gomišček, Boštjan. Management kakovosti. Kranj: Moderna 

organizacija, 2005. 
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DELO S ŠTUDENTI NA PRAKTIČNEM PRIMERU IZ 

PODJETJA X 
 

Mag. Anton Vorina, (anton.vorina@guest.arnes.si) 

 

Poslovno-komercialna šola Celje, Višja strokovna šola, Mariborska cesta 2, 3000 Celje 

 

POVZETEK 
 

Vse več ljudi poudarja pomen praktičnih znanj, ki bi jih naj dobili študentje tekom 

študija. V letu 2009/2010 sem ponovno zasnoval delo s študenti na ideji projektnega dela 

 praktični primer sodelovanja s podjetjem x. Na vsakem projektu je delala skupina od 3 

do 5 študentov, ki je v okviru projektnih vaj pridobivala znanja s področja organizacije in 

menedţmenta.  

 

V referatu predstavim primer dobre prakse: projekt-sodelovanje s podjetjem x, kjer smo 

s študenti v okviru vaj, naredili raziskavo o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih 

na primeru podjetja x. Ugotavljam, da so študentje s takšnim načinom dela zelo 

zadovoljni. 

1 UVOD 

Prednosti projektnega dela s študenti niso le pridobivanje in povezovanje znanj z 

različnih tehniških področij, ampak tudi pridobivanje izkušenj s področja medsebojnega 

sodelovanja, reševanja konfliktov, upravljanja s časom in vodenja projektov. Pridobljene 

izkušnje študentom lahko koristijo kasneje pri sodelovanju v večjih projektih v podjetju. 

Študentje lahko pri skupinskem delu na projektu odkrijejo in razvijejo svoje sposobnosti, 

ki bi jih samo z individualnim delom teţje. Nemalokrat se pri takšnem delu razvija tudi 

timski duh, spodbuja zdrava konkurenčnost, kreativno razmišljanje in inovativno iskanje 

rešitev. 

 

V referatu se bomo omejili le na predstavitev dela skupine, ki je proučevala 

organizacijsko klimo v podjetju X. 

2 DELO S ŠTUDENTI NA PRAKTIČNEM PRIMERU 

Delo s študenti je potekalo kot projektno delo. 

Projekt je časovno omejen proces, za katerega potrebujemo različne vire in 

menedţment, ki skrbi za ta proces, zato govorimo o projektnem menedţmentu. Ker je 

treba projekt usklajevati tako s strateškimi kot tudi z ostalimi cilji podjetja, mora priti do 

tesnega sodelovanja med (najvišjim) menedţmentom in projektnim menedţmentom. Pri 

tem stremimo k temu, da se projekt izvede v minimalnih trajanjih, z nizkimi stroški in 

ustrezno kakovostjo, kar je predpogoj za doseganje večje konkurenčnosti. Za izpolnitev 

teh zahtev se ustvari projektni sistem, ki mora usklajeno delovati po načrtu projekta. 

 

Upravljanje in vodenje projektov poznamo pod skupnim angleškim izrazom Project 

management, kar velja za koncept upravljanja in vodenja, katerega bistvo je v tem, da 

se za čas trajanja projekta odredi centralna odgovornost za projekt, ki se na ustrezen 

način organizira v obliki projektne organizacije. Odgovornost za vodenje projektov 

prevzamejo vodje, skrbniki projektov (Hauc, 2002).  

 

V osnovi torej »projektni menedţment pomeni organiziranje, planiranje in kontroliranje 

projekta, vendar pa zaradi vsakokratnih posebnosti v povezavi s projektnim delom 

zahteva tudi posebna znanja in metode« (Andersen v Hauc, 2002, 170).  

 

Za pojem projekt (angleško: project) različni avtorji navajajo različne pomene. 

Navedenih bo nekaj iz slovenskih virov: 
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 Slovar slovenskega knjiţnega jezika IV, 1985; projekt: kar določa, kaj se misli 

narediti in kako naj se to uresniči, načrt; izdelati, predloţiti projekt; projekt šolske 

reforme; projekt za modernizacijo podjetja; finančni, investicijski projekt; idejni, 

tehnični projekt stroja, raziskovalni projekt; vesoljski projekt; 

 Bunc, Slovar tujk; projekt: načrt, osnutek, zasnova, zamisel; 

 Splošni tehnični slovar, 1954: projekt; načrt, osnova, plan; 

 Verbinc, Slovar tujk; projekt: (lat. proiectum, pro-, iacere – vreči) načrt, osnutek 

(stroja, zgradbe); figurativno: zamisel, namera, naklep (Vorina, 2007). 

 

Projekte največkrat razvrščamo glede na problematiko, ki jo obravnavajo. Ločimo (Golob, 

2002): strateške projekte, razvojno-raziskovalne projekte, projekte poslovnih funkcij, 

ciklične oziroma tipske projekte, optimizacijske projekte in investicijske projekte. 

 

Pri določanju terminskega plana se moramo dogovoriti, kdaj bomo posamezno nalogo 

začeli izvajati in v kolikšnem času jo bomo končali. Če ţelimo, da bodo projekti končani v 

predvidenem času, moramo pri pripravi terminskih planov upoštevati predvsem 

naslednje: 

 pri planiranju rokov upoštevamo obremenitve članov tima; 

 poznati moramo planirano trajanje vseh nalog; 

 planirati moramo odstopanja od optimalne časovne izvedbe, tako zaradi 

nepričakovanih situacij kot tudi pojava aktivnosti, ki jih nismo predvideli in jih 

moramo izvršiti; 

 pri obseţnejših projektih je dobro planirati poleg optimalne izvedbe tudi “bolj 

pesimistično” izvedbo, kjer bodo roki vključevali rezervo; 

 del vsakega terminskega plana so kontrolne točke ali mejniki (v strokovni angleški 

terminologiji: milestones). To so določeni termini, na katerih bomo analizirali pretekle 

dogodke in prilagodili vsebine nalog, če bo to potrebno. 

 

V študijskem letu 2009/2010 sem pri predmetu organizacija in menedţment podjetja pri 

pouku uporabljal tudi metodo projektnega dela. Projektno delo s 60 študenti je temeljilo 

na osnovi teoretičnih izhodišč o projektnem delu. Projektno delo smo začeli v mesecu 

oktobru 2009 in ga končali v juniju 2010. Študentje so bili razdeljeni v 13 skupin. 

Skupino je sestavljalo od 3 do 5 študentov.  

Delo je potekalo po naslednjih fazah: 

1. Planiranje projekta (začetek oktobra 2009) 

2. Izvajanje projekta (od oktobra 2009 do junija 2010) 

3. Kontrola projekta (praviloma vsakih 7 dni) 

4. Analiza projekta (konec junija 2010) 

Opomba: Projektno delo s študenti se ni izvajalo v času od 4. 1. 2010 do 12. 3. 2010, ker 

so bili študentje na praksi v podjetjih. 

2.1 PLANIRANJE PROJEKTA (ZAČETEK OKTOBRA 2009) 

S študenti smo v okviru planiranja projekta v začetku oktobra 2009 določili: 

1. cilj projekta. Namenski cilj projekta je bil, da študentje v skupini 5 študentov 

naredijo raziskavo o organizacijski klimi v podjetju X. Da bi dosegli namenski cilj, 

smo določili še 6 objektnih ciljev oziroma mesečne cilje; 

2. začetek in konec projekta. Projekt smo začeli na uvodnih urah v začetku oktobra 

2009. Študentje so morali do 11.6. 2010 (konec projekta) izdelati projektno 

nalogo, ki bo praktično uporabna; 

3. člane projektne skupine in njihove naloge. Študentje so se sami razdelili v 

skupine. Ker se med seboj niso poznali, so imeli tudi teţave pri izbiranju članov 

skupine, zato sem nekatere člane v skupini določil sam. Skupini smo določili vodjo 

in tudi dva pomočnika. Vodjo skupine in pomočnika so določili študentje. Vodja 

skupine je odgovoren za organizacijo dela v skupini in tudi za komuniciranje preko 

e-pošte s predavateljem. Izjemoma se je lahko tudi vsak član skupine obrnil 

neposredno na predavatelja, če teţav v skupini ni mogel rešiti z vodjo ali 

pomočnikoma. Glavni skrbnik projekta je bil predavatelj; 
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4. sredstva, ki smo jih potrebovali za delo. Študentom sem predstavil učilnice, v 

katerih so lahko »srfali« in iskali informacije preko spleta. Prav tako sem jim 

pomagal pri delu s SPSS programom in jih naučil osnove dela s tem programom; 

5. način komuniciranja in obveščanja. Dogovorili smo se, da bomo med seboj 

komunicirali preko e-maila (predavatelj  vodja skupine), preko spletne učilnice in 

tudi ustno na vajah, praviloma vsakih 7 dni, ko so na urniku bile vaje; 

6. ocenjevanje projekta. Študente je najbolj zanimalo na kakšen način se bo njihovo 

delo v skupini ocenjevalo oziroma ovrednotilo. Ocenjeval sem 5 delnih nalog 

(vsaka naloga je lahko dobila maksimalno 4 %). Na začetku junija 2010 sem 

ocenil celotno projektno nalogo, katere maksimalna ocena je znašala 20 % 

celotne ocene. Skupno so lahko študentje s projektnim delom pridobili 40 % 

ocene izpita. Ocene članov v skupini so se med seboj razlikovale, saj so 

posamezni člani v skupini naredili več (ali manj) kot drugi. 

2.2 IZVAJANJE PROJEKTA (OD OKTOBRA 2009 DO JUNIJA 2010) 

S študenti smo izvajali projekt v skladu s planiranimi dejavnostmi. Bistvo pri izvajanju 

projekta je učinkovito medsebojno komuniciranje vseh udeleţencev in določanje 

aktivnosti ter rokov, do katerih morajo biti aktivnosti narejene. Vsak teden smo na vajah 

skupinsko reševali probleme po načelu »ne obtoţuj, ampak pomagaj«. 

S študenti smo projekt izvajali postopoma po korakih oziroma po posameznih delnih 

nalogah:  

1. V oktobru 2009 so študentje iskali literaturo za posamezno področje raziskovanja 

(npr. organizacijska klima) in na koncu meseca tudi predstavili svoje delo.  

2. V novembru 2009 so študentje nadaljevali z iskanjem literature. Prav tako so 

oblikovali v programu Word teoretični del naloge in mi ga posredovali v spletno 

učilnico. 

3. Decembra 2009 so študentje začeli z raziskovanjem. Njihova naloga je bila, da do 

konca 2009 pridobijo – vzpostavijo kontakte z vodilnim v podjetju x. Predavatelj 

sem osebno obiskal vodstvo podjetja X v začetku januarja 2010 in se dogovoril za 

nadaljnje aktivnosti 

4. Marca 2010 so v podjetju izvedli anketo na vzorcu 136 zaposlenih. Ankete sem 

osebno prevzel in s študenti smo začeli z analizo podatkov v programu SPSS ali 

Excel. 

5. V aprilu 2010 so študentje izdelali poročilo o raziskovalnem delu v celoti z 

interpretacijo rezultatov in ovrednotenjem hipotez ter splošnimi ugotovitvami v 

raziskavi. 

6. V maju in juniju 2010 so študentje oddali projektno nalogo v programu Word preko 

spletne učilnice. Nalogo so predstavili ostalim študentom v skupini ter jo 

zagovarjali. 

Opomba: Celotno poročilo za podjetje x sem izdelal sam in ga osebno vročil vodstvu 

podjetja. 

2.3 KONTROLIRANJE PROJEKTA (OD OKTOBRA 2009 DO JUNIJA 2010) 

Zelo pomembna faza pri projektnem delu je sprotna in učinkovita kontrola. Zato smo se 

odločili s študenti za uvedbo »mini« in »maksi« kontrole dela. Bistvo vseh kontrol je bilo 

predvsem v reševanju problemov in iskanju idej za rešitev le-teh. 

1. »Mini« kontrole so se izvajale preko e-maila in spletne učilnice ter na vajah 

praviloma vsakih 7 dni. Vsak teden so vodje skupin poročale, kaj je skupina v tem 

času naredila in kakšne probleme ima. Prav tako je predavatelj izvajal kontrolo 

(problemi v skupinah…) vsak dan preko e-maila ali spletne učilnice.  

