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Uvodna beseda 

 
Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ 

 
Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ nadaljuje cilje in smernice za zagotavljanje kakovosti v višjih 

strokovnih šolah zastavljene v Projektu Impletum, ki se je iztekel in v okviru katerega je bilo veliko 
storjenega na področju kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju.  

 
Moto 4. konference, na kateri smo povzeli rezultate in prikazali smernice za bodoče delo, je 

'Izkušnje višjih strokovnih šol pri vzpostavljanju in vzdrževanju sistema zagotavljanja kakovosti'. To bo 
tudi tema predstavljenih referatov. Plenarni del je otvoril Collin Tück, direktor EQAR-ja (European 
Quality Assurance Register for Higher Education - Evropski register za zagotavljanje kakovosti v 
visokem šolstvu). EQAR je register agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, ki so dokazale 
bistveno skladnost s skupnimi načeli za zagotavljanje kakovosti v Evropi, ki so zapisani v Evropskih 
standardih in navodilih za zagotavljanje kakovosti (European Standards and Guidelines for Quality 
Assurance - ESG). Nadaljevali smo s poročilom NAKVIS-a in okroglo mizo z razpravo s predstavniki 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, NAKVIS-a, EQAR-ja in Skupnosti VSŠ. 

 
Konferenca je bila namenjena predstavnikom komisij za kakovost, ravnateljem in direktorjem 

višjih strokovnih šol, predavateljem, ki sodelujejo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti in 
vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji. 

 
Za izredno gostoljublje se zahveljujemo Šolskemu centru Šetntjur, ki je z vso svojo ekipo poskrbel, 

da je konferenca potekala nemoteno in v zelo dobrem vzdušju. 
  

http://www.eqar.eu/register/eligibility-and-criteria.html
http://www.eqar.eu/register/eligibility-and-criteria.html
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Izkušnje višjih strokovnih šol pri 

vzpostavljanju in vzdrževanju 
sistema zagotavljanja kakovosti 

 
Majda Kolenc Artiček 

Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič 
 
4. konferenca Kakovost višjih strokovnih šol je bila 30. 1. 2014 v Šolskem centru v Šentjurju. 

Namenjena je bila predstavnikom komisij za kakovost na višjih strokovnih šolah, ravnateljem in 
direktorjem višjih strokovnih šol, predavateljem, ki sodelujejo pri vzpostavljanju sistema vodenja 
kakovosti in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji v terciarnem izobraževanju. 

 
Organizator konference je Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ,ki nadaljuje cilje in smernice za 

zagotavljanje kakovosti v višjih strokovnih šolah, ki so bile zastavljene v Projektu Impletum. Le-ta se je 
zaključil, vendar je bilo v tem času zelo veliko storjenega na področju kakovosti v višjem strokovnem 
izobraževanju. 

 
V uvodu je predsednica Komisije za kakovost VSŠ, mag. Gabrijela Kotnik, pozdravila vse prisotne 

in predstavila namen konference. Namen je bil povzeli rezultate, poročilo NAKVIS-a o višjih 
strokovnih šolah in prikazali smernice za bodoče delo. S primeri dobrih praks, ki so jih predstavili 
predavatelji, so izmenjali različne izkušnje, ki jih imajo javne in zasebne višje strokovne šole pri 
zagotavljanju kakovosti.  

 
Predsednik Skupnosti VSŠ, dr. Marijan Pogačnik je v pozdravnem nagovoru poudaril  kakovost 

višjih strokovnih šol ter zelo dobro delo in sodelovanje z gospodarstvom. S tem smo tudi zelo dober 
primer za visoko in univerzitetno izobraževanje. 

 
Vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih pri MIZŠ, Boštjan Rozman  Zgonc, je 

izpostavil, da so diplomanti višjih strokovnih šol zelo zaposljivi, saj jih je na Zavodu za zaposlovanje 
samo 3%. Širjenje višjih strokovnih šol in programov, se za enkrat ne predvideva. »Mladi imajo 
možnost in prihodnost v višjih strokovnih šolah, saj so zelo zaposljivi,« je poudaril g. Zgonc in 
nadaljeval: »v tem času moramo dati velik poudarek kakovosti in dodatnim specialističnim znanjem 
oz. usposabljanjem v vrednosti 30 KT. Za izvajanje pa denarna sredstva pridobiti iz evropskih 
skladov.« 
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Gostitelj letošnje konference mag. Branko Šket se je zahvalil za udeležbo in izpostavil dva pomembna 
datuma za njihovo šolo:  

 3. 1. 1910 so izpeljali prvi dan pouka z izvedbo kmetijskega izobraževanja in tečajev iz 
gospodinjstva, 

 22. 1. 2002 je bil s sklepom vlade RS ustanovljena Višja strokovna šola. 

Imajo 4 višješolske programe, ki pokrivajo celotno verigo: kmetijstvo (pridelava), živilstvo (predelava), 
naravovarstvo (ohranjanje) in gostinstvo (postrežba na mizi). Trenutno imajo 723 dijakov in 
študentov na Šolskem centru Šentjur, vsako leto pa se vpis tudi povečuje. Višja strokovna šola je zelo 
dobra zakladnica znanja. »Pri nas dijaki, študentje imajo možnost videti v čem se bodo v prihodnosti 
morali odločati, kaj imajo sedaj na razpolago in kakšne možnosti so imeli včasih,« je zaključil mag. 
Branko Šket. 

 
Colin Tück, direktor Evropskega registra za zagotavljanje kakovosti (European Quality Assurance 

Register –EQAR) je predstavil bistvo in pomen zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu ter delovanje 
in pomen EQAR-ja pri tem. 

 
Dr. Anita Goltnik Urnaut, članica komisije za kakovost Skupnosti VSŠ je vodila okroglo mizo. V 

razpravi so sodelovali:  
Boštjan Rozman Zgonc, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport, 
prof. dr. Andreja Kocijančič, predsednica sveta pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem 

šolstvu, 
Maja Milas, zadolžena za višje strokovno šolstvo pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem 

šolstvu in 
Colin Tück, direktor Evropskega registra za zagotavljanje kakovosti. 
 

Sklepi:  

 Višje strokovne šole dosegajo visoko kakovost, saj imajo zelo dobre pogoje za delo, študenti 

preživijo veliko časa v podjetjih in sodelujejo pri inovacijah, tekmujejo v SLOSkills-u, 

EuroSkills-u in se s svojim znanjem uvrščajo na vidna mesta tudi na drugih mednarodnih 

tekmovanjih. 

 Pri predstavitvah morajo šole biti bolj ambiciozne in predstaviti svoje dosežke tudi javnosti. 

 Z Erasmus+ programom so poleg izmenjave študentov za prakso, tudi možnosti študija, 

pripravništva v tujini ter mobilnost za predavatelje. 

 Veliko je še priložnosti za razvoj višjega strokovnega izobraževanja. 

 NAKVIS naj bi skrbela za kakovost zavoda kot celoto in za kakovost posameznega programa. 

 Gradimo moramo kulturo kakovosti na višjih strokovnih šolah. 

 Višje strokovne šole morajo poskrbeti za kakovostne mentorje za prakso, sistemsko delati na 

spodbudi mobilnosti študentov med sorodnimi višjimi strokovnimi šolami in pridobiti skupne 

študijske programe oz. diplome ter dogovoriti prehodnost in priznavanje pridobljenih KT. 

 Sklepanje partnerstev z višjimi strokovnimi šolami in ne samo z visokimi strokovnimi šolami. 

 Višja strokovna šola je avtonomni zavod, ki pa jo lahko imenujemo tudi kot šolo za 

izobraževanje z delom. 

Konferenca se je nadaljevala z naslednjimi strokovnimi referati.  
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Program 4. konference Kakovost v 
višjih strokovnih šolah 

 
Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ 

 

Uvodni del (9.00 do 9.15) 

 
mag. Gabrijela Kotnik,  predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ – pozdrav organizatorja 
dr. Marijan Pogačnik, predsednik Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije – uvodni pozdrav  
Boštjan Rozman Zgonc, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport – pozdrav 
mag. Branko Šket, direktor Šolskega centra Šentjur in ravnatelj Višje strokovne šole   – pozdrav 

gostitelja 
 

PLENARNI DEL 

(vodi dr. Anita Goltnik Urnaut) 
9.15 do 10.00 Colin Tück, direktor Evropskega registra za zagotavljanje kakovosti (European Quality 
Assurance Register –EQAR) 

 

10.00-10.15 ODMOR 

 
10.15 – 10.45 Višje strokovne šole v postopkih zunanjih evalvacij NAKVIS-a, Maja Milas, sektor za 
kakovost, NAKVIS 

 
10.45 – 11.45 Okrogla miza in razprava, 
 
Boštjan Rozman Zgonc, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport 
prof. dr. Andreja Kocijančič, predsednica sveta pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu 
Colin Tück, direktor Evropskega registra za zagotavljanje kakovosti 
Maja Milas, sektor za kakovost, NAKVIS 
dr. Anita Goltnik Urnaut, članica komisije za kakovost Skupnosti VSŠ 

 

11.45 – 12.15 ODMOR  



 

 
 
 
 
 

11 

STROKOVNI REFERATI 

(vodi dr. Andreja Križman) 

termin kdo Naslov referata 

12.15-14.00 mag. Iris Fink Grubačević in 
Blažena Košmerl 

ZADOVOLJSTVO DELEŽNIKOV Z ZUNANJO 
EVALVACIJO NA EŠNM VSŠ 

Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon ORODJE “RADAR” KOT METODA IZBOLJŠEVANJA 
KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

Ivana Domjan, univ. dipl. ekon. EVALVACIJE KOT ORODJE STALNIH IZBOLJŠAV NA 
EKONOMSKI ŠOLI MURSKA SOBOTA, VIŠJI 
STROKOVNI ŠOLI 

Nastja Beznik, univ. dipl. org. PROCESNI PRISTOP IZVAJANJA PROJEKTA ERASMUS 
NA VSŠ ŠC KRANJ 

Martina Omladič DELOVANJE IN POSLEDIČNO KAKOVOST REFERATA 
ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
ŠOLSKEGA CENTRA VELENJE 

Mag. Maja Zalokar, univ. dipl. 
org., Ana Peklenik, prof. slov. 

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ZA OBSTOJ ŠOLE NA 
TRGU 

Sonja Kukman, univ. dipl. ekon., 
Marija Lekše, univ. dipl. ekon. 

DVIG KAKOVOSTI Z RACIONALIZACIJO POSTOPKA 
ANKETIRANJA DELODAJALCEV ALI ČAS JE DENAR 

14.00-14.15 ODMOR 

14.15-15.50 Mag. Roman Drole, Mag. Sašo 
Starčič 

OBVLADOVANJE IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

dr. Tomaž Aljaž, SKB, mag. Lidija 
Grmek Zupanc, ŠC Kranj, VSŠ, 
mag. Branka Jarc Kovačič, ŠC 
Kranj, VSŠ, Gabrijela Krajnc, univ. 
dipl. inž., ŠC Kranj, VSŠ, Mateja 
Demšar, ŠC Kranj, VSŠ 

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI VIŠJEŠOLSKIH 
IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV Z UPORABO TEORIJE 
OMEJITEV 

dr. Marjeta Pučko, Marija Šubic, 
prof.,  Jelka Bajželj, prof., Mateja 
Demšar 

POVEZOVANJE NA POTI K ODLIČNOSTI V VIŠJEM 
STROKOVNEM ŠOLSTVU 

mag. Neva Malek 
 

UVAJANJE MODELA ZA ZMANJŠANJE 
PLAGIATORSTVA V DELIH ŠTUDENTOV 

Blažena Košmerl in Ivana Domjan POSLOVNA MATEMATIKA IN STATISTIKA NA ŠPIC-U 

Sonja Kukman, univ. dipl. ekon., 
Liljana Vovk, prof. slov. j., univ. 
dipl. bibliot. 

POVEZAVA NAČEL UČINKOVITEGA PISNEGA 
POSLOVNEGA IN TRŽENJSKEGA KOMUNICIRANJA ZA 
DVIG KAKOVOSTI PRI DELU S ŠTUDENTI 

Jasna Rojc, prof. um. zgod. in 
univ. dipl. prim. jez. 

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ KOT PRIPRAVA NA 
SAMOZAPOSLITEV 

Milena Jerala VLOGA ORGANOV JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
PRI ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTNIH STORITEV 

mag. Mitja Pucelj KLJUČNE TEŽAVE PRI USPOSTAVLJANJU 
USTREZNEGA UPRAVLJANJA KAKOVOSTI POSLOVNIH 
PROCESOV 

15.50-16.00                 Sklepne misli in zaključek konference, dr. Andreja Križman 
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ZADOVOLJSTVO DELEŽNIKOV Z 
ZUNANJO EVALVACIJO NA EŠNM 

VSŠ 
 

mag. Iris Fink Grubačević in Blažena Košmerl, spec. manag. 
Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto 

blazena.kosmerl@guest.arnes.si 
iris.fink@guest.arnes.si  

 

POVZETEK 

 

V prispevku je prikazano, kako pomembna je zunanja evalvacija in kako deležniki 

Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole (EŠNM, VSŠ) izražajo zadovoljstvo z 

izvedbo evalvacije. Uvodoma predstavimo splošna teoretična izhodišča o kakovosti na 

višjih strokovnih šolah, vlogo Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, 

namen in potek zunanje evalvacije. Predstavljena je EŠNM, VSŠ ter postopek 

organizacije in izvedbe zunanje evalvacije. Bistvena ugotovitev raziskave je, da je 

zadovoljstvo deležnikov z izvedbo zunanje evalvacije zelo visoko. 

 
KLJUČNE BESEDE: kakovost, višje strokovne šole, zunanja evalvacija, NAKVIS,  zadovoljstvo 
  

mailto:blazena.kosmerl@guest.arnes.si
mailto:iris.fink@guest.arnes.si
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UVOD 

 
Verjamemo, da bi dandanes zaman iskali višjo strokovno šolo (VSŠ) v Sloveniji, ki si na tak ali 

drugačen način ne prizadeva za vzpostavitev kakovosti, saj si vsi želimo, da bi iz višjih šol odhajali 
diplomanti, ki bi pridobili ustrezne kompetence za uspešno opravljanje del in nalog v organizacijah.   

 
VSŠ se odzivajo na globalizacijo, mednarodne izzive in spremembe tudi s prizadevanji za 

izboljševanje kakovosti. Pri tem uporabljajo različne pristope, od nenehnih izboljšav, profesionalne 
odgovornosti, samoevalvacije, do nacionalnih kazalnikov, evalvacij in mednarodnih primerjav 
(www.nakvis.si). 

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE in zunanja evalvacija 

KAKOVOST NA VSŠ 

 
Sistem zagotavljanja kakovosti so vsi procesi, ki so pomembni za kakovostno delovanje šole, kot 

tudi za izpolnjevanje pričakovanja vseh, ki sodelujejo z organizacijo, od študentov, zaposlenih, 
delodajalcev, do ostalih v skupnosti. Cilj vseh je zaposljiv študent, zato za doseganje ciljev uporabljajo 
različna orodja za vodenje kakovosti. Eno izmed orodij za VSŠ so Zahteve vodenja kakovosti v VSŠ, 
izdelane in izdane v projektu Impletum, v letu 2011. Zahteve so z razlago povezane z Merili za 
zunanjo evalvacijo VSŠ, ki so nastale v okviru Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu 
(NAKVIS). 

NAKVIS 

 
Pristojnost NAKVIS-a je sprejetje mnenja o doseganju z zakonom predpisanih standardov, 

določenih z merili za zunanjo evalvacijo. (www.nakvis.si) 
 
»NAKVIS skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem šolstvu. Deluje 

vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem 
izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smernicami razvoja.« (www.nakvis.si) 

 
Pri svojem delovanju je agencija samostojna in neodvisna. Zavezujejo jo načela strokovnosti, 

neodvisnosti, odgovornosti, javnosti in transparentnosti, učinkovitosti in zavezanost k napredku. 
(www.nakvis.si) 

ZUNANJA EVALVACIJA NA VSŠ 

 
Agencija opravi lahko redno ali izredno zunanjo evalvacijo VSŠ, ki se konča z odločitvijo o 

doseganju z zakonom predpisanih standardov, določenih z merili. (Merila za zunanjo evalvacijo VSŠ, 
2011) 

 
Namen zunanje evalvacije je dati širši in strokovno objektiven pogled na delovanje šole ter 

povečati učinke samoevalvacije, da ne postane sama sebi namen, ali nekaj, kar je potrebno napisati, 
da nas drugi vidijo, kakšni bi želeli biti. Zato lahko rečemo, da zunanje evalvacije brez 

http://www.nakvis.si/
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samoevalvacijskega poročila ne more biti, saj se zunanji evalvatorji opirajo pri zunanji evalvaciji ravno 
na to poročilo. 

 
Področja, po katerih presoja NAKVIS kakovost na VSŠ so vpetost v okolje, delovanje VSŠ, kadri, 

študenti, materialni pogoji in zagotavljanje kakovosti. (Merila za zunanjo evalvacijo VSŠ, 2011) 
 
Evalvacijski postopki na VSŠ se razlikujejo od akreditacijskih postopkov v visokem šolstvu, saj se 

zaključijo z mnenjem sveta NAKVIS o izpolnjevanju Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) 
in merili za evalvacijo določenih standardov in ne s sprejemom odločitve o podaljšanju akreditacije 
VSŠ, ki je v pristojnosti ministrstva, kateri je pristojen za višje šolstvo, vendar pa mora ministrstvo  
upoštevati mnenje NAKVIS-a. 

 
V akreditacijskih in evalvacijskih postopkih svet NAKVIS-a imenuje skupino najmanj treh 

strokovnjakov, ki bodo izvajali zunanjo evalvacijo na izbrani VSŠ. Obvezen del evalvacijskih postopkov 
je obisk, ki pomeni celostno presojo VSŠ.  

 
Skupina strokovnjakov, od katerih mora biti eden iz tujine skrbno načrtuje obisk na višji  šoli, 

mesec dni pred obiskom, tako da skrbno pripravi urnik obiska, ki bo vplival na uspešno izvedeno 
zunanjo evalvacijo. Predsednik skupine vzpostavi stik z vodstvom šole oz. kontaktno osebo, ki je 
navedena na vlogi za izvedbo zunanje evalvacije, katero je predhodno šola poslala na svet NAKVIS-a. 
Predsednik načrtuje obisk šole v času rednih predavanj, pošlje urnik obiska, na katerem je seznam 
izpraševancev, kateri pa mora biti usklajen z vodstvom šole. Na seznamu izpraševancev morajo biti 
enakopravno zastopani vsi deležniki šole. Obisk skupine strokovnjakov traja en ali dva dni. (Debevec, 
Širok, 2013) 

 
Potek zunanje evalvacije je naslednji: 

- uvodno srečanje – predstavitev skupine strokovnjakov in namena evalvacije direktorju, 
ravnatelju, predsedniku komisije za kakovost, predsedniku strateškega sveta, predsedniku 
študentskega sveta in drugim deležnikom, 

- ogled šole in pogovor z naključno izbranimi študenti na šoli, 

- razgovor z vodstvom in s predstavniki organov šole, 

- razgovor s študentskimi predstavniki – s člani študentskega sveta  in predstavniki študentov v 
organih šole, 

- razgovor s študentskim referatom,  

- obisk študentov pri praktičnem izobraževanju in razgovor z njimi, 

- razgovor z diplomanti, s študenti, 

- razgovor z organizatorji praktičnega izobraževanje, mentorji in delodajalci, 

- razgovor komisije za kakovost, 

- razgovor s predavatelji, 

- razgovor s predavatelji druge lokacije, 

- razgovor s študenti pri vajah, 

- ogled knjižnice in razgovor s knjižničarko, 

- ustna predstavitev evalvacijskega poročila na zaključnem srečanju s predstavniki šole. 
(Debevec, 2013) 
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VSŠ mora skupini strokovnjakov zagotavljati ves čas presoje pomoč vodstva, kontaktno osebo, ki 
bo pojasnjevala morebitne nejasnosti, vso potrebno dodatno dokumentacijo, ki jo skupina potrebuje 
za svoje delo. (Debevec, 2011) 

 
Skupina strokovnjakov odda poročilo svetu NAKVIS, le-ta pa v treh mesecih pošlje skupno 

evalvacijsko poročilo presojani šoli. Šola v enem mesecu po prejetju poročila pošlje pripombe, nato 
svet NAKVIS izda končno evalvacijsko poročilo najpozneje v enem mesecu po prejetju morebitnih 
pripomb. (Debevec, 2011) 

ZADOVOLJSTVO DELEŽNIKOV Z ZUNANJO EVALVACIJO NA EŠNM VSŠ 

PREDSTAVITEV EŠNM VSŠ 

 
EŠNM, VSŠ deluje kot organizacijska enota že od leta 2000. Od takrat dalje so zagotavljali 

kakovost preko naključnih aktivnosti (npr. evalvacija zadovoljstva s študijskim procesom, 
predavateljev, letni razgovori). Z ustanovitvijo Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
(2006) je postalo uresničevanje kakovosti načrtno. 

 
V viziji je zapisano, da sta kakovost in zadovoljstvo študentov in diplomantov na prvem mestu. 

Vodstvo se je zavezalo, da bo preseglo pričakovanja študentov in organizacij v pokrajini in širše s 
stalnimi izboljšavami na vseh področjih dela. S svojim delom in ravnanjem je usmerjeno k poslovni 
odličnosti. 

 
Osnova za ugotavljanje zadovoljstva vseh zaposlenih, študentov, diplomantov in mentorjev 

prakse v podjetjih so pritožbe, pripombe, predlogi, pohvale in analiza anketnih vprašalnikov. 
Učinkovitost dela nenehno izboljšujejo z določanjem ustreznih politik in ciljev kakovosti, z analizo 
rezultatov, z izvajanjem korektivnih in preventivnih ukrepov ter s predlogi za izboljšavo delovanja 
vseh deležnikov višje šole. 

Izvedba zunanja evalvacije 

 
V letu 2012 je šola dobila najavo NAKVIS-a za zunanjo evalvacijo. Ravnateljica, predsednik in 

članica Komisije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti ter referentka so bili tim, ki je začel z 
izpolnjevanjem zahtevanega obrazca in priložili ustrezne dokumente. Potrebno je bilo izdelati 
povzetke različnih poročil. Veliko je bilo zajetega že v Samoevalvacijskih poročilih, ki so bili izdelani po 
smernicah projekta Impletum. 

 
Sledile so priprave ostalih deležnikov na srečanje s komisijo NAKIS-a. Ko je bil dorečen datum in 

izdelan okvirni urnik pogovorov, je vodstvo višje šole sklicalo sestanke s predsedniki vseh organov 
šole, z namenom, da se jih ponovno usmeri v pregled obstoječe dokumentacije. Predsedniki organov 
so imeli nato sestanke s svojimi člani. Sklicana je bila izredna seja predavateljskega zbora, kjer so se 
pogovorili o delu, skupnih pričakovanjih, pomenu zunanje evalvacije za šolo, ipd. Mentorje v 
podjetju, predstavnike delodajalcev ter diplomante so seznanili z namenom zunanje evalvacije. Vsi so 
privolili v sodelovanje in s tem izrazili pripadnost ter skrb za ugled višje šole. 
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RAZISKAVA 

 
V raziskavo o zadovoljstvu deležnikov z zunanjo evalvacijo na EŠNM, VSŠ so bili zajeti sodelujoči 

na zunanji evalvaciji: redni in izredni študenti, redno zaposleni in pogodbeni predavatelji, diplomanti, 
mentorji prakse iz različnih podjetij, predstavniki delodajalcev in drugih lokalnih institucij, s katerimi 
šola sodeluje, direktor zavoda, vodstvo višje šole, administrativno osebje, vzdrževalec učne 
tehnologije, knjižničarka.  

 
Raziskovali smo zadovoljstvo vseh sodelujočih v razgovorih s komisijo NAKVIS-a, z 

informiranostjo, pripravo, organizacijo in izvedbo zunanje evalvacije ter zadovoljstvo z višjo šolo v 
določenih kazalnikih kakovostnega dela.  

METODOLOGIJA IN VZOREC 

 
Spletni vprašalnik je vseboval vprašanja o informiranju, pripravi, organizaciji, izvedbi in rezultatih 

zunanje evalvacije ter vprašanja o zadovoljstvu določenih kazalnikov sodelovanja z višjo šolo. Izdelan 
je bil v Google Drive. 

 
Spletni vprašalnik je bil poslan po e-pošti vsem sodelujočim pri zunanji evalvaciji (60). Vprašalnik 

je izpolnilo 42 anketirancev, kar predstavlja  70 %  vseh sodelujočih. Podatke smo obdelali z Excelom. 

REZULTATI RAZISKAVE 

 
V Grafu 1 je prikazano, da je na anketo odgovorilo 12 zaposlenih na višji šoli (redno in 

pogodbeno), 17 študentov, 8 diplomantov ter 5 zunanjih predstavnikov (mentorji prakse v podjetjih, 
predstavniki delodajalcev).  

 

 
 

Graf 1: Ciljna skupina sodelujočih na zunanji evalvaciji 
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Preverili smo, kako so bili anketiranci zadovoljni z organizacijo, pripravo in izvedbo zunanje 
evalvacije na VSŠ. Rezultati odgovorov so prikazani v grafu 2. Pri interpretaciji smo združili oceni 4 in 
5 kot visoko stopnjo strinjanja. 

 
Rezultati so pokazali, da je 96% anketirancev od vodstva višje šole dobilo pravočasne informacije 

o najavi obiska zunanje evalvacije, 93% se strinja, da je bilo informacij o pomenu zunanje evlavacije, 
načinu izvedbe ter njihovi vlogi pri evalvaciji dovolj. Vodstvo šole je podalo ustrezne usmeritve za 
pripravo na zunanjo evalvacijo (93%). 

 
Anketiranci so v 95% ocenili, da so imeli za pripravo na razgovor s komisijo dovolj časa. V 93% so 

ocenili, da so imeli na voljo vso potrebno gradivo. 
 
Zanimalo nas je, kako so doživljali odnos članov komisije do njih, kako so se počutili na razgovorih 

in kakšna je bila komunikacija na razgovorih. To so pomembni elementi za vzpostavitev dobrega stika 
in uspešen pretok informacij. Da je bil odnos članov komisije spoštljiv, jih je ocenilo 95%, v istem 
odstotku (95%) tudi pozitivno naravnan in izredno profesionalen (98%). Deležniki višje šole so ocenili, 
da je komisija v celoti delovala visoko profesionalno.  

Če želimo, da vzpostavimo dobro komunikacijo s sogovornikom, ga moramo spoštovati in 
dopustiti komunikacijo na istem nivoju, v obeh smereh. Sogovornik ne sme dobiti občutka 
manjvrednosti, premoči in vplivanja.  

 
Anketiranci so zaznali komunikacijo s člani komisije kot iskreno (95%), dvosmerno (90%) in 

usmerjeno v iskanje rešitev (93%). Vprašanja članov komisije so bila ocenjena kot visoko strokovna 
(93%) in povezana z delom v stroki, na šoli, sodelovanjem šole z okoljem (95%). Ta visok odstotek 
ocenjujemo kot dober pokazatelj tega, da so člani komisije dobro usposobljeni za izvajanje zunanje 
evalvacije, imajo razvite komunikacijske veščine, zelo dobro poznajo višješolski sektor, delovne 
procese, zakonodajo. 

 
Vzdušje na pogovorih so ocenili kot pozitivno (93%), kar je spodbudna povratna informacija za 

člane komisije NAKVIS-a. Deležnikom, ki so bili vpleteni v zunanjo presojo kakovosti, se je dogodek 
vtisnil kot prijetna izkušnja, ki bo vplivala na pozitivno sprejemanje vsega, kar bo v prihodnosti 
povezano z novo presojo in pripravo nanjo. 

 
Urnik razgovorov komisije z deležniki se je pripravil v sodelovanju z vodstvom višje šole.  

Anketiranci so urnik v 88% ocenili kot dobro pripravljenega. Menimo, da se je bilo težje prilagoditi 
uram predvsem zunanjim sodelujočim, ker so bili razgovori v službenem času. V 95% so bili vseeno 
zadovoljni s potekom, saj ni prihajalo do kakšnih zamud in nepotrebnega čakanja. 

 
Anketiranci so v 98% potrdili, da so bili seznanjeni z rezultati zunanje evalvacije. Vodstvo šole je 

takoj, ko je prejelo Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole, vse deležnike  seznanilo z 
ugotovitvami in morebitnimi priložnostmi za nadaljnje izboljšave. Šola mora delovati transparentno, 
zato smo zadovoljni s tem rezultatom, ki potrjuje kakovosten pretok informacij. Rezultati so bili za 
večino (93%) pričakovani, saj so zaupali v svoje odlično delo na višji šoli. Ocenili so (93%), da rezultati 
zunanje evalvacije kažejo na kakovostno delo višje šole.  
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Graf 2: Zadovoljstvo z zunanjo evalvacijo 
 

Zanimalo nas je, kako so deležniki zadovoljni z zagotavljanjem kakovostnega vodenja, dela s 
študenti in odnosi, kar posledično pripelje do odličnosti in dobrega ugleda v okolju. Rezultati 
odgovorov so prikazani v grafu 3. Pri interpretaciji smo združili oceni 4 in 5 kot visoko stopnjo 
zadovoljstva. 

 
Rezultati so pokazali, da je 98 % zelo zadovoljnih s sodelovanjem z vodstvom šole, kar pomeni, da 

je v ozadju zaupanje v kakovostno delo na šoli. Usmerjenost v skupne cilje je za višjo šolo zelo 
pomembna in v 95% so zelo zadovoljni z usmerjenostjo v skupne cilje, kar pomeni, da se jih tudi 
trudijo uresničevati. Naslednji element na poti k odličnosti je pripadnost višji šoli, ki jo izražajo vsi, ki 
verjamejo v uspeh višje šole. Rezultati so pokazali, da je 93% zadovoljnih in prepoznavajo pomen 
izražanja pripadnosti. Spraševali smo, kakšno je zadovoljstvo z informiranostjo deležnikov in 
ugotovili, da jih je kar 92% zelo zadovoljnih. Kot so pokazali  že predhodni rezultati, je 
transparentnost delovanja zelo pomembna za vzbujanje občutka zaupanja v kakovostno delo. Ne 
preseneča rezultat, da so vsi (100%) anketiranci zelo zadovoljni s prijaznim odnosom  do vseh 
deležnikov in tako laže uresničujejo cilje kakovosti. Preverili smo zadovoljstvo deležnikov z vpetostjo 
šole v lokalno okolje in 83% jih je zadovoljnih. Izzivi so predvsem na področju povezovanja z 
gospodarstvom. 

 

 
 

Graf 3: Zadovoljstvo s sodelovanjem z višjo šolo 
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ZAKLJUČEK 

 
Evalvacija v vzgoji in izobraževanju je postala stalnica. Včasih se je evalviralo nenačrtno, sedaj pa 

je to postala sistematična praksa, ki se smatra tudi kot konkurenčno prednost na izobraževalnem 
trgu. To prepoznajo vsi tisti, ki jim kakovostno delo in odnosi na poti k strokovni in osebni odličnosti 
pomeni veliko.  

Zunanja evalvacija, ki jo je izvedel NAKVIS, je bila na EŠNM, VSŠ sprejeta pozitivno. Rezultati 
raziskave so pokazali, da je bila večina deležnikov zadovoljna s pripravo, organizacijo in izvedbo 
zunanje evalvacije. Prav tako je bila večina zadovoljna  z odprto in korektno komunikacijo članov 
komisije ter s pozitivnim odnosom. Rezultati presoje so bili v skladu s pričakovanji, kar je še okrepilo 
pozitiven vtis pri deležnikih. Sodelovanje z vodstvom  in zadovoljstvo z delom na višji šoli je zelo 
dobro, kar daje še dodaten zagon za uresničevanje zastavljene poti k odličnosti. 
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ORODJE »RADAR« KOT METODA 

IZBOLJŠEVANJA KAKOVOSTI 
IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

 
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. 

