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UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V VIŠJIH 
STROKOVNIH ŠOLAH 

 
 
Spoštovani! 
 
Za nami so tri leta delovanja delovne skupine za kakovost v višjem strokovnem 
izobraževanju v okviru projekta Impletum. Njeni rezultati so lahko v ponos vsakomur, ki 
deluje v višjem strokovnem izobraževanju. Razvila je sistem vzpostavitve in 
zagotavljanja kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju, ki je svojo vrednost med 
drugim dokazal tudi z izjemno usklajenostjo z namenom in izvedbenimi dokumenti 
Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu.  
 
Poleg številnih dokumentov v obliki smernic, zahtev in priporočil je delovna skupina z 
zunanjimi sodelavci izvedla vrsto usposabljanj in svetovanj. Njeno delo je bistveno 
prispevalo k razvijanju zavesti in znanj o tem, kaj je kakovost v višjem strokovnem 
izobraževanju v evropskem in slovenskem prostoru, zakaj jo je treba meriti in evalvirati, 
kako to najbolj objektivno narediti ipd. Tudi skoraj 90 % višjih strokovnih šol, ki so 
vzpostavile sistem vodenja kakovosti, kaže na zelo dobro delo naše delovne skupine za 
kakovost.  
 
Razviti sistem kakovosti lahko dojemamo kot zahteven in obsežen. Za tiste višje 
strokovne šole, v katerih je za vse sodelujoče kakovost njihova notranja nuja, da v vsaki 
situaciji naredijo najboljše za vse, razviti sistem kakovosti pomeni le potrditev njihovega 
dosedanjega dela in morebitno navodilo, kje bi lahko bile še boljše. Takšne višje 
strokovne šole zagotovo izpolnjujejo svoje poslanstvo in deluje družbeno odgovorno. To 
pa je osnovni namen vzpostavitve sistema kakovosti.  
 

mag. Marjan Velej, 
vodja projekta Impletum 

 
 
 
 

Kakovosti smo v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol dali že na začetku delovanja velik 
poudarek, ob zavedanju, da je potrebno zagotavljati kakovost vseh procesov.  Ponosni 
smo lahko na to, da nam je v sodelovanju s projektom Impletum uspelo zastaviti in 
postaviti učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti na večini višjih šol. Vzpostavili smo 
sistem, ki sledi vsem izhodiščem ISO standarda in je usklajen z Merili za zunanjo 
evalvacijo višjih strokovnih šol, ki jih je sprejela Nacionalna agencija  za kakovost v 
visokem šolstvu.  Da je delo na področju nudenja pomoči šolam za vzpostavitev sistema 
kakovosti dobro opravljeno, nakazujejo tudi odzivi na razpis za pridobitev priznanja za 
vzpostavitev sistema kakovosti v skladu s smernicami projekta Impletum. Aktivnost šol 
na področju kakovosti pa se izkazuje tudi z odzivom in primeri dobre prakse, ki bodo 
predstavljeni na 3. konferenci o kakovosti. 
Vsem, ki soustvarjajo kakovost na višjih strokovnih šolah, želim tudi v prihodnje uspešno 
delo.  

mag. Gabrijela Kotnik, 
predsednica komisije za kakovost pri Skupnosti višjih šol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Projekt Impletum se počasi izteka in s tem tudi Aktivnost 9 Kakovost. Torej je čas, da 
naredimo »inventuro« te aktivnosti. 
 
Namen Aktivnosti 9 Kakovost je bil pripraviti enotni sistem ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti, spremljanje njegovih rezultatov s pomočjo priprave letnih poročil o doseženi 
kakovosti izobraževalnega procesa v skladu s sistemom, ki velja v visokošolskem 
izobraževanju, organizirati usposabljanja na osnovi novih izhodišč za vodstva 59 šol za 
vodstva šol in komisije za kakovost. 
 
In doseženi rezultati? Izdali smo Zahteve sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih 
šolah, v šolah smo začeli izdelovati poslovnike kakovosti, organizirali smo več predavanj 
o sistemu vodenja kakovosti, svetovali, izdelali smo enotne vprašalnike za ugotavljanje 
kakovosti z imenom Evidenca, pripravili smo Priporočila za izdelavo samoevalvacijskega 
poročila, ki so usklajena z zahtevami Nacionalne agencije Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu, izvedli smo razpis za zunanjo evalvacijo samoevalvcije, 
usposobili smo več kot 170 notranjih presojevalcev, izvedli smo srečanja s predsedniki 
komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti višjih strokovnih šol. Vsako leto smo 
izvedli tudi letno konferenco Kakovost v višjih strokovnih šolah. Po nam dostopnih 
podatkih je 90 % višjih strokovnih šol vzpostavilo sistem vodenja kakovosti. Izdelali so 
poslovnik kakovosti in vsako leto samoevalvacijsko poročilo, imajo usposobljene notranje 
presojevalce in izvajajo ankete za ugotavljanje kakovosti. Ostalih 10 % šol se je začelo 
počasi vključevati v aktivnosti ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v višjih strokovnih 
šolah. Izvedli so prve aktivnosti.  
 
V delovni skupini Aktivnost 9 Kakovost menimo, da smo izpolnili cilje, ki smo si jih zadali 
ob začetku projekta. Na osnovi povratnih informacij, ki jih bomo dobili s pomočjo 
anketiranja, pa bomo videli, ali naše delo vidijo tako tudi šole. 
 
Ob tej priložnosti bi se kot koordinator Aktivnosti 9 Kakovost v projektu Impletum 
zahvalil delovni skupini za sinergijsko in uspešno delo ter vsem tistim, ki ste naše delo 
cenili in nas vzpodbujali s pohvalami. Ostali pa ste nam bili izziv, priložnost, da 
izboljšamo svoje delo. 
 
Upam, da z zaključkom projekta Impletum delo na področju kakovosti v višjih strokovnih 
šolah ne bo zamrlo, ampak se bo še naprej uspešno nadaljevalo. 
 

Postavili smo temelje, nadaljujmo do strehe. 
 
 

dr. Branko Škafar, univ. dipl. ekon.,  
koordinator Aktivnosti 9 Kakovost v projektu Impletum 
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ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA PODROČJU KADROV 
 

dr. Anita Goltnik Urnaut, anita.urnaut@sc-sg.si 
Šolski center Slovenj Gradec, VSŠ, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec 

 
POVZETEK 
 
Kadri so največje bogastvo organizacije, skrb za zaposlene, njihov razvoj, motiviranost, 
delovno učinkovitost in zadovoljstvo pa so osnovna področja zagotavljanja kakovosti na 
področju kadrov. S spremljanjem zadovoljstva zaposlenih spoznamo, v kakšni meri so 
izpolnjena pričakovanja oz., kje so potrebne izboljšave. Redni letni razgovori so 
priložnost za ugotavljanje in spodbujanje delovne uspešnosti in načrtovanje razvoja. 
 
Prispevek zajema opis zagotavljanja kakovosti na področju kadrov na Višji strokovni šoli 
Slovenj Gradec, primerjavo rezultatov zadovoljstva, izmerjenega z različnimi vprašalniki 
in analizo zadovoljstva z rednimi letnimi razgovori. Rezultati kažejo, da so zaposleni 
zadovoljni z delom in različnimi značilnostmi dela ter rednimi letnimi razgovori.  

1 UVOD 

Vloga in cilji zagotavljanja kakovosti v terciarnem izobraževanju je izboljšanje kvalitete, 
zagotavljanje in povečevanje izobraževalnih možnosti študentov, kontrola in zaščita 
uporabnikov, zavarovanje interesa družbe za kvalitetno izobraževanje, zagotavljanje 
nacionalnih akademskih standardov in spodbujanje razvoja procesov, preko katerih lahko 
institucije zagotavljajo transparentnost porabe sredstev.  
 
Zaposleni so največji kapital, kritični vir organizacije. Ustvarjanje vrednostni podjetja ali 
institucije je odvisno od ljudi, njihovega znanja in sposobnosti. Najboljša podjetja 
dosegajo uspeh s pomočjo izrabe znanja ter temeljijo na inovativnosti, ustvarjalnosti in 
sodelovanju zaposlenih. Podjetja, ki se zavedajo velikega pomena kadrov, skrbijo za 
zaposlene in njihov razvoj, motiviranost, delovno učinkovitost in zadovoljstvo. 
 
Spremljanje zadovoljstva zaposlenih je pomembno za šolo, saj tako spoznamo, kje 
izpolnjujemo pričakovanja oz., kaj lahko izboljšamo. Zaposlenim omogoča, da preverimo 
svoj odnos do dela ter razmislimo o možnih in potrebnih spremembah.  

1.1 KADRI V RAZLIČNIH SISTEMIH ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol (2011) zaposlene omenjajo v dveh 
področjih presoje: Kadri (po številu in kakovosti ustrezna kadrovska struktura, ki 
omogoča uspešno opravljanje izobraževanja in strokovnega ter razvojnega dela) in 
Zagotavljanje kakovosti (skrb za razvoj kadrov). Presojamo:  
• število in strukturo zaposlenih, ki opravljajo strokovno in razvojno delo; 
• kadrovski načrt in dokazila o oblikah sodelovanja vseh strokovnih delavcev; 
• postopke za izvolitve v naziv ter stabilnost kadrovske strukture;  
• dokazila o veljavnem imenovanju v nazive vseh višješolskih predavateljev; 
• število in strukturo podpornih delavcev in 
• organiziranost službe za podporo pedagoškemu procesu. 

 
Še natančneje so naloge šole v zvezi s kadri opredeljene v Vlogi za zunanjo evalvacijo 
(Merila za zunanjo evalvacijo, priloga, 2011): napredovanje zaposlenih, določitev delovne 
obremenitve za izobraževalno in razvojno/strokovno dejavnost, ustrezno razmerje 
zaposlenih in študentov, skladnost z zakonom glede vrste delovnega razmerja, razvoj 
zaposlenih (svetovanje pri razvoju poklicne poti, mobilnost zaposlenih, sodelovanje s 
strokovnjaki iz prakse, dostop do trajnega izobraževanja, organiziranje anketiranja 
zaposlenih in uporaba izsledkov pri izboljševanju dela).  
 
V dokumentu Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole – Zahteve 
(www.impletum.zavod-
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irc.si/.../Impletum_Sistem_vodenja_kakovosti_zahteve_za_VSS_december_2008.pdf, 2. 2. 2011) 
so zapisane minimalne zahteve, ki naj jih izpolnjuje šola za dokazovanje svoje kakovosti.  
 
Področje kadrov je opredeljeno v več poglavjih:  
• zavezanost vodstva (vodstvo ustvarja in vzpodbuja okoliščine za razvoj zaposlenih, 

spodbuja zadovoljstvo udeležencev); 
• proces razvoja kadrov (pridobivanje kadrov, uvajanje, spremljanje in razvoj,  

usposabljanje in izpopolnjevanje, spremljanje zadovoljstva, spodbujanje zaposlenih k 
izpolnjevanju pogojev za napredovanja in objavljanje ugotovitev iz svoje strokovne 
dejavnosti); 

• načrtovanje merjenja in nadzorovanj (merjenje zadovoljstva zaposlenih in drugih 
sodelavcev). 

 
V zahtevah je tudi priporočilo šolam, da se v spremljanje in razvoj zaposlenih vključijo 
letni razgovori, ki naj bodo podlaga za načrtovanje tako osebnega kot strokovnega 
razvoja.  
 
Program priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost je sistem, ki je namenjen 
ovrednotenju prizadevanj za izboljšanje kakovosti. Model temelji na predvidevanju, da se 
zadovoljstvo odjemalcev, zadovoljstvo zaposlenih in vpliv na družbo, dosežejo z 
izvajanjem politike in strategije, z upravljanjem s sposobnostmi zaposlenih in z 
upravljanjem s partnerstvi in viri ter procesi, kar končno privede do odličnosti v ključnih 
rezultatih delovanja.  
 
Napredek na področju kadrov se ugotavlja glede na to, kako organizacija upravlja, 
razvija ter sprošča znanje in celoten potencial svojih zaposlenih na ravni posameznika, 
timov in celotne organizacije in kako te aktivnosti načrtuje v podporo svoji politiki in 
strategiji ter učinkovitemu delovanju svojih procesov ter kaj dosega organizacija v 
odnosu do svojih zaposlenih (kako zaposleni dojemajo svojo organizacijo, kako so 
motivirani in zadovoljni) (http://www.mirs.gov.si/si/delovna_podrocja/prspo/splosno/mo
del/, 5. 3. 2011). 

1.2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Zadovoljstvo pri delu predstavlja splošno čustveno orientacijo do dela in dejavnikov, ki so 
z njim povezani, je skupek pozitivnih in negativnih občutkov, ki jih imajo zaposleni o 
delovnem mestu. Visoko zadovoljstvo zaposlenih prinaša koristi tako zaposlenim kot 
podjetju; prispeva k večji kakovosti delovnega življenja in tudi h kakovosti življenja 
nasploh, hkrati pa vpliva na motivacijo − zadovoljni in visoko motivirani zaposleni delajo 
bolj kakovostno, so delovno učinkovitejši in tako prispevajo k večji uspešnosti 
organizacije. Zadovoljen delavec je dovzetnejši za motivatorje, s katerimi ga spodbujamo 
k delu (Možina, 1999).  
 
Dobra strategija za doseganje zadovoljstva zaposlenih je, da jih vprašamo, s čim so 
zadovoljni, kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi bilo njihovo zadovoljstvo večje. Večina 
definicij kakovosti postavlja v ospredje izpolnjevanje pričakovanj različnih deležnikov. Da 
bi izvedeli, kako uspešno jih izpolnjujemo, moramo spoznati njihova pričakovanja in 
nenehno pridobivati povratne informacije o izpolnjevanju teh pričakovanj oz. o 
zadovoljstvu uporabnikov. Spremljanje zadovoljstva zaposlenih je pomembno za šolo, saj 
tako spoznamo, kje izpolnjujemo pričakovanja oz., kaj lahko izboljšamo. Zaposlenim 
omogoča, da preverimo svoj odnos do dela ter razmislimo o možnih in potrebnih 
spremembah. 

1.3 REDNI LETNI RAZGOVOR 

Redni letni razgovori so idealna priložnost za ugotavljanje in spodbujanje delovne 
uspešnosti, motiviranosti in načrtovanje razvoja. Gre za poglobljen razgovor med vodjem 
in zaposlenim z namenom, da se pogovorita o vsem, kar bi utegnilo izboljšati njun odnos, 
pogoje za delo, motivacijo in uspešnost zaposlenih. Zajema pregled preteklega, 
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sedanjega in predvsem prihodnjega stanja dela zaposlenega. Koristi rednega letnega 
razgovora lahko opazimo pri delavcu (čuti se priznanega, ve, kaj od njega pričakujemo, 
ve, kaj lahko sam pričakuje); vodji (spozna delavca, njegova pričakovanja, želje in 
poglede, služi kot orodje vodenja, povratne informacije) in organizaciji (pregled nad 
rezultati dela, prepoznavnost skupnih ciljev, izboljšanje baze kadrovskih podatkov, 
lojalnost, nivo komuniciranja) (Merkač Skok, 2008). 

2 NAMEN, CILJ IN OSNOVNE TRDITVE  

Osnovni namen prispevka in raziskave je predstavitev spremljanja zadovoljstva na 
področju kadrov na VSŠ Slovenj Gradec. Cilj raziskave je:  
• spoznati zadovoljstvo zaposlenih na VSŠ Slovenj Gradec z delom,  
• ugotoviti, ali se rezultati razlikujejo glede na uporabljene pripomočke, 
• spoznati zadovoljstvo zaposlenih na VSŠ Slovenj Gradec z rednimi letnimi razgovori. 

 
V raziskavi so bile preverjane tri hipoteze: 
• Hipoteza 1: Zaposleni na VSŠ Slovenj Gradec so zadovoljni z delom. 
• Hipoteza 2: Med rezultati zadovoljstva zaposlenih, merjenimi z vprašalnikom za višje 

strokovne šole in standardiziranimi merskimi instrumenti, ni statistično pomembnih 
razlik. 

• Hipoteza 3: Zaposleni na VSŠ Slovenj Gradec  so zadovoljni z rednimi letnimi 
razgovori. 
 

Osnovno omejitev študije predstavlja številčno majhen vzorec zaposlenih.  

3 METODA 

3.1 VZOREC 

K merjenju zadovoljstva z delom z različnimi vprašalniki so bili povabljeni vsi predavatelji 
in strokovni delavci. Vprašalnike je izpolnilo 14 zaposlenih, kar predstavlja 74 % vseh 
zaposlenih septembra 2010. Vprašalnike zadovoljstva predavateljev z rednimi letnimi 
razgovori je izpolnilo 11 predavateljev, kar pomeni 85 % predavateljev, zaposlenih 
marca 2011. 

3.2 PRIPOMOČKI 

• Vprašalnik za merjenje zadovoljstva zaposlenih (Projekt poenotenja spremljanja 
zadovoljstva, 2008).  

• Lestvica delovnega zadovoljstva (Pogačnik, 2003), ki zajema 15 dejavnikov, pri 
katerih posameznik ocenjuje zadovoljstvo z delovno situacijo na petstopenjski 
lestvici, ki ji je dodana grafična ponazoritev – obrazi, ki kažejo različne stopnje 
zadovoljstva).  

• Lestvica delovnih motivov (Pogačnik, 2003), ki zajema 15 motivov, ki jih zaposleni 
razvršča glede na njihovo pomembnost, pri čemer najprej ocenjuje, kakšno je 
njegovo delovno mesto, nato pa, kakšno delo bi želel. Razhajanje med rangi motivov 
kaže na področje »napetosti« oz. delovno (ne)zadovoljstvo. 

• Vprašalnik zadovoljstva z rednimi letnimi razgovori, ki zajema 23 trditev, za katere 
posameznik oceni stopnjo strinjanja na petstopenjski lestvici. 

3.3 POSTOPEK MERJENJA 

Zbiranje podatkov o zadovoljstvu zaposlenih, delovnem zadovoljstvu in delovnih motivih 
je potekalo v septembru 2010, zbiranje podatkov o zadovoljstvu z rednimi letnimi 
razgovori pa marca 2011, oboje kot e-poštna oz. »papirna« anketa. 
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3.4 UPORABLJENE METODE OBDELAVA PODATKOV 

Za obdelavo rezultatov sem uporabila opisno statistiko, t-test in korelacijsko analizo ter 
multidimenzionalno skaliranje (s programom SPSS 16.0). 

4 REZULTATI IN UGOTOVITVE 

4.1 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA PODROČJU KADROV NA VSŠ SLOVENJ 
GRADEC 

Na VSŠ izvajamo načrtovanje kadrov glede na zahteve študijskega programa in število 
vpisanih študentov. Kadrovanje je skladno s predpisi in transparentno, poudarjena je 
skrb za razvoj in usposabljanje zaposlenih. Redno izvajamo merjenje zadovoljstva 
zaposlenih ter redne letne razgovore. V študijskem letu 2008/2009 smo prvič izvedli 
zajemanje podatkov preko interneta. Izkušnje so pokazale, da se internetnega 
anketiranja udeleži manjše število zaposlenih, zato smo vzporedno ponudili še možnost 
e-poštne in navadne ankete (oddaja vprašalnika v skrinjico Zaupanja).  

4.2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH  

Pri vseh zaposlenih redno preverjamo zadovoljstvo, ki je zelo visoko na vseh področjih, 
še posebej pri organizaciji dela in delovnih pogojih, sodelovanju in medosebnih odnosih 
ter vsebini dela in možnostjo osebnega napredka, manjše pa je le pri plačilu – blizu 
sredine lestvice. Zaposleni so zadovoljni z delom, vse povprečne ocene zadovoljstva so 
nad 4,0 (najvišje organizacija dela in delovni pogoji), le pri nagrajevanju in plači je 
povprečna ocena v zadnjem študijskem letu 3,4. Tudi vse posamezne ocene trditev v 
zadnjem študijskem letu so nad polovico ocenjevalne lestvice, povprečno vrednost 3 
imata le trditvi o enakovrednosti plačila predavateljev za enako delo in o sorazmernosti 
plačila vloženemu delu in trudu.  
 
Če upoštevamo pravilo, da gre za zadovoljstvo, kadar je več kot 50 % ocen 4 in 5, 
oziroma za nezadovoljstvo, kadar je več kot 20 % ocen 1 in 2 (Pogačnik, 2003), potem 
lahko trditev o zadovoljstvu zaposlenih z delom na VSŠ Slovenj Gradec potrdimo za 
večino trditev. S slike 1 je razvidno, da le pri plačilu ni izraženo niti zadovoljstvo niti 
nezadovoljstvo. Pregled vseh posameznih trditev kaže, da so zaposleni le pri ocenjevanju 
treh od 55 trditev izrazili nezadovoljstvo (plačilo za dodatno delo, plačilo sorazmerno 
trudu, vodstvo nagradi trud), pri dveh trditvah pa niso izrazili zadovoljstva: plačilo in 
celostno zadovoljstvo s plačilom.  
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Slika 1: Zadovoljstvo/nezadovoljstvo zaposlenih 
Vir: Vprašalnik zadovoljstva zaposlenih za VSŠ 
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Pri trditvi »Delo na VSŠ je izpolnilo moja pričakovanja.«, je stopnja zadovoljstva visoka, 
saj sta kar dve tretjini zaposlenih izbrali visoko stopnjo strinjanja (se strinjam in se 
popolnoma strinjam), nihče ni izbral ocene se ne strinjam ali se sploh ne st

Povprečne ocene na lestvici delovnega zadovoljstva (Pogačnik, 2003
zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi razmerami, varnostjo dela, neposrednim nadrejenim 
in svobodo ter samostojnostjo pri delu (nad 4), malo pod povprečjem pa sta o
motivov plače in druge materialne ugodnosti ter ugled dela.
 

Slika 2

 
Pregled izbire visokih in nizkih ocen kaže, da so zaposleni zadovoljni z delovnimi 
razmerami, možnostjo napredovanja, obveščenostjo, možnostjo strokovnega razvoja, 
svobodo in samostojnostjo, ustvarjalnostjo, varnostjo dela, zahtevnostjo dela in 
zanimivostjo dela (slika 2). Nezadovoljstvo se kaže pri plači, stalnosti zaposlitve in 
ugledu dela.  
 
Lestvica delovnih motivov lahko služi kot pripomoček za posredno merjenje delovnega 
zadovoljstva (Pogačnik, 2003). Večja kot je razlika med ocenami pomembnosti motiv
pri oceni takšno je moje delo in takšno delo bi si želel, večje je nezadovoljstvo.
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Slika 3: Razlike v ocenah značilnosti, ki jih cenimo pri delu
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Pri trditvi »Delo na VSŠ je izpolnilo moja pričakovanja.«, je stopnja zadovoljstva visoka, 
saj sta kar dve tretjini zaposlenih izbrali visoko stopnjo strinjanja (se strinjam in se 
popolnoma strinjam), nihče ni izbral ocene se ne strinjam ali se sploh ne st

 
lestvici delovnega zadovoljstva (Pogačnik, 2003

zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi razmerami, varnostjo dela, neposrednim nadrejenim 
in svobodo ter samostojnostjo pri delu (nad 4), malo pod povprečjem pa sta o
motivov plače in druge materialne ugodnosti ter ugled dela. 

 
Slika 2: Zadovoljstvo/nezadovoljstvo z delovnimi motivi 

Vir: Vprašalnik Pogačnik, 2003 
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Pri trditvi »Delo na VSŠ je izpolnilo moja pričakovanja.«, je stopnja zadovoljstva visoka, 
saj sta kar dve tretjini zaposlenih izbrali visoko stopnjo strinjanja (se strinjam in se 
popolnoma strinjam), nihče ni izbral ocene se ne strinjam ali se sploh ne strinjam.  

lestvici delovnega zadovoljstva (Pogačnik, 2003) kažejo največje 
zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi razmerami, varnostjo dela, neposrednim nadrejenim 
in svobodo ter samostojnostjo pri delu (nad 4), malo pod povprečjem pa sta oceni 
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Zaposleni so pri ocenjevanju »Takšno je moje delo.« kot najpomembnejše motive izbrali 
dobre delovne razmere, svobodo in samostojnost pri delu, zanimivo delo in ustvarjalnost. 
Kot najmanj pomembna motiva so ocenili lahko delo in ter plačo in druge materialne 
nagrade. Pri določanju rangov za želeno delo so najpomembnejši motivi: zanimivo delo, 
svoboda in samostojnost pri delu, dobri medosebni odnosi; med najmanj pomembnimi pa 
lahko delo in obveščenost.  
 
Motivacijsko napetost opazimo pri motivih dobra plača, stalnost zaposlitve in odnosi s 
sodelavci, ki jih zaposleni pri želenem delu ocenjujejo višje. Pri pomembnosti lahkega 
dela, varnosti dela in obveščenosti je razlika med sedanjim in želenim stanjem v 
negativni smeri, zaposleni jim pripisujejo manjši pomen. 
 
Korelacija med pomembnostjo motivov »Takšno je moje delo.« in »Takšno delo bi 
želel/a« znaša +0,534 (statistična značilnost 0,04). Ujemanje profilov je prisotno v 
pozitivni smeri, kar kaže na zadovoljstvo. 
 
Celotno delovno zadovoljstvo zaposlenih je nad povprečjem. Primerjava z normami kaže, 
da so zaposleni na VSŠ bolj zadovoljni kot primerjan vzorec (tabela 1). Rezultata 
skupnega zadovoljstva se med seboj statistično pomembno razlikujeta. 
 

Tabela 1: Testiranje razlik v rezultatu delovnega zadovoljstva VSŠ Slovenj Gradec in 
normami  

Skupno delovno zadovoljstvo Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

t-
test 

Statistična 
pomembnost 

Višja šola Slovenj Gradec 53,57 3,71 3,24 0,0066 
Norme fakultetno izobraženi 

(Pogačnik, 2003) 
50,45 7,36 

 
Hipoteza 1, da so zaposleni na VSŠ Slovenj Gradec zadovoljni z delom, se je potrdila. 

4.3 RAZLIKE V IZMERJENEM ZADOVOLJSTVU, GLEDE NA MERSKI PRIPOMOČEK 

Primerjava zadovoljstva z dvema različnima lestvicama je pokazala, da ne obstajajo 
statistično pomembne korelacije med skupno oceno zadovoljstva na Pogačnikovi lestvici 
delovnega zadovoljstva in značilnostmi dela, zajetimi v vprašalnik zadovoljstva 
zaposlenih v VSŠ. Testiranje razlik med aritmetičnimi sredinami skupnega zadovoljstva je 
pokazalo obstoj statistično pomembnih razlik (Tabela 2). 
 

Tabela 2: Testiranje razlik, glede na uporabljen pripomoček 
 Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 
t-test Statistična 

pomembnost 
Delovno zadovoljstvo  3,5222 0,23065 5,5872 0,0001 

Vprašalnik VSŠ 3,9444 0,36469 
 
S t-testom so se potrdile razlike v oceni zadovoljstva, glede na uporabljen vprašalnik. 
Zaposleni so na vprašalniku zadovoljstva zaposlenih VSŠ v povprečju pokazali višjo 
stopnjo zadovoljstva kot na lestvici delovnega zadovoljstva (Pogačnik, 2003). 
 
Dobljeno razliko lahko pojasnimo z možnostjo, da je vprašalnik zadovoljstva zaposlenih v 
VSŠ, ki vsebuje več trditev, povezanih s posameznimi vidiki konkretnega izvajanja dela, 
ponudil tudi več priložnosti, da zaposleni izrazijo zadovoljstvo. Lestvica delovnega 
zadovoljstva, ki izhaja iz motivov za delo in vsebuje samo 15 motivov, zajema vsaj 
petino spremenljivk, kjer večina v današnjem času, ko gospodarska kriza vpliva tudi na 
šolstvo, ne čuti visokega zadovoljstva (plača, stalnost zaposlitve, ugled dela…), medtem 
ko ima vprašalnik zadovoljstva manj kot desetino takšnih trditev.     
 
Hipoteza 2: Med rezultati zadovoljstva zaposlenih, merjenimi z vprašalnikom, nastalim v 
projektu uvajanja enotnega sistema merjenja zadovoljstva v višjem strokovnem šolstvu, 
in standardiziranimi merskimi instrumenti, ni statistično pomembnih razlik, ne drži. 
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4.4 ZADOVOLJSTVO Z REDNI

Vse aritmetične sredine ocen zadovoljstva so nad polovico lestvice, najvišje so ocene za 
trditve o dobri pripravljenosti ravnateljice na razgovor, pridobitvi pisne ocene delovne 
uspešnosti, zapisniku dogovorov ter koristnosti rednih letnih razgovorov (4,64). Ocene 
blizu sredine najdemo le pri trditvah, da je posameznik na razgovoru več časa govoril kot 
poslušal ter pri možnosti pogovora o medosebnih odnosih.
 
Pregled deleža zadovoljnih in nezadovoljnih (S
zaposlenih z rednimi letnimi razgovori.
 

Slika 4: Zadovoljstvo/nezadovoljstvo z rednimi letnimi razgovori
 
Zaposleni so izrazili zadovoljstvo z vsemi področji rednih letnih razgovorov, 
o možnosti pogovora o medosebnih odnosih in 
napovedanih temah, ni bila presežena meja 50 % ocen 4 in 5. Pri nobeni trditvi 
pokazalo nezadovoljstvo. 
enaka vsebinska področja (delovna uspešnost, pregled doseganja zastavljenih nalog in 
ciljev, potrebna usposabljanja, predlogi izboljšav
dobimo vsako leto znova napovedi tem in vprašanj za letni razgovor. 
 
Hipoteza 3, da so zaposleni na VSŠ Slovenj Gradec zadovoljni z rednimi letnimi 
razgovori, se je v raziskavi potrdila.

5 ZAKLJUČEK 

Merjenje pričakovanj in zadovoljstva uporabnikov je 
kakovosti. V ugotavljanje pričakovanj in merjenje zadovoljstva je potrebno vključiti vse 
pomembne udeležence izobraževanja: študente, diplomante, delodajalce, mentorje v 
podjetjih, lokalne oblasti 
zadovoljstva udeležencev izobraževanja ni celovito, če vanj ne vključimo predavateljev, 
strokovnih sodelavcev in upravno
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ZADOVOLJSTVO Z REDNIMI DELOVNIMI RAZGOVORI 

Vse aritmetične sredine ocen zadovoljstva so nad polovico lestvice, najvišje so ocene za 
avljenosti ravnateljice na razgovor, pridobitvi pisne ocene delovne 

uspešnosti, zapisniku dogovorov ter koristnosti rednih letnih razgovorov (4,64). Ocene 
blizu sredine najdemo le pri trditvah, da je posameznik na razgovoru več časa govoril kot 

pogovora o medosebnih odnosih. 
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enaka vsebinska področja (delovna uspešnost, pregled doseganja zastavljenih nalog in 
posabljanja, predlogi izboljšav …), kar je tudi razlog, da zaposleni 

dobimo vsako leto znova napovedi tem in vprašanj za letni razgovor. 

Hipoteza 3, da so zaposleni na VSŠ Slovenj Gradec zadovoljni z rednimi letnimi 
razgovori, se je v raziskavi potrdila. 

Merjenje pričakovanj in zadovoljstva uporabnikov je osnova spremljanja in zagotavljanja 
kakovosti. V ugotavljanje pričakovanj in merjenje zadovoljstva je potrebno vključiti vse 
pomembne udeležence izobraževanja: študente, diplomante, delodajalce, mentorje v 
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zadovoljstva udeležencev izobraževanja ni celovito, če vanj ne vključimo predavateljev, 
strokovnih sodelavcev in upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev. 
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Vse aritmetične sredine ocen zadovoljstva so nad polovico lestvice, najvišje so ocene za 
avljenosti ravnateljice na razgovor, pridobitvi pisne ocene delovne 

uspešnosti, zapisniku dogovorov ter koristnosti rednih letnih razgovorov (4,64). Ocene 
blizu sredine najdemo le pri trditvah, da je posameznik na razgovoru več časa govoril kot 

lika 4) prav tako kaže na zadovoljstvo 

 
adovoljstvo/nezadovoljstvo z rednimi letnimi razgovori 

Zaposleni so izrazili zadovoljstvo z vsemi področji rednih letnih razgovorov, le pri trditvah 
poteku pogovora po vnaprej 

ni bila presežena meja 50 % ocen 4 in 5. Pri nobeni trditvi se ni 
Redni letni razgovori na šoli potekajo že vrsto let, zajemajo 

enaka vsebinska področja (delovna uspešnost, pregled doseganja zastavljenih nalog in 
…), kar je tudi razlog, da zaposleni ne 

dobimo vsako leto znova napovedi tem in vprašanj za letni razgovor.  

Hipoteza 3, da so zaposleni na VSŠ Slovenj Gradec zadovoljni z rednimi letnimi 

osnova spremljanja in zagotavljanja 
kakovosti. V ugotavljanje pričakovanj in merjenje zadovoljstva je potrebno vključiti vse 
pomembne udeležence izobraževanja: študente, diplomante, delodajalce, mentorje v 

o pa pozabiti zaposlene. Ugotavljanje 
zadovoljstva udeležencev izobraževanja ni celovito, če vanj ne vključimo predavateljev, 

administrativnih ter tehničnih delavcev.  
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V raziskavi o zadovoljstvu zaposlenih sta se potrdili dve hipotezi: da so zaposleni na VSŠ 
zadovoljni z delom in z rednimi letnimi razgovori, ni pa se potrdila hipoteza, da se 
rezultati merjenja z vprašalnikom zadovoljstva zaposlenih na VSŠ in lestvico delovnega 
zadovoljstva ne razlikujejo.  
 
Ocene posameznih trditev v vprašalniku zadovoljstva zaposlenih in ocene značilnosti dela 
na lestvici delovnega zadovoljstva so visoke. Področij, kjer se izraža nezadovoljstvo, je 
zelo malo, povezana so s trenutnim družbeno-ekonomskimi razmerami (plačilo, 
nagrajevanje, stalnost zaposlitve). Posredna mera zadovoljstva – motivacijska napetost 
med delovnimi motivi – kaže na visoko korelacijo med pomembnostjo motivov za 
sedanje in želeno delo, kar je kazalnik zadovoljstva. Primerjava z okvirnimi normami 
kaže, da so zaposleni bolj zadovoljni kot primerjana skupina oseb s fakultetno izobrazbo.  
Med različnimi pripomočki, ki smo jih uporabili za merjenje zadovoljstva, je le malo 
statistično značilnih korelacij, kar pomeni, da ni smiselno opustiti uporabe vprašalnika, ki 
je nastal v projektu poenotenja sistema merjenja zadovoljstva v višjih strokovnih šolah in 
ga nadomestiti s krajšo, standardizirano lestvico. Je pa priporočljivo občasno uporabiti še 
druge pripomočke, da vidimo, kje se nahajajo naši zaposleni v primerjavi z normami. 
 
Z merjenjem zadovoljstva s pomočjo lestvice delovnega zadovoljstva lahko opravimo le 
posnetek stanja, vprašalnik zadovoljstva zaposlenih v VSŠ pa nam omogoča 
kompleksnejši vpogled, pridobivanje konkretnih povratnih informacij, zaznavanje 
pomanjkljivosti in slabše urejenih področij, pridobivanje predlogov in veliko pobud za 
možne izboljšave. 
 
Zaposleni so zadovoljni z rednimi letnimi razgovori.  
 
Na področju kadrov na VSŠ Slovenj Gradecbi lahko uvedli/nadaljevali z naslednjimi 
dejavnostmi: 
• povečanje skrbi za dobre medosebne odnose; nadaljnja organizacija neformalnih 

družabnih in športnih srečanj med zaposlenimi na pobudo zaposlenih,  
• reorganizacija strokovnih aktivov in več sestankov predavateljev in vodstva v 

manjših skupinah (obravnava določenih tem v skupinah, glede na problematiko, v 
okviru strokovnih aktivov, namesto na predavateljskem zboru),  

• razširitev ponudbe dodatnih aktivnosti na šoli za študente in zaposlene, ki omogočajo 
neformalno druženje in spodbujajo pripadnost (športna in družabna srečanja). 

 
Zadovoljstvo zaposlenih lahko povečujemo le, če na osnovi merjenja ukrepamo in 
upoštevamo predloge ter uvajamo spremembe. 
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA LŠ MARIBOR – ZAPOSLITVENE 
MOŽNOSTI DIPLOMANTOV VIŠJEŠOLSKEGA ŠTUDIJA 

LESARSTVO 
 

Andreja Peserl, univ. dipl. inž. les., andreja.peserl@guest.arnes.si 
Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, Lesarska ul. 2, Maribor 

 
POVZETEK 
 
S prispevkom predstavljamo raziskavo, ki smo jo izvedli na Lesarski šoli v Mariboru – 
Višji strokovni šoli, z namenom proučiti zaposlitvene možnosti naših diplomantov, ki se 
vključujejo na trg dela. V raziskavo je bila vključena populacija diplomantov Višje 
strokovne šole – program Lesarstvo, ki so diplomirali od leta 2003 do vključno junija 
2010. 
 
Namen raziskave je bil proučiti problem zaposlovanja mladih diplomantov po končanem 
izobraževanju in podati analizo, kakšna je zaposljivost tehničnega kadra. Prikazati želimo 
zaposlenost diplomantov višješolskega študija v programu Lesarstvo. Menimo, da v 
sedanji slabši gospodarski situaciji tehnični kader lažje pridobi zaposlitev, še posebej, 
kadar gre za usmerjenost v določeno panogo, kot je lesarstvo. 

1 UVOD 

Višja strokovna šola Lesarske šole Maribor je pričela z izobraževanjem prvih izrednih 
študentov višješolskega strokovnega programa Lesarstvo v študijskem letu 2001/02, v 
študijskem letu 2002/03 pa jim je sledila tudi prva generacija rednih študentov. Trenutno 
tako izvajamo v programu Lesarstvo redni in izredni študij. Do študijskega leta 2008/09 
je bila naša šola edina višja strokovna šola v Sloveniji, ki je izobraževala za poklic inženir 
lesarstva, inženirka lesarstva. V letu 2008/09 sta se z javno veljavnim programom 
Lesarstvo pridružili še dve višji strokovni šoli v Novem Mestu in v Škofji Loki. Trenutno pa 
na omenjenih višjih strokovnih šolah še nimajo diplomantov. Na visokošolskem in 
univerzitetnem nivoju za poklic diplomirani inženir lesarstva in univerzitetni diplomirani 
inženir lesarstva izobražuje Biotehniška fakulteta v Ljubljani – Oddelek za lesarstvo. Tako 
trenutno diplomanti lesarske stroke prihajajo samo iz dveh izobraževalnih ustanov: iz 
Biotehniške fakultete – Oddelek za lesarstvo in Lesarske šole Maribor.  
 
V letu 2010 smo se odločili, da poleg vsakoletnih evalvacij pripravimo tudi raziskavo o 
zaposlitvenih možnosti naših diplomantov višješolskega študijskega programa Lesarstvo, 
s katero smo želeli pridobiti podatke o možnostih zaposlovanja in željah glede 
nadaljnjega izobraževanja. 
 
Za nadaljnjo primerjavo podajamo pregled aktivnega prebivalstva in registriranih 
brezposelnih oseb za leto 2010 (Tabela 1). Ker je bila naša raziskava opravljena v 
mesecih september in oktober 2010, iz tabele odčitamo stopnjo brezposelnosti, ki znaša 
za Slovenijo za mesec oktober 10,9 %.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kakovost v višjih strokovnih šolah                                            3. letna konferenca 

 
12 

Tabela 1: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnja 
registrirane brezposelnosti za leto 2010 

 
Vir: http://www.stat.si/pxweb/Dialog/SaveShow.asp 

2 ANKETA O ZAPOSLJIVOSTI DIPLOMANTOV VIŠJEŠOLSKEGA 
ŠTUDIJA LESARSTVO 

2.1 POTEK RAZISKAVE 

Raziskava je bila izvedena na populaciji diplomantov Višje strokovne šole – program 
Lesarstvo. Osnovo za anketiranje diplomantov je predstavljal strukturirani vprašalnik, 
pripravljen v spletni in v tiskani obliki. Spletni vprašalnik je bil pripravljen preko 
spletnega portala Google, kjer je omogočeno oblikovanje vprašalnikov (form) ter 
pošiljanje vprašalnikov anketiranim preko elektronske pošte. Vsi podani odgovori se 
zbirajo v tabeli, ki je dosegljiva med Googlovimi dokumenti, hkrati je podana tudi 
možnost grafičnega prikaza. Tiskano obliko vprašalnika je bilo potrebno pripraviti zaradi 
nedosegljivosti elektronskih naslovov vseh diplomantov.  
 
Odgovori diplomantov, ki so vrnili anketne vprašalnike v spletni obliki, so bili takoj 
zabeleženi v spletnem programu Google doc. Vrnjene tiskane anketne vprašalnike je bilo 
potrebno vnesti v program in pridobljene podatke obdelati s statističnim programom 
SPSS 17.0, s pomočjo katerega smo lahko natančneje definirali vplive posameznih 
dejavnikov. 
 
Anketne vprašalnike smo konec septembra in v začetku oktobra posredovali vsem 181 
diplomantom, ki so zaključili študij vključno do junija 2010. Število posredovanih spletnih 
vprašalnikov je bilo 89, število tiskanih pa 92.  
 
Odziv diplomantov, ki so prejeli anketni vprašalnik preko elektronske pošte in so ga v 
spletni obliki tudi vračali, je bil zelo zadovoljiv in časovno hiter. Več časa so diplomanti 
potrebovali za vrnitev tiskanih anketnih vprašalnikov, kar je podaljšalo časovni okvir 
zbiranja podatkov (zbiranje vrnjenih tiskanih anketnih vprašalnikov je trajalo 35 dni). 

2.2 REZULTATI RAZISKAVE 

Anketo je izpolnilo 72 diplomantov višješolskega študija Lesarstvo, od tega 28 
diplomantov rednega študija (38,9 %) ter 44 diplomantov izrednega študija. Odziv 
anketiranih je bil zadovoljiv (39,8-%). 
 
Prvi diplomanti so z uspešno opravljenimi obveznostmi pridobili naziv inženir lesarstva v 
letu 2003. Število diplomantov po posameznih letih, upoštevajoč način študija, je 
prikazano na sliki 1. V letih od 2003 do 2010 je na višješolskem strokovnem študiju 
diplomiralo 195 študentov, od tega 55,4 % študentov izrednega študija. 

Mesec  Delovno aktivno 
prebivalstvo 

 Registrirane 
brezposelne osebe

Stopnja registrirane 
brezposelnosti (%)

Januar 836.081 99.591 10,6
Februar 836.038 99.784 10,7
Marec 836.902 98.893 10,6
April 839.250 99.316 10,6
Maj 838.870 98.401 10,5
Junij 839.333 98.187 10,5
Julij 835.898 98.406 10,5
Avgust 833.978 99.032 10,6
September 836.212 97.908 10,5
Oktober 835.525 102.683 10,9
November 833.406 103.831 11,1
December 818.975 110.021 11,8
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Slika 1: Diplomanti rednega in izrednega študija VSŠ Lesarstvo v letih od 2003 do 2010 

Vir: Evidenca LŠ Maribor, VSŠ 
 
Primerjava števila diplomantov rednega in izrednega študija po posameznih letih izkazuje 
precejšnje razlike, kar lahko pripišemo dejstvu, da je bilo zanimanje ob uvedbi 
višješolskega študija v letu 2001 izredno veliko, kasneje se je zmanjševalo. V letih 2008 
do 2010 je zaznati, da med diplomanti prevladujejo diplomanti rednega študija. Rezultat 
gre pripisati angažiranosti Višje strokovne šole v smislu spodbujanja študentov k 
rednemu študiju in hitrejšemu diplomiranju hkrati z uvajanjem novih procesov 
bolonjskega študija. (Pri podanih podatkih je potrebno upoštevati, da se podatki o številu 
diplomantov na Sliki 1 nanašajo na celotno opazovano obdobje od 2003 do zaključka 
2010, medtem ko so bili v anketo zajeti diplomanti, ki so zaključili študij do vključno 
junija 2010). 
 
Raziskava je pokazala, da je zaposlenih kar 93,0 % vseh diplomantov. Največ 
diplomantov je redno zaposlenih in sicer kar 64,4 % diplomantov rednega študija in 
81,8 % diplomantov izrednega študija, sledijo diplomanti s samozaposlitvijo ter 
diplomanti s pogodbenim delom. V nadaljnji redni študij so vključeni le diplomanti 
rednega študija in sicer 7,1 %. Razveseljiv je nizek delež diplomantov višješolskega 
študija lesarstva brez zaposlitve (4,2 %). Seveda je pričakovano, da je delež 
nezaposlenih pri diplomantih rednega študija višji in znaša 7,1 %, pri diplomantih 
izrednega študija pa 2,3 % (Slika 2). 
 

 
Slika 2: Trenutni zaposlitveni status diplomantov 
Vir: Anketa o zaposljivosti diplomantov, 2010 
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Visok je tudi delež zaposlitve v lesarski panogi (Slika 3). 80,3 % diplomantov je 
zaposlenih v lesarski panogi, delež je višji pri diplomantih izrednega študija. Rezultat 
lahko razložimo z dejstvom, da so diplomanti izrednega študija že predhodno bili 
zaposleni v lesni industriji in so zaradi potrebe po nadaljnjem izobraževanju tudi 
nadaljevali svoje šolanje v lesarski smeri.  

 
Slika 3: Struktura diplomantov po panogi zaposlitve 

Vir: Anketa o zaposljivosti diplomantov, 2010 
 
Na vprašanje, na kakšen način so diplomanti iskali svojo zaposlitev, so odgovarjali samo 
diplomanti rednega študija, ker smo želeli podatke o možnostih zaposlovanja osredotočiti 
na prvo zaposlitev po končanem študiju (Tabela 2).   
 
Največ je diplomantov, ki so sami aktivno iskali zaposlitev (73,1 %), sledijo diplomanti, 
katerim so na pomoč priskočili tudi prijatelji, znanci, sorodniki ter poznanstva z vodstvom 
podjetja. S podanimi podatki pa sovpadajo tudi ocene vloženega truda pri iskanju 
zaposlitve. Največ truda so vložili ravno tisti diplomanti, ki so sami aktivno iskali 
zaposlitev (anketirani so ocenjevali svoj trud z ocenami od 1 do 5, 1= nič, 5= zelo velik).  
Pri iskanju zaposlitve diplomantov pa nista sodelovala oz. nudila pomoč niti Zavod za 
zaposlovanje niti agencije za zaposlovanje. 
 