2. Na koncu meseca smo izvedli »maksi« kontrole, in sicer je predavatelj pregledal 

mesečno delo študentov (delni izdelek) in ga ocenil z ocenami 0 %, 2 % ali 4 %. 

Maksi kontrole so bile nujne, saj so študentje imeli razne teţave, kot npr.: teţave 

pri iskanju literature, teţave z delom s programom SPSS. Študentje so imeli tudi 

medosebne teţave, predvsem pri komunikaciji in strpnosti do drugega, prav tako 

so imeli teţave pri oblikovanju naloge, teţave pri interpretaciji podatkov in 

sestavljanju anketnega vprašalnika itd.  
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2.4 ANALIZA PROJEKTA (ZAČETEK JUNIJA 2010) 

Zadnja faza pri projektnem delu je bila analiza projekta. Analizo smo izvedli na zadnjih 

predavanjih oziroma vajah, in sicer 11. 6. 2010. Študentje so zapisali sklepne misli in 

ocenili prednosti in slabosti takšnega načina dela ter vodenje projekta.  

Študentje so ocenili prednosti in slabosti projektnega dela (tabela 1)  

 

Tabela 1: Prednosti in slabosti projektnega dela 

Prednosti projektnega dela: 

 delali smo na »neki« povsem 

konkretni nalogi, katere rezultati so 

bili neposredno uporabni tudi v 

praksi; 

 ni bilo niti teoretične moţnosti, da 

bi kakšna manj zavzeta skupina 

nalogo enostavno prepisala; 

 vsakdo je v nečem dober in mi smo 

si delo temu primerno razdelili; 

 v skupini smo se naučile zelo 

veliko. Naučile smo se poslušnosti, 

potrpeţljivosti,…; 

 pridobile smo nova prijateljstva; 

 delo v skupini se mi zdi tudi laţje, 

saj si delo med seboj razdelimo in 

si pomagamo, ni tolikšnega napora. 

Od tega projekta sem zelo veliko 

odnesla. 

 

Slabosti projektnega dela: 

 na začetku našega sodelovanja je 

bilo kar nekaj teţav, ker na začetku 

se še nismo poznale in tudi doma 

smo iz različnih krajev; 

 včasih se je zgodilo, da je bila 

katera bolna ali pa je imela kakšen 

opravek; 

 spoznala sem, da se mnogi ne 

znajo vključiti v skupino in delati 

timsko; 

 skupini se moraš prilagajati in se 

včasih tudi ţrtvovati; 

 prišlo je do manjših konfliktov med 

člani prav zaradi „šlepanja članov”. 

 

3 ZAKLJUČEK 

V referatu smo predstavili praktičen primer sodelovanja šole oz. študentov s podjetjem x. 

Študentje so bili s takšnim načinom delom zelo zadovoljni, saj so spoznali vse prednosti 

in slabosti timskega dela na konkretnem primeru. Vodstvo podjetja x je bilo zelo 

zadovoljno s poročilom in se mi je zahvalilo. 

 

Menim, da bi se morale višje strokovne šole še bolj vključevati in povezovati z 

gospodarstvom in učiti študente na praktičnih primerih. 

 

Podjetja potrebujejo znanje, ki ga lahko nudijo višje strokovne šole, torej je potrebna le 

dobra organizacija in volja potrebna, da se začne sodelovanje med podjetji in šolami. 

 

dobra volja + odlična organizacija = odlično sodelovanje 
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GENERIRANIH INDIVIDUALNIH DOMAČIH NALOG 
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Prometna šola Maribor, Višja strokovna šola, Preradovičeva 33, 2000 Maribor 
 

 

POVZETEK 

 
V prispevku je opisan način računalniško podprte izvedbe domačih nalog pri predmetih, 

kjer je potrebno računanje, z uporabo lastnega programskega paketa ASDN. Ta 

omogoča avtomatično generiranje individualnih domačih nalog, njihovo distribucijo 

preko elektronske pošte ter avtomatsko zbiranje in obdelavo rezultatov. Pozornost 

prispevka je usmerjena predvsem v delo učitelja oziroma asistenta pri pripravi in 

razpošiljanju nalog ter v delo študenta pri reševanju nalog in oddaji rezultatov preko 

spletnega vmesnika. Temu sledi kratek opis naših dosedanjih izkušenj in nekaj zamisli 

za razvoj sistema ASDN v prihodnosti, ki lahko po našem mnenju precej prispeva k višji 

kakovosti dela v šolah in s tem tudi k višji kakovosti znanja študentov. 

 

ABSTRACT 
 

The paper describes a way of computer supported realization of homework assignments 

in mechanics by using our own software package ASDN. This package enables 

automatic generation of individual homeworks, their distribution via e-mail and 

automatic collecting and processing of results. Attention is mainly focused on the work 

of the teacher or assistant related to the preparation and distribution of homeworks as 

well as on the student’s work related to homework solving and returning the results via 

a web interface. This is followed by a short description of our current experiences and 

some of our intentions of future development of the ASDN system, which can 

contributed to higher quality of study. 

Ključne besede: domače naloge, kakovost v šolah, e-izobraţevanje 

1 UVOD 

Naš cilj je študentom ponuditi čim kakovostnejši študij, katerega rezultat bo čim več 

znanja. V okviru bolonjskega študija študentom del ocene izpita prinese individualno 

delo. Ta del se velikokrat izvaja v obliki samostojnega reševanja nalog doma. Pri tem si 

seveda ţelimo, da bi študentje svoje naloge reševali sami, brez prepisovanja od sošolcev. 

Doseči hočemo, da študenti dojamejo smiselnost samostojnega dela, hkrati pa ţelimo 

sistem domačega dela zasnovati tako, da bo čim bolj pravičen in bo dal tako profesorju 

ali asistentu kot študentu jasno povratno informacijo o njegovem znanju. Izkušnje 

kaţejo, da to lahko doseţemo le, če študentje dobijo individualne naloge, ki se med seboj 

ločijo po vsebini in podatkih. Tukaj pa se zaplete, če imamo opravka z veliko skupino 

študentov, ki bi naj reševali relativno kompleksne naloge. V tem primeru je od 

pedagoškega osebja nemogoče pričakovati, da bi se priprava in ocenjevanje nalog vršila 

'ročno' – to bi preprosto zahtevalo prevelike napore in preveč časa.  

 

V zadnjih letih smo bili priča precejšnjemu razvoju e-izobraţevanja, ki je postalo veljaven 

in realno izvedljiv način učenja. Bistvo tega je, da je učni proces v preteţni meri podprt z 

računalnikom in lahko zajema kombinacijo velikega števila didaktičnih oblik: samostojno 

učenje, individualne ali skupinske naloge, preverjanje znanja, simulacije, virtualni 

seminarji in podobno. Lahko je izvedeno na daljavo ali pa v učilnici ob osebni prisotnosti 

učitelja in študentov. Za namene e-izobraţevanja so v Centru za e-izobraţevanje in 

vseţivljenjsko učenje Univerze v Mariboru implementirali okolje Moodle. Moodle omogoča 

vodenje evidenc študentov, izvajanje utrjevanja znanja ali izpite v obliki kviza, pošiljanje 

mailto:bostjan.harl@uni-mb.si
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nalog študentom in še marsikaj. Izkazalo pa se je, da Moodle ni ravno optimalna rešitev 

za veliko število študentov in za predmete, kjer je potrebno računanje (mehanika,...).  

 

Sicer je moţno generirati individualne podatke in jih tudi avtomatsko vrednotiti, vendar 

so moţnosti za izdelavo 'kode', ki naloge rešuje, skrajno omejene. Razen tega tudi ni 

moţnosti za naključno razdeljevanje nalog, ki se ne ločijo le po podatkih, ampak tudi po 

vsebini. Na koncu je teţava tudi to, da Moodle naloge in pripadajočo 'kodo' shranjuje v 

svojem formatu, nad katerim nimamo nadzora. To se lahko izkaţe za zelo neugodno pri 

zamenjavi informacijskega sistema. 

 

Zaradi navedenih neprijetnosti smo se odločili za izdelavo in razvoj lastnega 

programskega paketa, ki bi omogočal upravljanje z domačimi nalogami tako, kot smo si 

to zamislili in ţeleli in s tem dosegli večjo kakovost na višjih in visokih šolah. Zastavili 

smo povsem novo strukturo in zamisel delovanja programskega paketa. Odločitev za to 

je precej olajšalo dejstvo, da imamo danes na voljo profesionalna razvojna okolja, ki 

omogočajo relativno enostaven razvoj programske opreme z zahtevnimi uporabniškimi 

vmesniki, uporabo komunikacije med računalniki, uporabo interneta in tako naprej. Tako 

smo od začetne ideje upravljanja domačih nalog s pomočjo Moodle prišli do lastnega 

sistema ASDN (Avtomatski Sistem Domačih Nalog), ki je narejen v jeziku C# s pomočjo 

MS Visual Studia 2008. ASDN omogoča avtomatično generiranje individualnih domačih 

nalog, njihovo distribucijo preko elektronske pošte ter avtomatsko zbiranje in obdelavo 

rezultatov. Pri tem je potrebno poudariti, da je ASDN načelno samostojen sistem, ki je 

usmerjen predvsem v domače naloge. Zaradi tega gledamo nanj kot na zelo praktičen 

dodatek k centralnemu univerzitetnemu sistemu Moodle (slika 1). 

 

Slika 1: Na ASDN lahko gledamo kot na zelo praktičen dodatek k sistemu Moodle 

Vir: Lasten 

 

Poudariti je potrebno, da je ASDN samostojen program in je uporaben za vse predmete, 

kjer učitelj izvaja računske naloge. To pomeni, da lahko program uporabimo v srednjih, 

višjih in visokih šolah ter na fakultetah. 

2 IZHODIŠČA IN SHEMA SISTEMA ASDN 

Sistem ASDN smo si zamislili kot programsko okolje, ki bi omogočalo računalniško 

podporo predvsem pri naslednjih avtomatiziranih delih: 

 generiranje individualnih nalog (naključni podatki in vsebine), 

 distribucija nalog preko elektronske pošte, 

 zbiranje rezultatov in polnjenje podatkovne baze. 

 

Ko je bil sistem v osnovi postavljen, pa smo ugotovili, da mu lahko zlahka priključimo še 

naslednje koristne funkcije: 

 vodenje celotnih evidenc (domače naloge, seminarji, kolokviji in izpiti) za 

študente, 

 informiranje študentov preko elektronske pošte (zbrane točke domačih 

nalog, rezultati kolokvijev, izpitov, obvestila in podobno) – sistem lahko za 

ASDN 

ŠTUDENTJE UČITELJI 

ASISTENTI 
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vsakega študenta ciljne skupine oblikuje individualno sporočilo z njegovimi 

podatki iz podatkovne baze. 

 

Slika 2: Zgradba aplikacije 

Vir: Lasten 

 

Osnovo sistema predstavlja skupina učitelj/asistenti, ki uporablja svojo skupno 

podatkovno bazo (slika 2). Takšnih skupin je seveda lahko poljubno mnogo. Aplikacija, ki 

skrbi za podatkovno bazo skupine, komunicira z glavnim streţnikom. Na glavnem 

streţniku je nameščena izmenjalna baza in njena streţna aplikacija, ki skrbi za izmenjavo 

podatkov o rezultatih oddanih nalog. Na skupnem centralnem streţniku je nameščena 

tudi spletna aplikacija, preko katere študentje oddajo svoje naloge.  

 

Učitelji in asistenti skupine do svoje podatkovne baze dostopajo z običajno Windows 

aplikacijo ASDNManager, s katero tudi upravljajo z domačimi nalogami. Glavno okno te 

aplikacije prikazuje slika 3.  
 

 
Slika 3: Glavno okno aplikacije ASDNManager za učitelje/asistente 

Vir: Lasten 

 

Študent dobi domačo nalogo po elektronski pošti (slika 2). Za odpiranje domače naloge 

in preverjanje izračunanih rezultatov mora imeti nameščeno Windows aplikacijo 

ASDNUporabnik. Ko nalogo uspešno reši (ko so vse izračunane vrednosti pravilne), dobi 

kodo, ki jo odda preko ustrezne spletne strani (dostop do streţnika je moţen direktno iz 

programa ASDNUporabnik). Glavno okno aplikacije ASDNUporabnik je prikazano na 

sliki 4. 
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Slika 4: Glavno okno aplikacije ASDNUporabnik za študente 

Vir: Lasten 

3 PRIPRAVA NALOG 

Zgoraj opisana shema zahteva ustrezno pripravo domače naloge. Ta zajema 3 korake: 

 priprava besedila in skic naloge v PDF formatu, 

 izdelava kode, ki rešuje ta tip naloge in 

 primerna izbira spodnjih in zgornjih mej podatkov ter toleranc za rešitve. 