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Višja strokovna šola 
karmen.grudnik@sc-sg.si 

 

POVZETEK  

 
V prispevku analiziram orodje »radar« kot metodo (samo) ocenjevanja študentove študijske 

pripravljenosti/učinkovitosti na podlagi izvedbe raziskave študijske učinkovitosti skupine rednih 
študentov v študijskih letih 2011/12 in 2012/13. SWOT analiza uporabe orodja kaže, da predavatelj s 
pomočjo te metode dobi izhodišča za uvedbo izboljšav v izobraževalnem procesu, študent pa se zave 
stanja svoje študijske učinkovitosti in izve, kje naj prične z izboljšavami. Na radarski sliki so študenti 
najnižje ocenili sprotno delo in načrtovanje priprave na izpit. 
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TEORETIČNA IZHODIŠČA IZDELAVE RADARSKE SLIKE 

 
Radarsko sliko izdelamo po korakih (Marolt in Gomišček, 2005): 
1. Sestavimo primeren tim, ki bo ocenjeval doseženo uspešnost in učinkovitost iz različnih zornih 

kotov. 
2. Izberemo kategorije, ki jih bomo ocenjevali. Praviloma uporabimo 5 do 10 kategorij. Smiselno je, 

da kategorije ustvarimo s pomočjo timskega ustvarjanja/iskanja idej. Za vsako kategorijo 
določimo kriterije oziroma minimalno in maksimalno uspešnost. 

3. Izdelamo sliko, in sicer pripravimo krog s toliko polmeri, kolikor je kategorij/dejavnikov, ki se 
bodo ocenjevali. Vsak polmer ima svojo oznako in skalo ocenjevanja od 0 (v centru kroga) do n 
(obod kroga), ki označuje maksimalno učinkovitost.  

4. Ocenimo učinek v vsaki kategoriji tako, da ga označimo s točko na polmeru. 

5. Povežemo ocene v vseh kategorijah. 

OCENA ŠTUDIJSKE UČINKOVITOSTI REDNIH ŠTUDENTOV VSŠ SG S POMOČJO 
RADARSKE SLIKE 

CILJI RAZISKAVE 

 
Prvi cilj raziskave je bil ugotoviti, kako študenti ocenjujejo svojo pripravljenost na učinkovit študij. 

Predavatelji višjih šol se namreč pogosto srečujemo s problemom študijske 
neuspešnosti/neučinkovitosti, predvsem rednih študentov. Da bi izboljšali rezultate izpitnih rokov, na 
šoli uporabljamo različne pristope: tutorstvo, svetovanje študentom, seminarji, dodatno 
izobraževanje ipd. Samoocena študenta na radarski sliki dodatno odkriva vzroke študentove 
uspešnosti/neuspešnosti.  

 
Drugi cilj ocene na radarski sliki pa je študentom podati informacije o stanju njihove študijske 

učinkovitosti, jih o stanju osvestiti in jim posledično dati možnost, da sami prepoznajo, kje naj začnejo 
z izboljšavami. 

METODA IN POTEK RAZISKAVE 

 
Raziskava je potekala v dveh zaporednih študijskih letih, obakrat s študenti drugega letnika, v 

okviru vaj predmeta »Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti«. V študijskem letu 2011/12 je v 
ocenjevanju sodelovalo 18 študentov, v študijskem letu 2012/13 pa 22 študentov. S pristopom 
kreiranja idej, torej možgansko nevihto, je prva skupina študentov določila 6 kategorij ocenjevanja 
študijske učinkovitosti (od A do F) in pri vsaki kategoriji so določili skalo ocen. Da bi preverila 
ustreznost zastavljenih kategorij, sem v študijskem letu 2012/13 novi skupini študentov kategorije 
predstavila in dala v razpravo. Študenti so se z zastavljenimi kategorijami strinjali, z možgansko 
nevihto pa določili še dve dodatni kategoriji (G in H) in pripadajoči skali ocen. Obe skupini sta izhajali 
iz predpostavk, da središče kroga, ocena 0, pomeni, da aktivnosti ni, ocena 1 pa že pomeni minimalno 
aktivnost. Študenti so nato ocenili svojo študijsko učinkovitost vsak na svoji radarski sliki. Anonimnost 
njihove samoocene na radarju ni bila zagotovljena. V letu 2011/12 je ocenjevanje potekalo na šestih 
kategorijah (od A do F) in v letu 2012/13 pa na vseh osmih kategorijah:  
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A – uporaba gradiva (skripta, PowerPoint predavanj, gradivo v spletni učilnici) 
Ocena 1: Vem, da je gradivo na razpolago oz. v spletni učilnici. 
Ocena 2: Pregledam vsebino razpoložljivega gradiva in gradiva v spletni učilnici. 
Ocena 3: Gradivo uporabim, če me k temu izrecno napoti predavatelj.  
Ocena 4: Gradivo uporabim, če manjkam na predavanjih ali če so zapiski pomanjkljivi, v teh 

primerih naštudiram manjkajočo snov s pomočjo gradiva in dopolnim (svoje) zapiske.  
Ocena 5: S pomočjo gradiva sproti, in ko se pripravljam na izpit, pregledam in dopolnim zapiske s 

predavanj in svoje razumevanje. 
 

B - sodelovanje na predavanjih 
Ocena 1: Predavanj se udeležujem, če je to potrebno, da izpolnim pogoje za pristop k izpitu in ne 

sodelujem. 
Ocena 2: Udeležujem se predavanj in občasno sledim vsebini predavanj. 
Ocena 3: Predavanj se ne udeležujem redno, a kadar se udeležim, si prizadevam, da si zapomnim 

čim več. 
Ocena 4: Predavanj se praviloma udeležujem, si prizadevam, da si zapomnim čim več, si 

oblikujem uporabne zapiske. 
Ocena 5: Predavanj se udeležujem redno, sodelujem s primeri, vprašanji, v razpravi in si 

prizadevam, da si zapomnim čim več, oblikujem uporabne zapiske. 
 

C - sodelovanje na vajah 
Ocena 1: Vaj se udeležujem, da izpolnim pogoje za pristop k izpitu in ne sodelujem. 
Ocena 2: Vaj se praviloma udeležujem in občasno sledim vsebini vaj. 
Ocena 3: Vaj se praviloma udeležujem in sledim vsebini, naloge občasno rešim. 
Ocena 4: Vaj se udeležujem redno in kadar se udeležim, si prizadevam, da si zapomnim čim več, 

rešim dodeljene naloge. 
Ocena 5: Vaj se udeležujem redno, sodelujem s primeri, v razpravi ter si prizadevam, da si 

zapomnim čim več, naloge rešim tako, da snov utrdim in da mi rešene vaje kasneje lahko služijo kot 
pripomoček pri pripravi na izpit. 

 
D - izpolnjevanje obveznosti za kreditne točke  

Ocena 1: Obveznosti ne izpolnjujem, vem pa, kaj moram narediti, da pridobim KT in izpolnim 
pogoje za pristop k izpitu. 

Ocena 2: Obveznosti izpolnjujem deloma (nekaj jih bom naslednje leto). 
Ocena 3: Obveznosti izpolnjujem, da izpolnim pogoje, a zamujam postavljene roke. 
Ocena 4: Obveznosti izpolnjujem, da izpolnim pogoje in zvišam oceno (če se to da), praviloma se 

držim rokov. 
Ocena 5: Obveznosti izpolnjujem v dogovorjenem roku ter storim vse, da z opravljeno 

obveznostjo izpolnim tudi kriterije za zvišanje ocene. 
 

E - Način priprave na izpit 
Ocena 1: Brez priprave grem na izpit, da vidim, koliko znam.  
Ocena 2: Preberem zapiske. 
Ocena 3: Naučim se po zapiskih. 
Ocena 4: Snov se naučim po zapiskih in naštudiram poudarke, na katere je opozoril predavatelj 

pri predavanjih in vajah, poiščem tudi informacije o pogostih vprašanjih na izpitnih rokih. 
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Ocena 5: Snov se naučim po zapiskih in gradivu (skripta, gradivo v spletni učilnici idr.), naštudiram 
poudarke, na katere je opozoril predavatelj pri predavanjih in vajah, poiščem tudi informacije o 
pogostih vprašanjih na izpitnih rokih. 

 
F - Načrtovanje priprave na izpit 

Ocena 1: Praviloma improviziram. Načrtujem samo vrstni red svojih pristopov k izpitom. 
Ocena 2: Načrtujem časovno pripravo na izpit, a se je redko držim. 
Ocena 3: Načrtujem časovno pripravo na izpit in se trudim časovno razporeditev upoštevati, a mi 

vseeno zmanjka časa. 
Ocena 4: Načrtujem časovno pripravo na izpit in jo upoštevam, a na koncu imam občutek, da kak 

dan zmanjka. 
Ocena 5: Načrtujem časovno pripravo na izpit in jo dosledno upoštevam.  
 

G - Sprotno delo 
Ocena 1: Ne delam sproti. 
Ocena 2: Sproti naredim toliko, kolikor zahteva predavatelj, vendar narejeno prepišem. 
Ocena 3: Sproti samostojno naredim toliko, kolikor zahteva predavatelj. 
Ocena 4: Določene dele snovi se naučim sproti, da lažje sledim predavanjem in vajam. Zares 

intenzivno pa se učim, ko se pripravljam na izpit. 
Ocena 5: Učim se sproti tako, da sproti s hitrim branjem vedno ponovim obravnavano snov, 

določene dele se tudi naučim, da lažje sledim vajam in predavanjem. Zares intenzivno pa se učim, ko 
se pripravljam na izpit. 

 
H – Motivacija 

Ocena 1: Ohranitev statusa. 
Ocena 2: Peta stopnja izobrazbe ni dovolj za zaposlitev. 
Ocena 3: Želja po izobrazbi. 
Ocena 4: Področje študija me zanima. 
Ocena 5: Na tem področju želim zaposlitev. 

UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PREDLOGI UKREPOV 

 
Povprečje ocen kategorij od A do F (leto 2011/12), oziroma od A do H (leto 2012/13, izračunano 

na podlagi vseh posameznih radarskih slik študentov obeh skupin, kažeta sliki 1 (18 sodelujočih) in 2 
(22 sodelujočih).  

 
Slika 1 kaže, da so študenti lanske skupine (leto 2011/12) dobro skrbeli za svojo študijsko 

učinkovitost, saj so štiri kategorije v povprečju ocenjene z oceno 4 ali več. 
 
Rezultati slike 2 kažejo slabše sodelovanje študentov te skupine (leto 2012/13) na predavanjih in 

vajah (kategoriji B in C), kar pa se ujema z nizko oceno sprotnega dela (kategorija G), saj je težje 
sodelovati, če snovi slediš sproti le, če te v to »prisili« predavatelj. To ugotovitev se da povezati tudi s 
kategorijo H (motivacija), kjer ocena kaže, da študenti sicer imajo željo po izobrazbi, niso pa 
prepričani, da želijo na tem področju tudi zaposlitev. 

 
Iz primerjave radarskih slik lahko ugotovimo, da je v povprečju letošnja skupina študentov nižje 

ocenila svojo študijsko učinkovitost. Najnižje sta ocenjeni kategoriji F (načrtovanje priprave na izpit) in 
G (sprotno delo). Tudi lanska skupina študentov najnižje ocenjuje kategorijo F, kar kaže na to, da 
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imajo študenti težave pri načrtovanju priprave na izpit. Visoka ocena kategorije A (uporaba gradiva) 
kaže na primerno razpoložljivost in uporabnost gradiva, saj ga študenti že sproti uporabljajo za 
dopolnitev zapiskov. Visoka je tudi ocena kategorije D (izpolnjevanje obveznosti), iz česar sklepam, da 
so te obveznosti naravnane dovolj motivacijsko. 

 
 

Slika 1: Rezultati samoocene študijske učinkovitosti v letu 2011/12 
Vir: Lasten 

 

 
 

Slika 2: Rezultati samoocene študijske učinkovitosti v letu 2012/13 
Vir: Lasten 
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Na podlagi ugotovljenega sem podala predlog Izobraževalnemu centru naše šole, da se za 
študente organizira seminar/delavnico na temo načrtovanja priprave na izpit. Ker ugotavljam tudi 
slabšo motiviranost za delo na področju, za katerega se izobražujejo, pa sem organizatorki 
praktičnega usposabljanja predlagala, da se pri iskanju delodajalcev poskuša intenzivneje slediti 
željam študentov in jim bolj približati področje dela. 

 
Pri svojem predmetu bom v predavanja in vaje vpletla več motivacijskih elementov, 

da bom s tem pripomogla k izboljšanju ocen kategorij B (sodelovanje na predavanjih) in 

C (sodelovanje na vajah). 

SWOT ANALIZA UPORABE ORODJA RADAR ZA SAMOOCENO ŠTUDENTOVE 
ŠTUDIJSKE UČINKOVITOSTI IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

 
Tabela 1: SWOT analiza orodja radar za samooceno študentove študijske učinkovitosti 

 

PREDNOSTI: 

- predavatelj dobi izhodišča za uvedbo izboljšav 
v proces izobraževanja, 

- študent se zave stanja svoje študijske 
učinkovitosti (»radar« da vizualno sporočilo), 
analizira stanje, 

- študent dobi izhodišča za izboljšave, 

- študent na podlagi rezultatov na radarski sliki 
izdela osebni študijski/izobraževalni načrt,  

- študent se nauči samoevalvacije. 

POMANJKLJIVOSTI: 

- izbrane kategorije ocenjevanja niso ustrezne 
(premalo individualizirane), 

- pomanjkljivo vrednotenje študijske 
učinkovitosti (na študijsko učinkovitost vpliva 
več dejavnikov). 

 

NEVARNOSTI: 

- študent nerealno oceni svojo študijsko 
učinkovitost,  

- študent nima motivacije za izboljšanje svoje 
učinkovitosti, zato ocena na radarju nima 
učinka. 

 

PRILOŽNOSTI: 

- prenos dobrih praks študijske učinkovitosti s 
študenta na študenta, 

- osveščanje študentov o pomembnosti 
kategorij na radarju za njegovo študijsko 
učinkovitost.  

 
Vir: Lasten 

 
Prednosti in priložnosti, ugotovljene s SWOT analizo, kažejo, da je študentovo samooceno na 

radarski sliki smiselno uvrstiti med orodja, na podlagi katerih se postavljajo ukrepi izboljšav za dvig 
študentove uspešnosti pri študiju. 

 
Predlogi izboljšav za odpravljanje nevarnosti in pomanjkljivosti: 

- študent izvede samooceno anonimno; 
- študent sam izbere/zamenja/doda kategorije, ki bolje odražajo njegovo osebnost in se oceni na 

radarski sliki; 
- preverjanje učinkov ukrepov, ki so sledili samooceni, s ponovno samooceno na radarju. 
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ZAKLJUČEK 

 
V Poslovniku kakovosti Višje strokovne šole (Šolski center Slovenj Gradec, 2011) je zapisano, da je 

eno izmed temeljnih izhodišč sistema vodenja kakovosti osredotočenost na študente, saj so ti končni 
razsodnik kakovosti naših storitev, vendar je potrebno vedeti, da se ti razlikujejo v svojem 
predhodnem znanju, lastnostih, sposobnostih in potrebah, zato jim moramo potrebno izobraževanje 
čim bolj individualizirati ter prilagoditi. 

 
Orodje radar omogoča, da izvemo več o pripravljenosti študenta na učinkovit študij in 

prilagodimo svoj način dela. Poleg tega študente osvestimo o »stanju« njihove študijske učinkovitosti 
in jim damo izhodišče, da v svoj osebni izobraževalni načrt vključijo izboljšave. 

VIRI 

 
Marolt, J., in Gomišček, B. Management kakovosti. Kranj: Moderna organizacija, 2005.  
Poslovnik kakovosti Višje strokovne šole v skladu s standardom ISO 9001:2000. Slovenj Gradec: 

Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola, 2011. 
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EVALVACIJE KOT ORODJE STALNIH 

IZBOLJŠAV KAKOVOSTI NA 
EKONOMSKI ŠOLI MURSKA 

SOBOTA, VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 
 

Ivana Domjan, univ. dipl. ekon. 
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota 

ivana.domjan@guest.arnes.si 

 

POVZETEK  

 
Pregled rezultatov evalvacij kot orodje stalnih izboljšav sistema vodenja kakovosti na Ekonomski 

šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli (v nadaljnjem besedilu VSŠ MS) daje učinkovite rezultate za 
izboljšanje pedagoškega procesa, partnerskega odnosa z okoljem in splošnega počutja na šoli. Tako v 
sodelovanju s študenti, predavatelji in delodajalci izvajamo spletno anketiranje z vprašalniki 
EVIDENCA, ki so jih razvili tudi znotraj delovne skupine »Aktivnosti 9 Kakovost« v projektu 
IMPLETUM. Korak dalje predstavlja analiza rezultatov samoevalvacijskih poročil, kjer spremljamo 
trende gibanja povprečnih ocen deležnikov, ki sodelujejo v procesu ocenjevanja in so osnova za 
planiranje izboljšav in realizacijo. 
  

mailto:ivana.domjan@guest.arnes.si
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UVOD 

 
Cilji ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na VSŠ MS so usmerjeni v izboljševanje zadovoljstva 

vseh deležnikov šole. Omenjeni proces poteka s pomočjo anketiranja študentov, predavateljev, 
delodajalcev, mentorjev na praktičnem izobraževanju in diplomantov, z zbiranjem predlogov, 
pripomb in pritožb vseh, ki so povezani s šolo ter s pomočjo zunanjih presoj. 

 
Vsako študijsko leto se izdela samoevalvacijsko poročilo kot samostojen dokument, ki ga 

pripravita ravnatelj VSŠ MS in člani Komisije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Ker želimo na 
VSŠ MS spremljati proces izboljševanja kakovosti na vseh področjih in po vseh deležnikih, ki so 
vključeni v delovanje šole, smo se odločili, da spremljamo trende gibanja povprečnih ocen od 
študijskega leta 2008/09 naprej. V prispevku bo predstavljeno obdobje od omenjenega študijskega 
leta do leta 2011/12, saj je samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2012/13 trenutno v fazi 
izdelave. V referatu nisem obravnavala vsebine ukrepov, ampak sem prikazala orodje, kako jih 
evidentiramo, analiziramo in koristno uporabimo. 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 

 

Vsebina samoevalvacijskega poročila je izdelana v skladu s priporočili smernic, ki so jih pripravili 
člani delovne skupine Aktivnost 9 Kakovost.   

 
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2011/12 obsega: 

 Uvod 

 Podatke o šoli 

 Opis metod in postopkov spremljanja kakovosti 

 Oceno stanja po področjih 
o Upravljanje in vodenje 
o Prostori, oprema, knjižnica 
o Izobraževanje – študijska dejavnost 
o Praktično izobraževanje 
o Športne aktivnosti 
o Druge aktivnosti študentov in predavateljev 
o Zdravniški pregledi za študente 
o Delo predavateljskega zbora, študijske komisije in strokovnih aktivov 
o Komisija za kakovost 
o Strateški svet 
o Strokovno izpopolnjevanje predavateljev 
o Tutorstvo 
o Kreativni center 
o Ostale aktivnosti 

 Plan dela za naslednje študijsko leto 
o Plan dela po programih in letnikih 
o Zagotavljanje pogojev za izobraževanje 

 Sodelovanje z drugimi šolami, delodajalci, zbornicami in združenji 
 Samoevalvacija izobraževalnega dela 
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 Predlog vpisa za naslednje študijsko leto 

 Zaključek uresničevanja načrtov ter predlogi za izboljšave 
 

K omenjeni vsebini samoevalvacijskega poročila so dodane še priloge: 

 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na Ekonomski šoli Murska Sobota, VSŠ je priloga, ki 
vsebuje rezultate merjenja zadovoljstva študentov, zaposlenih (predavateljev), delodajalcev, 
mentorjev praktičnega izobraževanja in diplomantov s pomočjo elektronskih anket in njihove 
trende gibanja povprečnih ocen po študijskih letih. 

 Poročilo o sistematičnem zbiranju pripomb in predlogov ter njihovi realizaciji v evalviranem 
študijskem letu. 

 Poročilo o notranji presoji v evalviranem študijskem letu 

 Predlog dela komisije za kakovost na Ekonomski šoli Murska Sobota, VSŠ v evalviranem 
študijskem letu. 

 Cilji ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

 Tutorstvo – rezultati anketiranja študentov 

 Vpetost v okolje, delovanje VSŠ MS, kadri, študenti, materialne razmere, zagotavljanje 
kakovosti. 
 

UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA EKONOMSKI ŠOLI MURSKA 
SOBOTA, VIŠJI STROKOVNI ŠOLI  

 
Izboljševanje zadovoljstva vseh deležnikov, ki so povezani z delovanje VSŠ MS omogoča večjo 

kvaliteto dela vsem deležnikom v izobraževalnem procesu. Izboljševanje kakovosti poteka s pomočjo: 

 anketiranja – na osnovi rezultatov anket se sprejmejo ukrepi za izboljšanje tistega, kar je za 
šolo pomembno. Iz vizije šole izhaja »postati središče odličnosti«, merljivi cilj pri anketah na 
5-stopenjski lestvici predstavlja oceno nad 4,5.  

 predlogov (pripomb, pritožb) za izboljšanje, ki se sistematično zbirajo v skrinjici predlogov, 
pripomb, pritožb, preko predstavnikov študentov v Komisiji za ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti, preko predavateljev med neformalnimi razgovori, preko tutorjev–predavatljev, 
tutorjev–študentov in podobno. Na osnovi danih pobud in predlogov, pripomb ali pritožb se 
določijo ukrepi za izboljšanje, ki se po možnosti izvedejo v čim krajšem času (direktor ali 
ustrezen organ na VSŠ MS). 

 notranje presoje, kjer se ugotavljajo morebitna neskladja in se podajo priporočila za dvig 
kakovosti dela presojanca. 

 zunanje presoje strokovnjakov NAKVIS-a. 
 

V nadaljevanju predstavljam analizo spremljanja trendov dejavnikov, ki smo jih določili v 
študijskem letu 2008/09 in so imeli povprečno oceno nižjo od 4,5, saj ti predstavljajo priložnost za 
izboljšave. Zaradi obsežnosti analize sem izbrala le dva dejavnika, ki bosta predstavljena tabelarično 
in grafično prav zaradi nazornosti prikaza obravnavanega problema. Trendi so prikazani v odseku 
povprečnih ocen med 3 in 5, s korakom 0,20. 

 
Dejavnik: Raven zahtevnosti predmeta (obseg predavanj, vaj in samostojnega dela) je ustrezna 

glede na število kreditnih točk predmeta. 
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Prikaz in izračun povprečnih ocen analiziranega dejavnika je izračun povprečja vseh ocen vseh 
predmetov, ki se izvajajo na VSŠ MS, ki so jih ocenili študenti. 

 
Tabela 1: Povprečne ocene študentov o ravni zahtevnosti predmeta in kreditnih točkah v 

študijskih letih od 2008/09 do 2011/12 
 

Študijsko leto Povprečna ocena 

2008/09 4,16 

2009/10 4,25 

2010/11 4,38 

2011/12 4,45 

 

 
 

Slika 1: Povprečne ocene študentov o ravni zahtevnosti predmeta in kreditnih točkah v študijskih 
letih od 2008/09 do 2011/12 

 
V vsakem študijskem letu vodstvo šole in Komisija za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

analizira posamezni dejavnik, poda ugotovitve in predloge za izboljšanje. O rezultatih, predlogih in 
ukrepih se seznani predavateljski zbor in študente preko predstavnikov študentov v Komisiji za 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. 

 
Vsak predavatelj na individualnih razgovorih z vodstvom šole prejme rezultate svojih povprečnih 

ocen po vseh dejavnikih in povprečno oceno za celotno VSŠ MS po posameznih dejavnikih. Če želi 
izboljšati kakovost svojega dela, si lahko sam izdela enako analizo, ki jo za svoj predmet predstavljam 
kot primer v nadaljevanju. 

 
Izbrala sem dejavnik ocenjevanja ravni zahtevnosti predmeta in ustreznost kreditnih točk za 

predmet Poslovna matematika s statistiko, saj sem omenjeni dejavnik predstavila tudi kot povprečno 
oceno za celotno VSŠ MS. Povprečne ocene so prikazane tako za redne (R) kot za izredne študente (I). 
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Tabela 2: Povprečne ocene študentov o ravni zahtevnosti predmeta in kreditnih točkah pri 
predmetu PMS v študijskih letih od 2008/09 do 2011/12 

 

Dejavnik 

Delež v % po študijskih letih 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

R  (I) R I R I R I 

ravni 
zahtevnosti 
predmeta in 

kreditnih točkah 

4,11 3,92 
3,

70 
4,39 

4,
50 

4,
69 

4,
15 

4
,25 

 

 
 

Slika 1: Povprečne ocene študentov o ravni zahtevnosti predmeta in kreditnih točkah pri 
predmetu PMS v študijskih letih od 2008/09 do 2011/12 

 
Na ta način dobi predavatelj povratno informacijo o oceni zahtevnosti svojega predmeta s strani 

študentov. Sama vodim analizo tako za redne kot za izredne študente in sprejemam ukrepe za 
izboljšanje dela v pedagoškem procesu, saj imam primerjavo s povprečno oceno na celotni VSŠ MS in 
primerjavo med posameznimi študijskimi leti za svoj predmet. V spletni anketi imajo študenti 
možnost zapisati, kaj se jim je zdelo dobro, kje so pomanjkljivosti, svoje predloge za izvedbo 
predmeta, kaj je bilo pozitovno, dobro, kaj so pomanjkljivosti, kaj bi bilo potrebno izboljšati. 

 
Drug možen način grafičnega prikazovanja in spremljanja rezultatov, ko ne izračunavamo 

povprečnih ocen, ampak merimo zadovoljstvo s stopnjami popolnoma zadovoljen/a, zadovoljen/a, 
delno zadovoljen/a, nezadovoljen/a, je prikaz s strukturnimi stolpci, ki omogočajo prikaz podatkov v 
deležih, izraženih v odstotkih. Kot primer navajam analizo anketiranja diplomantov, ki smo jih 
povprašali, kako so bili zadovoljni z izvedbo študijskega programa na VSŠ.   

 
Tabela 3: Zadovoljstvo diplomantov z izvedbo študijskega programa na VSŠ MS v študijskih letih 

od 2009/10 do 2011/12 
 

Trditev 
Delež v % po študijskih letih 

2009/10 2010/11 2011/12 

popolnoma zadovoljen/a 30,0 60,7 16,0 

zadovoljen/a 60,0 32,1 80,0 

delno zadovoljen/a 10,0   7,2   4,0 

nezadovoljen/a - - - 

1

2

3

4

5

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Redni

Izredni

povprečje šole
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Analiza kaže, da so študenti zadovoljni z izvajanjem študijskega programa. Zadovoljstvo v vseh 
opazovanih letih je večje od 90 %, kar je dobra ocena za VSŠ MS. Posebej izstopa študijsko leto 
2010/11, kjer je bilo kar 60 % študentov popolnoma zadovoljnih z izvedbo študijskega programa na 
VSŠ MS. Na osnovi primerjave z letom 2011/12 je smiselno analizirati dejavnike, ki so vplivali na tako 
dobro oceno in jih primerjati z dejavniki oziroma ukrepi, ki so bili sprejeti v študijskem letu 2010/11. 

 

 
 

Slika 1: Struktura zadovoljstva študentov z izvedbo študijskega programa na VSŠ MS v študijskih 
letih od 2009/10 do 2011/12 

SKLEP  

 
Predstavljeno orodje spremljanja trendov omogoča individualno analizo posameznemu 

predavatelju, Komisiji za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, predavateljskemu zboru in vodstvu 
šole. Na ta način pridobimo kvalitetne povratne informacije vseh deležnikov, ki sodelujejo v procesu 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dela na VSŠ MS. Analiza daje realne podatke za podrobno 
analizo dejavnikov, ki jih moramo ali želimo izboljšati. 

 
Na osnovi analize trendov se tako lahko sprejmejo ukrepi za izboljšanje procesa ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti za vsako študijsko leto. Dani prikaz omogoča spremljanje izboljševanja 
kakovosti posameznega dejavnika ali njegovo poslabšanje. Na ta način je omogočeno kontinuirano 
spremljanje delovanja zavoda po vseh ocenjevanih dejavnikih s kvalitetno analizo, možnostjo 
sprejemanja ukrepov za izboljšanje in možnostjo evidentiranja rezultatov ukrepov izboljšanja. Tako 
šola razpolaga s kvalitetno analizo korektivnih in preventivnih ukrepov, ki jih zahteva tudi zunanja 
presoja NAKVIS-a.  
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nastja.beznik@guest.arnes.si 
 

POVZETEK 

 
S ciljem vzpostavitve medinstitucionalnega sodelovanja nacionalnih in mednarodnih organizacij 

na vseh ravneh in v vseh smereh so v okviru bolonjskega procesa vzpostavljeni mehanizmi merjenja 
sistema kakovosti, ki to primerljivost in združljivost organizacij tudi omogočajo. V prvem delu 
prispevka je poudarjen pomen procesnega vodenja sistema kakovosti, ki je v drugem delu prispevka 
empirično prikazan na primeru izvajanja enega izmed temeljnih projektov na VSŠ ŠC Kranj. Potek 
izvajanja projekta Erasmus ter aktivnosti s spremljajočimi dokumenti in nosilci posameznih faz so 
prikazani v obliki grafičnega blok diagrama in podkrepljeni z analizo učinkovitosti po vnaprej 
določenih kriterijih, ki se preverjajo preko vmesnih in končnih kontrolnih točk izvajanja teh aktivnosti. 
  

mailto:nastja.beznik@guest.arnes.si
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PROCESNI PRISTOP VODENJA SISTEMA KAKOVOSTI   

 
Medkulturne kompetence so ključnega pomena za doseganje internacionalizacije in jih 

opredeljujemo kot zmožnosti ustreznega in učinkovitega komuniciranja z ljudmi drugih kultur, s 
katerimi si pridobivamo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, kot so sporazumevanje v 
maternem in tujem jeziku, socialne in državljanske kompetence, kompetence v znanosti in tehnologiji 
ter IKT kompetence, kompetence podjetništva ter kulture komuniciranja v domačem in tujem okolju.  
 

Tako mednarodni standard sistema kakovosti ISO 9001-2008 kot tudi vsi drugi standardi, ki 
izhajajo iz tega (Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole – Zahteve, ki je nastal v sklopu 
projekta Impletum, KzP: Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja idr.) spodbujajo uporabo  
procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti.  
Proces je dejavnost ali sklop dejavnosti, pri kateri vsi udeleženci po svojih pristojnostih in 
odgovornostih izvajajo tiste aktivnosti, ki z elementi obvladovanja in z uporabo virov pretvarjajo 
vhodne parametre v izhodne. Z namenom povečanja zadovoljstva odjemalcev je nujno potrebno, da 
se za posamezne aktivnosti pisno določi zaporedje izvajanja teh aktivnosti in in njihove medsebojne 
vplive. Iz opisa teh aktivnosti so jasno razvidne vloge in naloge izvajalcev in vnaprej določeni kriteriji 
za ugotavljanje učinkovitosti teh aktivnosti. Za nemoteno izvajanje teh aktivnosti mora inštitucija 
priskrbeti ustrezne vire za izvajanje. Mednje sodijo tako materialni viri kot tudi kvalitetne informacije, 
pri  tem pa je za učinkovito in uspešno izvajanje aktivnosti ključnega pomena, da se zaposleni 
zavedajo svoje vloge ter nalog in odgovornosti. To je izvedljivo le z dobro usposobljenimi zaposlenimi, 
ki imajo natančno definirane in opisanime aktivnosi ter jasno opredeljene odgovornosti. 

EMPIRIČNI DEL: PROCESNO IZVAJANJE PROJEKTA ERASMUS  

 
Eden izmed temeljnih projektov, ki ga izvajamo na VSŠ ŠC Kranj je projekt Erasmus. To je 

mednarodni projekt EU in orodje, preko katerega želimo tudi mi prispevati k uresničevanju 
internacionalizacije šolstva in v zvezi s tem k visokim medkulturnim kompetencam.  Gre za izvajanje 
različnih oblik mobilnosti v tujino in iz tujine. Študenti in zaposleni se lahko praktično usposabljajo in 
izobražujejo v tujini, predavatelji pa poučujejo v inštitucijah z EUC listino. Obenem lahko gostimo  tuje 
predavatelje, strokovnjake iz podjetij in tuje študente na naši inštituciji.  