Tabela 2: Načini iskanja zaposlitve (redni študij) 

 
Vir: Anketa o zaposljivosti diplomantov, 2010 

 
Največji delež diplomantov je v podjetju, v katerem so zaposleni, v času študija opravljal 
praktično izobraževanje (38,1 %), kar kaže na izredno pozitivno povezanost s podjetjem, 
ki se lahko prične že v času študija, ko študenti v podjetju opravljajo obvezni praktični 
del izobraževalnega procesa (Slika 4). Slednje se odraža tudi v podatkih, da se je 41,7 % 
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anketiranih diplomantov rednega študija zaposlilo še pred diplomiranjem, 29,2 % pa 
takoj po diplomiranju. Zanimiv je podatek o deležu diplomantov, ki podjetja predhodno 
sploh niso poznali – ta delež je 33,4 %. Približno dve tretjini diplomantov je torej poznalo 
podjetje preko svojega predhodnega dela ali so zaposlitev pridobili s poznanstvi oz. 
pomočjo sorodnikov in prijateljev. 
 

 
Slika 4: Načini seznanitve s podjetjem (redni študij) 

Vir: Anketa o zaposljivosti diplomantov, 2010 
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obdobju pred diplomiranjem in po končanem študiju. V kasnejših obdobjih pa 
zaposlovanje narašča počasneje. Pri izračunu deleža zaposlenih diplomantov smo 
upoštevali, da trenutne zaposlitve nimajo dejansko nezaposleni in tisti diplomanti, ki 
redno študirajo. 
 

 
Slika 5: Delež zaposlenih diplomantov rednega študija 

Vir: Anketa o zaposljivosti diplomantov, 2010 
 
Pozitivno preseneča podatek o možnostih, ki so jih imeli diplomanti pri iskanju zaposlitve. 
Diplomanti rednega študija so pri iskanju zaposlitve imeli dve ali več možnosti kar v 

38,10%

9,50% 9,50% 9,50%

33,40%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Opravljal praktično 

izobraževanje

Opravljal štud.ali 

pogodb. delo

Zaposleni 

sorodniki, prijatelji

Predhoden 

dogovor o 
zaposlitvi

Podjetja nisem 

poznal

Pred 
zaključkom 

študija

Takoj po 
diplomiranju

Približno v 
treh mesecih 

po 

diplomiranju

Približno v 
šestih 

mesecih po 

diplomiranju

Približno v 
enem letu po 
diplomiranju

Približno v 
dveh letih po 
diplomiranju

Nizi1 35,7 60,7 64,3 67,8 78,6 85,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0Delež zaposlenih 

diplomantov 

(%)



Kakovost v višjih strokovnih šolah                                            3. letna konferenca 

 
16 

50 %. Pri diplomantih izrednega študija je ta odstotek še večji in sicer kar 60,7 %. Pri 
zadnjih gre za menjavo zaposlitve, kar očitno kaže na pomembnost izobrazbe in izkušenj 
(Tabela 3).  
 
Glede na sedanjo slabšo gospodarsko situacijo, ki vpliva tudi na možnosti zaposlovanja in 
se je pričela nekje z letom 2008, smo pripravili še primerjavo zaposlitvenih možnosti 
diplomantov po posameznih letih zaključka študija, ki pa ne izkazuje zmanjšanja  
možnosti zaposlitev v zadnjih letih (Slika 6).  

 
Tabela 3: Možnosti pri iskanju zaposlitve 

 
Vir: Anketa o zaposljivosti diplomantov, 2010 

 

 
Slika 6: Primerjava zaposlitvenih možnosti diplomantov po letih 

Vir: Anketa o zaposljivosti diplomantov, 2010 
 

Po uspešno zaključenem študiju se je kar pri 52,8 % diplomantih spremenila zaposlitev 
oz. delovno mesto v smislu napredovanja na zahtevnejše delovno mesto. Že pred 
diplomiranjem je na zahtevnejše oz. vodstveno delovno mesto napredovalo 17 % 
diplomantov (Slika 7).  
 
Pridobivanje višje izobrazbe delodajalci prepoznajo kot prednost oz. nadgradnjo 
dosedanjega znanja, iskanje novih idej in novih priložnosti. Na delovnem mestu v 
podjetju to pomeni prevzemanje večje odgovornosti in s tem tudi možnost napredovanja 
na zahtevnejša oz. vodilna delovna mesta.  
 
Približno ena tretjina diplomantov, ki so pridobili višjo stopnjo izobrazbe, ni doživela 
nobenih sprememb v smislu napredovanj na zahtevnejša delovna mesta. 
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Slika 7: Sprememba zaposlitve po končanem študiju 

Vir: Anketa o zaposljivosti diplomantov, 2010 
 
Razveseljive so ambicije in želje glede nadaljnjega izobraževanja diplomantov, ki kažejo, 
da skoraj polovico vseh diplomantov želi nadaljevati študij, od tega kar 39,4 % na visoki 
strokovni stopnji smer lesarstvo, še nadaljnjih 9,9 % diplomantov želi nadaljevati študij 
izven lesarstva (slika 8). 
 

 
Slika 8: Ambicije diplomantov 

Vir: Anketa o zaposljivosti diplomantov, 2010 

3 ZAKLJUČEK 

Analiza anketiranja je potrdila naša pričakovanja, da je delež zaposlenih diplomantov 
lesarstva visok, diplomanti so pretežno zaposleni v lesni panogi. Glede na rezultate 
ankete je brezposelnih samo 4,2 % anketiranih diplomantov v programu Lesarstvo. 
Rezultati raziskave so pokazali še na nekatera dejstva, ki jih kaže upoštevati pri 
nadaljnjem poteku izobraževanja, predvsem na smiselnost intenzivnega povezovanja s 
podjetji že v času praktičnega izobraževanja, saj na ta način diplomanti pridobijo 
izkušnje, kompetence, večjo možnost zaposlitve v podjetju.  
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• da je več kot polovica anketiranih diplomantov pri iskanju zaposlitve imela dve ali 
več možnosti, delež pa se tudi v zadnjih letih, ko je gospodarska situacija slabša, 
ni zmanjšal, 

• da je bilo več kot dve tretjini diplomantov zaposlenih še pred zaključkom študija 
ali takoj po diplomiranju, kar pomeni, da so diplomanti tudi časovno hitro 
pridobili zaposlitev. 

 
Želje po nadaljnjem izobraževanju na visokošolskem študiju v smeri lesarstva želimo 
podpreti; naša šola si že vseskozi prizadeva za možnosti takšnega nadaljevanja 
predvsem v smislu omogočanja prehoda iz višješolskega na visokošolski študij. Močno 
upamo, da bodo z uvajanjem bolonjskega sistema študija te možnosti tudi zaživele in bo 
diplomantom višješolskega študija omogočen prehod tudi na visokošolsko strokovno 
stopnjo v smeri lesarstva. 

4 VIRI 

Anketa o zaposljivosti diplomantov. Maribor: Lesarska šola Maribor, VSŠ, 2010. 
Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje registrirane 
brezposelnosti. (Online). (citirano 14. 3. 2011). Dostopno na naslovu:  
http://www.stat.si/pxweb/Dialog/SaveShow.asp. 
 
Evidenca LŠ Maribor, VSŠ. Interna dokumentacija. Maribor: LŠ Maribor, 2011. 
Rovan, J., in Turk, T. Analiza podatkov s SPSS. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2008.
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PARTNERSTVO PRI UPORABI INFORMACIJSKE IN 
KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI UČENJU IN POUČEVANJU 

 
mag. Janja Razgoršek, janja.razgorsek@sc-sg.si 
mag. Gabrijela Kotnik, gabrijela.kotnik@sc-sg.si 

Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola, Koroška 11, 2380 Slovenj Gradec 

POVZETEK 

V prispevku avtorici predstavljava zunanje spremljanje in vrednotenje izobraževanja na 
Višji strokovni šoli Slovenj Gradec, ki smo ga izvedli na delovnih mestih naših 
diplomantov. Vrednotenje smo izvedli s pomočjo raziskave, katere cilj je bil ugotoviti 
pomembnost in uporabnost izobraževanja pri predmetih s področja uporabe 
informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu IKT) z vidika 
diplomantov in njihovih delodajalcev. Raziskavo smo izvedli leta 2005. Vključenih je bilo 
50 diplomantov in 50 njihovih neposredno nadrejenih na delovnih mestih, kjer so bili 
zaposleni. 
 
Na podlagi ugotovitev raziskave smo sestavili predloge za izboljšave, ki jih v prispevku 
tudi predstavljava. Na podlagi teh predlogov smo na Višji strokovni šoli prilagodili 
vsebine, metode in oblike izobraževanja. Do leta 2011 smo vse izboljšave tudi izvedli. 

1 UVOD 

1.1 SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA 

Izobraževalne organizacije morajo težiti h kakovostnim izobraževalnim storitvam in tako 
pridobivati nove izobraževance (učence, dijake, študente itd.). 
 
Izobraževanci se bodo odločali za tiste izobraževalne organizacije, kjer si bodo pridobili 
ustrezno in zadostno znanje, s katerim bodo laže reševali probleme na svojem delovnem 
mestu ali nadaljevali izobraževanje na višji stopnji. 
 
Predvsem na področju izobraževanja za uporabo IKT je pomembno, koliko bo znanje, ki 
ga bodo izobraževanci pridobili, koristno, zadostno in uporabno v praksi.  
 
Če izobraževalno dejavnost spremljamo in vrednotimo predvsem na podlagi učinkov, ki 
se kažejo v rezultatih izobraževancev med in po končanem izobraževanju, potem 
govorimo o notranjem vrednotenju izobraževanja. Če pa vrednotimo izobraževanje na 
podlagi učinkov in posledic, ki se kažejo v rezultatih izobraževancev kasneje, na 
njihovem delovnem mestu, govorimo o zunanjem vrednotenju izobraževanja (Jereb, 
1998, 131). 
 
Pri zunanjem vrednotenju izobraževanja je poudarek na vrednotenju učinkov in posledic, 
neposredno v delovnem okolju, na delovnem mestu tistih izobraževancev, ki so uspešno 
končali izobraževanje in usposabljanje. Nosilci in izvajalci izobraževanja tako dobijo 
povratno informacijo, koliko je znanje, ki so si ga izobraževanci pridobili, pomembno in 
uporabno v različnih delovnih okoljih. V svojih izobraževalnih programih lahko kaj 
spremenijo, dodajo ali ukinejo. Za ugotavljanje uporabnosti, koristnosti in zadostnosti 
znanja s področja uporabe IKT je pomembna predvsem ta oblika vrednotenja in 
spremljanja izobraževanja. 

1.2 POMEN IKT ZA ORGANIZACIJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI 

V času, ko je Slovenija na prehodu v informacijsko družbo, se zdi zelo zanimiva in 
pomembna Bešterjeva (Berce et al., 2000, 61) ugotovitev glede uporabe IKT, da je 
bistvo informacijske družbe v ''znati koristno uporabljati'', ne samo ''imeti tehnologijo''.  
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Organizacije bodo morale zaposlovati informacijsko pismene kadre oziroma izobraziti 
tiste, ki so v njih že zaposleni. Znati bodo morali uporabljati IKT, da bodo organizacije 
lahko elektronsko poslovale. Če pa bodo želele poslovati elektronsko, potem ne bodo 
smele pozabiti na vedno hitreje razvijajočo in spreminjajočo se IKT. Zaposleni v 
organizacijah bodo morali znati uporabljati IKT pri svojem delu znotraj organizacije in pri 
poslovanju s poslovnimi partnerji (organizacijami, potrošniki, občani). Velik pomen 
elektronskega poslovanja zahteva od zaposlenih v podjetjih in organizacijah, da 
pridobivajo nova znanja uporabe najsodobnejše IKT. Pri tem pa imajo pomembno vlogo 
izobraževanje in ustrezni izobraževalni programi (z ustreznimi vsebinami, izobraževalnimi 
oblikami, metodami in sodobnimi učnimi sredstvi in pripomočki). 

1.3 PROGRAMI ZA PRIDOBITEV VIŠJE STROKOVNE IZOBRAZBE IN PREDMETI S 
PODROČJA UPORABE IKT 

Večina višješolskih izobraževalnih programov vsebuje tudi predmete s področja IKT, ki so 
v obdobju informacijske družbe ključnega pomena za diplomante Višje strokovne šole, ki 
se na svojih delovnih mestih soočajo z najsodobnejšo tehnologijo. Študenti si morajo 
pridobiti znanja na tem področju. Predvsem je pomembno, da si pridobijo tista znanja, ki 
jih diplomanti in delodajalci prepoznajo kot pomembna in uporabna na njihovih delovnih 
mestih. 

2 RAZISKAVA 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

Osnovni cilj raziskave na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec, ki smo jo izvedli leta 2005, 
je bil ugotoviti pomembnost in uporabnost izobraževanja pri predmetih s področja 
uporabe IKT z vidika diplomantov in njihovih neposredno nadrejenih na delovnem mestu, 
kjer so bili zaposleni, ter primerjava rezultatov. Na podlagi teh ugotovitev smo do leta 
2011 na Višji strokovni šoli prilagajali vsebine, metode in oblike izobraževanja, ki so 
pripomogle k čim večji usklajenosti vsebin s pričakovanji delodajalcev; diplomantom pa 
smo omogočili lažje in boljše opravljanje njihovega dela na delovnem mestu. 

2.2 RAZISKAVA O POMEMBNOSTI IN UPORABNOSTI IZOBRAŽEVANJA PRI 
PREDMETIH IKT Z VIDIKA DIPLOMANTOV IN DELODAJALCEV 

2.2.1 Opis vzorca raziskave 

Ciljno skupino za prvi del raziskave so sestavljali diplomanti Višje strokovne šole, ki so 
diplomirali od 6. januarja 2000, ko je bila šola ustanovljena, pa do 25. 8. 2005. 
Izpolnjene vprašalnike je vrnilo 50 diplomantov in 50 njihovih neposredno nadrejenih 
delodajalcev. 

2.2.2 Oblikovanje anketnega vprašalnika 

Odločili smo se za enoten vprašalnik, ki je omogočil primerjavo rezultatov med 
diplomanti in delodajalci.  
 
Anketna vprašanja so porazdeljena v štiri skupine, in sicer:  
a) vprašanja, ki sprašujejo po osnovnih podatkih, 
b) vprašanja, ki sprašujejo po pomembnosti, ki jo podjetja pripisujejo uporabi IKT pri 

poslovanju, 
c) vprašanja, s katerimi želimo pridobiti stališča glede pomembnosti in uporabnosti 

posameznih izobraževalnih vsebin pri predmetih za uporabo IKT pri delu diplomantov 
v podjetju in 

d) vprašanja, s katerimi želimo ugotoviti stopnjo zadovoljstva z znanjem, pridobljenim 
na Višji strokovni šoli, in pripravljenost diplomantov za nadaljnje izobraževanje na 
Višji strokovni šoli, kar je tudi določen pokazatelj o usklajenosti vsebin s potrebami 
diplomantov na delovnem mestu. 
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2.2.3 Stališča glede pomembnosti in uporabnosti izobraževalnih vsebin pri 
predmetih 

Da bi lahko ugotovili mnenje diplomantov in delodajalcev, koliko so izobraževalne 
vsebine pri predmetih za uporabo IKT pomembne in uporabne pri njihovem delu, smo jim 
v anketnem vprašalniku postavila naslednje vprašanje: 
 
Ocenite z ocenami od 1 do 4, koliko so vsebine pri predmetih s področja IKT pomembne 
in uporabne pri vašem delu/delu vaših podrejenih v podjetju? 
 
S križcem označite ustrezno oceno: 
pomembnost 
(1 – nepomembno, 2 – delno pomembno, 3 – pomembno, 4 – zelo pomembno); 
uporabnost pri delu 
(1 – neuporabno, 2 – delno uporabno, 3 – uporabno, 4 – zelo uporabno). 

2.3 UGOTOVITVE RAZISKAVE 

S Slike 1 je razvidno, da so diplomanti pri ocenjevanju pomembnosti in uporabnosti 
izobraževalnih vsebin pri predmetih za uporabo IKT najvišjo povprečno oceno (3,88 in 
3,93) namenili izobraževalni vsebini Poznavanje možnosti in priložnosti interneta 
(elektronske pošte, prenos datotek). To pomeni, da diplomanti ocenjujejo to vsebino tako 
pomembno kot uporabno pri njihovem delu. Vsebina je dobila celo višjo oceno 
uporabnosti pri delu kot pri ocenjevanju pomembnosti izobraževalne vsebine. To je 
razumljivo, saj: 
• ima več kot 90 % slovenskih podjetij dostop do interneta, kar jim omogoča 

elektronsko poslovanje, 
• 90 % anketiranih diplomantov na svojem delovnem mestu prejema in pošilja 

elektronsko pošto redno vsak dan. 
 
Na drugo mesto so diplomanti postavili Uporabo urejevalnika besedil (Word) s povprečno 
oceno 3,86 in na tretje mesto Uporabo elektronskih preglednic (Excel) (s povprečno 
oceno 3,84 in 3,78). 
 
Visoki oceni vsebin Uporaba urejevalnika besedil (Word) in Uporaba elektronskih 
preglednic (Excel) izhajata iz dejstev: 
• Microsoft v zadnjih letih obvladuje trg pisarniških zbirk z 90-% deležem, 
• izobraževalne ustanove so deležne ugodnejših pogojev pri nabavi licenc za 

Microsoftove programe. 
 
Najnižje povprečne ocene pomembnosti in uporabnosti izobraževalnih vsebin so 
diplomanti namenili Samostojnemu oblikovanju spletnih strani (2,52 in 2,19) in 
Obvladovanju dela z zbirkami podatkov (Access) (2,44 in 2,16). Nizki oceni sta povezani 
z dejstvom, da: 
• spletne strani v podjetjih oziroma zbirke podatkov oblikujejo predvsem poklicni 

informatiki ali specializirana podjetja, 
• anketirani diplomanti spletne strani oziroma zbirke podatkov samo pregledujejo in 

uporabljajo. 
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Slika 1: Povprečne ocene pomembnosti in uporabnosti izobraževalnih vsebin pri delu z 

vidika diplomantov 
Vir: Anketa diplomantov, Vprašanje 5 

 
Legenda: glej legendo Slike 2 
 
S Slike 2 je razvidno, da so delodajalci najvišjo povprečno oceno pomembnosti in 
uporabnosti (3,86) namenili izobraževalni vsebini Uporaba urejevalnika besedil (Word), 
kar je razumljivo, saj Microsoft obvladuje trg pisarniških zbirk z več kot 90 % deležem.  
 
Visoko povprečno oceno (3,76) pomembnosti in uporabnosti so namenili tudi vsebinama: 
Uporaba osnovnih funkcij uporabniškega sistema Windows in Usposobljenost za 
zavarovanje računalniških podatkov ter organiziranje datotek na računalniku. Anketirani 
delodajalci se zavedajo, da je: 

• predpogoj za uporabo urejevalnika Word osnovno poznavanje uporabniškega 
sistema Windows; 

• predpogoj za uvedbo elektronskega poslovanja v podjetju zaščita in varnost 
podatkov na računalnikih.  

 
Delodajalci se zavedajo priložnosti, ki jim jih nudi internet na večmilijonskem trgu, zato 
so visoke povprečne ocene namenili tudi vsebinam, ki se ukvarjajo s storitvami interneta. 
 
Najnižje povprečne ocene pomembnosti so delodajalci namenili vsebinama: Sodelovanje 
pri razvoju poslovne informatike v podjetju (2,62 in 2,72) in Samostojno oblikovanje 
spletnih strani in njihova objava na spletu (2,30) in 2,28).  
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Slika 2: Povprečne ocene pomembnosti in uporabnosti izobraževalnih vsebin pri delu z 

vidika delodajalcev 
Vir: Anketa delodajalcev, Vprašanje 5 

 
Legenda: 
1 Poznavanje osebnih računalnikov in  meril za pravilno izbiro pri nakupu 
2 Poznavanje osnov računalniškega sistema 
3 Poznavanje uporabe programske opreme za opravljanje določenih nalog  
4 Uporaba osnovnih funkcij uporabniškega okolja windows 
5 Usposobljenost za zavarovanje računalniških podatkov ter organiziranje 

datotek na računalniku 
6 Povezanost računalnikov v omrežje 
7 Pravilno prenašanje podatkov med računalniki (npr. po omrežju, z 

disketami, s cd-ji) 
8 Poznavanje možnosti in priložnosti interneta (elektronske pošte, prenos 

datotek) 
9 Informacijski sistem in njegova vloga v podjetju 
10 Sodelovanje pri izbiranju programske opreme 
11 Poznavanje pomena, vloge in odgovornosti uporabnika v informacijskem 

sistemu 
12 Uporaba urejevalnika besedil (word) 
13 Uporaba elektronskih preglednic (excel) 
14 Izdelava grafičnih prikazov (grafikoni  in podobno) 
15 Uporaba grafičnih orodij za predstavitev (powerpoint) 
16 Povezovanje podatkov med wordom, excelom in powerpointom 
17 Sodelovanje v skupinah pri razvoju poslovne informatike v podjetju 
18 Pomen sodobnih pisarniških sistemov 
19 Pregledovanje spletnih strani 
20 Obvladovanje iskanja po internetu 
21 Obvladovanje dela z elektronsko pošto z različnimi programi (npr. outlook 

express) 
22 Iskanje podatkov po omrežju s pomočjo nekaterih svetovnih iskalnikov 
23 Črpanje podatkov z interneta 
24 Samostojno oblikovanje spletnih strani  in njihova objava na spletu  
25 Obvladanje dela z zbirkami podatkov (access)  
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2.4 PREDLOGI IN IZBOLJŠAVE 

Glede na rezultate raziskave smo sestavili najpomembnejše predloge za izboljšave, ki 
smo jih v celoti upoštevali v letih 2005−2011. 
 
Predlog 1:  
Ustrezen delež pedagoških ur pri predmetu Računalniški praktikum se nameni uporabi 
elektronskih preglednic (Excel), predvsem reševanju praktičnih problemov, s katerimi se 
diplomanti srečujejo pri opravljanju tipičnih del poslovnega sekretarja in komercialista. 
Izboljšava:  
V prenovljenem programu Poslovni sekretar se je pri predmetu Informacijska tehnologija 
in podatki ustrezen delež pedagoških ur namenil uporabi elektronskih preglednic. Na Višji 
strokovni šoli Slovenj Gradec dajemo poseben poudarek reševanju praktičnih primerov. 
Pri tem so nam v pomoč predvsem študenti izrednega študija, ki se na svojih delovnih 
mestih ukvarjajo s konkretnimi problemi. 
 
Predlog 2:  
Glede na predloge delodajalcev in visoko povprečno oceno uporabnosti poznavanja 
možnosti in priložnosti interneta (elektronske pošte, prenos datotek) je potrebno vključiti 
vsebine s področja e-uprave, e-poslovanja, e-izobraževanja, e-poslovanja, e-bančništva 
in e-trgovine. 
Izboljšava: 
Na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec smo za pridobivanje znanj s področja 
elektronskega poslovanja pridobili spletno aplikacijo Spletna trgovina. Študenti si 
pridobivajo znanje uporabe storitev e-poslovanja kot uporabniki in kot uredniki oziroma 
administratorji spletnih trgovin. Študenti tudi aktivno sodelujejo pri uporabi storitev e-
izobraževanja, ki smo ga na naši šoli uvedli s pomočjo spletne učilnice Moodle. Študenti 
pri predmetih za uporabo IKT pridobivajo tudi znanja kot izvajalci storitev e-
izobraževanja. Samostojno postavljajo e-učilnice za svoje študijske predmete. 
Izboljšava: 
Da bi se lahko študenti usposobili tudi na področju e-izobraževanja oziroma glede e-
sodelovanja pri skupnih projektih, smo na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec pridobili 
videokonferenčno opremo. Preko videokonferenc sodelujemo z zunanjimi predavatelji, 
tako doma kot v tujini. 
 
Predlog 3: 
Delodajalcem predlagamo, da izkoristijo znanje diplomantov glede oblikovanja spletnih 
strani in omogočijo diplomantom sodelovanje pri oblikovanju dinamičnih spletnih strani 
kljub slabše ocenjeni uporabnosti teh vsebin. 
Izboljšava: 
V prenovljenem programu Poslovni sekretar se izvaja tudi predmet Grafični in spletni 
dizajn. Študenti programa Ekonomist si lahko ta predmet izberejo kot izbirni predmet. Pri 
tem predmetu si študenti pridobivajo znanje oblikovanja spletnih strani. Podjetja so od  
leta 2005, ko je bila raziskava izvedena, očitno spoznala, da podjetje »ne obstaja«, če ga 
na spletu ni, saj so izkušnje organizatorke praktičnega izobraževanja, da precej naših 
študentov, ki so na praktičnem izobraževanju v podjetjih, oblikuje oziroma vsaj 
sodelujejo pri oblikovanju spletnih strani. Študenti pridobivajo znanja s tega področja s 
pomočjo najsodobnejših računalniških orodij, s katerimi lahko na Višji strokovni šoli 
Slovenj Gradec sledimo najnovejšim standardom na tem področju. 
 
Predlog 4: 
Druga možnost nadgrajevanja znanja je tudi uvedba tečajev za diplomante, kjer bi 
nadgradili svoja znanja s področja uporabe IKT. Tečaje bi izvajali predavatelji s področja 
uporabe IKT, strokovni sodelavci višje strokovne šole ali zunanji predavatelji. 
Izboljšava: 
Trenutno izvajamo dva tečaja z naslovom Uporaba preglednic v Excelu – nadaljevalni za 
naše diplomante, ki so zaposleni na delovnih mestih, kjer potrebujejo poglobljena znanja 
s tega področja. Naši diplomanti nadgrajujejo svoja znanja, pridobljena pri študiju na 
Višji strokovni šoli Slovenj Gradec. 
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3 ZAKLJUČEK 

Raziskava je pokazala, da je za učinkovito delo diplomantov na področju uporabe IKT 
potrebno izvesti nekaj izboljšav pri vsebinah, metodah in oblikah izobraževanja na 
področju IKT. To je danes, ko smo v Sloveniji že zakorakali v obdobje informacijske 
družbe, ključnega pomena.  
 
Na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec se zavedamo, da je za podjetja ključnega pomena, 
da njihovi zaposleni znajo uporabljati najsodobnejšo IKT, oziroma se znajo hitro 
prilagoditi novi, sodobnejši in učinkovitejši tehnologiji. Zato smo se v letih od 2005 do 
2011 trudili izvesti vse izboljšave, kar nam je tudi uspelo.  
 
Tudi v prihodnje bomo izvajali zunanje vrednotenje izobraževanja za ugotavljanje 
uporabnosti, koristnosti in zadostnosti znanja naših diplomantov, ne le pri predmetih s 
področja uporabe IKT, ampak tudi pri ostalih predmetih. 
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ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
Peter Martinčič, univ. dipl. ing. prom., martincic@volja.net 

Izobraževalni center Memory, VSŠ, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje 
 
POVZETEK 
 
V članku so predstavljene teoretične iztočnice o zadovoljstvu zaposlenih ter rezultati 
spremljanja zadovoljstva zaposlenih v Izobraževalnem centru Memory. V prvem delu sem 
predstavil dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu zaposlenih, pomembnost motivacije ter 
klime v organizaciji. V drugem delu so predstavljene pomembnejše ugotovitve 
zadovoljstva zaposlenih. Ugotovili smo, da v kolektivu prevladujejo pozitivna klima, 
sproščeno vzdušje in dobra informiranost. Kar 27,8 % kolektiva se najbolj veseli dobrega 
sodelovanja in pozitivnega vzdušja, ki prevladuje na delovnem mestu.  

1 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Osnovna gonilna sila posameznika na profesionalnem področju je zadovoljstvo, ki 
posameznike spodbuja in motivira k aktivnem delovanju v smeri realizacije zastavljenih 
delovnih ciljev. Nasprotno je nezadovoljstvo lahko blokada, ki otežuje, oz. v skrajnih 
primerih celo onemogoča doseganje pričakovanih delovnih dosežkov. Ugotavljanje 
stopnje zadovoljstva zaposlenih je pomembna naloga managementa. S pomočjo 
subjektivnega zaznavanja zaposlenih v šoli management identificira tiste ključne 
dejavnike zadovoljstva, ki jih zaposleni zaznavajo kot manj spodbudne ali celo moteče pri 
doseganju zastavljenih ciljev. Le tisti zaposleni, ki svoje delovno okolje in pogoje dela 
zaznavajo kot ustrezne in spodbujajoče, lahko delajo dobro (Jakopec, 2007, 11). 
 
Na vodenje in delovno zadovoljstvo zaposlenih vplivajo komponente/dejavniki 
demografske strukture managementa (spol vodje, starost, delovne izkušnje, število let 
vodenja in izobrazba) in zaposlenih (izobrazba, starost in delovne izkušnje) ter drugi 
(organizacijski) dejavniki okolja (velikost občine – šolskega okolja, ravnatelj s 
pomočnikom ali brez, podeželska ali mestna šola in število šol v občini) (Jakopec, 
2007, 94). 
 
Zadovoljstvo zaposlenih je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na vedenje zaposlenih v 
podjetju. Med zaposlenimi sta zaželeni organizacijska pripadnost in delovna vnema. 
Organizacijska pripadnost je stopnja, do katere se zaposlen čuti kot del organizacije. Pri 
delovni vnemi pa zaposleni dela več, kot od njega pričakujejo. Učinkovit in uspešen 
zaposleni je le tisti, ki je zadovoljen z delovnimi razmerami. 
 
V podjetjih lahko zaradi nezadovoljstva zaposlenih prihaja do nezaželenih posledic, kot so 
odsotnost z dela, odpoved delovnega razmerja ali celo manjše nasilje. Da bi se izognili 
navedenim posledicam, morajo v podjetju stalno vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva 
zaposlenih pri delu. Zadovoljstvo pri delu je kot »prijeten občutek«, ki ga posameznik 
zazna na temelju izpolnitve svojih pričakovanj, ki so povezane z delom (Treven, 1998, 
131).  
 
Raziskave kažejo, da s primernim oblikovanjem dela lahko povečamo motivacijo delavcev 
za delo, kar po eni strani izboljšuje delovne rezultate, po drugi pa povečuje zadovoljstvo 
delavcev. Doseganje dobrih rezultatov in zadovoljstva delavcev pa tudi pozitivno 
spodbujata drug drugega (Svetlik, 1998, 152). 
 
Med pogostejše dejavnike zadovoljstva zaposlenih prištevamo delovno okolje, načine dela 
in nagrajevanje. Za zaposlene so pomembni tudi nekateri zunanji dejavniki, in sicer 
odnosi med sodelavci in nadrejenimi, stalnost zaposlitve ter možnost napredovanja in 
izobraževanja. 
 
Dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu zaposlenih, združimo v šest skupin (Možina, 
1998, 156):  
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• vsebina dela: možnost uporabe znanja, učenja in strokovne rasti, zanimivost dela;  

• samostojnost pri delu: možnost odločanja, kaj in kako se bo delalo, samostojno 
razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje pri splošnih vprašanjih dela 
in organizacije;  

• plača, dodatki in ugodnosti;  

• vodenje in organizacija dela: ohlapen nadzor, dajanje priznanj in pohval ter 
izrekanje pripomb in graj, usmerjenost vodij k ljudem ali v delovne naloge, skrb 
za nemoten potek in organizacijo dela;  

• odnosi pri delu: dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje konfliktov, 
sproščena komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi;  

• delovne razmere: majhen telesni napor, varnost pri delu pred poškodbami in 
obolenji, odpravljanje motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja, kot so 
neugodna temperatura, prah, hrup, vlaga ipd.   

Ugotavljanje počutja zaposlenih na delovnem mestu temelji na merjenju stopnje 
zadovoljstva zaposlenih pri delu. Na podlagi rezultatov meritev zadovoljstva, skušajo 
ustanove uvesti določene ukrepe, s pomočjo katerih lahko vplivajo na zadovoljstvo in 
tako povečajo motivacijo za delo. Meritve odkrijejo dejavnike, ki so pomembni za 
zadovoljstvo zaposlenih, za tem pa vodstvo nastopi z ukrepi glede izboljšave konkretnega 
stanja. Za ustanove je pomembno, da kontinuirano izvajajo meritve, saj se zadovoljstvo 
sčasoma spreminja. Na strani organizacije ostane le izbira najprimernejšega pristopa za 
pridobivanje podatkov. 

1.1 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH 

Motiviranje je proces spodbujanja zaposlenih z določenimi sredstvi, da bodo učinkovito in 
z lastnim prispevkom opravili dane naloge ali delovali v smeri določenih ciljev. Motivirati 
je mogoče z različnimi priznanji, nagradami in drugimi oblikami spodbude, ki pozitivno 
motivirajo in zadovoljujejo osebne potrebe. Grožnje in kazni osebe odvračajo od 
neželenih ciljev, dejanj ali obnašanj, kar uvrščamo med negativna spodbujanja (Uhan, 
2000, 12).  
 
Motivacija je pomembna aktivnost managementa, s katero si managerji prizadevajo 
prepričati zaposlene, da bi s svojim delom dosegli rezultate, ki so pomembni za njihovo 
organizacijo (Treven, 1998, 106).  
 
Motivacija je ključnega pomena za uspešno delovanje organizacije. Na motivacijo 
zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih vpliva veliko dejavnikov. Med najpogostejše 
uvrščamo starost, spol, zadovoljstvo na delovnem mestu, želje po novem znanju, 
predhodna izobrazba, medsebojne odnose v organizaciji, želje po napredovanju in višjem 
dohodku, samostojnost ipd. Glavno vlogo pri motivaciji učiteljev in drugih sodelavcev ima 
ravnatelj. Iz tega izhaja, da mora poznati dejavnike, s katerimi najlažje vpliva na 
zaposlene.  
 
Motivirana šola je tista, ki temelji na medsebojnem zaupanju, v kateri učitelji ne delajo 
samo za zaslužek in kjer se učenci ne učijo samo za ocene. Tako šolo imajo radi in jo 
potrebujejo učenci in učitelji (Brajša, 1995, 126–127).  
 
Motivacijsko vedenje je tisto, ki je usmerjeno k cilju s prisotnostjo vztrajnosti in 
povečane energije zaposlenih. Delo je za vsako zaposleno osebo oblikovano tako, da je 
zanimivo, pestro, pri tem pa zaposleni podajajo predloge in izboljšave. Na tak način 
lahko organizacija pridobiva konkurenčne prednosti, zaposleni pa nagrade in pohvale. 
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1.2 ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA  

Organizacijska kultura so napisana in nenapisana pravila. Organizacija mora ugotovit, 
kakšno kulturo ima in kakšno želi imeti. V organizaciji je kultura pogosto slabo vidna, 
itežko razpoznavna ali celo prikrita. Vezana je na preteklost in usmerjena v prihodnost.  
 
Zadovoljstvo zaposlenih je najbolj neposredno povezano s klimo. Povezanost med njima 
je vzajemna, tako kot vpliva klima na zadovoljstvo zaposlenih, tudi zadovoljstvo vpliva 
na to, kako zaposleni doživljajo klimo v podjetju. Organizacijska klima pomeni 
percepcijo, kako zaposleni dojemajo lastno združbo in kako dojemajo svoje možnosti in 
pogoje dela. Posamezniki zaznavajo lastnosti združbe v okviru svojih lastnih vrednot, ki 
so pomembne za lastno blagostanje. Ko so zaznave skupne večjemu številu ljudi v 
združbi, govorimo o organizacijski klimi. 
 
V šolah je za vzpostavitev organizacijske kulture najbolj odgovoren management. Odnos 
med managementom in izvajalci je tudi sestavina organizacijske kulture. Brez delovne in 
organizacijske discipline, po kateri se morajo ravnati zaposleni, ter brez šolskega reda, ki 
so ga dolžni spoštovati učenci, ni dobre organizacijske kulture (Ferjan, 1999, 86).   

2 RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH 

2.1 IZVEDBA RAZISKAVE 

Raziskavo smo opravili v septembru 2010 na populaciji zaposlenih in zunanjih sodelavcev 
VSŠ Izobraževalnega centra Memory. Anketni vprašalnik je izpolnilo 8 zaposlenih in 10 
zunanjih sodelavcev, skupaj je torej sodelovalo 18 anketirancev. Anketni vprašalnik je 
sestavljen iz 15 vprašanj zaprtega tipa, kjer je bilo mogoče izbirati med več odgovori s 
postavljeno trditvijo (petstopenjska Likertova lestvica). 
 
Anketni vprašalnik je bil osebju poslan na elektronske naslove. Podatke anket smo vnesli 
v program Evidenca in pridobili podatkovno bazo odgovorov v Excelu. Podatke smo 
izvozili in jih nadalje obdelali v programu SPSS 17.0 za statistične analize. Dobljene 
vrednosti smo prikazali s pomočjo SPSS tabel, katere vsebujejo povprečja vrednosti, 
standardne odklone ter frekvenčne porazdelitve. 

2.2 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V nadaljevanju smo prikazali le tiste rezultate, ki pomembno izstopajo. V Tabeli 1 smo 
analizirali zadovoljstvo osebja z medsebojnimi odnosi, ki vladajo znotraj kolektiva. 
Rezultati so pokazali, da znotraj kolektiva prevladuje sproščeno vzdušje s povprečno 
oceno 4,44. Najnižjo oceno so dosegle pohvale, ki jih dobiva osebje. Ker so pohvale 
pomemben dejavnik zadovoljstva, bo potrebno temu posvetiti posebno pozornost. 
Povprečna ocena omenjenega sklopa znaša 3,94. 

Tabela 1: Zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi v kolektivu 

Medsebojni odnosi 

število 
Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon  

Sodelovanje z referatom  18 4,00 1,237 

Pohvale 18 3,33 1,534 

Sproščeno vzdušje 18 4,44 1,042 

Medosebni odnosi med sodelavci 18 4,33 0,767 

Medsebojni odnosi z nadrejenimi 18 3,61 1,092 

 Povprečje 3,94  

Vir: Anketa o zadovoljstvu zaposlenih, VSŠ IC Memory, 2009/10 
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V Tabeli 2 prikazujemo ocene zadovoljstva z vidika pravočasnega pridobivanja informacij. 
Ugotavljamo, da so informacije s področja delovnega procesa zaposlenim podane 
pravočasno (ocena 4,39), vendar bi si zaposleni želeli več priložnosti za pridobivanje 
omenjenih informacij (ocena 3,83). Povprečna ocena omenjenega sklopa znaša 4,11. 
Ukrepi, ki jih bomo uvedli na področju informiranosti, bodo predvsem v povečanju števila 
sestankov in individualnih razgovorov. 

Tabela 2: Zadovoljstvo s pridobivanjem informacij 
Informiranost 

Število 
Povprečna 

ocena 
Standardni 

odklon 

Pravočasne informacije o delovnem 
procesu 

18 4,28 0,958 

Pravočasne informacije za delo   18 4,39 0,778 

Informacije razumljive in 
nedvoumne 

18 4,06 0,998 

Informacije s strani vodstva 18 4,00 1,138 

Pogostost razgovorov, sestankov 18 3,83 1,465 

 Povprečje 4,11  

Vir: Anketa o zadovoljstvu zaposlenih, VSŠ IC Memory, 2009/10 
 
V Tabeli 3 prikazujemo ocene zadovoljstva z vidika plač in nagrad, ki jih zaposleni 
prejmejo za opravljeno delo. Ta nam kaže, da so plačila znotraj kolektiva za opravljeno 
delo v veliki meri enakovredna (ocena 3,78). Glede na razmere na trgu delovne sile, nas 
pozitivno preseneča ocena kolektiva o zadovoljstvu s plačili (ocena 3,5). Na omenjenem 
področju bodo potrebne spremembe na področju stimulacij, katere bodo morale natančno 
odmerjati dodatno opravljeno delo. Povprečna ocena sklopa znaša 3,22.  

Tabela 3: Zadovoljstvo s plačili in nagradami 

Plačilo 
Število 

Povprečna 
ocena 

Standardni 
odklon 

Plačilo je enakovredno plačilu drugih 
sodelavcev 

18 3,78 1,060 

Plačilo je sorazmerno vloženemu 
delu in trudu 

18 3,06 1,110 

Denarna stimulacija za dodatno 
opravljeno delo   

18 2,83 1,295 

Trud nagrajen z  materialno nagrado 18 2,94 1,349 

Zadovoljen sem s plačilom 18 3,50 ,985 

 Povprečje 3,22  

Vir: Anketa o zadovoljstvu zaposlenih, VSŠ IC Memory, 2009/10 

 
Tabela 4 prikazuje, da skoraj tretjino kolektiva najbolj veselijo sodelavci in pozitivno 
vzdušje v kolektivu. Za 33,4 % kolektiva sta najbolj pomembna plačilo za opravljeno delo 
in status, ki ga v organizaciji ima. Prav tako se 33,3 % kolektiva najbolj veseli 
napredovanja, delovnih pogojev in delovnega časa. Omenjene ugotovitve samo še 
potrjujejo dejstvo, da v organizaciji prevladujeta pozitivna klima in delovna zagnanost.  
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Tabela 4: Zadovoljstvo v kolektivu 
  Število Delež v % 

 Sodelavci   5 27,8 

Izobraževanje 1 5,6 

Napredovanje 2 11,1 

Delovni čas 2 11,1 

Status v organizaciji   3 16,7 

Delovni pogoji  2 11,1 

Plača  3 16,7 

Skupaj 18 100,0 

Vir: Anketa o zadovoljstvu zaposlenih, VSŠ IC Memory, 2009/10 

3 ZAKLJUČEK 

Osnovna motiva zaradi katerih je posameznik aktiven na profesionalnem področju sta 
zadovoljstvo in motivacija. Nasprotje temu je nezadovoljstvo, ki otežuje doseganje 
delovnih ciljev in dosežkov.  
 
Prišli smo do ugotovitev, da zaposlene v našem kolektivu najbolj motivirajo odnosi na 
delovnem mestu, možnost napredovanja in osebne rasti, materialna stimulacija in status 
posameznika. Zelo nas razveseljuje najvišja povprečna ocena 4,44 pri sproščenemu 
vzdušju znotraj kolektiva, saj to predstavlja pomemben motivacijski dejavnik in 
pripadnost podjetju. Tudi komunikacijo in pridobivanje informacij ocenjuje z visoko 
povprečno oceno 4,1. Nekoliko slabšo oceno je kolektiv pripisal stimulacijam za dodatno 
opravljeno delo, in sicer 2,83, čeprav je zadovoljstvo s samo plačo na visoki ravni, ocena 
3,5. Trudili se bomo ohranjati prijazno delovno okolje za zaposlene in za študente, 
posebej pa bomo v sistem motivacije vgradili pohvale in stimulacije. Zavedamo se, da je 
motivirana šola tista, ki temelji na medsebojnem zaupanju v kolektivu, osebni rasti 
zaposlenih in dobri komunikaciji.  
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KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA Z VIDIKA ZAPOSLJIVOSTI IN 
NAPREDOVANJA NA DELOVNEM MESTU DIPLOMANTOV VIŠJIH 

STROKOVNIH ŠOL 
 

Janja Turk, spec. man., janja.turk@gmail.com 
Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola Dutovlje, Koper. 

 
POVZETEK 
 
V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave o spremljanju kakovosti v izobraževalnem 
programu ekonomist, v Izobraževalnem centru Memory, višji strokovni šoli (v 
nadaljevanju VSŠ). Natančneje sem predstavila kazalnik spremljanja zaposljivosti in 
napredovanja diplomantov na delovnem mestu. Na ta način smo želeli preveriti, v 
kolikšni meri so naši diplomanti zaposljivi in konkurenčni na trgu dela. Preveriti pa smo 
želeli tudi, kako diplomanti razmišljajo o ustanovitvi lastnega podjetja in koliko izmed 
njih je že uresničilo ta podvig in tako prispevalo k rasti gospodarstva in novega 
zaposlovanja.  
 
Prišli smo do zanimivih ugotovitev raziskave: po zaključku študija je 34,6 % diplomantov 
napredovalo na zahtevnejše delovno mesto in pri tem prejelo višje plačilo oz. boniteto, 
12,9 % jih je ustanovilo lastno podjetje.  

1 IZHODIŠČA IN TRENDI PRI ZAPOSLOVANJU DIPLOMANTOV 

Ponudniki izobraževanj bi morali čim bolj približati programe potrebam trga in tako 
omogočiti pridobitev tistih znanj, ki jih tržišče potrebuje. Slednje so sicer v veliki meri 
odvisne tudi od angažiranosti posameznika. Zaradi čedalje večje konkurence 
izobraževalcev, se bodo morale v prihodnje šole zelo truditi pri ohranjanju vpisa. 
Spremljati bodo morale sodobne gospodarske trende in jih usklajevati z željami 
študentov.    
 
Znanje ni garancija, da bo vsakdo po končanem študiju dobil zaposlitev, temveč 
premislek o tem, kaj neka višješolska kvalifikacija dejansko omogoča na trgu dela. 
Konceptualno vprašanje je, kako odpreti oblikovanje študijskih programov delodajalskim 
predlogom, ob tem pa zagotoviti, da posamezna stopnja študija ni le »relevantna za trg 
dela«, temveč tudi za nadaljevanje študija (www.mszs.si/container268/ECOS/ 
dr_Zgaga.pdf, 3. 2. 2011). 
 
Močne tehnološke in politične sile vodijo svetovne ekonomije proti večji integraciji. Nov 
ekonomski red bo dodatno nagrajeval znanje. Raziskovanje in razvoj terciarnega 
izobraževanja bosta to omogočala. Ker si država ne more privoščiti, da bi zaostajala za 
drugimi, ki se odzivajo na pričujoče spremembe, mora podpreti učečo se družbo. Pri tem 
mora zasledovati naslednje cilje: spodbujati in omogočati posameznikom, da razvijejo 
svoje sposobnosti do najvišjih možnih nivojev, tako da rastejo intelektualno, so dobro 
opremljeni za delo, lahko učinkovito prispevajo k razvoju družbe in dosegajo osebne 
cilje; širjenje znanja; služiti potrebam prilagodljive, na znanju temelječe družbe na 
lokalnem, regionalnem in državnem nivoju; igrati pomembno vlogo pri oblikovanju 
demokratične, civilizirane, vključujoče družbe (Dearing, 1997, 210−215). 
 