 

Za pripravo besedila trenutno uporabljamo MS Word (in ustrezno šablono za 

zagotavljanje skladnega izgleda nalog). Izvoz v PDF format se nato naredi z uporabo 

ustreznega 'tiskalnika' (na primer PDFCreator). Podatki v nalogi so podani parametrično 

(torej ne s številkami). Pomemben sestavni del besedila naloge sta preglednici, ki jasno 

podajata kaj so podatki naloge in kaj pričakovane rešitve. Primer naloge prikazuje 

slika 5. 
 

 
Slika 5: Primer ASDN naloge 

Vir: Lasten 

 

Rešitev naloge mora za poljubne podatke izračunati računalnik, kar pomeni, da moramo 

napisati ustrezno programsko kodo. Tukaj so moţne razne variante, vendar daleč največ 

uporabljamo to, ki temelji na uporabi Mathematice in paketa AceGen Harl, B., in Kegl, M. 

Vpliv domačih nalog pri mehaniki na učenje in znanje študentov. V postopku objave. 

V tem načinu kodo za reševanje naloge pripravimo v Mathematici nato pa to s pomočjo 

paketa AceGen predelamo v C# kodo. Ta koda se potem vnese v DLL knjiţnico 

ASDNSolver. Postopek lahko torej grafično predstavimo nekako tako: 
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ASDNSolverkodaCAceGenaMathematic  #  

 

Rutino za reševanje je torej treba izdelati v jeziku C# in jo dodati DLL knjiţnici sistema 

ASDN. Ker se zavedamo, da se zdi mnogim pisanje kode v C# teţavno, imamo 

pripravljen tudi drug scenarij, kjer bi učitelj formule za reševanje naloge napisal v bolj 

intuitivni obliki (sintaksa bi bila podobna tisti v Mathematici), izračunaval pa bi jih v ta 

namen narejen razčlenjevalnik (parser). Slednjega imamo ţe narejenega, vendar te 

opcije do sedaj nismo implementirali, ker je nihče ni potreboval. 

 

Ko je koda za reševanje naloge narejena, nam preostane le še, da določimo zgornje in 

spodnje meje za podatke ter določimo tolerance zahtevanih rešitev. Spodnje in zgornje 

meje rabi generator naključnih števil, pri določanju podatkov za posameznega študenta. 

Tolerance pa so potrebne za računalniško ugotavljanje pravilnosti numeričnega rezultata. 

Meje in tolerance vnesemo preko ASDNManagerja, shranijo pa se v podatkovni bazi 

skupine. 

4 REŠEVANJE NALOG 

Za reševanje naloge potrebuje študent: 

 aplikacijo ASDNUporabnik, 

 program Adobe Reader in 

 internetno povezavo. 

 

Aplikacija ASDNUporabnik omogoča odpiranje datoteke domače naloge in preverjanje 

dobljenih rešitev (slika 4). Kar se tiče preverjanja pravilnosti rešitev zaenkrat (namerno) 

nimamo vgrajenih nobenih omejitev, se pa to lahko spremeni, če se bomo odločili 

drugače. Ko študent vse zahtevane rešitve pravilno izračuna, dobi unikatno kodo, ki jo 

mora oddati preko spletnega vmesnika. Vmesnik za oddajo kode je zelo enostaven – 

vsebuje samo vnosno polje za kodo in gumb za potrditev vnosa (slika 6). Kodo pravilne 

rešitve je moţno oddati samo v predpisanem roku. 

 
Slika 6: Spletni vmesnik za oddajo kode rešitve domače naloge 

Vir: Lasten 

 

Ko je koda oddana, sistem ASDN poskrbi za avtomatičen vnos rešitve v ustrezno 

podatkovno bazo skupine učitelj/asistent. Ko učitelj odpre svojo podatkovno bazo, so 

oddane naloge ţe vnesene in točkovane. Kljub temu od študentov zahtevamo, da 

domačo nalogo natisnejo na papir, jo lastnoročno rešijo in svoj pisni izdelek oddajo 

učitelju ali asistentu. To je eden od ukrepov, s katerim ţelimo zmanjšati nezaţelene 

načine reševanja nalog (uporaba tuje kode za izračun rešitev naloge…). 
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5 ZAKLJUČEK 

Računalniško podprto razdeljevanje in vrednotenje domačih nalog pri mehaniki izvajamo 

dve leti. Ugotovitve raziskave, predstavljene v članku (Harl in Kegl, 2010) kaţejo, da je 

takšen način izvedbe individualnega dela za večino študentov zanimiv in ga tudi 

podpirajo. Sami si izbirajo čas in mesto reševanja nalog. Dobro se jim tudi zdi, da lahko 

sproti preverjajo pravilnost delnih rezultatov in da na koncu kodo rešitve preprosto 

oddajo preko spletnega vmesnika. Takšen način omogoča avtomatsko preverjanje, 

utrjevanje in ocenjevanje znanja pri predmetih, kjer je potrebno računanje. 

 

Tudi za učitelje in asistente je takšno delo z domačimi nalogami zelo enostavno, saj je 

praktično vse (razen izdelave nalog) avtomatizirano. Res je sicer, da izdelava naloge 

zaradi programiranja rutine za reševanje zahteva nekoliko več časa, vendar se naloga 

doda knjiţnici, ki je tako iz leta v leto večja. 

 

Teţavo pa opaţamo pri zagotavljanju samostojnega reševanja nalog. Eden od ukrepov za 

zmanjšanje nezaţelene pomoči sošolcev je ta, da se naloge praviloma pošiljajo v petek, 

tako da jih morajo študenti reševati čez konec tedna. Skrajni rok za oddajo rešitve je 

običajno v nedeljo zvečer. S tem ţelimo zagotoviti minimalne stike med študenti v času 

reševanja. Opaţamo, da tak ukrep še kar dobro deluje v prvem letniku, ko se študentje 

med seboj še ne poznajo dovolj dobro. V višjih letnikih pa se znajo študentje ţe mnogo 

bolje 'organizirati'. Pri predmetih mehanike jih namreč navajamo na uporabo raznih 

programskih orodij, kot je na primer Mathematica. Tako nekateri študenti dokaj hitro 

osvojijo osnove programiranja in 'pomagajo' reševati naloge drugim, tudi z 

razpečevanjem kode za reševanje naloge. Da bi takšno pomoč minimizirali, pripravimo za 

vsako domačo nalogo nabor vsebinsko podobnih, vendar različnih nalog. ASDNManager 

za vsakega študenta naključno izbere eno od teh nalog in zanjo tudi naključno izbere 

vhodne podatke. Na ta način koda, ki reši nalogo nekega študenta, običajno ni uporabna 

za nalogo, ki jo je dobil njegov sošolec. 

 

Ker se zavedamo, da nedovoljene pomoči sošolcev verjetno nikoli ne bomo povsem 

preprečili, razmišljamo o prijemih, ki bi med študente vpeljali neke vrste konkurenčnost – 

pomoč drugemu bi morala biti v lastno škodo. Trenutno se nam zdi, da bi to lahko dosegli 

z vpeljavo variabilnega ocenjevanja nalog glede na relativno uspešnost študenta. Slednja 

bi se lahko merila s časom, ki ga je študent porabil za reševanje naloge. Najboljšim 

(najhitrejšim) študentom, bi tako dali dodatne točke, najslabšim pa bi jih nekaj odvzeli. 

Izračun točk bi se torej opravil šele potem, ko bi se rok za oddajo nalog iztekel in bi imeli 

vse podatke ţe v bazi. Obvestila študentom o doseţenih točkah pa bi po novem 

vsebovala tudi mesto, ki ga je študent dosegel.  
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USPEŠNO KOMUNICIRANJE S ŠTUDENTI IN 

SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI PODJETJI – POGOJ ZA 
KAKOVOST NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 

Barbara Kalan, univ. dipl. ped., prof. (edc.visja@guest.arnes.si) 

 

EDC Kranj, Višja strokovna šola, Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj 

 

POVZETEK  
 
Poslovno sodelovanje in komuniciranje je pomemben del dejavnosti članov vsake 

organizacije. Namenjeno je postavljanju in doseganju ciljev organizacije. Poteka lahko 

navzven iz organizacije v zunanje okolje, kot je na primer komuniciranje s podjetji. 

Sodelovanje znotraj organizacije pa zahteva veliko medsebojnega izmenjavanja podatkov 

med zaposlenimi in študenti ter mnenj, prenosov idej, zamisli in rešitev. Nadrejeni 

komunicirajo s tem namenom, da bi informirali sodelavce, pridobivali koristne 

informacije, ter predvsem da bi vplivali na zaposlene. 

 

Sodelovanje je učinkovito takrat, kadar se zastavljene rezultate dosega ob čim manjši 

porabi sredstev. Rezultati so lahko različni: informiranost, sprememba stališč, hitreje in 

ob manjših stroških sestavljeno poročilo, boljša prepričljivost sporočil v komuniciranju ter 

večja odzivnost pri prejemnikih sporočil.  

S posameznimi podjetji in študenti lahko poteka sodelovanje na več načinov: 

 preko elektronske pošte, 

 osebnega razgovora in  

 organiziranih konzultacij. 

1 DOBRI MEDOSEBNI ODNOSI – POGOJ ZA USPEŠNO 

SODELOVANJE 

Učinkovito in uspešno sodelovanje je odvisno od odnosov med študenti in predavatelji, 

zavzetosti študentov za dejavnost in samostojnosti študentov pri študiju ter naravnanosti 

udeleţencev v skupno urejanje zadev. Odnos med dvema posameznikoma največkrat 

obsega razgovor, kjer pa so povratne informacije najbolj neposredne. Potrebna je 

izmenjava informacij in pridobivanje povratnih informacij povezanih z njihovim študijem. 

Pri dajanju povratnih informacij posameznik opiše, kako je doţivljal vedenje drugega. Na 

ta način izvemo, kako naše vedenje vpliva na druge in kako ga zaznavajo. Če ga drugi 

zaznavajo drugače, kot smo nameravali, je to zelo koristen podatek, ki nam pomaga 

poiskati načine, kako spremeniti vedenje v ţeleni smeri (Lamovec, 1991).  

 

Informiranost vpliva na njihovo komuniciranje: čim popolnejša je, tem manj je dvomov 

in tem več je medsebojnega vplivanja. Le-to pa je poleg širjenja informacij druga 

pomembna naloga komuniciranja.  

 

Na odnose med udeleţenci vplivajo zlasti naslednji dejavniki: sprejemanje poštene 

kritike, razumevanje in medsebojna pomoč, varno opravljanje dela, ugled, ki ga uţivajo 

udeleţenci, počutje v oţji skupini ter moţnosti posvetovanja in spoštovanja osebnosti. Za 

delo z ljudmi je značilno vodenje drugih z direktno kontrolo, z zgledom in pripravljenostjo 

sprejemanja neprijetnih odločitev, kadar je to potrebno. Pogosto pa je potrebna obzirnost 

pri delu s teţavnimi ljudmi in prepričevanje.  

 

Po mnenju raziskovalcev je v organizaciji treba zagotoviti vodenje, kjer vodja z večjim 

dostopom do informacij usmerja najkrajše in najučinkovitejše rešitve, medsebojno 

spremljanje uspešnosti, ki se dogaja z namenom preprečevanja ali popravljanja napak, 

zlasti v stresnih situacijah. Za uspešno sodelovanje je potrebna tudi visoka stopnja 

medsebojnega zaupanja, saj nezaupanje zavira pretok informacij in povzroča napačno 

razumevanje določenih vedenj. 
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2 ELEKTRONSKO KOMUNICIRANJE 

Danes je elektronska pošta najbolj priljubljen nov način za pošiljanje sporočil med 

posamezniki in skupinami ljudmi. Elektronsko komuniciranje je oddajanje sporočil, 

podatkov in drugih informacij preko komunikacijskih linij, ki so razporejene po svetu ali 

samo od pisarne do pisarne (Moţina, 2004). Bogastvo informacij, ki so dosegljive preko 

elektronskih komunikacijskih linij, se povečuje z veliko hitrostjo. Uporabniki lahko 

doseţejo in bolj učinkovito izkoristijo več informacij. Preko tega se izboljša kakovost dela, 

ker je posameznik pogosteje v stiku z delom drugih. Obenem omogoča večjo stopnjo 

hitrosti medsebojnega delovanja, informiranosti in povezanosti. 