OPIS IZVAJANJA PROJEKTA ERASMUS  

 
Vsako leto nacionalna inštitucija CMEPIUS objavi razpis za izvajanje mobilnosti v tujino, na 

katerega se prijavijo institucije z EUC-listino. Cmepius institucijam odobri finančna sredstva na 
podlagi izpolnjenih pogojev in glede na preteklo realizacijo. Glede na odobrena sredstva VSŠ ŠC Kranj 
za študente in zaposlene objavi javni razpis. Erasmus koordinator pomaga študentom in zaposlenim 
pri vseh aktivnostih, od prijave na razpis do predaje končnega poročila.  
 

Zaradi večje preglednosti je način procesnega pristopa izvajanja projekta Erasmus na Sliki 2 
(PRILOGA 1) opisan grafično. Iz procesnega grafičnega prikaza so dobro razvidne aktivnosti in vrstni 
red opravljanja teh aktivnosti ter odgovorne osebe za izvajanje teh aktivnosti. Obenem so razvidne 
kontrolne točke, kjer se preverja, ali dejansko poteka projekt tako, ko je planiran. Iz posamezne 
aktivnosti je razvidno, kdaj je podkrepljena tudi s pisno in/ali elektronsko dokumentacijo. 
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EVALVACIJA SISTEMA KAKOVOSTI PROJEKTA ERASMUS  

 
Evalvaciji mobilnosti pripisujemo velik pomen in jo uporabljamo kot orodje za doseganje 

kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, kot so: 
- preverjanje skladnosti realizacije s cilji projekta in smernicami Nakvis; 
- preverjanje in izvajanje stalnega izboljševanja lastnega dela.    
 

Obenem je evalvacija eno izmed pomembnih orodij za internacionalizacijo pri doseganju ne le 
celovite kakovosti v izobraževalni inštituciji temveč pomeni tudi ena izmed poti do poslovne 
odličnosti. S ciljem uresničevanja stalnih izboljšav skrbno spremljamo izvajanje projekta po vnaprej 
določenih kriterijih učinkovitosti in sicer: 

- KAZALNIK 1: povečevanje števila izmenjav; 
- KAZALNIK 2: širjenje mreže poslovnih partnerjev; 
- KAZALNIK 3: zadovoljstvo udeležencev izmenjave, ki ga spremljamo preko poročil, ki jih 

pripravijo študenti in zaposleni  po izmenjavi;  
- KAZALNIK 4: zadovoljstvo gostiteljev, ki ga spremljamo s povratnimi informacijami, ki jih 

dobimo z razgovori z gostitelji in preko poročil, ki nam jih le-ti posredujejo.  
 
Evalvacijo smo izvedli na sledeče načine:  

- z analizo podatkov o izmenjavah (število udeležencev, število podjetij);  
- z obdelavo standardnih poročil študentov po izmenjavi, ki jih predpisuje EU;  
- z izvedbo lastne ankete in obdelavo pridobljenih mnenj s strani študentov  VSŠ ŠC Kranj. 

REZULTATI MERJENJ IZVAJANJA PROJEKTA ZA 2012/2013 S KAZALNIKI 
UČINKOVITOSTI  

 

KAZALNIK 1 - Povečevanje števila izmenjav 
Od 2008/09 smo izvedli 33 izmenjav. Izvedenih je bilo 7 vsebinsko zelo uspešnih izmenjav naših 

študentov na praktično usposabljanje v podjetja, 21 izmenjav predavateljev oz. zaposlenih na 
praktično usposabljanje v podjetja in 5 incoming izmenjav. Od tega smo na naši inštituciji gostili 3 
strokovnjake iz tujega podjetja, ki so za naše študente in zaposlene izvedli 1 dnevno strokovno 
predavanje, 2 študenta pa sta prišla na praktično usposabljanje. Vse izvedene mobilnosti so prikazane 
na grafu 1.  

 

 
 

Graf 1: Vse izvedene mobilnosti na VSŠ ŠC Kranj po letih 
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Število izmenjav po letih narašča. Največje število mobilnosti je bilo izvedenih v Belgijo, če pa  
upoštevamo tudi periodo sodelovanja, pa največkrat in najdalj sodelujemo z Nemčijo in njegovo 
podružnico na Hrvaškem, saj smo izvedli skupno že 10 izmenjav. Iz grafa 2 lahko razberemo, v katerih 
podjetjih so bile izvedene mobilnosti po posameznih letih. 
 
KAZALNIK 2: širjenje mreže poslovnih partnerjev 
Število poslovnih partnerjev narašča. Do vključno leta 2012/13 smo sodelovali z 9 poslovnimi 
partnerji različnih držav. Najpogosteje sodelujemo s podjetjem Festo, d.o.o iz Nemčije, ki  ima 
predstavništva po celem svetu. Partnersko mrežo dosedanjih izmenjav prikazuje graf 2. 
 

 
 

Graf 2: Vse outgoing in incoming mobilnosti po podjetjih in letih 
 
Izvedli smo tudi 5 izobraževanj na naši inštituciji in sicer  so strokovnjaki iz tujih podjetij izvedli 3 x 
strokovno predavanje študentom in zaposlenim, oziroma STA mobilnost. Dvakrat smo gostili 
strokovnjake iz Nemčije, enkrat pa s Hrvaške.  V letu 12/13 pa smo bili prvič gostitelji mi in sicer za 2 
meseca dvema španskima študentoma  višje šole za informatiko, ki sta prišla k nam na praktično 
izobraževanje.  
 
KAZALNIK 3: zadovoljstvo udeležencev izmenjave - zaposleni  
Zadovoljstvo zaposlenih smo analizirali preko končnih poročil zaposlenih, ki so bili na praktičnem 
usposabljanju v tujini. Zanimala nas je ocena skladnosti pričakovanj (lestvica od 1-5) glede na 
dosežene cilje usposabljanja, ocena socialno/kulturne prednosti mobilnosti ter njihova splošna ocena 
izmenjave. Vsi zaposleni so svoje praktično izobraževanje ocenili z maksimalno oceno po vseh treh 
merilih. Zaposleni menijo, da so preko mobilnosti pridobili nove izkušnje in nova poznanstva. V 
poročilih so pohvalili delo Erasmus koordinatorja in poudarili, da so pomembne priprave na 
izobraževanje, kot so znanje tujega jezika, poznavanje ustanove, v kateri so opravljali izobraževanje in 
dobra priprava delovnega načrta. 
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Zadovoljstvo študentov, ki so bili na praktičnem usposabljanju smo merili na dva načina:  
- preko oddanih končnih poročil, standardiziranih s strani EU in  
- preko anketnega vprašalnika.  
  
Končna poročila študentov so zajemala 5 sklopov:  
Prvi sklop:  obdobje izobraževanja v tujini in motivacija 
Študentom, ki so bili na izobraževanju v tujini, se je zdelo obdobje dveh mesecev opravljanja 
izobraževanja prekratko; izkazalo se je, da se za izobraževanje odločajo predvsem v času poletnih 
počitnic. Najbolj pogosti motivacijski razlogi za tako odločitev so akademski, spoznavanje tuje kulture 
in jezika, nova poznanstva, karierna pot, novo okolje in evropska izkušnja. Zelo so bili zadovoljni z 
podporo mentorja, ki jim je bil dodeljen v instituciji gostiteljici. Z njegovo pomočjo so se tudi uspešno 
vključili v novo okolje. Obdobje usposabljanja v tujini in motivacijske razloge za usposabljanje 
prikazuje graf 4. 

 

 
 

Graf 4: Obdobje usposabljanja v tujini in motivacijski razlogi za usposabljanje 
 

Drugi sklop: informiranost in kakovost informacij 
Večina študentov je pridobila informacije o izobraževanju v tujini preko domače institucije in njihovih 
zaposlenih, predvsem pri Erasmus koordinatorju, malo pa še pri  profesorjih in iz brošur, ki so bile 
zelo koristne. Drugi sklop zajema tudi informacije o spodbujanju pri odločitvi za Erasmus 
izobraževanje, precejšno vlogo so odigrali podpora družine, prijateljev in Erasmus koordinatorja. Pri 
pridobitvi in izboru institucije je veliko vlogo odigrala pomoč Erasmus koordinatorja domače 
institucije. Pridobljene informacije o instituciji gostiteljici so ocenili kot zelo koristne. To prikazuje graf 
5. 

 

 
 

Graf 5: Informiranost in kakovost informacij o mobilnosti 
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Tretji sklop: nastanitev študenta v tujini   
Večinoma je študentom bivanje uredila institucija gostiteljica v sodelovanju z Erasmus 
koordinatorjem v matični instituciji. Ko pridejo na izobraževanje v tujino, jim je dodeljen tudi mentor 
s strani institucije gostiteljice in jim je vedno na voljo. Omogočen jim je dostop do knjižnega gradiva 
in interneta. (Graf 6) 
 

 
 
Graf 6: Ocena mentorja, namestitev študenta, dostopnost do različnih medijskih gradiv v času 

usposabljanja v tujini 
 

Četrti sklop: priznano uspešno zaključeno usposabljanje v tujini 
Uspešno opravljeno usposabljanje v tujini je priznano takrat, ko je v celoti izpolnjen delovni načrt, ki 
ga sporazumno podpišejo Erasmus koordinator, direktor in študent matične institucije pred odhodom 
na izobraževanje v tujini. Institucija gostiteljica izda študentu certifikat za opravljeno praktično 
usposabljanje. Ta certifikat pomeni zelo dobro referenco za študenta pri iskanju zaposlitve v domačih 
podjetjih. Če študent še nima opravljenega praktičnega usposabljanja v okviru rednega izobraževanja 
se certifikat, uporabi kot dokazilo in se mu to prizna. S tem si pridobi določeno število kreditnih točk. 
Postopek urejanja sporazuma, priznavanje obveznosti in uspešnosti izobraževanja so ocenili zelo 
visoko. (Graf 7) 
 

 
 

Graf 7: Mnenje o vodenju postopka in zaključku izobraževanja v tujini 
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Peti sklop: dodatne priprave na izobraževanje v tujini in dotacije za izobraževanje v tujini 
Študentje so imeli predvsem priprave glede tujega jezika - individualni obnovitveni tečaj. Iz poročil je 
razvidno, da je bil znesek dotacije večinoma izplačan pred odhodom na mobilnost. Razlika je bila 
izplačana naknadno ob predložitvi dokazil. Iz poročil je bilo razvidno, da so bile dotacije s strani 
Evropske unije malo manjše v primerjavi z realnimi stroški. Vsi študentje so bili pred odhodom 
obveščeni, da je dotacija s strani EU le sofinanciranje in so potrebovali dodatne vire prihodkov, kot so 
lastni prihranki, pomoč staršev in podobno. Kakšne so bile potrebe glede predpriprav, ocena višine 
dotacije in potrebe po lastnih virih financiranja prikazuje naslednji graf 8.  

 

 
 

Graf 8: Prikaz potrebe po predpripravah, ocenitev višine dotacije in potrebe po dodatnih 
lastnih finančnih virih 

REZULTATI MERJENJA ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV - ANKETA  

 
V nadaljevanju so predstavljeni podatki, pridobljeni s pomočjo ankete, ki je bila v izvajanju v času od 
16. 8. 2013 do 26. 8. 2013. Anketa je vsebovala 19 vprašanj, ki so bila zastavljena študentom VSŠ ŠC 
Kranj, ki so bili v preteklih letih na praktičnem usposabljanju v tujini, ali pa so bili na tem 
usposabljanju v času izvajanja ankete.  
 
Osebni podatki anketiranega: povprečna starost anketiranih študentov je 23,14 let. Vsi študentje, ki 
so bili na mobilnosti, so moškega spola. Prevladujoči način izobraževanja, v katerega so vpisani na 
VSŠ ŠC Kranj, je redni študij.  
 
Vrsta izvedene mobilnosti: 100 % anketiranih študentov je opravljalo praktično izobraževanje v tujini. 
(Graf 9) 

 

 
 

Graf 9: Vrsta izvedene mobilnosti 
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3. Gostujoča država: 57 % študentov je bilo na praktičnem izobraževanju v Nemčiji, 14 % v Španiji, 14 
% na Hrvaškem in 14 % študentov v Angliji. 
 
4. Trajanje izmenjave (od – do): Vsa praktična usposabljanja v tujini so potekala v poletnem času 
oziroma v času poletnih počitnic. 60 % študentov je bilo na praktičnem praktičnem usposabljanju za 2 
meseca, 20 % dva meseca in pol in 20 % pa približno za štiri mesece.  
 

Tabela 1: Trajanje praktičnega usposabljanja študentov v tujini 
 

  Datum od:   Datum do: 

 01. 07. 2012  
 29. 07. 2013  
 12. 07. 2010  
 28. 05. 2013  
 01. 07. 2012 
 11. 06. 2011 
 01. 07. 2009 

 31. 08. 2013 
 30. 09. 2013  
 30. 09. 2010  
 30. 10. 2013  
 31. 08. 2012 
 21. 09. 2011 
 30. 09. 2009 

 
6. Informiranost študentov glede možnosti in pravil: Vsi študentje so dobro poznali možnosti in 

pravila izobraževanja v tujini. (Graf 10) 
 

 
 

Graf 10: Poznavanje možnosti in pravil izmenjav 
 

6. Izvor informacije o izmenjavi: 86 % študentov je za možnosti izmenjave v tujino izvedelo preko 
Erasmus koordinatorja na matični šoli, 14 % študentov pa preko znancev in prijateljev. (Graf 11) 

 

 
 

Graf 11: Izvor informacije o izmenjavi 
 
7. Razlog za odhod na mobilnost: 86 % študentje so kot razlog navedli nove delovne izkušnje, 86 % 
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študentov novo znanje, 71 % študentov lažjo zaposlitev in 100 % študentov je poleg drugih razlogov 
navedlo tudi izziv. 57 % študentov je kot drugi razlog navedlo družabno življenje in 14 %  samostojno 
življenje. (Graf 12) 

 

 
 

Graf 12: Razlog za mobilnost v tujino 
 
7. Razlog, da se študenti bolj pogosto udeležujejo izmenjav v tujino: 86 % študentov je  mnenja, da 

se študentje ne odločajo pogosteje za izmenjavo zaradi strahu pred tujino, 43 % jih je mnenja, da 
se za tako izobraževanje ne odločajo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, 57 % pa, da zaradi 
slabšega znanja tujega jezika. 29 % je podalo vzrok nepriznavanje pridobljenih izkušenj s strani 
novega delodajalca. (Graf 13) 
 

 
 

Graf 13: Vzroki, zakaj se študentje bolj ne odločajo za izobraževanje v tujini 
 

9. Ocena dostopnosti in kvalitete informacij o izmenjavi: 72 % študentov je ocenilo dostopnost z 
oceno dobro, 14 % jo je ocenilo kot slabo in 14 % je ocenilo dostopnost informacij z oceno zelo 
dobro. Kvaliteto informacij so ocenili bolj enotno, in sicer jo je 86 % študentov ocenilo dobro, 14 % pa 
zelo dobro. (Graf 14) 

 

 
Graf 14: Ocena dostopnosti in kvalitete informacij 
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10. Ocena skladnost pričakovanj študentov z dejansko doseženimi cilji izmenjave:  Za 57 % študentov 
so bila pričakovanja v celoti izpolnjena, 14 % študentov je mnenja, da so bila pričakovanja delno 
realizirano, za 29 % pa je izobraževanje v tujini preseglo pričakovanja. (Graf 15) 

 

 
 

Graf 15: Skladnost pričakovanj z dejanskimi doseženimi cilji 
 

11. Ustreznost finančne dotacije s strani Erasmus projekta in/ali Javnega sklada Republike Slovenije za 
razvoj in štipendije: Menijo, da finančna sredstva, pridobljena preko Erasmus projekta ali Javnega 
sklada, dokaj nizka. 57 % študentov so  se zdela finančna sredstva komaj zadostna, 43 % pa ustrezna. 
(Graf 16) 
 

 
 

Graf 16: Višina finančne dotacije 
 

12. Zadovoljstvo študentov s podjetjem, kjer so opravljali izmenjavo:  Vseh 100 % študentov je bilo 
zelo zadovoljnih s podjetjem, v katerem so opravljali praktično izobraževanje v tujini. (Graf 17) 
 

 
 

Graf 17: Zadovoljstvo z institucijo gostiteljico 
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13. Kdo je uredil destinacijo (podjetje) za izmenjavo: Večini študentom je uredil destinacijo Erasmus 
koordinator na VSŠ ŠC Kranj, to je 86 %. 29 % študentom pa je navedlo druge koordinatorje. (v 100%  
študentov je uredil destinacijo Erasmus koordinator (8), bivšemu ESIC-ovemu študentu pa njihov 
koordinator (1). (Graf 18) 

 

 
 

Graf 18: Urejanje destinacije za opravljanje izobraževanja v tujini 
 

14. Ureditev nastanitve v času izmenjave: 86 % študentov je destinacijo bivanja uredilo podjetje (s 
pomočjo Erasmus koordinatorja na matični inštituciji), v katerem je študent opravljal praktično 
izobraževanje, 29 % pa je pri iskanju destinacije pomagal  Erasmus koordinator na VSŠ ŠC Kranj. 14 % 
študentov si je bivanje v času izobraževanja v tujini uredilo samo, 29 % študentov pa s pomočjo 
predlogov institucije gostiteljice in nato lastnega urejanja. (Graf 19) 
 

 
 

Graf 19: Ureditev bivanja v času izmenjave v tujini 
 
15. Mnenje o zapletenosti postopka od prijave na javni razpis do izvedbe izmenjave:  71 % študentov 
se postopek od prijave do izvedbe izobraževanja zdi dokaj enostaven, 29 % študentov pa se zdi 
postopek prezapleten zaradi birokracije. (Graf 20) 

 

 
 

Graf 20: zapletenost postopka od prijave do izvedbe izobraževanja v tujini 
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16. Skladnost gospodarske panoge, v kateri je študent opravljal izmenjavo, s  področjem vašega 
izobraževanja: 86 %  študentov je potrdilo gospodarsko panogo v skladu s področjem izobraževanja 
na VSŠ ŠC Kranj. Pri 14 % študentov je bila gospodarska panoga delno skladna s področjem 
izobraževanja na VSŠ ŠC Kranj. (Graf 21) 
 

 
 

Graf 21: Vrsta panoge izobraževanja v tujini glede na izobraževanje doma 
 

17. Enakovrednost položaja študenta v tujem podjetju v primerjavi z redno zaposlenim, ki je opravljal 
enaka dela kot študent: Odgovori kažejo, da se še vedno nekoliko pojavlja razlika med domačimi 
zaposlenimi in študenti. 43 % jih meni, je bilo v celoti enakovrednih z njihovimi zaposlenimi, saj so bili 
pri delu samostojni in so opravljali enako delo kot zaposleni, 57 % študentov pa je bilo delno 
enakovrednih z njihovimi zaposlenimi. Kot vzrok razlikovanja sta bila navedena nova izkušnja in 
majhno poznavanje dela.  (Graf 22) 
 

 
 

Graf 22: Enakovrednost pri delu med zaposlenimi v podjetju in študentom 
 

18. Načini formalnega priznavanja opravljene izmenjave: 71 % študentov je bil po zaključku 
izobraževanja v tujini izdan certifikat o opravljenem izobraževanju s strani podjetja. 14 % študentom 
je bil priznan delni izpit, 29 % študentov je s tem dobilo prilogo pri izdelovanju diplomskega dela, 14 
% študentov je vložilo vlogo za priznavanje kreditnih točk. (Graf 23) 
 

 
Graf 23: Formalno priznavanje opravljene mobilnosti 
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19. Ocena zadovoljstva študentov z delom Erasmus koordinatorja na šoli:  57 % študentov je bilo 
deležnih vseh koristnih informacij, 29 % študentov je dobilo podatke oziroma informacije, ko so za le-
te prosili. 14 % študentov je delo Erasmus koordinatorja ocenilo z oceno dobro. Študentje, ki so odšli 
na mobilnost kot študenti bivše TŠC, so pohvalili delo Erasmus koordinatorja. (Graf 24) 
 

 
 

Graf 24: Ocena dela Erasmus koordinatorja na domači instituciji 

ZAKLJUČEK 

 
V smislu stalnega izboljševanja vodenja izvajanja projekta Erasmus z namenom doseganja visoke 
ravni zadovoljstva tako udeležencev izmenjav kot tudi gostiteljev bomo še naprej skrbno merili 
učinke in bili dovzetni za pozitivne spremembe na vseh ravneh izvajanj projekta. Zanimanje 
študentov za mobilnost sicer narašča, a je, glede na učinke, še vedno prenizko. Da se študenti ne 
odločijo za mobilnost, navajajo razloge, kot so pomanjkanje finančnih sredstev, pomanjkljivo znanje 
jezika, strah pred tujino, službene obveznosti v domačem okolju ali delovne obveznosti doma. Zaradi 
gospodarske krize zelo težko pridobimo podjetje, ki bi bilo pripravljeno sprejeti, poleg svojih,  še naše 
študente na praktično izobraževanje. Precej vprašanih tujih podjetij se srečuje s problemom 
pomanjkanja dela za svoje zaposlene in drugimi ekonomskimi problemi. Ena izmed možnih izboljšav 
je večja povezava s področjem PRI, ki organizira in spremlja obvezno praktično izobraževanje v okviru 
izobraževalnega programa v slovenskih podjetjih. Ocenjujemo tudi, da bi s skupnim nastopom 
organizatorjev PRI na VSŠ in Erasmus koordinatorja do slovenskih delodajalcev obstajala večja 
verjetnost, da bi pridobili ustrezne destinacije za naše študente tudi v tujini. S pridobitvijo stalnih 
destinacij bi strah študentov pred tujino omilili. Obenem si z vstopom v Skupnost VSŠ obetamo 
medsebojno pomoč v smislu izmenjave informacij o dobri praksi in skupno reševanje problemov ter 
izražanje interesov tudi do nacionalne agencije.     
 
PRILOGA 1 - Slika 2: Grafični prikaz procesnega pristopa izvajanja projekta Erasmus 
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DELOVANJE IN POSLEDIČNO 

KAKOVOST REFERATA ZA 
ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE 

ZADEVE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
ŠOLSKEGA CENTRA VELENJE 

 
Martina Omladič, univ. dipl. ekon. 

Šolski center Velenje, Višja strokovna šola, Trg mladosti 3, 3320 Velenje 
martina.omladic@guest.arnes.si 

 

POVZETEK 

 
Delo referata za študijske in študentske zadeve (referat) pomembno prispeva h kakovosti 

izobraževanja na višjih strokovnih šolah. Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Velenje (VSŠ ŠCV) 
vsako leto z anketiranjem študentov preverjamo njihovo zadovoljstvo, med drugim tudi s storitvami 
referata. Potrebno pa je ugotavljanje zadovoljstva tudi zaposlenih v referatu, saj je pomembno, da je 
zagotovljena kakovost na obeh straneh: zadovoljstvo naj bo tako na strani študentov, predavateljev, 
torej koristnikov storitev referata, kot tudi na strani zaposlenih v referatu. Z zaposlenimi je bil v ta 
namen opravljen intervju. Na VSŠ ŠCV je delo referata s strani uporabnikov zelo dobro ocenjeno,  na 
strani zaposlenih v referatu pa je zaznati povprečno zadovoljstvo, ki bi ga lahko izboljšali že z 
manjšimi izboljšavami.    
  

mailto:martina.omladic@guest.arnes.si
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UVOD 

 
Prvi živi kontakt s šolo vzpostavijo študenti v referatu. Gre za prvi vtis, ki se ustvari v nekaj 

sekundah in je pomemben, saj si študent tako ustvari pozitivno ali negativno mnenje. V času študija 
je referat tisti, kjer dobi študent vse informacije o študijskih zadevah. Pomembno je, da so zaposleni v 
referatu dobro strokovno usposobljeni, da lahko študentom v najkrajšem možnem času posredujejo 
vse informacije, ki jih potrebujejo.   

  
Zaposleni v referatu pa niso samo »informatorji« študentom, temveč imajo pomembno vlogo pri 

podajanju informacij predavateljem, zaposlenim na šoli, kakor tudi zunanjim sodelavcem.  
 
Pogosto se dogaja, da je zaradi prevelike želje po zadovoljevanju potreb ene strani, prizadeta 

druga stran. Prav to ugotavljamo pri zaposlenih v referatu. Zaradi prevelike želje, da svojim strankam 
ustrežejo, delno trpi njihovo zadovoljstvo. 

REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
ŠOLSKEGA CENTRA VELENJE 

 
V referatu VSŠ ŠCV sta zaposleni dve referentki, ki imata kar nekaj prakse na delovnem področju, 

ki ga opravljata. Njun delovnik je zanimiv in pester. Do pred kratkim je bil delovni čas vsak dan od 
7.00 do 16.30, ob petkih do 15.00, z uradnimi urami od 8.00 do 11.00 in od 15.00 do 16.30. Zakaj se 
je šola odločila za takšen delovni čas? Študijski proces se izvaja pretežno v dopoldanskem času za 
redne študente, za izredne pa v popoldanskem času. Delovni čas referata je tako prilagojen rednim in 
izrednim študentom.  

PROCES DELA REFERATA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE  ZADEVE IZ POSLOVNIKA 
KAKOVOSTI 

 
Proces dela referata je opredeljen v poslovniku kakovosti VSŠ ŠCV. Navedeno je, da delo v 

referatu opravlja referent/-ka za študijske in študentske zadeve. Delo referentk je razdeljeno na delo 
s študenti, delo s predavatelji in drugimi zainteresiranimi osebami ter sodelovanje z Višješolsko 
prijavno službo in javnostjo.  

 
Študenti so tisti, ki pogosto rabijo pomoč referentk za študijske in študentske zadeve. Pri njih 

dobijo vse informacije glede vpisnih možnosti in pogojev, izvedejo vpisni postopek, obveščajo 
študente preko oglasne deske in spletne strani o študijskem procesu, poskrbijo za objavo urnikov, 
izpitnih rokov, objavljajo izpitne rezultate. V referatu dobijo študenti prve informacije o opravljanju 
praktičnega dela izobraževanja pri delodajalcih, pripravijo pogodbe o opravljanju praktičnega 
izobraževanja. Študentom dajejo informacije in navodila o postopku opravljanja diplomske naloge, 
diplomsko nalogo tehnično pregledajo, razpisujejo datume zagovorov diplom, poskrbijo za komisijo 
za zagovor diplome ...  

  
Če povzamemo, lahko naloge strnemo v naslednje skupine: 

 posredovanje podatkov in informacij študentom,  

 vodenje evidence o študentih, 
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 vodenje evidence o izpitih, 

 obdelave podatkov. 
 

Naslednje pomembno področje je sodelovanje s predavatelji in drugimi zainteresiranimi osebami, kar 
zajema: 

 posredovanje podatkov in informacij predavateljem, ravnatelju in drugim osebam, 

 koordinacija urnikov in študijskega koledarja, 

 posredovanje informacij med študenti in predavatelji … 
 

Referat ima pomembno vlogo tudi pri sodelovanju z Višješolsko prijavno službo (VPS). Naloge so 
predvsem: 

 vodenje vpisnih postopkov, 

 pošiljanje vpisnih podatkov v skladu z zahtevami in roki, 

 zbiranje in pošiljanje obveznih statističnih podatkov, 

 sodelovanje pri vseh dejavnostih šole (slavnostna podelitev diplom, informativni dnevi …),  

 posredovanje informacij javnosti preko oglasne deske in spletne strani šole. 
 

Pokrivajo pa še eno, ne nepomembno področje. Ob posebnih priložnostih ali kar tako skrbijo za 
organizacijo in izvedbo neformalnih druženj zaposlenih in zunanjih sodelavcev v šoli in izven nje. Tu 
mislimo na organizacijo ob občasnih druženjih na bowlingu ali kakšni drugi športno-rekreacijski 
prireditvi, ob zaključku leta ali zaključku študijskega leta, ob praznovanju rojstnih dni. Takšna 
druženja so pomembna za dobre odnose v kolektivu. 

OCENA DELA REFERATA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE  

 

Ni potrebno posebej poudarjati, da je delo v referatu vzorno, da sta referentki visoko strokovno 
usposobljeni. Za sabo imata tudi že bogate delovne izkušnje na tem področju, pri delu sta 
profesionalni, imata izjemen odnos do vsakogar, ki vstopi v prostor referata. Ravnatelj in predavatelji 
smo z njunim delom izjemno zadovoljni, kar potrjuje enotna ocena 5 na petstopenjski lestvici.  

 

Za potrebe samoevalvacije študenti vsako leto izpolnijo anketni vprašalnik, v katerem je eno od 
vprašanj vezano tudi na zadovoljstvo študentov s storitvami referata. V nadaljevanju je prikazan graf, 
iz katerega je razvidna povprečna ocena anketiranih študentov v študijskih letih 2009/10 do 2012/13. 

 

Graf 1: Zadovoljstvo študentov s storitvami referata za študijske in študentske zadeve v študijskih 
letih 2009/10 do 2012/13 
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Anketni vprašalnik so izpolnjevali študenti vseh šestih študijskih smeri, tako rednega kot 
izrednega študija. Iz grafa je razvidno, da se povprečna ocena na petstopenjski lestvici giblje okrog 
4,5. Višje ocene si skoraj ne moremo predstavljati. Visoka povprečna ocena referata je rezultat 

 dobrega in visokega strokovnega dela referentk, njune prijaznosti, pripravljenosti pomagati, 

reševati probleme in ustreči študentom pri vseh njihovih željah, 

 delovnega časa v referatu, saj je delovnik od 7.00 do 16.30, razen ob petkih, ko je delovnik  do 

15. ure,  

 referat je na voljo študentom skozi ves dan, kar je dobro tudi za izredne študente, 

 referentke so študentom na voljo tudi izven uradnih ur. 

ZADOVOLJSTVO REFERENTK V REFERATU ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE  

 
Zanimivo je bilo opraviti tudi intervju z referentkama Karmen Hudournik in Heleno Kovač. 

Intervju sem kot notranja presojevalka za kakovost opravila za potrebe samoevalvacije, s katero 
ugotavljamo zadovoljstvo zaposlenih pri opravljanju obveznosti in pogoje dela. Vprašanja so se 
nanašala na delovne prostore in pogoje dela ter na materialne in tehnične pogoje dela. Obe sta 
odgovorili, da so pogoji dobri, le prostora, tako delovnega kot odlagalnih površin, je premalo. 

 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na delovni čas. Obe sta odgovorili, da se glede delovnega časa 

znotraj delovnika dogovorita, kar glede na njune dobre odnose ni težava.  
 
Na vprašanje o sodelovanju z ravnateljem sta povedali: 
 
Karmen Hudournik: Delo z ravnateljem poteka odlično. O delu se sproti pogovarjamo,  delamo 

kot ekipa, kar je za sam proces dobro. Informacije so pravočasne, navodila jasna. V primeru 
nejasnosti pa se dodatno pogovorimo. 

Helena Kovač: Z ravnateljem se odlično razumemo, imamo dobro delovno okolje. Navodila so 
jasna in natančna. Ni težav pri dodatnih pojasnilih.  

 
In kakšno je sodelovanje s predavatelji in ostalimi strokovnimi delavci? 
 
Karmen Hudournik: Tako kot povsod so izjeme. Sodelovanje z večino predavateljev je dobro, 

težave predstavlja predvsem »papirna vojna«. So pa včasih zunanji predavatelji bolj dosledni in 
natančni. Menim, da dobro sodelujemo. 

 
Helena Kovač: Predavatelji so različnih strok, od pedagogov do tehničnih strokovnjakov, za vse je 

najina papirna vojna malo nezanimiva – podpisani rezultati itd.. Dogaja se, da se prevečkrat 
ponavljajo navodila. Drugače pa se razumemo in ni nekih nesporazumov. 