Izobraževalne organizacije morajo pripravljati svoje študente za uspešno kosanje na trgu 
dela in za bodočo poklicno vlogo (priprava na iskanje dela in vodenje lastne poklicne 
poti). V povezavi s svojimi partnerji v javnem in zasebnem sektorju morajo v ta namen 
ustanavljati poklicne svetovalnice (Osterwalder, 2001, 2). 
 
Dobra višja strokovna šola naj bi bila urejena, dobro vodena šola, v kateri bi študenti 
pridobili ustrezne kompetence (razlike med šolami – konkurenčna prednost), šola, s 
katere bi prišli kompetentni diplomanti za delodajalce, ožjo in širšo družbeno skupnost. V 
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tem se šole med seboj razlikujejo in na osnovi tega lahko primerjamo značilnosti šol 
(razlike med dobrimi, kakovostnimi, odličnimi in ostalimi šolami) (Škafar, 2009, 1). 
 
Slovenija je po podatkih Eurostata četrta država v Evropi, ki zaposli največji delež visoko 
izobraženih kadrov. Kljub temu je na Zavodu RS za zaposlovanje vsako leto prijavljenih 
več diplomantov, predvsem družboslovnih smeri, saj je vpis slednjih na univerze 
nesorazmerno višji kot vpis naravoslovcev. Po podatkih statističnega urada je v letu 2009 
polovica vseh študentov diplomirala iz družboslovnih in poslovnih ved ter prava, medtem 
ko je bilo diplomantov računalništva in matematike le 4,5 odstotka, tistih, ki so končali 
študij gradbeništva in tehnike, pa 14 odstotkov. (http://www.delo.si/clanek/139383, 
10. 3. 2011). 
 

 
Slika 1: Stopnja zaposlenosti diplomantov, magistrov in doktorjev v EU (2009) 

Vir: OECD, 2009 
 
Nova raziskava evrobarometra, ki je vključevala delodajalce po vsej Evropi, kaže, da so 
pri zaposlovanju diplomantov poleg sektorsko značilnih in računalniških veščin 
pomembne tudi mehke veščine »SOFT SKILLS«. Precejšnje število vprašanih delodajalcev 
je na vprašanje, katere sposobnosti so pomembne, ko iščejo nove sodelavce, odgovorilo: 
zmožnost dela v skupini (98 %), prilagajanje novim situacijam (97 %), komunikacijske 
veščine (96 %) in znanje tujih jezikov (67 %). Več kot 50 % podjetij na mednarodnem 
trgu pa postavlja znanje tujih jezikov na prvo mesto (http://www.eurydice.si/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=3372:evrobarometer-zaposljivost-
diplomantov&catid=96:zadnje-novice&itemid=342, 4. 3. 2011). 
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Analize raziskave za Konkurenčnost Slovenije 2006–2013, nakazujejo, da je verjetnost 
zaposlitve zelo odvisna tudi od ustanove, na kateri se je posameznik izobraževal, ne le od 
pridobljene stopnje izobrazbe. »Isti nazivi, ki jih študenti pridobijo na različnih fakultetah, 
v svetu niso enakovredni – pri tem igra pomembno vlogo kakovost fakultete. Kadrovniki 
želijo imeti podrobne informacije o kakovosti izobraževalne ustanove, iz katerega prihaja 
kandidat, in ta praksa prihaja tudi v Slovenijo,« je pojasnil dekan ljubljanske Ekonomske 
fakultete Dušan Mramor (http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/ 
1042298504, 4. 3. 2011) 
 
Kot navaja Mramor, bo vrednotenje pridobljene izobrazbe na različnih izobraževalnih 
ustanovah, odražalo v bodoče temeljni vidik konkurenčnosti. V te namene bodo morale 
institucije posvetiti še dodatno pozornost kakovosti svoje ponudbe, delovati tesno 
povezano z gospodarstvom, spodbujati lastne konkurenčne prednosti in graditi na 
pripadnosti. Slednje je vsekakor vredno razmisleka. 
 

2 2RAZISKAVA O ZAPOSLJIVOSTI IN NAPREDOVANJU NA 
DELOVNEM MESTU DIPLOMANTOV PROGRAMA EKONOMIST, V 
VSŠ IZOBRAŽEVALNI CENTER MEMORY 

2.1 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA IN POTEK 

V raziskavo smo zajeli vse študente VSŠ Izobraževalnega centra Memory, ki so 
diplomirali v študijskem letu 2009/10 in v letu 2010/11 do meseca marca. Osnova za 
anketiranje je bil interni anketni vprašalnik, ki so ga pripravili na šoli v sklopu komisije za 
kakovost. Vprašalnik je sestavljen iz 15 vprašanj zaprtega tipa. Večinoma je sestavljen iz 
dihotomnih vprašanj, z dvema možnima odgovoroma,  tri vprašanja pa so sestavljena z 
več možnimi odgovori. 
 
V skladu z odločitvijo komisije za kakovost na šoli, smo se v lanskem letu odločili 
spremljati zaposljivost in napredovanje diplomantov pri delu. To je še posebej 
pomembno, ker je večina naših študentov zaposlena. Rezultate pridobimo z osebnim 
anketiranjem pred zagovorom diplomske naloge. Na ta način pridobimo 100 % realizacijo 
izpolnjenih anket, kar je za manjše ustanove izredno pomembno. 
 
Podatke anket smo vnesli v program Evidenca in pridobili podatkovno bazo odgovorov na 
posamezno vprašanje. Podatke smo izvozili in jih nadalje obdelali v programu SPSS 17.0 
za statistične analize, pri tem pa uporabili predvsem metodologijo frekvenčnih 
razporeditev in kumulative odstotkov.  
 
Odločila sem se, da bom interpretirala zgolj rezultate odgovorov, ki so pomembni za 
izbrano tematiko. 

2.2 INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

Pred interpretacijo odgovorov velja omeniti, da v Izobraževalnem centru Memory, VSŠ, 
izvajamo izredni študij in je večina diplomantov že zaposlenih. 
 
Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 66 diplomantov, od tega 38 žensk (57,6 %) in 28 
moških (42, 4 %). 
 
Kar 90,9 % anketiranih je odgovorilo, da je bilo ob vpisu v program Ekonomist že 
zaposlenih, enak delež diplomantov je bilo s svojim delom zadovoljnih. Pomemben je tudi 
podatek, da se jih je 6,3 % (od 9,1 % nezaposlenih) zaposlilo po zaključku višješolskega 
študija.  
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Tabela 1: Zaposlitve študentov po zaključku višješolskega študija 

  

Število  Odstotek  

Odstotek 
veljavnih 
odgovorov Kumulativa 

Veljavni 
odgovori 

Študenti, ki so se 
zaposlili po zaključku 
študija 

4 6,1 6,3 6,3 

Ob vpisu že zaposleni 

študenti 

60 90,9 93,8 100,0 

Skupaj 64 97,0 100,0  

Neveljavni odgovori 2 3,0   

Skupaj 66 100,0   

Vir: Anketa o zaposljivosti in napredovanju diplomantov, VSŠ IC Memory, 2010 
 
Ugotovili smo, da je od zaposlenih diplomantov ob vpisu na višjo strokovno šolo bilo 
15,6 % zaposlenih na delovnem mestu, za katerega se je zahtevala poklicna izobrazba, 
81,3 % zaposlenih na delovnem mestu, za katerega se je zahtevala srednja strokovna 
izobrazba in 3,1 % zaposlenih na delovnem mestu, za katerega se je zahtevala višja oz. 
visokošolska strokovna izobrazba. 
 
Nadaljnje ugotovitve so pokazale, da samo 37,5 % delodajalcev motivira študente pri 
nadaljevanju izobraževanja. Večina študentov takih spodbud ni prejela, zato je še toliko 
pomembneje ceniti njihovo samoiniciativnost.  
 

Tabela 2: Motivacija delodajalca pri spodbujanju k vpisu v višješolsko izobraževanje. 

  

Število  Odstotek  

Odstotek 
veljavnih 
odgovorov Kumulativa 

Veljavni 
odgovori 

Delodajalci, ki motivirajo 
študente pri nadaljevanju 
izobraževanja 

24 36,4 37,5 37,5 

Delodajalci, ki ne motivirajo 
študentov pri nadaljevanju 
izobraževanja 

40 60,6 62,5 100,0 

Skupaj 64 97,0 100,0  

Neveljavni odgovori 2 3,0   

Skupaj 66 100,0   

Vir: Anketa o zaposljivosti in napredovanju diplomantov VSŠ IC Memory, 2010 
 
Tabela 3 nam prikazuje pomembne izsledke o napredovanju na delovnem mestu. 
Prikazani so trije možni odgovori pri napredovanju na delovnem mestu, z vidika 
prejemanja višjega plačila, prejemanja dodatnih bonitet in nagrad ter nespremenjene 
denarne stimulacije. Po zaključku višješolskega študija je kar 34,6 % diplomantov na 
delovnem mestu napredovalo in pri tem prejelo višjo plačo oziroma pridobilo dodatne 
bonitete in nagrade. 65,4 % jih je sicer ob napredovanju prejemalo še vedno enako 
plačilo.  
 
V bodoče bi bilo smiselno opraviti tudi anketiranje delodajalcev diplomantov in 
podrobneje proučiti njihov vidik zaposlovanja. Poleg tega pa bi bilo vredno raziskati tudi 
odgovornosti na delovnem mestu in pozicijo delovnega mesta pri napredovanju 
diplomanta.  
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Tabela 3: Napredovanje študentov po zaključku študija. 
  

Število Odstotek  

Odstotek 
veljavnih 
odgovorov Kumulativa 

Veljavni 
odgovori 

Prejemanje višjega plačila 8 12,1 15,4 15,4 

Prejemanje bonitet in nagrad 10 15,2 19,2 34,6 

Prejemanje enakega plačila 34 51,5 65,4 100,0 

Skupaj 52 78,8 100,0  

Neveljavni odgovori 14 21,2   

Skupaj 66 100,0   

Vir: Anketa o zaposljivosti in napredovanju diplomantov VSŠ IC Memory, 2010 
 
Odločili smo se anketirati tudi vidik »podjetnosti« naših diplomantov. Ugotovili smo, da 
več kot četrtina (27,3 %) diplomantov razmišlja o odprtju lastnega podjetja. Kar 12,9 % 
diplomantov je po zaključku študija prešlo k dejanjem in ustanovilo lastno podjetje (glej 
Tabelo 4) in tako pripomoglo h krepitvi našega gospodarstva. 
 

Tabela 4: Ustanovitev podjetja po zaključku študija 

  

Število  Odstotek  

Odstotek 
veljavnih 
odgovorov Kumulativa 

Veljavni 
odgovori 

Študentje, ki so po zaključku 
študija ustanovili podjetje 

8 12,1 12,9 12,9 

Študentje, ki po zaključku študija 
niso ustanovili podjetja 

54 81,8 87,1 100,0 

Skupaj 62 93,9 100,0  

Neveljavni odgovori 4 6,1   

Skupaj 66 100,0   
Vir: Anketa o zaposljivosti in napredovanju diplomantov VSŠ IC Memory, 2010 

3 ZAKLJUČEK 

Vidik zaposljivosti in napredovanja diplomantov na delovnem mestu je zelo pomemben, 
saj omogoča izobraževalni ustanovi vpogled v kakovost delovnih kompetenc novega, 
izobraženega kadra. Vse to je lahko pokazatelj strategije in bolj ali manj kakovostnega 
dela institucije. Zaposljivost diplomantov lahko pomembno vpliva na konkurenčnost in 
uspešnost posamezne višješolske organizacije in k večjemu vpisu. Statistike kažejo, da je 
na trgu dela čedalje več izobraženega kadra, zato bi bilo zanimivo ugotoviti, kaj menijo 
delodajalci o korelaciji med doseženo ravnijo izobrazbe in kompetencami za zaposljivost. 
Izobraževalne ustanove bodo morale oblikovati take kakovostne storitve, da bo 
gospodarstvo v bodoče povpraševalo po kadrih izobraževalne institucije z »dobrim 
imenom« in ugledom.  
 
V VSŠ Izobraževalnega centra Memory se tega dejstva zavedamo. Rezultati raziskave so 
pokazali, da so naši diplomanti dobro zaposljivi, da jih več kot tretjina napreduje na 
delovnem mestu in za to dobi finančno oziroma drugo materialno stimulacijo. Zelo nas 
razveseljuje tudi »podjetnost« naših diplomantov, saj jih skoraj tretjina razmišlja o 
ustanovitvi lastnega podjetja, dobra desetina pa po študiju lastno podjetje dejansko tudi 
odpre.      
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Z VZPOSTAVLJANJEM KAKOVOSTI DO ZAUPANJA V 
IZOBRAŽEVALNE STORITVE 

 
mag.Ksenija Turk, ksenija.turk@guest.arnes.si 

Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje 
 

POVZETEK 
 
V Sloveniji obstaja dokaj velika ponudba izobraževalnih storitev. Kako se lahko 
uporabniki - študentje odločijo komu zaupati čas izobraževanja, denar in končno svojo 
karierno pot, pogosto zavisi od tega, komu zaupajo. Zaupanje pa se ne vzpostavi preko 
noči, ampak je rezultat dolgotrajnega kakovostnega dela in pozitivnega odnosa do vseh 
udeležencev izobraževalnega sistema.   
 
Le če smo s storitvami zadovoljni, izvajalca priporočimo drugim. To velja tudi za storitve 
izobraževanja. Prav zato smo v članku predstavili rezultate raziskave, ki smo jo opravili v 
VSŠ IC Memory. Preveriti smo želeli, ali naši udeleženci po maturi nadaljujejo 
izobraževanje pri nas, od koga so naši študentje dobili informacije o študiju ter ali bi 
predlagali študij svojim sorodnikom, prijateljem.  
 
Ugotovitve raziskave so bile zanimive, saj 22,2 % udeležencev po poklicni maturi 
nadaljuje izobraževanje na VSŠ, poleg tega pa so kar 36,1 % študentov usmerili 
študentje, ki so se izobraževali pri nas. 

1 POMEN KAKOVOSTI V GOSPODARSKIH IN V IZOBRAŽEVALNIH  
SUBJEKTIH 

Kakovost je koncept, ki ima različne pomene za različne udeležence; ker pa so odjemalci 
tisti, ki v največji meri odločajo o usodi vsake organizacije, je treba pri skrbi za kakovost 
prisluhniti predvsem njihovim zaznavam. Zato je z marketinškega vidika smiselno, da 
storitvena organizacija upošteva, da zaznavajo odjemalci njene storitve kot celoto njenih 
vrednot, vlaganj in kreativnih sposobnosti. Storitve je treba obravnavati tudi kot objekte 
zaznavanja, na njihovo raven kakovosti pa vplivajo vrednote, emocije, pričakovanja in 
sposobnosti zaznavanja obojih, tako izvajalcev kot odjemalcev. Torej ni dovolj, če 
storitve zadostijo normativom in predpisom, ohranjevati in povečevati morajo ugodje 
odjemalcev in tako omogočati obojestransko pozitivno priznavanje (Snoj, 2000, 160). 
 
Skrb in prizadevanja za večjo uspešnost, učinkovitost in kakovost dela organizacij so se s 
področja pridobitnih organizacij prenesla tudi na področje izobraževanja. Razlogi za to 
niso zgolj v željah in potrebah izobraževalnih organizacij samih po lastnem razvoju in 
izboljšanju dela, temveč so vse pogosteje odziv na pritiske in izzive okolja, v katerem 
delujejo. Vzgojno-izobraževalne organizacije dokazujejo kakovost svojega dela 
ustanoviteljem, gospodarstvu in okolju (Roncelli Vaupot, 2000, 9). 
 
Včasih so se ljudje izobraževali izključno v izobraževalnih ustanovah – danes se 
izobražujemo na vseh področjih. Včasih je bilo izobraževanje omejeno na določeno 
starostno obdobje, danes se vse bolj uveljavlja koncept vseživljenjskega izobraževanja. 
Včasih je bil pomemben le rezultat, danes je pomembna pot, ki vodi do cilja, ali kot pravi 
Kranjčeva – da bo izobraževanje kos vsem svojim družbenim funkcijam, mora najprej 
razrešiti nekatere svoje probleme: 

− spremeniti bi se morala splošna stopnja izobrazbe, ki jo imajo ljudje; predvsem 
naj bi se znatno zvišala, 

− delno bi se morali dopolniti in spremeniti posamezni vzgojni smotri, 
− spremeniti se morajo metode vzgojno-izobraževalnega dela, kajti s starimi 

metodami ni mogoče dosegati novih rezultatov in razvijati novih karakteristik v 
človeku, 
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− izobraževanje mora spremeniti tudi svojo vsebino, kajti znanje, ki ga danes 
posreduje ta ali oni izobraževalni sistem, je pomanjkljivo tako z vidika družbe kot 
z vidika posameznika. (Kranjc, 1977, 53). 

Predvsem pa ocenjujemo, da se moramo zavedati, da je znanje danes spremenljivka, ki 
se ves čas dopolnjuje, spreminja, raste, posodablja in zahteva od ponudnikov tovrstnih 
storitev, posebej pa še od višješolskih ustanov, nenehno skrb za ponudbo najsodobnejših 
vsebin, postopkov, uporabnih v aktualnih gospodarskih procesih. Vendar, ali smo tega 
sposobni?  Kakšna so merila, oz. kako doseči, da bo proces edukacije v izobraževalnih 
ustanovah tako kvaliteten, da bo posledica le-tega procesa ne samo dobra »ocena«, 
temveč kompetence in znanje, ki se lahko takoj odrazijo v gospodarskem procesu? 

2 POMEN ZAUPANJA ŠTUDENTOV 

Danes so študentje še toliko bolj občutljivi, saj imajo veliko večjo izbiro med 
izobraževalnimi ustanovami in programi, so mnogo bolje informirani in premišljeni v 
svojih odločitvah. Študentje, še posebej v izobraževanju odraslih, veliko bolj pretehtajo, 
kaj je res vredno in svoj izbor premišljeno omejujejo z vidika celotne vrednosti odločitve. 
Pomembni so kakovost predavateljev, prijaznost osebja, organizacija dela, uporabna 
znanja, ki jih bodo lahko nemudoma uporabili v lastnih delovnih okoljih, dostopnost, 
ambient ipd. Zato je zaupanje študentov do ponudnikov posebej v teh kriznih časih še 
toliko bolj na prepihu. Pri tem sta velikokrat pomembna zvestoba in trženje na podlagi 
odnosov s strankami, seveda, če so resnično naravnani na študente in na njihove koristi. 
 
Pomembno pa je, da šole zmoremo objektivno presoditi, kaj lahko obljubimo uporabniku 
in kakšna realna pričakovanja mu pri tem lahko ustvarimo. Zavedati bi se morali, da se 
prvič, ko njegovih pričakovanj ne bomo izpolnili, stranka vpraša, ali smo kot ponudnik še 
vedno vredni zaupanja ali je bolje, da si poišče novega ponudnika storitev. 
 
Po mnenju dr. Maje Makovec Brenčič je prav zaupanje predpogoj za vzpostavljanje in 
ohranjanje odnosov s strankami, ne glede na to, ali delamo na medorganizacijskih ali 
končnih porabniških trgih, ali ponujamo produkte v podjetjih ali storitve v šolah. Posebej 
je pomembno zaupanje do zaposlenih v organizaciji, verjeti moramo v to, kar počnemo, 
saj lahko le tako naš pozitivni odnos do lastnih produktov oz. storitev prenesemo na 
stranke, na nove uporabnike, na študente. Zaupanje, ki ga tako pridobimo, moramo 
dolgoročno ohranjati na trgu in med vsemi udeleženci organizacije ter ga dan za dnem 
soustvarjati s sistemom kakovosti. Tako soustvarjamo tudi blagovno znamko šole. 
 
Da v izobraževalni ustanovi ustvarimo zaupanje, moramo študentom nuditi najboljše 
storitve (predavanja, vaje, vključevanje v lokalno okolje…) in z njimi imeti odkrit odnos, 
saj to močno pripomore k razpoznavanju in ohranjanju zvestobe in zaupanja. Pomemben 
je neposreden odnos s študenti, kjer se uporabnik počuti za organizacijo pomemben. 
Poosebljanje uporabnika z vidika njemu prilagojene ponudbe ali nekih trženjskih 
aktivnosti je dobrodošel način za ohranjanje zaupanja, saj izraža, da se trudimo in 
vlagamo v odnos z njim, jasno pa moramo presoditi, kaj zmoremo obljubiti in kakšna 
pričakovanja mu pri tem lahko ustvarimo. Ne gojimo pričakovanj, ki jih ne moremo 
realizirati! 

3 RAZISKAVA O ZAUPANJU ŠTEDENTOV ICM 

3.1 IZVEDBA RAZISKAVE 

Raziskavo smo opravili v juniju 2010 na populaciji študentov 1. in 2. letnika programa 
Ekonomist. Anketni vprašalnik je izpolnjevalo 72 študentov. Obsegal je 20 vprašanj 
zaprtega tipa. 
 
Anketiranje je bilo izvedeno preko elektronske pošte, in sicer tako da smo anketni 
vprašalnik poslali študentom, kasneje pa so ga izpolnjenega vrnili v fizični obliki. Podatke 
anket smo vnesli v program Evidenca in pridobili podatkovno bazo odgovorov v Excelu. 
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Podatke smo izvozili in jih nadalje obdelali v programu SPSS 17.0 za statistične analize. 
Dobljene vrednosti smo prikazali s pomočjo SPSS tabel, katere vsebujejo prikaz frekvenc 
(števila) in odstotkov. 

3.2 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V nadaljevanju smo prikazala le tiste rezultate, ki pomembno izstopajo. V Tabeli 1 smo 
analizirali število študentov, ki so bili predhodno že vpisani na ICM. Rezultati anketnega 
vprašalnika so pokazali, da je kar 22,2 % vpisanih študentov predhodno na ICM 
obiskovalo program ekonomski tehnik, kar pomeni, da precej študentov nadaljuje 
izobraževanje na višji stopnji. 

Tabela 1: Nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji  

  Število  Odstotek  

 Prvič vpisani na ICM 56 77,8 

Predhodno vpisani v 

program ekonomski tehnik 

na ICM 

16 22,2 

Skupaj  72 100,0 

Vir: Anketa o zadovoljstvu študentov, VSŠ IC Memory, 2009/10 
 
Zanimalo nas je tudi, na kakšen način so študentje izvedeli za omenjeni študij na ICM. 
Rezultati kažejo, da je kar 36,1 % študentov dobilo informacijo o študijskem programu 
od študentov, ki so že obiskovali študij. Spodbuden je tudi podatek, da je kar 18,1 % 
študentov dobilo informacije o študiju od predavateljev in zaposlenih na šoli. 
 

Tabela 2: Študentje ICM glede na vir informacij o študiju 

  Število  Odstotek 

 Informacije in oglaševanje 17 23,6 

Študenti in diplomanti ICM 26 36,1 

Drugo 7 9,7 

Starši, prijatelji 9 12,5 

Predavatelji in zaposleni 13 18,1 

Skupaj  72 100,0 

Vir: Anketa o zadovoljstvu študentov, VSŠ IC Memory, 2009/10 

 
Ugotavljali smo, tudi ali bi naši študentje predlagali študij na VSŠ ICM svojim 
sorodnikom, prijateljem in znancem. Prišli smo do ugotovitve, da bi kar 91,7 % 
študentov predlagalo vpis na VSŠ ICM (Tabela 3). 
 
Podatki raziskave so nas razveselili, saj potrjujejo, da so študentje zadovoljni. Veseli nas 
tudi odziv okoljskega gospodarstva, ki nam svoje zadovoljstvo pogosto dokazuje, še 
posebej ob kontaktiranju ob odprtju novih delovnih mest. Tudi to izraža zaupanje v 
višješolsko organizacijo. 
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Tabela 3: Priporočila za vpis tretjim osebam 

  Število  Odstotek  

 Vpis na šolo bi predlagal 

drugim osebam 

66 91,7 

Vpisa na šolo ne bi 

predlagal drugim osebam 

6 8,3 

Skupaj  72 100,0 

Vir: Anketa o zadovoljstvu študentov, VSŠ IC Memory, 2009/10 
 
VSŠ bi morale redno preverjati, ali smo sploh vredne zaupanja. Do svoje ciljne javnosti bi 
se morale truditi biti odkrite in poskušati bi morale v sinergiji ustvariti čim večjo dodano 
vrednost za vse deležnike izobraževalnega procesa. Pri tem bi morale biti še posebej 
pozorne na uporabno vrednost znanja za gospodarske subjekte, v katerih se študentje 
zaposlujejo. V VSŠ IC Memory se odzovemo na pripombe uporabnikov in njihove dodatne 
zahteve, saj tako lažje izboljšamo svoje storitve in odnose. Zavedamo se, da nismo 
popolni in pripravljeni smo se spremeniti in naučiti česa novega. 
 
Držimo se nenapisanega načela, da je vedno mogoče narediti kaj še bolje, ponuditi več, 
se bolj potruditi. Kakovostna storitev je pogoj za uspešno delovanje, ker ji sledijo osebna 
priporočila, ki odtehtajo še tako drage oglase. To vzpostavi zaupanje. Kako to narediti, 
pa je poseben čar, ki ga nekateri obvladajo, drugi pa le sledijo ustaljenim vzorcem. 
Ustaljeni vzorci pa se še posebej v času krize ne obnesejo. Treba je biti enostavno boljši, 
kakovostnejši, saj je ravno kriza lakmusov papir za preverjanje pristnosti odnosov šole z 
vsemi deležniki v poslovnem in širšem družbenem sistemu. Potrebna je tudi določena 
mera odgovornosti in objektiven odnos do lastne organizacije in do odzivov okolja. Biti je 
potrebno tudi dovolj samokritičen, ugodni rezultati pa morajo pomeniti dodatno 
motivacijo za nove izboljšave. 

4 ZAKLJUČEK 

Jasno torej je, da moramo tudi izobraževalne ustanove graditi dolgoročen most zaupanja 
do svojih uporabnikov (študentov, gospodarstva, družbenega okolja …) in da se ta proces 
soustvarja dolgo časa in se ne vzpostavi naenkrat. Menimo tudi, da je doseganje dodane 
vrednosti šele začetek. Zaupanje temelji na pristnem in transparentnem odnosu. V VSŠ 
IC Memory se trudimo s svojimi strankami in partnerji razviti čim bolj odkrit in prijazen 
odnos. Kot strokovnjaki na področju izobraževanja odraslih poskušamo ponuditi znanje in 
pomoč, ko ju študentje potrebujejo in razviti osebni odnos do posameznika ob kakovostni 
z gospodarstvom povezani ponudbi izobraževalnih storitev. Naš cilj je zadovoljni študent 
z bogatim strokovnim znanjem. 
 
Skladatelj Schumann je nekoč dejal: »Kadarkoli izvajate umetnino, jo izvajajte, kakor da 
bi bili pred največjimi mojstri.«Ni pomembno, kje in s kom smo, vedno je potrebno od 
sebe dati najboljše! Izboljšanje kakovosti mora temeljiti na naši želji, da zastavljene 
standarde presegamo, vendar se ne smemo zadovoljiti z njihovim doseganjem – narediti 
moramo bolje in več, kot smo si zastavili.  
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SISTEM KAKOVOSTI VPLIVA NA KONKURENČNE PREDNOSTI ŠOLE 
 

Mirko Turk, univ. dipl. ekon., mirko.turk@gmail.com 
Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje 

 
POVZETEK 
 
Konkurenčnost na globalnem tržišču se vedno bolj povečuje. Dolgoročno uspejo le tisti, ki 
si znajo pridobiti konkurenčno prednost. V tem smislu kakovost ponuja odlično priložnost.  
 
Organizacije, ki bodo imele jasno zasnovano politiko kakovosti in sodobno zasnovan 
poslovno-organizacijski sistem zagotavljanja kakovosti po standardih z ustreznimi potrdili 
o izpolnjevanju teh zahtev, bodo zagotovo imele na tržišču prednost in priložnost za večji 
tržni delež. Želeli smo preveriti, katere konkurenčne prednosti zaznajo študentje v VSŠ 
IC Memory. Rezultati raziskave so bili spodbudni, saj so študentje izpostavili prijaznost 
osebja, strokovnost predavateljev in pomen povezovanja teorije s prakso. 

1 KONKURENČNA PREDNOST 

Kakovost je odločilni dejavnik trajnega uspeha podjetja ali druge organizacije. Privablja 
kupce in vpliva na njihovo zvestobo, iz njih lahko celo naredi iskrene in prepričljive 
glasnike. Nasprotno pa se vsaka slaba kakovost razmeroma hitro kaznuje (Jocou in 
Lucas, 1995, 42). 
 
Nobeno ekonomsko področje, noben segment, nobena niša ni več varna pred 
tekmovalnimi in napadalnimi tekmeci, ki lahko ponudijo boljšo kakovost, ceno in roke. Ti 
dejavniki naj bi predstavljali bistvene konkurenčne prednosti sodobnih podjetij in drugih 
organizacij v razvitem delu sveta. Kakovost je tisti dejavnik, ki lahko na uspeh podjetij 
najbolj vpliva, jo je pa od vseh treh elementov najtežje doseči in še težje trajno 
zagotavljati (Šostar, 2000, 47).  
 
Konkurenčno prednost (ang. Competitive Advantage) podjetja lahko definiramo kot 
enkraten in trajnejši prednostni položaj, ki si ga podjetje ustvari glede na ostala podjetja 
v panogi in se na zunaj kaže kot neka dolgoročna prednost na trgu (Bamberger, 1989, 
80). V ožjem pomenu predstavlja konkurenca razreševanje nasprotnih interesov med 
kupci in prodajalci na trgu (Prašnikar, 1996, 48).  
 
S konkurenčnostjo pa označujemo sposobnost organizacije, da se uveljavlja in preživlja 
na trgu z zbiranjem naročil in njihovim izvrševanjem, pri čemer ustvarja prihodek. Je 
zmožnost podjetja, da ohranja in povečuje svoj tržni delež, glede na druga podjetja v 
panogi.  
 
V strokovni literaturi razlikujemo štiri vrste virov kot možne osnove konkurenčne 
prednosti (Barney, 1997, 143): 

1. Fizični viri (angl. Phyisical Resources): med nje uvrščamo zemljo (posest in samo 
geografsko lokacijo), zgradbe, stroje in drugo opremo ter dostop podjetja do 
materialov, surovin in energije. 

2. Človeški viri (angl. Human Resources): ljudje, ki so zaposleni v podjetju, so 
njegov najdragocenejši vir. Tu je potrebno upoštevati vse zaposlene in ne samo 
skupine najvišjih managerjev in strokovnjakov, ki imajo redka in specifična znanja 
in sposobnosti na določenem ozkem področju. 

3. Organizacijski viri (angl. Organizational Resources): mednje štejemo vse tiste 
vire, ki so posledica naporov celotnega kolektiva. Sem sodijo organizacijska 
struktura podjetja, formalni in neformalni sistemi planiranja, koordiniranja in 
kontrole, organizacijska kultura, sloves podjetja in druge povezave podjetja z 
okoljem. 

4. Finančni viri (angl. Financial Resources): po mnenju Bergant-a (1992, 18) lahko 
na teh virih temelji konkurenčna prednost v primeru, ko podjetje pridobi zadosten 
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obseg finančnih sredstev po ugodnih pogojih in ko ima glede na konkurenco boljše 
plačilne pogoje pri prodaji svojih izdelkov. 

 
Da bi bila podjetja uspešna, morajo razvijati (Gole, 2004, 11):  

• pozitivno delovno klimo,  
• ustrezno motivacijo zaposlenih,  
• možnost prepoznavanja prispevka posameznika k skupnim rezultatom,  
• timsko delo in projektni pristop pri reševanju zahtevnejših nalog,  
• pozitivno komunikacijo na vseh ravneh poslovnega procesa,  
• ozračje zaupanja,  
• strpnost do neuspeha ter  
• znanje in inovativnost. 

2 RAZLIKA MED USPEŠNIMI IN MANJ USPEŠNIMI 
ORGANIZACIJAMI 

Vsako podjetje mora imeti opredeljeno konkurenčno prednost, če želi dolgoročno vzdržati 
na trgu. Pogosto pa se pojavljajo težave pri njenem vsakodnevnem operativnem 
uresničevanju. Podjetje mora ves čas skrbeti, kako slednjo čim učinkoviteje izvajati pri 
poslovanju.  
 
V istih tržnih razmerah se nekatera podjetja v isti panogi utapljajo v izgubah in dolgovih, 
druga pa v istih razmerah ustvarjajo dobičke, nekatere izobraževalne organizacije 
povečujejo svoje poslovanje, druge se borijo s preživetjem. Matej M. Peternelj 
(Podjetnik, 2011, 8) pravi, da gre za dejavnike, ki z vidika kupca pomenijo pomembno 
razliko v vrednosti, ki jo uporabnik zaznava in priznava. Hkrati je treba v luči primerjanja 
s konkurenco poudariti, da je neka »prednost« zares prednost, samo če konkurenca 
določene značilnosti poslovanja nima ali jo ima slabše razvito.  
 
Pokojni guru menedžmenta Peter F. Drucker je menil, da je edina dolgoročna 
konkurenčna prednost podjetja lahko dobro vodstvo. V tej izjavi je veliko resnice, saj je 
prav vodstvo odgovorno za jasno opredelitev in izvajanje konkurenčne prednosti. 
Zagotavljanje kakovosti je namreč skupek dejavnosti managementa kakovosti, 
načrtovanja kakovosti, obvladovanja in preverjanja kakovosti (Šostar, 2000, 11). Je 
bistvenega pomena za obstoj podjetja in druge organizacije in spada v strategijo 
uspešnega vodenja organizacije, ker je zaradi konkurence vitalnega pomena. Postalo je 
odločujoče za uspeh organizacij predvsem zato, ker so se tržišča, storitve in proizvodi v 
zadnjih letih zelo spremenili.  
 
Danes je tehnične karakteristike in oblike izdelkov relativno preprosto posnemati. Na trgu 
obstaja kar nekaj podjetij, ki so svojo prednost in prepoznavnost dosegla s patentiranimi 
rešitvami, prav to značilnost pa so kot konkurenčno prednost izdatno ponavljala v tržnih 
komunikacijah, saj je drugi ponudniki nimajo. Vsi skupaj se vedno znova in znova učimo 
o tem, kako pomembno je, da podjetnik ohrani svojo trženjsko izvirnost, da verjame v 
svoje prednosti, ki jih ustvarja za kupca, torej najprej močno verjame vase in v to, kar 
počne. Pri tem se z lahkoto vživi v svojega kupca in ga skuša v celoti  razumeti. 
 
Vendar, čeprav živimo v dobi, ko je mogoče posnemati skoraj vse, so se kot edina 
neponovljiva prednost podjetja najpogosteje izkazali zaposleni. Človeških možganov se 
še ne da posnemati; način, kako ljudje razmišljamo, kako komuniciramo, kako se učimo 
in kako potem to vpliva na naše vedenje, je edinstven za vsakega posameznika. Podjetja 
so v tem prepoznala najpomembnejši vir inovacij, ki organizacijam prinesejo prednost 
pred konkurenti. Edina stvar, ki podjetju daje konkurenčno prednost, je to, kar podjetje 
oziroma njegovi zaposleni znajo, kako to znanje uporabljajo in kako hitro se lahko nekaj 
novega naučijo. Le tako lahko zagotovijo, da se v času, ko jih konkurenca posnema, tudi 
sami premaknejo na višjo raven znanja in ustvarjalnosti (Sitar, 2006, 57). 
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Pri tem se moramo zavedati, da je trg še vedno en sam – in vedno dovolj velik za 
razlikujoče se prednosti in koristi izdelkov, storitev, rešitev, znanj, ki so drugačna od 
konkurenčnih, pa čeprav ob zmanjšani kupni moči. 
 
Pri odločanju, v kateri ustanovi nadaljevati šolanje, se uporabniki običajno nujno 
vprašajo: kdo jih bo poučeval (je to oseba, ki ji njena znanja in izkušnje dajejo zelo 
močne temelje za poučevanje drugih), je dodana vrednost prav te vrste izobraževanja 
večja od stroškov izobraževanja (tako organizacijskih, izvedbenih stroškov kot tudi 
stroška v obliki potnih stroškov, stroškov časa oseb, ki se izobraževanja udeležijo), ali bo 
prav to znanje bistveno prispevalo k učinkovitejši izpeljavi delovnih procesov in 
njegovemu napredovanju na delovnem mestu. Izobraževanja so smiselna le, ko je 
odgovor na vsa vprašanja pritrdilen. Zato moramo na teh področjih iskati našo prednost 
pred ostalimi. 
 
Šole so tako kot vse ostale organizacije izpostavljene vedno novim zahtevam in 
pričakovanjem uporabnikov, torej uporabnikov izobraževalnih storitev, ki niso le 
študentje, ampak so v še večji meri gospodarski subjekti, v katerih so, oz. se bodo 
študentje zaposlili. 
 
Kovač (1997, 30) ugotavlja, da kakovost pridobiva pomen predvsem zaradi hitrejšega 
razvoja šole, večje kreativnosti in inovativnosti, večje odzivnosti do potreb odraslih 
udeležencev, večje motiviranosti učiteljev in večje profesionalizacije manageriranja. 
Razvojna filozofija kakovosti poudarja večjo konkurenčnost, večje zadovoljstvo 
uporabnikov in učinkovitejše izrabljanje virov (materialnih in osebnih). Kakovost pomeni 
večjo usmerjenost k ciljem (vizija, strategija), uporabnikom in odličnosti delovanja in 
poslovanja. 

3 (UPORABNO) ZNANJE KOT KLJUČNI ELEMENT KONKURENČNE 
PREDNOSTI VSŠ V SODOBNIH GOSPODARSTVIH 

Prepoznavanje znanja kot ključnega elementa konkurenčne prednosti na vseh nivojih 
družbe se že nekaj časa odraža tako v poskusih prenove izobraževalnih sistemov, ki naj 
bi sledili družbenim spremembam, kot v priznavanju kompleksnosti učenja v različnih 
okoliščinah in oblikah in s tem povezanih konceptih, kot sta vseživljenjsko izobraževanje 
in koncept kompetenc (Kopač in Trbanc, 2004, 206).  
 
Uporabno znanje je tisto znanje, ki je organizaciji potrebno za uspešno poslovanje. Če 
podjetje ne zna uporabiti pridobljenega znanja, potem tudi ne zna ustvariti nove 
uporabne vrednosti. Vsako novo znanje mora voditi k spremembi vedenja in k novi ideji, 
kako to znanje uporabiti v novih proizvodih in storitvah. Cilj komercialnega znanja je 
doseganje uspešnega poslovanja organizacije, kar pomeni odkriti, kaj deluje bolje v 
konkurenčnem in finančnem smislu. Poudarek ni več pretežno na teoretičnem znanju, 
ampak bolj na uporabnem, na procesih prenosa znanja in sposobnostih njegove uporabe. 
Ne šteje več toliko znanje samo kot njegova uporaba, znanje torej ni več razumljeno kot 
zaloga »uskladiščenih« informacij, ampak kot bolj dinamična kategorija, vezana na 
interakcije in delovanje posameznikov (Kopač, Trbanc, 2004, 206). Posebej je to 
pomembno na področju višjih strokovnih šol, saj naj bi diplomanti v glavnem zasedali 
delovna mesta, kjer nujno potrebujejo bogata uporabna znanja. 
 
Dobra višja strokovna šola naj bi bila urejena, dobro vodena, šola, v kateri bi študenti 
pridobili ustrezne kompentence (razlike med šolami – konkurenčna prednost), 
predavatelji bi imeli ustrezne kompetence (razlika med šolami – konkurenčna prednost), 
tista šola, s katere bi prišli kompetentni diplomanti za delodajalce in širšo družbeno 
skupnost. V tem se šole med seboj razlikujejo in na osnovi tega lahko primerjamo 
značilnosti šol (razlike med dobrimi, kakovostnimi, odličnimi in ostalimi šolami). Če 
povzamemo, imeti želimo učinkovite (delati stvari na pravi način) in uspešne šole (delati 
prave stvari). Da bi to dosegali, pa se moramo tudi evalvirati (Škafar, 2009). 
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Če je nekdaj veljalo, da so vir konkurenčne prednosti zgolj izdelki ali storitve, ki so jih 
organizacije ponujale na tržišču, pa danes vse bolj prevladuje mnenje, da so to odnosi v 
organizaciji (šoli). 

4 RAZISKAVA O PREDNOSTIH V VSŠ IC MEMORY 

Raziskavo smo opravili v novembru 2010 na populaciji študentov 2. letnika program 
Ekonomist. Anketiranje je bilo izvedeno v razredu. Podatke anket smo vnesli v program 
Evidenca in pridobili podatkovno bazo odgovorov v Excelu. Podatke smo izvozili in jih 
nadalje obdelali v programu SPSS 17.0 za statistične analize. Dobljene vrednosti smo 
prikazali s pomočjo SPSS tabel, katere vsebujejo prikaz frekvenc in odstotkov. 
 

Tabela 1: Študentje 2. letnika 

 Dejavnik ocenjevanja Število Odstotek  

 Prijaznost osebja 21 29,2 

Strokovnost predavateljev 16 22,2 

Povezovanje teorije in prakse 15 20,8 

Osebni odnos predavateljev s študenti 14 19,4 

Prilagajanje delovnega časa izrednim 

študentom 

3 4,2 

Drugo 3 4,2 

Skupaj 72 100,0 

Vir: Anketa o prednostih VSŠ IC Memory, 2010/11 
 
Študente smo povprašali o prednostih, ki jih šola nudi v primerjavi s šolami, ki so jih 
predhodno obiskovali. Ugotovili smo, da je največja prednost v prijaznosti osebja in 
predavateljev. Kar 29,2 % študentov je ocenilo, da je to največja prednost. Poleg tega so 
študentje izpostavili strokovnost predavateljev (22,2 %), povezovanje teorije in prakse 
(20,8 %) ter osebni odnos predavateljev do študentov (19,4 %). 
 
Z rezultati smo bili zadovoljni, saj so potrdili naša prizadevanja po visoki strokovnosti 
učnega osebja, povezovanju teorije s prakso in prijaznosti zaposlenih.  

5 ZAKLJUČEK 

Veliko organizacij želi danes preko kakovosti dosegati konkurenčne prednosti na trgu. K 
dobri kakovosti, h kateri stremimo, gotovo pripomorejo strokovnost, zavzetost, 
samodisciplina in delovna ter poslovna etika. Pomembno je tudi poznavanje standardov, 
preverjanje kakovosti končnega znanja, predvsem pa ocenjevanje in spremljanje 
opravljenega dela skupaj s povratnimi informacijami študentov. Redno izobraževanje in 
usposabljanje omogočata, da organizacija napreduje v kakovosti svojih storitev. 
 
Presežena pričakovanja uporabnikov, v višjih šolah – študentov, so najboljše zagotovilo 
za zvestobo, za širjenje dobrega glasu o nas in za večji vpis. To postaja osnovna razlika 
med povprečjem in – uspehom! 
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POVZETEK 
 
V prispevku je predstavljen aktualen pristop na IC Piramida Maribor, višji strokovni šoli 
(VSŠ v nadaljevanju), s katerim smo želeli doseči večjo vključenost študentov pri 
spremljanju kakovosti, hkrati pa jih opozoriti na probleme zbiranja, obdelave in 
interpretacije rezultatov. Pri tem smo se naslanjali predvsem na področja, ki so jih 
študentje že poznali (vrednote, praktično izobraževanje) in jim dodajali nove podlage za 
razumevanje in razlage. Želeli smo, da bi študenti uvideli: pomen ugotavljanja trendov 
kakovosti, primerjanja rezultatov, pretvarjanja podatkov v kakovostne informacije, 
ustreznosti objavljanja rezultatov in potrebo po uporabi znanj z različnih področij. Zato v 
prispevku nismo dali posebnega poudarka rezultatom meritev, ki pa so zanimivi in celo 
presenetljivi. Čeprav še nismo v celoti dosegli vsega zastavljenega, velja s takšno prakso 
nadaljevati in tako bodoče diplomante še bolje »opremiti« za njihovo poklicno pot. 

1 UVOD 

Vsi, ki se ukvarjamo z ljudmi, se srečujemo s podobnim vprašanjem: kako udeležence 
procesov aktivno vključiti v njihovo izvajanje. Informiranje oz. komuniciranje z 
udeleženci ima pri tem pomembno vlogo in je pogost vzrok za nesporazume. Običajno 
prakso oglasnih desk danes dopolnjujemo z objavami na svetovnem spletu ali vsaj na 
intranetu. Tako ravna tudi večina šol. Vprašanje je, ali je to zadostno in ali objave tisti, ki 
so jim namenjene, res pogledajo. Števci kazalcev obiskov so instrument, ki pove, da je 
neka stran obiskana; vprašanje je, ali je tudi videna. Kajti pogosto se dogaja vzorec, da 
gledati še ne pomeni videti, poslušati še ne slišati … Prav tako smo želeli, da dobijo 
študentje uvid v to, koga zanima proces izobraževanja in kakšna so pričakovanja, 
vrednote posameznih skupin ipd. 
 
Zavedanje o navedenih dejstvih nas je pripeljalo do odločitve, da naredimo stvari 
drugače – tako da študente bolje ozavestimo s pomenom kakovosti in jih aktivneje 
vključimo v spremljanje kakovosti na šoli. To smo želeli uresničiti v okviru rednega 
kurikula. Modul Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor (v nadaljevanju ZKN) se 
nam je zdel primeren okvir za uresničevanje zastavljenega. S samostojnim spremljanjem 
nekaterih parametrov kakovosti, z obdelavo podatkov ter razlago smo želeli koristno 
aplicirati že pridobljena znanja študentov (npr. IKT, statistike ipd.).  