 

Na EDC Kranj  Višji strokovni šoli potekajo vsa tekoča obvestila preko elektronske pošte 

in prav tako obvestila za vpis. Le bodočim študentom pošljemo obvestila za vpis po 

navadni in elektronski pošti, saj nismo prepričani o tem, ali ţe vsi uporabljajo elektronsko 

pošto. Z začetkom novega študijskega leta povprašamo vse vpisane študente za naslov 

elektronske pošte in jih tudi pisno in ustno opozorimo, da bodo obvestila v zvezi s 

potekom izobraţevalnega procesa potekala preko elektronske pošte in uporabe spletne 

strani šole. Ugotavljamo, da vsi študenti s pridom uporabljajo elektronsko pošto, in jim je 

na podlagi rezultatov ankete ta način obveščanja najprimernejši in najhitrejši. 

3 OSEBNI RAZGOVOR  

Na začetku razgovora opredelimo namen, nato pa si sogovorniki povedo, kaj o 

obravnavani zadevi vedo. Uspešen je le razgovor, ki privede do zastavljenih ciljev, ki so 

sprejemljivi za obe strani. Ta način komunikacije na Višji strokovni šoli uporabljamo  pri 

izdelavi osebnega izobraţevalnega načrta in konzultacijah z mentorji praktičnega 

izobraţevanja. 

Učinkovit razgovor obsega tri temeljne dele (Zidar, Gale, 2005, 35): 

- priprave in uvod, v katerem analiziramo stanja in moţnosti, postavljamo cilje 

razgovora in pripravimo potek razgovora; sledi začetek razgovora z opredelitvijo 

teme in oblikovanja vzdušja; 

- jedro, v katerem naj bo seznanjanje z obravnavano zadevo (dajanje in 

sprejemanje informacij ter spraševanje); sledi dokazovanje in utemeljevanje 

stališč – zatem pa prepričevanje drugih sogovornikov o pravilnosti in 

sprejemljivosti teh stališč; 

- v sklepnem delu razgovora obvladujemo pomisleke in ugovore ter snujemo in 

uskladimo dogovor; razgovoru naj sledijo dogovorjene dejavnosti udeleţencev. 

 

Načrt razgovora obsega cilje in strategijo za doseganje teh ciljev. Cilji naj bodo dosegljivi 

in merljivi, strategija pa naj obsega tri usklajene sestavine: 

- način razgovora: naravnost ali posredno, prijateljsko ali zadrţano; 

- urejenost razgovora: zaporedje obravnavanih vsebin  predlogov, zahtev in 

nasvetov, delitev dela, časovni potek in okvir; 

- sredstva in zmoţnosti za razgovor: kakšne informacije potrebujemo in kakšne 

spretnosti, koliko časa predvidevamo za razgovor. 

 

Med študijskim letom za študente organiziramo konzultacije z mentorji praktičnega 

izobraţevanja. Študentom se prav ta način komuniciranja o izdelavi projektne naloge za 

praktično izobraţevanje zdi najprimernejši, saj le tako lahko dobijo vse potrebne 

informacije, ki pa jih preko elektronske pošte ne bi bilo mogoče. Z osebnim kontaktom 

laţje razumejo navodila svojega mentorja, kaj zahteva pri izdelavi in jih povprašajo, če 

jim kaj ni razumljivo. Le tako lahko mentor posreduje temeljito razlago. 

4 NAČINI SODELOVANJA S PREDSTAVNIKI PODJETIJ 

Komuniciranje s podjetji na EDC Kranj – Višji strokovni šoli največkrat poteka preko 

elektronske pošte ali z osebnim stikom. Poskrbimo, da predstavnike podjetij sprotno 

informiramo o pomembnih dogodkih, kot je obveščanje o datumu informativnega dneva, 

pošiljanje vabil na podelitve diplom in obletnice šole, ali pa jih povabimo na strokovna 
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srečanja, kjer razpravljamo o perečih problemih. Ob začetku novega študijskega leta jim 

pošljemo šolsko publikacijo o ponudbi izobraţevalnih programov. 

 

Strokovnjaki določenega strokovnega področja iz različnih podjetij na šoli sodelujejo kot 

predavatelji strokovnih predmetov, ki omogočajo, da v izobraţevalnem procesu nastopijo 

z aktualnimi temami in nas seznanjajo s tehnološkimi novostmi. Za naše študente 

organizirajo vaje na terenu, največkrat na čistilnih napravah, ali strokovne ekskurzije v 

Sloveniji in tujini. Ko so vaje opravljene in strokovne ekskurzije izvedene, nam 

predavatelji za arhiv šolske dokumentacije oddajo Poročilo o izvedbi. Redno vabimo tudi 

gostujoče predavatelje in strokovnjake iz prakse, ki sodelujejo v učnem procesu z 

raznimi predstavitvami, ter svoje izkušnje s področja gradbeništva posredujejo našim 

študentom. 

 

Posamezna podjetja imajo potrebe po izobraţevanju za določene poklice, zato v času 

vpisov finančno omogočijo izobraţevanje tistim, ki nimajo ustrezne izobrazbe ali ţelijo 

napredovati na svojem delovnem mestu. Ob koncu študijskega leta pa preverijo 

slušateljevo uspešnost tako, da jim šola pošilja potrdila o opravljenih izpitih.  

 

Za še večjo prepoznavnost šole enkrat letno oglašujemo v lokalnem časopisu, ali pa 

pripravimo predstavitev na radiu.  

4.1 POVRATNE INFORMACIJE PREDSTAVNIKOV PODJETIJ O SODELOVANJU Z 

VIŠJO STROKOVNO ŠOLO 

Ob koncu prejšnjega študijskega leta smo razdelili preko elektronske pošte anketne 

vprašalnike petim kadrovskim sluţbam posameznih podjetij s področja gradbeništva in 

komunale. Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov smo prejeli informacije o tem, kako dobro 

so seznanjeni z izobraţevalno ponudbo in kako zadovoljni so z znanjem svojih 

zaposlenih, ki so zaključili  študij na EDC Kranj  Višji strokovni šoli, ter naj bi podali 

predloge boljšega in skupnega sodelovanja. Zaradi premajhnega vzorca izsledki niso 

statistično dokazani. 

 

Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Vprašanja zaprtega 

tipa so imela do največ pet kriterijev, odprti tip vprašanj pa je anketiranim dopuščal 

moţnosti lastnega presojanja o sodelovanju z EDC Kranj – Višjo strokovno šolo.  

 

Po mnenju vseh anketiranih predstavnikov podjetij so njihovi delojemalci na Višji 

strokovni šoli pridobili dovolj strokovnega in teoretičnega znanja. Diplomanti višje 

strokovne šole pa nimajo teţav pri iskanju zaposlitve, saj se hitro zaposlijo neposredno 

po zaključku študija, ali pa na svojem delovnem mestu napredujejo.  

 

Po njihovem mnenju so v večini dobro seznanjeni z izobraţevalno ponudbo EDC Kranj, 

Višje strokovne šole in smo dobro prepoznavni  v lokalnem in širšem okolju. Predstavniki 

podjetij povsem menijo, da je sodelovanje dobro in so brez  predlogov, kako bi še bolje 

sodelovali pri določenih dejavnostih. V kolikor so potrebe delodajalcev po zaposlovanju 

večje od ponudbe, pogosto prihaja do kritike šolskega sistema na področju poklicnega 

izobraţevanja. 

 

Na ta način smo dosegli zastavljene namene in cilje, s katerimi smo seznanili celoten 

predavateljski kader in prav tako študente.  

4.2 POVRATNE INFORMACIJE ŠTUDENTOV O SODELOVANJU Z VIŠJO 

STROKOVNO ŠOLO 

Komisija za kakovost na EDC Kranj  Višji strokovni šoli dvakrat letno zbere in analizira 

rezultate o zadovoljstvu študentov z medosebnimi odnosi med študenti in zaposlenimi. 

Prav tako so z njimi izvedeni tudi pogovori, ki so prava priloţnost, da se lahko 

pogovorimo o delu in načinu oblikovanja ciljev. Ker so rezultati o oceni predavateljev 

presenetljivi, je čas izvedbe ankete izredno pomemben. Odločili smo se, da bomo ankete 
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višje strokovne šole izvajali v sredini študijskega leta in po končanih predavanjih, to je v 

maju tekočega leta. 

 

Študentje Gradbeništva in Varstva okolja in komunale so v večini najvišjo oceno pripisali 

medosebnim odnosom predavatelj/zaposleno osebje na šolištudent, dobremu vodstvu 

ter strokovnosti predavateljev. Študenti največkrat pohvalijo veliko prilagajanje, stalno 

dosegljivost po telefonu, dobro informiranost ter prijazen in profesionalen odnos osebja v 

referatu.  

5 ZAKLJUČEK 

Nosilci uspešnega sodelovanja so ravnatelji in predavatelji, ki s svojim ravnanjem in 

odnosom do študentov pripomorejo k odličnosti. Veliko pozornosti je potrebno namenjati 

ugodnemu ozračju, medosebnim odnosom in spoštovanju zaposlenih in študentov. Tako 

se ustvarja dobro počutje, to pa vpliva na kakovostno delo. Osebni pogovor s slušatelji je 

zelo pomemben, saj najboljšo in hkrati tudi najtehtnejšo povratno informacijo o 

kakovosti izobraţevanja podajo prav študentje, ki so izobraţevanje ţe končali, in prav 

tako njihovi delodajalci. 
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MERJENJE, ANALIZE IN IZBOLJŠEVANJE 
 

Mag. Martina Ribič univ. dipl. inţ. (martina.ribic@guest.arnes.si) 

 

Šolski center Ravne na Koroškem, Višja strokovna šola 

Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem 

 
POVZETEK 
 

Zagotavljanje kakovosti v vzgojno-izobraţevalnih organizacijah temelji na prepričanju, da 

se šole izboljšujejo z vlaganjem v znanje in da napredujemo z učenjem vsakega 

posameznika. Zavedati se moramo, da za rezultat vzgojno-izobraţevalnih prizadevanj vsi 

deleţniki prispevajo svoj deleţ, prav tako pa so pri tem vsi deleţni rasti, ki jo ti rezultati 

prinašajo. 

 

V Višji šoli Ravne smo merjenje, analize in izboljšave izvedli za študente, zaposlene in 

delodajalce. Zadovoljstvo smo merili z anketiranjem, skrinjico zaupanja in pogovori. 

Analizirali smo rezultate anket glede na rezultate ankete iz preteklega leta ter izvedli 

izboljšave. Zaradi premajhnega števila presojevalcev smo šele letos opravili prvo presojo 

in sicer v referatu, kjer smo za manjša odstopanja napisali korektivne ukrepe. Pripombe, 

ki so jih študenti posredovali v skrinjico zaupanja, smo v večini ţe realizirali. Vse meritve, 

analize in izboljšave smo zapisali v samoevalvacijskem poročilu, ki smo ga tokrat napisali 

po priporočenih smernicah projekta Impletum. 

1 UVOD 

Višja šola s sistematičnim pristopom razvija takšne aktivnosti in procese, ki vodijo v 

povečanje zadovoljstva vseh njenih udeleţencev z: 

 razumevanjem in izpolnjevanjem zahtev in pričakovanj vseh udeleţencev, 

 pridobivanjem in vrednotenjem rezultatov delovanja in uspešnosti višje šole,  

 nenehnim izboljševanjem, ki izhaja iz objektivnih merjenj in spremljanja 

delovanja višje šole.  

Temeljno izhodišče za pristop h kakovosti naše višje šole je PDCA krog ali krog nenehnih 

izboljšav.   

Shematični prikaz celovitosti delovanja višje šole v PDCA krogu prikazuje slika 1  

 

Slika 1: Shematični prikaz celovitega delovanja višje šole 

mailto:martina.ribic@guest.arnes.si
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2 MERJENJE 

Šola mora planirati in izvajati postopke, s katerimi meri in ocenjuje procese merjenja, 

analiziranja in izboljševanja vseh deleţnikov. 