 
Sodelovanje s študenti sta opisali z naslednjimi besedami: 
 
Karmen Hudournik: Smo prijazna šola, zato se trudimo ustreči vsakemu študentu, tudi izven 

uradnih ur. Če je le mogoče, rešujemo vprašanja sproti. To pa pomeni, da ostalo delo trpi – v večini 
primerov tisto, ki ni tako pomembno in lahko počaka.   
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Helena Kovač: Študenti so najin kruh in tak je tudi najin odnos do njih. Vsako težavo poskušamo 
hitro rešiti. Zato pa določeno delo, ki ni tako nujno, ostaja. Uradne ure so problem, ker se jih študenti 
ne držijo. Nikomur ne zapremo vrat. Želimo biti prijazna šola.  

 
Zanimalo me je tudi, kakšno je sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci Šolskega centra. 

Odgovora sta bila zelo podobna, saj sta obe izjavili, da je sodelovanje zelo dobro. 
 
Ob koncu intervjuja je bilo postavljeno vprašanje o predlogih za izboljšanje njunega dela. Tudi tu 

sta odgovora zelo podobna:  
 
Karmen Hudournik: Potrebna bo večja disciplina pri vseh uporabnikih in boljša organiziranost. 
 
Helena Kovač: Delo referata bomo izboljšali z večjo disciplino vseh uporabnikov storitev na škodo 

prijaznosti.  
 
Zadnje vprašanje se je nanašalo na oceno zadovoljstva z delom in delovnimi pogoji na 

petstopenjski lestvici: 
 
Karmen Hudournik: Nikoli ni tako, da ne bi moglo biti bolje. Trudimo se po svojih močeh. Smo 

nekje na sredini – dobro 3. 
 
Helena Kovač: Ta je pa težka. Danes, ko imam vso mizo polno papirjev ‒ samo 3. Vedno imam 

občutek, da ne naredim dovolj. 
 
Iz intervjuja je razvidno, da so odgovori zaposlenih precej drugačni kot bi pričakovali glede na 

povprečno oceno anketirancev. Če so na eni strani študenti in zaposleni zelo zadovoljni z delom 
referata, je na strani zaposlenih v referatu ocena malo drugačna. Iz tega je razvidno, da se zaposleni 
delavki v referatu zelo trudita, da so zadovoljni uporabniki njunih storitev, tudi na račun njunega 
zadovoljstva. Kaj storiti, da se bo tudi ta ocena izboljšala? Predvsem se strinjam z njunim mnenjem, 
da bi se uporabniki morali držati pravil (uradne ure), večkrat odgovore poiskati sami, ne vedno izbrati 
najlažjo pot in odgovor iskati v referatu. Vse informacije so objavljene na spletni strani šole, ki pa jih 
udeleženci pogosto ne berejo. 

UGOTOVITVE NAKVIS-a  

 
Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je v času od 20. do 21. 1. 2012 

opravila zunanjo evalvacijo na VSŠ ŠCV. Bili smo ena prvih šol, kjer je komisija evalvacijo opravila.  
 
Po opravljeni evalvaciji je komisija izdala Poročilo o zunanji evalvaciji, kjer je v točki 3 - KADRI 

podala pozitivno mnenje o referatu, kar je zapisala z naslednjimi besedami: »Izjemna dostopnost, 
prijaznost in ustrežljivost referentk za študentske zadeve, s prilagojenostjo delovnega časa referata 
izrednim študentom ter osebnim obveščanjem študentov po telefonu in elektronski pošti.« 
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ZAKLJUČEK 

 
Koristniki storitev referata so delo referata ocenili z zelo visoko oceno, kar so tudi ugotovitve v 

končnem poročilu NAKVIS-a. So pa slabše ocenile svoje zadovoljstvo zaposlene v referatu, saj zaradi 
zavedanja o pomembnosti zadovoljstva študentov in zaposlenih z njihovim delom pogosto trpi ostalo 
delo referata, kar vpliva na manjše zadovoljstvo z njune strani.  

 
Pomembno je, da sta zadovoljni obe strani, kar je možno doseči z večjim zavedanjem vseh 

koristnikov storitev referata, da je delo referata več kot samo zadovoljevanje njihovih potreb, od 
študentov pa zahtevati, da svoje potrebe rešujejo s pomočjo referata v času uradnih ur. Pred kratkim 
se je spremenil delovni čas referata, ki je po novem v popoldanskem času odprt le ob torkih in 
sredah. Zadovoljstvo uporabnikov bo ob spremembi še vedno lahko zelo visoko, izboljšalo pa se bo 
zadovoljstvo referentk. 

VIRI: 

 

 Poslovnik kakovosti Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje 

 NAKVIS. Poročilo o zunanji evalvaciji. 2012 

 Izpolnjeni anketni vprašalniki 
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SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ZA 

OBSTOJ ŠOLE NA TRGU 
 

Mag. Maja Zalokar, univ. dipl. org.  
Ana Peklenik, prof. slov. 

maja.zalokar@bb.si 
ana.peklenik@bb.si 

 

Povzetek 

 
Kakovost v izobraževanju ni več nov pojem. V strokovni literaturi in praksi najdemo različne 

opredelitev tega pojma, pa tudi različne modele kakovosti, vsem pa je skupno, da definirajo kakovost 
kot rezultat dela vseh posameznikov, vključenih v proces izobraževanja. Pri izobraževanju odraslih v 
zasebni izobraževalni organizaciji opažamo nekaj posebnosti. Poleg zagotavljanja ključnih in 
specifičnih kompetenc, ki jih morajo imeti udeleženci ob zaključku študija, mora namreč skrbeti tudi 
za lasten obstoj na trgu in za povezovanje z okoljem. Uporabiti mora tak način merjenja, ki omogoča 
neprestano razvijanje in vpeljevanje izboljšav. Ključnega pomena je izbor ustreznega sistema 
zagotavljanja kakovosti. V B&B izobraževanje in usposabljanje ugotavljamo, da nam gre na tej poti 
dobro. To je pokazala tudi evalvacija Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu v maju 
2013. 
  

mailto:maja.zalokar@bb.si
mailto:ana.peklenik@bb.si


 

 
 
 
 
 

55 

Uvod 

 
Kakovost je rezultat dela vseh zaposlenih. Zanjo je odgovoren vsak, ki sodeluje v procesu, vsaj za 

tisti del, v katerega je vključen. Organizacija naj bi upoštevala tri ključna načela: doseči čim večje 
zadovoljstvo svojih kupcev, stalno izboljševati svoje procese in doseči čim boljše sodelovanje 
zaposlenih pri realizaciji postavljenih ciljev kakovosti. 

 
V procesu zagotavljanja kakovosti je vloga vodstva zagotoviti, da vsi vključeni v proces 

izobraževanja v izobraževalni organizaciji svoje delo opravljajo v smeri doseganja ciljev in vizije. 
Proces zagotavljanja in razvijanja kakovosti se nikoli ne konča, kajti cilji se nenehno spreminjajo. 
Vsaka izobraževalna organizacija želi biti na trgu uspešna. Merilo uspešnosti je že samo dejstvo, da 
organizacija obstaja in se razvija. Crosbyjevo načelo (1980) je, da je kakovost zastonj, vendar tega 
nihče nikoli ne bo vedel, če ne bo obstajal kakšen dogovorjen sistem merjenja. Zaposleni v 
organizaciji si morajo za odličnost poslovanja ustrezno prizadevati. Ves sistem zagotavljanja kakovosti 
temelji na ljudeh. V izobraževalnih organizacijah je kakovost dosegljiva in merljiva, ne nazadnje 
prinaša tudi koristi: uporabno znanje ter ustrezne kompetence. Vključevati je treba tudi dejavnike, ki 
neposredno ali posredno vplivajo na izobraževalne učinke. Kakovostne rezultate dosegamo tako, da 
najprej zelo dobro premislimo in načrtujemo vse ključne procese. Po presoji kakovosti je potrebno z 
učinkovitimi načini neprestano vpeljevati izboljšave.  

 
Na trgu je veliko izobraževalnih organizacij, zato je pomembna konkurenčna prednost pri 

razvijanju jasne vizije, ciljev in s tem svoje dejavnosti in prepoznavnosti v okolju. Znanje, ki ga 
nudimo, mora ustrezati potrebam gospodarstva in biti prilagojeno kulturnemu okolju. Hkrati se je 
treba zavedati, da smo kakovost v prvi vrsti ljudje. Pomembno vlogo imajo organizacijska kultura in 
pogoji dela, vsekakor pa je ključna tudi vloga vodje in zaposlenih; vsi moramo delati dobro prav vsak 
dan ter sproti ugotavljati in zagotavljati kakovost. Obstajajo mnoge teorije o kakovosti, modelih 
kakovosti, vprašati pa se moramo, kateri je pravi za nas, za našo organizacijo. 

Prvi koraki v sistem kakovosti v naši izobraževalni organizaciji 

 
V našo izobraževalno organizacijo smo vpeljali model za razvijanje kakovosti Ponudimo odraslim 

kakovostno izobraževanje – POKI. V projekt smo se vključili januarja 2006, saj smo se želeli naučiti na 
urejen in premišljen način opredeliti, spremljati in izboljševati kakovost svojega dela in storitev v 
izobraževanju odraslih. Spoznali smo, da je kakovost ključni faktor konkurenčnosti ter uspeha in da 
bodo v prihodnje uspešne le tiste organizacije, ki obvladajo in izvajajo filozofijo kakovosti. Zato si 
prizadevamo uresničiti svojo razvojno vizijo na podlagi modela vpeljevanja kakovosti ter doseči 
stopnjo razvitosti organizacij v Evropi. Projekt je potekal dve leti in v prvem letu smo: 

 imenovali skupino za kakovost, 

 oblikovali poslanstvo, vizijo in vrednote izobraževalne organizacije, 

 oblikovali prvo presoje o ravni kakovosti v izobraževalni organizaciji, 

 pripravili pregled pomembnih interesnih skupin,  

 izbrali področja in kazalnike, pri katerih bo potekala temeljitejša presoja kakovosti,  

 oblikovali lastne standarde kakovosti za izbrane kazalnike, 

 izbrali vire in pripravili instrument za presojanje kakovosti, 

 izpeljali presojo kakovosti,  
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 oblikovali samoevalvacijsko poročilo, 

 organizirali razpravo o dosežkih ter mogočih in nujnih ukrepih v kolektivu.  

V drugem letu smo: 

 pripravili akcijski načrt za razvoj kakovosti, 

 vpeljali ukrepe in načine za izboljšave in razvoj, 

 spremljali in ovrednotili vpeljane izboljšave. 
 

Organizacije izobraževanja vpeljujejo model POKI po naslednjih korakih: 
1. določitev skupine za kakovost, 
2. vizija, poslanstvo, vrednote, 
3. pregled interesnih skupin, 
4. prva presoja kakovosti, 
5. izbira področja za temeljitejšo presojo kakovosti, 
6. oblikovanje lastnih standardov kakovosti, 
7. viri, instrument, 
8. izpeljava presoje, 
9. samoevalvacijsko poročilo, 
10. razprava o rezultatih in potrebnih ukrepih, 
11. akcijski načrt uvajanja izboljšav, 
12. ukrepi za vpeljevanje izboljšav, 
13. vpeljevanje izboljšav in razvoja, 
14. spremljanje, ovrednotenje, vpeljevanje izboljšav, 
15. vstop v nov krog kakovosti. 

 
Organizacija z uporabo modela POKI pridobi andragoški standard kakovosti, timski pristop, 

sodelovalno odločanje in razvoj zaposlenih. 

Nadaljnji koraki 

 
V naslednjih letih smo opravljali redno anketiranje vseh deležnikov, si postavili standarde 

kakovosti in opredelili akcijske načrte izboljšav. Po modelu POKI smo pričeli z vpeljevanju sistema 
kakovosti, ki je bil predlagan v projektu Impletum. Pomembno se nam zdi, da smo svojo skrb za 
kakovost začeli natančno načrtovati in izpeljevati postopke v smiselnem zaporedju. Primerjave so 
pokazale, da se zadovoljstvo deležnikov povečuje, postopki pa se izboljšujejo. 

Samoevalvacija in evalvacija 

 
Pomemben element kakovosti smo ljudje, zato smo se odločili, da izobrazimo sodelavce. 

Usposobili smo notranje presojevalce in svetovalko za kakovost, ki hkrati razumejo in poznajo pomen 
kakovosti ter jo znajo načrtno ugotavljati in zagotavljati.   
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Svetovalec v izobraževalnih ustanovah je pomemben člen komisije za kakovost, saj načrtuje in 
koordinira aktivnosti za razvoj kakovosti v izobraževalni organizaciji. Pomaga pri izpeljavi postopkov 
presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževalni organizaciji in svetuje udeležencem, strokovnim in 
administrativnim delavcem, učiteljem in delodajalcem. Njegova vloga je pomembna tudi pri 
organizaciji, spremljanju, svetovanju in izpeljavi postopkov za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. 
Svetovalec je torej tesno povezan z vodstvom in vsemi zaposlenimi v izobraževalni organizaciji, z 
udeleženci, zunanjimi sodelavci in okoljem, v katerem deluje organizacija. Tesno sodeluje z vodstvom 
in skupino za kakovost, pri tem pa deluje avtonomno. Z vzpostavitvijo svetovalca za kakovost skupina 
za kakovost ne izgubi svoje vloge; nasprotno, ta dobi strokovnega sodelavca z ustreznimi strokovnimi 
kompetencami, ki svetuje vsem vključenim v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije ali 
svetuje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti potekali učinkovito in prinašali rezultate, 
ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti. Opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za 
razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih in po dogovoru s skupino za kakovost te tudi izpeljuje. 

 
Opravili smo zelo pomembno aktivnost, to je notranja presoja naše organizacije. Tako smo dobili 

prvi vtis, kako skrbimo za sistem kakovosti. Predvsem se nam zdi pomembno, da smo se naučili tudi 
zapisovati aktivnosti, povezane s kakovostjo, in oblikovati samoevalvacijsko poročilo. Pripravili smo 
listino kakovosti, ki vsem deležnikom predstavi način naše skrbi za kakovost. 

 
Kot uspeh si štejemo tudi rezultate zunanje presoje, ki jo je opravila Nacionalna agencija 

Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, in nam sporočila predvsem priložnosti in 
prednosti. Sporočili so nam, kako pomembno je da je v sistem kakovosti vpeto vodstvo in kako 
pomembno je živeti kakovost, da sam sistem kakovosti predstavlja način življenja šole in zaposlenih. 

 
Zaznali so, da se vsi deležniki prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti šole. Kakovost je 

nezaključen proces, zato se bomo svoj način ugotavljanja, zagotavljanja in spremljanja kakovosti 
trudili še izboljšati. Pri tem upoštevamo vsa tri ključna načela: zadovoljstvo kupcev (udeležencev) 
ugotavljamo s stalnim anketiranjem; zadovoljstvo in predloge zaposlenih in predavateljev z letnimi 
razgovori in dnevniki predavanj. Oboje je podlaga za stalno izboljševanje procesov. 

Zaključek 

 
Prave kompetence, ki jih okolje potrebuje, so samostojna aktivnost udeležencev, samozavest 

učiteljev, da vedo, kaj učiti, močna interakcija med učiteljem in udeležencem, sodelovanje z vsemi 
deležniki iz okolja. Vsak posameznik prispeva svoje, vlog si ne prevzemajo, spodbuja se projektno in 
praktično delo. 

 
Pravi model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ponazarja kakovost šole kot ažurno, 

konkurenčno, strateško kakovostno, z dobro načrtovanimi procesi, pogoj za to pa je kakovostno učno 
okolje. 

 
Ugotavljamo, da ni več unikatnega modela, svet se spreminja, razmerja se drugače razumejo. 

Dejansko se je svet globalno spremenil, deluje drugače, sistem poudarja spreminjanje okolja in 
procesnost, pomembne so kompetence, zanimajo nas dosežki, struktura načrtovanja, udeleženec 
sam raziskuje in sam poišče prave informacije. Procesi so spremenili strukturo. Prav tako so 
pomembni tudi pristopi do udeleženca. 
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Lahko povzamemo, da mora biti kvalitetna izobraževalna organizacija prijazna, a zahtevna. 

Vodstvo mora spoznati, da je največja vrednota kakovost in da je za izboljšave potrebno spremeniti 
tudi organizacijsko kulturo. Z dobrim zgledom, usposabljanjem in izobraževanjem zaposlenih mora 
vodstvo poskrbeti, da vsak posameznik v podjetju sprejme odgovornost za ugotavljanje in 
zagotavljanje kakovosti. Cilj poslovanja mora biti preseganje pričakovanja kupcev. Izboljšave se 
morajo vpeljati v vse procese v organizaciji, zaposleni pa morajo dobiti več pooblastil pri reševanju 
problemov, povezanih s kakovostjo. Hkrati so to konkurenčne prednosti organizacije, ki jih opazijo 
tako delodajalci (okolje) kot (bodoči) udeleženci. 

 
Cilj kontrole kakovosti ne sme biti odkrivanje napak, ampak predvsem iskanje vzrokov, ki so do 

njih privedli. Te vzroke je potrebno odpraviti, da se enake napake v prihodnosti ne bi ponavljale. 
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POVZETEK 

 
Del samoevalvacijskega poročila Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole, je tudi 

analiza sodelovanja šole z delodajalci, pri katerih študentje opravljajo prakso. Za cilj smo si zastavili 
dvig kakovosti na področju postopka evalvacije dela študenta. Šola že na različne načine sodeluje z 
delodajalci (okrogla miza, poročilo mentorja ob zaključku prakse, sodelovanje pri izdelavi projektne 
naloge, obiski delodajalcev, evalvacijski vprašalnik). Zavedamo se pomena racionalizacije časa 
delodajalcev, ki ga namenijo šoli in študentom, zato želiva s tem prispevkom podati priporočila za 
učinkovitejše sodelovanje z delodajalci (predvsem na področju anketiranja in izpolnjevanja poročil) in 
s tem doprinesti k dvigu kakovosti. 
  

mailto:sonja.kukman1@guest.arnes.si
mailto:marija.lekse@gmail.com
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UVOD 

 
Ravnanje tržno usmerjenega podjetja pogosto ni v skladu s tem, kar želi šola pri zagotavljanju 

praktičnega izobraževanja omogočiti študentom. Končni cilj izobraževalnega procesa ni dobiček, 
ampak zadovoljen, zaposljiv, kvaliteten diplomant. Zato iščemo poti in načine, da preko sistemov 
vzpostavljanja in vzdrževanja kakovosti šola z delodajalci ustvari tako klimo, da bomo združili skupne 
interese na čim več področjih. Zatečeno stanje v gospodarstvu pa je takšno, da vsem primanjkuje 
časa, zato moramo vzpostaviti takšne oblike sodelovanja, da bomo čim bolj učinkoviti in tvorni v čim 
krajšem času.  

 
Cilj (tako šole kot organizacije) je čim bolj kvalitetno in ciljno naravnano sodelovanje, zato smo 

se lotili iskanja najboljšega načina, kako časovno racionalizirati sodelovanje med šolo in organizacijo. 

SODELOVANJE Z DELODAJALCI 

 
S podjetji sodelujemo preko rednih obiskov študentov pri delodajalcih, enkrat na dve leti 

organiziramo okroglo mizo, ki se je udeležijo predstavniki delodajalcev, predavatelji višje strokovne 
šole in predstavniki študentov. Do pomembnih informacij in izboljšav pa pridemo s pomočjo 
spletnega anketiranja delodajalcev in poročil mentorjev v organizaciji. 
 

Sodelovanje z delodajalci, pri katerih študenti Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole, 
opravljajo praktično izobraževanje, ocenjujemo kot uspešno. Z različnimi podjetji in zavodi imamo 
vzpostavljeno dolgotrajnejše sodelovanje, ki smo ga skozi vsa ta leta nadgrajevali. 

VODNIK PO PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU 

 
Ustaljena praksa je, da so študenti že ob vpisu seznanjeni s postopki za opravljanje obvezne 

prakse v lokalnih organizacijah. Pred odhodom na praktično izobraževanje (v nadaljevanju PRI) pa jih 
organizator prakse na šoli seznani z Vodnikom po PRI. Vodnik je nastal kot rezultat dolgotrajnega dela 
in izkušenj mentorja PRI in vodstva šole. Obnese se kot zelo koristen pripomoček tako za študente 
kot tudi za delodajalce. Na voljo je v elektronski obliki na spletni strani šole in je vedno pri roki. Tako 
prihranimo čas, ki je sicer potreben za komunikacijo med deležniki in za administrativne postopke. 
Gre namreč za publikacijo, v kateri so opisani vsi postopki pred, med in po opravljanju PRI s 
poudarkom na obveznostih študenta v tem procesu,priloženi so tudi obrazci. 

UVODNI SESTANKI S ŠTUDENTI 

 
Na začetku študijskega leta šola delodajalce obvesti o približnem številu študentov – praktikantov 

in o terminih opravljanja PRI po letnikih in programih. Pri tem izhajamo iz nabora organizacij, s 
katerimi imamo dolgotrajnejše stike. 

 
Organizator prakse pred začetkom opravljanja PRI opravi obvezne uvodne sestanke s študenti po 

letnikih. Pogovorijo se o morebitnih vprašanjih in uredijo manjkajoče formalnosti. 
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Po uvodnih informacijah študent stopi v kontakt z izbranim delodajalcem. Če pri iskanju 
delodajalca sam ni uspešen, mu pomaga šola z evidenco predhodno izkazanih potreb s strani lokalnih 
organizacij. 

OBISKI PRI DELODAJALCIH 

 
Ko mine faza uvajanja študenta v novo delovno okolje, organizator prakse vljudno napove svoj 

obisk pri delodajalcu. Obisk pri posameznem delodajalcu ne traja več kot pol ure, saj se zavedamo, da 
moramo biti v kratkem času učinkoviti in tvorni. Na ta obisk se zato temeljito pripravijo vsi sodelujoči, 
mentor v podjetju, študent in organizator prakse, saj gre za prvi osebni stik šole in organizacije. 
Izmenjamo osnovne informacije o poteku prakse, področjih dela s poudarkom na tistih segmentih, ki 
potrebujejo dodatno obravnavo in izboljšanje (npr. nezainteresiranost študenta, nezadovoljiva 
komunikacija …). Preverimo študentovo zmožnost povezovanja teoretičnega znanja s prakso oziroma 
prenos pridobljenih znanj v prakso. Pogovorimo se tudi o področjih, na katerih lahko delo študenta 
pomeni dodano vrednost za delodajalca (predlogi za izboljšanje spletne strani, promocija organizacije 
na socialnih omrežjih). Tako v skupnem pogovoru postavimo temelje za vsebino projektne naloge, ki 
je obvezen del izpita pri PRI. 

 
Prednost pri skupni določitvi teme projektne naloge ima delodajalec oziroma mentor v 

organizaciji, ki pozna problematiko študentovega delovnega področja. Dodana vrednost  praktično 
naravnane projektne naloge je v tem, da lahko študent dokaže svoje potenciale in hkrati doprinese k 
izboljšanju poslovne prakse: izboljšava spletne strani podjetja in vpeljava drugih spletnih načinov 
učinkovitega komuniciranja podjetja z okoljem, splošna znanja s področja poslovne informatike, 
aplicirana na poslovni proces (delo z excelovimi preglednicami), racionalizacija pretočnosti blaga pri 
skladiščenju. 

 
Rezultati dobrega sodelovanja z mentorji prakse v podjetju in organizatorjem PRI oz.  šolo se kaže

jo v velikem številu odlično napisanih diplomskih nalog in s tem tudi zagotovitvi strokovnega kadra, ki
 ga potrebuje gospodarstvo in druge organizacije.  

 
Na ta način se kaže tudi prispevek šole k lokalni skupnosti.  

 
Z mentorjem delodajalcem se po potrebi opravi tudi telefonski razgovor, tako na pobudo 

delodajalca kot tudi na pobudo organizatorja prakse na šoli ali študenta. 

OKROGLA MIZA Z DELODAJALCI 

 
Osebni obiski in telefonski pogovori so namenjeni reševanju tekočih zadev. Globalno 

problematiko pa rešujemo na okrogli mizi, ki jo organizator delovne prakse skliče vsaki dve leti. Na ta 
način se vzpostavljajo dolgoročnejše povezave med šolo in delodajalci ter dajejo smernice za 
nadaljnje oblike sodelovanja na področju PRI. Izpostavijo se predvsem interesi in zahteve 
delodajalcev. Na okrogli mizi so prisotni tudi študenti, ki lahko podajajo pobude iz svojega zornega 
kota. 

 
Vse omenjene oblike sodelovanja so že uveljavljena praksa, ki je dobro sprejeta tako s strani šole 

kot tudi delodajalcev. Ob koncu prakse je izvedena tudi evalvacija študentovega dela (v obliki 
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poročila in anketiranja mentorja), ki pa je potrebna dodatne obravnave zaradi racionalizacije časa, ki 
ga delodajalec nameni študentu in šoli. 

EVALVACIJA DELA ŠTUDENTOV 

POROČILO MENTORJA 

 
Mentor v organizaciji v zaključni fazi opravljanja študentove prakse izpolni poročilo mentorja, iz 

katerega je možno razbrati analizo študentovega dela na različnih področjih (lokacije, faze dela). 
Najpomembnejši del poročila je številčna ocena študentovega dela, ki predstavlja tretjino skupne 
ocene izpita iz PRI. 

ANKETIRANJE DELODAJALCEV 

 
Komisija za kakovost na šoli po zaključku praktičnega izobraževanja mentorjem v organizacijah 

posreduje spletni anketni vprašalnik. 
 
Vse bolj se uporablja spletno anketiranje, ker poteka hitreje in enostavneje. Stopnja kakovosti 

odgovorov je odvisna od oblike in tipa vprašanj, analiza odgovorov pa je pomemben del 
samoevalvacijskega poročila šole. 

PREDLOGI ZA RACIONALIZACIJO POSTOPKA EVALVACIJEŠTUDENTOVEGA DELA 

PREDLOGI GLEDE POROČILA MENTORJA 

 
Kot je že bilo omenjeno, mentor na koncu opravljanja prakse izpolni poročilo, iz katerega je 

razvidno, kako uspešno in učinkovito je študent opravljal svoje delo. 
 
Z vidika racionalizacije bi bilo treba iz poročila izločiti vprašanja, ki so vključena v anketni 

vprašalnik (ki ga naknadno prejme mentor v spletni obliki), da se stvari ne podvajajo.  
 
Poleg tega poročilo mentorja vsebuje poleg splošnih podatkov o študentu, organizaciji, mentorju 

in oceni tudi točko D, ki jo prikazuje spodnja slika: 
 

 
 

Slika 1: Vprašanje D iz poročila mentorja (Vir: Vodnik po praktičnem  izobraževanju) 
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Mentorji v organizaciji, ki so omejeni s časom, na tako obširno vprašanje odgovorijo zelo na 
kratko, ali nanj sploh ne odgovorijo, ali pa opredelijo samo eno izmed naštetih lastnosti, večinoma 
bolj na splošno,kot na primer: študent je prizadeven, ima dober odnos do dela in podobno. O njegovi 
usposobljenosti za delo pa zelo redko podajo konstruktivno mnenje.  

 
Predlagava, da se omenjeno vprašanje v poročilu nadomesti z bolj konkretnimi vprašanji v 

vprašalniku ob izvedbi spletnega anketiranja. 
 
Ta predlog je usmerjen na organizatorja prakse na šoli. 

PREDLOGI GLEDE SPLETNEGA ANKETIRANJA DELODAJALCEV 

 
Glede evalvacije študentovega dela s pomočjo spletnega vprašalnika, bi poudarili, da je odziv 

mentorjev na anketiranje sorazmerno majhen (na vprašalnik odgovori približno polovica mentorjev). 
 
Mentorji so ob razgovorih izpostavili, da bi moralo biti anketiranje časovno bolj usklajeno z 

zaključkom opravljanja prakse, saj se zaradi natrpanih delovnikov in časa, ki preteče od zaključka 
prakse do anketiranja, težko spomnijo točno določenega študenta oziroma njegovega dela. Zato 
predvidevamo, da so vprašalniki izpolnjeni zelo na hitro ali preprosto odloženi za nedoločen čas.  

 
Mentorji v organizacijah so izpostavili tudi dejstvo, da se vprašanja, ki so splošnega značaja, 

ponavljajo na vsakem vprašalniku. V tem primeru mentor, ki ima na praksi več študentov iz naše šole, 
večkrat odgovarja na ista vprašanja, kar je izguba časa. Primer takega vprašanja je:« S strani šole sem 
dobil/a ustrezne in pravočasne informacije o želeni vsebini praktičnega izobraževanja.« (Interno 
gradivo šole, 2012) 
 

Takšna splošna vprašanja, ki se tičejo mentorjevega sodelovanja s šolo, bi bilo bolj smiselno 
postaviti ob obiskih organizatorja prakse pri delodajalcih in na tem delu skrajšati anketni vprašalnik. 

 
Največji del anketnega vprašalnika je sestavljen iz niza trditev, na katere mentorji odgovarjajo z 

lestvico strinjanja. Te trditve so naslednje: 
A. Študent je imel ustrezne informacije o izvedbi praktičnega izobraževanja ob prihodu v 

organizacijo. 
B. Študent je imel dovolj znanja za opravljanje dodeljenih nalog. 
C. Študent je pred prihodom v podjetje imel dovolj kompetenc za uspešno opravljanje 

prakse. 
D. Študent obvlada osnovne postopke dela na področju dela, za katerega se usposablja. 
E. Študent obvlada delo s sodobno informacijsko komunikacijsko opremo s strokovnega 

področja. 
F. Ustrezna prilagodljivost. 
G. Dobra organizacija lastnega dela. 
H. Natančno in odgovorno opravljanje dela. 
I. Ustrezne komunikacijske spretnosti. 
J. Spretnosti vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov in reševanja konfliktov. 
K. Sposobnost timskega dela. 
L. Iznajdljivost. 
M. Samoiniciativnost in pripravljenost za učenje 

(Interno gradivo šole, 2012) 
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Priporočilo je, da bi določena vprašanja preoblikovali (nadomestili z ustreznejšimi, predvsem 
krajšimi trditvami). 

 
Vprašanja pod A, B, C, F in I so preveč splošna, zato odgovor ne more biti dovolj zanesljiv. Na 

primer: pri trditvi B bi bilo bolj primerno, če bi bila znanja natančneje opredeljena (poznavanje 
programskih orodij, znanje jezikov, poznavanje pravil poslovnega dopisovanja, rokovanje z 
računovodskimi dokumenti). 

 
Vprašanja pod H, J in M sestavljata po dve med sabo ločeni komponenti, zato jih je smiselno 

razdeliti in iz enega tvoriti dve ločeni vprašanji. (Primer: Natančnost in odgovorno opravljanje dela iz 
trditve H sta dve različni lastnosti, po katerih bi morali spraševati v dveh vprašanjih.) 

 
Ti predlogi so usmerjeni na komisijo za kakovost na šoli. 

ZAKLJUČEK 

 
V samoevalvacijskem  poročilu smo si zastavili jasen cilj: dvigniti kvaliteto sodelovanja z 

delodajalci.  Z njimi sodelujemo praktično celo leto, študenti pa opravljajo prakso pri njih deset 
tednov, vendar je to skupaj s pripravami, dokumentacijo in evalvacijo vsaj še enkrat toliko. Zato sva 
se avtorici s prispevkom lotili problematike najdragocenejše komponente tega sodelovanja, to je 
časa. Prispevek kaže na to, da se da z majhnimi spremembami na področju evalvacije delodajalcev 
doseči racionalizacijo časa, ki ga namenijo nam in našim študentom.  

 
Da bi se dodana vrednost prispevka udejanjila, ni potrebno veliko: deležniki naj bi skupno 

spremenili, dodali, odvzeli ali še kako drugače oblikovali zgoraj omenjena  vprašanja v poročilu 
mentorja in v spletnem  vprašalniku.  

 
Zaradi slabe odzivnosti mentorjev v podjetju na anketiranje predlagava, da bi v nekaterih primerih 
povezali pogovor ob obiskih delodajalcev in anketiranje, ki bi ga v tem primeru izvedli osebno. 
Osebno anketiranje predstavlja dodano vrednost pri zbiranju informacij, saj lahko pri osebnem stiku 
postavljamo dodatna vprašanja – vodimo razgovor in dajemo dodatna pojasnila. Tako pridemo do 
kvalitetnih informacij. 
 