2 ŠTUDENTI IN KAKOVOST 

Interes družbe, da so študenti aktivni udeleženci izobraževanja, je izražen v različnih 
zakonskih podlagah in dokumentih. Za področje kakovosti višjih šol je najpomembnejši 
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (2004), ki opredeljuje aktivno vlogo študentov 
v različnih organih šole. Ta v 15. členu govori o vsebini in sestavi komisije za spremljanje 
in zagotavljanje kakovosti v VSŠ. V njej morajo obvezno biti študenti. Pri tem ni mišljeno 
le delegiranje pravic in obveznosti na predstavnike študentov, čeprav se občasno najde 
takšna interpretacija. Na šolah je potrebno nenehno graditi ozaveščenost in partnerstvo 
vseh udeležencev izobraževanja, da »smo kakovost mi vsi in celotna šola« in ne le 
vodstvo šole, člani tega ali onega organa, posamezen predavatelj/študent, projekt ipd.  
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Pomembnost zagotavljanja kakovosti v izobraževanju je vidna tudi iz dokumentov 
pomembnih organizacij. Mnogo tovrstnih načel v Evropski uniji je (vsaj strokovni) 
javnosti znana. Manj, a zelo zanimive ugotovitve in dobre osnove za zagotavljanje 
kakovosti v izobraževanju, predstavljajo dokumenti OECD. Kis (2011) pravi, da je zaradi 
interesa različnih akterjev (t. i. »stakholders-ov«) kakovost v realnosti težko zagotoviti. 
Drug problem za to vidi avtorica v »uresničevalnem razkoraku«, ko prihaja do odstopanj 
od načrtovanih ciljev na področju kakovosti. Ti se prepogosto sprevržejo v medsebojna 
obtoževanja med različnimi interesnimi skupinami v izobraževanju (vlada proti šolam, 
zaposleni proti menedžmentu, študenti zoper učitelje …). Celovito obvladanje kakovosti, 
ki vključuje jasne cilje in aktivno vlogo vseh, je eden izmed ključev za izboljšanje 
kakovosti. Tak pristop prinaša tudi prevzemanje soodgovornosti in boljše rezultate na 
področju kakovosti v izobraževanju.  
 
Zakonitosti in pokazatelji kakovosti storitev so študentom pogosto manj znani. Na srečo 
ima večina višješolskih programov v Sloveniji module, ki posegajo na področje kakovosti 
in dajejo možnost, da se med njimi presega t. i. »tehnično« pojmovanje kakovosti, 
vezano predvsem na kakovostne značilnosti izdelka. Učenje z delom, prinaša dodatno 
metodično priložnost, ki smo jo izkoristili tudi mi in v aktivno delo v letošnjem študijskem 
letu vključili celoten drugi letnik rednega študija živilstva in prehrane.  

3 PRIMER AKTIVNE VKLJUČITVE ŠTUDENTOV V SPREMLJANJE 
KAKOVOSTI 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli je ocenila, da so študenti 
relativno pasivni v možnostih sooblikovanja šole. V času med 2008 in 2010 na pobude te 
komisije skoraj ni bilo odziva. Vsaj ne v pisni obliki in z le nekaj pobudami za izboljšave. 
Podobno se pogosto obnašamo tudi ostali akterji izobraževanja. Samozadostnemu bi to 
lahko bila utvara za počitek – »ni pripomb in tako je vse v najboljšem redu«.  
 
Lanskoletna raziskava o vrednotah, ki jih gojijo udeleženci izobraževanja, in vedenje, da 
se kot karakteristika kakovosti pojavljajo v družbi nove vrednote, je člane komisije za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti napeljalo k temu, da smo naredili v študijskem 
letu 2010/11 dodaten korak, takšen, ki je bil zanimiv in spoznaven tudi za študente. 
Razvili smo idejo, da študenti v okviru modula ZKN naredijo kvantitativne raziskave. 
Študente smo sistematično peljali skozi proces izvajanja raziskave in jim posredovali 
rezultate anketiranja v preteklih obdobjih. Z dodatnimi vprašalniki o trajnostnem razvoju 
in družbeni odgovornosti šole smo poskušali študentom pokazati novejše dimenzije 
kakovosti v družbi. To anketiranje šele poteka, zato rezultatov še ne moremo objaviti. 

3.1 ANKETA O VREDNOTAH 

Na lanski konferenci o kakovosti v VSŠ smo predstavili rezultate anketiranja o vrednotah, 
ki je bilo izvedeno v študijskem letu 2009/10 med študenti ter predavatelji (rezultati so 
na voljo na naši spletni strani). Letos smo isto anketo ponovili, a med drugo pomembno 
ciljno skupino: starši oziroma skrbniki študentov.  
 
Anketa je zajemala 17 vrednot, vidnih v grafih in tabelah v nadaljevanju. Anketiranci so 
izbrali po 5 najpomembnejših vrednot in jih ocenil z ocenami od 1 do 5 (ocena 1 je 
pomenila najmanj pomembno vrednoto in ocena 5 najbolj pomembno vrednoto). Anketa 
je bila izvedena med 15. 1. in 23. 2. 2011. Število vrnjenih anket je bilo 24, od tega 22 
veljavnih. Letos je modul ZKN poslušalo 26 študentov, vsak izmed njih je imel nalogo, da 
prosi za sodelovanje le enega od staršev (skrbnikov) in tako realno večji vzorec ni bil 
mogoč. Rezultati ankete so prikazani na Slikah 1 in 2. 
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Slika 1: Izbrane vrednote staršev v deležih (odstotkih) 

Vir: Anketa o vrednotah ICP, 2011 
 
Iz Slike 1 je vidno, da največji odstotek staršev želi na šoli strokovnost in znanje (64 in 
59 %) ter odgovornost (50 %). Le eden od staršev je kot vrednoto navedel pozitiven 
osebnostni razvoj. 
 

 
Slika 2: Povprečne ocene vrednot 
Vir: Anketa o vrednotah ICP, 2011 

 
Povprečne ocene kažejo veliko razpršenost. Starši so najvišje ocenili znanje (2,4), 
strokovnost (2,3), odgovornost (1,3) in z ocenama 1,1 še ustvarjalnost in spoštovanje.  
Za primerjavo so v Tabeli 1 podani deleži za vrednote v odstotkih, v Tabeli 2 pa 
povprečne ocene, ki so jih izbrali študenti in predavatelji v študijskem letu 2009/10 in 
starši v študijskem letu 2010/11.  
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Tabela 1: Vrednote različnih skupin v odstotkih 
Zap. 
št. 

Vrednote Študenti − 
prvi letnik 
2009/10 

Študenti − 
drugi letnik 
2009/10 

Predavatelji 
– redno 
zaposleni 
2009/10 

Predavatelji 
– zunanji  
sodelavci 
2009/10 

Starši 
študentov  
2. letnika 
2010/11 

1.  Pozitiven 
osebnostni razvoj 

16 7 20 50 5 

2.  Pridobitev formalne 
izobrazbe 

13 0 0 0 22 

3.  Socialna varnost 6 7 0 0 5 

4.  Vljudnost 19 27 10 0 22 

5.  Inovativnost 13 13 50 0 18 
6.  Poštenost 55 87 20 50 23 
7.  Varnost 23 13 10 25 23 
8.  Strpnost 23 40 20 25 18 
9.  Ustvarjalnost 16 20 50 25 36 
10.  Znanje 55 27 30 25 59 
11.  Spoštovanje 81 67 30 75 27 
12.  Zanesljivost 23 20 20 25 32 
13.  Prilagodljivost 13 53 50 25 36 
14.  Lojalnost 3 7 10 0 0 
15.  Zaupanje 55 47 20 0 27 
16.  Odgovornost 32 27 90 50 50 

17.  Strokovnost 26 40 80 100 64 

Vir: Ankete o vrednotah ICP Maribor, 2009 in 2011 
 
Študenti so na njim znanem primeru videli razlike v vrednostih posameznih interesnih 
skupin. Z vodeno razpravo smo argumentirali navedene številčne vrednosti in nekatere 
vzroke za tako velike razlike, ki so presenetile tudi študente. 
 

Tabela 2: Povprečne ocene različnih skupin 
Zap. 
št. 

Vrednote Študenti − 
prvi letnik 
2009/10 

Študenti − 
drugi letnik 
2009/10 

Predavatelji 
– redno 
zaposleni 
2009/10 

Predavatelji 
– zunanji  
sodelavci 
2009/10 

Starši 
študentov  
2. letnika 
2010/11 

1.  Pozitiven 
osebnostni razvoj 

0,6 0,1 0,5 0,5 0,2 

2.  Pridobitev formalne 
izobrazbe 

0,3 0 0 0 0,6 

3.  Socialna varnost 0,1 0,1 0 0 0,2 

4.  Vljudnost 1,4 0,8 0,1 0 0,6 

5.  Inovativnost 0,3 0,5 0,9 0 0,4 
6.  Poštenost 1,7 2,5 0,7 1,8 0,8 
7.  Varnost 0,7 0,2 0,5 0,2 0,8 
8.  Strpnost 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 
9.  Ustvarjalnost 0,5 0,6 1,7 0,3 1,1 
10.  Znanje 1,7 0,9 0,7 0,4 2,4 
11.  Spoštovanje 2,8 2,4 0,7 1,8 1,1 
12.  Zanesljivost 0,48 0,5 0,9 0,3 0,7 
13.  Prilagodljivost 0,3 1,3 1,2 0,4 0,8 
14.  Lojalnost 0,2 0,3 0,2 0 0 
15.  Zaupanje 1.8 1,5 0,5 0 0,8 
16.  Odgovornost 0,7 0,8 3 1 1.3 

17.  Strokovnost 0,9 1,3 3,3 4,8 2,3 

Vir: Ankete o vrednotah ICP Maribor, 2009 in 2011 
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Razpršenost rezultatov med različnimi skupinami je razvidna tudi iz Tabele 2 in težko je 
najti enoznačno razlago rezultatov. Za razlago in celostno interpretacijo bi študenti 
potrebovali več znanja statistike. Ugotovili pa so, da tako povprečne ocene kot deleži 
ocen kažejo, da so najpomembnejše vrednote vseh: strokovnost, spoštovanje, poštenost 
in odgovornost. Študenti so uvideli, da ni vseeno, kdo je anketiranec, kakšna je metoda 
raziskovanja in kakšne so možnosti interpretacije rezultatov. 

3.2 ANKETA O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVAJU (PI) 

Študenti so obdelali tudi rezultate ankete o praktičnem izobraževanju (izvedene julija do 
oktobra 2010). Nad delom so bili navdušeni, saj so videli, da so to ankete, ki so jih 
izpolnjevali tudi sami. Ankete je vrnilo 38 študentov prvega in 32 študentov drugega 
letnika. V prvem letniku so bile vse ankete veljavne, v drugem pa ena ni bila.  

 
Tabela 3: Rezultati ankete o PI 

Zap. št. VPRAŠANJE 
 

Povprečna ocena za 
2. letnik (2009/10) 

 

Povprečna ocena za 1. 
letnik (2009/10) 

 
1.  Kako ocenjujete potek svojega 

izobraževanja v podjetju? 4,5 4,4 
2.  Kako ocenjujete sodelovanje z 

mentorji v podjetjih? 4,6 4,1 
3.  Ali ste na šoli dobili dovolj informacij 

o programu PI? 4,5 4,6 
4.  Kako ocenjujete pridobivanje znanj 

pri praktičnem izobraževanju? 4,5 4,1 
5.  Kako zadovoljni ste bili z izbiro 

organizacije za PI? 4,2 4,4 
6.  Kako ocenjujete delo mentorja na 

praksi? 4,5 4,1 
7.  Kako ste zadovoljni s časom 

opravljanja PI? 4,2 4,3 
8.  Ali je bilo PI v skladu z vašimi 

pričakovanji? 4,2 4,0 
9.  Ocenjujete da vam PI omogoča 

možnost za bodočo zaposlitev? 3,4 3,8 
10.  Vam je PI omogočilo povezovanje 

teorije s prakso? 4,0 4,0 
Vir: Ankete o PI ICP Maribor, 2010 

 
Primerljivost z anketami PI prejšnjih let je težja, ker smo do študijskega leta 2009/10 
ocenjevali PI s 4-mestno lestvico in smo imeli odprta vprašanja. Takšno situacijo smo 
zato izkoristili za dodatno razlago – kaj pomeni sprememba inštrumenta za merjenje. 
Študenti so bili opozorjeni na druge rezultate anket. Skupaj z njimi smo  jih  pregledali, 
ugotavljali trende in naredili razlage.  

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 

S takšnim načinom dela smo usmerili pozornost študentov na to, kar jim je bilo sicer ves 
čas na očeh: na informacije, ki so jim bile že nekaj mesecev na voljo. Na uvodno 
vprašanje, ali poznajo rezultate anket in ocenjevanja na šoli, je bilo zelo malo pritrdilnih 
odgovorov. Mnogi študenti so se ob vpeljevanju tega projekta v učni proces iskreno 
čudili, ko so videli, da že nekaj mesecev hodijo mimo rezultatov na oglasni deski, pa so 
se jih prvič zavedeli šele ob vodeni razpravi. Povečal se je tudi obisk spletne podstrani z 
rezultati anketiranja o kakovosti (na poglavju vrednot in ocenjevanja predavateljev – 
prej je bilo teh ogledov strani 22, po dveh tednih po obravnavi teme pri ZKN nad 86).  
Brez dvoma rezultati kažejo na to, da: 

- je potrebno zmeraj znova razmišljati, kako komunicirati z uporabniki storitev; 
- je koristno študente aktivno vključiti v spremljanje kakovosti. Nov pristop se je 

pokazal kot koristen, ker so študentom cilji in rezultati anketiranj bolj razumljivi, 
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povečalo se je zanimanje še za druge rezultate meritev, uvideli so pomen zbranih 
podatkov in njihovo pretvorbo v koristne informacije za izboljšave ipd.; 

- kakovost ne pomeni le dolžine, širine ali barve, ampak da je kakovost nekaj več in 
smo za njo odgovorni vsi vpleteni v izvajanju procesa.  

5 VIRI IN LITERATURA 

Anketa o praktičnem izobraževanju na Izobraževalnem centru Piramida Maribor, Višji 
strokovni šoli, Maribor, 2010. 
Anketa o vrednotah na Izobraževalnem centru Piramida Maribor, Višji strokovni šoli, 
Maribor,2009. 
Anketa o vrednotah na Izobraževalnem centru Piramida Maribor, Višji strokovni šoli, 
Maribor, 2011.  
Rezultati opravljenih anket. (citirano 7. 3. 2011). Dostopno na naslovu: 
http://www.icp-mb.si/visja/. 
Kis, v., quality assurance in tertiary education: current practices in OECD countries and a 
literature review on potential effects. (citirano 11. 3. 2011). dostopno na naslovu: 
http://www.oecd.org/dataoecd/55/30/38006910.pdf. 
Šadl-Sraka, M., et al. Vrednote in etika temelj izobraževalnega procesa. v: S 
partnerstvom do kakovostnega višjega strokovnega izobraževanja: 2. letna 
konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah murska sobota, 2010, str. 34−39. 
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (zvsi). uradni list rs, št. 86 (2004). (citirano 
10. 3. 2011). Dostopno na naslovu: 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_zako4093.html.  
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MOBILNOSTN ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH 
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC 

 
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon., karmen.grudnik@guest.arnes.si 

Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola, Koroška 11, 2380 Slovenj Gradec 
 

POVZETEK  
 
Globalizacija ni prisotna samo v gospodarskem dogajanju, ampak se širi tudi na področje 
izobraževanja. Če hoče izobraževalna institucija slediti trendom razvoja in dajati kadre, ki 
ustrezajo delodajalcu, mora globalizaciji slediti s primernim vključevanjem v mednarodno 
sodelovanje.  
 
V izgrajevanju sistema kakovosti Višje strokovne šole Slovenj Gradec, kjer ima praktično 
izobraževanje študentov pomembno mesto, je zato mednarodna dimenzija bistvenega 
pomena. Višja strokovna šola se je v dobi svojega desetletnega obstoja vključevala, oz. 
se vključuje, v projekte Leonardo da Vinci, Comenius, v zadnjem obdobju pa predvsem v 
projekte Erasmus individualna mobilnost. Rezultati vključevanja kažejo pozitivne učinke 
na izgrajevanje sistema kakovosti Višje strokovne šole.  

1 UVOD 

V prispevku analiziram »model« mednarodnega delovanja Višje strokovne šole Slovenj 
Gradec. V obdobju gospodarske krize so izkušnje, ki izhajajo iz širšega evropskega 
delovnega okolja, še bolj zaželene. Zato si prizadevamo mednarodne aktivnosti 
intenzivirati in podpreti z izboljšavami. Tuje gospodarsko in delovno okolje skušamo 
spoznavati preko mobilnosti študentov in mobilnosti zaposlenih.  
 
Osnovni namen mednarodnega delovanja na VSŠ Slovenj Gradec je zagotoviti čim višjo 
kvaliteto znanja, ki naj ga mladi pridobijo v okviru terciarnega izobraževanja za poklica 
ekonomist in poslovni sekretar, za katera naša šola izobražuje.  
 
V Poslovniku kakovosti Višje strokovne šole (Šolski center Slovenj Gradec, 2009) je 
zapisano, da je, med drugim, temelj zagotavljanja kakovosti sodelovanje z domačimi in 
tujimi delodajalci v okviru različnih projektov. Med cilji Višje strokovne šole so tudi 
naslednji, v mednarodno sodelovanje usmerjeni cilji: 
- vključevanje v mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma in v tujini, 
- vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces in 
- izvajanje izobraževanja in samoizobraževanja strokovnih in ostalih delavcev. 
 
Strategija uresničevanja se zastavi v petletnem oziroma dolgoročnem razvojnem planu 
šole, podrobnejši operativni plan uresničevanja pa v letnem delovnem načrtu. 

2 MEDNARODNO DELOVANJE PO LETIH OBSTOJA VSŠ SLOVENJ 
GRADEC 

Iz Tabele 1 je razvidno, da je mednarodno sodelovanje prisotno od leta 2003 naprej. 
Študenti so se vključevali v večji meri, dokler je obstajala možnost prakse v okviru 
programa Leonardo da Vinci, kjer je bilo financiranje izvedbe mobilnosti krito skoraj v 
celoti. Praksa v tujini se je v nadaljevanju študentom ponujala v okviru programa 
Erasmus individualna mobilnost, ki pa ponuja sofinanciranje izvedbe mobilnosti v 
manjšem obsegu. Iz tabele je tudi razvidno, da je mobilnost zaposlenih v porastu. 
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Tabela 1: Pregled »outgoing« mobilnosti 
Študijsko 

leto 
PROGRAM VRSTA AKCIJE ŠTEVILO 

UDELEŽENCEV 
2003/2004 Leonardo da Vinci Mobilnost študentov za prakso 

Mobilnost predavateljev 
11 
5 

2004/2005 Leonardo da Vinci Mobilnost študentov za prakso 4 
2005/2006 Leonardo da Vinci Mobilnost študentov za prakso 8 
2006/2007 Leonardo da Vinci Mobilnost predavateljev 9 
2006/2007 Leonardo da Vinci Mobilnost študentov za prakso 7 
2007/2008 Erasmus 

individualna 
mobilnost 

Mobilnost študentov za prakso 5 

2008/2009 Erasmus 
individualna 
mobilnost 

Mobilnost študentov za prakso 
 

Mobilnost zaposlenih za poučevanje 
 

Mobilnost zaposlenih za 
usposabljanje 

3 
 
3 
 
6 

2009/2010 Erasmus 
individualna 
mobilnost 

Mobilnost zaposlenih za poučevanje 
 

Mobilnost zaposlenih za 
usposabljanje 

4 
 
3 

2010/2011 Erasmus 
individualna 
mobilnost 

Mobilnost študentov za prakso 
 

Mobilnost zaposlenih za poučevanje 
 

Mobilnost zaposlenih za 
usposabljanje 

1 
 
2 
 
8 

Vir:Lasten 
 

Tabela 2: Pregled »incoming« mobilnosti 
Študijsko 

leto 
PROGRAM VRSTA AKCIJE ŠTEVILO 

UDELEŽENCEV 
2005/2006 Comenius 

 
Asistent za poučevanje tujega jezika 
(angleški jezik) 

1 

2007/2008 Erasmus 
individualna 
mobilnost 

 

Mobilnost študentov za prakso 
 
Pripravljalni obisk 

2 
 
2 

2008/2009 Erasmus 
individualna 
mobilnost 
Comenius 

Mobilnost osebja za poučevanje 
 
Asistent za poučevanje tujega jezika 
(nemški jezik) 

1 
 
1 
 

2009/2010 Erasmus 
individualna 
mobilnost 

Mobilnost študentov za prakso 
 

2 
 

2010/2011 Erasmus 
individualna 
mobilnost 

Mobilnost zaposlenih za poučevanje 
Mobilnost zaposlenih za 
usposabljanje 

3 
1 
 

Vir:Lasten 
 

Tabela 2 kaže, da se število izmenjav, kjer je naša višja šola gostitelj, zvišuje. 
Predavanja gostujočih predavateljev in posredovanje učne snovi v sodelovanju z 
gostujočim asistentom tujega jezika dodatno zvišujejo kvaliteto izobraževanja in 
pomembno prispevajo k širitvi mreže sodelovanja. V večji meri so prisotne tudi 
aktivnosti, ko nastopimo v vlogi posredovanja pri delodajalcih v naši regiji, da tuji 
študenti lahko pri njih opravljajo prakso. 
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Izkušnje so nas naučile, da veliko laže dosežemo dogovor o praktičnem izobraževanju pri 
tujih delodajalcih za naše študente preko posredovanja Erasmus koordinatorja tujih šol, s 
katerimi imamo Erasmus sodelovanje. Tako smo uvedli ustaljeno sodelovanje in 
medsebojno pomoč pri urejanju Erasmus prakse s partnerjem na Portugalskem in 
Češkem, podobno prakso bomo skušali uveljaviti tudi v sodelovanju s šolami iz drugih 
držav. 

2.1 ERASMUS INDIVIDUALNA MOBILNOST NA VSŠ SLOVENJ GRADEC 

Erasmus je sestavni del evropskega programa Vseživljenjsko učenje (VŽU), finančno 
podprt z evropskimi sredstvi. Sektorski program Erasmus podpira individualno mobilnost 
študentov za študij ali prakso, mobilnost učnega osebja in drugih zaposlenih, organizacijo 
projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole) ter večstranske projekte in mreže  
(http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/razpisi/LLP11/vodnik_part1_sl.pdf, 15. 2. 2011). 
 
Višja strokovna šola v tem programu sodeluje vse od njegove vzpostavitve v letu 2007, 
ko so se možnosti individualne mobilnosti v tujini prenesle z akcij programa Leonardo da 
Vinci na akcije sektorskega programa Erasmus. V letu 2007 smo pridobili Erasmus 
univerzitetno listino. To je listina, ki jo upravičenim institucijam dodeli Evropska komisija 
in omogoča izvajanje aktivnosti individualne mobilnosti. Višja strokovna šola Slovenj 
Gradec izvaja: 
- Erasmus individualno mobilnost za prakso,  
- Erasmus individualno mobilnost zaposlenih za usposabljanje in 
- Erasmus individualno mobilnost zaposlenih za poučevanje v tujini. 
 
Za vsako ciljno skupino ima VSŠ Slovenj Gradec zastavljene cilje, ki jim sledi izvedba. 
 
Cilji mobilnosti študentov za prakso so:  
- izboljšanje znanja in spretnosti študentov, 
- izpopolnjevanje znanja tujega jezika, 
- spoznavanje podjetij v državah EU in njihovih delovnih prioritet, 
- razvijanje kompetenc po meri delodajalcev v tujini in 
- povezovanje teorije s prakso. 
 
Cilji mobilnosti učnega osebja za poučevanje so:  
- povezovanje predmetnih področij naše šole s šolami prejemnicami, 
- analiziranje metod poučevanja in odzivnosti študentov na drugačne metode, 
- izmenjava dobrih praks, inovativnih metod, 
- primerjanje nivoja znanja (zahtevnostne stopnje) s tujimi šolami in 
- ugotavljanje možnosti izvajanja mobilnosti naših študentov za študij pri institucijah 

prejemnicah. 
 
Cilji mobilnosti zaposlenih za usposabljanje so: 
- ugotoviti metode zagotavljanja dobrega sodelovanja med pedagoškim in drugim 

osebjem (administracija, knjižnica, tehnično osebje…) ter študenti, spoznati sistem 
institucije prejemnice, 

- spoznati inovativne pristope usposabljanja kadrov, 
- proučiti sodobne metode (pristope) usposabljanja na področju ekonomskih predmetov 

oz. predmetov, ki so v sestavi programov VSŠ, 
- spoznati metode računalniškega opismenjevanja predavateljev in študentov za 

izvajanje izobraževanja na daljavo in 
- vključevati se v delavnice usposabljanja na aktualnih področjih. 
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POTEK:  
PLAN, DEFINIRANJE CILJEV 

⇓ 
PRIJAVA PROJEKTA EARSMUS 

⇓ 
REZULTATI PRIJAVE IN IZBOR UDELEŽENCEV 

⇓ 
PRIPRAVA NA IZVEDBO 

(priprava dokumentacije, dogovori s partnerji, delodajalci, 
 preverjanje možnosti namestitve, 

 izvedba jezikovnih tečajev, kulturna in pedagoška priprava) 
⇓ 

IZVEDBA 
⇓ 

EVALVACIJA IZVEDBE 
(poročila udeležencev, poročila mentorjev praktičnega izobraževanja) 

⇓ 
UPORABA NOVIH ZNANJ V PRAKSI 

⇓ 
ŠIRITEV PRIDOBLJENIH REZULTATOV, PRIMEROV DOBRE PRAKSE 

(strokovni aktivi, predavateljski zbor, spletna stran,  
objave v medijih, 

dan odprtih vrat, informativni dan…) 

2.2 VREDNOTENJE ERASMUS MOBILNOSTI NA VSŠ SLOVENJ GRADEC 

Študenti, udeleženci izmenjave, ocenijo mobilnost z odgovarjanjem na vprašanja o 
osebnem vtisu glede kvalitete Erasmus izmenjave: 
1. Ocenite kvaliteto mobilnosti (akademsko uspešnost, osebne pridobitve) z ocenami od 

1 (najslabša ocena) do 5 (najboljša ocena). 
2. Kateri aspekti mobilnosti se vam zdijo še posebej pozitivni? 
3. Ali je verjetnost, da bi iskali zaposlitev v tuji državi zaradi vaše mobilnosti, kaj 

večja? 
4. Menite, da bo mobilnost v tujini vplivala na vašo karierno pot? 
5. Kaj bi priporočili naslednikom v Erasmus programu? 
6. Predlogi za izboljšave. 
 

Tabela 3: Ocene študentov o kvaliteti Erasmus izmenjav 
Zap. št. Kriterij Število 

udeležencev 
Število 

odgovorov 
Povprečna ocena 

1. Akademska uspešnost 8 8 4,4 
2. Osebne pridobitve 8 8 4,8 

Vir: Šolski center Slovenj Gradec, 2011 
 
Kot posebej pozitivne vidike mobilnosti študenti navajajo naslednje: 
- izboljšanje jezikovnega znanja, 
- pridobivanje novih znanj in izkušenj, 
- spoznavanje nove kulture, življenja, načina dela ter 
- pridobivanje in testiranje iznajdljivosti, samostojnosti in zrelosti. 
 
Vsi udeleženci so mnenja, da izvedba mobilnosti zvišuje verjetnost, da bodo iskali 
zaposlitev v tujini in da bo vplivala na njihovo karierno pot. Dva od navedenih študentov 
sta v resnici po končanem študiju začasno našla delo v tujini, eden od njiju celo pri istem 
delodajalcu, ki je nudil Erasmus prakso. Njihovo priporočilo ostalim študentom je, da 
izkoristijo možnost prakse v tujini, med predlogi za izboljšave pa večina navaja višji 
procent Erasmus sofinanciranja za izvedbo prakse. Izražajo tudi željo, da se Erasmus 
praksa med študijem omogoči večkrat, saj Erasmus pravila dovoljujejo samo eno izvedbo 
prakse. 
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Študentovo delo oceni tudi tuji delodajalec
izobraževanja v tujini poda oceno prakt
Povprečna ocena, ki so jo dobili udeleženci izmenjave, znaša 8,6.
 
Udeleženci mobilnosti zaposlenih v okviru končnega poročila o mobilnosti odgovorijo na 
vprašanja, s katerimi oblikujemo oceno izvedene mobil
1. Ali so bili doseženi pričakovani rezultati? 
2. Ocenite kvaliteto mobilnosti (rezultati, koristnost, splošna ocena) z ocenami od 1 

(najslabša ocena) do 5 (najboljša ocena).
 
Vsi udeleženci v mobilnosti zaposlenih
rezultate. Kvaliteto mobilnosti so ocenili z najvišjo možno oceno
 

Tabela 4: Ocena kvalitete Erasmus mobilnosti
Zap. št. Kriterij 

1. Rezultati 
2. Koristnost 
3. Splošna ocena 

Vir: Šolski center Slovenj Gradec, 2011

3 REZULTATI MEDNARODNIH AKTIVNOSTI VSŠ SLOVENJ GRADEC 
IN PREDLOGI IZBOLJŠAV

Vzpostavili smo razvejano mrežo stikov z delodajalci in izobraževalnimi institucijami
 

Slika 1: Države, v katerih smo vzpostavili 

Prednosti in priložnosti, ugotovljene s SWOT analizo, se ujemajo z usmeritvami pobude 
Mladi in mobilnost (Youth on the move), ki jo daje Evropska komisija. Flandrova (2010) 

strokovnih šolah                                            3. letna konferenca

Študentovo delo oceni tudi tuji delodajalec, in sicer tako, da mentor praktičnega 
izobraževanja v tujini poda oceno praktičnega izobraževanja v lestvici ocen od 1 do 10. 
Povprečna ocena, ki so jo dobili udeleženci izmenjave, znaša 8,6. 

Udeleženci mobilnosti zaposlenih v okviru končnega poročila o mobilnosti odgovorijo na 
vprašanja, s katerimi oblikujemo oceno izvedene mobilnosti: 

Ali so bili doseženi pričakovani rezultati?  
Ocenite kvaliteto mobilnosti (rezultati, koristnost, splošna ocena) z ocenami od 1 
(najslabša ocena) do 5 (najboljša ocena). 

v mobilnosti zaposlenih(18) odgovarjajo, da so dosegli pričakov
rezultate. Kvaliteto mobilnosti so ocenili z najvišjo možno oceno. 

4: Ocena kvalitete Erasmus mobilnosti 
Število udeležencev Število 

odgovorov 
Povprečna ocena

18 18 
18 18 
18 18 

Šolski center Slovenj Gradec, 2011 
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Vzpostavili smo razvejano mrežo stikov z delodajalci in izobraževalnimi institucijami
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Vir: Lasten 
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, in sicer tako, da mentor praktičnega 
ičnega izobraževanja v lestvici ocen od 1 do 10. 

Udeleženci mobilnosti zaposlenih v okviru končnega poročila o mobilnosti odgovorijo na 

Ocenite kvaliteto mobilnosti (rezultati, koristnost, splošna ocena) z ocenami od 1 

(18) odgovarjajo, da so dosegli pričakovane 

Povprečna ocena 

5 
5 
5 

REZULTATI MEDNARODNIH AKTIVNOSTI VSŠ SLOVENJ GRADEC 

Vzpostavili smo razvejano mrežo stikov z delodajalci in izobraževalnimi institucijami. 

 

Prednosti in priložnosti, ugotovljene s SWOT analizo, se ujemajo z usmeritvami pobude 
Mladi in mobilnost (Youth on the move), ki jo daje Evropska komisija. Flandrova (2010) 
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navaja, da je cilj pobude Mladi in mobilnost razširiti možnosti mobilnosti na vse mlade v 
Evropi, saj neodvisne študije kažejo, da skoraj polovica vprašanih delodajalcev daje velik 
pomen študijskim, predvsem pa delovnim izkušnjam v tujini. 

 
Tabela 5: SWOT analiza vključevanja VSŠ Slovenj Gradec v mednarodne aktivnosti 

PREDNOSTI: 
- uvedba izboljšav v izvedbo 

izobraževanja, 
- prenos in uporaba dobrih praks, 
- pridobivanje dodatnih referenc 

zaposlenih, študentov in šole kot 
institucije, 

- povečane zaposlitvene možnosti 
udeležencev, 

- poznavanje zahtev tujih delodajalcev 
in izobraževalnih institucij 
 

POMANJKLJIVOSTI: 
- pomanjkljivo vrednotenje Erasmus 

prakse s strani delodajalca (ocena ne 
pove vsega), 

- pomanjkljivo (enostransko) 
vrednotenje  mobilnosti zaposlenih (le 
ocena udeležencev), 

- ni organiziranega sledenja karieri 
Erasmus študentov, 

- ni medsebojne povezave mednarodnih 
aktivnosti na nivoju Šolskega centra 

NEVARNOSTI: 
- rezultatov (možne izboljšave) 

udeleženci mobilnosti ne uporabijo pri 
svojem delu,  

- zanemarjanje ciljev mobilnosti, 
- padec  udeležbe v mobilnosti zaradi 

finančnih sredstev 

PRILOŽNOSTI: 
- odkrivanje novih možnosti za vstop na 

trg dela, 
- širitev mreže mednarodnih aktivnosti, 
- ustvarjanje večjih možnosti prehoda 

med domačimi in tujimi 
izobraževalnimi institucijami, 

- osveščanje študentov in zaposlenih o 
pomembnosti mednarodnega 
sodelovanja 

Vir: Lasten 
 
Predlogi izboljšav za odpravljanje nevarnosti in pomanjkljivosti: 
- uporaba vprašalnikov za mentorje praktičnega izobraževanja, ki jih je oblikovala 

Komisija za kakovost pri Skupnosti VSŠ v okviru projekta Impletuma tudi pri 
delodajalcih v tujini; 

- izdelava vprašalnika, na podlagi katerega se bo leto dni po izvedbi mobilnosti 
preverjala vpeljava rezultatov mobilnosti v delo zaposlenih; 

- izvajanje notranjih presoj na področju mednarodnih aktivnosti in preverjanje učinkov 
mobilnosti pri delu zaposlenih; 

- vključevanje v mednarodne aktivnosti v sodelovanju z domačimi podjetji; 
- izdelava evalvacijskega vprašalnika o mobilnosti zaposlenih za institucijo prejemnico; 
- sledenje karieri Erasmus študentov preko Kariernega centra in Kluba diplomantov 

VSŠ Slovenj Gradec; 
- vzpostavitev srečanj vseh koordinatorjev mednarodnih aktivnosti na Šolskem centru. 

4 ZAKLJUČEK 

Doseženi rezultati mobilnosti in sodelovanje v mednarodnih projektih so pomembna 
referenca pri navezovanju stikov z novimi partnerji v projektu Erasmus in pri iskanju 
možnosti sodelovanja v drugih mednarodnih projektih. Z mednarodnimi aktivnostmi 
bomo še naprej podpirali izgradnjo sistema kakovosti šole in mu sledili predvsem z 
razvijanjem prednosti in priložnosti ter z odpravljanjem pomanjkljivosti in nevarnosti. 
 
Ugotavljamo, da so vsi udeleženci svojo udeležbo v izmenjavi ocenili kot izredno 
pozitivno izkušnjo. Tako se tudi preko izvedbe mednarodnih aktivnosti izpolnjuje 
poslanstvo Višje strokovne šole Slovenj Gradec: »Z izobraževalnimi programi slediti 
potrebam organizacij po kvalitetnih kadrih in študentom dati dobro popotnico za uspešno 
poklicno pot.« 
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PRIMER IZVEDBE NOTRANJE PRESOJE 
 

mag. Anton Vorina, anton.vorina@guest.arnes.si 
Poslovno-komercialna šola Celje, Višja strokovna šola, Mariborska 2, 3000 Celje 

 
POVZETEK 
 
Zaradi globalizacije, družbeno odgovornega poslovanja s ciljem trajnostnega razvoja 
družbe, višje šole in univerze tako doma kot v svetu vse več raziskujejo področje 
kakovosti poslovanja. Eno izmed orodij oziroma eden od načinov nenehnega 
izboljševanja kakovosti na šolah je tudi notranja presoja. Kot notranji presojevalec bom v 
članku prikazal praktični primer izvedbe notranje presoje, od začetka notranje presoje 
oziroma priprav na notranjo presojo, do konca notranje presoje oziroma oddanega 
poročila o notranji presoji. V članku so predstavljeni obrazci, ki so bili uporabljeni pri 
notranji presoji in ukrepi za izboljšave določenih postopkov oziroma procesov. 

1 UVOD 

Kaj je kakovost? Kaj je kakovostna šola? Kako nenehno izboljševati kakovost? Vse to so 
vprašanja, ki me že desetletje spremljajo pri raziskovalnem delu. Pa vendarle menim, da 
enoznačnih odgovor na ta vprašanja ni. Kakovost je potrebno graditi tako kot hišo, 
počasi, z jasnimi cilji in sprotnimi kontrolami ter nenehnimi izboljšavami. Obstaja veliko 
metod in načinov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, kot so različni sistemi PRSK, 
HACCP, ISO 9001…  
 
V nadaljevanju prispevka se bom omejil na notranjo presojo v šoli kot pripomoček 
oziroma proces ugotavljanja skladnosti sistema kakovosti s Poslovnikom kakovosti višje 
strokovne šole (v nadaljevanju PKVSŠ) in učinkovitosti izvajanja aktivnosti v praksi. 

2 NOTRANJA PRESOJA 

2.1 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV O NOTRANJI PRESOJI IN NJENIH 
CILJIH 

Presoja je orodje za prikaz dejanskega stanja v organizaciji (Marolt, Gomišček, 2005, 
549). 
Cilji sistema presoj so: 

• dognati, da je sistem vodenja kakovosti planiran in dokumentiran, 
• dokazati, da se sistem vodenja kakovosti izvaja v celotni organizaciji, 
• oceniti učinkovitost in uspešnost vodenja kakovosti pri doseganju zahtev 

kakovosti in ciljev vodstva, 
• identificirati neskladnosti in šibka področja in 
• zagotoviti, da so identificirani ali potencialni problemi odpravljeni. 

 
Koristi presoje: 

• vodstvu vzbuja zaupanje, 
• vzbuja zaupanje odjemalcev, 
• zaznava operativne probleme, 
• daje možnosti izboljšave in 
• omogoča povratne informacije za korektivne in preventivne ukrepe. 

 
Presojo kakovosti izvaja osebje, ki na področjih v presoji nima neposredne odgovornosti. 
Zaželeno je, da presojevalci delujejo ob sodelovanju osebja na teh področjih. 
Presojevalec kakovosti je oseba, ki je usposobljena in pooblaščena za izvajanje presoj 
kakovosti. Zahteve za kvalifikacijo osebja morajo biti pisno določene.  
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Presojanec je v večini primerov organizacija, ki jo presojamo. Naročnik je oseba ali 
organizacija, ki presojo naroča (http://www.impletum.zavod-
irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Ugotavljanje_in_zagotavljanje_kakovosti-
Malek_Skafar_Vorina.pdf, 10. 2. 2011). 
 
Vsi obravnavani sistemi (ISO 9000, ISO 14000, HACCP itd.) v takšni ali drugačni obliki 
zahtevajo redno izvajanje presoj sistema, ki imajo v osnovi dva namena. Prvi namen 
presoje je ugotoviti, ali sistem zagotavljanja kakovosti deluje tako, kot je bilo zamišljeno. 
To pomeni, da preverimo, ali se procesi v praksi dejansko izvajajo tako, kot je zapisano v 
dokumentaciji − in podobno. Drugi namen pa je preveriti, ali je sistem zagotavljanja 
kakovosti učinkovit. Pri tem preverimo rezultate izvajanja sistema kakovosti (npr. število 
izrednih primerov, indeks zadovoljstva strank ipd.). Lahko se namreč primeri, da se 
sistem zagotavljanja kakovosti izvaja tako, kot je bilo zamišljeno, pa rezultati kljub temu 
niso na pričakovanem nivoju. V tem primeru je potrebno preveriti, zakaj sistem ne daje 
pričakovanih rezultatov ter ga nato ustrezno izboljšati (http://www.impletum.zavod-
irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Ugotavljanje_in_zagotavljanje_kakovosti-Kuhelj.pdf, 10. 2. 
2011).  
 
Presoja, tako notranja kot zunanja, mora podati objektiven pogled na uspešnost in 
učinkovitost vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti. Prikazati mora prave priložnosti 
za izboljševanje in jih v pravi obliki tudi predstaviti odgovornim. Notranji presojevalci v 
podjetju so nemalokrat preobremenjeni z nalogami na svojem delovnem mestu, v 
podjetju pa se pred presojo mrzlično ureja dokumentacija in vzpostavlja navidezni red. 
Pogosto naletimo na slabo voljo in negodovanje v smislu: ˝ Saj se tako ali tako ne bo nič 
zgodilo, karkoli že napišemo˝(http://www.amitas.si/si/kako_izvesti_ucinkovito_notranjo_
presojo.wlgt?Id=273&tab=tab_resitev, 4. 2. 2011).  
 
Po definiciji ISO 900, tč. 3.1 je notranja presoja: sistematičen, neodvisen in 
dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje in njihovega objektivnega 
vrednotenja, da bi določili obseg, v katerem so izpolnjeni dogovorjeni kriteriji presoje. Če 
poskusimo podrobneje razčleniti to definicijo, pomeni sistematično, da se notranja 
presoja planira, izvede in kontrolira (ali teče po programu, ali so ugotovitve upoštevane 
in nepravilnosti odpravljene). Na osnovi večkrat opravljenih notranjih presoj pa mora 
prihajati tudi do izboljšav pri opravljanju procesa notranje presoje. Da je neodvisna, 
pomeni, da naj ne bi nihče vplival na presojevalce in potek presoje. Torej so presojevalci 
neodvisni. Dokumentiran pa pomeni, da je proces notranje presoje zabeležen v pisni 
obliki (obstajajo zapisi o pripravi, izvedbi in ugotovitvah) (http://www.impletum.zavod-
irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Impletum_Notranja_presoja_VSK_za_VSS_april2009_1.pdf, 
10. 2. 2011). 
 
Poznamo več vrst presoj, in sicer zunanje in notranje (Slika 1). 
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Slika 1: Vrste presoj, glede na presojanca 

Vir: Vorina, 2007, 21 

2.2 IZVEDBA NOTRANJE PRESOJE 

Izvedbo notranje presoje opredelimo v petih korakih (http://www.impletum.zavod-
irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Ugotavljanje_in_zagotavljanje_kakovosti-
Malek_Skafar_Vorina.pdf, 10. 2. 2011): 
1.  uvodni sestanek, 
2.  pregled po enotah, 
3.  priprava na zaključni sestanek, 
4.  zaključni sestanek in  
5.  priprava poročila o notranji presoji.  

3 PRIMER IZVEDBE NOTRANJE PRESOJE 

Dne 1.7.2010 smo se sestali člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti (v 
nadaljevanju KZSZK), kjer smo dogovorili plan notranjih presoj na naši šoli. Natančneje 
smo se dogovorili, katere točke PKVSŠ bomo preverjali, določili smo imena presojevalcev 
in presojancev, področja presoje in predvideni oziroma okvirni datum (prva polovica 
septembra 2010) izvedbe notranje presoje. O času izvedbe notranje presoje smo 
neformalno obvestili tudi vse presojance na šoli. 
 
Nato smo se morali presojevalci (na šoli nas je trenutno 5) v času od julija 2010 do 
konca avgusta 2010 pripraviti na proces izvedbe notranje presoje. Presojevalci smo si 
pripravili okvirna vprašanja za presojo, o katerih smo razpravljali na naslednji seji 
KZSZK. 
 
Dne 1. 9. 2010 smo se sestali notranji presojevalci, kjer smo natančno dogovorili enotne 
obrazce, ki smo jih uporabili za notranjo presojo in »podoben« pristop same izvedbe 
notranje presoje. Dne 2. 9. 2010 je vodja KZSZK uradno, po elektronski pošti, obvestila 
vse presojance o nameravani izvedbi notranje presoje. Elektronski dopis se je glasil: 
«Pozdravljeni! V naslednjem tednu bomo izvedli notranjo presojo kot metodo 
ugotavljanja kakovosti našega delovanja. Namen presoje nikakor ni presojanje 
posameznika, ampak presojanje načina našega delovanja ter skladnosti s poslovnikom. 
Presojevalci pričakujemo, da boste notranjo presojo dejansko vzeli kot priložnost 
skupnega iskanja izboljšav na področju kakovosti našega delovanja. Vsem želim uspešno 
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delo.« Dne 9. 9. 2010 sem izvedel notranjo presojo. Primer vprašalnika in tabele, ki mi je 
bila v pomoč pri izvedbi notranje presoje, prikazuje Slika 2. V vprašalniku je določeno 
področje presoje, ime presojevalca, datum in obdobje presoje, točke PKVSŠ, ki se 
presojajo, vprašanja, s katerimi ugotavljamo dejansko stanje kakovosti oziroma 
skladnost poslovanja s PKVSŠ. V tabelo zapišemo tudi sprotne ugotovitve (DA, DA s 
priporočili in NE-neskladnost) ter dokazila, s katerimi dokazujemo skladnost oziroma 
neskladnost poslovanja s PKVSŠ. Skupno je vprašalnik zajemal 42 vprašanj. Presoja je 
bila že vnaprej skrbno pripravljena, presojevalec sem se na presojo predhodno pripravil 
in tudi obvestil presojanca o možnem vpogledu v razno dokumentacijo. Referentka za 
študijske zadeve je vnaprej pripravila fascikle oziroma vso potrebno dokumentacijo 
(zapisniki sej sveta zavoda, strateškega sveta, predavateljskega zbora, razne 
pravilnike…), tako da je presoja potekala hitro in učinkovito. Presoja je trajala približno 2 
uri.  
 

 
Slika 2: Vprašalnik za notranjo presojo kakovosti 

Vir: Lasten 
 
Tudi sam sem se na notranjo presojo skrbno pripravil, zato sem si v pomoč, za hitrejšo in 
učinkovitejšo izvedbo presoje, izdelal še pomožni vprašalnik, iz katerega je bila razvidna 
zahteva PKVSŠ (slika 3), s katero sem seznanil presojanca pri vsaki točki presoje. 
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Slika 3: Zapisnik – pomoč za presojevalca  

Vir: Lasten 
 
V nadaljevanju oziroma na Sliki 4 je prikazan zapis oziroma poročilo o notranji presoji, ki 
sem ga poslal naprej vodji KZSZK. O rezultatih notranje presoje je vodja KZSZK poročala 
na seji predavateljskega zbora. 
 

 
Slika 4: Zapisnik za notranjo presojo kakovosti 

Vir: Lasten 
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4 ZAKLJUČEK 

V članku sem predstavil praktičen primer izvedbe notranje presoje z vsemi pripadajočimi 
obrazci in dokumenti. 
 
Notranja presoja je učinkovito orodje, s katerim izvedemo primerjavo med planiranimi 
oziroma zahtevanimi merili kakovosti in dejanskim stanjem izpolnjevanja zahtev, ki so 
zapisane v PKVSŠ. 
 