Šola mora določiti metode, s katerimi meri učinkovitost in uspešnost procesov in 

rezultatov svojih storitev izobraţevanja. 

2.1 ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV 

Zadovoljstvo študentov merimo z različnimi metodami: 

- anketiranje študentov, 

- skrinjica zaupanja, 

- pogovori s študenti. 

 

Če v preteklosti podatki niso imeli večje vloge pri načrtovanju in odločanju, saj jih je bilo 

teţko pridobiti, analizirati in interpretirati, je to stoletje označeno kot informacijska doba. 

Dostopnost podatkov je skorajda neomejena in izobraţevanje je prav tako kot druga 

področja preplavljeno z njimi. Pomembno se je zavedati, da so podatki pomemben del 

nenehnega procesa analiziranja, iskanja globljih vpogledov, novega učenja in 

spreminjanja prakse na vseh ravneh. 

 

Anketiranje smo letos za razliko od lani izvedli s pomočjo računalnika ob zaključku 

predavanj. 

 

Anketiranje študentov smo izvedli s pomočjo naslednjih anket: 

- anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih, 

- anketa o šoli in študijskem procesu, 

- anketa o praktičnem izobraţevanju. 

Diplomantov še nimamo, zato nismo izvedli vprašalnika za diplomante/diplomatke. 

 

Skrinjico zaupanja, kamor študentje podajo svoja mnenja, pritoţbe, pripombe, predloge 

in pohvale, imamo v e- obliki.  

 

Pogovore s študenti opravlja ravnatelj in predavateljica pri predmetu Kakovost in 

zanesljivost proizvodnje. Študenti so rešili tudi vprašalnike, ki so jih sami sestavili. 

Upoštevamo pa tudi mnenja, ki nam jih posredujeta študenta, ki sta sestavni del komisije 

za kakovost.  

 

2.2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

 

Zadovoljstvo zaposlenih smo merili s pomočjo ankete o zadovoljstvu strokovnih delavcev 

in z letnimi razgovori z ravnateljem.  

 

2.3 ADOVOLJSTVO DELODAJALCEV  

Zadovoljstvo delodajalcev in mentorjev nismo izvedli s pomočjo anket, ampak z 

razgovori. Razgovore je opravila vodja praktičnega izobraţevanja. 

 

2.4 NOTRANJA PRESOJA 

 

Notranja presoja je ena od metod v procesu samoevalvacije. Namen presoje ni 

ocenjevanje dela ali iskanje napak posameznikov. Pomembno je vedeti, da je notranja 

presoja iskanje moţnosti in priloţnosti za izboljšanje in pomoč pri vodenju organizacije.  

Z notranjimi presojami ugotavljamo učinkovitost izvajanja sistema vodenja in dela ter 

uresničevanje ciljev kakovosti. 

Izvedli smo notranjo presojo v referatu. 
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3 ANALIZA 

1.1 ANALIZA ZADOVOLJSTVA ŠTUDENTOV 

Rezultati ankete o izvedbi predmeta in izvajalcih 

Povprečna ocena je 3,68. 

Rezultati ankete o šoli in študijskem procesu 

Povprečna ocena je 3,28. 

Rezultati ankete o praktičnem izobraţevanju 

Povprečna ocena je manj kot 3, vendar nam ta anketa ne da realne ocene, ker je 

sestavljena večinoma iz opisnega dela.  

 

Pritoţbe in pripombe iz skrinjice zaupanja so: 

- neurejenost WC-ja, 

- parkirišče, 

- dostop do interneta, 

- uradne ure referata, 

- spletna stran. 

 

Za te pripombe, v kolikor je to mogoče, poiščemo rešitve na sestankih komisije za 

kakovost.  

 

Rezultati ankete študentov 

Vprašalnik, ki so ga sestavili študenti, je prikazan v tabeli1. 

 

Tabela 1: Vprašalnik študentov 

Vprašanje 1 2 3 4 5 

Kako ocenjujete dostopnost literature ?      

Kako vam je všeč urnik?      

Kakšna se vam zdi dostopnost do interneta ?      

Ergonomija učnega mesta      

Kako ste zadovoljni z avtomatom s prigrizki ?      

Kakšna se vam zdi hitrost Wlan-a ?      

Kako ste zadovoljni s spletno stranjo šole ?      

Kako prijeten je vonj, ko vstopite v šolo?      

Kako ste zadovolji s tehnično opremo učilnice ?      

Strpnost profesorjev na predavanjih      

Kakšna je urejenost parkirnih prostorov ?      

 

Povprečna ocena vprašalnika je 3, 27.  

Najbolj nezadovoljni so z vonjem v šoli in z avtomatom s prigrizki. Z najvišjo oceno 4,1 

so ocenili vprašanje Strpnost profesorjev na predavanjih. 

1.2 ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

Povprečna ocena ankete o zadovoljstvu strokovnih delavcev je 4,34.  

1.3 ANALIZA ZADOVOLJSTVO DELODAJALCEV 

V podjetjih so s študenti zadovoljni. S strani delodajalcev ni bilo posebnih negativnih 

pripomb. Študentje, ki nimajo predhodne izobrazbe s področja strojništva, imajo velik 

primanjkljaj v znanju s področja strojnih elementov. 

1.4 ANALIZA NOTRANJE PRESOJE 

Z notranjo presojo v referatu smo ugotovili manjša neskladja in napisali korektivne 

ukrepe.  
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4 IZBOLJŠEVANJE 

4.1 IZBOLJŠEVANJE ZADOVOLJSTVA ŠTUDENTOV 

Študenti  so v lanskem šolskem letu rešili ankete za vse predmete in izvajalce in anketo o 

šoli in študijskem procesu  na zadnjih predavanjih v pisni obliki. Nato smo rezultate teh 

anket sami vnesli v računalnik in jih obdelali s pomočjo programa Evidenca. Letos pa so 

študenti rešili ankete s pomočjo računalnika na zadnjih predavanjih zato, ker smo ţeleli, 

da ankete izpolnijo samo študenti, ki obiskujejo predavanja. Poleg zgoraj omenjenih 

anket so študenti izpolnili tudi anketo o praktičnem izobraţevanju.  

 

V bodoče bo anketiranje  izvajal vsak predavatelj za svoj predmet na zadnjih 

predavanjih. Primerjava ocen anket je prikazana v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Primerjava ocen anket 

Anketa 20082009 20092010 

Anketa o izvedbi predmeta in 

izvajalcih 

 

4,28 3,68 

Anketa o šoli in študijskem procesu 3,72 3,28 

Anketa o praktičnem izobraţevanju 

 

/ 2,70 

Anketa o zadovoljstvu strokovnih 

delavcev  

4,26 4,34 

 

Anketa o šoli in študijskem procesu je dobila niţjo ceno, zaradi slabe ocene spletne 

strani, kar pa smo ţe uredili.   

 

Pri anketi o izvedbi predmeta in izvajalcih je najniţjo oceno dobilo vprašanje Raven 

zahtevnosti, kar je ustrezno glede na število kreditnih točk predmeta. Ta ocena je 

pričakovana, saj se v višje šole vpisujejo dijaki s slabim predznanjem in tudi iz drugih 

smeri.  

 

Povečali in asfaltirali smo parkirišče (slika 2). Parkirišče je od 15. ure dalje odprto za 

študente, v dopoldanske času pa morajo parkirati na parkiriščih v bliţini. 

 

Uredili smo 4 delovna mesta z računalniki (slika 3), poleg tega pa imamo v predavalnici 

še 16 prenosnih računalnikov za potrebe študentov. 

 

Med počitnicami smo uredili WC-je, študentke bodo dobile ključe za svoj WC (slika 4). 

Razpisali smo uradne ure referata in poenostavili spletno stran ter dodali stran za 

kakovost. 

 

 
Slika 2: Prenovljeno parkirišče 
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Slika 3: Delovna mesta z računalniki 

 

 
Slika 4: Prenovljeni WC-ji 

4.2 IZBOLJŠEVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

Tudi strokovni delavci smo rešili ankete na podoben način kot študenti. 

Najniţja ocena 3,25 je za prostor, kjer se pripravljamo na delo. Z oceno 3,75 je bilo 

ocenjeno vprašanje Plačilo je sorazmerno vloţenemu delu in trudu, zato smo se 

dogovorili, da bomo v bodoče za dodatno delo zaposleni nagrajeni. 

2.4 IZBOLJŠEVANJE ZADOVOLJSTVA DELODAJALCEV 

Zadovoljstva delodajalcev v lanskem študijskem letu sploh nismo merili, čeprav se 

zavedamo, da je to zelo pomemben deleţnik v izobraţevanju.  

 

Delodajalce smo opozorili, da nekateri študentje niso bili zadovoljni z nivojem dela, ki so 

ga morali opravljati in nesodelovanjem mentorja v podjetju pri določitvi teme za 

seminarsko nalogo. 

2.5 IZBOLJŠEVANJE REZULTATOV NOTRANJE PRESOJE 

Ker v lanskem študijskem letu zaradi le ene usposobljene notranje presojevalke nismo 

izvedli notranje presoje, smo letos usposobili še eno notranjo presojevalko in izvedli 

notranjo presojo v referatu. Presojanje ostalih področij še načrtujemo. Na tečaj za 
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notranjega presojevalca pa bomo poslali v bodoče še dva predavatelja.  Potrebno bo 

spremljanje izvedbe korektivnih ukrepov izvedene presoje.  

2.6 IZBOLJŠEVANJE SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA 

Zgoraj navedene podatke pa smo zbrali v samoevalvacijskem poročilu, ki smo ga lani 

izdelali le kot rezultate anket. Letos pa smo ga izdelali po priporočenih smernicah 

projekta Impletum.  

 

Samoevalvacija je občutljiv proces za šolo in posameznika ter poleg številnih prednosti s 

seboj prenaša tudi omejitve. 

 

Samoevalvacija je postopek, ki ga šola načrtuje in izvaja z namenom opisa in 

ovrednotenja svojega lastnega delovanja. Če  odnos do samoevalvacije v šoli ni 

pozitiven, je v šolah premalo zavedanja o pomenu in uporabnosti le-te, saj jo zaposleni 

vidijo le kot obvezo in ne kot orodje za izboljšave v šolah ali pa je prisotno pomanjkanje 

odprtosti, da bi kritično ovrednotili svoje delo.  

 

Samoevalvacije se lotimo iz več razlogov: 

- odkrivanje ali prepoznavanje prednosti in slabosti v delovanju šole, 

- spodbujanje razprave v šoli, 

- povezava z načrtovanje v šoli. 

5 SKLEP 

Da bi uspeli v spreminjajočem in vedno bolj kompleksnem svetu, je bistveno, da šole 

rastejo, se razvijajo, prilagajajo in prevzemajo pobude za spremembe, da bi lahko 

nadzorovale svojo lastno prihodnost. Pomembno je, da se v šolah ti procesi uvajajo 

počasi in da se zaposleni najprej ozavestijo, da je načrtovanje izboljšav smiselno in 

uporabno. Naslednji korak je, da izbirajo smiselne in veljavne podatke, ki jih primerno 

analizirajo, na osnovi njihove interpretacije pripravijo načrte izboljšav in v nadaljevanju 

zbirajo podatke, da bi ugotovili, ali so izvedene dejavnosti vplivale na doseganje 

načrtovanih ciljev. 

6 VIRI 

Ţagar, Tatjana. Sistem vodenja kakovosti za Višje strokovne šole  Zahteve, 2008. 

Mateja, Brejc. Usposabljanje za samoevalvacijo, 2010. 

Poslovnik Višje strokovne šole Ravne. 

Samoevalvacijsko poročilo Višje šole Ravne. 