Da je čas res denar, bi nam potrdili vsi delodajalci. Upava si trditi, da sva z najinim razmišljanjem 
povečali dodano vrednost sodelovanja z delodajalci. Na koncu bomo zadovoljni vsi trije partnerji v 
tem procesu: šola, delodajalec in študent. To pa je zapisano tudi v viziji naše šole: zadovoljen, 
kvaliteten in zaposljiv študent. 
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OBVLADOVANJE 

IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

 

Mag. Roman Drole, ravnatelj 

Mag. Sašo Starčič, predavatelj 

ŠC Škofja Loka, VSŠ za strojništvo in lesarstvo, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka 

 

Povzetek 

 

Izobraževalni proces na VSŠ obvladujemo po principu PDCA1. S tem je opredeljena organizacija in 
izvajanje pedagoškega procesa, izvedba izpitov ter nadzor nad procesom. Upoštevane so vhodne 
zahteve, opredeljeno merjenje, analiziranje in ukrepanje za izboljšanje procesa. Zagotovljena je 
točnost in dostopnost do podatkov, rezultati izvedbe programov ter rezultati anket. Za obvladovanje 
poročil je pomemben enotni koncept poročila (kazalo vsebine), minimiziranje zahtev z 
administriranjem, urejenost podatkov in sledljivost. Poleg tega je pomembna tudi povezava virov 
podatkov o delu in rezultatih dela med ravnema (predmet–šola). Ta omogoča predavateljem in 
ravnatelju učinkovit samonadzor in nadzor. 

                                                           
1 Metodologijo PDCA lahko opišemo kot: planiraj-izvedi-kontroliraj-popravi 



 

 
 
 
 
 

67 

Izhodišča 

 

VSŠ Škofja Loka ima uveden in certificiran sistem vodenja kakovosti, skladen s standardom SIST 
ISO 9001:2008. Ta standard zagotavlja visoko raven razmer za uveljavljanje in razvijanje kakovosti 
izobraževalnega procesa na šoli. 

Standard vzpodbuja privzem procesnega pristopa2  pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju 
učinkovitosti sistema vodenja kakovosti, z namenom, da bi z uspešnim vodenjem procesov povečali 
zadovoljstvo udeležencev v procesih izobraževanja. 

Procesni pristop je posebej poudarjen tudi v dokumentu Ministrstva za šolstvo in šport: Sistem 
vodenja kakovosti za višje strokovne šole (Zahteve,2008). 

Procese in njihove medsebojne vplive moramo prepoznati ter jih opisati. To mogoča nenehen 
nadzor nad povezanimi procesi v organizaciji (šoli, zavodu, podjetju), zahteva pa razumevanje in 
izpolnjevanje zahtev, učinkovitost (rezultate) in nenehno izboljševanje. Pri obvladovanju procesov pa 
se priporoča uporaba principa PDCA (2008). 

Sistem vodenja kakovosti za VSŠ (2008) v tč. 4.3 zahteva, da šola določi postopek obvladovanja 
izobraževalnega procesa3 in z učinkovitimi analizami dokazuje njegovo napredovanje. 

Spremljanje izobraževalnega procesa 

 
Če prikažemo proces izvedbe izobraževalnega programa (predmeta): 

 

                                                           
2 Kot proces obravnavamo številne medsebojno povezane in odvisne aktivnosti, ki so potrebne, da se z uporabo virov doseže želen 

rezultat. Vhode v proces, z uporabo virov, spremenimo v izhode. 
3 Izobraževalni proces se obvladuje s postopki: organizacije in nadzora, izvajanjem (tudi praktičnega) izobraževanja, izvajanjem in 

poročanjem o izpitih in evalvacijo pedagoškega procesa. Šola z učinkovitimi analizami spremlja in dokazuje uspešnost izobraževalnega 
procesa in določa izboljšave. 

Izvedba

predmeta

IZHOD

Katalog znanja

Število študentov

Urnik predavanj

Urnik izpitov

Letni načrt šole

Rezultati anket

VHOD

Samoevalvacijsko 

poročilo predavatelja

Zadovoljni študentje

Realiziran program

Merila Ocena uspešnosti

VIRI

Uspeh na izpitij

Ocena študentov

Zunanje ocene

Preverjanje znanja

Realizirane obveznosti

Rezultati anket

Osebje šole

Materialni viri
Informacijski sistem 
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Na šoli menimo, da smo organizacijo in nadzor pedagoškega procesa izboljšali z: 

 sprejetjem pravilnika o delovnem času, 

 nastankom Navodil za predavatelje, 

 uvedbo evidence pedagoškega dela4, 

 uvedbo dokumenta Predmetni izpitni katalog5, 

 racionalizacijo postopka anketiranja ter obdelave anket in 

 uvajanjem dokumenta Samoevalvacijsko poročilo predavatelja. 

S temi aktivnostmi in njihovimi povezavami želimo dolgoročno učinkovito vplivati na 
izboljševanje izobraževalnega procesa. 

Pravila o delovnem času 

 
Ta dokument določa vrste dela, ki jih opravljajo predavatelji in opredeljuje izračun teh del v 

delovne ure. Pomemben je predvsem za redno zaposlene, ki morajo poleg pedagoškega dela opraviti 
za šolo še druge delovne ure. 

Navodila za predavatelje 

 
V tem dokumentu so na enem mestu zbrane vse informacije potrebne za predavatelje, da lahko 

transparentno sodelujejo s šolo. Ta dokument obstaja in se sproti nadgrajuje po principu PDCA. 

Evidenca pedagoškega dela 

 
Je spletna aplikacija, ki omogoča predavateljem sprotno vpisovanje dela, ki ga opravijo za šolo. 

Taka vodenje omogoča transparenten sproten pregled in mesečni obračun opravljenega dela. Poleg 
tega pa je osnova za izvedbeni kurikul naslednjega leta. Na tak način lahko vsak predavatelj iz leta v 
leto nadgrajuje svoj kurikul po principu PDCA. 

Predmetni izpitni katalog 

 
Je dokument, ki študentu nudi vse odgovore na vprašanja, kaj mora opraviti, da bo opravil izpit. 

Vsi katalogi imajo poenoten koncept (kazalo vsebine), ki študentom omogoča poenoten pregled nad 
predmeti. V kombinaciji z EPD-jem je to kurikul oz. izobraževalni program predavatelja. Obveznost 
predavatelja je, da PIK pripravi za vsako šolsko leto posebej preden se pričnejo predavanja in ga 
predstavi na uvodni uri predmeta. Med šolskim letom pa se ta dokument dopolnjuje s sprotnimi 
spoznanji in tako nastaja PIK za naslednje leto. Tako je dosežen PDCA princip. Na ta način smo 
dosegli, da imajo študenti dokumentirane pogoje delovanja pri predmetu in s tem smo se znebili 
nesoglasij, ki so nastajale zaradi ustnih in drugih obvestil. Tudi predavatelj je na ta način bolj zavezan 
k redu, ki ga je sicer sam zapisal. Ta zahteva je že sprejeta pri vseh predavateljih in v celoti realizirana. 

                                                           
4 V nadaljevanju bomo uporabljali kratico EPD 
5 V nadaljevanju bomo uporabljali kratico PIK 
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Ankete na šoli 

 
Kakovost izobraževanja in zadovoljstvo udeležencev v izobraževalnem procesu ugotavljamo z 

anketami.6 Upravičenec ima, na spletni predavalnici, z uporabniškim imenom in geslom, v programu 
Evidenca, dostop do anketnih vprašalnikov. Osebje šole načrtno vzpodbuja in usmerja študente k 
izpolnjevanju anket. Vsako leto je opravljena analiza teh anket na posplošeni ravni, vsak predavatelj 
pa dobi analizo za svoje predmete, tako da lahko vidi kakšna je njegova absolutna in relativna ocena. 
Poudraiti je potrebno, da izpolnjevanje anket ni ravno popularna zadeva za študente in jim 
marsikomu predstavlja nepotrebno dejavnost, ki se nemalokrat kaže v neodgovornem izpolnjevanju. 
Analize teh rezultatov so lahko zelo zavajajoče in na podlagi le teh težko sprejemamo odločujoče 
odločitve. So pa vseeno koristne ,ker vsi predavatelji vedo, da njihovo delo spremljamo in ga tudi 
analiziramo. 

Samoevalvacijsko poročilo predavatelja 

 
Na komisiji za kakovost smo se optimistično, a dokaj previdno, lotili tudi evalvacij7 pedagoškega 

procesa na ravni predavatelja. Uvajamo nov dokument: Samoevalvacijsko poročilo predavatelja. Pri 
tem se želimo čimbolj izogniti nevarnosti, da bi bil pristop in postopek neracionalen (preobširen), 
med predavatelji pa sprejet kot nekaj vsiljenega in ogrožujočega. Dokument še uvajamo. 

 
Vodstvo in organi šole evalviramo dejavnost na ravni šole, evalvacijo predavateljev pa uvajamo 

na ravni predmetov, ki jih poučujejo8. Poročila na obeh ravneh so letna, v marsičem se razlikujejo, 
imajo pa pomembna skupna izhodišča. To dejstvo smo želeli izpostaviti, da bi izkoristili sinergijo. 
Naše vodilo je bilo, če je samoevalvacija pomembna za izboljšave v šoli, je pomembna tudi za 
izboljšave pri delu vsakega posameznika v izobraževalnem procesu. Z napredovanjem osebja  
napreduje tudi šola in obratno, napredek šole vzpodbuja in (ali) sili k napredovanju tudi posameznika. 

 
Poleg tega je popolnoma jasno tudi, da je dostopnost podatkov v izobraževanju skorajda 

neomejena, 9  ignoriranje podatkov ali odločanje samo na podlagi občutkov pa je postalo za 
posameznika preveč tvegano. Pomembno je, da predavatelji prepoznamo pomen dostopnih 
»dokazov« za spremljanje svoje uspešnosti in se zavedamo objektivne možnosti rutinske analize 
podatkov, ki se lahko opravlja npr. pri samoevalvaciji šole. 

 
Predavatelj, ki ne bo spremljal podatkov in informacij v zvezi s svojim izobraževalnim delom in/ali 

se ne bo nanje pravočasno odzival, bo slejkoprej doživel neprijetno streznitev. 
 
To pomeni tudi, da je samoevalvacija lahko tudi priložnost za vsakega dejavnega posameznika, da 

se sam pravočasno  sooča s konkretnimi podatki o svojem delu in poišče priložnosti za odpravo 

                                                           
6 Ankete: o izvedbi predmeta in izvajalcev, o šoli in študijskem procesu, o zadovoljstvu strokovnih delavcev, za diplomante, za 

mentorje 
7 Evalvacija je proces, v katerem ugotavljamo do kolikšne mere in na kakšen način smo dosegli zastavljene cilje. Izvajamo jo z 

namenom, da bi ovrednotili in določili vrednost, kakovost, uporabnost, učinkovitost ali 
pomembnost tistemu kar evalviramo in identificirali potrebne izboljšave. Samoevalvacijo lahko opredelimo kot 
obliko notranje evalvacije, kjer strokovnjaki, ki izvajajo dejavnost, evalvirajo lastno organizacijo (MSŠ, 2010). 
8 Samoevalvacija in stalne izboljšave so sestavni del vseh procesov na šoli. Šola enkrat na leto izpelje organizirano samoevalvacijsko 

aktivnost in jo opredeli v letnem načrtu (CPI, 2007). 
9 Informacijska doba, 21. Informacijsko stoletje, doba znanja, ... 
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slabosti ali izboljšanje rezultatov svojega dela oz. svojega pristopa k delu. Tako lahko v vseh pogledih 
napreduje. 

Zaključek 

 
Ugotavljamo, da je za obvladovanje izobraževalnega procesa potrebno vložiti veliko truda, ki pa 

ni nujno poplačan z večjo kakovostjo izobraževanja. Kakovost izobraževanja se odraža predvsem v 
znanju naših diplomatov, vendar merjenje le tega je zelo neobvladljiva kategorija. Zato z 
sistematičnim spremljanjem izobraževalnega procesa na način, kot smo ga opisali, lahko z neko 
verjetnostjo pričakujemo, da se delo predavateljev izboljšuje in na ta način se dviguje tudi raven 
znanja naših študentov. 

Če bomo dosegli kritično maso v smislu sistematičnega dela pri obvladovanju procesa 
izobraževanja na ravni predmetov, lahko upravičeno pričakujemo stabilno rast uspešnosti le-tega. 

Viri 

 
[1] SIST EN ISO 9001:2008, Sistemi vodenja kakovosti, Ljubljana, Slovenski inštitut za 

standardizacijo, 2008 
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[4] PRIPOROČILA šolam za izvajanje samoevalvacije: ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v 
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POVZETEK 

 
Cilj vsake organizacije, vključno z izobraževalnimi inštitucijami, je imeti zadovoljne lastnike, 

zaposlene in zadovoljne uporabnike izobraževalnih storitev, hkrati pa skrbeti za okolje danes in tudi v 
prihodnosti. Če manjka karkoli od navedenega, to nakazuje, da obstajajo nezaželeni efekti, ki 
onemogočajo doseganje navedenih ciljev. V članku, ki je usmerjen na izboljšanje kakovosti 
izobraževalnih programov, se bomo osredotočili na orodja in aplikacije poznane pod skupnim imenom 
“Teorija omejitev” (ang. Theory of Constrains – TOC). Orodja in aplikacije so osredotočene na vpeljavo 
samo nekaj, vendar najpomembnejših izboljšav, ki prinašajo največji učinek na celotno organizacijo. 
Zgodovinsko gledano se je Teorija omejitev začela vpeljevati najprej v proizvodne organizacije, kjer je 
dosegla velike uspehe. V zadnjem času pa se je začela uporabljati in vpeljevati tudi na druga področja, 
vključno s servisno orientiranimi, ter v izobraževanju.  

 
V članku bomo pregledali orodja in aplikacije, ki so poznane pod okriljem “Teorije omejitev”, ter 

predvsem, kako se lahko uporabijo pri izboljšanju storitev izvajanja izobraževalnih programov. Cilj 
članka je predstaviti metodologijo dela in plan vpeljave le-te v okolje Višje strokovne šole, Šolski 
center Kranj. S pomočjo predlaganega načrta bo omogočeno vodstvu šole, da bo imelo jasno 
definirane prioritete izboljšav in osredotočenost na nekaj najpomembnejših stvari, ki bodo imeli 
največji doprinos (npr. Paretovo pravilo 80 – 20). Posledično se izboljša zadovoljstvo vodstva 

mailto:tomaz.aljaz@gmail.com
mailto:lidija.grmek@guest.arnes.si
mailto:branka.jarc-kovacic@guest.arnes.si
mailto:gabrijela.krajnc@guest.arns.si
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(lastnikov), zaposlenih, uporabnikov izobraževalnih programov in gospodarstva. Dobimo “win-win” 
rešitev za vse vpletene. 

Ključne besede: Teorija omejitev, kvaliteta izobraževalnih programov, ustvarjalne ideje  

UVOD 

 
V sedanjem hitrem tempu življenja, hude in neizprosne konkurence ter hitro spreminjajočem 

okolju je za vsako organizacijo ključnega pomena zagotoviti svojo konkurenčno prednost oz. 
zagotoviti prihodke. Ključnega pomena pri tem ima zadovoljstvo naših lastnikov, naših strank, naših 
zaposlenih in varovanje našega okolja tako danes kot v prihodnosti. V sklopu tega je nujno potrebno, 
da se organizacije neprestano izboljšujejo (npr. produktno, storitveno, organizacijsko) in na ta način 
izgradijo, kapitalizirajo in zagotavljajo obstojnost konkurenčne prednosti in istočasno otežijo 
konkurenci vstop na njen trg. Da to lahko izvedejo, morajo odgovoriti na naslednja vprašanja [1]:   

• “Kaj spremeniti?”; 
• “V kaj spremeniti?”; 
• “Kako vpeljati spremembo?”; in 
• “Kako doseči nenehne izboljšave”? 
 
Poleg tega se moramo vprašati tudi, na kakšen način bomo razlikovali pomembne od manj 

pomembnih sprememb ter katere so ključne stvari, ki najbolj zavirajo zmožnosti organizacije in ne 
predstavljajo samo nekakšnih simptomov drugih. Kako priti do  ključne spremembe, ki bo prinesla 
največ doprinosa? Kako vse to vpeljati v vsakdanje delo? 

 
Odgovore na navedena vprašanja bomo iskali s pomočjo uporabo Teorije omejitev (ang. Theory 

Of Constrains – TOC) [2]. Kot je navedeno v [3], se je Teorija omejitev začela vpeljevati najprej v 
proizvodne organizacije, kjer je dosegla velike uspehe. V zadnjem času pa se je začela uporabljati in 
vpeljevati tudi na druga področja, vključno s servisno orientiranimi, ter v izobraževanju. 

 
Teorija omejitev predpostavlja, da je znotraj vsake organizacija mnogo procesov (virov), ki so 

med seboj povezani in soodvisni. Na ta način se postavlja analogijo – delovanje organizacije z močjo 
»verige«, kjer je moč celotne verige omejena z močjo najšibkejšega člena. V primeru organizacije to 
pomeni, da so njeni rezultati odvisni od hitrosti izvedbe nalog določenega procesa, vira, (internega) 
pravila, ki je »najšibkejši«. Najšibkejši člen predstavlja sistemsko omejitev organizacije in omejuje 
doseganje boljših rezultatov. Posledično to pomeni, da kakršne koli izboljšave na členu, ki ni 
najšibkejši, (običajno) ne zagotavlja izboljšav – lahko povzroči še več negativnih posledic (npr. 
kopičenje zalog nedokončanega dela). V primeru omejitev, ki so fizične narave (ljudje, naprave, 
dobavitelji), je njihova identifikacija razmeroma enostavna. Kadar pa govorimo o ne-fizičnih, kot npr. 
politika dela, pravila, kultura podjetja, merila, jih je težje identificirat. 

 
Teorija omejitev vsebuje večje število orodij in aplikacije, kot prikazuje spodnja slika [4], vendar 

se bomo osredotočili na t. i. miselni proces (ang. Thinking Process - TP) [5], ki omogoča razreševanje 
ne-fizičnih omejitev organizacije. 
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V sklopu miselnega procesa bomo uporabili logična orodja, imenovana Current Reality Tree 

(CRT), Evaporating Cloud (EC), Future Reality Tree (FRT) in Prerequisite Tree (PT). Vsa navedena 
logična orodja se lahko uporabljajo skupaj ali samostojno.  

S POMOČJO TEORIJE OMEJITEV DO IZBOLJŠAV 

 
Proces izboljšav mora odgovoriti v zaporednem vrstnem redu na vprašanja »kaj spremeniti?«, »v 

kaj spremeniti?« in »kako spremembo izvesti?«.  

KAJ SPREMENITI? – DOLOČITEV NAJŠIBKEJŠEGA ČLENA 

 
Prvi korak v procesu izboljšav je določitev nekaj najpomembnejših zadev, ki jih je potrebno 

spremeniti (izboljšati), da bodo na nivoju organizacije imeli največji vpliv. Sprememba pa je  
učinkovita le, če je izvedena na pravi zadevi. Za določitev najpomembnejših zadev si pomagamo z 
logičnem orodjem »drevo trenutnega stanja« (ang. Current Reality Tree - CRT).  

 
Delo začnemo s spiskom »nezaželenih efektov« (ang. UnDesirable Effect - UDE), na katere imamo 

vpliv, smo odgovorni ali so pod našim nadzorom. Število teh na začetku naj bo med 8 in 12, kasneje 
se bodo še dodajali. Razporedimo jih po pomembnosti od spodaj navzgor, kjer je spodaj največji 
nezaželeni efekt. Nato jih začnemo med seboj povezovati po principu vzrok – posledica in dobimo 
relacijo le-teh (kaj je vzrok in kaj je njegova posledica). Običajno so nezaželeni efekti iz dveh ali treh 

Boben 
Blažilec Vrv 

Pet (5) metod 
fokusiranja 

Kritična 
veriga 

Miselni proces 
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funkcijskih področij. Na koncu dobimo »drevo« (od tu ime »tree«) nezaželenih efektov s koreninami, 
ki predstavljajo  nekaj najpomembnejših nezaželenih efektov. S tem ko jih imamo identificirane in 
posledično prioritizirane, se lahko začnemo fokusirati na njihovo razrešitev. 

 

 Prevozi; 

 Razmetan urnik; 

 Pretežki izpiti; 

 Premalo časa za malico; 

 Predmeti razpotegnjeni čez 2 semestra 
(predolgi); 

 Premalo prakse v šoli; 

 Slabo obveščanje o spremembah urnika; 

 Pri predmetih se predava “stara” snov; 

 Mnogo študentov ne prevzame 
odgovornosti; za svoja dejanja;  

 Mnogo študentov se na pamet uči; in 

 Mnogi študentje ne znajo razlagati in 
vrednotiti pridobljene informacije.  

Primeri nezaželenih efektov Primer »drevesa trenutnega stanja« 

  
Ali obstoj navedenih nezaželenih efektov preprečuje učencem, dijakom in študentom, da bodo 

produktivni in odgovorni danes in v prihodnosti? 

V KAJ SPREMENITI? – DOLOČITEV, KAKO OKREPITI NAJŠIBKEJŠI ČLEN 

 
Naslednji korak v procesu izboljšav je določitev, »v kaj želimo spremeniti« naše ključne 

nezaželene efekte. V ta namen si iz našega drevesa trenutnega stanja izberemo po tri nezaželene 
efekte iz vsakega funkcijskega področja in definiramo njihov želeni efekt. S tem ko smo definirali 
želeni efekt, smo prišli do konflikta med trenutnim stanjem in želenim stanjem. Orodje za razrešitev 
konflikta se imenuje »oblak za razblinjanje problemov« (ang. Evaporating Cloud – EC). 

 

 Analizirati informacije in ne se jih 
naučiti na pamet; 

 Uporabiti orodja TOC za analizo in  
kritično razmišljanje do vsakdanjih 
problemov; 

 Pogledati, kaj so se naučili in kako 
lahko znanje vpliva na njihovo 
vsakdanje življenje ter na ta način 
povečali njihovo motivacijo; in 

 Vzpostaviti in oblikovati logične načrte 
izvedbe za dosego želenih ciljev.  

Primeri, kakšne želene efekte želimo dobiti 
(okrepiti najšibkejši člen)[6] 

Osnovna oblika oblaka za razblinjanje 
problemov 

 
Nadaljnja naloga je, da najdemo za ključne nezaželene efekte naše potrebe in pripadajoče 

domneve. Opisane domneve predstavljajo ključ do rešitev za nastali konflikt oz. nezaželeni efekt. 
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Primer oblaka za razblinjanje v organizaciji z 

vnesenimi »potrebami« 
Primer oblaka za razblinjanje v organizaciji z 

vpisanimi domnevami 

 
S tem, ko smo določili domneve znotraj EC, se lahko osredotočimo na ukrepe, imenovane 

»injekcije«, ki bodo te domneve onemogočile. S povezovanjem injekcij in posledično njihovih želenih 
efektov pridemo do želenega stanja, imenovano »Future Reality Tree – FRT«. Koncept izgradnje FRT 
je identičen izgradnji CRT, le da se v tem primeru prikaže, kako naše spremembe (injekcije) 
razrešujejo probleme in da pri tem ne povzročajo novih nezaželenih efektov. 

 

  
Splošen koncept izgradnje FRT Primer FRT 

 

KAKO VPELJATI SPREMEMBO? – IZVESTI, KAKO OKREPITI NAJŠIBKEJŠI ČLEN 

 
Zadnji korak pri vpeljavi procesa izboljšav je izvedba predlaganih rešitve oz. injekcij. Njihova 

izvedba pa je zelo odvisno od razumevanja rešitev, pomislekov in ovir, ki jih vidijo sodelujoči. V ta 
namen si pomagamo z »PreRequisite Tree – PRT«, kjer so navedeni ključni pogoji za njihovo izvedbo 
in pripadajoče ovire ter so predstavljeni v določenem zaporedju (vzrok – posledica). 
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šole, prednosti

I2.x 
Delodajalce povabiti v skupne 

raziskovalne programe, 
projekte

I2.x 
Skupno oblikovanje vsebin oz. 

“specialistični modul”)
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Preveriti in ponovno 
skomunicirati odgovornosti 

vseh sodelujočih (šola, študent, 
delodajalec)

Motivirati predavatelje za 
tesnejše (konkretnejše) 

sodelovanje z delodajalci/
gospodarstvom

Jasno opredeliti kateri IP so za 
delodajalce pomembni (izdelati 

analiza trga dela – poklici 
prihodnosti)

Delodajalcem predstaviti 
prednosti in priložnosti 

sodelovanj s šolo 

Od delodajalcev pridobiti 
povratne inf., katera znanja/
vsebine pričakujejo od naših 
študentov/diplomantov in jih 

vključiti v IP

Predavateljem, ki ne dosegajo 
ciljev, omogočiti usposabljanje 

v podjetjih oz. omogočiti 
pridobitev ustreznih 

kompetenc

Jasno opredeliti vloge vseh 
sodelujočih (šola, delodajalec, 

študent) in prepoznati 
medsebojna pričakovanja

I2.x 
Predstavitev kompetenc šole, 

prednosti
116

Brez motiviranih 

predavateljev šola 

nima kompetenc

116

Brez motiviranih 

predavateljev šola 

nima kompetenc

Ovira

116

Kako?

116

Kako?

Ovira

116

Ali so delodajalci 

pripravleni 

sofinancirati taka 

znanja?

116

Ali so delodajalci 

pripravleni 

sofinancirati taka 

znanja?

Ovira

116

Kakšni so soglasni in 

merljivi cilj takšne 

sodelave?

116

Kakšni so soglasni in 

merljivi cilj takšne 

sodelave?

Ovira

 

Splošen koncept izgradnje PRT Primer PRT (obrnjen za 90 stopinj) 

 
S tem dobimo najpomembnejše injekcije na levi strani, katere moramo začeti implementirati, z 

vsemi vmesnimi cilji, da zaobidemo ali rešimo ovire. Primer injekcij oz. vmesnih ciljev je prikazan na 
spodnji sliki. 

 

 



 

 
 
 
 
 

77 

Na osnovi tako pripravljenega plana je omogočeno vodstvu šole, da bo imelo jasno definirane 
prioritete izboljšav in osredotočenost na nekaj najpomembnejših stvari, ki bodo imeli največji 
doprinos. 

ZAKLJUČEK 

 
Cilj vsake organizacije, vključno z izobraževalnimi inštitucijami, je imeti zadovoljne lastnike, 

zaposlene, zadovoljne uporabnike izobraževalnih storitev in skrbeti za okolje danes in tudi v 
prihodnosti. Če manjka karkoli od navedenega, to nakazuje, da obstajajo nezaželeni efekti, ki 
onemogočajo doseganje navedenega cilja. V članku/raziskavi osredotočenem na izboljšanje kakovosti 
izobraževalnih programov smo se usmerili na orodja in aplikacije poznane pod skupnim imenom 
“Teorija omejitev” (ang. Theory of Constrains - TOC). Orodja in aplikacije so osredotočene na vpeljavo 
samo nekaj, vendar najpomembnejših izboljšav – izločimo nepomembne, ki prinašajo največji učinek 
na celotno organizacijo. Zgodovinsko gledano se je Teorija omejitev začela vpeljevati najprej v 
proizvodne organizacije, kjer je dosegla velike uspehe. V zadnjem času pa se je začela uporabljati in 
vpeljevati tudi na druga področja, vključno s servisno orientiranimi in v izobraževanju. 

 
V članku smo pregledali orodja in aplikacije, ki so poznane pod okriljem “Teorije omejitev” in 

kako se lahko uporabijo pri izboljšanju storitev izvajanja izobraževalnih programov. Predstavili smo 
metodologijo dela in plan vpeljave le-te v okolje izobraževalnih inštitucij, s primeri z Višje strokovne 
šole ŠC Kranj za programe mehatronika, informatika in elektroenergetika. S pomočjo predlaganega 
plana je omogočeno vodstvu šole, da bo imelo jasno definirane prioritete izboljšav in osredotočenost 
na nekaj najpomembnejših stvari, ki bodo imeli največji doprinos (npr. Paretovo pravilo 80 – 20). 

 
Na koncu lahko opozorimo, da na osnovi ugotovitev članka uporaba orodij in aplikacij ni omejena 

na samo »industrijo«, temveč se lahko široko uporablja v izobraževalnih ustanovah ali zasebnemu 
življenju. Lahko jih uporabljamo znotraj obstoječih učnih načrtov in zagotovimo boljše razmere in več 
časa za učitelje, s tem ko se bo možno fokusirati znotraj svojega dela na najbolj pomembne in 
koristne naloge. Če lahko to zagotovimo v okolju izobraževalnih inštitucij, zakaj ne bi tega znanja 
prenesli tudi na učence, dijake in/ali študente in jim omogočili boljše življenje? 
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POVZETEK 

 
V prispevku predstavljamo povezovalne aktivnosti na področjih delovanja, za katera ocenjujemo, 

da so ključnega pomena za nadaljnji razvoj kakovosti višje strokovne šole v novi organiziranosti, jih 
kritično ovrednotimo na podlagi dosedanjih rezultatov ter predstavljamo smernice za njihovo 
nadaljnje izvajanje v smeri prilaganja dobrim praksam modela EFQM: 

 povezovanje in prenos dobrih praks med različnimi nivoji strokovnega izobraževanja znotraj 
centra, 

 povezovanje z deležniki, gospodarstvom, drugimi organizacijami, ter povezovanje 
izobraževalne dejavnosti s projektno dejavnostjo, 

 povezovanje oz. integracija procesov in postopkov, 

 povezovanje oz. integracija standardov, modelov in orodij vodenja kakovosti, 

 povezovanje informacijske podpore procesom, 

 povezovanje klasičnih in inovativnih metod izobraževanja. 
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UVOD 

 

Šolski center Kranj (v nadaljevanju ŠC Kranj) se je v sedanji organiziranosti oblikoval z začetkom 
letošnjega leta s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Združuje Srednjo 
ekonomsko, storitveno in gradbeno šolo, Strokovno gimnazijo, Srednjo šolo za elektrotehniko in 
računalništvo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center  ter dejavnost 
izobraževanja odraslih. Z združitvijo bivših višjih šol ESIC in TŠC v eno višjo šolo se je povečal obseg 
študijske dejavnosti na 7 študijskih programov, predvsem tehnične in ekonomske smeri. S skupno 
231 sodelavci in 2600 udeleženci izobraževalnega procesa je Šolski center Kranj med največjimi 
šolskimi centri v Sloveniji. 

 

Z reorganizacijo se je bistveno povečal razred velikosti organizacije in odgovornost do vseh 
deležnikov, zagotoviti kakovostno vodenje organizacije v smislu postavljene vizije in ciljev, predvsem 
pa zagotoviti dolgoročno uspešnost. Posamezne predhodno samostojne organizacijske enote so že 
imele predhodno izdelan sistem kakovosti, v različnih zrelostnih fazah in z različnimi standardi in 
modeli. Vodstvo ter predsedniki in člani komisij za spremljanje in zagotavljanje kakovosti smo bili 
postavljeni pred zahteven izziv konsolidacije sistema kakovosti ter celotnega sistema vodenja. Zato 
smo ocenili, da je začetek delovanja v novi organiziranosti primeren čas za izbiro in uvedbo krovnega 
referenčnega modela, s katerim želimo slediti dobrim praksam najboljših organizacij, omogoča 
evropsko primerljivost in enakovredno povezuje izobraževalno dejavnost z ostalimi dejavnostmi 
centra, posebej projektno dejavnostjo. Izbrali smo model poslovne odličnosti EFQM 2013. 

PREDNOSTNA PODROČJA POVEZOVANJA 

 

Pri določanju prednostnih področij povezovanja (prikazana so na Sliki 1) smo izhajali iz 
operativnih potreb dela v novi organiziranosti ter srednjeročne usmeritve doseči napredek po vseh 
temeljnih načelih odličnosti, od katerih smo v letošnjem letu prednostno obravnavali dodajanje 
vrednosti za odjemalce, ustvarjanje trajnostne prihodnosti, razvijanje sposobnosti organizacije ter 
izkoriščanje ustvarjalnosti in inovativnosti. V nadaljevanju prispevka vsako od področij obravnavamo 
posebej. 