Menim, da bi morala vsaka šola vsaj enkrat na leto izvesti notranjo presojo in ustrezno 
nagraditi notranje presojevalce, saj je za kakovostno izvedbo notranje presoje potrebno 
veliko časa in truda ter priprav. Res pa je tudi, da z izvajanjem notranje presoje 
strokovno in osebno rastejo tako presojevalci kot presojanci ter utrjujejo medsebojno 
komunikacijo, ki je zagotovo najpomembnejši člen v verigi ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti. 

Najzahtevnejša naloga presojancev in presojevalcev je dejanska odprava vzrokov za 
nastanek neskladnosti. Samoevalvacijsko poročilo še ni izdelano, zato v članku tudi ne 
navajam priporočil, ki so bila podana v zapisniku o notranji presoji. Na tem področju 
imamo na šoli še priložnost za izboljšanje (preveriti je potrebno, če so bila priporočila 
upoštevana), kajti notranja presoja je končana, ko so odpravljene vse neskladnosti in 
uspešno izvedeni vsi dogovorjeni korektivni in preventivni ukrepi. 
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METODOLOGIJA PRIPRAVE AKCIJSKEGA NAČRTA  
ZA OBLIKOVANJE STRATEGIJ ZA KAKOVOSTNO IZVEDBO 

VIŠJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
 

Branka Balantič, univ. dipl. org., branka.balantic@guest.arnes.si 
mag. Branka Jarc Kovačič, branka.jarc-kovacic@guest.arnes.si 

Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna šola 
 

POVZETEK 
 
Strategija razvoja je osnova za postavitev akcijskega načrta za kakovostno izvedbo 
višješolskega izobraževanja. Strategija temelji na posameznih odnosih, ki so plod 
proučevanja odnosov med priložnostmi in prednostmi, pomanjkljivostmi in priložnostmi, 
prednostmi in nevarnostmi ter pomanjkljivostmi in nevarnostmi.  
 
Kakovost v višjem šolstvu je potrebno meriti s samoevalvacijo. V preteklosti je bilo 
samoocenjevanje šol pogosto nesistematično in zgolj intuitivno. Šola pripravi strateški 
načrt in pri tem delu uporabi objektivne kazalnike in izhodišča. 
 
Za oblikovanje celovite ocene kakovosti je primerna t.i. SWOT analiza (Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities, Threats). SWOT analiza prinaša potrebne informacije, ki šoli 
zagotavljajo pridobivanje virov in kapacitet, potrebnih za konkurenčnost na njenem 
področju delovanja. Metodologija poseže tudi po t.i. TOWS matriki, ki iz analize črpa 
točke za razvoj strategij, vključenih v rezultate.  
 
Na višjih šolah je imenovana komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 
Ustanovitev in delo komisije je opredeljeno v 15. členu Zakona o višjem  strokovnem 
izobraževanju. Poleg znanih priporočil lahko s SWOT analizo in TOWS matriko 
prepoznamo medsebojne relacije, ki jih oblikujemo v ustrezno učinkovito in predvsem 
realno strategijo, vendar za izvedbo potrebujemo zanesljiv akcijski načrt. 
 
Ključne besede: višje šolstvo, kakovost, SWOT, TOWS 

1 UVOD 

Z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) (UL RS, 2004) je bilo po letu 
2004 v slovenskem prostoru ustanovljenih na desetine višjih šol in npr. leta 2009 je na 
njih diplomiralo 3.170 študentov (Statistični urad RS, 2009, http://www.stat.si). Zaradi 
velikega števila omenjenih šol je dokaj hitro postalo jasno, da se konkurenčna prednost 
pokaže le s skrbjo za kakovost. Sodelovanje z gospodarstvom in podjetniškim okoljem je 
tako v svetu (Keok, Thong, 2007), kot tudi v Sloveniji postalo pogost imperativ za 
študijske programe in za vse izvajalce znotraj teh zavodov. Kakovost storitve (SIST ISO 
9000, 2002) je pomembna za uporabnika, saj preko nje spozna, kakšen nivo kakovosti 
storitve lahko pričakuje, kot tudi za organizacijo (zavod), ker ji doseganje postavljenih 
standardov postane cilj in osnova za določitev procesov in z njimi povezanih virov (Marolt 
in Gomišček, 2005).  
 
Kakovost je potrebno meriti in tu si lahko pomagamo s t.i. samooceno, »samopresojo« 
oz. samoevalvacijo. V preteklosti je bilo samoocenjevanje nesistematično in zgolj 
intuitivno. Na ta način so lahko nekatere šole postale znane in »znane«. Mnogokrat je 
tako šola postala dobra šola zgolj po besednem izročilu. Da bi se izognili volunterski 
standardizaciji in separaciji, je k ocenjevanju potrebno pristopiti objektivno. Zato je 
logična smer raziskave pridobiti objektivne kazalnike in izhodišča za oblikovanje 
strateškega načrta določene višje šole (Lee, Lob, 2003). 
 
Pri doseganju tega cilja izvedemo kritično analizo stanja (SWOT analiza) s poudarjenimi 
prioritetnimi nalogami. Iz analize izhaja sinteza v obliki akcijskega načrta. Načrtujemo, 
da je akcijski načrt moč pripraviti z uporabo TOWS matrike (Proctor in Ruocco, 1992).  
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2 MATERIALI IN METODE 

Primerna analiza za celovito oceno je t.i. SWOT analiza (Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) oziroma PSPN matrika (prednost, slabost, priložnost, nevarnost) 
(Wheelen in Hunger, 1996; Dyson, R. G. 2004). Pri SWOT analizi se opravi ocenjevanje 
koristnih in nekoristnih notranjih ter zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na funkcioniranje 
študijskih programov. Analiza prednosti in slabosti odkriva in ocenjuje notranje dejavnike 
poslovanja, analiza priložnosti in nevarnosti pa zunanje dejavnike poslovanja. SWOT 
analiza prinaša potrebne informacije, ki šoli zagotavljajo pridobivanje virov in kapacitet, 
potrebnih za konkurenčnost na njenem področju delovanja. 
 
Raziskava, ki je bila izvedena na Višji strokovni šoli Tehniškega šolskega centra Kranj (v 
nadaljnjem besedilu VSŠ, TŠC Kranj), se opira na podatke, pridobljene od š.l. 2005/2006 
(mehatronika) naprej in od š.l. 2008/2009 (informatika) dalje. Raziskava je spremljala 
posamezne elemente, kot so: vizija, poslanstvo, vrednote, cilji, strateške usmeritve, 
urejenost evidenc, prostori, oprema, knjižnica, spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
študijskega procesa, promocija študijskih programov, vpis v študijska programa 
mehatronika in informatika, organizacija in izpeljava izobraževalnega procesa na obeh 
vrstah študija, spremljanje uvajanja prenovljenih višješolskih  programov, aktivnosti za 
povečanje obsega študijske ponudbe spremljanje razvoja učnih dosežkov, prehodnost 
študentov ter dolžine študija, organizacija in izpeljava praktičnega izobraževanja (PRI), 
realizacija PRI, št. novih sodelovanj s podjetji, št. mentorjev študentom na PRI, 
vključenost študentov in predavateljev v mednarodne programe izobraževanja, kakovosti 
vsebine in izvajanja programa, povratne informacije diplomantov o relevantnosti 
pridobljenih znanj na trgu dela, vključevanje študentov in zaposlenih v projekte in 
tekmovanja, sodelovanje in vključevanje družbenega okolja, struktura zaposlenih in 
njihov profesionalni razvoj, sodelovanje z gospodarstvom in vključevanje v regionalno in 
širše okolje, organizacija in vodenje spremljevalnih storitev izobraževalnega procesa, ki 
omogočajo doseganje učnih ciljev, uresničevanje načrtov in predlogi za izboljšave 
(akcijski načrt). 
 
Izpostavljene relacije znotraj SWOT analize so bile identificirane še s pomočjo TOWS 
matrike, kar je postalo temelj metodologije priprave akcijskega načrta. 

3 REZULTATI 

SWOT analiza je osnova za strukturiranje TOWS matrike. Analiza temelji na tehniki 
opazovanja, letnem razgovoru, anketiranju, racionalni evalvaciji, samoevalvaciji 
predavateljev, primerjavi podatkov kazalcev učinkovitosti, anketiranju in pogovoru. 
 
SWOT analiza (Tabela 1) je bila opravljena na temelju zbranih podatkov v okviru rednega 
in izrednega študija. Pri anketiranju je v študijskem letu 2008/09 sodelovalo 92 
udeležencev (študenti, predavatelji, delodajalci in mentorji praktičnega izobraževanja). 
 
Na osnovi izvedene SWOT analize moramo v prihodnosti kot dolgoročni cilj definirati 
potrebne korake za pripravo strateškega načrta VSŠ. 
 
Poudarjene prioritetne naloge, ki izhajajo iz relacij znotraj SWOT analize in jih moramo 
obravnavati v okviru kratkoročnih ciljev, so opredeljene skozi štiri ključne kazalnike 
kakovosti, in sicer: 

• zadovoljstvo študentov, 
• zadovoljstvo strokovnih delavcev, 
• zadovoljstvo delodajalcev in 
• število diplomantov. 

 
Vsi štirje kazalniki so ozko povezani s kakovostjo izvajanja študijskih programov, ki jih 
izvaja VSŠ. Zadovoljstvo študentov in še zlasti strokovnih delavcev je povezano tudi z 
delovanjem VSŠ. Tu obstaja možnost večjega vpliva, medtem ko je zadovoljstvo 
delodajalcev odvisno od vrste zunanjih dejavnikov, na katere ima šola manjši vpliv.  
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Tabela 1: SWOT analiza VSŠ, TŠC Kranj 

 Koristno Škodljivo 
N
o
tr
a
n
ji
 v
ir
 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

S1: dobra opremljenost, unikatna učila, sodobna 
IKT, dostopnost šole in parkirišče 

S2: predavatelji − strokovnjaki iz gospodarstva 
S3: možnost študija in usposabljanja v tujini 

(razširjena Erasmus univerzitetna listina) 
S4: spremljevalne storitve za študente (strok. 

ekskurzije za študente …) 

W1: slab odziv študentov na anketiranje 
W2: neizvedeno anketiranje za delavce šole 
W3: pasivnost študentov v procesih odločanja 
W4: nizka prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 
W5: premajhna vključenost predavateljev in 

študentov v projekte in tekmovanja 

Z
u
n
a
n
ji
 v
ir
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

O1: izboljšanje sodelovanja med šolo in 
gospodarstvom 

O2: vpeljava tutorstva za študente 
O3: večja prepoznavnost šole  

T1: fiktivni vpis 
T2: majhno število diplomantov rednega študija 
T3: nepripravljenost podjetij za izvajanje PRI 

študentov 
T4: slabo sledenje trendom na področju stroke 
T5: financiranje (pomanjkanje sredstev za 

vzdrževanje infrastrukture) 

 
Iz notranje in zunanje analize in za razvoj strategij, vključenih v rezultate, konstruiramo 
TOWS matriko (Tabela 2). Strategije so naslednje (Weihrich, 1982): 

• S-O strategije sledijo priložnostim, ki se dobro prilagajajo prednostim, 
• W-O strategije bodo premagale slabosti, da se bodo približale priložnostim, 
• S-T strategije identificirajo poti, ki jih lahko organizacija izkoristi (prednosti) za 

zmanjšanje svoje ranljivosti in 
• W-T strategije so osnova za obrambni plan, ker organizacija zaradi svojih slabosti 

podlega eventuelnim nevarnostim. 
 

Akcijski načrt zgradimo na osnovi oblikovanih strategij iz TOWS matrike, ki postavlja 
jasne odvisnosti med priložnostmi, strategijami, ki bodo premagale slabosti, strategijami 
za zmanjšanje ranljivosti in strategijami, ki so osnova za obrambni plan. 
 
Načrtovane aktivnosti oz. korektivni ukrepi, s katerimi poskuša VSŠ izboljšati kakovost 
dela na področju izbranih štirih kazalcev kakovosti, so podane v akcijskem načrtu 
korektivnih ukrepov (Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5 in Tabela 6). 

 
Tabela 2: TOWS matrika VSŠ, TŠC Kranj 

 PREDNOSTI: POMANJKLJIVOSTI: 

S1: dobra opremljenost, unikatna 
učila, sodobna IKT, dostopnost 
šole in parkirišče 

S2: predavatelji – strokovnjaki iz 
gospodarstva 

S3: možnost študija in usposabljanja 
v tujini (razširjena Erasmus 
univerzitetna listina) 

S4: spremljevalne storitve za 
študente (strokovne ekskurzije za 
študente …) 

W1: slab odziv študentov na 
anketiranje 

W2: neizvedeno anketiranje za 
delavce šole 

W3: pasivnost študentov v procesih 
odločanja 

W4: nizka prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik 

W5: premajhna vključenost 
predavateljev in študentov v 
projekte in tekmovanja 

PRILOŽNOSTI: S1/O1: laboratorij za razvoj 
prototipov 

W4/O1: pomoč s strani študentov – 
tutorjev in predavateljev – 
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O1: izboljšanje sodelovanja 
med šolo in gospodarstvom 

O2: vpeljava tutorstva za 
študente 

O3: večja prepoznavnost šole 

S3/O3: napotitve na izobraževanje v 
tujini 

S2/O2: neposredno uvajanje v realno 
okolje 

S1/O1: priprava in izvedba različnih 
krajših programov 
usposabljanj za zaposlene v 
podjetjih; 

S2/O3: skupni razvojno-aplikativni 
projekti (raziskovalne in 
diplomske naloge) 

tutorjev za doseganje boljših 
rezultatov 

W4/O1: karierni center (s štipendijo 
in namero o zaposlitvi 
motivirati študente, da 
diplomirajo v dveh letih) 

W5/O3: animiranje in obveščanje 
predavateljev in študentov o 
sodelovanjih v projektih 

NEVARNOSTI: S1/T5: vključevanje delovanja 
laboratorijev v sistem 
povezave z gospodarstvom 

S2/T3: organizacija srečanj z 
delodajalci in mentorji 
študentov na praktičnem 
izobraževanju 

S2/T3: usposabljanje predavateljev 
iz gospodarstva za mentorje 
študentov na praktičnem 
izobraževanju 

S2/T3: ustanovitev kluba 
diplomantov VSŠ 

W5/T5: aktivno vključevanje v 
projekte 

W5/T4: vključevanje v bazične 
projekte 

W3/T2: študente motivirati za 
vključevanje v soodločanje 

T1: fiktivni vpis 
T2: majhno število diplomantov 

rednega študija 
T3: nepripravljenost podjetij za 

izvajanje PRI študentov 
T4: slabo sledenje trendom na 

področju stroke 

T5: financiranje (pomanjkanje 
sredstev za vzdrževanje 
infrastrukture) 

 
Tabela 3: Kazalnik kakovosti za zadovoljstvo študentov na VSŠ, TŠC Kranj 

Kazalnik kakovosti: Zadovoljstvo študentov  

Standard kakovosti: Študenti so zadovoljni s pedagoškim delom predavateljev ter splošnimi pogoji 
študija 

Zap. 
št. 

Ugotovljene 
pomanjkljivosti, 

problemi 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Zadolžena 
oseba 

Rok izvedbe/ 
Način – vir 
preverjanja 

1. 

študenti se niso v 
zadostnem številu 
odzvali povabilu k 
izpolnitvi anketnega 
vprašalnika za študente  

• večkraten poziv študentov k 
izpolnjevanju anket (spletna stran, 
osebno s strani predavateljev in 
ravnateljice) 

• izpeljava anketiranja v računalniški 
učilnici 

referentka, 
ravnateljica 

konec junija 
2010 

2. 

malo študentov se je 
odzvalo povabilu k 
izpolnitvi anketnega 
vprašalnika Ocena PRI 

• študenti skupaj s poročilom o 
opravljeni PRI, oddajo tudi dokazilo o 
izpolnjenem anketnem vprašalniku o 
PRI ter anketni vprašalnik mentorja 

organizator 
PRI 

konec junija 
2010 

 
Tabela 4: Kazalnik kakovosti za zadovoljstvo strokovnih delavcev na VSŠ, TŠC Kranj 

Kazalnik kakovosti: Zadovoljstvo strokovnih delavcev 

Standard kakovosti: Povratne informacije o zadovoljstvu strokovnih delavcev na delovnem mestu 
prispevajo k oceni kakovosti skupnega dela 

Zap.
št. 

Ugotovljene 
pomanjkljivosti, 

problemi 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Zadolžena 
oseba 

Rok izvedbe/ 
Način – vir 
preverjanja 

1. 

začeti z anketiranjem 
zadovoljstva na 
delovnem mestu 
strokovnih delavcev 

• izvedba ankete o zadovoljstvu delavcev ravnateljica april 2010 
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Tabela 5: Kazalnik kakovosti za zadovoljstvo delodajalcev na VSŠ, TŠC Kranj 
Kazalnik kakovosti: Zadovoljstvo delodajalcev 

Standard kakovosti: Študijski program odraža potrebe gospodarstva in negospodarstva 

Zap.

št. 

Ugotovljene 
pomanjkljivosti, 

problemi 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Zadolžena 
oseba 

Rok izvedbe/ 
Način – vir 
preverjanja 

1. 
ni povratnih informacij 
s strani delodajalcev  

• podjetjem, v katerih študenti 
opravljajo PRI in/ali diplomsko delo, se 
pošlje anketni vprašalnik za 
delodajalce 

organizator 
PRI 

avgust 2010 / 
na naslove 
delodajalcev 

poslan Anketni 
vprašalnik za 
delodajalce 

2. 

povečati obisk 
organizatorjev PRI 
študentov na PRI in 
mentorjev v podjetju 

• obisk podjetij, v katerih študenti 
opravljajo PRI in opredelitev možnih 
dodatnih oblik sodelovanja 

organizator 
PRI 

julij 2010 / 
poročilo org. PRI 

 
Tabela 6: Kazalnik kakovosti o številu diplomantov na VSŠ, TŠC Kranj 

Kazalnik kakovosti: Število diplomantov 

Standard kakovosti: Kompetenten diplomant 

Zap.

št. 

Ugotovljene 
pomanjkljivosti, 

problemi 

Načrtovane aktivnosti za razvoj 
kakovosti 

Zadolžena 
oseba 

Rok izvedbe/ 
Način – vir 
preverjanja 

1. 

majhno število 
diplomantov rednega 
študija (študenti se niso 
odzvali na povabilo k 
zaključku študija po 
starem programu) 

• izvedbe seminarja Priprava na pisanje 
diplomskega dela 

B. B. in 
B.J.K. 

dve izvedbi do 
konca junija 

2010 / 
zapisnik o 
izvedenem 
seminarju 

2. 

študenti, ki so izgubili 
stik s podjetji, v katerih 
so opravljali PRI, 
nimajo tem za 
diplomska dela 

• sodelovanje z MIC-om pri pripravi 
nabora tem za diplomska dela 

ravnateljica 
v 
sodelovanju 
z vodjem 
MIC, 
predavatelji  

avgust 2010 / 
št. izpolnjenih 

anket 

4 RAZPRAVA 

Analiza prednosti in slabosti odkriva in ocenjuje notranje dejavnike poslovanja, analiza 
priložnosti in nevarnosti pa zunanje dejavnike poslovanja.  
 
Največ, kar v danem trenutku lahko izkoristimo, je povezava prednosti in priložnosti. 
Raziskava posreduje najboljša pričakovanja, ki izhajajo iz TOWS matrike. Ob dobri 
opremljenosti, unikatnih učilih in sodobni IKT, lahko izboljšamo sodelovanje med šolo in 
gospodarstvom tako, da ustanovimo ustrezen laboratorij, ki bo postal center za 
združevanje teoretičnih in praktičnih izkušenj. Z možnostjo študija in usposabljanja v 
tujini, lahko računamo na bilateralna in ostala sodelovanja s tujimi partnerji na področju 
teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Strokovnjaki iz gospodarstva, ki so tudi 
predavatelji, lahko s pomočjo tutorjev neposredno uvajajo študente v realno okolje in s 
tem poskrbijo za močno povezanost šole z industrijo. 
 
Srednji nivo pričakovanj odkriva dve največji pomanjkljivosti notranjega vira, ki sta nizka 
prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik in premajhna vključenost predavateljev in 
študentov v projekte in tekmovanja. S postavitvijo kariernega centra bi z ustrezno 
štipendijsko shemo, motivirali študente k vestnejšemu, predvsem pa sprotnemu 
opravljanju študijskih obveznosti, ki bi rezultiralo v zaključku študija v dveh letih.  
 
V zaostrenih gospodarskih pogojih obstaja potencialna nevarnost, da financiranje 
infrastrukture izostane. Za zagotavljanje kontinuitete potrebujemo stalni priliv sredstev. 
Izpostavimo dobro opremljenost, unikatna učila, sodobno IKT ter dostopnost do šole. 
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Potrebno bo organizirati srečanja z delodajalci in mentorji praktičnega izobraževanja ter 
jih podrobno seznaniti s cilji študijskih programov, ki jih izvaja VSŠ in nalogami 
praktičnega izobraževanja študentov. Hkrati velja povabiti strokovnjake iz gospodarstva 
na pedagoško-andragoško usposabljanje za mentorje študentov na praktičnem 
izobraževanju. Večjo pozornost je potrebno nameniti tudi diplomantom VSŠ, katere je 
potrebno povabiti v klub diplomantov VSŠ. V okviru delovanja le-tega bi se diplomanti 
lahko preko mentorstva študentom na PRI neposredno vključevali v študijski proces in 
pripomogli k njegovemu izboljševanju. 
 
Postaviti je potrebno tudi obrambni plan, saj organizacija zaradi svojih slabosti podlega 
morebitnim nevarnostim. Ubadamo se s problemom premajhne vključenosti 
predavateljev in študentov v projekte in tekmovanja. Če hočemo zagotoviti ustrezno 
dejavnost, potem je logično aktivno vključevanje v projekte, saj bomo tako pridobili 
programski vir financiranja, ki bo skrbel za kondicijo infrastrukture. Vključevanje v 
bazične projekte bo skrbelo za izboljšanje spremljanja razvoja stroke. Ko bodo študenti 
bolj aktivno sodelovali v procesih odločanja, bomo bolje reševali problematiko 
nepripravljenosti podjetij za izvajanje izobraževanja študentov, posebno, če ti prihajajo iz 
njihovega delovnega okolja. 
 
Rezultati raziskave potrjujejo tudi izbrane smernice projekta IMPLETUM, ki ga v okviru 
Ministrstva za šolstvo izvaja konzorcij šol v letih 2008–2011 (RS, MŠŠ, 2008). Projekt 
izpostavlja pričakovane rezultate v smeri kakovosti izvajanja izobraževalnega procesa.  
 
Naša raziskava ponuja še dodatne možnosti obravnave strategij, ki sledijo priložnostim, 
ki se dobro prilagajajo prednostim, ki bodo premagale slabosti, da se bodo približale 
priložnostim, ki odkrivajo prednosti za zmanjšanje svoje ranljivosti in strategije, ki so 
osnova za obrambni plan. 
 
Na osnovi izvedene SWOT analize moramo v prihodnosti, kot dolgoročni cilj definirati 
potrebne korake za pripravo akcijskega načrta. Proces strateškega managementa pri tem 
vključuje štiri osnovne faze: motrenje okolja, opredelitev, uresničevanje ter vrednotenje 
in kontrola strategije.  
 
Kot kratkoročni cilj v okviru samoevalvacije smo se odločili obravnavati štiri ključne 
kazalnike kakovosti, ki izhajajo iz analize, in sicer: zadovoljstvo študentov, zadovoljstvo 
strokovnih delavcev, zadovoljstvo delodajalcev in število diplomantov. Vsi štirje kazalniki 
so ozko povezani s kakovostjo izvajanja študijskih programov, ki jih izvaja VSŠ. 
Zadovoljstvo študentov, zlasti strokovnih delavcev, je povezano tudi z delovanjem VSŠ 
(večji vpliv), medtem ko je zadovoljstvo delodajalcev odvisno od vrste zunanjih 
dejavnikov (manjši vpliv).  

5 ZAKLJUČKI 

Zaradi rasti števila višjih šol je dokaj hitro postalo jasno, da se konkurenčna prednost 
pokaže le s skrbjo za kakovost oz. s spremljanjem in zagotavljanjem le-te. Sodelovanje z 
gospodarstvom in podjetniškim okoljem je del neizogibnega procesa rasti kakovosti, ne le 
študijskih programov in vključenih izvajalcev znotraj teh zavodov, temveč tudi poslovnih 
sistemov, ki z zavodi sodelujejo. Kakovost je potrebno meriti, zato si tu lahko pomagamo 
s t.i. objektivno samoevalvacijo, katere cilj je pridobivanje objektivnih kazalnikov in 
izhodišč pri pripravi strateškega načrta posamezne višje šole. 
 
Izvedli smo kritično analizo stanja (SWOT analiza) s poudarjenimi prioritetnimi nalogami. 
Strategije smo oblikovali z uporabo TOWS matrike in tako oblikovali metodologijo 
priprave akcijskega načrta. 
 
Največ možnosti za realizacijo ima izhodišče, ki temelji na sodelovanju med VSŠ in 
gospodarstvom. Zavedamo se, da dobri kadri ne pridejo v podjetje, ampak nastanejo v 
podjetju. Pri tej povezavi izstopa možnost ustanovitve laboratorija za razvoj prototipov. 
Laboratorij bo postal center za združevanje teoretičnih in praktičnih izkušenj, ki bo svoje 
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ugotovitve lahko širil preko naših meja. Strategija se mora spoprijeti tudi z manjšim 
nivojem pričakovanj, kjer ima kljub slabim izhodiščem dobre možnosti. S povečevanjem 
vključevanja v projekte bo moč vzbuditi mehanizme prepoznavnosti in tako povečati 
interes v gospodarstvu in pri bodočih študentih. Vključevanje v projekte lahko odpre vir 
sredstev, ki nam pomaga pri najbolj kritičnih poteh strateških usmeritev, ki so vezane na 
vzdrževanje infrastrukture. 
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POVZETEK 
 
Višja strokovna šola na Ptuju zagotavlja kakovostno izobraževanje, predvsem z aplikativnim 
raziskovanjem in sodelovanjem z lokalno skupnostjo, podjetji, zavodi in ustanovami. S programi 
formalnega in neformalnega izobraževanja ter svetovanja sledi interesom gospodarstva in širše 
javnosti. Šola razvija in spodbuja kakovostno pedagoško delo ter prispeva h gospodarskemu in 
kulturnemu razvoju regije, saj so znanja stroke pomembno gibalo razvoja in zagotovilo za 
konkurenčnost gospodarstva. 
 
V prispevku predstavljamo nekaj primerov uspešnega sodelovanja s partnerji in dosežene 
rezultate. Uspešno zaključeni projekti so motivacija za še učinkovitejše delovanje in aktivnejše 
sodelovanje s partnerji.  

1 UVOD 

Višja strokovna šola (VSŠ), ki deluje kot organizacijska enota Šolskega centra Ptuj, je pričela z 
izvajanjem študijskih programov v letu 2005/06. Na VSŠ Ptuj se zavedamo, da je kakovost v 
izobraževanju zelo pomembna. Le kakovostno delo in stalne izboljšave, ki jih uvajamo na 
podlagi samoevalvacije, nas bodo pripeljale do tega, da bomo še boljši, učinkovitejši, in da bodo 
zadovoljni udeleženci študijskega procesa in partnerji.  
 
Prizadevamo si, da bi šola postala osrednja izobraževalna in razvojna ustanova, ki bo 
povezovala različne institucije in podjetja, katerih cilj je razvoj vseživljenjskega izobraževanja 
na področju ekonomije, tehnike, kmetijstva in podeželja.  
 
Dolgoročni cilji razvoja VSŠ temeljijo na široki programski ponudbi v sedanjosti in na novih 
programih, ki jih bodo v prihodnosti potrebovali industrija, malo gospodarstvo in obrt v 
Podravju in Sloveniji. Cilj, ki smo si ga zadali, je vzpostavitev študija, ki bo na našem področju 
predstavljal predvsem visoko raven znanja diplomantov in njihovo zaposljivost. 

2 ZAGOTAVLJANJE UČNIH MEST ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  

Skladno z višješolskim izobraževalnim programom in Zakonom o višjem strokovnem 
izobraževanju morajo študenti v času študija opraviti pri delodajalcu praktično izobraževanje v 
skupnem obsegu 800 ur. Študent lahko opravlja praktično izobraževanje pri delodajalcu, ki 
zagotavlja ustrezne materialne (prostori in oprema, ustrezna poklicu, za katerega se študent 
izobražuje) in kadrovske pogoje (ima zaposleno osebo, ki je lahko mentor študentu). Na ŠC 
Ptuj smo se obvezali, da delodajalcem svetujemo in pomagamo pri pridobivanju formalnih 
pogojev. V okviru projekta MUNUS 1 smo usposobili ekipo moderatorjev, ki uspešno 
usposabljajo mentorje v podjetjih. Do sedaj je Program pedagoško-andragoškega usposabljanja 
za mentorja v podjetjih uspešno zaključilo preko 250 kandidatov. Podjetja so verificirala že 
preko 100 učnih mest za program mehatronika. Klub recesiji, s katero se srečujejo podjetja v 
zadnjih dveh letih, smo uspeli zgraditi mrežo s preko 200 delodajalci, ki so pripravljeni 
sodelovati s šolo pri praktičnem izobraževanju študentov in izdelavi diplomskih nalog. Cilj šole 
je, da bi večina študentov že v času praktičnega izobraževanja v drugem letniku pripravila vsaj 
osnutek diplomske naloge. S tem želimo predvsem motivirati študente, da bi čim prej zaključili 
študij.  
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VSŠ Ptuj je pridobila Erasmusovo univerzitetno listino. Ta omogoča študentom, da 
opravijo del izobraževalnega programa v tujini. V študijskem letu 2010/11 bosta tako dva 
študenta opravljala praktično izobraževanje v tujini in si s tem pridobila dragocene 
izkušnje pri razumevanju skupnega evropskega trga dela.  

3 SODELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE S PODJETJEM JAGROS  

Študenti programa Ekonomist Višje strokovne šole Ptuj so povezali teoretično znanje s 
praktičnim tako, da so se skupaj z mentorico Zdenko Selinšek in podjetjem Jagros d.o.o. 
lotili projekta Trženje blagovne znamke Mustang Jeans. V okviru omenjenega projekta so 
opravili primarno raziskavo trga, izdelali trženjsko strategijo za njihove izdelke ter izvedli 
nekaj oblik trženjske komunikacije. Tako so izdelali radijski oglas, promocijske letake in 
promocijski film. Projekt, ki so ga izvajali marca in aprila 2010, so uspešno zaključili 5. 
junija 2010 z modno revijo, kjer so se študentje preizkusili tudi kot manekeni. Modna 
revija se je odvijala pred trgovskim centrom Jager na Ptuju. Po mnenju sodelujočih je 
projekt odlično uspel. Študenti so v sproščenem vzdušju utrjevali strokovna znanja in jih 
aplicirali na konkretnem primeru. Slika 1 je nastala po končani modni reviji. Na njej so 
študenti, ki so sodelovali v projektu, z mentorico in ravnateljem.  
 

Slika 1: Sodelujoči v projektu z mentorico in ravnateljem 
Vir: Arhiv VSŠ Ptuj 

 

4 SODELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE S PODJETJEM KOLARIČ 

4.1 KURENT 

Šolski center Ptuj (Višja strokovna šola) že vrsto let sodeluje z raznimi poslovnimi 
partnerji kot šolska ustanova in kot izvajalec ali partner pri raznih nacionalnih in 
evropskih projektih. V okviru le-teh smo spoznali mnogo poslovnih partnerjev. Zaradi 
tkanja, ne samo poslovnih, temveč tudi prijateljskih vezi, smo jim želeli podariti 
spominek, ki bi obenem promoviral mesto Ptuj. Pri tem smo naleteli na težavo, saj nismo 
vedeli, kaj bi bilo primerno za takšne priložnosti, oz. kaj bi bilo tipično našega. 
 
Po dolgem premisleku smo prišli na idejo, da bi združili naše lastno znanje s 
kreativnostjo. Na Višji strokovni šoli Ptuj imamo študijski program mehatronika, kar je bil 
povod za idejo, da naredimo nekaj iz kovine. Ker smo s Ptuja in želimo mesto po 
najboljših močeh predstaviti tudi drugim, smo se odločili za nekaj tipično ptujskega – za 
kurenta. Pri sami izvedbi ideje smo želeli vključiti podjetje, ki bi nam pomagalo uresničiti 
idejo.  
 
Ravnatelj je vzpostavil stik z g. Janezom Kolaričem, samostojnim podjetnikom iz Spuhlje. 
V njegovem podjetju z inovativnim pristopom, z lastnim razvojem in sodobno opremo 
dosegajo vrhunske rezultate na področju obdelave plemenitih kovin. Projektirajo, 
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razvijajo in izdelujejo kakovostne izdelke, dodelujejo polizdelke in opravljajo storitve. Za 
nas so izdelali spominek – kovinskega kurenta.  
 
Spominek (Slika 2) smo opremili s kratko predstavitvijo mesta Ptuj in kurenta. Poskrbeli 
smo tudi za prevode teh tekstov v nemški in angleški jezik, saj želimo promovirati Ptuj in 
kurenta tudi zunaj naših meja.  
 

 
Slika 2: Promocijsko darilo – spominek – kurent 

Vir: Arhiv VSŠ Ptuj 

4.2 INTERNETNI KIOSK 

Informacije in internet nas danes obkrožajo na vsakem koraku. Tudi študijskega procesa 
danes ni možno izvajati brez hitrega posredovanja informacij. S podjetjem Kolarič iz 
Spuhlje smo izpeljali projekt internetne informacijske točke, poimenovane »kiosk«.  
 
Podjetje Kolarič izdeluje različne namenske »kioske«. Ob ogledu proizvodnje se je v 
diskusiji pojavila želja po sodelovanju s šolo in potreba po razširitvi uporabe kioska. 
Porodila se je ideja razviti »terminal«, ki bi omogočal dostop do spletnih informacij. 
Uspeli smo oblikovati konstrukcijo, poimenovano »info točka« z integriranim monitorjem 
in tipkovnico z miško (Slika 3). Uporabljen je klasični osebni računalnik z WiFi povezavo. 
Za delovanje potrebuje le električni omrežni priklop. Nameščen je operacijski sistem 
puppy Linux na vsega 256 MB  USB pomnilniku, zaščitenem proti pisanju, da ni težav z 
virusi, saj se ob vsakem vklopu zažene delujoči sistem. Za uporabniški vmesnik je izbran 
brskalnik v celozaslonskem načinu, kar pomeni, da naše aplikacije tečejo na zunanjem 
spletnem strežniku. »Kiosk« smo postavili na naši šoli in je namenjen posredovanju 
aktualnih novic o pedagoškem procesu. Na VSŠ študentom omogoča tudi brskanje po 
elektronskih gradivih, ponuja možnost ogleda in prijave na izpite itd. Možnost uporabe 
»kioska« je v osnovi odvisna od vsebine spletnega strežnika, ki jo lahko brez težav 
spreminjamo in posodabljamo. 
 
Uspešno smo zaključili prvi del projekta. Sledi drugi del. To je raziskava možnosti 
uporabe internetnega kioska v okolju, izdelava kalkulacije za serijsko proizvodnjo in 
promocija ter trženje tega izdelka.  
 



3. letna konferenca  Kakovost v višjih strokovnih šolah 

 75 

 
Slika 3: Internetni kiosk 

Vir: Arhiv VSŠ Ptuj 

5 SODELOVANJE VSŠ S PODJETJEM KOVINARSTVO HANŽELIČ 

Podjetje Kovinarstvo Hanželič je pričelo sodelovati s šolo pri opremljanju laboratorija za 
robotiko, saj so izdelali podstavek za robota Fanuc. V podjetju je zaposlen tudi naš 
diplomant programa mehatronika Martin Jurič, ki je za diplomsko nalogo izdelal 
Pnevmatično stiskalnico odpadne embalaže. Z omenjeno diplomsko nalogo se je prijavil 
na natečaj Društva vzdrževalcev Slovenije za najboljšo diplomsko nalogo v višješolskih in 
visokošolskih programih. Na 20. tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije je 
komisija njegovo nalogo ocenila kot najboljše diplomsko delo. Študent Martin Jurič je 
tako za svoje diplomsko delo dobil zlato priznanje.  
 
V diplomski nalogi je predstavljena težava z odpadno embalažo pijač. V sodobnem času 
je pri nas večina pijač še vedno dosegljiva le v nepovratni embalaži, in sicer v plastenkah 
(0.5, 1.5 in 2 l ) in v pločevinkah (0.33 in 0.5 l). Predstavljene so nevarnosti oz. škodljivi 
vplivi, ki jih povzroča takšna embalaža. Prazna embalaža zavzema velik volumen tako v 
posodah za smeti v gospodinjstvih, gostinskih lokalih, podjetjih, kakor tudi kasneje na 
smetišču. Veliki volumen odpadne embalaže zahteva tudi pogostejši transport do 
smetišča, s tem pa se povečajo stroški in dodatno onesnaževanje okolja z izpustnimi 
plini. Diplomsko delo predstavlja tehnično rešitev, ki bistveno zmanjša volumen odpadne 
embalaže – pnevmatično stiskalnico. Predstavljeni so idejna zasnova stiskalnice, 
tehnološki postopek stiskanja, realizacija mehanske konstrukcije in električnega krmilja 
ter rezultati. 
 
Ohišje stiskalnice je izdelano iz nerjaveče pločevine (Slika 4). Za linearni pomik, potreben 
za stiskanje, je uporabljen dvosmerni pnevmatični valj. Na vrhu pomičnega dela 
pnevmatičnega valja je nameščena posebej oblikovana glava, ki ima funkcijo centriranja 
in fiksiranja embalaže, da se ta med stiskanjem enakomerno deformira. Obenem mora 
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omogočati prosti iztok zraka in embalaže. Loputa 1 med stiskanjem podpira spodnji del 
embalaže in se po končanem stiskanju samodejno odpre s pomočjo dvosmernega 
pnevmatičnega cilindra. Loputa 2, ki jo premika dvosmerni pnevmatični cilinder, služi za 
sortiranje po tipu embalaže (plastenke, pločevinke). Tip embalaže izberemo ročno z 
izbirnim stikalom na čelni plošči naprave. Vsi trije pnevmatični cilindri so krmiljeni z 
monostabilnimi elektromagnetnimi ventili. Prednost teh je v minimalnem številu 
uporabljenih digitalnih izhodov programirljivega krmilnika (1 izhod/ventil) in v tem, da se 
v primeru izpada električne energije ali zasilnega izklopa samodejno vrnejo v izhodiščni 
položaj. Delovanje naprave je določeno s programom, ki je naložen v programirljiv logični 
krmilnik (Siemens Logo).  
 

 
Slika 4: Zgradba pnevmatične stiskalnice za embalažo 
Vir: Jurič, M. Diplomska naloga, VSŠ Ptuj, marec 2010 

6 SODELOVANJE VSŠ V PROJEKTIH 

Projekt Job Rotation – priložnost za brezposelne, zaposlene in podjetja je izhajal iz 
izkušenj partnerjev v projektu, in sicer finskega partnerja PAKK iz Porija, ki je pred leti 
razvil Job Rotation Centre, SPI Consult iz Berlina, ki je pomagal pri vzpostavitvi job 
rotation sistema na Poljskem ter seveda izkušenj ostalih držav EU. Osnovni namen in cilj 
projekta sta bila v osnovanju in razvoju t.i. sistema krožnega zaposlovanja v lokalnem 
okolju; implementaciji JR-procesa s pomočjo ciljnih skupin; vzpostavitvi pogojev za 
nadaljnje izvajanje JR-procesa ter vzpostavitvi zanesljive poti izobraževanja in 
nadaljnjega usposabljanja zaposlenih in brezposelnih. Odločitev za projekt je slonela na 
vzpostavljenem sodelovanju ŠC Ptuj z delodajalci. Mreža tega sodelovanja pa je bila 
rezultat predhodnega projekta Partnerstvo izobraževanja in dela.  Skupaj s podjetji smo 
ugotavljali, da na trgu dela obstaja neskladje med ponudbo in povpraševanjem. Menili 
smo tudi, da izkušnje na področju vpeljevanja JR-sistema kažejo, da lahko pomembno 
prispevamo k zmanjševanju vrzeli med delovnimi sposobnostmi in potrebami inovativnih 
tehnologij. V projekt je bilo vključenih več 100 brezposelnih in zaposlenih oseb iz 
lokalnega okolja. Rezultati, ki so bili skozi izvajanje aktivnosti doseženi, so se pokazali 
kot odlični, saj je ŠC Ptuj za omenjeni projekt prejel nacionalno priznanje Nacionalne 
agencije ter MŠŠ (Slika 5), kar pomeni, da je projekt primer dobre prakse, ki vnaša 
novosti in kakovost. 
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Slika 5: Priznanje kakovosti za projekte 

Vir: Arhiv VSŠ Ptuj 
 
Za strokovno in poklicno izobraževanje tako na srednješolski kot tudi višješolski ravni je, 
po prenovljenih in moderniziranih izobraževalnih programih, zelo pomembno 
povezovanje s socialnimi partnerji v ožji in širši regiji. Predvsem odprti del kurikula, ki ga 
šole lahko prilagajajo potrebam delodajalcev, zahteva nenehno sodelovanje s podjetji in 
trgom dela. Z nenehnim spremljanjem potreb trga dela  in sodelovanjem pridemo do 
zadovoljstva vseh udeleženih. ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, tako v tem okviru ponuja 
vsebine in znanja, ki jih delodajalci pri izvajanju svojih dejavnosti potrebujejo, študenti in 
drugi udeleženci pridobijo ustrezne kompetence in so tudi bolj fleksibilni na trgu dela, 
nenazadnje pa podjetja z ustrezno usposobljeno delovno silo dolgoročno pridobijo 
konkurenčne prednosti.   
 
V okviru projekta Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – 
partnerstva (MID) prispevamo k večjemu razvoju gospodarstva v lokalnem okolju, 
nenazadnje pa tudi k izboljšanju splošne izobraženosti prebivalstva. S tem povečujemo 
vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, zlasti nadaljnje usposabljanje zaposlenih, 
kot tudi povečanje zaposlitvene možnosti za brezposelne. Od leta 2008 je bilo v projekt 
vključenih preko 600 udeležencev in izpeljanih 49 tečajev. Usposabljanja so odraz potreb 
lokalnega okolja, pokrivajo strokovna področja (pnevmatika, robotika, industrijski 
krmilniki, pogoni, frekvenčni pretvorniki), jezike (strokovna terminologija) in 
računalništvo. Projekt se v letu 2011 zaključuje. V okviru ŠC Ptuj se je v preteklem letu 
začela investicija v Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), katerega osnovni namen 
bo izvajanje aktivnosti na področju usposabljanja in zadovoljevanja potreb trga dela. 
Predvidevamo, da bomo lahko s pripravljenimi izobraževanji nadaljevali v okviru MIC-a, 
saj menimo, da smo skozi projekt MID prepričali podjetja o naši strokovnosti in 
kakovosti.  
 
Potrebe in zahteve podjetij iz širšega lokalnega okolja se v zadnjih letih ne skladajo s 
strukturo delovne sile na trgu dela, zato je smiselno izvajati aktivnosti, ki vodijo k 
zmanjševanju razkoraka med potrebami podjetij in ponudbo trga dela.  
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Vzpostavili smo t.i. internetno svetovalno pisarno, kamor imajo dostop vse ciljne skupine. 
S pomočjo te pisarne je možno hitro in ažurno prilagajanje usposabljanj za potrebe 
podjetij.  
 
V sodelovanju s podjetji poskušamo vzpostaviti kakovosten, ažuren in zanesljiv način 
usposabljanja ter nadaljnjega izobraževanja za zaposlene in brezposelne. Pri tem želimo: 

o upoštevati primere dobrih praks iz tujine; 
o povečati zanesljivost zaposlitve in karierne perspektive za zaposlene; 
o podjetjem dvigniti njihovo konkurenčnost in okrepiti njihove zmožnosti; 
o zagotoviti podjetjem usposobljeno delovno silo; 
o povečati in poglobiti sodelovanje med izobraževalnimi institucijami, trgom dela in 

podjetji; 
o zagotoviti in okrepiti koncept vseživljenjskega učenja kot priložnost za zaposlene 

in brezposelne. 
 
Glavne aktivnosti, ki jih moramo izpeljati: 

o identificiranje podjetij, ki bi skupaj s strokovnimi šolami (ŠC Ptuj) sodelovala pri 
odpravi pomanjkljivih veščin na trgu delovne sile; 

o povezava ŠC Ptuj in Zavoda za zaposlovanje, da bi za potrebe konkretnega 
podjetja pridobili brezposelne osebe in jih vključili v usposabljanje; 

o priprava in izvedba usposabljanja za nadgradnjo veščin zaposlenih delavcev; 
o priprava načrta za stalno izvajanje tega modela v lokalnem okolju, s čimer bomo 

povečali sodelovanje med našo institucijo in gospodarstvom. 

7 ZAKLJUČEK 

Na Ptuju imamo v okviru ŠC Ptuj na področju strokovnega in poklicnega izobraževanja 
velik potencial, ki bi lahko pripomogel k regijskemu gospodarskemu razvoju. Da bi ta 
potencial resnično zaživel, je potrebno sodelovanje izobraževanja in gospodarstva. 
Pomemben dosežek ŠC Ptuj, VSŠ, je tudi ustanovitev Hiše naprednih tehnologij, ki za 
dijake in študente pomeni kar najboljše možnosti za izobraževanje. Sodobno opremljen 
laboratorij omogoča nadgrajevanje veščin in pridobivanje potrebnih delovnih izkušenj 
tudi brezposelnim in zaposlenih oseb.  