SIST EN ISO 9001:2008 

.  
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UPOŠTEVANJE PARTNERSTVA PRI VZPOSTAVLJANJU SISTEMA 

VODENJA KAKOVOSTI NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI ESIC KRANJ 
 

Mag. Lidija Grmek Zupanc (lidija.grmek@guest.arnes.si) 

 

ESIC Kranj, Višja strokovna šola, Ţupančičeva 22, 4000 Kranj 

 

POVZETEK 
 
Na Višji strokovni šoli ESIC Kranj namenjamo veliko pozornost vzpostavljanju sistema 

vodenja kakovosti. Ker smo nova šola, se nam zdi pomembno, da se ustrezno umestimo 

v našo regijo, v slovenski prostor in mednarodno okolje ter postanemo čim bolj 

prepoznavni. Menimo, da to lahko storimo samo v povezavi z vsemi našimi partnerji, kot 

ključne prepoznavamo delodajalce. V prispevku je prikazano upoštevanje partnerstva pri 

oblikovanju vizije, poslanstva in vrednot, pri določanju strateških ciljev v razvojnem 

načrtu ter pri pisanju poslovnika. V sklepu izpostavljamo osebno naravnanost 

posameznikov, ki vstopajo v partnerstvo. Ugotavljamo, da je šola tako močno vpeta v 

okolje, kolikor si je uspela zgraditi močan sistem partnerstva.  

1 UVOD 

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika je pod geslom partner zapisano »kdor s kom 

sodeluje, zlasti v gospodarstvu«, pod geslom partnerstvo pa najdemo »sodelovanje zlasti 

v gospodarstvu.« V nadaljevanju se bomo osredotočili predvsem na tisto sodelovanje, ki 

na različnih nivojih omogoča vzpostavljanje sistema kakovosti na naši VSŠ, to pa 

omogoča prepoznavnost šole v okolju, v katerem se nahajamo.  

 

Koncept razvoja višjega strokovnega šolstva temelji na filozofiji povezovanja 

izobraţevanja in dela. Smo nova višja strokovna šola, ki je prve študente sprejela pred 

letom dni. Ţe ob ustanavljanju in kasneje ob uvajanju programa so se mi velikokrat 

zastavljala vprašanja in pomisleki, kako delovati, skratka, kaj početi in na kakšen način, 

da bi se nova šola čim bolj smiselno vključila v okolje, v katerega je postavljena. Pri tem 

niso nepomembne vezi z ekonomsko-trgovsko šolo in ekonomsko gimnazijo, ki se 

nahajata znotraj istega centra. Prav tako niso nepomembne vezi z nekaterimi ostalimi 

višjimi strokovnimi šolami v Kranju oziroma regiji, ki so nam nudile veliko pomoč.  

Zavedamo pa se pomena bodočih odjemalcev naših uslug, torej delodajalcev, ki ţe 

sprejemajo naše študente na prakso. To je ključno partnerstvo, zato ga bomo krepili in 

negovali. Pomembno vlogo ima pri tem organizator praktičnega izobraţevanja, ki 

komunicira z njimi. Dodana vrednost, ki jo bodo prinesle diplomske naloge, bo nastala 

zlasti na tej vrsti sodelovanja med študenti, mentorji v podjetji in predavatelji.  

2 VZPOSTAVLJANJE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI NA VIŠJI 

STROKOVNI ŠOLI ESIC KRANJ 

Pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti izhajamo iz sistema vodenja kakovosti za 

Višje šole, iz Zahtev. To je dokument, ki je bil pripravljen za potrebe projekta Impletum, 

izhaja pa iz podobnega dokumenta Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraţevanja, SIQ, 

2006, in upošteva ISO 9001 in model poslovne odličnosti (EFQM).  

 

Na str. 4 ţe omenjenih Zahtev je med definicijami, kdo so udeleţenci v procesih 

izobraţevanja, zapisano: »…študenti, strokovni delavci (predavatelji, inštruktorji, 

knjiţničarji) strokovni delavci (laboranti), drugi delavci (tehnični, upravni) zaposleni na 

šoli, delodajalci, lokalne skupnosti, širša druţbena skupnost in drugi zainteresirani«. Na 

str. 5 v poglavju 2.1 Zavezanost vodstva »…vodstvo šole ustvarja in vzpodbuja okoliščine 

za povezovanje z druţbenim okoljem…« 

 

mailto:lidija.grmek@guest.arnes.si
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Glede na zgoraj zapisano lahko povzamem, da sodelovanje pri vzpostavljanju sistema 

kakovosti poteka na 3 ravneh:  

- znotraj organizacijske enote VSŠ,  

- znotraj centra ESIC Kranj, 

- navzven pa prek predavateljev, ki so zaposleni v gospodarstvu, zunanjih članov 

strateškega sveta, delodajalcev, lokalne skupnosti itd.  

Znotraj organizacijske enote VSŠ ESIC Kranj sodelovanje pri vzpostavljanju sistema 

kakovosti teče predvsem med člani komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in 

študenti, predavatelji, člani strateškega sveta in študijske komisije, delodajalci in svetom 

zavoda.  

 

Znotraj centra ESIC Kranj je ustanovljena komisija za kakovost ESIC Kranj. Na skupnih 

sestankih koordiniramo delo na področju kakovosti za vse organizacijske enote. Tudi 

prijava za zunanjo presojo na SIQ je enotna, seveda z obrazloţitvijo, za katere 

organizacijske enote jo naročamo.  

3 PARTNERSTVO PRI OBLIKOVANJU SKUPNE VIZIJE 

V zimskem semestru 2009/2010 smo v programu Ekonomist pri predmetu organizacija in 

menedţment podjetja obravnavali tudi poglavje Politika in strategija podjetja. Pri tem 

poglavju so se študenti seznanili s pojmi vizija, poslanstvo, vrednote in tudi razumeli, da 

so za organizacijo temeljnega pomena.  

 

Pri vajah so poleg ostalih nalog poskušali oblikovati tudi vizijo in poslanstvo naše nove 

šole. Pri tem smo uporabili posebne nagovore, ki so jih spodbudili k razmišljanju. 

Študenti so odgovarjali na naslednja vprašanja:«Kakšno šolo si ţelite? Kakšni odnosi med 

študenti in predavatelji ter med študenti samimi naj bi v taki šoli prevladovali? Kakšen 

odnos do znanja bi morali imeti v šoli dijaki in kakšnega predavatelji? Kaj bi morali 

storiti, da bi se študenti v šoli več naučili in se počutili bolje? Zapišite kratko misel, ki naj 

izraţa, kakšno šolo (kakšne odnose med študenti in predavatelji, odnos do znanja, 

razmere v šoli, odnos do delodajalcev oziroma vseh ostalih) si ţelite.« 

 

Na seji predavateljskega zbora se je vodstvo obrnilo na predavatelje z naslednjima 

vprašanjema: »Kakšno šolo ţelite zase, za študente, za okolje? Kako/kakšno šolo vidite 

čez pet ali šest let?« 

 

Predavatelje smo povabili, naj o teh vprašanjih razmislijo, vzamejo pripravljeni list in ga 

izpolnijo.   

 

Po elektronski pošti smo o tem povprašali tudi delodajalce. Nagovor je bil podoben tudi 

zanje. Odgovarjali so na isti način, kot so pošto prejeli.  

 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je potem pregledala vse odgovore in s 

tem opravila veliko delo. Pri vseh je izluščila le bistvene vsebinske elemente.   

 

Najboljši zapis vsebinskih predlogov je oblikoval predavatelj za predmet poslovno 

komuniciranje. Na komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je bil ta predlog tudi 

potrjen.  

4 PARTNERSTVO PRI OBLIKOVANJU POSLOVNIKA 

Poslovnik je pravzaprav zakonik, ki za šolski zavod ali šolo določa pravila delovanja, to pa 

zato, da bi čim bolje delovala. Organizirani smo v center ESIC Kranj, ki je sestavljen iz 

treh srednješolskih in ene višješolske enote. Ker imata dve srednješolski enoti ţe vpeljan 

in certificiran sistem kakovosti po KzP, to pomeni, da imata tudi veljavni poslovnik.  

 

Zaradi različnosti delovanja smo se odločili, da bo imela naša Višja strokovna šola svoj 

poslovnik. Skupna bodo le poglavja, ki se v glavnem nanašajo na poslovno funkcijo 
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(Zagotavljanje virov). V tem smislu sodelujemo z vodji kakovosti Gimnazije in 

Ekonomsko-trgovske šole znotraj centra ESIC Kranj.  

 

Pisanja poslovnika je v pristojnosti ravnatelja, smiselno pa je, da si pridobi pomoč pri 

posameznih poglavjih. Pri nas je tako sodelovala predavateljica, za svoje področje pa še 

organizator praktičnega izobraţevanja, knjiţničarka in referentka.  

 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je temeljito pregledala poslovnik in 

predlagala popravke. Končna verzija poslovnika je bila posredovana svetu zavoda in 

potrjena.   

5 PARTNERSTVO PRI OBLIKOVANJU RAZVOJNEGA NAČRTA 

Razvojni načrt razumemo kot temeljni dokument, ki nas bo vse zaposlene povezoval pri 

uresničitvi vizije, poslanstva in vrednot, ki smo jih ţe izoblikovali skupaj s ključnimi 

udeleţenci. Pri tem pa si je bilo potrebno zastaviti primerne strateške cilje.  

 

V okviru delavnice za predavatelje smo razmišljali o pomenu razvojnega načrta za šolo, 

nato pa smo naredili analizo SWOT. Razdelili smo se v štiri skupine. Prva je razmišljala o 

naših prednostih, druga o slabostih, tretja o priloţnostih in četrta o nevarnostih. 

Zanimivo je bilo spremljati zavzetost in prizadevnost navzočih. Začutili smo, da je 

nadaljnja usoda naše šole močno odvisna od nas samih in naših pričakovanj. Prav 

pričakovanja, ki jih obrusi realnost, so temeljni kamen, na katerem stoji vsak razvojni 

načrt.  

 

Na podlagi te analize, vizije in anketiranja (študentov, aktivov in delodajalcev) smo v 

strateškem svetu postavili strateške cilje. V strateškem svetu so tudi zunanji 

predstavnik, direktorica Gospodarske zbornice, OE Kranj, podjetnica itd.  

 

Omenjene cilje smo zapisali v razvojni načrt skupaj s ključnimi dejavnostmi, s katerimi 

jih bo mogoče doseči. Ključne dejavnosti vsako leto konkretiziramo v letnih delovnih 

načrtih.  

6 RAZUMEVANJE ZUNANJE PRESOJE SISTEMA VODENJA 

KAKOVOSTI KOT PARTNERSTVA Z ZUNANJIM SVETOM 

Zunanjo presojo bodo izvajali v mesecu maju 2011 neodvisni zunanji ocenjevalci z SIQ, 

ki so seveda naši zunanji partnerji. Vendar pa bi na tem mestu ţelela vzpostaviti 

prepletenost vsebinskega in komunikacijskega vidika presoje.  

 

Zunanja presojo naj bi nam pokazala sliko, kako nas v izpolnjevanju zahtev sistema 

kakovosti vidijo drugi. Hkrati pa naj bi nam zunanja presoja pomenila korak k 

izboljševanju sistema, zlasti prek priporočil. Zunanjo presojo tako lahko razumemo na 

dva načina: kot ocenjevanje po eni in kot svetovanje po drugi strani. Če je prvi del vezan 

predvsem na sedanjost, je drugi povezan s prihodnostjo in novimi usmeritvami. To 

pomeni, da se iz priporočil razvijajo nove izboljšave, do katerih smo prišli prek 

partnerstva z usposobljenimi in izkušenimi presojevalci. 

 

V skladu s 15. členom ZVSI (točka 2) komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega šolstva in opravi primerjanje z drugimi šolami 

doma in v tujini ter pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo 

visokega šolstva in Komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov.  
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7 DRUGA ZUNANJA PARTNERSTVA: MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO 

IN ŠPORT, VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŢBA V CELJU, 

SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL, PROJEKT IMPLETUM…  

VSŠ ESIC Kranj sodeluje z Ministrstvom za šolstvo in šport (Razpis za vpis v Višješolske 

študijske programe) ter Višješolsko prijavno sluţbo v Celju. Ta partnerstva so osnovna 

oziroma so določena z zakonom in ne pomenijo nekega nadstandarda.  

 

Sodelovanje z zunanjimi partnerji je povezano prek različnih seminarjev tudi s 

Skupnostjo višjih strokovnih šol ter projektom IMPLETUM. Čeprav v tem projektu ne 

sodelujemo aktivno, ampak zgolj kot uporabniki njihovih izdelkov (gradiva za 

predavatelje, informacije na spletnih straneh, seminarji o novostih itd.), nam to 

partnerstvo pomaga pri zagotavljanju večje kakovosti na naši šoli.   