 

  
 

Slika 1: Povezovanje po področjih 

Izobr. 
nivoji 

Deležniki in okolje 

Procesi 
Standardi in 

modeli kakovosti 

Informaci
jska 

podpora 

Klasične in 
inovativne 
izobraževalne 
metode 
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POVEZOVANJE MED RAZLIČNIMI NIVOJI STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA  

 
ŠC Kranj za večino programov, ki jih izvaja na sekundarnem nivoju (poklicnem in tehničnem), 

omogoča vertikalno nadaljevanje na višji strokovni šoli v sklopu centra.  To dejstvo zagotovo 
predstavlja prednost za kvalitetno nadgradnjo znanj ter priložnost za povezovanje in prenos dobrih 
praks med vsemi sodelujočimi v vzgojno-izobraževalnem procesu. Pomembno povezovalno vlogo 
med petimi enotami in izobraževanjem odraslih znotraj centra, pa tudi z zunanjim okoljem in 
gospodarstvom, ima še Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), ki je tudi ena od organizacijskih 
enot ŠC Kranj. 

 
Kot dobre primere povezovanj znotraj centra lahko navedemo sodelovanje pri promocijskih 

aktivnostih (informativni dnevi, Robotkov dan, Festival primerov dobre prakse iz mehatronike, 
srečanje z delodajalci itd.), v projektih (LoCaRe ESA, Pozorn(!) na okolje, prostovoljski projekt 
Simbioz@), CISCO akademiji, na tekmovanjih in pripravah nanje (SloSkills, Robobum, Regijsko 
srečanje mladih raziskovalcev). Prenos dobrih praks pa poteka še v okviru strokovnih aktivov 
(poročanje o novostih), v obliki izvajanj internih izobraževanj za sodelavce (za uporabo spletnih 
učilnic Moodle in didaktično rabo drugih spletnih orodij, npr. spletnika), pa tudi z izvajanjem vzornih 
nastopov (medkolegialnih ter za ravnatelje in predstavnike ZRSŠ). Primer prenosa dobre prakse in 
povezovanja Medpodjetniškega izobraževalnega centra s sekundarnim in terciarnim nivojem je tudi 
sodelovanje (skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje in MIZŠ) v programu IBO 2013. MIC ŠC Kranj je 
organiziral pet vsebinsko različnih usposabljanj brezposelnih oseb, ki so jih izvajali srednješolski 
učitelji in predavatelji višje šole. Omenjena usposabljanja so vsebinsko pokrivala elektroinštalacije, 
osnove mehatronike, izdelovanje spletnih strani, slikopleskarstvo in fasaderstvo, polaganje 
keramičnih ploščic in osnove CNC programiranja. Dobro sodelovanje VSŠ in MIC ŠC Kranj poteka 
preko izdelave diplomskih nalog študentov, katerih vsebine se poskušajo implementirati v izboljšave 
učnega procesa, učnih pripomočkov in samega delovanja Šolskega centra. 

POVEZOVANJE Z DELEŽNIKI, GOSPODARSTVOM IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 

 
Višja strokovna šola (VSŠ) ŠC Kranj sodeluje s številnimi podjetji in drugimi organizacijami v 

lokalnem okolju in širše. Pomemben del tega sodelovanja poteka na različne načine preko 
praktičnega izobraževanja (PRI) študentov doma in v tujini, višja šola organizira strokovna srečanja z 
mentorji PRI, z gospodarskimi in negospodarskimi organizacijami sodeluje tudi preko svojih 
diplomantov, organizira okrogle mize (v aprilu 2013 smo npr. organizirali odmevnejšo okroglo mizo 
na temo socialnega podjetništva), srečanja z delodajalci kot npr. v maju 2013 v okviru otvoritve nove 
zgradbe MIC ŠC Kranj in različne druge dogodke, ki so večkrat tudi odprti za javnost ali pa so celo 
namenjeni prvenstveno njej (dober primer je kulturni večer, ki ga je VSŠ ŠC Kranj organizirala v 
februarju tega leta v Mestni knjižnici Kranj), študentje (in predavatelji) se z okoljem povezujejo tudi 
kot prostovoljci (tu izstopajo študentje programa Organizator socialne mreže, le-ti denimo o svojih 
aktivnostih poročajo in razpravljajo tudi na družabnem omrežju Twitter). VSŠ ŠC Kranj na različne 
načine sodeluje z Mestno občino Kranj, v zadnjem obdobju se intenzivneje povezuje s sosednjo 
Fakulteto za organizacijske vede (povezovanje v namen olajšanja prehoda naših študentov oz. 
diplomantov na omenjeno fakulteto), pri povezovanju z gospodarstvom pa je vsekakor potrebno 
omeni tudi naraščajoče število gostovanj uspešnih gospodarstvenikov pri predavanjih v različnih 
študijskih programih šole (v novembru smo gostili Managerja leta, v decembru dobitnika Priznanja RS 
za poslovno odličnost v kategoriji malih podjetij) in strokovnih ekskurzij in projektov (tako npr. 
ekskurzij in projektov v okviru vzgoje in skrbi za trajnostni razvoj, ekskurzij v tujino s ciljem 
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izboljševanja določenih znanj in kompetenc s posameznih strokovnih področij, projekt na temo 
medkulturne komunikacije v poslovnem okolju EU ipd.). Redno sodelovanje pri izmenjavi študentov 
in predavateljev s podjetji in šolami v tujini poteka v programu Erasmus. VSŠ ŠC Kranj skozi pestro 
paleto takšnih in podobnih aktivnosti in dogodkov namenja veliko pozornosti sodelovanju z 
gospodarstvom in drugimi organizacijami. 

 
V sklop povezovalnih aktivnosti sodi tudi Raziskovalni center, katerega delovanje se vzpostavlja 

predvsem s ciljem projektnega povezovanja z raziskovalnimi inštitucijami in gospodarstvom, v 
projektne aktivnosti pa se vključujejo predavatelji in študenti. 

POVEZOVANJE OZ. INTEGRACIJA PROCESOV IN POSTOPKOV 

 
Po reorganizaciji obeh šolskih centrov je bilo potrebno izpeljati postopke za vzpostavitev 

delovanja organov šole in nato uskladiti interno dokumentacijo kot so pravilniki in opisi postopkov, s 
katerimi opredeljujemo izvajanje procesov šole. V te postopke spadajo tudi ankete, ki so bile v 
programu Evidenca VSŠ z novim študijskim letom poenotene vsebinsko in kriterijsko, saj je zelo 
pomembno, da je zajem podatkov enak za oba bivša šolska centra. 

 
Pred usklajevanjem postopkov in navodil smo na delavnici za vodstvo in predsednike ter člane 

komisij za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v juniju definirali poenoteni procesni model ŠC 
Kranj, v katerega so vpeti procesi VSŠ, ter v nadaljnjih mesecih izdelali krovne opise procesov. Zaradi 
obsežnosti dela se bo izdelava podrobnejših opisov procesov nadaljevala v naslednjem letu. 

 
Pri poenotenju posameznih procesov se izkazujejo razlike pri vodenju procesov obeh bivših 

šolskih centrov, kljub sledenju zakonodaji. Pomemben izziv predstavlja razvoj organizacijske kulture v 
smeri hitrejšega prilagajanja spremembam, tako pri zaposlenih kot tudi študentih. V okviru teh 
aktivnosti je skupina za strateške usmeritve že pripravila nekaj ukrepov. 

2.4 INTEGRACIJA STANDARDOV, ORODIJ IN MODELOV VODENJA KAKOVOSTI    

 
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti v šolah znotraj ŠC Kranj poteka različno, saj se tudi 

zakonske zahteve na imenovanem področju razlikujejo glede na nivo izobraževanja (sekundarni in 
terciarni nivo) in deloma (področje kazalnikov), celo glede na program srednje šole. 

 
VSŠ je pri vodenju kakovosti v preteklosti in bo seveda tudi v prihodnje prvenstveno sledila 

merilom za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. Pri vzpostavitvi in nadaljnjem razvoju sistema 
vodenja kakovosti uporablja več standardov in modelov, predvsem modela kakovosti v višjih 
strokovnih šolah (projekt Impletum) in ISO 9001. Ocenjujemo, da vsak model ali standard prinese 
določene prednosti, a glede na širino dejavnosti ŠC Kranj ne zadošča v celoti. 

 
Z dopolnili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v letu 2008 je 

samoevalvacija na srednjih šolah postala obvezna, ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in 
priprava letnega samoevalvacijskega poročila šole je po 49. členu Zakona o financiranju vzgoje in 
izobraževanja odgovornost ravnatelja. Vsebina in obseg poročila sicer z zakonom nista določena, 
imajo pa poklicne in strokovne šole (za razliko od gimnazij) določeno spremljanje nekaterih obveznih 
kazalnikov, ki jih (je) določi(l) pristojni strokovni svet. 
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(Pre)nekatere šole (OŠ, SŠ, vrtci) v Sloveniji se prostovoljno podvržejo različnim zunanjim 
evalvacijam kakovosti (dobra podlaga tem evalvacijam pa je vsakokratna, kontinuirana 
samoevalvacija šol(e)), ena od teh je tudi zunanja evalvacija v projektu KVIZ (izvaja se v obdobju 
2008-2014), ki ga vodi Šola za ravnatelje. Poudarek pregleda dokumentacije, ki je osnova za pripravo 
na enodnevni obisk šole, vrtca, je na ovrednotenju samoevalvacijskega poročila (in/ali poročila o delu 
komisije za kakovost) za preteklo šolsko leto, ovrednotenju operativnih povezav z drugimi obveznimi 
dokumenti šole, vrtca in vsebinskih povezav uvajanja izboljšav in samoevalvacije z drugimi, 
obstoječimi dejavnostmi in projekti (Brejc 2013:18).  Šole Šolskega centra Kranj se procesa 
samoevalvacije in uvajanja izboljšav lotevajo različno, največje razlike v smislu obsega in globine 
obstajajo razumljivo glede na nivo izobraževanja, nekatere razlike se pojavljajo tudi med srednjimi 
šolami centra. Ena od srednjih šol se je že podvrgla zunanji evalvaciji kakovosti, in sicer preko 
projekta Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja za pridobitev certifikata KzP. Ista srednja 
šola je bila tudi udeleženka usposabljanj za samoevalvacijo preko projekta uKVIZ, t.j. Usposabljanje za 
uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij. 

 
Izmenjava dobrih praks in izkušenj pri uporabi različnih modelov in standardov se izvaja v okviru 

Komisije za kakovost Šolskega centra, komisij posameznih šol ter v sodelovanju z zunanjimi 
inštitucijami in podjetji. 

POVEZOVANJE INFORMACIJSKE PODPORE PROCESOM 

 
Reorganizacija centra je posledično vodila v nujnost nadgradnje in povezave informacijske 

podpore. Spletišče združenega Šolskega centra se je povečalo za eno spletno stran in jih zdaj šteje 
šest - za vsako organizacijsko enoto centra in za izobraževanje odraslih. Število strežnikov se je 
povečalo za 20%. Širitev kapacitet in posodobitev strojne opreme je omogočila vzpostavitev Eduroam 
brezžičnega dostopa do spleta in postavitev večjega števila e-učilnic ter obenem prehod s prejšnje 
verzije Moodle 1.9 na verzijo 2.5. E-učilnice na sekundarni stopnji so na svojem strežniku, razen 
srednja Ekonomska, storitvena in gradbena šola, ki je na Arnesovem strežniku. Na strežniku, ki je 
namenjen le e-učilnicam na višji strokovni šoli, je trenutno 91 e-učilnic za redni študij in 103 za izredni 
študij, na njem sta tudi učilnici študentskega sveta in Komisije za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti. Na strežniku Medpodjetniškega izobraževalnega centra so e-učilnice usposabljanj IBO 
2013, usposabljanj učiteljev za uporabo spletnih učilnic Moodle ter začasno, do prenosa na strežnik 
za srednje šole, še 18 e-učilnic športnega oddelka. 

 
Na šolskih strežnikih so tudi e-zbornice za posamezne organizacijske enote. Moodle podpora je 

vzpostavljena za celoten Šolski center Kranj (obvestila, obrazci, dokumenti, zakoni, pravilniki itd.), za 
dva Programska učiteljska zbora (PUZ), za sindikat ŠC Kranj ter za Svet šole. Komisija za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti na višji šoli je imela za svoje delo spletno učilnico Moodle (verzija 1.9) že na 
starem strežniku, zdaj je prenesena na novega, ki omogoča uporabo Moodle 2.5. Svojo učilnico ima 
od novembra 2013 dalje tudi Komisija za kakovost Šolskega centra. 

 
Višja strokovna šola je do reorganizacije uporabljala interni višješolski informacijski sistem 

(gradiva, obvestila, urniki), ki bo s študijskim letom 2014/15 zaradi poenotenja in prehoda celotne 
višje šole na spletne učilnice Moodle ukinjen. Na strežniku za višjo šolo sta bili s študijskim letom 
2013/14 vzpostavljeni dve novi Moodle podpori (ločeno za redni in izredni študij) za celovito 
informiranje študentov (aktualne informacije, urniki, govorilne ure itd.), kar izvaja vodja referata. 
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Referat za svoje delo uporablja tri programe: VPS, Evidenca VSŠ in CEUVIZ. Z reorganizacijo 
centra je bilo potrebno združiti vse podatke. Veliko truda je bilo vloženega v združitev dveh 
programov Evidenca VSŠ. V prvi fazi sta bila oba programa Evidenca VSŠ bivšega ESIC in TŠC 
prenesena na enoten strežnik. Druga faza poenotenja, kjer bi bili združeni vsi podatki bivšega ESIC in 
TŠC v skupnem programu Evidenca VSŠ, trenutno še poteka. Do sedaj se na šoli še vedno uporabljata 
oba programa Evidenca VSŠ po bivših šolskih centrih. Program Evidenca VSŠ je ključni dejavnik za 
delo referata, zato bo poenotenje predstavljalo pomembno izboljšavo pri spremljanju študentov, 
predavateljev, dokumentacije in podatkov. 

POVEZOVANJE KLASIČNIH IN INOVATIVNIH METOD IZOBRAŽEVANJA 

 
Uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalni proces, ne le na področju stroke, ampak tudi na 

področju povezovanja klasičnih in inovativnih metod izobraževanja, postaja neizogiben del šol 
bodočnosti. Ta cilj zasleduje tudi ŠC Kranj. Vodstvo vzpodbuja izobraževanja pedagoških delavcev 
vseh enot, saj je to potrebno ne le za osebni in strokovni razvoj posameznika, ampak je eden od 
načinov, preko katerega lahko strokovni delavci novosti implementirajo v svoje delo z dijaki in 
študenti, prenašajo pa jih lahko tudi na sodelavce. 

 
Razvijanje inovativnih procesov, ki vodijo do ustvarjalnega in didaktično podprtega učnega okolja, 

poteka predvsem z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, kamor zaenkrat prednostno 
sodi uporaba odprtokodnih spletnih učilnic Moodle, pri tujem jeziku pa tudi didaktična raba 
spletnikov (blogov) ter ostalih orodij Spleta 2.0. Povečanje učnih rezultatov temelji tudi na 
medpredmetnem povezovanju, kar se na višji šoli v največji meri izvaja pri medpredmetnem 
povezovanju angleščine s strokovnimi predmeti. Poučevanje in učenje s pomočjo oblačnih orodij, 
kamor spadata tudi Moodle in spletnik, omogoča tudi kombinirano učenje (ang. blended learning) – v 
živo v učilnici in sodelovalno delo na daljavo, kjer imata pomembno vlogo ne le enostavna raba ter na 
čas in kraj nevezan dostop, ampak tudi interaktivnost in komunikacija. 

 
Pri predmetu Strokovna terminologija v tujem jeziku (angleščina) se uvaja tudi spletno 

izobraževanje v okviru MOOC (ang. Massive Open Online Courses, slov. Množično brezplačno spletno 
izobraževanje) na Coursera.com. Ta vrsta spletnega izobraževanja izvira iz umetne inteligence in je 
namenjena spletnemu izobraževanju kot dodatnemu inovativnemu procesu tradicionalnim 
metodam, ter tudi vseživljenjskemu učenju. 

 
Izobraževanje v oblaku, kamor spadata Moodle in blog, ter prostodostopno spletno 

izobraževanje v obliki MOOC postajata trend prihodnosti, ki mu sledi tudi ŠC Kranj. 

SMER NADALJNJEGA PRILAGAJANJA MODELU EFQM  

Aktivnosti, opisane po posameznih področjih, so do sedaj potekale predvsem osredotočeno na 
posamezno področje. Ključna  lastnost in prednost modela EFQM je predvsem prepletenost načel 
odličnosti skozi celotni sistem vodenja organizacije in doseganje trajnega uspeha oz. odličnosti z 
njihovo povezavo. Zato še ne poznamo dovolj učinkov izboljšav, ker jih je mogoče oceniti šele z 
določenim časovnim zamikom ter s temeljito samooceno ali zunanjim ocenjevanjem. Smer 
nadaljnjega prilaganja modelu EFQM zato načrtujemo predvsem v zaporedju korakov, prikazanih na 
Sliki 2: 
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Slika 2: Nadaljnje prilagajanje modelu EFQM 

ZAKLJUČEK 

 
V obdobju po reorganizaciji, ki predstavlja odlično izhodišče za nadaljnji razvoj in trajnostno 

prihodnost organizacije, v okviru ŠC Kranj in Višje strokovne šole intenzivno potekajo procesi 
povezovanja na različnih nivojih in ravneh.  Pri tem je ključna zavezanost in podpora vodstva h 
kakovosti. V decembru smo tudi formalno začeli implementacijo modela EFQM 2013 in pripravo za 
vključitev v proces ocenjevanja v okviru Priznanja RS za poslovno odličnost.  
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Kranj: Šola za ravnatelje.  
Dostopno na: http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-50-3.pdf 
Datum ogleda: 12.12.2013; 

[7] EFQM (2013): Model odličnosti EFQM. Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje; 

[8] Nakvis (2011): Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.  
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UVAJANJE MODELA ZA 

ZMANJŠANJE PLAGIATORSTVA V 
DELIH ŠTUDENTOV 

 
mag. Neva Malek 

Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola in Prometna šola Maribor, Višja strokovna 
šola 

neva.malek@guest.arnes.si 
 

Povzetek 

 
S problemom plagiatorstva se v zadnjih letih srečujejo vse institucije tercialnega izobraževanja. 

Tako področje plagiatorstva istočasno odpira prostor za nove, predvsem empirične, raziskave o 
vzrokih in posledicah, kakor tudi o načinih preprečevanja oziroma vsaj zmanjševanja le-tega. V 
prispevku je predstavljen enostavni model, kot eden izmed možnih pristopov za zmanjšanje 
plagiatorstva v delih študentov, ki je uporaben za vse višje šole, ne glede na smer, vrsto (redni ali 
izredni) in letnik študija. Pristop, uporabljen v modelu, je preventiven, saj ozavešča študente, obenem 
pa jim pri tem ponuja aktivno sodelovanje in učenje preko lastne izkušnje. 
  

mailto:neva.malek@guest.arnes.si
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UVOD 

 
Definicij plagiatorstva in razlag, do katere stopnje še lahko govorimo o plagiatorstvu, je ker nekaj. 

Po različnosti se razlikujejo tudi pristopi, ki so jih zavzele posamezne izobraževalne institucije, od 
fakultet do višjih strokovnih šol. Bolj ali manj imajo vse zajete plagiatorstvo v navodilih za pisanje 
diplomskih del/nalog, predvsem v smislu navodil za pravilno navajanje uporabljenih virov. Mnoge 
med njimi so se do njega opredelile tudi v pravilnikih, kjer so določene sankcije za študente, katerih 
dela bi bila dokazana kot plagiat. Ob tem se vedno pogosteje pojavlja še vprašanje odgovornosti. Je 
kriv samo in izključno študent? Ali bi morali prevzeti (vsaj) moralno odgovornost tudi mentorji, člani 
komisij in nenavsezadnje še izobraževalne institucije?  

 
Zanimivo je, da so se s problemom pričeli ukvarjati tudi študenti preko diplomskih nalog. Tako 

Šušteršič (2010) v empiričnem delu diplomske naloge ugotavlja: 

 da študenti kar dobro poznajo pojem plagiatorstva, vključno s študenti 1. letnika, 

 da so se bolj ali manj vsi anketirani že poslužili plagiranja, 

 da so vzroki za plagiranje bili različni: od pomanjkanja časa, prezahtevne teme, pa vse do 
želje po boljši oceni itd. 

 
S plagiatorstvom pri pripravi diplomskih, strokovnih in znanstvenih del ter doktorskih disertacij se 

je v začetku aprila 2013 ukvarjala tudi Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport. 
Izdelano je bilo mnenje, v katerem je, med drugim, izpostavljeno, da bi izobraževalne institucije 
morale pozornost namenjati tudi vzgoji študentov, ne samo formalizaciji kriterijev in postopkov pri 
nadzoru in kaznovanju(Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost in šport, 2013). 

VPELJAVA MODELA ZA ZMANJŠAVENJE PLAGIATORSTVA 

 
V tem poglavju predstavljamo rezultate eksperimenta, ki je bil izveden med študenti 2. letnika 

višješolskega strokovnega programa ekonomist, na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli 
(v nadaljevanju MS VSŠ) in Prometni šoli Maribor, Višji strokovni šoli (v nadaljevanju PŠM VSŠ).  

 
Namen eksperimenta je bil preizkusiti zamisel, ki bi lahko postala model v prizadevanjih za 

zmanjšanje plagiatorstva med študenti. Na MS VSŠ je bilo v eksperiment vključenih 30 študentov, ki 
so delali v skupinah po dva študenta (razdelitev po skupinah je bila prepuščena študentom), na PŠM 
pa 15 študentov, ki so delali individualno.  

POTEK EKSPERIMENTA 

 
Eksperiment je bil izveden v prvem tednu oktobra 2013. Študenti so na prvih seminarskih vajah 

predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti dobili članek z naslovom Sok - ni vse, kar teče, 
avtorice Sanje Lončar. Naročeno jim je bilo, da resnično skrbno preberejo članek in si poskušajo čim 
več zapomniti, za kar so imeli na razpolago 20 do 25 minut. Razlog branja jim ni bil pojasnjen. Po 20 
minutah so dobili nalogo, da morajo na osnovi članka pripraviti kratek prispevek, dolžine pol do ene 
strani. Svetovano jim je bilo, naj se postavijo v vlogo študenta, ki pripravlja prispevek za študentski 
časopis. Čas za pripravo prispevka so imeli do konca seminarskih vaj (vaje so trajale 2 šolski uri). 
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Po prejetih navodilih in branju so bili študenti razdeljeni v dve skupini. 

 Prva skupina je smela obdržati članek, ni pa imela dostopa do spleta. 

 Druga skupina je morala vrniti članek in prav tako ni imela dostopa do spleta. 
Obe skupini pa sta lahko uporabljali računalnik, vendar samo kot sredstvo za pisanje. Ves čas 

pisanja so študenti bili pod nadzorom glede morebitne uporabe spleta. Kršitev ni bilo. 
 
Po koncu vaj so morali oddati članke. Povedano jim je bilo, da bo namen pisanja pojasnjen na 

naslednjih vajah. 

REZULTATI 

 
Prispevki študentov so bili pregledani s programom za ugotavljanje plagiatorstva PlagScan. 

Program je bil izbran zaradi možnosti brezplačnega dostopa v času izvajanja eksperimenta in 
trenutne uporabe v namen preverjanja avtentičnosti diplomskih nalog na PŠM VSŠ (MS VSŠ od konca 
septembra 2013 uporablja program Turnitin). 

 
Pred pregledom je bila postavljena hipoteza, da bo skupni odstotek plagiarizma višji pri skupini 

študentov, ki je med pisanjem smela obdržati članek. 
 
Rezultate preverjanja plagiarizma predstavljamo v tabelah 1 in 2. Študent ali dvojica študentov 

sta v tabelah označena s črkami.  
 

Tabela 1: Skupni odstotek plagiarizma v skupini I* 

Štud
ent/ 

skupi
na 

A B C D E F G H I J K L M N O 

Odst
otek 
ujemanja 

0
,1 

1
0,9 

3
9,7 

2
6,8 

1
0,8 

7
,3 

5
7,5 

0
,1 

0
,1 

8
,1 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

7
5,4 

6
1,2 

*Skupina je obdržala članek. 
 

Tabela 2: Skupni odstotek plagiarizma v skupini II* 

Štud
ent/ 

skupi
na 

A B C D E F G H I J K L M N O 

Odst
otek 
ujemanja 

5
,2 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

0
,1 

* Skupina je bila brez članka. 
 
Glede na rezultate je hipoteza bila potrjena, kar je bilo tudi pričakovati.  
 
Zanimivo je, da nihče od študentov ni v prispevku napisal, da gre za povzemanje po drugem viru. 

Če bi kateri od teh prispevkov bil v resnici objavljen, bi bralci dobili vtis, kakor da gre za lastno delo 
študentov.  
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Na prihodnjih vajah je bil s študenti opravljen pogovor. Najprej jim je bil pojasnjen namen pisanja 
prispevka. Nato jim je bil v osnovnih obrisih pojasnjen problem plagiatorstva, najpogostejše napake 
pri pisanju (brez navajanja ali s pomanjkljivim navajanjem virov, spreminjanje nekaterih besed v 
originalni predlogi in oddaja takih priredb kot lastnih itd.). Prav tako so bili seznanjeni, da se bodo v 
bodoče njihove diplomske naloge pregledovale z enim od programov za odkrivanje plagiatorstva. V ta 
namen so dobili vzorec ene strani diplome, ki je bila pregledana s programom Turnitin, kateri je 
pokazal precejšnje ujemanje s spletnimi viri. Tako so lahko videli, na kakšen način program podaja 
rezultate preverbe. Na koncu so dobili nazaj svoj prispevek, pregledan s programom PlagScan. 

RAZPRAVA 

 
Nove modele je smiselno vpeljati v prakso, kadar lahko od njih pričakujemo učinke, ki 

predstavljajo izboljšanje v primerjavi z obstoječim stanjem.  
 
V ta namen smo v drugem tednu novembra 2013 izvedli kratko anketiranje študentov, ki so 

sodelovali v eksperimentu. Namen anketiranja je bil pridobiti informacije o njihovem gledanju na 
plagiatorstvo, predvsem pa preveriti učinke, ki jih je eksperiment imel. Ravno zaradi tega je bilo 
anketiranja izvedeno šele po enem mesecu, saj smo predpostavljali, da bodo študenti oziroma vsaj 
nekateri izmed njih, o tem še premišljevali.  

 
V anketiranju je sodelovalo 38 študentov obeh šol. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 6 

vprašanj, vsa vprašanja so bil zaprtega tipa in pri vseh je bil možen samo en odgovor. 
 
Preko prvega vprašanjem smo želeli izvedeti, kako na splošno ocenjujejo plagiatorstvo. 
 

Tabela 3: Anketirani po odnosu do plagiatorstva 

Odnos do 
plagiatorstva 

Število 
anketiranih 

Delež 
(%) 

Mislim, da okolje preveč komplicira glede tega. 10  26 

Pomembno je, da te ne dobijo.  1    3 

Temu se danes praktično ni več mogoče izogniti. 13  34 

Če to dela že vsak drugi Slovenec, zakaj ne bi še 
jaz? 

 3    8 

Plagiatorstvo je nekaj, kar se ne bi smelo početi. 11   29 

Skupaj 38 100 

 
Kot lahko razberemo iz tabele 1, več kot 2/3 anketiranih iz takšnih ali drugačnih vzrokov sprejema 

plagiatorstvo, kar gotovo ni razveseljujoče. Ni pa presenečenje, saj na nek način odraža vsesplošno 
dogajanje na tem področju. 

 
Naprej so odgovarjali na vprašanje, ali so že kdaj med študijem pri pripravi seminarske naloge, 

prepisali dele besedila, ne da bi navedli vir. Tudi ta rezultat ni bil presenečenje: 76 % (29 študentov) 
je odgovorilo z »da«. Rezultat je primerljiv z nekaterimi predhodnimi raziskavami s tega področja 
(Šušteršič, 2010; Sraka etal., 2010). 

 



 

 
 
 
 
 

89 

Zanimiva je povezava med prvim in drugim vprašanjem. Pri prvem vprašanju je 11 študentov 
odgovorilo, da je plagiatorstvo nekaj, kar se ne bi smelo početi. Pričakovali bi, da bodo vsi ti pri 
drugem vprašanju odgovorili, da še nikoli niso prepisovali brez navedbe vira. Podrobnejši pregled 
rezultatov je to pričakovanje pokazal kot napačno, saj je 6 študentov (55 %) od teh odgovorilo, da so 
že prepisovali. Posledično to pomeni, da so se v skupini tistih, ki še nikoli niso prepisovali znašli tudi 
študenti, ki so se pri prvem vprašanju opredelili do toleriranja plagiatorstva, skozi enega od štirih 
možnih odgovorov. Seveda pa dopuščamo možnost, da so že kdaj prepisovali tudi študenti, ki so pri 
2. vprašanju odgovorili z »ne«, saj mogoče sploh niso dobro vedeli, kaj vse uvrščamo k plagiatorstvu. 

 
Študenti, ki so na 2. vprašanje odgovorili z »da«, so pri tretjem vprašanju bili pozvani, da izberejo 

kako so se pri tem počutili.  
 

Tabela 4: Anketirani po počutju ob plagiranju 

Počutje 
ob plagiranju 

Število 
anketiranih 

Delež 
(%) 

Odlično, ker sem prihranil veliko časa in oddal 
dobro nalogo. 

2 7 

Dobro, ker sem prihranil veliko časa. 7 24 

Ni me skrbelo, ker sem vedel, da me ne bodo 
dobili. 

1 3 

Imel sem slabo vest, ker sem počel nekaj, kar ni 
bilo prav. 

3 10 

Sploh nisem razmišljal o tem, ker tako pač dela 
večina. 

16 55 

Skupaj 29 100 

 
Očitno večina anketiranih študentov kar dobro spi, saj so slabo vest imeli le trije. Za slabo tretjino 

(prva dva odgovora) bi celo lahko rekli, da so na nek način ponosni na svoje plagiatorstvo. Pravzaprav 
se je težko opredeliti, kaj je slabše: zadovoljstvo ob uspešno izpeljanem plagiranju ali popolna 
brezbrižnost do njega – zadnje vprašanje in  55 % anketiranih. 

 
Za zadnja tri vprašanja je bila postavljena 10 stopenjska ocenjevalna lestvica. Rezultate podajamo 

v tabeli 5. 
 
Pri četrtem vprašanju so bili naprošeni, da ocenijo, koliko so o plagiatorstvu razmišljali pred 

eksperimentom, pri čemer je 1 pomenilo, da o tem sploh niso razmišljali in 10, da so o tem ogromno 
razmišljali. 

 
S petim vprašanjem smo preverjali, kako plagiatorstvo dojemajo sedaj, po izvedenem 

eksperimentu. Pri tem je 1 pomenilo, da na njih praktično ni naredil nobenega vtisa in 10, da sedaj 
popolnoma drugače gledajo.  

 
Zadnje vprašanje se je nanašalo na pomembnost informacije glede pregledovanja njihovih diplom 

z enim od programov za odkrivanje plagiatorstva. 1 je pomenilo, da informacija na njih ni imela 
nobenega vpliva in 10, da bodo izredno pazljivi, v smislu pravilnega navajanja virov, ko bodo pisali 
diplomsko nalogo. 
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Iz rezultatov v tabeli 5 vidimo, da je eksperiment kar dobro dosegel svoj namen, saj se je 
povprečna ocena dojemanja plagiatorstva dvignila za 82 %. Še večji vpliv pa je imela informacija o 
pregledovanju diplom – dvig povprečne ocene za 127 %. 