8 LITERATURA IN VIRI 

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2009/10. Dostopno na naslovu: 
http://vss.scptuj.si/dokumenti/samoevalvacijsko_poroilo_vs_ptuj_2009_2010.pdf 
Letni delovni načrt 2010/11. 
Arhiv VSŠ Ptuj 
Jurič, M. Diplomska naloga, VSŠ Ptuj, marec 2010 
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Dostopno na naslovu: 
http://predpisi.sviz.si/vzgoja%20in%20izobrazevanje/srednje%20sole,%20dijaski%20do
movi,%20visje%20strokovno%20izobrazevanje/13.html 
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PRISTOPI K IZBOLJŠANJU USPOSOBLJENOSTI ŠTUDENTOV ZA  
E-ŠTUDIJ 

 
Helena Vogrinec, univ. dipl. ekon., helena.vogrinec@doba.si 

DOBA EPIS, Višja strokovna šola, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor 
 
POVZETEK 
 
Hiter tempo življenja sodobnega človeka narekuje natančno načrtovanje vsakodnevnih 
aktivnosti, vključno s časom, ki ga posameznik namenja izobraževanju. Izobraževalne 
ustanove morajo ponudbo prilagoditi zahtevam okolja in ponuditi alternativne in 
fleksibilnejše oblike izobraževanja, kot so le predavanja in vaje. Ena od alternativ 
klasičnemu načinu študija je e-študij, ki pa je večini študentov, ki se zanj odločijo, 
neznan, zato jih je potrebno za uspešen študij najprej usposobiti. 
 
Ključne besede: e-študij, alternativne oblike izobraževanja, usposabljanje za študij, 
dejavniki uspešnosti študentov, uvod v študij 

1 UVOD 

E-študij bo zaradi načina življenja, dostopnosti in časovne fleksibilnosti postal 
prevladujoči način izobraževanja. 
 
E-študij na en strani omogoča večjo dostopnost študija, večje prilagajanje časa in tempa 
učenja, po drugi strani pa zahteva od študentov samodisciplino in spretnosti, potrebne za 
samostojno učenje; od izvajalcev e-študija pa zahteva več priprave, natančnejše 
načrtovanje študijskih aktivnosti ter izbiro drugačnih pedagoških in didaktičnih metod, 
kot so jih navajeni v tradicionalnih oblikah izobraževanja. 
 
Zato da bi študenti, vključeni v e-študij, bili uspešni in učinkoviti, je zelo pomembno, da 
tako študente kot izvajalce ob vključitvi v e-študij usposobimo za delo v virtualnem 
okolju. 

2 DEJAVNIKI USPEŠNOSTI ŠTUDENTOV 

Kakovost izobraževalne ustanove se gotovo meri skozi uspešnost njenih študentov in 
zaposljivost njenih diplomantov.  
 
Konkretno lahko uspešnost študentov izmerimo s parametri, kot so: odstotek prijav na 
prvi izpitni rok, odstotek uspešnih na prvem izpitnem roku, povprečna ocena, odstotek 
študentov, ki študij zaključijo in povprečen čas trajanja študija. 
 
Dejavniki uspešnosti s strani študenta po Marentič-Požarnik (1997, 10) pa so: 
 
1. Usposobljenost za študij, ki obsega značilnosti, kot so: 

a. splošne in posebne sposobnosti in nadarjenosti, 
b. splošno in specifično predznanje, tako znanje vsebin kot obvladovanje 

metodologije stroke in metod »kako se učiti«, 
c. spoznavni in učni stili ter pristopi študenta in 
d. metakognitivne spretnosti. 

2. Razmere ali pogoji za študij obsegajo na eni strani študentove socialne in življenjske 
razmere, na drugi pa študijske razmere, med njimi: 

a. primeren študijski program po vsebini, obsegu in težavnosti, 
b. dober sistem informiranja s strani šole 
c. študijsko in osebno svetovanje, 
d. organiziranost študija, 
e. časovna usklajenost študija, 
f.   primerno oblikovane skupine, 
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g. primeren prostor za študij, 
h. dosegljiva in kakovostna literatura in 
i.   didaktični pripomočki. 

3. Spodbude za študij: 
a. jasni, privlačni in dosegljivi cilji študija, 
b. smiselnost študija, poklicna perspektiva, 
c. možnost vplivanja na dogajanje in 
d. odsotnost osebnih problemov in zavor. 

 
Problem, s katerim se srečujemo izobraževalne ustanove na terciarnem nivoju, je 
relativno visok osip, saj se študenti, ki so prešli iz strogo strukturiranega izobraževalnega 
okolja srednjih šol v okolje, ki jim ponuja nekoliko več svobode, ne znajdejo. Šole zaradi 
tega uvajamo različne ukrepe za izboljšanje uspešnosti študentov, kot so: uvodni dnevi, 
uvodni teden, motivacijski seminarji, tutorstvo, svetovanje študent študentu ter tako 
neposredno poskušamo izboljšati študentovo usposobljenost za študij in študijske 
razmere. 

3 INFORMIRANJE PRED VKLJUČITVIJO V IZOBRAŽEVANJE 

Kandidati za študij, ki se odločajo med tradicionalno obliko študija in e-študijem, 
potrebujejo natančne informacije o poteku e-študija, o načinu dela in tehničnih zahtevah 
e-študija, da bi lahko sprejeli tako pomembno odločitev, kot je način študija. 
 
Na Dobi smo tako pripravili virtualno učno okolje, ki ga lahko kandidati za študij 
preizkusijo že pred vključitvijo v študij. To okolje lahko preizkusijo na dva načina: lahko 
si ga le ogledajo, preberejo vsebine in se seznanijo s strukturo, dvakrat na leto pa se je 
možno vključiti k predmetu, ki ga moderira mentor študija na daljavo, kar poteka na 
enak način, kot delajo študenti, ki so v študij že vključeni. 
 
Študenti na ta način pridobijo vse potrebe informacije o e-študiju v času, ko se za študij 
šele odločajo.  

4 UVOD V ŠTUDIJ 

Na Dobi za vse študente novince, ki se vključujejo v e-študij, organiziramo uvodni dan in 
uvodni teden, zato da jih seznanimo z virtualnim učnim okoljem in njegovimi orodji. 
 
Namen uvoda v študij pa ni le seznanitev z okoljem, temveč tudi seznanitev s šolo, 
zaposlenimi na šoli, pravili, ki veljajo na šoli, tehnikami učenja ter organizacijo časa in 
študija, da bi le-ta bil kar najbolj učinkovit. 
 
Fleksibilnost e-študija se namreč kaže tudi v tem, da ima študent predpisane le 
obveznosti in skrajni rok za izpolnitev določene obveznosti. Kdaj se bo dela lotil in v 
kakšnem tempu bo delal, pa je prepuščeno študentovi organizaciji študija in časa.  
 
Prav organizaciji študija in časa je potrebno pri uvodu v študij nameniti največ časa, saj 
študenti sicer svobodo pri študiju zlorabijo in ne delajo sproti, kar predstavlja veliko 
težavo zlasti pri e-študiju, kjer je vsa komunikacija pisna in se v enem tednu »nedela« 
lahko nabere tudi sto in več neprebranih pisnih prispevkov študentov, mentorjev in 
predavateljev. Tako se zgodi, da je informacij in obveznosti naenkrat preveč, da bi jih 
zmogli in študenti postanejo kandidati za osip. 
 
Uvod v študij pa pri e-študiju, poleg seznanitve z okoljem in šolo, zasleduje še en cilj. 
Študenti v tem tednu vzpostavijo ritem dela, ki je za njih najugodnejši in se ga držijo tudi 
potem, ko opravljajo obveznosti pri predmetih.  
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4.1 VSEBINE UVODA V ŠTUDIJ 

Uvod v študij oz. uvodni teden ima v virtualnem učnem okolju popolnoma enako 
zasnovo, kot jo imajo predmeti, s katerimi se bodo študenti seznanili. To je zelo 
pomembno zato, da študenti pri študiju ne izgubljajo časa, kje v okolju bodo posamezno 
informacijo našli, tako so npr. informacije o preverjanju in ocenjevanju znanja pri 
vsakem predmetu objavljene na istem mestu. 
 
Vsa komunikacija med študenti, med študenti in mentorji, med študenti in predavatelji, 
kakor tudi skupinsko delo, oddaja nalog in preverjanje znanja potekajo v virtualnem 
učnem okolju. V okolju je v te namene na voljo veliko orodij, kot so: obvestila, forumi, 
blogi, wikiji, klepetalnice, opravila, spletni seminarji, dnevniki, testi in tudi e-pošta. 
Študenti skozi serijo nalog v uvodnem tednu spoznajo vsa orodja, tako da se lahko pri 
študiju posvetijo vsebini nalog in ne uporabi orodja, saj le-to že obvladajo. 
 
Uporaba orodij v virtualnem učnem okolju se tako prepleta s vsebinami o šoli in 
zaposlenih, tako da študenti ob spoznavanju virtualnega okolja dodobra spoznajo tudi 
ustroj šole in je virtualno učno okolje v bistvu neke vrste študijski vodič. 
 
Hkrati pa lahko skozi vsebine uvodnega tedna študenti ugotovijo, kateri je njihov učni 
stil, vzpostavijo osebni ritem dela in si doma uredijo študijsko okolje. 

4.2 ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV Z UVODNIM TEDNOM 

Veliko študentov se vključuje v izobraževanje po nekajletnem premoru, zato je v njih 
prisoten strah pred neuspehom. Še posebej je ta strah prisoten pri študentih, ki se 
vključujejo v e-študij, saj ne poznajo virtualnega učnega okolja in načina dela, ki ga to 
okolje zahteva. 
 
Ker se v času trajanja uvodnega tedna z virtualnim okoljem in njegovimi orodji, načinom 
dela, pravili šole ter študija dodobra seznanijo, študenti že nekaj let izražajo visoko 
stopnjo zadovoljstva z uvodnim tednom. 
 
Zadovoljstvo z uvodnim tednom kot celoto ocenjujejo s 6,5 na sedemstopenjski lestvici, 
koristnost uvodnega tedna pa celo s 6,7 na sedemstopenjski lestvici. 
 
Naj povzamem nekaj njihovih komentarjev, ki so jih zapisali takoj po uvodnem tednu:  

• Vsa navodila, pravilniki, obrazci kot tudi študijski vodič so nam vedno na voljo, da 
dobimo prave informacije v trenutku, ko jih potrebujemo. 

• Zdi se mi zelo pohvalno, da lahko mentorji komunicirajo s tako velikim številom 
študentov in zelo hitro odgovorijo na zastavljeno vprašanje. To je zares velika 
prednost za študente. 

• Na začetku je bilo kar  težko. Človek se še ne znajde. Po tem tednu pa je že lažje, 
saj si študenti med seboj pomagamo, pomaga nam tudi mentor. 

• Sem na dobri poti, po nekaj dneh bi ocena bila še višja. 
 
Za študente, vključene v e-študij, je torej ključnega pomena, da so jim vedno dostopne 
vse informacije, ki jih potrebujejo za študij ter hitra odzivnost mentorjev, kadar 
potrebujejo dodatna pojasnila. 

5 ZAKLJUČEK 

E-študij na en strani omogoča večjo dostopnost študija, večje prilagajanje časa in tempa 
učenja, po drugi strani pa od študentov zahteva samodisciplino in spretnosti, potrebne za 
samostojno učenje.  
 
Šole za izboljšanje uspešnosti študentov uvajamo različne ukrepe, kot so: uvodni dnevi, 
uvodni teden, motivacijski seminarji, tutorstvo in svetovanje študent študentu. Tako 
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neposredno poskušamo izboljšati študentovo usposobljenost za študij kot tudi študijske 
razmere. 
 
Namen uvodnega tedna pri študentih, vključenih v e-študij, ni le seznanitev z okoljem, 
temveč tudi seznanitev s šolo, zaposlenimi na šoli, pravili, ki veljajo na šoli, tehnikami 
učenja ter organizacijo časa in študija, da bi le-ta bil kar najbolj učinkovit. 
 
Hkrati pa študenti v uvodnem tednu vzpostavijo ritem dela, ki je za njih najugodnejši in 
se ga držijo tudi potem, ko opravljajo obveznosti pri predmetih.  
 
Študenti že nekaj let izražajo visoko stopnjo zadovoljstva z uvodnim tednom, saj se v 
tem času dodobra seznanijo z virtualnim okoljem in njegovimi orodji, načinom dela in 
pravili šole ter študija. 

6 LITERATURA 

Marentič-Požarnik B., et al. Za uspešnejši začetek študija. Ljubljana: Center za 
pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, 1997  
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VLOGA POROČILA O DELU PREDAVATELJA 
NA KAKOVOST IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA 

 
mag. Jasminka Pavasović, jas_sola@yahoo.com 

IAM – Inštitut in akademija za multimedije, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana 
 
POVZETEK  

 
Poročilo o delu predavatelja je dokument, ki ga izdela izvajalec pedagoških dejavnosti 
(predavatelj) ob zaključku le-teh. Cilj poročila je izboljšanje kakovosti izvedbe predmeta, 
zato mora biti sestavljeno tako, da razen podajanja ugotovitev o opravljenem delu 
ponuja smernice za prihodnje delo predavatelja. Prispevek obravnava metodologijo 
priprave, izdelave in objave poročila ter opredeljuje njegove sestavne dele.   

1 UVOD 

Izdelava poročila o delu predavatelja (v nadaljevanju: PoDP) se bo verjetno mnogim 
bralcem tega prispevka zdela nepotrebna izguba časa in formalizem; da bralca prepričam 
o nasprotnem, pa naj na začetku ponudim nekaj iztočnic za razmislek o upravičenosti 
izdelave takšnega poročila. Čeprav je prispevek namenjen prvenstveno izvajalcem 
pedagoških dejavnosti oz. predavateljem, inštruktorjem in laborantom (v nadaljevanju: 
predavateljem) in vodstvu višjih strokovnih šol, se ne omejuje samo nanje. 
 
Zakonodaja določa, da mora predavatelj višje strokovne šole na podlagi kataloga znanja 
[1] za predmet, ki ga predava, izdelati Letni delovni (učni) načrt in ga pravočasno poslati 
šoli, s katero sodeluje. Letni delovni načrt opredeljuje vsebinsko in časovno razdelitev 
pedagoških dejavnosti (predavanje, vaje, ogledi idr.). Izvajanje pedagoških dejavnosti pa 
mora izvajalec sproti beležiti v Dnevniku pedagoškega dela. Tukaj se zakonodajne 
obveznosti do izvajalcev pedagoških dejavnosti končajo, torej brez zaključka cikla 
izvajanja pedagoških dejavnosti – poročila o opravljenem delu. Po drugi strani pa je 
zakonodaja doslednejša do vodstva šole, saj zahteva letni delovni in finančni načrt šole 
ter letno delovno in finančno poročilo šole. 
 
O kakovosti izvedbe pedagoškega dela lahko predavatelj in druge osebe sklepajo na 
temelju rezultatov študentskih anket (ugotavljanje zadovoljstva o kakovosti predavanj in 
vaj). Vendar pa, če se opravljeno delo predavatelja ovrednoti samo na takšen način, 
lahko domnevamo, da predavatelj ne bo dobil vseh relevantnih informacij, ki jih bo 
potreboval za izboljšanje svojega dela oz. za načrtovanje dela v prihodnje.  
 
Razlogi za to so lahko: 

- vsebine anket (anketna vprašanja) običajno ne sestavljajo predavatelji; 
- šole obveščajo predavatelje o rezultatih anket po lastni presoji (ne obveščajo; 

pošljejo samo skupno, kvantitativno oceno; pošljejo ocene za vse kriterije in 
podana mnenja);  

- rešene študentske ankete (v večini primerov) podajo samo kvantitativno oceno 
dela predavatelja (skupno ali za posamezen kriterij). Predavatelj tako ne dobi 
konkretnega odgovora, zakaj je ocena takšna, kot je (kaj predavatelj izve, ko dobi 
informacijo, da je skupna ocena ankete 3,8 ali 4,6? Ali, kako naj posodobi ali 
spremeni vsebino predavanj in/ali gradiv, če učenci ocenijo »vsebina 
predavanj/gradiva je zanimiva / uporabna / ...« z oceno 3?). 

 
Da bi se temu izognili, pa lahko predavatelji sami naredimo analizo izvedbe predmeta in 
jo dokumentirano predstavimo v PoDP. 

2 POROČILO O DELU PREDAVATELJA 

PoDP je zaključni dokument predavatelja, ki opredeljuje bistvene sestavine končanega 
pedagoškega dela pri določenem predmetu. Cilj PoDP je izboljšanje kakovosti izvedbe 
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predmeta. Zato mora biti sestavljeno tako, da, razen podajanja ugotovitev o opravljenem 
delu, ponuja smernice za prihodnje delo predavatelja.  
 
PoDP je namenjen: 

- predavatelju (refleksija opravljenega in načrtovanje prihodnjega dela), 
- šoli oz. ravnatelju šole in referatu ter 
- študentom, saj poročilo nastane tudi kot rezultat njihovih mnenj. 

2.1 METODOLOGIJA IZDELAVE POROČILA O DELU PREDAVATELJA 

Metodologija izdelave PoDP vsebuje naslednje korake: 
- izdelava ankete za zbiranje študentskih mnenj, 
- zbiranje študentskih mnenj, 
- izdelava poročila o delu predavatelja ter 
- objava poročila o delu predavatelja. 

Izdelava ankete za zbiranje študentskih mnenj 

Smernice za izdelavo ankete o delu predavatelja in izvedbi predmeta so podane v 
podpoglavju 3.2. 

Zbiranje študentskih mnenj 

Zbiranje študentskih mnenj se izvaja na zadnjem predavanju, vendar ne ob koncu le-
tega. Zbiranje mnenj naj se odvija v premoru med dvema učnim temama ali metodama 
dela. Za celoten postopek zbiranja mnenj je treba predvideti 15–20 minut. 
 
Preden začnejo študenti izpolnjevati ankete, bodisi na vnaprej pripravljenih anketnih 
listih bodisi na praznih listih, jim mora predavatelj jasno razložiti pomen ankete in PoDP 
ter, po potrebi, dodatno pojasniti pojme, omenjene v študentski anketi. 

Izdelava poročila o delu predavatelja 

Predavatelj začne pripravljati PoDP po zaključku 1. izpitnega roka. Za to je več razlogov: 
npr. šele po izpitu pridobi vse potrebne podatke za poročilo; objavljeno poročilo ne bo 
vplivalo na oceno študentskega zadovoljstva, pridobljeno z vprašalniki, ki jih pripravi 
šola, idr. Kako naj bo PoDP sestavljen, je opisano v poglavju 3. 

Objava poročila o delu predavatelja 

PoDP naj bo dostopen vodstvu šole in referatu ter študentom, vendar šele po zaključku 
izvajanja študentske ankete o kakovosti izvedbe predavanja s strani šole (da bi preprečili 
vpliv poročila na rezultate te ankete). Če ima šola interno informacijsko-komunikacijsko 
okolje, učitelj sam poskrbi za objavo poročila o delu predavatelja v tem okolju, sicer pa 
za dostopnost tega poročila študentom poskrbi šola. 

3 VSEBINSKI DEL POROČILA O DELU PREDAVATELJA 

Vsebinski del PoDP opredeljuje obliko PoDP oziroma njegove sestavne dele, definira tudi 
možna vprašanja, ki jih lahko predavatelj vključi v študentsko anketo o svojem delu. 

3.1 OBLIKA POROČILA O DELU PREDAVATELJA 

Oblika PoDP opredeljuje vsebino, ki naj bi bila obvezna pri sestavljanju PoDP. V obvezno 
vsebino sodijo podatki o: 

- izvedbi predmeta, 
- obveznostih pri predmetu, 
- ocenjevanju (način ocenjevanja, doseženi uspeh študentov ter smernice), 
- mnenju študentov o izvedbi predmeta in delu predavatelja (rezultati analize 

študentskih anket), 
- mnenju predavatelja o delu šole ter 



3. letna konferenca  Kakovost v višjih strokovnih šolah 

 85 

- pomembnih sklepih za nadaljnje delo predavatelja. 
 

Izvedba predmeta in obveznosti pri predmetu 

Predavatelj v obliki povzetka napiše osnovne podatke o izvedbi predmeta, npr. termin 
izvajanja predmeta, število ur za posamezne pedagoške dejavnosti, število skupin za 
izvajanje vaj ipd. Napiše tudi datum zbiranja mnenj s strani študentov, datum 1. 
izpitnega roka ter datum nastanka PoDP. 
 
Pod obveznostmi pri predmetu omeni vse izpeljane dejavnosti, zlasti takšne, ki so 
sestavni del končne ocene pri predmetu. Če obstajajo posebnosti pri izvedbi predmeta 
(npr. če odstotek navzočnosti vpliva na študentske obveznosti), jih tudi navede. 

Ocenjevanje 

V tem delu poročila predavatelj napiše, katere sestavine študentskega dela je ocenjeval 
oziroma sestavo končne ocene pri predmetu. Primeri: ocenjevanje znanja (izpit), 
ocenjevanje izdelkov (seminarske naloge, šolske in domače naloge, različna poročila 
ipd.), ocenjevanje kompetenc ... Omeni tudi razloge, zakaj se zaključna ocena, kljub 
prvotno določenim pravilom ocenjevanja, pri nekaterih študentih razlikuje (višja ali nižja 
ocena). 
 
Doseženi uspeh študentov pa predavatelj lahko meri po naslednjih kazalcih: 

- odstotek aktivnih študentov (Aktivni študenti so tisti, ki se vsaj enkrat udeležijo 
ene od pedagoških dejavnosti; odstotek aktivnih študentov se pridobi, ko se 
število takšnih študentov deli s številom vseh prijavljenih študentov.) Ta kazalec je 
pomemben tudi za šolo, saj dokaj natančno oriše osip študentov; 

- odstotek študentov, ki so končno oceno iz predmeta pridobili na 1. izpitnem roku 
(izračuna se kot razmerje med ocenjenimi in aktivnimi študenti) ter 

- povprečna ocena pri predmetu (srednja ocena vseh končnih ocen). 
 
Predavatelj potem izdela še triletni prikaz trenda za vse tri kazalce, kar bo služilo kot 
orodje za izdelavo sklepov o nadaljnjem delu. Predavatelj lahko ta del poročila opremi 
tudi grafično (tabele, grafikoni). 

Mnenje študentov o izvedbi predmeta in delu predavatelja 

Ta del poročila predavatelj izpiše po analizi vprašalnika, ki ga izpolnijo študenti. Anketo 
sestavi predavatelj; smernice za oblikovanje anketnih vprašanj so podane v podpoglavju 
3.2. Predavatelj lahko pri sestavljanju poročila citira nekaj najzanimivejših, po možnosti 
različnih mnenj (kaj je bilo in kaj ni bilo všečno), iz katerih se lahko sklepa o učinkih 
pedagoškega dela predavatelja. Skupno oceno za delo predavatelja pri predmetu pa 
predavatelj lahko prikaže tudi v obliki triletnega trenda. 

Mnenje predavatelja o delu šole 

Mnenje predavatelja o delu šole je del PoDP, ki se lahko loči od osnovne oblike PoDP in 
se pošlje samo vodstvu šole in referatu. Namen tega dela poročila je izboljšanje pogojev, 
ki jih šola omogoča za izvajanje predmeta ter vsebuje predavateljeve ugotovitve o: 

- ustreznosti obveščanja in komunikacije s strani šole, 
- organizaciji predavanj in vaj ter 
- materialnih pogojih šole (prostori, oprema ...) in drugem. 

Pomembni sklepi za nadaljnje delo predavatelja 

Predavatelj na koncu PoDP napiše konkretne sklepe na podlagi: 
- rezultatov študentske ankete in/ali podanih ustnih mnenj, 
- ugotovljenega mnenja o delu šole, 
- analize trenda študentske navzočnosti pri pedagoških dejavnostih in ocenah ter 
- analize trenda, dosežene povprečne ocene o delu predavatelja. 
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Ta del PoDP je najpomembnejši za predavatelja, saj lahko prek sklepov jasno načrtuje in 
izboljšuje svoje delo v prihodnje.  

3.2 SESTAVLJANJE ŠTUDENTSKE ANKETE O DELU PREDAVATELJA 

Za pridobivanje študentskih mnenj, ki so temelj za izdelavo PoDP, lahko predavatelj 
upošteva spodaj navedene primere anketnih vprašanj, ki sem jih poimenovala: 

- osnovna (enostavna, kratka) vprašanja, 
- organizacijsko usmerjena vprašanja, 
- pedagoško usmerjena vprašanja in 
- vprašanja o kompetencah. 

 
Predavatelj lahko pri sestavi vprašanj kombinira predstavljena vprašanja oziroma v 
anketo vključi lastna vprašanja. Pomembno je, da predavatelj natančno definira 
področja, ki jih želi izboljšati (viri so npr. lastne domneve, ustne opombe s strani 
študentov, lanskoletni sklepi PoDP) in jih upošteva pri sestavljanju ankete. 

Osnovna (kratka) anketna vprašanja 

Osnovna vprašanja, ki bodo zadostovala za določitev smernic za nadaljnje delo, so npr.: 
- Kaj vam je bilo pri predmetu všeč? 
- Kakšne izboljšave predlagate? 
- Kaj ste se pri predmetu naučili? 
- S katero oceno bi ocenili delo predavatelja (lestvica 1−5)? 

Organizacijsko usmerjena vprašanja 

Glede na dejstvo, da predavatelj organizira in vodi pouk, lahko razred primerjamo z 
organizacijo, predavatelja z vodjo organizacije in študente z zaposlenimi. Za zaznavanje 
medsebojnih odnosov v organizaciji in ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih se pogosto 
uporablja vprašalnik, s katerim se ocenjuje dimenzije organizacijske klime (vzdušje, 
delovno ozračje). Lahko merimo vse dimenzije organizacijske klime [2] ali se omejimo na 
tiste, za nas najpomembnejše, ki jih predhodno ustrezno dodelamo, da ustrezajo namenu 
ocenjevanja.  
 
Primeri prilagojenih dimenzij organizacijske klime so npr: 

- organiziranost predmeta oz. pedagoških dejavnosti in metod, 
- poznavanje ciljev predmeta, 
- strokovna usposobljenost za predmet (predavatelj/študent), 
- odnos do kakovosti, 
- študentska motivacija in zavzetost pri predmetu, 
- razvoj inovativnosti in iniciativnosti, 
- notranje komuniciranje in informiranje, 
- vodenje in 
- zadovoljstvo pri delu. 

 
Na vsako vprašanje študenti odgovarjajo s številčno oceno (lestvica 1−5). Treba pa je 
poudariti, da s takšnimi vprašanji merimo, kako študenti doživljajo posamezne dimenzije 
klime, ne pa njenega dejanskega stanja. 
 
Za ugotavljanje načina vodenja lahko uporabimo metodo določanja tipa vodje [3]. Glede 
na to, kako doživljajo naše vodenje, študenti obkrožijo enega ali več ponujenih 
odgovorov: šef, vodja tima, motivator, sodnik, drobnjakar, ambicioznež in diplomat. 

Pedagoško usmerjena vprašanja 

Pri izvajanju predmeta sodelujejo trije dejavniki, ki medsebojno vplivajo drug na 
drugega: predavatelj (učitelj), študent (učenec) in učna vsebina [4]. Ker vprašalnik 
rešujejo študenti, jih je treba vprašati, kakšen je njihov odnos do predavatelja ter do 
učne snovi. 
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Razmerje študentov do predavatelja lahko ocenimo prek več kazalnikov, ki se omenjajo v 
tem prispevku, vendar ne smemo pozabiti na vprašanja, ki se nanašajo na izbiro 
pedagoških dejavnosti. Sodobna didaktika namreč svetuje zmanjševanje dejavnosti 
učitelja in povečevanje smotrne dejavnosti študentov – primerna vprašanja nam 
pomagajo določiti, v kolikšni meri in s kakšnimi pristopi to dosežemo ali ne. 
 
Ker ima predavatelj svobodo odločanja glede širine in globine snovi, ki jo predava, in 
določa, katere učne metode in postopke bo uporabil pri pouku, je primerno, da prek 
študentskih odgovorov preverja, ali izbrana snov ustreza (je uporabna, zanimiva ipd.). 
Lahko pa tudi postavi konkretna vprašanja, kot so: »Katero snov bi se želeli učiti pri 
predmetu?«. 

Vprašanja o kompetencah 

Razen razvoja splošnega in strokovnega znanja je eden temeljnih namenov 
izobraževalnega dela tudi razvoj študentovih kompetenc. Kompetence so »izkazan sklop 
znanja, veščin, sposobnosti in predvsem osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, 
samopodobe, čustev in vzorcev razmišljanja – torej to, kar posameznik dejansko lahko 
naredi in tudi hoče« [5, str. 35].  
 
Predavatelj lahko ocenjuje programske, predmetno-specifične ter generične kompetence, 
ki jih študent razvija z načinom dela, kot so npr.:  

- sposobnosti upravljanja s sabo (ang. self-management): odgovornost, 
fleksibilnost, samoiniciativnost, empatija, upravljanje s časom, samostojnost 
pridobivanja in posodabljanja znanja; 

- sposobnosti za timsko delo: spoštovanje drugih in drugačnih, kooperativnost idr.; 
- komunikacijske sposobnosti: pisanje, javno nastopanje, poslušanje, spraševanje, 

dajanje spodbudnih povratnih informacij idr.; 
- sposobnost problemskega in sistemskega pristopa k definiranju in reševanju 

težav, analitično razmišljanje; 
- jezikovna znanja, osnovna matematična znanja, uporaba IKT in drugo. 

4 ZAKLJUČEK 

V prispevku sem predstavila postopek nastajanja PoDP. PoDP je dokument, ki 
predavatelju pomaga dvigniti kakovost izvedbe predmeta, saj opredeljuje trenutno 
stanje, vzdušje in trende pri predmetu ter predlaga konkretne izboljšave. V primeru, da 
predavatelj vključi v študentsko anketo še splošno oceno zadovoljstva študentov z 
izvedbo predmeta, se le-ta lahko primerja s splošno oceno študentskega zadovoljstva, 
izmerjenega z anketo, ki jo izvaja šola. Tako dosežemo večjo objektivnost ocene o 
kakovosti izvedbe predavanj in dela predavatelja. 
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Z VIDEOKONFERENČNIM SODELOVANJEM  
DO KAKOVOSTI V VIŠJEM STROKOVNEM 

IZOBRAŽEVANJU 
 

mag. Janja Razgoršek, janja.razgorsek@sc-sg.net 
Šolski center Slovenj Gradec, VSŠ, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec 

Zdenko Potočar, zdenko.potocar@guest.arnes.si 
Ekonomska šola Novo mesto, VSŠ, Ulica talcev 3 a, 8000 Novo mesto 

 

POVZETEK 
 
Avtorja v prispevku opisujeva izobraževanje s pomočjo videokonferenc, ki omogočajo 
dvosmerno komunikacijo in aktivno sodelovanje študentov v izobraževalnem procesu. Na 
podlagi najinih izkušenj z videokonferencami, opisujeva prednosti in tudi pomanjkljivosti 
njene uporabe v izobraževalnem procesu. Prikazujeva, kako so potekale priprave na 
posamezne videokonference in kako je potekala njihova izvedba pri poučevanju na Višji 
strokovni šoli Slovenj Gradec in Višji strokovni šoli Novo mesto. Skušala sva ugotoviti, 
koliko so bile videokonference učinkovite in kako doseči še večjo učinkovitost le-teh v 
prihodnje. 
 
Ključne besede: videokonference, videokonferenčni prenos, učinkovite videokonference v 
izobraževanju 

1 UVOD 

Najsodobnejša informacijska in komunikacijska tehnologija, kamor spada tudi 
videokonferenčna oprema, je omogočila različnim organizacijam poslovanje na globalnem 
trgu. Sodelovanje, posredovanje in izmenjava informacij je postalo hitro in enostavno. 
Delo v skupnih projektih je zaradi tega lažje in učinkovitejše.  
 
Tudi projekti izobraževalnih ustanov potekajo na mednarodni ravni. Nemogoče je, da bi 
sodelovanje potekalo samo na klasičen način. Videokonferenca je v tem primeru najboljši 
in najučinkovitejši način. Uporaba videokonferenc v izobraževanju omogoča tudi, da se 
študenti seznanijo s takšnim načinom komuniciranja, sodelovanja in izvajanja skupnih 
projektov.  
 
Videokonferenca se v izobraževanju uporablja kot sinhron način izobraževanja na 
daljavo, kjer predavatelji in študenti, ki so fizično na oddaljenih lokacijah, lahko 
komunicirajo v realnem času. Tako se lahko dve ali več šol, ki se nahajajo na oddaljenih 
lokacijah, videokonferenčno povežejo. Komunikacija poteka dvosmerno, prenaša se zvok 
in video ter pri zmogljivejših tudi podatki. Vsaka izmed šol pa seveda potrebuje 
videokonferenčno opremo in komunikacijsko omrežje. 

2 VIDEOKONFERENCA V IZOBRAŽEVANJU 

Poleg osebne in poslovne uporabe je možno videokonference uporabiti tudi v 
izobraževalnem procesu. Videokonferenco lahko v izobraževanju uporabimo na več 
načinov (Giacomelli, 1999): 

• virtualni razred, virtualni seminar (učitelj, več učencev), 
• povezovanje med virtualnimi razredi (več učiteljev, različne skupine učencev), 
• virtualne projektne skupine (en ali več moderatorjev, več sodelavcev), 
• zajemanje materiala (en učitelj, veliko učencev), 
• iskanje in izmenjava informacij (dva ali več učiteljev, dva ali več razredov) in 
• samostojno odprto učenje (en ali več učencev). 

 
Videokonferenca lahko izboljša učenje študentov z različnimi oblikami učenja, in sicer z 
uporabo različnih medijev, kot so video- in avdioposnetki, grafike, animacije in 
računalniške aplikacije. Videokonference povezujejo izobraževalne ustanove na način, ki 
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ni mogoč z uporabo e-pošte, telefona ali spletnega klepeta. Vizualna povezava in 
interakcija med udeleženci poveča
ponudnikom vsebin kot študentom, da s
izobraževanju na daljavo so videokonference v prednosti pred tradicionalnimi metodami 
poučevanja, kajti interaktivnost je ključnega pomena za uspeh spletne učilnice
(Greenberg, 2004). 

3 IZVEDBA VIDEOKONFEREN
SLOVENJ GRADEC IN NO

3.1 VIDEOKONFERENCA 1: 
STROKOVNIH ŠOL

Prvo videokonferenco med VSŠ SG in NM smo izvedli tako, da sva predavanje 
predavatelja izvedla izmenjaje. T
omrežij pri trženju podjetij. Izvedli so ga na Višji strokovni šoli Novo mesto. 
 

Slika 1: Prvo videokonferenčno predavanje med Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec in 

 
Ker predstavljajo socialna omrežja tudi eno izmed možnih nevarnosti na internetu, smo 
na VSŠ Slovenj Gradec izvedli videokonferenčno predavanje na temo računalniškega 
kriminala. Na videokonferenci so bili prisotni študenti obeh višjih strokovnih šol v okvi
predmetov s področja računalništva in informatike.
 
Videokonferenca je omogočila, da sva se oba predavatelja lahko odlično pripravila na 
svoj del predavanja in svoja znanja posredovala tudi študentom na oddaljeni višji 
strokovni šoli. 
 
Predavatelja sva ugotovila, da je zelo pomembna priprava na videokonferenco. Potrebno 
je bilo uskladiti časovne termine glede na možnosti obeh šol, pri čemer sva morala 
upoštevati razpoložljivost predavalnic, opreme in časovni razpored urnikov študentov.
 
Predavatelja sva ponovila videokonferenčno preda
mesto. Kot slušatelji so bili prisotni dijaki srednjih šol, ki so se videokonference udeležili 
kot potencialni bodoči študenti. Tako smo jim predstavili najsodobnejšo IKT, ki jo 
uporabljamo v izobraževanju. 
 

 Kakovost v višjih 

pošte, telefona ali spletnega klepeta. Vizualna povezava in 
interakcija med udeleženci povečata razumevanje in dovoljuje
ponudnikom vsebin kot študentom, da se počutijo povezani med seboj
izobraževanju na daljavo so videokonference v prednosti pred tradicionalnimi metodami 
poučevanja, kajti interaktivnost je ključnega pomena za uspeh spletne učilnice

ZVEDBA VIDEOKONFERENC NA VIŠJIH STROKOVNI
SLOVENJ GRADEC IN NOVO MESTO 

VIDEOKONFERENCA 1: PREDAVANJE PREDAVATELJEV VIŠJIH 
STROKOVNIH ŠOL SLOVENJ GRADEC IN NOVO MESTO 

Prvo videokonferenco med VSŠ SG in NM smo izvedli tako, da sva predavanje 
predavatelja izvedla izmenjaje. Tema prvega dela predavanja je bila pomen socialnih 
omrežij pri trženju podjetij. Izvedli so ga na Višji strokovni šoli Novo mesto. 

Slika 1: Prvo videokonferenčno predavanje med Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec in 
Višjo strokovno šolo Novo mesto 

Ker predstavljajo socialna omrežja tudi eno izmed možnih nevarnosti na internetu, smo 
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Slika 2: Ponovitev videokonferenčnega predavanja
 
Videoposnetka obeh videokonferenc sta dosegljiva tudi na Arnesovi spletni strani na 
naslovu: http://www.arnes.si/video/vod

3.2 VIDEOKONFERENCA 2: 

Ob dnevu odprtih vrat na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec smo izvedli tudi 
videokonferenčno izmenjavo informacij, mnenj in predlogov med višjima strokovnima 
šolama v Slovenj Gradcu in Novem mestu t
katero obe slovenski višji strokovni šoli zelo dobro sodelujeta. Na videokonferenci so 
poleg študentov in predavateljev sodelovali tudi slušatelji iz podjetij in zavodov. S to 
videokonferenco sva avtorja želela izpo
omogoča videokonferenca.  
 
Šole, ki smo sodelovale na videokonferenci, smo morale zaradi preklapljanja 
videokonferenčne zveze zelo natančno časovno uskladiti (do minute natančno). Avtorja 
sva morala pripraviti vprašanja za vodenje videokonferenčne izmenjave mnenj in 
rezervirati tudi čas za vprašanja slušateljev. 

3.3 VIDEOKONFERENCA 3: 
OBEH ŠOL 

S ciljem, da študenti kar najbolj aktivno sodelujejo pri videokonferencah in predstavijo 
svoje seminarske naloge tudi študentom druge šole, ki izvaja enake izob
programe, sva predavatelja izbrala štiri najzanimivejše seminarske naloge, ki so jih 
študenti predstavili na videokonferenci. 
 
Ob zaključku posamezne seminarske naloge so študenti postavljali vprašanja študentom 
na drugi lokaciji. Prav dvosmerna
povečali motivacijo študentov za aktivno sodelovanje pri razgovoru o predstavljenih 
temah. 
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strokovnih šolah                                            3. letna konferenca

Slika 2: Ponovitev videokonferenčnega predavanja 

Videoposnetka obeh videokonferenc sta dosegljiva tudi na Arnesovi spletni strani na 
http://www.arnes.si/video/vod-arhiv/.  

VIDEOKONFERENCA 2: IZMENJAVA INFORMACIJ (ODPRTA VRATA)

Ob dnevu odprtih vrat na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec smo izvedli tudi 
videokonferenčno izmenjavo informacij, mnenj in predlogov med višjima strokovnima 
šolama v Slovenj Gradcu in Novem mestu ter šolo ISCAP v Portu na Portugalskem, s 
katero obe slovenski višji strokovni šoli zelo dobro sodelujeta. Na videokonferenci so 
poleg študentov in predavateljev sodelovali tudi slušatelji iz podjetij in zavodov. S to 
videokonferenco sva avtorja želela izpostaviti možnost dvosmerne komunikacije, ki jo 

ki smo sodelovale na videokonferenci, smo morale zaradi preklapljanja 
videokonferenčne zveze zelo natančno časovno uskladiti (do minute natančno). Avtorja 
sva morala pripraviti vprašanja za vodenje videokonferenčne izmenjave mnenj in 

za vprašanja slušateljev.  

VIDEOKONFERENCA 3: PREDSTAVITEV SEMINARSKIH NALOG ŠTUDENTOV 

S ciljem, da študenti kar najbolj aktivno sodelujejo pri videokonferencah in predstavijo 
svoje seminarske naloge tudi študentom druge šole, ki izvaja enake izob
programe, sva predavatelja izbrala štiri najzanimivejše seminarske naloge, ki so jih 
študenti predstavili na videokonferenci.  

Ob zaključku posamezne seminarske naloge so študenti postavljali vprašanja študentom 
na drugi lokaciji. Prav dvosmerna komunikacija in uporaba sodobne tehnologije sta 

motivacijo študentov za aktivno sodelovanje pri razgovoru o predstavljenih 

VIDEOKONFERENCA 4: VIDEOKONFERENČNA DELAVNICA S PREDAVATELJI

erenca je bil prenos delavnice Brezpapirno poslovanje v podjetju s 
zom konkretnih rešitev v praksi, ki smo jo izvedli »v živo« na Višji strokovni šoli 

Novo mesto. Kot predavatelji so sodelovali različni strokovnjaki s področja elektronskega 
poslovanja v podjetju in elektronskega arhiviranja dokumentov.  

Na Višji strokovni šoli Novo mesto smo pripravili vse potrebno za izvedbo delavnice, na 
Višji strokovni šoli Slovenj Gradec pa za videokonferenčni prenos le-te.  

letna konferenca  

Videoposnetka obeh videokonferenc sta dosegljiva tudi na Arnesovi spletni strani na 

(ODPRTA VRATA) 

Ob dnevu odprtih vrat na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec smo izvedli tudi 
videokonferenčno izmenjavo informacij, mnenj in predlogov med višjima strokovnima 

er šolo ISCAP v Portu na Portugalskem, s 
katero obe slovenski višji strokovni šoli zelo dobro sodelujeta. Na videokonferenci so 
poleg študentov in predavateljev sodelovali tudi slušatelji iz podjetij in zavodov. S to 

staviti možnost dvosmerne komunikacije, ki jo 

ki smo sodelovale na videokonferenci, smo morale zaradi preklapljanja 
videokonferenčne zveze zelo natančno časovno uskladiti (do minute natančno). Avtorja 
sva morala pripraviti vprašanja za vodenje videokonferenčne izmenjave mnenj in 

KIH NALOG ŠTUDENTOV 

S ciljem, da študenti kar najbolj aktivno sodelujejo pri videokonferencah in predstavijo 
svoje seminarske naloge tudi študentom druge šole, ki izvaja enake izobraževalne 
programe, sva predavatelja izbrala štiri najzanimivejše seminarske naloge, ki so jih 

Ob zaključku posamezne seminarske naloge so študenti postavljali vprašanja študentom 
n uporaba sodobne tehnologije sta 

motivacijo študentov za aktivno sodelovanje pri razgovoru o predstavljenih 

VNICA S PREDAVATELJI 

Brezpapirno poslovanje v podjetju s 
, ki smo jo izvedli »v živo« na Višji strokovni šoli 

Novo mesto. Kot predavatelji so sodelovali različni strokovnjaki s področja elektronskega 

Na Višji strokovni šoli Novo mesto smo pripravili vse potrebno za izvedbo delavnice, na 



3. letna konferenca  Kakovost v višjih strokovnih šolah 

 91 

Delavnice so se udeležili predstavniki malih in srednje velikih podjetij na Dolenjskem in 
Koroškem ter študenti 1. letnika programa Ekonomist. V Novem mestu se je klasične 
delavnice udeležilo 80 slušateljev, videokonference v Slovenj Gradcu pa 25 slušateljev, ki 
so po končani videokonferenci tudi izpolnili evalvacijski vprašalnik. 
 
Videoposnetek delavnice je dosegljiv tudi na Arnesovi spletni strani na naslovu: 
http://www.arnes.si/video/vod-arhiv/.  

4 KAKO NAREDITI VIDEOKONFERENCO UČINKOVITO IN KAKO 
IZKORISTITI PREDNOSTI LE-TE? 

• Za izvedbo učinkovite videokonference v izobraževanju je potrebno najprej 
pripraviti opremo, od prostora do ostale opreme, ki vključuje tudi 
videokonferenčno opremo.  

• Predavatelj mora biti usposobljen za uporabo videokonferenčnega sistema, ki ga 
bo uporabljal. Ena izmed možnih oblik je delavnica, na kateri se udeleženci 
usposobijo za osnovno uporabo videokonferenčne opreme, prav tako je 
pomembno, da predavatelj obvlada vzorec obnašanja pred kamero (glasnost in 
razločnost govora, pogled v kamero, časovni zamik prenosa zvoka). 

• Na izvedbo se mora predavatelj podrobno pripraviti, morda celo bolj kot na 
klasično predavanje, delavnico in podobno.  

• Potrebno je izvesti testno videokonferenco, ko lahko preverimo različne možnosti 
postavitve kamere, predavateljev, predvajanje računalniške slike, preklapljanje 
med različnimi kadri in podobno. 

• Pripraviti se je treba tudi na videokonferenčno izmenjavo mnenj, rezervirati čas za 
vprašanja. Če je potrebno, priskrbimo tudi prevajalca iz tujega jezika v 
slovenskega. 

• Dvosmerno komunikacijo (interaktivnost) je treba čim večkrat vključiti v 
videokonferenco, saj le-ta še dodatno motivira udeležence videokonference. 

 
Učne vsebine je potrebno skrbno izbrati in se podrobno pripraviti na izvedbo. Izberemo 
vse medije, ki nam jih takšen način komunikacije omogoča, ker bomo tako razbili 
monotonost in povečali motivacijo učencev. Določiti je potrebno tudi, koliko časa bomo 
namenili predavateljem, ki sodelujejo v videokonferenci oziroma ostalim udeležencem. 
Ne smemo pozabiti na čas za diskusijo ter evalvacijo ob zaključku videokonference 
(Giacomelli, 1999). 

5 ZAKLJUČEK 

Avtorja sva prepričana, da lahko videokonferenca v veliki meri izboljša izobraževalni 
proces. Na vsako izvedeno videokonferenco pa se je potrebno temeljito pripraviti. 
 
Izobraževanje s pomočjo videokonference ima kar nekaj prednosti pred klasičnimi 
oblikami. Prihranimo lahko potne stroške in čas. Udeležimo se lahko predavanj, delavnic, 
okroglih miz, ki se jih drugače zaradi prevelike oddaljenosti kraja, od koder prihaja 
predavatelj ali izobraževalna ustanova, ne bi mogli. 
 
Videokonferenca poveča motivacijo zaradi tehnologije, ki jo uporabljamo. Sodobna 
tehnologija predstavlja slušateljem nekaj novega, zanimivega in drugačnega. Zato 
študenti z večjim zanimanjem spremljajo takšne izobraževalne oblike in sodelujejo v njih. 
 