 

Omeniti moramo seveda tudi mednarodne projekte in partnerje, s katerimi sodelujemo 

oziroma smo jih z njimi ţe vzpostavili ustrezne povezave. Menimo, da takšna partnerstva 

širijo moţnosti za sodelovanje z vedno novimi partnerji.  

8 SKLEP 

Partnerstvo zahteva, da smo sposobni timskega dela – da spoštujemo drugače misleče, 

smo kooperativni, imamo pogajalske sposobnosti in smo zmoţni enakopravne diskusije. 

Sposobni moramo biti problemskega razmišljanja in vsakodnevnega reševanja 

problemov. Če smo pozitivno naravnani in imamo ţeljo po vključevanju v novo okolje, 

potem lahko gradimo partnerstvo z drugimi.  

 

Če smo na začetku govorili o umeščenosti v okolje, gre pravzaprav ravno za to – za 

partnerstvo v tem in širšem okolju. Čim trdnejše je partnerstvo, tem bolj je šola 

zasidrana v okolje. Če so vezi šibkejše, je več moţnosti, da taka šola ne bo prestala 

viharjev časa in raznih preizkušenj. 
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Poslovnik kakovosti ESIC Kranj (Gimnazija in Ekonomsko-trgovska šola). Kranj, 16. 4. 
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HRBTNA STRAN KAKOVOSTI 

mag. Aleš Tankosić (ales.tankosic@tsc.si) 

 

TŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica 

POVZETEK 

V klasični literaturi s področja menedţmenta so predstavljene predvsem »svetle strani« 

kakovosti, kar je zagotovo koristno. Naš namen je, da v referatu kritično razmišljamo o 

potencialnih pasteh (»temnih straneh«), ki jih dolgoročno lahko prinese izvajanje procesa 

zagotavljanja kakovosti. Če ţelimo dejansko razumeti proces kakovosti, je vsekakor 

dobrodošlo, da se soočimo tudi s »temno stranjo« oz. da pojav opazujemo iz različnih 

zornih kotov. Diskurzivna analiza je osnovana na Lacanovi teoriji psihoanalize, katere 
zagovornik je tudi Slavoj Ţiţek. 

Biti »Claudia Schiffer« 

Kakovost je tesno povezana s standardi. Standardi predstavljajo osnovo delovanja 

druţbe nasploh, saj smo človeška bitja v samem temelju standardizirana z jezikom. 

Standardi pa obenem predstavljajo tudi omejitev. Fill (2006, 433) ugotavlja, da prevelika 

teţnja po standardizaciji duši kreativnost. Kreativnost pa je danes pogosto izraţena 

specifika in predstavlja pomemben dejavnik za uspešno in učinkovito poslovanje 

organizacije. Kreativnost namreč ne rešuje samo umetniško estetskih problemov, temveč 

tudi gospodarske, politične in sociokulturne (Weisberg 2006). Avtorji navajajo, da 

predstavlja kreativnost eno izmed ključnih dejavnikov za preţivetje organizacij (Taylor in 

Callahan 2005, 247; Powell 2008, 158). 

 

Avtorji obenem ugotavljajo, da je kreativnost pogosto osnovana na intuiciji (Powell 2008, 

158; Jalan in Kleiner 1995, 21; Piirto 2004, 4987). Intuicija pa je v veliki meri rezultat 

nezavednih procesov (Ritchie et al. 2007, 145; Sinclair in Ashkanasy 2005, 357). Glede 

na to, da se osredotočamo na razumevanje »temne - hrbtne strani« kakovosti bomo v 

nadaljevanju razvijali diskurz predvsem s pogleda »nezavednega«. Pri tem se bomo 

omejili na vprašanje zadovoljstva odjemalcev2 glede na določen produkt3.  

 

Kakovost produkta je neposredno vezana tudi na marketinško komunikacijske strategije 

organizacije. Kot primer bomo uporabili TV-oglas za podjetje Citroën (model Xsara), v 

katerem nastopa Claudia Schiffer4. V TV-oglasu Claudia Schiffer poljubi ţabo in kot 

uresničitev njene ţelje se prikaţe oz. se 'materializira' vozilo Citroen Xsara. Fill (2006, 

130) ugotavlja, da je namen Claudie Schiffer v ustvarjanju asociativnega ozadja, kjer 

odjemalec prejme določen stimulans (vizualni / slišni), povezan s Claudio Schiffer, kar ga 

posredno asocira na model Xsara oz. na blagovno znamko Citroën. Predpostavimo, da Fill 

(2006, 130) na ta način govori o »svetli strani« marketinško komunikacijske aktivnosti.   

 

Na TV oglas lahko pogledamo iz drugega zornega kota (»temno stran«) in rečemo, da s 

tem, ko kupimo Xsaro, v bistvu na nezavedni ravni 'kupimo' del / nekaj Claudie Schiffer.  

Če se izrazim z Lacanom, Objekt a kot objekt fantazme je tisto »nekaj v meni več kot 

jaz«, zaradi česar se zdim sam sebi »vreden ţelje Drugega«. Vseskozi moramo imeti 

pred očmi, da ţelja, ki jo »realizira« (uprizori) fantazma, ni subjektova lastna ţelja, 

temveč ţelja Drugega: fantazma, fantazmatska tvorba je odgovor na uganko »Che 

vuoi?«, »To mi govoriš, toda kaj hočeš v resnici s tem reči?«, ki izraţa subjektovo 

prvotno, konstitutivno pozicijo. Izvorno vprašanje ţelje ni neposredno »Kaj hočem?«, 

temveč »Kaj hočejo drugi od mene? Kaj vidijo v meni? Kaj sem za druge?« (Ţiţek, 1997, 

17).  

                                           
2 Izraz odjemalec zajema specifike kupca, potrošnika, uporabnika, stranke itn. 
3 Izraz produkt zajema izdelke kot tudi storitve (npr. izobraţevalni proces). 
4 TV oglas je bil med drugim predvajan tudi na nacionalni televiziji.  
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Kot se je izrazil Lacan, je problem človeške ţelje v tem, da je vselej »ţelja Drugega«: 

tako ţelja po Drugem, ţelja biti objekt ţelje Drugega, in, še zlasti, ţelja po tem, kar si 

želi Drugi; zavist in resentiment sta torej konstitutivni potezi človekove ţelje (Ţiţek, 

2007, 82). Pogled lahko apliciramo s pomočjo hipotetične matrice5, ki se ne  napaja z 

nekakšno mehansko energijo (npr. kinetično energijo), kot bi  lahko naivno pričakovali, 

saj se posameznik lahko izčrpa (pregori), napaja se z njegovimi ţeljami, to je s 

preseţkom, ki se ga ni mogoče otresti. 

 

Napajanje matrice se v tem primeru med drugim manifestira tudi na osnovi ţelje po 

druţbenem priznanju, kot ga je dosegla Claudia Schiffer. Fantazija se namreč veţe na 

objekt mali a, ki je ţelja Drugega in na ta način zgradi prizor, v katerem je uţitek, za 

katerega smo prikrajšani, skoncentriran v Drugem, ki nam ga je ukradel.  

 

Če pogledamo s »temne strani«, lahko rečemo, da višje strokovne šole ne hrepenijo po 

produktu »kakovosti« zaradi snovnih značilnosti samega produkta, temveč zaradi odziva 

drugih na ta produkt. Naše ţelje si potrjujemo tako, da si drugi  ţelijo isto kot mi, torej: 

če si drugi ţelijo isto stvar, je potem to tudi vredno naše ţelje. Povedano drugače, če je 

»kakovost« s stališča profitnih organizacij nekaj pozitivnega, koristnega, druţbeno 

priznanega, potem je to privlačno, koristno oz. »nujno potrebno« tudi za npr. javne višje 

strokovne šole.  

 

Trik je namreč v tem, da (a) ni tisto, kar ţelimo, kar iščemo, temveč prej tisto, kar 

poganja našo ţeljo v smislu formalnega okvira, ki daje konsistentnost ţelji: ţelja je 

seveda metonimična, premešča se od enega objekta k drugemu; vendar pa skozi vse te 

premestitve vendarle ohranja minimum formalne konsistentnosti, niz fantazemskih 

potez, zaradi katerih, če nanje naletimo v konkretnem objektu, začnemo ţeleti ta objekt 

 objekt ţelje, objekt a (objet a) kot razlog ţelje ni nič drugega kot ta formalni okvir 

konsistentnosti (Ţiţek, 1997, 36).  

 

Lahko poveţemo, da so koordinate subjektove želje podane na osnovi fantazije, le-ta pa 

se veţe na preseţni uţitek kot vzrok objekta-ţelje, ki je posledica artikulacije potrebe, 

kar ima za rezultat preseţek. Na osnovi fantazije se učimo, kako ţeleti. Preseţek tako leţi  

v sami naravi ţelje, ki vselej terja več in se ne more ustaviti, ne more zadovoljiti. Ta 

značilnost pa se kaţe med drugim tudi v tem, da začnemo ljudje razmišljati in delovati na 

podoben način. 

 

Globalni moţganski nevroni 

 

V začetku so profitne organizacije medsebojno povzemale in vpeljevale dobre prakse, 

sedaj se to širi na neprofitne organizacije. Poleg dobrih praks se prevzemajo tudi 

standardi, skupna izhodišča, na katerih so osnovane aktivnosti znotraj procesa kakovosti 

(npr. Poslovnik o kakovosti), kar je zagotovo dobro, saj ponujajo smernice in priporočila 

za delo. Če pogledamo z drugega zornega kota (»temna stran«), pa se postavi vprašanje 

večanja homogenosti kot posledica standardizacije. Višje šole v nekem smislu 

medsebojno »tekmujejo« za kvantiteto in kvaliteto vpisanih študentov, za ugled in status 

v druţbi. Pri tem pa izpostavljajo, v čem so »drugačne« od ostalih konkurentov, v čem so 

unikatne. 

 

Unikatnost je pogojena s kreativnostjo in ne s homogenostjo kot posledica 

standardizacije. Če pogledamo skupino vrhunskih športnikov, npr. šprinterje, v 

medsebojnem tekmovanju, lahko opazimo, da med njimi ni značilne diferenciacije. Enaki 

so si v izgledu, enako se obnašajo, celo enako govorijo (v intervjujih lahko opazimo, da 

uporabljajo neko obliko standardizirane retorike). Dolgoročno se na ta način lahko ustvari 

»sivina«, ki duši kreativne procese.  

 

Če k temu dodamo še Lacanov paradoks glede zadovoljevanja ţelja (zadovoljstva), lahko 

predpostavimo trend naraščanja k teţnjam po uvajanju še bolj natančno opredeljenih in 

merljivih standardov znotraj katerih bodo višje šole oblikovale konkurenčno prednost. To 

                                           
5 Ideja je zasnovana na osnovi trilogije Matrica.  
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lahko privede do »Singapurskega sindroma«, kjer so odjemalca na izhodu »mega 

nakupovalnega centra« anketirali glede zadovoljstva, o predhodni izvedeni anketi, ki jo je 

odjemalec podal na izhodu določene trgovine.  
 

Vprašati se moramo, ali si dejansko ţelimo »sivine«, masovne druţbe z nezmoţnostjo 

identificiranja tako višjih šol kot tudi posameznika. Nekateri bodo to lahko celo razglasili 

kot veliko osvoboditev. Olajšanim bremena lastnih identitet nam ne bo potrebno 

sprejemati odgovornosti za naša dejanja.  

 

V iskanju »svetega graala« 

 

Danes smo priča ekstremnim resničnostnim oddajam, kot je npr. oddaja »Ţelim znan 

obraz«, kjer posameznika s pomočjo medicinske tehnologije fizično predelajo, 

transformirajo v podobo njihovih vzornikov. Mar ni to primer ekstremne standardizacije, 

ko tisto v dobesednem pomenu prevzame subjektovo mesto prezentacije znotraj 

fizičnega sveta?  

 

Upravičeno se lahko vprašamo, ali si morda fizično 'predelan' subjekt v podobi Claudie 

Schiffer ţeli še nekaj več, npr. imeti zavest svojega zvezdnika, se pravi čutiti in gledati 

kot njegov/njen zvezdnik. Saj četudi bi do potankosti predelani subjekt izgledal kot 

Claudia Schiffer, gre kot v primeru enojajčnih dvojčkov, za enako fizično podobo z 

različno vsebino.  