 
Tabela 5: Povprečne ocene odnosa do plagiatorstva zaradi vpliva eksperimenta in bodočega 

preverjanja diplom 

Dejavnik 
Povprečna 
ocena 

Stanje pred eksperimentom 3,74 

Vpliv eksperimenta 6,79 

Preverjanje diplom 8,50 

ZAKLJUČEK 

 
Predstavljeni model sledi priporočilom Komisije državnega sveta za kulturo, znanost šolstvo in 

šport, da je večjo pozornost potrebno nameniti vzgoji študentov, ne samo represivnemu ravnanju. 
Drži, da verjetno imajo vse šole v navodilih za pripravo zaključnih del prikazane primere pravilnega 
citiranja, pojasnjeno razliko med citiranjem in povzemanjem itd. In to že dolgo. Ampak, očitno to ne 
zadostuje.  

 
Tako kot preverjanje s programi ne bo nikoli izkoreninilo plagiarizma, saj program lahko izvaja 

preverbo samo med elektronskimi viri, tako tudi samo uporaba predlaganega modela ne bo bistveno 
zmanjšala plagiatorstva. Vendar pa je kljub temu pomembno, da študenti dobijo lastno izkušnjo glede 
izvirnosti svojih del. Zato predlagamo, da bi s takim pristopom začeli že v prvem letniku študija, med 
samim študijem pa bi se morale pregledovati tudi seminarske in projektne naloge ter ostala oddana 
dela študentov (vsaj občasno). Ob tem pa je predhodno potrebno doreči oziroma se zavedati 
nekaterih ključnih dejstev. 

 

 Ogromno diplom je še v nedigitalizirani obliki.  

 Kakšne bodo (naj bodo) sankcije pri dokazanem plagiatorstvu in ali smo jih sploh sposobni 
izvajati v praksi. 

 Kolikšna stopnja ujemanja naj bo še dopuščena? 

 Programi običajno pokažejo stopnjo ujemanja, ki je višja od dejanske, saj (na žalost) se tudi 
na spletu »prelivajo besedila ali deli besedil« od avtorja do avtorja, tako da je včasih težko 
ugotoviti, kdo je resnični avtor. V takih primerih je ocena mentorja oziroma pregledovalca 
ključnega pomena. 

 Prej ko slej bodo študenti »pogruntali«, da je prepisovanje iz neelektronskih in manj 
poznanih virov dokaj varno pred programi. 

 
Zelo malo smo v preteklih letih povezovali kakovost šol s plagiarizmom, ki se (zagotovo) pojavlja v 

zaključnih delih študentov. Zanimiv (provokativen?) je predlog Hrena, ki je bil objavljen spomladi 
2013 v časniku Finance. V prispevku se avtor sicer navezuje na obe največji slovenski univerzi, vendar 
ga lahko razumemo tudi v širšem kontekstu. Pojasnjuje, da plagiatorstvo ne prinaša dodane vrednosti 
ter da bi eden od regulatorjev financiranja s strani države morala biti tudi stopnja plagiatorstva v 
zaključnih delih študentov, kajti tudi to je ocena kakovosti. Se strinjamo? 
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POSLOVNA MATEMATIKA S 

STATISTIKO NA ŠPIC-U 
 

Ivana Domjan, univ. dipl. ekon. in Blažena Košmerl, spec. manag. 
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola,  

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto 
blazena.kosmerl@guest.arnes.si 

ivana.domjan@guest.arnes.si 
 

POVZETEK 

 
Raziskovalni tabor ŠPIC-a na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli omogoča 

študentom in mentorjem–predavateljem drugačen pristop do dela. Tako v sodelovanju s študenti in 
predavatelji nastajajo raziskovalne naloge iz strokovnih področij, ki študente zanimajo in jim 
omogočajo širši, poglobljen in kritičen pogled na probleme v družbi. Na ta način se presežejo meje 
teoretičnega obravnavanja tem v institucijah izobraževanja, doda se raziskovanje problemov in 
predstavitev raziskave širši javnosti. Drugačen pristop motivira tako študente kot mentorje–
predavatelje. S tem se dviguje kvaliteta dela s študenti, omogoča pa se tudi osebni razvoj 
udeležencev tabora. 

 
KLJUČNE BESEDE: raziskava, motivacija, tabor, študenti, bilten 
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UVOD 

 
V kriznih časih v katerih se nahaja Slovenija je še kako pomembno vzgajati mladino v duhu 

podjetništva, inovativnosti in spodbujati raziskovalno delo.  
 
Ravno to je cilj Študentsko podjetniškega in inovacijsko-raziskovalnega centra (ŠPIC), ki sta ga 

ustanovila Pomursko društvo za kakovost in Ekonomska šola VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Murska Sobota 
leta 2009.  

 
V nadaljevanju prispevka predstavljava kot mentorici–predavateljici raziskovalnega tabora potek 

priprave dela na tabor, izvedbo tabora in mnenja študentov, ki so sodelovali na 5. raziskovalnem 
taboru ŠPIC-a v Murski Soboti. 

RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC 

PREDSTAVITEV ŠPIC-A 

 
ŠPIC je bil ustanovljen z namenom, da mlade povezuje z organizacijami in lokalno skupnostjo, 

hkrati pa spodbuja v Pomurju inovativnost in podjetništvo, ki pa ni pomembno samo za Pomurje, 
ampak za razvoj celotnega gospodarstva Slovenije. ŠPIC je bil ustanovljen tudi zato, da bi zmanjšal 
prepad med teorijo in prakso, saj si mladi  lažje poiščejo zaposlitev, če so na to že pripravljeni. 
Mladim je potrebno ponuditi izobraževanja s področja podjetništva in inovativnosti, spodbujati jih k 
ustvarjalnosti, k nenehnemu učenju, sodelovanju v timih, vse to zato, da bodo lažje dosegali cilje, ki 
so si jih zastavile organizacije, v katerih bodo poiskali zaposlitev. Vsa ta znanja mladi lahko pridobijo, 
ko se vključijo v ŠPIC, saj ga tudi sami vodijo in tako spoznavajo bodoče delodajalce. Program dela 
ŠPIC-a je tako naravnan, da si lahko sodelujoči pridobijo čim več znanja z omenjenih področij, saj 
izdajajo časopis, organizirajo okroglo mizo, izdajajo strokovno revijo enkrat letno, organizirajo tabor 
za študente višjih strokovnih šol, sodelujejo z raznimi organizacijami, izdelujejo projektne naloge na 
teme, ki jih določijo na občini, organizirajo delavnice za študente, se učijo vodenja podjetja in 
timskega dela. Nagrada za delo pa je večdnevni izlet v tujino. Študenti oz. člani ŠPIC-a se lahko 
izpopolnjujejo v znanju novinarstva, saj imajo na lokalni TV oddaje, kjer predstavljajo svoje delo in se 
promovirajo. 

 
Glede na vse opisano, lahko rečemo, da je ŠPIC primer dobre prakse povezovanja mladih s prakso 

(Škafar, 2010). 

PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA TABORA 

 
ŠPIC organizira tridnevni tabor, ki se ga udeležijo študenti in predavatelji višjih strokovnih šol. V 

skupinah, ki jih sestavljajo študenti različnih šol, nastane raziskovalna naloga pod vodstvom 
mentorja–predavatelja. Raziskovalna naloga je predstavljena na zaključni prireditvi in v biltenu. V 
zadnjih dveh letih so na taboru sodelovali poleg študentov iz Murske Sobote, Slovenj Gradca, Celja in 
Novega mesta tudi študenti iz Ekonomske fakultete Zagreb.  
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POSLOVNA MATEMATIKA IN STATISTIKA NA ŠPIC-U 

 
Poslovna matematika je zastopana na ŠPIC-u zadnji dve leti. Prvič smo sodelovali na 4. 

mednarodnem raziskovalnem taboru z raziskovalno nalogo »Poslovna matematika in statistika v 
poslovnem svetu« in drugič na 5. raziskovalnem taboru z raziskovalno nalogo »Urejene finance – 
naše zadovoljstvo«.  

Proces dela pri nastajanju prispevka 

 
Priprave na tabor so se začele na začetku leta, ko smo dobili od vodje tabora dr. Branka Škafarja 

povabilo za udeležbo na taboru. Na petem taboru oz. na drugem mednarodnem taboru, ki je potekal 
od 8. do 10. maja 2013, so delovale tri skupine. V tretji raziskovalni skupini sva bili mentorici Ivana 
Domjan in Blažena Košmerl, predavateljici poslovne matematike s statistiko. Za delo v skupinah na 
taboru so bili predvideni po trije študenti iz VSŠ Murska Sobota, VSŠ Slovenj Gradec, VSŠ Celje in VSŠ 
Novo mesto ter štirje študenti iz Ekonomske fakultete iz Zagreba. V vsaki skupini naj bi bilo po pet 
študentov oz. študentk. Po potrditvi mentorjev oz. mentoric za sodelovanje na taboru, so se začele 
priprave za delo na taboru, ki so bile definirane v terminskem planu. Do konca februarja je bilo 
potrebno sporočiti končno temo raziskovanja v skupini in oblikovati naslov prispevka, ki je bil 
objavljen v biltenu. Do konca meseca marca je bilo potrebno sporočiti imena študentov – 
udeležencev tabora po posameznih šolah, v mesecu aprilu, po razdelitvi študentov v skupine, se je 
začelo delo po skupinah preko e-pošte. 

 
V tretji skupini sva imeli pet študentov, in sicer dva študenta iz VSŠ Novo mesto, dve študentki iz 

VSŠ Murska Sobota in enega študenta iz VSŠ Celje.  
 
Za peti mednarodni raziskovalni tabor sva si izbrali temo »Urejene finance – naše zadovoljstvo«, 

saj se nama je zdela ta tema uporabna v vsakdanjem življenju kot tudi za raziskovalno nalogo.  
 
V mesecu aprilu smo začeli z delom po e-pošti, in sicer sva mentorici razdelili delo med pet 

študentov. Vsakemu študentu sva poslali gradivo, ki ga je moral obdelati in narediti povzetke za 
prispevek. Študenti so tedensko poročali in oddajali svoje prispevke, mentorici pa sva sproti 
spodbujali, motivirali, usmerjali in urejali prispevke v raziskovalni nalogi. Raziskovalna naloga je 
obsegala tako teoretične osnove kot tudi študijo primera in analizo anketnega vprašalnika. Tako smo 
bili pripravljeni za nadaljnje delo na taboru. 

PROGRAM DELA NA TABORU 

 
Prvi dan, v sredo, 8. 5. 2013, smo se zbrali ob 9.00 uri. Ob 10.00 uri sta nas pozdravila direktor 

Ekonomske šole Murska Sobota dr. Beno Klemenčič in vodja tabora dr. Branko Škafar. Na otvoritvi so 
bili prisotni tudi novinarji, ki so novico o našem delu ponesli med širšo množico. Po pozdravnih 
govorih smo mentorji predstavili delo svojih skupin. Ob 10.30 smo se razporedili po učilnicah in tako 
sva mentorici predstavili svojo temo in način dela v najini skupini. Delo v skupini je potekalo v 
dopoldanskem in popoldanskem času, večerni čas pa je bil namenjen spoznavanju mesta in druženju 
vseh udeležencev tabora. Gradivo za bilten smo morali oddati drugi dan po končanem popoldanskem 
delu, saj je bilo potrebno do zjutraj pripraviti bilten, ki ga je prejel vsak od udeležencev. 
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Izdelka na taboru sta bila prispevek za v bilten in plakat, ki je predstavljal ugotovitve raziskane 
teme in je bil razstavljen na oglasni deski šole. 

  
Zadnji dan je bila ob 11.00 uri zaključna prireditev tabora, kjer smo predstavili delo in raziskavo 

naše skupine ter ugotovitve, do katerih smo prišli v raziskovalni nalogi. Po predstavitvah je vodja 
tabora skupaj z direktorjem šole udeležencem podelil priznanja in biltene tabora. 

UGOTOVITVE v raziskovalni nalogi 

 
Z našo raziskovalno nalogo smo ponazorili finančni tok povprečnega študenta in povprečne 

slovenske tričlanske mlade družine. Pokazali smo, kako pomembno je voditi evidenco svojih 
odhodkov in kako lažje gospodariti s prihodki. Z anketiranjem mladostnikov smo dobili rezultate 
obravnavanega problema. Rezultati kažejo, da študenti s svojim denarjem ravnajo bolj skrbno in 
varčno kot dijaki. Potrjeno je bilo, da oboji večinski delež svojih prihodkov dobijo od štipendij in ta 
denar porabljajo za svoje potrebe. Glede na glavno vodilo vodenja in pregleda osebnih financ, med 
katere štejemo tudi redno evidentiranje prihodkov in odhodkov, nas skrbi, da skoraj polovica dijakov 
nikoli ne hrani dokumentacije. Posledica tega je, da že v osnovi nimajo pregleda nad svojimi odhodki. 
Mnenja smo, da bi tako dijaki kot študenti morali bolj skrbno voditi evidenco svojih financ, saj bi s 
tem izboljšali osebni pregled nad porabo denarja. Večina vseh anketirancev vodi evidenco ročno. 
Narejena je bila tudi analiza med osebnimi financami povprečnega študenta in povprečno mlado 
slovensko družino. S to primerjavo smo pokazali, kakšni stroški nastanejo ob preživljanju še enega 
družinskega člana v primerjavi s stroški povprečnega študenta. Izdelali smo program vodenja osebnih 
financ v Excelu. 

 
Z našimi prikazi in ugotovitvami smo želeli pomagati ljudem, ki se znajdejo v finančni stiski, ne 

vedo pa, kako se urejajo mesečne finance in vodi letna evidenca. Želeli smo z realnimi primeri 
pokazati, kako voditi svoje osebne finance, da bomo lahko lažje razumeli, kako optimalno porabiti 
denar in kako planirati porabo skozi leta, ki še prihajajo. Želeli smo poudariti pomen načrtovanja 
osebnih financ in kaj narediti, če nam naš letni proračun ne prikazuje pozitivnega stanja. 

Zadovoljstvo študentov na TABORU špic-A 

 
Zadovoljstvo študentov z delom na taboru kot tudi s taborom sva ugotavljali z intervjujem, 

izsledki intervjujev pa bodo podani v nadaljevanju.  
 
Študentki iz Murske Sobote, ki sta na taboru sodelovali prvič, sta povedali naslednje: 
»Raziskovalne naloge smo začeli pripravljati že pred samim začetkom tabora, kar je bilo dobro, 

saj smo imeli čas spoznati teoretično podlago našega dela. Izvedli smo tudi anketiranje ter pripravili 
analizo zato, da smo potem na taboru predstavili naše ugotovitve ostalim študentom v skupini (to so 
bili študentje iz Višjih strokovnih šol Celje in Novo mesto). Delo med samim taborom je tako potekalo 
bolj tekoče, več časa smo imeli za debate in urejanje raziskovalne naloge ter izdelavo plakata. 
Vseskozi smo imeli veliko podporo mentoric, ki sta nas usmerjali in nam svetovali, kar je pripomoglo k 
večji strokovni podlagi naše naloge ter samem razmišljanju o raziskavi problema. Osnovne prednosti 
takega dela so spoznavanje timskega dela s posamezniki, ki jih prej nisi poznal. Hitro se prilagajaš 
dinamiki skupine in sprejemaš kompromise. Nadalje je ena izmed prednosti tudi predstavitev 
raziskovalne naloge, saj ti to daje dragocene izkušnje na področju javnega nastopanja. Velika 
prednost takega načina dela je spoznavanje novih ljudi, študentov iste smeri, tudi iz tujine. Tabor 
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daje dodatna znanja, kako izdelati raziskovalno nalogo in na kaj je pri tem potrebno paziti. Slabosti v 
organizaciji ali sodelovanju na taboru enostavno ne vidim, saj se iz vsega lahko naučiš nekaj 
koristnega. Z vsemi študenti smo se odlično razumeli. Ob večerih smo se družili tudi na športnih in 
družabnih dogodkih, kot so keglanje in biljard. Stike še danes vzdržujemo preko družabnega omrežja 
Facebook, kjer imamo svojo skupino.«  

 
Študenta iz Novega mesta, ki sta na taboru sodelovala že drugo leto, sta povedala naslednje: 
»Glede na to, da je bil tabor raziskovalni, priznava, da sva na začetku čutila malo odpora. Ravno 

meseca maja, ko se vreme izboljšuje in delovna vnema malce upade. Če bi na začetku, ko nama je bil 
tabor omenjen, sprejela odločitev, da ne bova sodelovala, bi nama bilo lahko zelo žal. Nisva si mislila, 
da nama bo vse skupaj tako zelo všeč. Toliko novih ljudi in to super ljudi. Sami sončki. Veseljaki. In 
dobro smo se ujeli med seboj. Zanimivo je tudi to, da je program tabora vsako leto podoben, a kljub 
temu zna vsako leto pokazati nekaj novega. Letos sva še posebej vzela v ozir dejstvo, da je tabor 
mednarodni. Lansko leto so na njem sodelovali kolegi iz Hrvaške, a tega nisva znala ceniti. Letos sva 
videla, da je to krasna priložnost, da se spoprijateljimo, saj so bili letos vsi člani iz Hrvaške res 
kolegialni, veseljaki in vesela sva, da sva jih spoznala. Prvi dan tabora je minil kot bi mignil. Popoldne 
smo si ogledali samo mesto, ki prav zaradi svoje preprostosti vedno pritegne, ljudje so pa tudi nekaj 
posebnega. Prekmurje zna očarati človeka. Veliko vrednost je imelo naše neformalno druženje v 
večernih urah, ko smo se imeli možnost pogovarjati o vseh mogočih zadevah. Drugi dan se je 
razpletal podobno kot prvi, popoldne smo si ga popestrili v športnem duhu, pomerili smo se namreč v 
bowlingu in biljardu. Vsak je odnesel nekaj, če ne drugega, pa nasmeh na obrazu. Kot bi mignil je bil 
tu že tretji dan in ura 11.00. Pričeli smo z zaključno prireditvijo, na kateri smo pred širšim občinstvom 
predstavili naše delo na taboru. Prejeli smo tudi priznanja za sodelovanje na taboru in priznanja za 
športne dosežke. Vedeli smo, da se bomo vsi še srečali. Misliva, da je bil namen tabora dosežen. Pa 
ob tem ne misliva zgolj na naš bilten, v katerem so objavljeni vsi naši prispevki, pač pa na vsa nova 
poznanstva. Danes so to morda zgolj poznanstva, čez par let pa bodo le-ta mogoče pripeljala do 
raznih poslovnih sodelovanj, prijateljstev ali pa le lenobnega druženje ob kavi. Nikoli ne veš, kaj 
dobrega ti lahko tak tabor prinese – midva lahko rečeva le, da bi nama bilo strašansko žal, če bi ga 
zamudila.« 

ZAKLJUČEK 

 

Metode in oblike dela, ki jih ponuja raziskovalni tabor organiziran v okviru ŠPIC-a, omogoča 
drugačen pristop k učenju in raziskovanju tako za študente kot za predavatelje – mentorje. Študenti 
se vključijo v raziskovanje prostovoljno, glede na svoj interes, zato je motivacija za delo izjemna. Prav 
ta motivacija študentov daje mentorjem možnost uporabe drugačnih metod in oblik dela v majhnih 
skupinah, kar na predavanjih, kjer imamo velike skupine, ni mogoče. Predhodna priprava na tabor 
poteka več mesecev z aktivnim vključevanjem študentov v raziskovanje, saj v treh dneh, kolikor traja 
tabor, ni mogoče opraviti temeljite raziskave obravnavane teme. Zato je srečanje raziskovalcev na 
taboru pomembno zaradi predstavitve in oblikovanja skupnih stališč, ki bodo predstavljena kot 
ugotovitve raziskovanja. Študenti pa morajo biti sposobni predstaviti svoja dognanja, na kar se na 
taboru temeljito pripravijo. S tem pa dosežemo osnovni namen – predstavitev ugotovitev 
obravnavanega problema. 

 

Če izbereva temo raziskovanja, ki zanima študente in v tem vidijo prednosti za osebni razvoj, je 
eden od ciljev izvedbe raziskovanja dosežen. Vsekakor pa je z dognanji oz. ugotovitvami na taboru 
seznanjena širša javnost v okolju in ostali, ki jih teme raziskovanja zanimajo. Na zaključno prireditev 
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običajno povabimo tudi dijake srednje šole, ki spoznajo nov način dela študentov, kar jih lahko 
motivira za izbiro študija ali za to, da spoznajo, da lahko študij poteka tudi drugače kot so slišali na 
predstavitvah o poklicni orientaciji ali kot ga predstavljajo kolegi študenti, ki že študirajo. 

 

Ta način dela je tako motivirajoč in uspešen, da se nama kot mentoricama ob zaključku tabora že 
vsiljuje vprašanje: »Kaj pa bomo raziskovali naslednje leto?« Običajno že preskoči iskrica, rodi se ideja 
o tem, kar nas bo še bolj povezalo naslednje leto. 
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POVZETEK 

 
Na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji strokovni šoli stremimo k vzpostavljanju in vzdrževanju 

sistema zagotavljanja kakovosti tudi pri delu s študenti. Izhodišče za delo je samoevalvacijsko 
poročilo, ki je pokazalo, da je motivacija rednih študentov nizka; predlog za izboljšavo je bil 
interdisciplinarno povezovanje. Zato smo pri predmetih trženje in poslovno komuniciranje v 
slovenskem jeziku povezali izdelavo trženjska načrta in pisno poslovno komuniciranje ter tako dosegli 
interdisciplinarnost posameznih učnih vsebin in višjo kvaliteto znanja. Pri evalvaciji z metodo 
skupinskega intervjuja smo ugotovili, da takšen način dela vpliva na dvig motivacije in s tem na dvig 
kakovosti pri delu s študenti. 
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UVOD 

 
V članku bomo predstavili primer medpredmetnega povezovanja v programu poslovni sekretar. 

Osnova za razmišljanje in načrtovanje drugačnega dela s študenti je bilo samoevalvacijsko poročilo za 
študijsko leto 2011/12, v katerem je bilo ugotovljeno, da imamo malo študentov: kot problem pa se 
kaže nedisciplina in nemotiviranost za delo, kar smo si zastavili kot izziv za delo v naslednjih študijskih 
letih. Poleg tega so predavatelji navedli kar nekaj idej, kako izboljšati obstoječe stanje. Med drugim 
so navedli naslednje: več interdisciplinarnega povezovanja in posledično tudi osebna rast 
predavateljev in večje zadovoljstvo, medpredmetno povezovanje, vendar brez večjih posegov v urnik. 
V akcijski načrt za študijsko leto 2012/13 smo zapisali, da so strokovni aktivi zadolženi za realizacijo 
medpredmetnega sodelovanja.  

 
Pri pregledovanju letnih priprav in učnih načrtov smo prišli do ideje, da bi povezali predmet 

trženje in tržno komuniciranje, ki se sicer poučuje v 1. letniku programa poslovni sekretar, in 
poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku, ki pa se poučuje v 2. letniku programa poslovni 
sekretar.  

 
Pri trženju študenti izdelajo trženjski načrt za izbrani izdelek ali storitev. Ena od sestavin 

trženjskega načrta je tudi komunikacijski splet. V okviru tega dajemo poudarek na spletnih načinih 
tržnega komuniciranja. Tako so študenti izdelali spletno stran za svoje namišljeno podjetje, saj je 
spletna stran ciljna točka vsake spletne promocijske akcije. Za potrebe promocijske kampanje so 
študenti v orodju za izdelavo e-poštnih sporočil oblikovali tudi reklamno pismo. 

 
Pri poslovnem sporazumevanju v slovenskem jeziku pa so izdelano pregledali in popravili 

jezikovne, pravopisne in slogovne napake. Na ta način smo dosegli, da so se študenti zavedli, da se 
učne vsebine povezujejo, bili so bolj motivirani za delo, ker so popravljali svoje izdelke, naučili so se, 
naj kaj morajo biti pozorni pri objavljanju na spletu.  

INTERDISCIPLINARNOST 

 
Pojem intedisciplinarnost je sinonim za medpredmetnost. V članku ni enotnega poimenovanja, 

temveč se oba izraza uporabljata enakovredno. 
 
Polak (2007) pravi, da morajo biti učitelji, študenti in dijaki pri pridobivanju znanja selektivni in 

interdisciplinarni, kajti nihče ne zmore obvladovati vsega znanja, ki ga potrebuje v življenju. Od 
strokovnjakov se zahteva vse večja specializacija znanja, na drugi strani pa mora biti znanje 
kompleksno in večdisciplinarno. Vse to postavlja pred nove izzive tudi predavatelje, ki skušajo na 
študente prenesti neko specifično znanje, hkrati pa ga povezati z drugimi učnimi vsebinami in 
avtentičnimi situacijami. Izziv pa prinaša tudi vsem učečim se, in sicer kako vsebine, ki jih dobijo pri 
posameznih predmetih, povezati v celoto in uporabiti pri ustvarjalnem reševanju problemov. To je 
seveda vprašanje medpredmetnega povezovanja, ki ga lahko v pouk uvedemo z različnimi metodami 
učenja in poučevanja, kot so problemski pouk, projektno in timsko delo. Polakova (2007) meni, da je 
timski pristop tisti, ki je nujen za poglobitev znanja, večjo individualizacijo in diferenciacijo. 

 
»Največja prednost interdisciplinarnega poučevanja je povezovanje predmetnih področij, 

odpiranje novih (divergentnih) pogledov, vprašanj in spoznanj.« (Polak, 2007, str. 97) Medpredmetne 
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povezave »izhajajo iz predmetov, ki v medsebojnih povezavah iščejo višjo kakovost doseganja 
predmetnih ciljev. Interdisciplinarna je tista medpredmetna povezava, ki z dogovorjenim 
povezovalnim elementom oziroma elementi poveže sicer ločene in samostojne predmete, da tako – 
in le tako – uresničijo skupen cilj.« (Medpredmetne …, 2010, str. 24). Pomembno je, da sodelujoči 
določijo skupen interdisciplinarni cilj oziroma pričakovani dosežek. 

 
Cilj naše medpredmetne povezave je, da znajo študenti povezati pridobljena znanja pri različnih 

predmetih, torej znanje, pridobljeno pri poslovnem sporazumevanju v slovenskem jeziku, praktično 
uporabiti pri predmetu trženje. 

3 MOTIVACIJA 

 
»Motivacija je informacija, ki vodi do sprememb potreb in usmeritev.« (Brajša, 1995, str. 61) 

Brajša (1995) tudi pravi, da je osnovni cilj vsake šole, da svoje učence motivira, da širijo svoje znanje, 
kajti samo motivirani učenci so lahko uspešni učenci, v našem primeru študenti. 

 
Boekaerts (2013) navaja osem ključnih motivacijskih načel, najpomembneje pa je, da se učenci 

čutijo sposobne narediti, kar se od njih pričakuje, da jim je jasen namen učenja in ob učenju doživljajo 
pozitivna čustva. Od vrste in stopnje motivacije je odvisno, kakšno bo znanje po učenju. Marentič 
Požarnik (2000) uvaja pojem učna motivacija, ki je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni 
situaciji, da je učenje intenzivnejše, trajnejše in bolj kakovostno.  

 
Če zanjo študenti povezati vsebine različnih predmetov in jih praktično uporabiti, jih to motivira 

in so pri svojem delu uspešnejši. 

UČNI CILJI 

 
Pri načrtovanju letne delovne priprave smo imeli v mislih, da želimo povečati motivacijo 

študentov in se medpredmetno povezovati. Odločili smo se, da povežemo predmeta trženje, ki ga 
študenti poslušajo v prvem letniku, in poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku, ki ga poslušajo 
v drugem letniku. Najprej smo imeli pomisleke glede na to, da se en predmet poučuje v prvem in 
drugi v drugem letniku. Vendar je ta pomislek izginil ob dejstvu, da morajo študenti znanje povezati 
oziroma pridobljeno znanje uporabiti v novih situacijah. Pregledali smo cilje, ki jih morajo doseči pri 
posameznem predmetu.  

Eden izmed splošnih ciljev predmeta trženje in tržno komuniciranje je »usposobitev za aktivno 
vlogo pri uresničevanju zastavljenih tržnih aktivnosti podjetja«. Študenti pri uresničevanju cilja 
pridobijo naslednje kompetence: »zavestno soustvarjanje imidža organizacije, samostojno 
načrtovanje in organiziranje instrumentov trženjskega spleta, nudenje ustrezne podpore pri 
oblikovanju marketinške strategije«. (Višješolski, 2007, str. 80) 

Eden izmed splošnih ciljev predmeta poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku pa je 
»poglobitev in razširitev znanja o pravopisni in slogovni podobi slovenskega knjižnega jezika in 
usvojitev znanja za dobro poslovno korespondenco ter uporabo pravil knjižnega jezika v poslovno-
uradovalnem jeziku«. Z usvojenimi cilji študenti pridobijo naslednje kompetence: »sposobnost 
pravilnega oblikovanja različnih oblik poslovno-uradovalnega dopisovanja, zmožnost komuniciranja v 
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različnih poslovnih okoliščinah z upoštevanjem značilnosti medija, s pomočjo katerega poteka 
komunikacija, ravnanje v skladu s poslovnim bontonom in protokolom, kulturno, samozavestno in 
sproščeno poslovno sporazumevanje v različnih poklicnih okoliščinah, pozitiven odnos do maternega 
jezika in njegovo estetiko ter nenehno bogatenje svojega besednega zaklada, sposobnost prilagajanja 
nastalemu govornemu ali pisnemu položaju in ustvarjanju pozitivnih medčloveških odnosov, 
prilagodljivosti in pozitivnosti«. (Višješolski, 2007, str. 58) 

 
Študente poskušamo za delo motivirati na različne načine in vedno se izkaže, da najraje rešujejo 

naloge, ki so aktualne, realne, avtentične. Njihovo znanje najpogosteje izhaja iz praktičnega dela, 
preko katerega pridejo do teorije.  

 
Pri predmetu trženje smo poudarjali, da je spletno trženje eden od načinov za povečanje prodaje. 

Pojavitev na spletu sama po sebi ne pomeni uspešnosti, ampak moramo pri promociji izdelka ali 
storitve izpostaviti dodatno koristnost ponujenega izdeleka. Pomembno je, da koristnost vpnemo v 
zgodbo, ki potrošniku pokaže, kakšno doživetje ponuja izdelek oziroma storitev. Pri širjenju zgodbe je 
splet zelo učinkovit, saj dosega vedno večje število ljudi, ima pa tudi nekatere druge prednosti za 
organizacijo. Dejstvo je, da je oglaševanje na spletu poceni, dostopno, merljivo in učinkovito. Za 
vsako akcijo, ki jo oglašujemo na spletu, moramo pripraviti spletno mesto in meriti učinke 
oglaševanja. (Kukman, Vovk, 2013) 

 
Tako so morali študenti v prvem letniku za potrebe izdelava trženjskega načrta oblikovati spletno 

stran za promocijo izbranega izdelka ali storitve. Za potrebe promocijske akcije v orodju za e-poštno 
trženje pa so napisali tudi reklamno  pismo.  

 
Pri poslovnem sporazumevanju v slovenskem jeziku se ukvarjamo s pravopisom, jezikom, slogom 

in obliko poslovnih dopisov. Največ se študenti naučijo, ko iščejo, popravljajo in analizirajo napake v 
lastnih izdelkih. Delo je potekalo dve šolski uri. Najprej so študenti dobili navodila, kako bo potekala 
ura. Delali so za računalniki in v parih. Odprli so svoje spletne strani in prodajna pisma. Vse so 
prebrali, pregledali in si na list zapisali, kaj in kako bi popravili. V oporo so imeli zapiske s predavanj, 
jezikovne priročnike in članek o oblikovanju spletnih strani. Ker je bila skupina majhna, sem lahko 
hodila od para do para, da smo se pogovorili o njihovih pripombah. Za to delo so porabili dvajset 
minut, potem pa je vsak par pogledal izdelek drugega para in si prav tako na list zapisal pripombe 
glede jezika, sloga, pravopisa in oblike. Za to so imeli na voljo dvajset minut. Naslednjih trideset 
minut pa je bilo namenjenih poročanju, usklajevanju, pogovoru. Zadnjih deset minut pa smo z ustno 
evalvacijo pokomentirali smisel tega dela, kaj so se naučili in če se jim je to zdelo koristno. 