Izobraževalne ustanove lahko s pomočjo videokonferenčne opreme sodelujejo in se 
dopolnjujejo v izobraževalnem procesu, izmenjujejo znanja, ki jih imajo predavatelji 
posameznih ustanov, prav tako pa lahko strokovnjaki iz različnih podjetij po Sloveniji in 
izven nje posredujejo svoja znanja in izkušnje študentom teh ustanov. 
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PREGLED REZULTATOV VZPOSTAVLJANJA SISTEMA 
KAKOVOSTI NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI ESIC KRANJ 

 
mag. Lidija Grmek Zupanc, lidija.grmek@guest.arnes.si 

ESIC Kranj, Višja strokovna šola, Župančičeva 22, 4000 Kranj 
 

POVZETEK 
 
Pregled rezultatov vzpostavljanja sistema kakovosti na Višji strokovni šoli ESIC Kranj 
kaže, da je bilo različno partnerstvo prisotno že od samega začetka. Tako so v 
sodelovanju s študenti, predavatelji in delodajalci nastali vizija, poslanstvo in vrednote. 
Rezultate SWOT analize smo uporabili pri sestavljanju razvojnega načrta in pri 
načrtovanju številnih izboljšav. Poslovnik kakovosti je nastal z usklajevanjem s 
poslovnikom z ostalih srednješolskih enot znotraj centra ESIC ter kot odgovor na Zahteve 
za sistem vodenja kakovosti za VSŠ. Spletno anketiranje izvajamo z vprašalniki, ki so jih 
razvili znotraj delovne skupine Aktivnosti 9 Kakovost v projektu IMPLETUM. Prav tako si 
pri sestavi samoevalvacijskega poročila pomagamo z njihovimi navodili.  

1 UVOD 

Čeprav sem bila kot ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole na Ekonomski šoli 
Kranj, vključena v pilotni projekt Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja od 2005 
pa do 2008, ko je Ekonomska šola z obema enotama prva na Gorenjskem prejela 
prestižni certifikat, sem ob prevzemu ravnateljske funkcije na novoustanovljeni višji 
strokovni šoli glede kakovosti imela številne pomisleke. Delovanje višje strokovne šole se 
v marsičem razlikuje od srednje šole, zato so posamezni pristopi drugačni.  
 
Pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti smo izhajali 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 izobraževanja, SIQ 
2006, in upošteva ISO 9001 in model poslovne odličnosti (EFQM).  
 
Prve študente smo sprejeli oktobra 2009 in od samega začetka se trudimo za 
vzpostavitev sistema kakovosti. Oblikovali smo komisijo za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti znotraj naše višje šole. Znotraj centra ESIC Kranj pa deluje komisija za 
kakovost centra 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 obrazložitvijo, za katere organizacijske enote jo naročamo.  

2 VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE 

V zimskem semestru 2009/2010 smo v programu Ekonomist pri predmetu organizacija in 
menedžment 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 želite? 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 študenti in kakšnega predavatelji? Kaj bi morali 
storiti, da bi se študenti v šoli več naučili in se počutili bolje? Zapišite kratko misel, ki naj 
izraža, kakšno šolo (kakšne odnose med študenti in predavatelji, odnos do znanja, 
razmere v šoli, odnos do delodajalcev oziroma vseh ostalih) si želite. 
 
Vprašanja smo prilagodili tudi za predavatelje in delodajalce, ki so prav tako sodelovali. 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je potem pregledala vse odgovore in 
opravila veliko delo. Pri vseh je izluščila le bistvene vsebinske elemente.   
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Najboljši zapis vsebinskih predlogov je oblikoval predavatelj za predmet poslovno 
komuniciranje. Na komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je bil ta predlog tudi 
potrjen.  

3 RAZVOJNI NAČRT  

Razvojni načrt razumemo kot temeljni dokument, ki bo vse zaposlene povezoval pri 
uresničitvi vizije, poslanstva in vrednot, ki smo jih že izoblikovali skupaj s ključnimi 
udeleženci. 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 priložnostih 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.  
 
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.  

4 POSLOVNIK KAKOVOSTI  

Poslovnik kakovosti pravzaprav določa pravila delovanja šole. Organizirani smo v center 
ESIC Kranj, ki je sestavljen iz treh srednješolskih in ene višješolske enote. Ker imata dve 
srednješolski enoti že 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 
(zagotavljanje virov). V tem smislu sodelujemo z vodji kakovosti Gimnazije in 
Ekonomsko-trgovske šole znotraj centra ESIC Kranj.  
 
Pri pisanju poslovnika smo sodelovali ravnateljica, predavateljica, tudi sicer članica 
komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, za svoje področje pa še organizator 
praktičnega izobraževanja, knjižničarka 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 LETNI DELOVNI RAZGOVORI  

Že v prvem letu delovanja višje šole sem začela izvajati letne delovne razgovore. To je 
zelo koristna oblika povratne informacije, ki izboljšuje informiranost in s tem medsebojne 
odnose. Na ta način lahko veliko izvem o pričakovanjih predavateljev in drugih delavcev 
šole.  

6 UREJENOST DOKUMENTACIJE 

Kot izhaja iz poslovnika kakovosti, smo uredili tudi dokumentacijo. Posebno pozornost 
smo namenili popisu zapisov v Seznam zapisov. Seznam vsebuje naziv zapisa, arhiv 
izvirnika (tiskana ali elektronska verzija), vsebino zapisa, kdo je zadolžen za hranjenje, 
kdo analizira zapis, prejemnike zapisa, čas hranjenja, ali je obrazec predpisan ali ne, 
komu je dostopen, kdo ima vpogled.  
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7 SAMOEVALVACIJSKO POROČILO  

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2009/10 smo napisali na podlagi priporočenih 
smernic Samoevalvacijskega poročila v višjih strokovnih šolah, ki so jih pripravili člani 
delovne skupine Aktivnosti 9 Kakovost. Glede na to, da smo v preteklem študijskem letu 
sprejeli prve študente, je bilo to naše prvo samoevalvacijsko poročilo sploh.  
 
Na enem mestu smo zbrali podatke, ki govorijo o šoli, financiranju, izobraževanju, 
zaposlenih in sodelovanju z družbenim okoljem. Analizirali smo podatke spletnih anket, 
na koncu smo predvideli ukrepe za izboljšanje.  

8 NOTRANJA PRESOJA SISTEMA KAKOVOSTI 

Ena od dejavnosti pri vrednotenju našega sistema kakovosti je uvajanje notranje presoje 
sistema vodenja kakovosti, ki je sopomenka za samoevalvacijo (Macbeath in Mcglynn 
2006). Letos smo v začetku marca notranjo presojo izvedli prvič. Preveriti smo želeli, 
kako učinkoviti smo pri izvajanju pravil, o katerih smo se dogovorili in jih zapisali v 
poslovnik. Ker notranjo presojo lahko opravijo le zato usposobljeni notranji presojevalci, 
smo najprej ugotovili, kdo presojo sploh lahko izvaja, oziroma ima za to ustrezne pogoje. 
Ljudi je potrebno ustrezno pripraviti na notranjo presojo, kar smo omenjali na sejah 
predavateljskega zbora že od jeseni dalje, tri tedne pred presojo pa smo sodelavce tudi 
pisno nagovorili, da gre za presojo sistema vodenja kakovosti in ne posameznika, presoja 
pa je naša skupna priložnost za izboljšave.  
 
V Programu notranje presoje smo določili tudi področja presoje in sicer: ravnatelj, 
predsednik komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, referat, predsednik 
študijske komisije, mentor študentske skupnosti, trije predavatelji, vodje aktivov, vodje 
projektov, vzdrževalec učne tehnologije. V pomoč posameznim skupinam presojanih smo 
pripravili okvirna vprašanja – opomnik, ki so jih presojevalci poslali presojanim in jih 
opozorili, naj iz poslovnika še enkrat preberejo tisti del, ki ga morajo poznati.  
 
Ugotovitve presoje in določanje ustreznih ukrepov zahtevajo od vodstva in komisije za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti tehten premislek. Na seji predavateljskega zbora 
smo potem predstavili potek notranje presoje in poročilo o njej. 

9 TABELA DOGOVOROV IZBOLJŠAV −−−− DRUGI DOSEŽKI 

Izboljšave, ki nastanejo, vodimo v Tabeli dogovorov izboljšav.  
V študijskem letu 2009/10 smo uredili veliko predavalnico in napise na učilnicah. 
Namestili smo interaktivno tablo, organizator praktičnega izobraževanja pa je poskrbel za 
ureditev vitrine, kjer študenti lahko dobijo vse informacije o praktičnem izobraževanju. 
Izboljšali smo ponudbo v avtomatih, poskrbeli za barvanje vrat in ograje, med poletnimi 
počitnicami smo razširili parkirišče. Že v prvem letu smo vpisne postopke obogatili z 
uvodnimi razgovori s študenti (ravnatelj, organizator praktičnega izobraževanja), 
poskrbeli za ureditev spletnih učilnic in izboljšanje spletnih strani. Na koncu prvega 
študijskega leta smo spletno anketirali študente z vprašalniki, ki so nastali v programu 
IMPLETUM.  
 
V študijskem letu 2010/11 smo kot izboljšave jeseni uvedli skrinjico zaupanja, namestili 
senzorsko luč pred službenim vhodom, namestili računovodski program FENIKS v 
računalniško učilnico (darilo avtorja šoli) in uredili vitrino za študente (tema – diplomske 
naloge). V decembru je izšel Letopis za študijsko leto 2009/10, obvestili pa so nas tudi, 
da bomo v februarju prejeli listino ERASMUS. Začeli smo sodelovati z Zavodom za 
zaposlovanje (štipendiranje nezaposlenih), na šoli imamo brezžično omrežje EDUORAM, v 
okviru promocije šole pred informativnim dnevom smo povabili gospoda župana Mohorja 
Bogataja, da nam je spregovoril o razvoju v Mestni občini Kranj. Promocijo smo v 
letošnjem letu razširili tudi tako, da smo na trgovino, ki je pred šolo, izobesili plakate, 
program poslovni sekretar pa smo predstavili na srečanju Kluba tajnic Gorenjske. Našo 
višjo šolo smo letos prvič predstavili tudi na Biotehničnem šolskem centru Naklo in 
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Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica. Na spletni strani imamo rubriko Kakovost, 
na hodniku smo izobesili vizijo, poslanstvo in vrednote v obliki plakata.  
 
Poseben pomen smo v letošnjem študijskem letu namenili tudi delovanju aktivov in 
strokovnim ekskurzijam. Na plodno delo na področju kakovosti kažejo tudi referati in 
članki naših predavateljev. V marcu letos smo za delodajalce izvedli tečaj za pridobitev 
pedagoško-andragoške usposobljenosti. 

10 VZPOSTAVLJANJE SPLETNE UČILNICE ZA KAKOVOST  

Na spletnih straneh imamo rubriko Kakovost. Ker bi radi naložili tja tudi dokumente za 
npr. notranjo presojo, nam je oblikovalec spletnih strani predlagal, da je najbolje, če 
imamo za Kakovost spletno učilnico, kamor lahko nalagamo gradiva in tudi komuniciramo 
s predavatelji. O najboljšem načinu še razmišljamo.  

11 SKLEP 

Rezultati vzpostavljanja sistema vodenja kakovosti kažejo, da smo preko uvajanja 
sistema vodenja kakovosti uredili številna področja delovanja šole. Pri tem smo 
vzpostavili mnoga partnerstva, ki so nam v veliko pomoč.  
 
 V nadaljevanju bo naša naloga predvsem v tem, da bomo poskušali ta področja še 
izboljševati. Ker bo za višje strokovne šole zunanja evalvacija osnova za akreditacijo 
programov, si prihodnosti brez kakovosti ni mogoče več zamišljati.  
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SOCIALNO OMREŽJE FACEBOOK −−−− RAZNOVRSTNOST IN 
KAKOVOST KOMUNIKACIJE VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL 

Z OKOLJEM 
 

Zdenko Potočar, zdenko.potocar@guest.arnes.si 
Ekonomska šola Novo mesto, VSŠ, Ulica talcev 3 a, 8000 Novo mesto 

mag. Janja Razgoršek, janja.razgorsek@guest.arnes.si 
Šolski center Slovenj Gradec, VSŠ, Koroška ulica, 2380 Slovenj Gradec 

 
POVZETEK 
 
Avtorja sva v prispevku obravnavala družbeno omrežje Facebook ter njegova orodja kot 
novo priložnost komuniciranja med višjimi strokovnimi šolami in študenti. Gre za 
drugačen način komuniciranja, kot smo ga bili vajeni do sedaj, saj poteka preko socialnih 
omrežij in njegovih orodij, ki omogočajo vzpostavljanje dialoga.  
 
V prispevku predstavljava izsledke raziskave o prisotnosti višjih strokovnih šol na 
socialnem omrežju Facebook v Sloveniji, ki je potekala v novembru in decembru 2010 na 
Višji strokovni šoli Slovenj Gradec. V raziskavi, v katero je bilo vključenih 69 višjih 
strokovnih šol, smo skušali ugotoviti, v kolikšni meri so višje strokovne šole pričele 
komunicirati s študenti in tudi potencialnimi študenti na Facebooku in kakšne metode pri 
tem uporabljajo. 
 
Ključne besede: komuniciranje, socialna omrežja, Facebook 

1 UVOD 

Na komunikacije med ljudmi v veliki meri vplivajo novi mediji. Prihod interneta je v 
zadnjih 20 letih ključen dejavnik teh sprememb. Uporabniki interneta lahko danes v 
trenutku dostopamo do želenih informacij, kupimo izdelke, preberemo časopis, poiščemo 
najrazličnejše vire zabav, hkrati pa se nam odpirajo nove komunikacijske poti. V zadnjih 
nekaj letih smo priča nastanku novega medija, katerega vsebino soustvarjajo uporabniki 
sami in ga poznamo pod imenom Splet 2.0. Le-ta je povzročil velike spremembe v načinu 
komunikacije in sodelovanja uporabnikov interneta. Ti so se iz bralcev spremenili v 
aktivne soustvarjalce vsebin.  
 
Pojavila so se spletna socialna omrežja, ki združujejo množice uporabnikov spleta s 
skupnim ciljem: sodelovati in izmenjavati informacije. Podjetja, kot so Facebook, Twitter, 
MySpace, LinedIn, so najbolj poznane organizacije, ki preko spleta nudijo storitve, ki 
uporabnikom omogočajo združevanje v socialna omrežja. Te storitve so osredotočene na 
izgradnjo spletnih skupnosti ljudi z enakimi interesi in aktivnostmi. Socialna omrežja 
nudijo uporabnikom različne načine komunikacijskih poti od elektronske pošte do 
sinhrone komunikacije in možnosti kratkega sporočanja.  

2 KOMUNICIRANJE NA FACEBOOKU 

Uporabniki imajo brezplačen dostop do spletnih strani Facebooka in se lahko povežejo v 
poljubno število najrazličnejših skupin, kot so šola, fakulteta, geografska območja, 
skupine, glede na hobije in interese, glasbene skupine ipd. Prav tako se lahko uporabniki 
pridružijo organizaciji ali blagovni znamki in s tem postanejo njihovi člani skupine. 
 
Vstop organizacije ali blagovne znamke na Facebook mora biti premišljen in skrbno 
načrtovan. Kaj hitro se lahko zgodi, da bo organizacija poleg pozitivnih učinkov naletela 
tudi na slabe strani, ki jih prinašajo socialna omrežja, kot sta npr. zloraba ali sovražni 
govor. Organizacija se mora soočiti tudi z nevarnostjo, da bodo odzivi uporabnikov 
nestrpni, grobi, žaljivi in zavajajoči. To pa so razlogi za dobro pripravo pred vstopom 
organizacije ali blagovne znamke v socialna omrežja. 
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2.1 POJAVITEV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE NA FACEBOOKU 

Na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji strokovni šoli (ES NM; VSŠ) smo vstop v socialno 
omrežje Facebooka načrtovali. Ustanovili smo tim sodelavcev, ki je pripravil vstopno 
strategijo našega šolskega zavoda na Facebooku. Razlog za vstop na tako razširjeno 
omrežje je dejstvo, da večina naših študentov že dalj časa uporablja Facebook. Na osnovi 
podatkov raziskave, ki je bila izvedena med njimi, so v povprečju uporabniki eno leto ali 
več. 
 
Predavatelji in učitelji smo sprejeli nove komunikacijske možnosti socialnega omrežja kot 
izziv pri našem delu. Potrebno je bilo kar nekaj korakov, preden smo ustanovili skupino 
oboževalcev Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole. Predvsem je bilo treba 
izobraziti predavatelje za delo na spletnih straneh Facebooka in jim pokazati nove 
možnosti komuniciranja.  
 
Sami uporabniki omrežja, v našem primeru študenti višješolskega študija, so bili nad 
vstopom našega zavoda na Facebook pozitivno presenečeni. Večina študentov se je 
vključila v skupino oboževalcev že v prvih dveh tednih obstoja skupine. Komentarji 
uporabnikov so bili izredno pozitivni. Skupini oboževalcev se je pridružila tudi precej 
velika skupina uporabnikov − dijaki srednješolskega programa. Ti niso našli ustrezne 
skupine za srednješolski program in so tako postali člani študentske skupine. Glede na 
to, da so dijaki srednješolskega programa naši potencialni študenti, je bila njihova 
vključitev z vidika trženjske komunikacije zelo dobrodošla. 
 

 
Slika 9: Komunikacija s študenti na EŠNM, VSŠ  

Vir: www.facebook.com/esnm.visja.si 

2.2 IZBOLJŠAVE PRI KOMUNICIRANJU VIŠJE STROKOVNE ŠOLE Z UPORABNIKI 
NA FACEBOOKU 

Predavatelji, ki smo aktivni uporabniki Facebooka, smo se zavedali, da preprosta stran z 
oboževalci ne more biti dovolj. Uporabniki Facebooka so osebe, ki si želijo stika z 
drugimi. Smisel socialnega omrežja na spletu so družabnost in človeški stiki. Prav tako se 
predavatelji zavedamo, da je Facebook medij za manj formalno komuniciranje, zato za 
tiste, ki jih to moti, tu ni prostora. Uporabniki na Facebooku se pogovarjajo sproščeno in 
o vsakdanjih stvareh. Prav tako nismo opazili nesramnih in zlobnih komentarjev, temveč 
nasprotno. Privrženci skupine Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole so bili v 
svojih komentarjih zelo prijazni. 
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3 PRISOTNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL NA FACEBOOKU 

3.1 POTEK RAZISKAVE IN ZBIRANJE PODATKOV 

V raziskavo, ki so jo izvedli študentje iz Višje strokovne šole Slovenj Gradec in Višje 
strokovne šole Novo mesto, smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri so višje strokovne šole 
prisotne na socialnem omrežju Facebook (FB) in kakšne so njihove aktivnosti v 
komuniciranju s študenti in dijaki, ki predstavljajo potencialne študente. 
 
V raziskavo smo zajeli vseh 69 višjih strokovnih šol (VSŠ) s seznama višji strokovnih šol, 
ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (Ministrstvo za šolstvo in 
šport, 2010). 
 
Zbiranje podatkov je potekalo v mesecih november in december 2010. V raziskovalni 
skupini smo določili parametre, po katerih smo preučevali aktivnosti in komuniciranje 
šole s študenti. 
 
Ugotavljali smo, ali je VSŠ prisotna in ima odprt račun na FB s »stranjo« ali »skupino«. 
Pri VSŠ, ki so prisotne, smo ugotavljali, koliko časa imajo odprt račun na FB.  
 
Število oboževalcev je za hitro oceno dejavnosti na FB zadovoljivo. Veliko pomembnejši 
pa je podatek o številu in kakovosti interakcij med VSŠ in študenti. Ugotavljali smo, 
koliko interakcij je bilo v času raziskave in kakšna je bila njihova vsebina. 

3.2 REZULTATI RAZISKAVE 

Rezultati raziskave so pokazali, da je v času zbiranja podatkov 42 % izmed višjih 
strokovnih šol prisotnih na FB. Vsi so odprli račun na FB v zadnjem letu, od tega več kot 
polovica v zadnjih treh mesecih (Slika 1). Lahko predvidevamo, se bo odstotek VSŠ, 
prisotnih na FB še močno povečal. 
 

 
Slika 10: Rast števila prisotnih VSŠ na socialnem omrežju Facebook. 

Vir: Raziskava, 2010 

 
Število oboževalcev med preučevanimi VSŠ, ki so prisotne na FB, je zelo različno. Pri 
10 % VSŠ je število oboževalcev med 300 in 500, pri 28 % VSŠ pa je število oboževalcev 
med 100 in 300, pri večini VSŠ pa je manj kot 100. 
 
Skoraj tretjina (28 %) VSŠ, prisotnih na FB, objavlja različne fotografije dejavnosti, ki 
potekajo na šoli. Petina (21 %) VSŠ ima na svojem profilu objavljene video posnetke. 
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Objavo in napoved najrazličnejših dogodkov je uporabilo že 38 % VSŠ. Sploh je objava 
dogodkov, ki potekajo na šoli, ena izmed poglavitnih prednosti, ki jih VSŠ koristijo z 
uporabo FB. 
 
VSŠ imajo različno intenziviteto komunikacije s študenti. Med VSŠ, ki so prisotne na FB, 
je 11 % takih, ki so objavile eno ali več sporočil dnevno, Večina (60 %) pa le eno ali dve 
sporočili tedensko.  

3.3 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE PRI KOMUNICIRANJU S ŠTUDENTI IN 
OSTALIMI UPORABNIKI FB 

Višje strokovne šole se morajo zavedati, da samo preprosta Facebook stran z oboževalci 
oziroma člani ne more biti dovolj. Socialno omrežje namreč omogoča drugačne načine 
komuniciranja s študenti in ostalim uporabniki. VSŠ in njihovi predavatelji se morajo 
prilagoditi in izkoristiti vse možne načine komuniciranja, ki jih le-ta ponuja. 
 
Predlog 1: Če želijo VSŠ doseči svoje uporabnike na manj formalnem nivoju, tako 
sedanje kot morebitne bodoče študente, morajo biti prisotne na socialnem omrežju. 
Poslovanje in komuniciranje na socialnih omrežjih postaja namreč vse resnejša igra, ki je 
ne bodo smele zanemariti niti VSŠ. 
 
Predlog 2: Ni dovolj, da VSŠ samo postavi preprosto FB stran, ampak morajo dnevno 
komunicirati z uporabniki. Zelo dobrodošle so objave, ki ciljajo na odzive uporabnikov. 
Seveda pa množica različnih objav lahko na uporabnike vpliva negativno. Odločiti se je 
potrebno za neko zdravo mero. 
 
Predlog 3:Postavitev FB strani, ki bo vključevala tudi grafične elemente, kot so 
fotografije, videi in podobno. Nagradne igre so eden izmed elementov, ki privabijo na 
vašo stran večje število uporabnikov. Pomembno je aktivno sodelovanje. 
 
Predlog 4: Ne zamudite in skočite pravočasno na vlak socialnih omrežij. Pri tem je seveda 
potrebna določena mera previdnosti. Vstop VSŠ na socialno omrežje mora biti skrbno 
načrtovan.  

4 ZAKLJUČEK 

Nove možnosti, ki jih prinaša Splet 2.0, so uporabnike povezale med seboj in uporabniki 
so pridobili veliko moč pri sooblikovanju mnenj, odnosov in pri izmenjavi informacij. 
Organizacije so pri svoji komunikaciji prisiljena dejavno sodelovati v dialogu z uporabniki. 
 
Višje strokovne šole lahko z aktivno vlogo na Facebooku posredujejo informacije o delu 
na šoli, napovedujejo pomembnejše dogodke, pritegnejo študente v komunikacijo in 
pridobijo njihove odzive. Z izdelano strategijo prisotnosti na Facebooku in komunikacijo z 
uporabniki lahko tako bistveno povečajo svojo prepoznavnost, ne samo v lokalnem 
okolju, temveč tudi širše. 
 
Facebook in druga socialna omrežja postajajo z vsakim dnem vse pomembnejša in 
vplivnejša v družbi. Nekatere organizacije so se v tem okolju že znašle in izdelale 
strategijo delovanja, a večina so še vedno pasivni opazovalci, ki pa se bodo prej ali slej 
pridružili novo nastali večini. 

5 LITERATURA 

Meerman Scott, D. The New Rules of Marketing and PR: How to Use News Releases, 
Blogs, Podcasting, Viral Marketing and Online Media to Reach Buyers Directly. New 
Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 
Ministrstvo za šolstvo in šport. 2010. Seznam višjih strokovnih šol. [Citirano 20. 10. 
2010]. Dostopno na spletnem naslovu: 



3. letna konferenca  Kakovost v višjih strokovnih šolah 

 101 

http://www.mss.gov.si/si/solstvo/visjesolsko_izobrazevanje/seznam_visjih_strokovnih_s
ol/. 
Kočevar, M. 2009. Mediji z roko v roki z družabnimi mediji.  
[Citirano 15.01.2011]. Dostopno na 
spletnem naslovu: http://tritecomment.blogspot.com/2009/04/mediji-z-roko-v-roki-z-
druzabnimi.html. 
Skrt, R. 2008. Na Facebooku se splača oglaševati. [Citirano 15.01.2011]. Dostopno na 
spletnem naslovu: http://www.nasvet.com/facebook-oglasevanje 
Šubic, P. 2009. Kako uporabiti internetna družabna omrežja. [Citirano 15.01.2011]. 
Dostopno na spletnem naslovu: http://www.finance-
akademija.si/?go=article&id=254316. 
Wikipedia. (2010): Social network service. [Citirano 15.01.2011]. Dostopno na spletnem 
naslovu: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_ service. 
 
 



Kakovost v višjih strokovnih šolah                                            3. letna konferenca  

 
102 

NOTRANJA PRESOJA NA EKONOMSKI ŠOLI NOVO MESTO, 
VIŠJI STROKOVNI ŠOLI  

 
Blažena Košmerl, spec. manag., blazena.kosmerl@guest.arnes.si 

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto 
 

POVZETEK 
 
Namen notranje presoje je, ugotoviti, ali so sestavine sistema kakovosti višje strokovne 
šole učinkovite in primerne za doseganje ciljev. To pomeni odkritje neskladnosti z 
zahtevami sistema vodenja kakovosti za višje strokovne šole.  
 
Pri notranji presoji sistema vodenja kakovosti preverjamo dokumente, njihovo vsebinsko 
skladnost z zahtevami standardov ter pravilnost izvajanja aktivnosti, potrebnih za 
učinkovito vodenje sistema kakovosti na višjih strokovnih šolah. 
 
Po naravi so notranje presoje manj formalne. Zaključni sestanki morajo biti konstruktivni 
in usmerjeni v izboljšanje sistema kakovosti. Presojevalec predlaga preventivne in 
korektivne ukrepe, odobri in sproži pa jih vodstvo višje strokovne šole, po obravnavi 
poročila o notranji presoji. Notranjo presojo je potrebno uporabljati kot orodje za 
nadaljnje izboljšave v sistemu vodenja kakovosti. 
 
Ključne besede: 
kakovost, načrtovanje kakovosti, izboljšanje kakovosti, notranja presoja, presoja sistema 
kakovosti, skladnost, neskladnost, priporočila 

1 UVOD 

V ISO 9000 je zapisano, da je notranja presoja sistematičen, neodvisen in dokumentiran 
proces pridobivanja dokazov presoje in njihovega objektivnega vrednotenja, da bi določili 
obseg, v katerem so izpolnjeni dogovorjeni kriteriji presoje. 
 
Osnovni namen notranje presoje je, da organizacija dobi povratno informacijo, v kolikšni 
meri sistem vodenja kakovosti ustreza planiranim dogovorom ter če se sistem učinkovito 
izvaja in vzdržuje (določila standarda ISO 9001:2000). Pomembno je, da rezultati 
notranjih presoj na posreden ali neposreden način omogočajo čim več nadaljnjih 
izboljšav.  

2 VLOGA IN POMEN NOTRANJE PRESOJE V SISTEMU KAKOVOSTI 

2.1 OPREDELITEV SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI 

S sistemom vodenja kakovosti (SVK) na Višji strokovni šoli (VSŠ) smo dokumentirali in 
določili temeljne procese in njihovo medsebojno povezanost z vidika vpliva procesov na 
zadovoljstvo študentov, zaposlenih, podjetij, ki omogočajo praktično izobraževanje 
študentov in ostalih partnerjev. Določili smo kriterije in metode za zagotovitev 
ustreznega delovanja in nadzora učinkovitih procesov ter zagotovitev ustreznih virov in 
informacij za podporo in nadzor določenih procesov in njihovega izboljševanja. 
 
V Poslovniku sistema vodenja kakovosti (2009) vodstvo Višje strokovne šole določa s 
politiko kakovosti  cilje in strategije kakovosti. Hkrati se zavezuje, da bo kakovost 
uresničevalo in opredeljuje izhodišča za postavljanje merljivih ciljev, ki jih želi doseči. 
Težnja h kakovosti in nenehnim izboljšavam je razlog za pristop višje strokovne šole k 
uvajanju sistema kakovosti, saj si prizadevamo motivirati sodelavce in izpolniti 
pričakovanja udeležencev v poslovnem procesu (predavateljev, študentov, ministrstva in 
drugih). Težimo k prevzemanju odgovornosti vsakega posameznika za opravljeno delo. 
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2.2 OPREDELITEV NOTRANJE PRESOJE V SISTEMU KAKOVOSTI 

Z notranjo presojo ugotavljamo, do katerega obsega sistem kakovosti izpolnjuje zahteve. 
Ugotovitve notranje presoje uporabljamo za ocenitev učinkovitosti in uspešnosti sistema 
kakovosti in za identifikacijo možnosti izboljšav. Lahko rečemo, da je notranja presoja 
najpomembnejša in najpogostejša oblika, ki pomeni presojanje lastnih zmogljivosti višje 
strokovne šole, oziroma zagotavljanje sistema kakovosti v skladu s standardom 
kakovosti. 
 
Kot je zapisano v Poslovniku sistema vodenja kakovosti (2009), ugotavljamo z notranjimi 
presojami skladnost, učinkovitost in uspešnost izvajanja sistema vodenja kakovosti ter 
uresničevanje ciljev kakovosti. 

2.3 NAMEN IN RAZLOGI NOTRANJE PRESOJE 

Po Zahtevah sistema vodenja kakovosti (2008) za višje strokovne šole, v točki 5.2, višja 
strokovna šola izvaja notranje presoje v planiranih časovnih intervalih, da ugotovi ali: 

- sistem vodenja ustreza zahtevam dokumenta SVK-VSS, Zahteve; 
- se učinkovito izvajajo postavljena notranja pravila in dogovori zavoda; 
- se učinkovito izvajajo zakonske in druge zahteve. 

 
Notranja presoja je lahko ena od metod v procesu samoevalvacije. Z njeno pomočjo 
ugotavljamo ustreznost sistema vodenja kakovosti zahtevam za višje strokovne šole, 
neskladnosti pred zunanjimi presojevalci (zunanja evalvacija npr. NAKVIS) in jih 
odpravimo. Z notranjo presojo dobimo informacijo, v kateri fazi se nahaja projekt 
sistema vodenja kakovosti na višji strokovni šoli, ugotavljamo skladnost izvajanja 
sistema kakovosti z dokumentiranim načinom dela, s standardi, pravili ali zakoni. 
 
Notranja presoja je iskanje možnosti in priložnosti za izboljšanje in pomoč pri vodenju 
višje strokovne šole. 

3 NOTRANJE PRESOJE NA EKONOMSKI ŠOLI NOVO MESTO, VIŠJI 
STROKOVNI ŠOLI 

Proces notranje presoje na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji strokovni šoli poteka po 
določenih fazah, načelih in ob upoštevanju Zahtev sistema vodenja kakovosti za višje 
strokovne šole. 
 
Notranje presoje planiramo in izvajamo, glede na pomembnost in ugotovljeno stanje 
delovanja sistema kakovosti na določenem področju. Izvajamo jih najmanj enkrat letno 
po vseh elementih sistema kakovosti. 

3.1 PLANIRANJE NOTRANJIH PRESOJ 

Notranje presoje za šolsko leto oziroma koledarsko leto planira predsednik Komisije za 
zagotavljanje in spremljanje kakovosti v sodelovanju z ravnateljico. Za vsako presojo se 
določi presojano področje/proces, presojevalce, termin presoje, elemente sistema 
kakovosti, organizacijske enote in/ali procese ter vrsto presoje (redna, izredna, 
ponovna). 
 
Predsednik Komisije za zagotavljanje in spremljanje kakovosti seznani odgovorne za 
presojana področja in presojevalce s planom notranje presoje.  
 
Predsednik Komisije za zagotavljanje in spremljanje kakovosti je odgovoren za izbor in 
usposabljanje primernega števila presojevalcev, da bi zagotovil učinkovitost in uspešnost 
notranjih presoj. 
 
Ravnateljica imenuje kandidate za notranje presojevalce, katere določi na osnovi 
naslednjih kriterijev: 
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- najmanj višješolska izobrazba, 
- usposobljenost za izvajanje notranjih presoj, 
- izkušnje s presojanega področja, 
- poznavanje standardov in ostalih predpisov, ki veljajo za presojano področje, 
- primerne osebnostne lastnosti in  
- komunikacijske veščine. 

 
Pri izbiri presojevalcev upošteva, da so presojevalci dojemljive in zrele osebnosti, 
sposobni pravilne in analitične presoje, da so vztrajni, komunikativni, da imajo 
sposobnosti realističnega opazovanja stanja, da razumejo širše vidike in vlogo 
posameznih struktur, sistemov in procesov v organizaciji (Postopek notranje presoje, 
2009). 
 
Izmed presojevalcev se določi vodja presoje, ki naj bi imel več izkušenj in presojevalci 
(1-5). Presojo lahko izvedejo vsi skupaj ali pa si delo porazdelijo. Vodja presoje je 
odgovoren za pravočasno pripravo podrobnega plana presoje, uskladitev s presojanim 
področjem in pripravo vprašalnikov (opomnikov oz. programa izvedbe) ter zapisov in 
poročil o presoji. Vodja presoje obvesti, oziroma najavi presojo najmanj 14 dni pred 
izvedbo presoje. V času med najavo in izvedbo notranje presoje izvede vodja presoje 
informativni razgovor z odgovornimi osebami presojanega področja, kjer se dogovori o 
posebnostih in usmeritvah presoje na področja, ki so prioritetna. 

3.2 IZVEDBA NOTRANJIH PRESOJ 

Na EŠNM Višji strokovni šoli je bila v okviru uvajanja sistema kakovosti v šolskem letu 
2008/2009 prvič izvedena notranja presoja. Presojali so se procesi izobraževanja – točka 
4.3 izhodiščnih zahtev (po projektu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja − 
KzP). Pri drugi notranji presoji v šolskem letu 2009/2010 so se presojali procesi vodenja, 
procesi obvladovanja in ravnanja z dokumentacijo ter proces informacijske podpore.  
 
Notranjo presojo so izvedli imenovani presojevalci, po vnaprej pripravljenem planu v 
sledečih fazah: 

- najava presoje in uskladitev termina udeležencev in poteka presoje (Slika 1), 
- informativni razgovor vodje presoje z odgovornimi osebami presojanega področja 

na podlagi obrazca (opcija), 
- priprava vprašalnikov ali opomnikov (Slika 2), 
- uvodni razgovor, 
- izvedba presoje na osnovi izdelanega vprašalnika oz. opomnika, 
- evidentiranje ugotovitev – priporočil in neskladnosti, 
- uskladitev rezultatov presoje, izdelava poročila o presoji (Slika 2), 
- zaključni razgovor s poročanjem vodje presoje vodji presojanega področja in 

ostalim sodelujočim v presoji, 
- predaja poročila in ugotovljenih neskladnosti vodji presojanega področja in 
- predaja poročila o presoji direktorju in ravnateljici. 

 
Presoja je potekala v prostorih, kjer so se izvajale aktivnosti presojanega področja, na 
osnovi razgovorov, spremljanja izvajanja postopkov ali drugih aktivnosti, pregleda 
zapisov, poslušanja izjav izvajalcev, ogleda opreme, pogojev dela itd. Pri tem je zelo 
pomemben prvi stik, zato smo v začetku porabili minuto ali dve za pogovor o splošnih 
temah, da se je vzpostavilo sproščeno vzdušje. Postavljali smo vprašanja kdo, kaj, kdaj, 
kako, zakaj, kje. Odnos do sogovornika je bil spoštljiv, saj pri notranji presoji ne iščemo 
napak in raje pohvalimo dobre prakse ter predlagamo izboljšave. Ugotovitve presoje smo 
zapisali v vprašalnik, k ustreznim vprašanjem, kot dokazilo izvajanja SVK. Na presoji 
ugotovljena priporočila smo razjasnili in jih zapisali na kraju samem ter jih še enkrat 
predstavili na zaključnem sestanku. Neskladnosti nismo ugotovili.  
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Slika 1: Obrazec Najava presoje 
Vir: EŠNM VSŠ 

Slika 11: Obrazec Vprašalnik in poročilo o presoji
Vir: EŠNM VSŠ 
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3.3 REZULTATI IN UKREPI 

Po končani presoji notranji presojevalci pripravijo poročilo o notranji presoji, ki temelji na 
ugotovitvah presoje oziroma priporočilih za izboljšave, neskladnosti in izdanih korektivnih 
in/ali preventivnih ukrepih (Poslovnik sistema vodenja kakovosti, 2009). 
 
Na presoji ugotovljena priporočila smo razjasnili in zapisali na kraju samem in jih še 
enkrat predstavili na zaključnem sestanku. Neskladnosti nismo ugotovili. Zaključni 
razgovor je sklical vodja presoje, izdelal je poročilo in vanj vnesel rezultate presoje 
(skladnosti in priporočila). Odgovorne osebe presojanega področja so proučile priporočila 
in o njih sprejele odločitev, da jih sprejmejo. Realizacijo priporočil bodo presojevalci 
preverili med naslednjo presojo. 

4 ZAKLJUČEK 

Vsebinsko izvedena notranja presoja vodstvu omogoča, da lahko ugotovi, kako se sistem 
kakovosti učinkovito izvaja in vzdržuje. Prav je, da se tudi ob obravnavi rezultatov 
notranje presoje zavemo, da standard ISO 9001 ni cilj, pač pa le sredstvo za doseganje 
ciljev. In natanko v tem smislu moramo razumeti tudi vlogo notranje presoje. 
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IZDELAVA SAMOEVALVACIJSKEGA PROFILA  
Z UPORABO SPLETNE TRŽNE RAZISKAVE 

 
Sonja Kukman, univ. dipl. ekon., sonja.kukman1@guest.arnes.si 

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ulica talcev 3 a, 8000 Novo mesto 
 
POVZETEK 
 
V okvir celovitega sistema vodenja kakovosti je postavljeno tudi izvajanje 
samoevalvacije, ki je praviloma dolgotrajen proces. Potrebno je spremljati stanje na 
nekem področju (po možnosti v več zaporednih obdobjih), evidentirati prednosti, 
odpraviti pomanjkljivosti in izboljšati stanje na proučevanem področju.  
 

V referatu sem se osredotočila na pomen in vlogo anketnih vprašalnikov za izvajanje 
samoevalvacije, predvsem spletnih vprašalnikov. 
 

Anketni vprašalniki so eden od najpogostejših načinov za pridobivanje podatkov in s tem 
za pripravo posnetka stanja na določenem področju. Na spletu je na voljo kar nekaj 
razvitih in preverjenih vprašalnikov oziroma baz vprašanj ter orodij, ki jih lahko 
uporabimo pri pripravi samoevalvacijskega profila, na katerem gradimo poročilo o 
kakovosti (Modro oko, POKI, Qute, Evidenca — Ankete, Siok). 
 

V referatu pa bom predstavila uporabnost naslednjih možnosti za potrebe izdelave 
samoevalvacijskega profila: Moodle Vprašalniki, aplikacijo FluidSurveys in Google 
Documents. 
 

Ključne besede: samoevalvacija, anketni vprašalniki, spletno anketiranje 

1 UVOD 

Izvajanje samoevalvacije je postavljeno v okvir celovitega sistema vodenja kakovosti.  
 

Samoevalvacija je praviloma dolgotrajen proces, namenjen izboljšavam na proučevanem 
področju. Zagotavlja sistematičen vpogled v dejavnosti zavoda, na osnovi katerega 
opredelimo močna in šibka področja, nato pa lahko določimo prednostna področja za 
uvajanje izboljšav (Priporočila šolam, 2007). 
 

Evalvacija torej pomaga analizirati stanje in omogoča, da se na podlagi povratnih 
informacij sprejmejo ustrezni ukrepi za izboljšanje, ki jih je treba na podlagi akcijskega 
načrta tudi udejaniti. 
 

Za uspešno izvedbo samoevalvacije mora obstajati kar nekaj pogojev. Poslanstvo, vizija 
in vrednote šole, ki dajejo odgovore na vprašanji Zakaj sploh delujemo? in Kakšni so naši 
cilji?, morajo biti jasno opredeljeni. Odgovori na vprašanji predstavljajo izhodišče za 
načrtovanje procesa samoevalvacije zavoda (Priporočila šolam, 2007). 
 

Pomemben pogoj je tudi angažiranost vodstva, ki mora imeti aktivno vlogo in interes pri 
procesu samoevalvacije. Potreben pogoj je dialog med zaposlenimi, ki vodi v odprto in 
iskreno delovno ozračje, dobre medsebojne odnose in kvalitetno organizacijsko klimo. 
 

Osnovo za odločanje pri samoevalvaciji pa pomenijo dokazila (evidence, obrazci, 
zapisniki, analize podatkov …) (Priporočila šolam, 2007). 
 
Obstaja kar nekaj metod za izvajanje samoevalvacije, kot so: notranja presoja, letni 
razgovori, analiza podatkov, ki nastanejo ob različnih situacijah (pritožbah, vlogah …), 
analiza realizacije letnega delovnega načrta zavoda, anketni vprašalniki … 
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V prispevku sem se osredotočila na anketne vprašalnike, in sicer predvsem na možnosti, 
ki jih ponujajo spletna orodja. 

2 SAMOEVALVACIJA IN ANKETNI VPRAŠALNIKI 

Anketni vprašalniki so eden od najpogostejših načinov za pridobivanje podatkov in s tem 
za pripravo posnetka stanja na določenem področju. Če pripravimo dober anketni 
vprašalnik, lahko za potrebe samoevalvacije izdelamo tudi kvalitetno diagnozo ali pa 
prognozo na nekem področju.  
 

Pri oblikovanju vprašanj se je treba držati osnovnih načel: 
- preden začnemo pripravljati vprašanja, si moramo razjasniti, do katerih podatkov 

se želimo dokopati v zvezi s področjem proučevanja; 
- anketiranca v uvodu seznanimo s ciljem ankete; 
- vprašanja morajo biti jasna in nedvoumna; 
- vprašanja ne smejo biti preveč posplošena;  
- vprašanja ne smejo biti preveč sugestivna; 
- ne smemo postavljati nepotrebnih vprašanj, saj vprašalnik ne sme biti predolg; 
- v anketnih vprašalnikih ne smemo uporabljati tujk in kratic; 
- paziti je treba na vrstni red vprašanj — prehajati moramo od splošnih k določenim 

vprašanjem; 
- ko je vprašalnik sestavljen, je dobro, če ga najprej preverimo na manjši skupini 

ljudi, kajti tako ugotovimo morebitne napake in pomanjkljivosti, ki jih je treba 
odpraviti pred izvedbo anketiranja (Brežnik, Bele, Cek, 2009). 

 

V zvezi s samoevalvacijo zavoda je na voljo kar nekaj razvitih in preverjenih vprašalnikov 
oziroma baz vprašanj, ki jih lahko uporabimo pri pripravi samoevalvacijskega profila, na 
katerem gradimo poročilo o kakovosti. Na področju ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti obstajajo različna orodja, instrumentariji in projekti (Modro oko, POKI, Qute, 
Evidenca, Siok). 
 

Inštrumentarij je torej na voljo, v zadnjih dveh desetletjih pa so se razvili in spopolnili 
računalniško podprti načini anketiranja. Prve spletne ankete so bile statične, nadaljnji 
razvoj pa je potekal v smeri interaktivnih spletnih anket.  

3 SPLETNO ANKETIRANJE 

Spletno anketiranje je najcenejša in najenostavnejša pa tudi najmanj agresivna oblika 
postavljanja vprašanj in pridobivanja informacij. Uporabniki spletne pošte so dokaj 
zaupljivi do prejetih vprašalnikov, sploh če jih prejmejo od znanega pošiljatelja. Še 
najbolj so zaupljivi uporabniki Facebooka, ki radi rešujejo spletne vprašalnike, če so le 
dovolj zanimivi in niso predolgi.  
 

Odzivnost anketirancev je lahko v primerjavi z odzivnostjo pri osebnem anketiranju 
sorazmerno velika, in sicer zaradi tega, ker anketiranec ni osebno izpostavljen. Slabost 
pa jev tem, da anketiranci ne dobijo dodatne razlage, če se pri vprašanjih pojavijo 
nejasnosti. 
 

V zadnjih nekaj letih smo uporabniki spleta priča nastanku novega medija, ki ga 
poznamo pod imenom Splet 2.0. Zaznamujeta ga dostopnost tehnološko manj 
usmerjenim uporabnikom in vse večja informiranost. Pomembna pridobitev pa je 
vsekakor možnost sodelovanja in delitve informacij, tako da uporabniki spletnih mest 
nismo več samo bralci, ampak tudi soustvarjalci vsebin. Splet 2.0 ponuja uporabnikom 
»kvalitetno zastonjsko« storitev, ki jim je v veliko pomoč, oz. jim omogoča opravljanje 
neke osnovne in zabavne aktivnosti. Zaradi t.i. »cool« faktorja se o tej storitvi v 
skupnosti hitro razve (virozni marketing) in storitev hitro postane zelo priljubljena. 
Zadovoljen uporabnik je torej najbolj učinkovit, povrh vsega pa še brezplačen 
komunikacijski kanal. Na podlagi tega koncepta je v zadnjih letih nastalo veliko novih 
»spletnih orodij« (http://www.spletnenovice.net/kaj-je-splet-2-0.html, 2. 2. 2011). 
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V današnjem času je torej uporabnikom na voljo kar nekaj aplikacij, ki omogočajo 
izdelavo spletnih vprašalnikov in tudi takojšnjo obdelavo podatkov. Te aplikacije so zelo 
koristen pripomoček tudi pri izdelavi samoevalvacijskega profila zavoda. Če je bilo včasih 
potrebno plačati strokovnjake, da so izdelali in analizirali anketo, so danes na spletu na 
voljo (tudi) brezplačne aplikacije, ki uporabniku omogočajo samostojno izdelavo vprašanj 
in takojšnjo obdelavo podatkov (Web Survey, surveygismo, SurveyMonkey …).  
 