 

Zamisel o digitalizirani zavesti ni niti tako iluzorna in lahko predstavlja prodajni 'hit' 

prihodnosti v primeru, da drţi  eliminativistična teorija (reduktivni materializem) o 

zavesti (zavest je iluzija), katero zagovarja Churchland (1994). Povezuje jo s tem, da 

kvalije lahko reduciramo oz. da kvalij ni (Churchland, 1994), posledica redukcije ali 

eliminacije kvalij pa je, da lahko s pomočjo napredne tehnologije zavest digitaliziramo 

(Blackmore, 2005, 5163). Anti-intuicionistična lepota te pozicije je, da obrne na glavo 

subjektivistični fenomenalizem – tu je čista fenomenalnost tista, ki ne obstaja (Ţiţek, 

2005, 39). 

  

Predpostavimo predelanega posameznika, ki dejansko izgleda kot Claudia Schiffer. 

Subjekt namreč lahko predpostavlja, da bo s tem, ko izgleda kot Claudia Schiffer, 

zapolnil svoj manjko (zev) svoje lastne ţelje, ki pa je v bistvu praznina ţelje Drugega. 

Tak subjekt se najverjetneje ne bo nahajal znotraj polja lastnih izbir, temveč je privezan 

na svoje fantazije, ki so mu nedostopne. Tako lahko rečemo, da fantazije veţejo subjekt 

v polje ideologije znotraj matrice oz. drugače povedano, matrica ne ponuja simbolne 

identitete, temveč poskrbi za neomejeno dinamiko fantazij o lastnem uţitku. Znotraj 

okvirov standardizacije lahko Ţiţkovo (2001, 64) vprašanje, ali v svojih »realnih 

ţivljenjih« vselej ţe igramo vlogo  nismo tisto, kar smo, pač pa igramo sebe6, obrnemo 

in se vprašamo, v kolikšni meri znotraj svojih »virtualnih ţivljenj« lahko igramo drugega, 

oziroma koliko se tisto Drugo izmika kot radikalna nezmoţnost transformacije. 

 

Pogled skozi matrico nam kaţe, da se »kakovost« v obliki simbolne strukture postavi v 

vlogo Velikega Drugega, govori skozi subjekt. Namreč, poanta Lacanove trditve o 

subjektovem konstitutivnem »razsrediščanju« ni v tem, da moje subjektivno izkustvo 

upravljajo objektivni nezavedni mehanizmi, ki so »razsrediščeni« glede na moje 

samodoţivljanje in kot taki onstran mojega nadzora (kar je poanta vsakega materialista), 

pač pa nekaj mnogo bolj šokantnega – prikrajšan sem celo za svoje najbolj intimno 

»subjektivno« izkustvo, za to, kakšne se mi stvari »resnično zdijo«, za izkustvo temeljne 

fantazme, ki konstituira in zagotavlja jedro moje biti, saj je ne morem nikoli zavestno 

doţiveti in vzeti nase (Ţiţek, 2004, 171172). Nezavedno se vselej kaţe kot tisto, kar 

omahuje v neki subjektovi razpoki - v razpoki, iz katere privre najdba, ki jo Freud enači z 

ţeljo (Lacan 1996, 27). 

 

                                           
6 Dobrodošli doseţek oddaje »The Big Brother« je, da nas spomni na to grozljivo dejstvo (Ţiţek 2001, str. 64). 
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To nas privede do travmatičnega spoznanja, da funkcija »kakovosti« ni v tem, da nam 

ponudi moţnost pobega iz naše »realnosti«, ampak nam ponudi druţbeno realnost kot 

pobeg od nekega  travmatičnega realnega jedra.  

Ali to lahko poveţemo z ugotovitvami nervoznanosti, konkretno nevromarketinških 

raziskav Martina Lindstroma7 (2009), ki nam je postregel s šokantnimi ugotovitvami 

Orwellovskih razseţnostih. Lindstrom (2009, 15) povzema ugotovitve raziskave:  

»Z uporabo najbolj naprednih znanstvenih orodij smo uspeli razkriti prikriti 

resnice o tem, kako znamčna in trţniška sporočila delujejo na človeške 

moţgane, kako se naše najbolj resnično sebstvo odziva na draţljaje, ki gredo 

mnogo globlje kot zavestne misli, in kako naše nezavedno nadzira naše 

obnašanje (ponavadi je to obnašanje ravno nasprotno od tistega, kar mislimo, 

da je)«. »Zdaj, ko vemo, da je pribliţno 90 odstotkov odjemalčevega 

obnašanja nezavednega, je prišel čas  za spremembo paradigme (Lindstrom 

2009, 128).« 

 

O tem, da odgovori na anketne vprašalnike, izjave intervjuvancev ne odraţajo 

dejanskega mnenja subjekta ,odpira še eno izmed potencialnih »temnih strani« procesa 

kakovosti, saj so indikatorji o zadovoljstvu v veliki meri vezani ravno na pridobivanje 

povratnih informacij s strani odjemalcev.   

 

Ali to pomeni, da bodo višje šole v ţelji pridobivanja verodostojnih podatkov, ki se 

»skrivajo« v nezavednem odjemalca, morale poseči po npr. fMRI8 tehnologiji ali drugi 

podobni tehnologiji. Ideja tudi v tem primeru ni tako zelo iluzorna, saj nam  Hitachi (glej 

Shindou) za dobrih 70.000 evrov ponuja prenosni9 analizator delovanja moţganov? 

 

Ali lahko ugotovitve nevroznanosti primerjamo z Lacanovo fantazmo, ki je objektivno 

subjektivna, saj označuje neko najbolj notranjo subjektivno vsebino, nek proizvod 

domišljijske dejavnosti, ki pa je na paradoksen način »desubjektiviziran«, nedostopen 

subjektovem neposrednemu izkustvu.  

 

Ţiţek (2005, 3437) kategorično zavrača vez med nevroznanostmi in psihoanalizo. Avtor 

zagovarja stališče, da je potrebno  razviti nek koncept do njegovih skrajnosti in radikalno 

abstrahirati od drugega – na primer z razvitjem nevroznanosti v najčistejši obliki. V tej 

točki bi nato naleteli na zev, ki odpre prostor za drugi pristop. 

 

Pogled na matrico lahko obrnemo in rečemo, da se matrica napaja z željami v smislu 

'vrnitve domov', to je v »Eno je vse, vse je Eno« in da je standardizacija pot za 

doseganje tega cilja. Ali lahko rečemo, da na nezavedni ravni teţimo nazaj k izvoru, da 

smo v neki točki (npr. veliki pok) bili vrţeni, izgubljeni v polju drugačnosti. V 

hipotetičnem smislu lahko rečemo, da obstaja neke vrste kolektivna zavest/nezavedno, ki 

presega celo Jungovo pojmovanje, nekaj kar se je ujelo znotraj matrice in teţi nazaj, k 

osnovnemu stanju. To, da se standardiziramo, da teţimo k homogenosti, da kopiramo 

drug drugega, ni odtujevanje, temveč pribliţevanje, v nekem smislu evolucijski razvoj.  

 

Očitek antimaterialistov na Lacanov model je lahko med drugim osnovan tudi na Lacanovi 

nujnosti po ohranitvi enigmatičnosti kot posledica omejitve/limite znotraj 

štiridimenzionalnega prostora. Kot da bi ţeleli ţirafo v določenem trenutku spraviti v 

kocko z dolţino osnovne stranice, ki  je enaka višini ţirafinega trupa. Kakor koli kocko 

obračamo, vedno se srečamo s »preseţkom/manjkom«.  

 

Predpostavimo, da nam uspe tako imenovani 'kvantni preskok', ki nam omogoči, da 

izstopimo iz matrice, omejene znotraj štiridimezionalnega prostora in se lahko gibljemo 

                                           
7
 Menim, da je Lindstroma potrebno jemati z veliko mero previdnosti glede verodostojnosti raziskav. V 

njegovem delu niso razvidni metodološki opisi, obenem pa ga je potrebno jemati zelo resno, saj gre za 
odmevno osebnost, njegovo delo pa predstavlja prodajno uspešnico. 
8 Functional magnetic resonance – najpogosteje uporabljeno v Nevromarketingu.  
9 Značilnost prenosnih tehnologij je, da jim cena s časom hitro pada in na ta način postanejo vse bolj dostopne.  
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po vzporednih vesoljih10 brez posledic. Na ta način se soočimo z »izvorom«, obenem se 

zavemo, kako smo lahko bili zaslepljeni s strukturo Velikega Drugega.  

 

Poglejmo primer kultne video igre »PacMan«. Predstavljajmo si hipotetično situacijo, kjer 

dva akterja v sami igri (glavni junak ter sovraţnik, ki ga lovi) razpravljata o smislu 

njihovega početja. Četudi bi akterja zavzela stališče, da njihovo početje (nabiranje 

kreditnih točk in beţanje oz. lovljenje) dejansko nima nobenega smisla in da sta ujeta v 

iluzijo (matrico), se še vedno ne zavedata, da je subjekt (človek, ki igra igro), ki tvori 

njihovo »realnost«, ravno tako subjekt ţelečega, ki tarna nad tem, kako je njegovo 

početje (igranje PacMana) brezsmiselno početje. Aplicirano skozi matrico dvig zavesti oz. 

»kvantni preskok« v neki skrajni obliki pripelje do soočenja z neko drugo obliko objekta 

mali a.  

 

V grobi poenostaviti lahko rečemo, da nam presečišče pogledov skozi Lacanovo 

psihoanalizo, matrico ter nevroznanosti podaja skupen element: ugotovitev, da dejansko 

ne moremo razumeti ţelje naših odjemalcev (posledično zadovoljstva), ker v sami osnovi 

ne moremo razumeti niti samih sebe. Poudariti je potrebno razliko, pogled skozi Lacana 

in matrico podajata omejitev kot 'a priori', medtem je omejitev s stališča nevroznanosti 

vezana na zavestno izkustvo.  

 

Poigrajmo se še z enim obratom. Predpostavimo, da bi ugotovitve nevroznanosti  

postregli s fascinantnim obratom, namreč, da bi za subjekta, ki ţeli izgledati in čutiti kot 

Claudia Schiffer, razlog objekt – ţelje (objekt mali a), predstavljala ravno njena 'hiba', 

nestandardizirana oblika zgornjih dvojk. 'Hiba', ki štrli izven standardiziranega modela 

'idealnega' nasmeha11. 

 

Toda, kaj bi nam v tem primeru pokazale ugotovitve nevroznanosti, dejansko »TISTO« 

ali samo odsev, odmev »TISTEGA«. Če vprašanje apliciramo skozi matrico, ni teţko 

povzeti, da bi opazovali zgolj odsev, odmev »TISTEGA«. 

 

Če pogled skozi matrico pripeljemo do skrajnosti, lahko rečemo, da vprašanje, ali se 

snovalci procesov kakovosti zavedamo, da »kakovost« in z njo povezana standardizacija 

(povečanje homogenosti) dolgoročno lahko duši kreativnost (ustvarja »sivino«), kar ni 

tako pomembno. Ključno vprašanje je ali »kakovost« to VE? 

 

…nazaj na »svetlo stran« 

 

Kot snovalci procesov kakovosti na višji šoli nosimo določeno odgovornost. Namen 

referata je v osvetlitvi potencialnih pasti, katerih naj bi se zavedali. Podani pogledi 

predstavljajo samo eno izmed moţnih gledišč. Bralec se lahko upravičeno postavi na 

stališče, da so podani pogledi preveč črnogledi, nerealni, filozofski. In res je tako, podani 

pogledi so nerealni, zasnovani so na izhodišču: Dvomim, torej sem!«. 

 

V enaki meri je ravno tako nerealen pogled na »kakovost« kot na nekaj absolutnega, kot 

na 'Resnico' oz. »sveti graal«, ki nam skozi precizno definirane standarde, skozi precizne 

instrumente ter predvsem kvantitativno metodološko paradigmo prikazuje realno stanje 

glede kakovosti delovnih procesov, produkta in s tem povezanega zadovoljstva naših 

odjemalcev.  
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Projekt Impletum 

Uvajanje novih izobraţevalnih programov na področju višjega strokovnega izobraţevanja v obdobju 2008–
11 
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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’ 

 