V nadaljevanje sem se osredotočila na predstavitev možnosti, ki jih v zvezi s spletnim 
anketiranjem ponujajo portal Moodle, aplikacija FluidSurveys in Google Documents. 

4 ORODJA ZA SPLETNO ANKETIRANJE 

4.1 IZDELAVA VPRAŠALNIKOV PREKO UČNEGA OKOLJA MOODLE 

Uporaba učnega okolja Moodle je prerasla v ustaljeno prakso na področju višjega šolstva 
v Sloveniji. Le-ta poleg oblikovanja interaktivnih spletnih učilnic, obveščanja, 
ocenjevanja, vodenja evidenc, izmenjave dokumentov, informacij in mnenj, ponuja tudi 
možnost spletnega anketiranja.  
 

Postopek izdelave anketnega vprašalnika je sorazmerno preprost. V določenem poglavju 
posamezne spletne učilnice pri naboru dejavnosti izberemo dejavnost Vprašalnik. Odpre 
se okno, v katerem vprašalnik poimenujemo, na kratko opišemo in določimo osnovne 
nastavitve (čas, v katerem je vprašalnik anketirancem na razpolago, kolikokrat lahko 
posamezni anketiranec pristopi k izpolnjevanju ankete, anonimnost vprašalnika, ali lahko 
anketiranec prekine izpolnjevanje ankete in nadaljuje ob drugi priložnosti ipd.).  
 

Ko nastavitve potrdimo, se nam v izbranem poglavju pojavi ime vprašalnika. S potrditvijo 
na ime pa se nam na zavihku Vprašanja odprejo možnosti za izbiro med devetimi tipi 
vprašanj (opisno vprašanje, navadno vprašanje z enim možnim odgovorom, navadno 
vprašanje z več možnimi odgovori, tabelarično vprašanje z enim možnim odgovorom, 
datumsko vprašanje, numerično vprašanje, ocenjevalna tabela, komentarsko vprašanje, 
vprašanje s spustnim seznamom) in oznako, ki omogoča zapis navodil za anketiranca. 
 

 

Slika 1: Delovna površina v orodju Moodle Vprašalniki 
Vir: http://moodle.esnm.si/mod/questionnaire/view.php?id=4036 
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Obliko in vsebino vprašalnika lahko v času nastajanja pregledujemo in popravljamo. 
Pomembna prednost anketiranja v Moodle sistemu je v tem, da imamo na voljo takojšen 
vpogled v rezultate anketiranja, tako v številčni kot v grafični prikaz.  
 

 
Slika 2: Način prikaza rezultatov ankete, ki jih omogoča orodje Moodle Vprašalniki 

Vir:http://moodle.esnm.si/mod/questionnaire/report.php?instance=51&sid= 
51&action=vall 

 

Podatke lahko tudi izvozimo v Excel in jih tam še podrobneje obdelamo z vrtilnimi 
tabelami (križne analize podatkov). 
 

Sistem omogoča izpolnjevanje ankete oz. oddaje glasov le na podlagi tajnega gesla, zato 
je primeren le pri anketiranju notranjih udeležencev v procesih izobraževanja: študentov, 
predavateljev in ostalih strokovnih sodelavcev. 

4.2 FLUIDSURVEYS IN MOŽNOSTI ANKETIRANJA 

Spletni program za raziskave FluidSurveys je orodje, s katerim je možno ustvariti 
napredne vprašalnike, ankete in glasovanja na spletu. Je eno izmed redkih orodij, ki je 
trenutno za ta namen na spletu na voljo v slovenskem jeziku. Ponudniki orodje 
oglašujejo kot zelo učinkovit pripomoček za merjenje organizacijske klime in zadovoljstva 
zaposlenih v organizaciji.  
 

Program omogoča uporabo desetih tipov vprašanj (opisno vprašanje, navadno vprašanje 
z enim možnim odgovorom, navadno vprašanje z več možnimi odgovori, tabelarično 
vprašanje z enim možnim odgovorom, datumsko vprašanje, tekstovna mreža, 
ocenjevalna tabela, komentarsko vprašanje, vprašanje s spustnim seznamom) in oznako, 
ki omogoča zapis navodil za anketiranca. Jedro programa temelji na principu Povleci in 
spusti, zato je delo z uporabniškim vmesnikom enostavno. Program ponuja napredne 
funkcije, kot so preskakovanje in razvejanje vprašanj, prenos odgovorov, večpogojna 
logika, izbor podatkov, 3D matrice, kroženje (zankanje) med vprašanji, upravljanje z 
vlogami, križne tabele, izvoz v PDF, PowerPoint, PNG, Excel, CSV … 
(http://fluidsurveys.si/moznosti-in-funkcije-programa/, 16. 2. 2011). 
 
Omogoča tudi oblikovanje grafične podobe vprašalnika. Obliko in vsebino vprašalnika 
lahko v času nastajanja pregledujemo in popravljamo, kar je smiselno, vse dokler 
vprašalnika ne objavimo. 
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Slika 3: Delovna površina v orodju FluidSurveys 

Vir: http://fluidsurveys.si/account/surveys/1311/edit/ 
 

Ko je vprašalnik ustvarjen, se oblikuje URL povezava, ki jo pošljemo anketirancem, lahko 
jo objavimo na spletni strani ali pa jo celo objavimo na enem od socialnih omrežij 
(Facebook). Rezultate anketiranja je možno spremljati »v živo«.  
 

Aplikacija FluidSurveys omogoča anketiranje vseh udeležencev v procesih izobraževanja 
– tako notranjih (študenti, predavatelji) kot tudi zunanjih (delodajalci, širša družbena 
skupnost). Tako kot pri anketiranju preko Moodlovih vprašalnikov imamo takoj vpogled v 
številčne in grafično prikazane rezultate anketiranja. To sicer omogoča brezplačni paket. 
Glavna pomanjkljivost tovrstnega anketiranja pa je v tem, da je potrebno za vsako 
nadaljnje obdelovanje podatkov storitev nadgraditi z določenim paketom, ki ga je treba 
plačati (mesečna plačila). 

4.3 GOOGLE DOCUMENTS 

Poleg mnogih drugih predlog, ki jih omogoča Google, so na voljo tudi predloge za 
izdelavo spletnih vprašalnikov. Skozi izdelavo nas sicer vodijo ukazi v angleškem jeziku, 
ki pa so zastavljeni zelo pregledno in enostavno. Tudi to orodje omogoča tako uporabo 
različnih tipov vprašanj kot tudi možnosti urejanja vprašanj in oblike dokumenta. 
Povezavo na vprašalnik pošljemo anketirancem ali pa jo objavimo na splošno dostopnih 
mestih (splet, socialna omrežja).  
 

Rezultati so prikazani v tabelarični in grafični obliki, lahko pa jih tudi nadalje obdelujemo 
s pomočjo drugih orodij. 

5 MOŽNOST UPORABE SPLETNEGA ANKETIRANJA ZA POTREBE 
SPREMLJANJA KAKOVOSTI NA VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH 

Na višjih šolah je v smislu spremljanja in vodenja kakovosti potreben stalen pretok 
informacij med vodstvom šole in zaposlenimi, študenti, delodajalci in ostalimi udeleženci. 
Potrebni so sistematično zbiranje informacij, njihova analiza in posredovanje podatkov 
zainteresiranim. Po potrebi je treba sprožiti korektivne ali preventivne ukrepe z 
namenom nenehnega izboljševanja učinkovitosti dela.  
 
Študenti ocenjujejo delo predavateljev, meri se zadovoljstvo zaposlenih, ugotavljajo se 
stališča mentorjev v podjetjih o zadovoljstvu sodelovanja s šolo. Osnova za ugotavljanje 
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zadovoljstva zaposlenih, študentov in drugih udeležencev so pogovori, pripombe, pohvale 
in analiza anketnih vprašalnikov.  
 
Učinkovit pripomoček za merjenju zadovoljstva udeležencev v procesu izobraževanja so 
prav gotovo spletni anketni vprašalniki. Na spletu je na voljo kar nekaj možnosti za 
izvedbo hitrega in učinkovitega anketiranja in hkratne obdelave podatkov, ki ne zahteva 
pomoči strokovnjakov. 
 
Moodle vprašalniki so primerni pri anketiranju notranjih udeležencev (študentov in 
zaposlenih), ker omogočajo izpolnjevanje ankete oz. oddaje glasov le na podlagi tajnega 
gesla. Omogočajo razgiban nabor tipov vprašanj in takojšen vpogled v številčne in 
grafično prikazane rezultate ankete. Kadar pa želimo izpeljati raziskavo med zunanjimi 
udeleženci (delodajalci in lokalna skupnost), lahko izbiramo med različnimi on-line 
možnostmi. Če želimo, da nas skozi izdelavo vodijo ukazi v slovenščini in želimo dobiti 
takojšen vpogled v obdelane podatke, je primerno orodje FluidSurveys. Vendar pa so 
nadgradnje orodja, ki omogočajo nadaljnje obdelave podatkov, plačljive. Brezplačne 
obdelave podatkov si omogočimo preko raziskave z vprašalniki preko Google Documents. 

6 ZAKLJUČEK 

Vrednost samoevalvacijskega poročila je v tem, da poda sliko o kakovosti zavoda, saj 
vključuje vsa področja in zaposlene ter daje izhodišča za postavljanje ciljev in prioritet pri 
delovanju zavoda.  
 

Pri samoevalvaciji organizacije pogosto uporabljajo anketne vprašalnike oziroma analize 
podatkov, pridobljenih z anketiranjem. Pri tem imajo na voljo različna spletna orodja, ki 
imajo svoje prednosti in tudi pomanjkljivosti. 
 

Postopek zbiranja, analize in evalvacije dokazil mora biti skrbno načrtovan in izveden. Od 
tega sta odvisni kakovost in uporabnost samoevalvacijskega poročila, ki sodi v sistem 
spremljanja kakovosti. Podatki, prikazani na način, ki omogoča zaznavo trendov, 
omogočajo preventivno delovanje. Samoevalvacijsko poročilo predstavlja torej osnovo za 
sistematično vodenje izboljšav. 
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USKLAJENOST V TRIKOTNIKU 
DELODAJALEC−ŠOLA−−−−ŠTUDENT 

 
Martina Omladič, univ. dipl. ekon., martina.omladic@guest.arnes.si  

Šolski center Velenje, Višja strokovna šola, Trg mladosti 3, 3320 Velenje 
 

POVZETEK 
 
Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Velenje smo v študijskem letu 2008/09 pričeli 
izobraževati prvo generacijo programa Gostinstvo in turizem, kamor se vpišejo bodoči 
organizatorji v gostinstvu in turizmu. V gostinstvu in turizmu je pomemben visoko 
kakovostno usposobljen kader, ki ima veliko strokovnega teoretičnega in praktičnega 
znanja in zelo pozitiven odnos do gostov. V tem programu študente izobražujejo tudi 
predavatelji, ki so na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v gostinskih oz. turističnih 
podjetjih, posledica je kakovostno izobraževanje, saj imajo delodajalci tudi neposreden 
vpliv na izobraževanje bodočih kadrov.  
 
V referatu sem opredelila pomen kakovosti v trikotniku delodajalec-šola-študent. 
Kakovostno morajo delovati vsi trije elementi: 
• delodajalci skozi kakovostno praktično izobraževanje in stalnim sodelovanjem s šolo, 
• šola, ki poskrbi za kakovostno strokovno teoretično izobraževanje študentov,  

sodelovanje vodstva šole z vodstvi podjetij ter sodelovanje organizatorja praktičnega 
izobraževanja z mentorji praktičnega izobraževanja v podjetjih,  

• študent je uspešen, če uspešno sodeluje s šolo in podjetjem.  
 
Če zaključku uspešnega šolanja sledi zaposlitev, je cilj dosežen.  

1 UVOD 

Kakovost se je pričela v gospodarstvu in pomeni bistveni del poslovanja. Vedno večja 
konkurenca je zahtevala kakovostne izdelke in storitve, ki pa so rezultat kakovostnega 
delovanja vseh dejavnikov proizvodnega procesa: delovne sile, predmetov dela in 
delovnih sredstev. S kakovostjo podjetja gradijo prihodnost.  
 
Osnova kakovosti je človek, delavec, zaposleni na vseh nivojih. Pri tem je velikega 
pomena znanje, ki ga zaposleni pridobijo na različnih področjih pri formalnem in 
neformalnem izobraževanju. In prav šola je tista, ki ljudem da največ teoretičnega 
znanja, ki ga je potrebno nadgraditi s praktičnim znanjem. Kompleksno znanje je torej 
kombinacija dobro izpeljanega teoretičnega izobraževanja v kvalitetnih šolah in praktično 
izobraževanje, ki ga nudijo delovna mesta v podjetjih. Znanje je potrebno nadgrajevati z 
udeležbami na številnih ponujenih seminarjih in dodatnih izobraževanjih, ki jih je danes 
zares veliko, vprašanje pa je, kakšna je njihova kakovost, kaj udeleženci takšnih 
seminarjev pridobijo.  
 
Usklajenost oz. sodelovanje med podjetji, šolo in študenti je lahko garancija za vzgojo 
kadrov, kot jih pričakuje gospodarstvo.  

2 POMEN DELODAJALCA V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

Turizem je hitro rastoča panoga in predstavlja za Slovenijo velik potencial. Na območju 
Savinsko-šaleške regije se razvijajo različne oblike turizma, od zimskega, gorskega, 
zdraviliškega, mestnega turizma, do turizma na kmetijah.  
 
V poslovniku kakovosti podjetja opredelijo vsa področja dela, med drugim tudi človeške 
vire. Poslovnik določa, da morajo človeški viri biti pravočasno na razpolago, stalno 
strokovno usposabljanje je pravica in dolžnost vsakega delavca. Podjetja imajo zelo 
natančno izdelane programe izobraževanja in usposabljanja za že zaposlene delavce, zelo 
malo pa je načrtnega vzgajanja lastnega kadra, ki ga podjetja načrtujejo v planih kadrov. 
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Na tem področju je, glede na čase, ko kadrov ni bilo na pretek, zaznati veliko 
nazadovanje. To dokazuje tudi razpis štipendij Savinjske regije za leto 2010/11.  
 

Tabela 1: Ponudba štipendij za področje gostinstva in turizma Savinjske regije za 
šolsko/študijsko leto 2010/11 

Podjetje  Program izobraževanja Raven Št. štipendij 
Gostilna Asado, Petrovče gostinstvo 5 3 
Martin Hohnjec,s.p., Podčetrtek kuhar 4 1 
Martin Hohnjec,s.p., Podčetrtek natakar 4 1 
Unior, Zreče gastronom hotelir 4 7 
Unior, Zreče gastronomski tehnik 5 2 
Unior, Zreče gastronomskoturistični tehnik 5 1 

Vir: http://www.rra-
celje.si/files/Javni%20razpis%20štipendij%20RŠS%20Savinjske%20regije%202010-

2011.pdf 
 
Iz Tabele 1 je razvidno, da so le redka podjetja na območju Savinjske regije, ki 
razpisujejo kadrovske štipendije za področje gostinstva in turizma, pa še te so samo za 
4. in 5. stopnjo izobraževanja. Razpisane ni bilo niti ene štipendije za 6. oz. višjo stopnjo 
izobraževanja.  
    
Podjetja so se nekoč zavedala, da je najboljši način pridobivanje kvalitetnega kadra 
dobra štipendijska politika. Tako so podeljevala kadrovske štipendije za vsa področja in 
vse stopnje izobraževanja. Štipendisti so skozi štipendijsko pogodbo, ki je vsebovala tudi 
obveznosti štipendista, da skozi obvezno izvajanje prakse »svoje« podjetje zelo dobro 
spozna, spozna bodoče delovno mesto, prav tako pa podjetje spozna svojega bodočega 
sodelavca – njegove osebnostne in strokovne sposobnosti. 
 
Se pa podjetja danes aktivno vključujejo v proces višješolskega izobraževanja, ki je s 
prenovo naravnan na pridobivanje praktičnih znanj pri delodajalcih. V obeh letnikih 
izobraževanja je praktičnemu izobraževanju namenjenega po 400 ur študijskega procesa.  
 
V Tabeli 2 so navedena podjetja iz Savinjske in Koroške regije, od koder je največ 
študentov, ki so si pridobila verifikacijo študijskih mest. Višja strokovna šola Velenje 
spodbuja še več  podjetij za registracijo, smo pa tudi v dogovoru s pristojno območno 
gospodarsko zbornico, da organizira izobraževanje za mentorje v Velenju in tako 
izobraževanje približa uporabnikom.  

3 VLOGA ŠOLE V IZOBRAŽEVALNEM TRIKOTNIKU 

Ministrstvo za šolstvo in šport si je leta 2008 v projektu IMPLETUM med drugim zadalo 
nalogo, da pripravi enotni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter spremljanja 
rezultatov preko letnih poročil o doseženi kakovosti izobraževalnega procesa v skladu s 
sistemom, ki velja v visokošolskem izobraževanju. Naloga je opredeljena v Aktivnosti 9. 
Kakovost.  
 
Na podlagi sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je Višja strokovna šola 
Velenje sprejela poslovnik kakovosti. Izpolniti je potrebno pričakovanja tako študentov 
kot podjetij, kar bomo dosegli le z visoko kakovostjo izobraževanja. Pomembno je, da 
vodstvi Šolskega centra Velenje in Višje strokovne šole vzdržujeta stike z vodstvi 
podjetij. Sproti je potrebno preverjati pričakovanja delodajalcev in usposobljenost 
študentov.  
 
Pomembno vlogo pa imajo tudi organizatorji praktičnega izobraževanja, ki so v stalnem 
stiku z mentorji praktičnega izobraževanja v podjetjih, vodijo zagovor praktičnega 
izobraževanja študentov, izvedejo anketiranje mentorjev. Prav ti obiski so pomembni za 
vzdrževanje stikov z delodajalci, preverjanje zadovoljstva delodajalcev in študentov oz. 
diplomantov. Je pa tudi priložnost za vzpostavljanje najvišje kakovosti na področju 
praktičnega izobraževanja študentov. V bodoče je potrebno organizirati skupni letni 
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sestanek vodstva Šolskega centra Velenje in ravnatelja Višje strokovne šole  z vodstvi 
podjetij, kjer bi lahko v sproščenem, a hkrati konstruktivnem srečanju izmenjavali 
mnenja glede kakovosti izobraževanja in pridobljenih kompetenc. Pomembna so tudi 
srečanja z mentorji, za katere je potrebno organizirati skupno letno srečanje, kjer poleg 
aktualnih tem lahko pripravimo skupen načrt za še kvalitetnejšo izvedbo praktičnega 
izobraževanja.  

 
Tabela 2: Register študijskih mest Savinjske in Koroške regije 

PODJETJE  KRAJ 
ŠTEVILO 

ŠTUD. 
MEST 

ENGROTUŠ d.d. Celje 3 
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ 
ROGATEC Rogatec 8 
ODPOTUJ d.o.o. Slovenske Konjice 3 
RAZ-IM-EX d.o.o. − Podružnica hotel Razgoršek Celje 5 
HOTEL SMOGAVC d.o.o. Zreče 4 
GOSTINSTVO, TURIZEM, 
TELEKOMUNIKACIJE MARTIN HOHNJEC s.p. Podčetrtek 2 
TERME OLIMIA d.d. Podčetrtek 6 
FESTIVAL VELENJE Velenje 5 
ANTON ZVONE ŠTORMAN s.p. Šempeter v Savinjski dolini 10 
KAVARENT − DAMJAN JELENKO s.p. Velenje 9 
THERMANA d.d. Laško 9 
RELAX TURIZEM d.o.o. Dravograd 5 
IZLETNIK CELJE d.d. Celje 2 
TERME TOPOLŠICA d.d. Topolšica 10 
I.M.D. d.o.o. Prevalje 2 
ŠOLSKI CENTER VELENJE Velenje 3 
INTER MAK d.o.o. Podčetrtek 3 
LASER VILKO PUSTOTNIK s.p. Slovenj Gradec 1 
ŽAN TEŽAK s.p. Zreče 1 
EUROTAS d.o.o. − HOTEL EVROPA Celje 3 
GOST d.o.o. Velenje Velenje 3 
LOGARSKA DOLINA d.o.o. Solčava 2 
ALEŠ KLEMENŠEK − dopolnilna dejavnost na 
kmetiji 3335 Solčava 1 

Vir: 
http://www.gzs.si/slo/storitve/izobrazevanje/izobrazevanje_in_javna_pooblastila/verifika

cija_studijskih_mest_za_visje_strokovno_izobrazevanje/register_ucnih_mest 
 

4 ŠTUDENT – NAJPOMEMBNEJŠI ELEMENT IZOBRAŽEVALNEGA 
TRIKOTNIKA 

Tretji element trikotnika so študenti. Gre za najpomembnejši del trikotnika. Študenti 
morajo biti deležni kakovostnega izobraževanja, ki jim bo prineslo znanje in sposobnost 
vključitve na trg dela.  
 
Kakovost izobraževanja je zagotovljena, če je organiziran študijski proces, ki študentom 
zagotavlja kakovostno: 

• izpeljavo predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj, 
• organizacijo praktičnega izobraževanja pri delodajalcih, 
• organizacijo strokovnih ekskurzij, 
• delo referata in 
• opremljeno študijsko knjižnico. 
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Glede na to, da je v posameznih izobraževalnih programih število študentov majhno, je 
omogočen individualen pristop. Probleme pri študiju je mogoče reševati individualno, 
slehernemu študentu, ki ima težave, je potrebno nuditi pomoč. Zelo pristen odnos med 
študenti in predavatelji se vzpostavi pri laboratorijskih vajah, na strokovnih ekskurzijah, 
pri pripravi diplomske naloge. Študente je potrebno obravnavati kot osebe, ki si želijo 
pridobiti znanje in usposobljenost za zahteven trg delovne sile, skozi izobraževanje pa si 
morajo pridobiti čim bolj pozitivno podobo in s tem samozavest, ki je potrebna v 
vsakdanjem življenju. Študenti se morajo zavedati, da je le kakovostno znanje pot do 
delodajalca. 

5 ZAKLJUČEK 

Kakovost višje strokovne šole Velenje bo dosežena z usklajenim odnosom med 
delodajalci, šolo in študenti. Delodajalci tesno sodelujejo s šolo. Med predavatelji so 
vodilni delavci podjetij s področja gostinstva in turizma. Bodoče kadre delodajalci 
spoznavajo tudi  preko praktičnega izobraževanja, ki ga študenti opravljajo v času 
študija. Je pa potrebno povečati kadrovsko štipendiranje, za potrebe praktičnega 
izobraževanja pa povečati število verificiranih študijskih mest.  
 
Sodelovanje pa mora biti širše zastavljeno. Potrebna so letna srečanja na nivoju vodstva 
šole z vodstvi podjetij, organizirati je potrebno strokovna srečanja z mentorji praktičnega 
izobraževanja, na katerih se pripravijo skupni načrti izvajanja izobraževanja. Osrednji 
element mora biti študent.  
 
Usklajenost in motiviranost vseh treh elementov bo privedla do kvalitetnih kadrov s 
kompetencami, ki bodo zanimive in iskane na trgu delovne sile.  
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POVZETEK 
 
Na delovanje gospodarskih subjektov moramo gledati v širšem družbenem kontekstu, 
njihova družbena odgovornost in znotraj nje 
komuniciranje je eden bistvenih elementov uspešnega upravljanja in poslovanja podjetij. 
Ugled vsake organizacije (
etičnim poslovnim komuniciranjem
kakovosti s strani različnih inštitucij; morebitni 
rešljivi samo z ustrezno etično
vodje in/ali menedžerja je namreč njegova etičnost), z 
poštenostjo. 

1 NAMESTO KLASIČNEGA UVODA: TRENUTNO STANJE V 
SLOVENIJI – NEKAJ PRIMEROV 

»Kultura komuniciranja je upadla celo glede na prejšnji sistem, ko sicer res ni bilo 
mogoče vsega objaviti in povedati.«
Spomenka Hribar, filozofinja 
(Vir: Ona, 11. 1. 2011, 21)
 
»Pred tremi leti sem se zaposlila v znani borznoposredniški hiši, ki jo vodi 
izrazito neoliberalnih pogledov na poslovne odnose. V tem našem mini Wall Streetu, kot v 
šali zaposleni včasih rečemo naši firmi, so se lani začeli dogajati kršitve delovnopravne 
zakonodaje, odpuščanja brez odpravnine, mobingi, sprenevedanja, neka
premeščanjem na slabše plačana delovna mesta ipd. Meni se status sicer ni spremenil, 
kar sem pričakovala, saj se me šef zaradi moje dokaj trdožive narave pa tudi znanja in 
izobrazbe malo boji. Pa še potrebuje me. Mi je pa žal za sodelavce 
direktor tako kruto šikaniral.«
Bralka  
(Vir: Ona, 15. 3. 2011, rubrika Pravni svetovalec, 37)
 

 
V primerjavi z razvitim svetom imajo menedžerji in gospodarstveniki nasploh v Sloveniji 
z vidika poslovne morale nekaj posebnih značilnosti. To se nanaša predvsem na očitno 
dejstvo, da imajo, za razliko od zahodnih držav, pri nas kot v tipični državi v 
postsocialistični tranziciji poslovneži 
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Izzivi k nemoralni drži, k dvomljivemu ravnanju in nekorektnemu delovanju so navzoči 
tako rekoč povsod. Veliko je t.i. negativnih junakov, tistih, ki so v zelo kratkem času po 
osamosvojitvi vsaj na videz uspeli v poslovnem življenju (beri: na hitro obogateli), ne da 
bi ob tem upoštevali kakršnekoli moralne standarde, etične zadržke in pomisleke 
(Jelovac, 1997, 79). 

2 DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ IN ETIKA 

MANAGEMENTA 

V zadnjih letih se v razviti Evropi vedno bolj uveljavljajo spremenjene  vrednote, v 
ospredju delovanja gospodarskih subjektov ni  zgolj ustvarjanje vedno večjega dobička, 
temveč se vedno bolj poudarja tudi družbena odgovornost podjetij; Evropska unija  tako 
denimo v letu 2001 v t.i. Zeleni knjigi (GREEN PAPER: Promoting a European framework 
for Corporate Social Responsibility, 18. 7. 2001) definira in promovira družbeno 
odgovornost podjetij. S sledenjem konceptu družbeno odgovornega ravnanja podjetje 
prispeva k  boljši družbi in čistejšemu okolju, hkrati  pa to pomeni  tudi dobro naložbo v 
ugled in prihodnost podjetja. Družbeno odgovornost v strokovni literaturi različni avtorji 
običajno omenjajo kot zakonsko, ekonomsko, etično, filantropično odgovornost in 
odgovornost do okolja. Slovenija v smislu družbene odgovornosti podjetij nedvomno 
precej zaostaja za razvitimi evropskimi državami, se pa po zadnjih velikih aferah 
(Vegrad, SCT idr.) praktično vsakodnevno  odpirajo diskusije na omenjeno temo, 
družbeni odgovornosti podjetij posvečajo več pozornosti različni mediji.  Tako se počasi 
vendarle razbija neoliberalistična miselnost, da je edina zveličavna naloga podjetij 
ustvarjanje vedno večjega dobička (za vsako ceno). Nekateri naši managerji so sposobni 
presegati takšno miselnost: glavna direktorica Trimo, d.d. Tatjana Fink se zaveda, da 
dobiček ni le dobiček; »ključnega pomena za podjetja, ki želijo biti uspešna, je namreč 
najti pravi ravnotežje med dobičkom in družbeno odgovornostjo« (Šolski razgledi, 18. 3. 
2011, 3). 

Na delovanje gospodarskih subjektov moramo gledati v širšem družbenem kontekstu, 
njihova družbena odgovornost in znotraj nje etika managementa (ki vključuje tudi 
individualno vedenje odločevalca) in etično poslovno komuniciranje (od etičnega 
notranjega komuniciranja do npr. etičnega oglaševanja, kriznega komuniciranja in 
odnosov z javnostmi) je eden bistvenih elementov uspešnega upravljanja in poslovanja 
podjetij. Ugled podjetja  oz. organizacije (pa najsi gre za profitno ali neprofitno 
organizacijo) je torej neločljivo povezan tudi z etičnim komuniciranjem. 

3 ETIKA POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA 

Ker natančnejše definiranje pojma etike (poslovnega) komuniciranja presega obseg in 
namen pričujočega članka, naj se omejim le na nekatere (aktualne) vidike. Kaj vse 
pravzaprav obsega etika poslovnega komuniciranja torej ne vemo povsem natančno, 
precej dobro pa vemo, kaj etika poslovnega komuniciranja ni, še posebej, kadar takšno 
neetično komuniciranje doživljamo na lastni koži. Če vzamemo pod drobnogled v prvi 
vrsti notranjo komunikacijo v podjetju oz. organizaciji in znotraj tega komunikacijo med 
vodstvom in zaposlenimi, se nam takoj odpira več  etičnih vidikov. Takšna komunikacija 
v organizaciji obstaja v večjem ali manjšem obsegu, v takšnih ali drugačnih oblikah; če 
pa na to pogledamo najprej že s prej omenjanega aspekta družbene odgovornosti, 
poudarimo v tem kontekstu tudi nujno dvosmerno komunikacijo med vodstvom podjetja 
in zaposlenimi. Pojmi kot družbeno odgovorno podjetje, etika v poslovnem 
komuniciranju, nujnost dvosmernega dialoga med vodstvom in zaposlenimi, morala, 
vrednote idr. so med seboj neločljivo povezani. 

Etiko bi lahko označili kot disciplino filozofije, ki se ukvarja s splošnoveljavnimi trditvami 
o dobrem in pravičnem ravnanju. Etika zadeva torej neke vrste vrednostni sistem 
vrednot kot so denimo svoboda, človečnost, poštenost, enakost, zaupanje, plemenitost, 
pripravljenost priskočiti na pomoč.., morala pa pravila za odločanje in ravnanje v skladu 
z etiko. Tako za etično (in moralno) ravnanje kot tudi za etično poslovno komunikacijo 
naj bi (poleg poznavanja in upoštevanja sodil za rutinsko in analitično odločanje) veljalo 
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pravilo: Ne stori drugemu, česar ne želiš, da drugi stori tebi! Vsako človeško dejanje se 
na nek način odraža v komunikaciji, jeziku. Skozi spreminjajoče se družbene procese pa 
se na dramatičen način spreminjajo tudi procesi komuniciranja, to pa vpliva na varnost in 
zdravje udeleženih (Gerlmaier in Kastner, Kastner et al, Kastner, Kastner in Vogt v: 
Kastner, 2004). 
 
Etika od nas v komuniciranju zahteva, da aktivno poslušamo našega sogovornika, 
medtem ko aroganca (ki jo, mimogrede, delavci enega od naših velikih podjetij med 
drugim javno očitajo svoji direktorici), cinizem, sarkazem in podobno, zagotovo niso 
poteze etičnega poslovnega komuniciranja. Etično komuniciranje je nujnost, ki zadeva v 
prvi vrsti vodstvo, manegement, je predpogoj za dobro timsko delo, razvoj inovacij, 
dobro počutje in storilnost zaposlenih  in konec koncev tudi za njihovo zdravje. V svetu 
globalizacije, v svetu vedno bolj dinamičnih in raznolikih nalog  potrebujemo etično 
komunikacijo, ker (povzeto in prirejeno po Kastner, 2004): 
− takšen razvoj zahteva od nas vedno več timskega dela, 
− je v porastu medkulturna komunikacija in t.i. transkulturni management, 
− kultura nezaupanja, zadrževanje informacij oz. znanja in zakrivanje napak otežujejo 

reševanje problemov in imajo na splošno slab vpliv, 
− je naše zdravje v veliki meri odvisno od etične komunikacije (omenimo naraščajoče 

psihične obremenitve, depresije.., preobremenitev z delom niti približno ni tako 
škodljiva kot denimo nepravilnosti/nepravičnosti v komunikaciji in mobing na 
delovnem mestu). 

V medsebojni komunikaciji je nestrinjanje pogost in normalen pojav; v kolikor 
prepričujemo sogovornika z argumenti in brez »sredstev prisile«, gre za etično 
komunikacijo, v nasprotnem primeru pa zagotovo ne. Med oblike neetičnega poslovnega 
komuniciranja spadajo še korupcija oz. podkupovanje (z darili večje vrednosti ali 
drugače), laganje in manipulacija; pri slednji ne pozabimo, da ima le ta lahko 
najrazličnejše oblike in bi bil uspeh že, če bi se v komunikaciji lahko izognili najslabšim 
taktikam oz. oblikam manipulacije. V etični poslovni komunikaciji je pravzaprav 
najpomembnejši njen namen, šele nato sledijo vsi ostali elementi komunikacijskega 
procesa, t.j. izbira najprimernejšega komunikacijskega kanala ipd. Etična komunikacija bi 
morala na vsak način vključevati spoštovanje in toleranco do sogovornika oz. njegovih 
stališč ter ustrezno povratno informacijo; konec koncev pa je v etičnem smislu (običajno) 
pozitivna tudi distanca (denimo vikanje) v komuniciranju (ki kaže na spoštovanje v 
odnosu npr. med predavateljem in študentom). In ne pozabimo: tudi nekomuniciranje je 
lahko neetično! Ena tipičnih  potez mobinga na delovnem mestu je tako denimo namerno 
zadrževanje informacij: v mreži komunikacij bi vsi delavci določene (profitne ali 
neprofitne) organizacije morali imeli dostop do informacij, ki so podlaga za doseganje 
(skupnih) zastavljenih ciljev. 
 
Vrste etičnih dilem v poslovnem svetu (Jaklič, 1996; v: Kramžar, 2005): 
− Vsakodnevne etične dileme v odnosih z ljudmi  

Tu gre za odnose med zaposlenimi, podrejenimi in nadrejenimi. Gre za dileme, ki se 
nanašajo na poštenost medsebojnih odnosov (laganje, spoštovanje zasebnosti, 
pripisovanje zaslug drugih sebi). Lahko gre za dileme glede prevelikih zahtev pri delu, 
odnosov z dobavitelji in strankami (poštenost pri cenah, kakovosti in storitvah). 

− Etične dileme podjetja  
Tu gre za odnos podjetja do zasebnosti posameznikov, odnos do žensk, invalidov, 
odnos do okolja. 

− Etične dileme po funkcijskih področjih  
Gre za dileme v računovodstvu, financah, trženju. 

Etična odgovornost podjetij oz. organizacij zajema vedenje, ki ni nujno zapisano v 
zakonih, je pa vsekakor pričakovano s strani družbe. Podjetja, ki se bodo sposobna 
ustrezno odzivati (etične dileme so praktično vsakodnevno prisotne) na ta pričakovanja, 
bodo imela manj težav z okoljem, njihova javna podoba bo boljša in tako bodo imela 
večje možnosti za (srednje- in dolgoročno) optimalen dobiček. Etično odločanje vključuje 
poštenost, enakopravnost, nepristranskost in različno obravnavanje posameznikov 
(Robas, 2003). 
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Etika manegementa (nabor moralnih načel, na podlagi katerih se sprejemajo posamezne 
poslovne odločitve) in etika poslovnega komuniciranja zadevata vse dejavnosti in 
sestavne dele posamezne organizacije, vse, ki so na kakršenkoli način povezani z njo: 
zaposlene, njene lastnike, upravljalce, stranke oz. odjemalce, njene konkurente, ožje 
(lokalno) in širše okolje, državno upravo, sindikate. Nobena organizacija ne more biti 
(dolgoročno) uspešna, če z (notranjimi in zunanjimi) javnostmi komunicira neetično. 
Slovenska strokovna in laična javnost že nekaj časa ugotavljata, da je potrebno nekaj 
spremeniti na področju poslovanja podjetij, v etičnosti, vrednotah. Odnos do vrednot se 
kaže v zbiranju, prikrivanju, olepševanju informacij (Tavčar, 2008, 52): 
− zavajanje (blefiranje) v poslovnih odnosih; 
− zavajanje v delovnih odnosih na področju pravic in obveznosti delodajalcev in 

delojemalcev; 
− resnica in zavajanje v stikih z okoljem; 
− zbiranje informacij o poslovnih partnerjih in konkurentih (zbiranje z manipuliranjem, 

obljubami, grožnjami, posrednimi ugodnostmi ipd.) 
 
Absolutna presoja etičnosti poslovnega komuniciranja sicer ni možna, vendar pa vsa 
merila etičnega obnašanja načeloma veljajo tudi za poslovno etiko in poslovno 
komuniciranje nasploh. In zapomnimo si: problemi v poslovni komunikaciji so rešljivi 
samo z ustrezno etično komunikacijo. Z zaupanjem, odgovornostjo in poštenostjo. Torej: 
prave ljudi na prava mesta! Dobri managerji so med najpomembnejšimi dejavniki 
uspešnosti organizacije, med tremi sodili za njihov izbor pa najdemo tudi etičnost. 
Managerji morajo biti primerno verodostojni (pošteni, etični), vodenje temelji na 
zaupanju v moralnost delovanja in etičnost odločanja voditelja, etičnost je koristna, 
nujna in možna (Tavčar, 2008). 

4 ETIKA POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA (TUDI) NA VIŠJIH 
STROKOVNIH ŠOLAH KOT EDEN BISTVENIH ELEMENTOV 
KAKOVOSTI  

Pozornemu bralcu in poznavalcu trenutnih razmer v slovenskem šolstvu v vsem zgoraj 
zapisanem zagotovo ne bo ušla povezava s kakovostjo (tudi) povsem konkretno na višjih 
strokovnih šolah; etično komuniciranje je celo eden bistvenih elementov kakovostnega 
delovanja le teh. Žal na nekaterih šolah zaposleni že poročajo o neetičnih potezah in 
neetičnem komuniciranju, kar je vsaj v določeni meri zagotovo posledica zaostrenih 
gospodarskih razmer in napovedanega, ponekod pa v zadnjih nekaj letih že tudi 
izvajanega odpuščanja strokovnih delavcev v šolstvu. Morda ta val še ni pljusknil prav na 
višje strokovne šole, ga pa že v dokajšnji meri občutijo predvsem nekatere srednje šole v 
Sloveniji.  

Vse v prvih poglavjih zapisane trditve veljajo torej tako za profitne kot tudi neprofitne 
organizacije in ne zatiskajmo si oči pred dejstvom, da se denimo takšen ali drugačen 
mobing (po horizontalni ali vertikalni ravni) odvija tudi po šolah. Konec koncev je ena 
najbolj tipičnih oblik mobingiranja zaposlenih ravno namerno zadrževanje informacij, ki 
so nujne za kakovostno opravljanje dela oz. zadolžitev. Področje (etičnega) 
komuniciranja pa je žal tudi eno od področij, ki se jih morda najmanj preverja skozi 
zunanje presoje kakovosti posameznih organizacij. A zakaj bi sploh čakali na zunanje 
presoje, če lahko na tem področju detektiramo in po potrebi izboljšamo stanje že pred 
kakršnokoli (zunanjo) presojo? 
 
V vseh višjih strokovnih šolah bodo s strani različnih zunanjih presojevalcev kakovosti in 
s strani NAKVIS-a ocenjevana različna področja delovanja. Področje komuniciranja (z 
vsemi področji, načini in udeleženci, ki jih zajema) je vsekakor eno najpomembnejših 
področij tudi v delovanju višjih strokovnih šol. Na Višji strokovni šoli ESIC Kranj (ki je 
sicer mlada šola) smo jeseni 2010 oblikovali poslovnik kakovosti (na področju 
komunikacje je bil dan poudarek etičnemu komuniciranju in metakomunikaciji), letos v 
mesecu marcu pa prvič opravili notranjo presojo kakovosti, prav tako pa smo v tem 
študijskem letu prvič izvedli anonimno anketo o zadovoljstvu predavateljev. V omenjeni 
anketi (ki je bila sestavljena za potrebe projekta Impletum kot prispevek k nenehnim 
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izboljšavam kakovosti) se večina vprašanj nanaša na zadovoljstvo predavateljev z 
različnimi oblikami in aspekti komuniciranja (npr. pravočasnost in natančnost prejetih 
informacij, povratne informacije, sodelovanje z osebjem in sodelavci, možnost za osebno 
rast idr.). Prepričana sem, da bo prav omenjena anketa skozi leta eden pomembnejših 
pokazateljev kakovosti višje šole, hkrati pa tudi pokazatelj morebitnih (manjših) 
pomanjkljivosti na področju poslovnega komuniciranja v naši inštituciji; v primeru 
takšnih ugotovitev nam morajo le te predstavljati izziv oz. priložnost za izboljšanje.  
 
Da je področje komuniciranja pravzaprav eno naših močnejših oz. kakovostnejših 
področij, nam je nakazala že v jeseni preteklega leta opravljena SWOT-analiza. Tu so 
študentje med drugim zapisali: 
− vedno nam prisluhnete (ravnateljica, referentka), 
− prijaznost do vsakega študenta posebej, 
− prijazno osebje na šoli, 
− dostopnost predavateljev, kakovostni predavatelji, 
− majhnost, se med sabo bolj poznamo, nismo npr. samo številke, lažja komunikacija s 

profesorji, 
− podatki, informacije, ki jih študentje potrebujejo, so vedno dosegljivi, 
− … 
 
S strani predavateljev se v tej analizi prav tako navaja: 
− urejenost in prijaznost osebja, 
− dobro komuniciranje s predavatelji, 
− osebni pristop do študentov, 
- … 
 
Kaj pa nam je pokazala anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev na naši višji šoli? Ker 
rezultatov še nismo analizirali v celoti in ker bi na tem mestu izpostavila le področje 
komuniciranja, naj navedem naslednje poudarke: 
− 90 % anketiranih predavateljev meni, da so pravočasno dobili informacije o delovnem 

procesu in da je bilo obveščanje o spremembah ažurno in natančno. Zgolj 10 % 
anketiranih se s to trditvijo strinja pretežno, nestrinjanj ne beležimo. 

− Enake vrednosti beležimo pri trditvi Dobivam dovolj informacij s strani vodstva. 
− Predavatelji se tudi strinjajo s trditvijo, da so informacije s strani vodstva oblikovane 

na pravi način, so kratke, razumljive in nedvoumne (popolnoma se strinjam: 45 %, 
pretežno se strinjam 55 %). 

 
V drugem delu so predavatelji izražali mnenje o sodelovanju, medsebojnih odnosih in 
informiranju. Tu izražajo visoko zadovoljstvo s sodelovanjem z vodstvom višje šole, 
sodelovanjem z referentko ter s sproščenim vzdušjem in dobrimi medsebojnimi odnosi. 
 
Zanimivo je tudi to, da predavatelji naštevajo sproščeno ozračje, odprtost predavateljev, 
občutek pripadnosti ter dobro sodelovanje z vodstvom, študenti in ostalimi zaposlenimi 
kot tiste dejavnike, ki najpomembnejše prispevajo k njihovemu dobremu počutju na šoli. 
Z delom na višji šoli visok % predavateljev zadovoljuje svoje osebne potrebe (70 % se 
jih popolnoma strinja), so tudi veseli in ponosni, da delajo na tej šoli (85 % se jih 
popolnoma strinja). Da opravljajo zanimivo in kreativno delo, jih meni velika večina (90 
% se jih s trditvijo strinja popolnoma, 10 % pretežno), nekaj manj pa, da jim to delo 
nudi možnosti za osebno rast. Natančnejši rezultati so dostopni v samoevalvacijskem 
poročilu Višje strokovne šole ESIC Kranj. Od 27 redno ali pogodbeno zaposlenih 
predavateljev jih je anketo izpolnilo 20. 

5 ZAKLJUČEK 

Prav (dejansko tudi v praksi) anonimno izpolnjevanje ter nato temeljita analiza rezultatov 
takšnih in podobnih anket (pri obdelavi podatkov nam je letos prijazno priskočila na 
pomoč naša referentka Kristina) po mojem mnenju lahko v bodoče prepreči primere, ko 
se denimo organizacije kitijo z različnimi certifikati kakovosti, področje etične 
komunikacije pa v njih kljub temu pošteno šepa. In še enkrat: ugled vsake organizacije, 
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tako tudi vsake višje strokovne šole, je neločljivo povezan z etičnim poslovnim 
komuniciranjem. 

In morda še ideja, katere realizacija bi lahko prispevala vsaj del(ček) k izboljšanju 
kakovosti poslovne komunikacije v Sloveniji nasploh, še posebej pa k ugledu posameznih 
etično odgovornih podjetij in inštitucij. V okviru časopisne hiše The Sunday Times je 
vsako leto objavljena lestvica The Sunday Times 100 Best Companies (posebej so 
rangirana velika in posebej srednje velika in mala podjetja), torej zadnja objavljena z 
naslovom The Sunday Times 100 Best Companies 2010, kjer si lahko vsak (tudi 
morebitni bodoči zaposleni) ogleda pozitivne aspekte zaposlitve v teh podjetjih oz. 
organizacijah; ali npr. tam zaposleni uživajo v delu, kakšno je njihovo počutje, ali si 
pomagajo med seboj, kako zaposleni ocenjujejo vodstvo podjetja/organizacije (torej tudi 
komunikacijo z zaposlenimi) Iz zapisanega lahko razberemo stopnjo zaupanja delavcev v 
vodstvo (in obratno, torej stopnjo zaupanja vodstva v delavce), skrb za delavce kot 
posameznike, zadovoljstvo z zaslužkom in ugodnostmi. Zaposleni ocenijo, ali so njihovi 
vodje dobri poslušalci in motivatorji (denimo v Eastleigh College), v oceni South West 
RDA pa med drugim lahko razberemo ali zaposleni: 
− -domov ne prihajajo izčrpani (50 %), 
− -niso prevečkrat izpostavljeni stresu (70 %), 
− -njihovo zdravje ne trpi preveč (75 %), 
(http://business.timesonline.co.uk/tol/business/career_and_jobs/best_100_companies/b
est_100_tables/, 19. 3. 2011).  
 
Podobna javno objavljena lestvica (kamor bi bila npr. prostovoljno vključena prav tako 
podjetja v javnem sektorju in izobraževalne inštitucije) bi bila v Sloveniji zagotovo 
dobrodošla, saj bi se tako vodstva podjetij oz. organizacij še bistveno bolj potrudila (tudi) 
za etično (notranje) komuniciranje. Tako bi se lahko na nek način vršila tudi diseminacija 
primerov dobre prakse organizacij, ki se obnašajo, delujejo in komunicirajo etično 
odgovorno. 
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Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008

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
prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’ 

strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–

    

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. 
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne 

skega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in 