ZAKLJUČEK 

 
Z izvedenima urama smo dosegli zastavljena cilja, in sicer medpredmetno povezovanje in dvig 

motivacije pri študentih. Z metodo skupinskega intervjuja smo ugotavljali, kako so bili zadovoljni. 
Povedali so, da se na ta način veliko več naučijo, všeč jim je, da sami poiščejo napake, da slišijo 
komentarje svojih sošolcev. Pripomnili so, da bi si za natančno analizo in popravke želeli vsaj še eno 
uro. 
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Tudi predavateljici sva naredili refleksijo dela in ugotovili, da sva zastavljena cilja dosegli in da 
bova v prihodnje  tak način dela razširili. Poleg tega bi lahko v prihodnje naredili medpredmetno 
povezavo še s predmetom grafični in spletni dizajn v pisarni. 
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Povzetek 

Višješolsko izobraževanje pogosto izpostavlja svojo prednost zaradi neposrednih povezav z 
gospodarstvom. Običajno to povezujemo s sodelovanjem šol in gospodarstva, pa tudi z zaposljivostjo 
diplomantov v gospodarskih družbah. Vendar določeni študijski programi usposabljajo za poklice, za 
katere klasičnih oblik zaposlitve znotraj podjetji ali zavodov, zlasti v trenutni gospodarski situaciji, 
praktično ni. Zato je pomembno, da se študente že med študijem pripravlja na samostojno poklicno 
pot. 

Summary 

Higher education often emphasizes its advantage for direct links with industry. Usually this is 
associated with the cooperation of schools and the economy as well as the employability of 
graduates in companies. However, certain courses of study prepare for professions for which there 
are no possibilities for  traditional forms of employment within companies or institutions, especially 
in the current economic situation. Therefore, it is important that the students are prepared for 
independent careers while studying.  

mailto:jasna.rojc@vss-sezana.si


 

104 

Višja strokovna šola Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana je pričela delovati s šolskim letom 
2008/09. Ustanovljena je bila z namenom  izobraževanja, pa tudi razvoja in promocije dveh v Sloveniji 
»zapostavljenih« poklicnih področij oziroma gospodarskih panog, oblikovanja in obdelave kamna ter 
fotografije v najširšem pomenu (torej tudi animacije in videa). 

 
V zadnjih desetletjih se je potreba po strokovnih znanjih in spretnostih s področja tradicionalnih 

in sodobnih tehnologij  obdelave, oblikovanja in restavriranja kamna izrazito povečala, vendar se 
slovensko gospodarstvo na te impulze ni odzvalo. Nagel industrijski razvoj v drugi polovici prejšnjega 
stoletja je z uvajanjem novih materialov in spodbujanjem cenejše, pogosto nestrokovne  gradnje 
povzročil izumiranje  tradicionalnih kamnarskih poklicev. Tudi šolski sistem ni ustrezno poskrbel za 
razvoj kamnarske stroke, saj se je bilo do ustanovitve naše višje šole  na področju obdelave kamna  
mogoče izobraziti le za poklic kamnoseka, peto stopnjo zahtevnosti je nato lahko kamnosek dosegel z 
opravljenim  mojstrskim izpitom. 

 
Tudi na področju fotografije je bilo do ustanovitve šole mogoče pridobiti le srednjo strokovno 

izobrazbo, so se pa skorajda istočasno kot višješolski začeli izvajati različno usmerjeni visokošolski 
študijski programi, tako na zasebnih visokih šolah kot v okviru univerz, vendar – po mojem mnenju – 
zastavljeni precej drugače, pogosto tudi veliko bolj usmerjeni v specifično področje10.  

 
Oba študijska programa torej predstavljata odziv na potrebe okolja, vendar pa se ta odnos v 

primeru enega ali drugega izraža popolnoma drugače. Da z oblikovanjem kamna izpolnjujemo 
praznino v izobraževanju izrazito deficitarnega kadra, ni težko dokazati, veliko težje pa je dokazati 
potrebo po vzgoji kadra na področju fotografije in videa. Kljub temu, da so vizualni mediji vedno bolj 
prisotni in nam sodobna tehnika omogoča, da smo vsi lahko fotografi in snemalci, je za slovensko 
okolje (z izjemo profesionalnih krogov) na splošno značilno pomanjkanje kritičnosti in kvalitativnih 
norm na tem področju, kar ima za posledico neustrezno vrednotenje tovrstnega dela. Zato se bom v 
tem prispevku osredotočila na področje fotografije. 

 
Študijska programa, ki se šesto leto izvajata na višji šoli v Sežani, sta torej v slovenskem šolskem 

prostoru predstavljala precejšnjo novost, kar se je pokazalo tudi ob iskanju ustreznega 
predavateljskega kadra. V Sloveniji imajo le redki, ki delujejo na področju fotografije, videa in filma za 
predavatelje zahtevano univerzitetno izobrazbo, kljub temu pa nam je uspelo nekatere med njimi 
prepričati v sodelovanje s šolo. Seveda pred tem niso delovali v šolstvu, kar smo rešili tako, da smo 
delo zastavili timsko; kjer je le bilo mogoče, so si predavatelji zastavili skupne naloge, ki so jih vsak s 
svojega vidika izvajali v okviru različnih predmetov, obenem pa s sodelovanjem in medsebojnimi 
izkušnjami podpirali drug drugega, obenem pa so predavatelji predmetov s področja komunikacij, 
podjetništva ali teoretičnih predmetov s pedagoškimi izkušnjami bogatili praktike na področju stroke. 
S tem se je v kolektivu, katerega člani – kot je značilno za majhne šole – večinoma na šoli niso polno 
zaposleni, vzpostavila dobra komunikacija in medsebojno sodelovanje. Tak način dela se je izkazal za 
posebej uspešnega, ko so študentje začeli s praktičnim izobraževanjem, saj so se običajno znašli pred 
realnimi delovnimi nalogami, ki so od njih zahtevale multidisciplinarni pristop.  

 
Prav ob organizaciji praktičnega izobraževanja smo se že prvo leto delovanja šole, zaradi 

gospodarske situacije, ki se je v tem času začela drastično slabšati, srečali z velikimi težavami. Čeprav 
to velja tudi za kamen, kjer je bila večina kamnarske industrije in obrtnih delavnic vezanih na 

                                                           
10 Npr. na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani izvajajo prvostopenjski univerzitetni študijski program 

Film in televizija, s smermi Filmska in televizijska režija, Filmsko in televizijsko snemanje in Filmska in televizijska montaža. 
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gradbeni sektor, ki je zašel v vsem znano krizo, se bom tudi ob tem omejila na fotografijo. Do tega 
časa je bilo največ zaposlitev s področja fotografije v časopisnih, medijskih hišah in zavodih, z 
gospodarsko krizo pa je prišlo do odpuščanja zaposlenih in najemanja pogodbenih delavcev, s tem pa 
do zmanjševanja možnih učnih mest za opravljanje praktičnega izobraževanja. Kljub temu, da smo 
opisano težavo uspeli rešiti, nismo mogli spregledati dejstva, da bo za študente programa fotografija, 
ne glede na usmeritev, po zaključku študija aktualna predvsem samozaposlitev.  

 
Slovenski trg je relativno majhen in na področju fotografije se pojavljajo predvsem zahteve po 

celostni ponudbi fotografskih storitev, od zasnove raznovrstnih fotografskih nalog do postprodukcije, 
od snemanja do montaže in nazadnje končnega izdelka. Spoznali smo, da je izbirnost študijskega 
programa v praksi »ovira« in da moramo študenta, kljub usmeritvi v določeno področje11, opremiti 
tudi z znanji, ki jih v izbranih programskih modulih ne pridobi. Poleg tega so pri vstopu na trg za 
vsakogar, ki se odloči za samostojno dejavnost, izjemnega pomena delovne izkušnje in poslovni stiki. 
Prav zato smo timsko zastavljene študijske aktivnosti nadgradili z vključevanjem v projekte v povezavi 
z zunanjimi partnerji, ob zavedanju, da ne smemo dopustiti »podrejanja« študijskega procesa 
zahtevam projektov, kar pomeni, da je delovanje v tovrstnih projektih sprejemljivo le, v kolikor so s 
tem doseženi cilji posameznih predmetov in študijskega programa, nikakor pa ne, če zaradi projekta 
posameznih ciljev programa ne bi izpolnili. Dejavnosti tovrstnih projektov so zastavljene kot del 
študijskih nalog ali kot obštudijske dejavnosti v organizaciji šole. Vanje so lahko vključeni posamezni 
študenti, lahko pa tudi vsi, ki obiskujejo določen predmet, modul ali letnik. Njihova dodana vrednost 
pa je predvsem prepletanje znanj različnih predmetnih in, ožje, strokovnih področij. 

 
Kar nekaj uspešnih akcij smo tako izvedli s Sekcijo za gostinstvo in turizem ter živilsko dejavnost 

Območne obrtne zbornice Sežana. Za projekt Mesec špargljev na Krasu je po naročilu omenjene 
sekcije in Društva za razvoj kmetijstva in turizma Planta vsak študent 2. letnika pri predmetu Vizualne 
komunikacije pripravil predlog celostne podobe projekta, naročniki in mentorici (oblikovalka 
vizualnih komunikacij in fotografinja) pa so nazadnje izbrali tistega, ki je bil realiziran. Fotografije, ki 
so jih uporabili pri oblikovanju predlogov tiskovin, so nastale pri predmetu Ateljejska fotografija. 
Naloga je obsegala oblikovanje logotipa projekta, dveh različnih letakov, vabila, brošure, plakata, 
tablice za gostilne in predloge jedilnih listov. SLIKA 1 

 
Šola je sodelovala tudi v odmevni akciji Ekologov brez meja Očistimo Slovenijo 2012: v okviru 

predmeta Reportažna fotografija so študentje beležili dogajanje v različnih krajih po Sloveniji in 
fotografije pripravljali za dokumentacijo in objavo na spletni strani organizatorja, v okviru predmeta 
Kreativna fotografija pa so dokumentirali modno revijo 3Re, na kateri so bila predstavljena oblačila iz 
odpadnih materialov sponzorja čistilne akcije, Ljubljanskih mlekarn. Istočasno so nastale tudi modne 
fotografije, ki so jih ustrezno obdelali in z njimi opremili spletni katalog ter oblikovali plakate, ki so bili 
kasneje razstavljeni v prostorih omenjenega sponzorja. SLIKA 2 

 
Kot del praktičnega izobraževanja je skupina študentov, v sodelovanju z Društvom Univerzitetni 

pihalni orkester Ljubljana, Občino Komen in Visokošolskim središčem Sežana dokumentirala 
desetdnevni mednarodni glasbeni festival Svirél 2013; beležili so tekmovalni del, koncertni del in 
neformalne utrinke dogodka. Poleg strogih pravil obnašanja fotografa ob tekmovanjih in koncertih 
ter odkrivanja specifik koncertne fotografije so morali posnetke zelo hitro obdelati in objaviti na 

                                                           
11 Kombinacije izbirnih modulov, predvidene s študijskim programom, študenta v 2. letniku usmerijo na področje kreativne fotografije, 

reportažne fotografije ali videa in filma. 
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spletu, saj je ob tovrstnih dogodkih hitrost informacij izjemnega pomena, pripravljali pa so tudi 
projekcije, ki so služile kot kulisa zaključnim koncertom posameznih kategorij. SLIKA 3 

 
Prav tako v okviru praktičnega izobraževanja so bili študentje vključeni v projekt, ki ga je razpisala 

Lokalna akcijska skupina za področje Krasa in Brkinov in vodila Občina Sežana, Spoznajmo Kras. 
Posneli in obdelali so številne fotografije, s katerimi so danes opremljene turistične table krajevnih 
skupnosti v Občini Sežana. Študentje so na terenu sodelovali z domačini, na sestankih pa z 
naročnikom in oblikovalcem. 

 
Na področju videa nastajajo predvsem kratki učni filmi ali krajše video reportaže. Tako je npr. 

aprila 2012, ko so študentje dokumentirali in za različne načine kasnejše rabe pripravili fotografije 
promocijskega dogodka Gostoljubje kraško brkinske pomladi na ljubljanskem gradu, nastal krajši 
dokumentarni film o dogodku. Poleti 2013 pa je, ob deseti obletnici bivalnih enot Socialno 
varstvenega zavoda Dutovlje, ki skrbi za odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju 
ali razvoju, nastal polurni reportažni film o življenju stanovalcev bivalnih enot Naša pot. 

 
Na šoli spodbujamo študente, ki se nameravajo po študiju podati na samostojno podjetniško pot, 

da diplomsko delo izkoristijo za lažji začetek na trgu dela. Diplomsko delo na višji strokovni šoli mora 
izkazovati aplikativnost, kar razumemo kot neposredno povezavo s prakso oz. uporabnost na 
področju stroke. Zato Pravilnik o diplomiranju VSŠ Sežana predvideva štiri možne oblike diplomskega 
dela: izdelek, projekt, storitev ali teoretično zasnovan pisni izdelek. Diplomsko delo lahko nastane v 
sodelovanju z zunanjim partnerjem ali delodajalcem12, po naročilu, ali na lastno pobudo.  

 
Kot primer diplomskega dela, ki je nastal v sodelovanju z delodajalcem, naj omenim le diplomsko 

delo Denisa Komna; nastalo v sodelovanju s podjetjem Kreaktiva, v okviru promocijske akcije za Park 
vojaške zgodovine Pivka. Diplomant je za omenjeni zavod opravil številna fotografiranja ter izdelal in 
oblikoval različne promocijske materiale. Jedro diplomskega dela predstavlja oblikovanje in oprema 
poročila o delovanju parka, ki zajema nastanek, delovanje in vizijo za prihodnost, v obliki obširne 
publikacije. Ob obvladovanju fotografije in znanju s področja grafičnega oblikovanja je diplomant 
izkazal tudi sposobnost komuniciranja z naročnikom, ki bo omenjeno publikacijo uporabljal za lastno 
predstavitev in informiranje javnosti, predvsem pa v promocijske namene, saj postaja Park vojaške 
zgodovine z edinstvenim vojaškim muzejem iz leta v leto bolj obiskano zgodovinsko turistično 
središče. SLIKA 4 

 
Na lastno pobudo v glavnem nastajajo naloge, ki predstavljajo osnovo za kasnejšo samostojno 

dejavnost. Na kratko bom predstavila tri diplomante, ki danes uspešno delujejo na področju 
fotografije. 

 
Andraž Gregorič je v okviru diplomskega dela z naslovom Delo poročnega fotografa, oblikoval 

lastno spletno stran, zasnovano kot komunikacijski in promocijski izdelek. Spletna stran je zasnovana 
na osnovi raziskave in analize različnih spletnih strani in na izboru lastnih reprezentativnih fotografij. 
Z diplomskim delom si je, kot tretji Slovenec, prislužil članstvo v mednarodni zvezi poročnih 
fotografov, Wedding Photojournalist Association. SLIKA 5 

 

                                                           
12 V tem primeru poleg mentorja – predavatelja študentovo delo usmerja tudi somentor – zunanji mentor iz podjetja, zavoda, društva 

ipd., v sodelovanju s katerim nastaja diplomsko delo. 
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Miha Matavž je kot temeljni cilj diplomskega dela z naslovom Primerjava in predlog prenove 
spletnih strani s poudarkom na vlogi fotografije, postavil prenovo spletne strani svojega podjetja, saj 
je kot fotograf na trgu uveljavil že v času študija. Deluje predvsem na področju reportažne in, ožje, 
športne fotografije. Ker dobro izdelana spletna stran uporabniku nudi natančne informacije o 
sporočevalcu, njegovi miselnosti, delovanju in ponudbi, je diplomant zglede analiziral z vidika oblike, 
vsebine, sporočevalca in prejemnika informacij, posebno pozornost pa je namenil vlogi, ki jo ima pri 
tem fotografija. SLIKA 6 

 
Nika Furlani se je zapisala modni fotografiji.  V teoretičnem delu naloge je na kratko predstavila 

teorijo in zgodovinski razvoj modne fotografije in pokazala, kako se ta neprestano prepleta s 
tehnološkimi, kulturnimi oz. družbenimi spremembami. Moda zaživi, ko jo fotografije izoblikujejo, 
prikažejo in postavijo v določen kontekst. 

 
Jedro Nikine naloge predstavlja izdelek, modni portfolio: ta je za fotografa, ki želi delovati v svetu 

mode,  ključnega pomena, saj izkazuje profesionalno mojstrstvo in osebni slog. SLIKA 7 
 
V prispevku sem skušala z nekaj primeri orisati, kako na Višji strokovni šoli v Sežani  študijski 

proces razumemo ne le kot posredovanje znanja in veščin ali doseganja s programom predpisanih 
kompetenc, potrebnih za kakovostno opravljanje dela, temveč tudi kot pripravo za uveljavitev na 
trgu. S tem seveda študentom ne pomagamo le v primeru kasnejše samostojne poklicne poti, saj so 
samostojnost, iznajdljivost, prilagodljivost, komunikativnost, usposobljenost na različnih področjih 
stroke in sposobnost povezovanja različnih disciplin vedno bolj cenjene in iskane na vseh področjih 
dela in predstavljajo pomembno prednost tudi v primeru zaposlitve v večjem kolektivu, v podjetju ali 
zavodu. 
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VLOGA ORGANOV JAVNE VIŠJE 

STROKOVNE ŠOLE PRI 
ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTNIH 

STORITEV 
 

Milena Jerala 
Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola 

milena.jerala@guest.arnes.si 
 

POVZETEK 

Članek povzema vlogo organov javne višje strokovne šole pri zagotavljanju kakovostnih storitev. 
Ugotavljanje, spremljanje, zagotavljanje in vrednotenje kakovosti je nujna spremljevalka uspešnega 
študijskega procesa. V zakonodaji je kakovost opredeljena kot naloga vseh organov višje strokovne 
šole. To moramo upoštevati, ko pripravljamo akcijske načrte. Vse deležnike je potrebno vpeti v 
spremljanje ter zagotavljanje kakovosti šole. Prav tako je v zakonodaji izrecno poudarjeno 
sodelovanje med organi. Zaradi pomena kakovostne izvedbe programov pa je v 15. členu ZVSI 
zakonsko opredeljen organ, katerega bistvena naloga je zagotavljanje kakovostnih storitev – to je 
komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ki pa jo sestavljajo tako predstavniki predavateljev 
kot predstavniki študentov. 

 
Ključne besede: organi javne višje šole, zagotavljanje kakovosti 
  

mailto:milena.jerala@guest.arnes.si
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UVOD 

 
Pomena kakovosti, njenega vrednotenja in nenehnega spremljanja ter predlogov izboljšav in 

posodobitev še ustaljenih procesov se v ustanovi zelo zavedamo. V Biotehniškem centru Naklo od 
marca 2008 deluje Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole. Vendar 
kakovost ni le stvar te Komisije, saj v okviru posodabljanja mednarodnega standarda ISO 9001:2008 v 
Centru deluje tudi širši tim za kakovost. Celoten sistem spremljanja, zagotavljanja in vrednotenja 
kakovosti temelji na splošno znani metodologiji, poznani kot PDCA: »Planiraj (Plan), Izvedi (Do), 
Preveri (Check), Ukrepaj (Act)«, kar lahko opišemo na naslednji način: Planiraj: načrtuj in vzpostavi 
cilje in aktivnosti za doseganje le-teh, Izvedi načrtovane aktivnosti, Preveri in neprestano nadzoruj 
aktivnosti in rezultate glede na zastavljene cilje ter Ukrepaj tako, da cilje dosežeš in tudi presežeš in 
tako izboljšaš načrtovane aktivnosti (Zupanc, Urank, Bren 2009). 

PRAVNI AKTI, KI OPREDELJUJEJO KAKOVOST 

 
Pojem kakovosti in njeno vrednotenje sta lahko opredeljena zelo različno in kot taka jih lahko 

posameznik dojema in tudi razlaga popolnoma po svoje. Da do tega ne bi prihajalo, je področje 
regulirano z ustreznimi pravnimi akti, standardi in pravili.  

 
Da bodo vsebine enotno vodene tudi na državni ravni, je Vlada Republike Slovenije sprejela  

Sklep o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list 
RS, št. 114/2009). Agencija je pravna oseba javnega prava in kot taka neposredni proračunski 
uporabnik. Pri svojem delu je samostojna in neodvisna, zavezujejo jo načela strokovnosti, 
neodvisnosti in zakonitosti. Opravlja strokovne in razvojne naloge v visokem šolstvu in regulatorne 
naloge za zunanje zagotavljanje kakovosti tako visokega kot višješolskega strokovnega izobraževanja. 
Zunanje zagotavljanje kakovosti vključuje akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, 
vključno z zunanjo evalvacijo (vir: www.nakvis.si). 

 
Kakovost, vezana na višješolsko izobraževanje, je omenjena v naslednjih pravnih aktih: 
 
1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo; ZOFVI-

UPB5; Uradni list RS, št. 16/07, 118/06-ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-
ZUJF,  57/2012-ZPCP-2D) v svojem 2. členu kot enega glavnih ciljev sistema vzgoje in 
izobraževanja v RS navaja zagotavljanje kakovostne izobrazbe, v 20. a-členu pa  določa, da merila 
in postopke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih in šolah na nacionalni ravni ter 
predloge nacionalnih evalvacijskih študij sprejme minister na predlog Sveta za kakovost in 
evalvacije. V 27. členu ZOFVI navaja, da Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih spremlja in 
ocenjuje stanje in razvoj izobraževanja odraslih v državi z vidika razvojnih potreb in možnosti 
družbe, z vidika kakovosti in mednarodne primerljivosti. V 28. členu sta kot dve od nalog javnih 
zavodov opredeljena razvoj kakovosti na vseh ravneh izobraževanja ter spremljava in evalvacija 
vzgojno-izobraževalnega dela ter upravljanja in vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov. V 
49. členu pa med pristojnostmi ravnatelja navaja, da je odgovoren za zagotavljanje in 
ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole 
oziroma vrtca. 
 

http://www.nakvis.si/
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2. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS, št. 74/2009) v 3. členu 
določa, da Svet za kakovost in evalvacije daje mnenje k načrtom uvajanja, spremljanja in eval-
vacije izvajanja novega programa ali novega programskega elementa ter daje mnenje k 
poročilom o uvajanju, spremljanju in evalvaciji novega programa ter k poročilom o poskusnem 
izvajanju novega programskega elementa ali novosti. 
 

3. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Uradni list 
RS, št. 81/06, 22/08, 104/09, 4/10, 6/12) v 2. členu določa, da se 20 % višine dela plače za 
delovno uspešnost direktorja določi na podlagi kakovosti in strokovnosti izvajanja dela. V 5. členu 
je pojasnjeno, da se to vrednoti na naslednji način: 1. vpeljan sistem spremljanja kakovosti dela in 
poslovanja – do 10 %, 2. na osnovi dokumentacije preverjeno zadovoljstvo uporabnikov storitev  
(nad 55 % zadovoljnih) – do 5 %, 3. na osnovi dokumentacije preverjeno zadovoljstvo 
zaposlenih (nad 55 % zadovoljnih) – do 5 %. 
 

4. Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (v nadaljevanju ZVSI, Uradni list RS, št. 86/04) 
natančno določa organe in njihove naloge, to bom podrobneje obdelala v naslednjem poglavju. V 
svojem 16. členu ZVSI opredeljuje, da se šole lahko  združujejo v Skupnost višjih strokovnih šol RS 
zaradi medsebojnega sodelovanja ter sodelovanja s pristojnimi strokovnimi sveti, komisijo za 
akreditacijo višješolskih študijskih programov, ministrstvi, visokošolskimi zavodi ter z 
mednarodnimi združenji pri opravljanju razvojnih nalog v višješolskem izobraževanju ter uvajanju 
in spremljanju kakovosti dela. Na kakovost se nanaša še 49. člen, ki določa, da mora biti 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo sestavni del letnega delovnega načrta. 
 

5. Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 9/2011) določajo postopke 
in minimalne kriterije, po katerih se presoja kakovost višjih strokovnih šol. V Merilih so 
upoštevani dogovorjeni standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti, ki veljajo v evropskem 
visokošolskem prostoru. Področja, na katerih se presoja kakovost višje strokovne šole, so: 
1. vpetost v okolje, 2. delovanje višje strokovne šole, 3. kadri, 4. študenti, 5. materialni pogoji 
(prostori, oprema, knjižnično-informacijska dejavnost in financiranje), 6. zagotavljanje kakovosti. 
V 15. členu določajo, da je za kakovost odgovoren ravnatelj višje strokovne šole oziroma direktor, 
samoevalvacijsko poročilo obravnavajo vsi organi šole (komisija za kakovost, predavateljski zbor, 
strateški svet, svet šole).  
 

6. Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 43/2012) navajajo, da komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v okviru svojih 
pristojnosti in v skladu z merili Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu ter po 
usmeritvah Skupnosti višjih strokovnih šol spremlja tudi kakovost izrednega študija in vzpostavlja 
razmere za njegovo kakovost. 
 

7. Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 94/2010) v 
5. členu določajo, da je opis metodologije preverjanja obremenitev študenta del poslovnika 
kakovosti, ki ga sprejme visokošolski zavod, samoevalvacijsko poročilo visokošolskega zavoda pa 
mora vsebovati izsledke preverjanja teh obremenitev. 
 

8. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški center Naklo, 
19. 6. 2007, št. 01403-35/2007/8 v svojem 14., 26., 27., 28. in 33. členu smiselno povzema zgoraj 
navedene člene glede vloge organov pri zagotavljanju kakovosti. 
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ORGANI, KI SODELUJEJO PRI KAKOVOSTI STORITEV 

 
Vsebinsko najbolj razdelano vlogo posameznih organov določa ZVSI, in sicer: v 7. členu najprej 

pove, kateri so organi šole, ki je organizirana kot zavod: svet šole, direktor, predavateljski zbor, 
strokovni aktivi, študijska komisija ter komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Organa šole, 
ki je organizirana kot organizacijska enota, pa sta še: strateški svet in ravnatelj.  

 
Vloge teh organov so: 
 

1. Svet šole (8. člen ZVSI) s predstavniki ustanovitelja, delodajalcev, delavcev šole, strateškega 
sveta, študentov) sprejema razvojni program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi 
uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o 
študijski problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom študenta, o pritožbah v zvezi s 
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava 
zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija in komisija za spremljanje 
in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, študenti 
oziroma skupnost študentov.  

 
2. Direktor zavoda v sodelovanju z ravnateljem (11. člen ZVSI) usklajuje letni delovni in finančni 

načrt šole in je odgovoren za njuno izvedbo ter pripravi letno poročilo o njuni realizaciji, 
ravnatelj pa skrbi za kakovostno izvajanje študijskega programa, sodeluje z delodajalci ter 
sklepa pogodbe o praktičnem izobraževanju študentov, je odgovoren za uresničevanje pravic 
študentov, vodi delo predavateljskega zbora, imenuje izpitne komisije, oblikuje predlog 
nadstandardnih programov, spremlja delo strokovnih delavcev in sodelavcev ali strokovnih 
delavk in sodelavk, jim svetuje ter spodbuja njihovo strokovno izobraževanje in 
izpopolnjevanje, zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za kakovost in zakonitost dela. 

 
3. Predavateljski zbor (12. člen ZVSI) obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z 

izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje k dolgoročnemu 
razvojnemu programu šole, obravnava letno poročilo o kakovosti, predlaga uvedbo 
nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah študijskih 
programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi 

 
4. Strokovni aktivi (13. člen ZVSI) obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega 

področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo predavateljskemu zboru predloge za 
izboljšanje študijskega dela, obravnavajo pripombe študentov ter opravljajo druge strokovne 
naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 

 
5. Študijska komisija (14. člen ZVSI) obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem 

študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov ter sprejema merila za 
ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega 
neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih 
obveznosti. 

 
6. Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti (15. člen ZVSI) s predstavniki 

predavateljev in študentov ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti 
izobraževalnega dela na šoli, vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje 
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kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, 
z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije, načrtuje, organizira in 
usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, sodeluje s Svetom za evalvacijo 
visokega šolstva in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini, spremlja zaposlitvene 
možnosti diplomantov, na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter 
pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega šolstva in Komisiji 
za akreditacijo višješolskih študijskih programov. 

 
7. Strateški svet (10. člen ZVSI) s predstavniki predavateljev, pristojne zbornice ali ministrstev 

oziroma delodajalcev, študentov, diplomantov) sprejme dolgoročni razvojni program šole, 
predlaga nadstandardne programe, predlaga letni delovni načrt šole, spremlja zagotavljanje 
kakovosti višješolskega študija, obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, 
ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali študenti. 

ZAKLJUČEK 

 
Zakonodajno opredeljene naloge se izražajo v delovanju vsakega organa, kar imamo opredeljeno 

tudi v poslovniku kakovosti in ostalih referenčnih dokumentih. Med slednje uvrščamo tudi priporočila 
različnih metod spremljanja, kot npr. notranje presoje sistema za vodenje kakovosti ISO 9001:2008, 
kolegialne presoje, zunanje presoje NAKVIS-a. Vsa poročila so objavljena na naši interni spletni 
strani/intranetu, ki je dostopna vsem zaposlenim. Študentom vsako leto naložimo poročilo v e-
učilnico Pomembne informacije za študente. Poročilo se kot točka dnevnega reda predstavi na 
predavateljskem zboru, obravnavata pa ga tudi Strateški svet in Svet zavoda.  

 
Na ravni Centra deluje tim za kakovost v okviru standarda ISO 9001:2008, v kateri so tako 

predavatelji višje šole kot učitelji srednje šole ter predstavniki podpornih služb. Posebej delujeta 
Komisija za kakovost na Srednji šoli ter Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na Višji 
strokovni šoli. Sistem vodenja kakovosti smo vzpostavili in dokumentirali, ga izvajamo in vzdržujemo 
ter nenehno izboljšujemo njegovo učinkovitost v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO 
9001:2008 (od leta 2011). Pri izvajanju vodenja kakovosti smo identificirali procese, potrebne za 
vodenje kakovosti. Določili smo zaporedje in medsebojne vplive teh procesov, te procese 
nadzorujemo, merimo in analiziramo in izvajamo ukrepe potrebne za doseganje ciljev. Procese tudi 
nenehno izboljšujemo. Izvajamo notranje presoje.   

Člane ekspertne skupine zunanje evalvacije smo v ustanovi sprejeli marca 2013, poročilo skupine 
strokovnjakov smo objavili na spletni strani. 

 
Menimo, da delamo povezano in dobro, lani smo namreč pridobili dve pomembni potrditvi: 

mednarodni certifikat ISO 9001:2008, ki smo ga slovesno prejeli na otvoritvi konference VIVUS 
19. 4. 2012. Poleg tega smo 13. 3. 2012 dobili še priznanje Kakovost v vzgojno izobraževalnih zavodih 
(QVIZ 2012), ki ga podeljuje Planet GTV oz. revija Poslovna asistenca vzgojno-izobraževalnim 
zavodom z družbeno odgovorno vizijo. 

 
Ugotavljanje, spremljanje, zagotavljanje in vrednotenje kakovosti je nujna spremljevalka 

uspešnega študijskega procesa. Glede na prebrano zakonodajo lahko povzamem, da je kakovost 
opredeljena kot naloga vseh organov višje strokovne šole. To moramo upoštevati, ko pripravljamo 
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akcijske načrte in vse deležnike vpeti v spremljanje ter zagotavljanje kakovosti šole. Sodelovanje med 
organi je v zakonu večkrat izpostavljeno (npr. v 5. točki 10. člena ZVSI je izrecno zapisano, da strateški 
svet sodeluje z vsemi organi šole). Zaradi pomena kakovostne izvedbe programov pa je v 15. členu 
ZVSI zakonsko opredeljen organ, katerega bistvena naloga je zagotavljanje kakovostnih storitev – to 
je komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ki pa jo sestavljajo tako predstavniki 
predavateljev kot predstavniki študentov. 
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Povzetek 

 
Področje upravljanja kakovosti se je s časom v različnih kulturah različno modificiralo. Pri tem se je 
skozi čas pogosto izgubila temeljna ideja: zagotavljanje kakovosti končnega produkta. Kakovost v 
nobenem primeru ni namenjena sama sebi in je v temelju še vedno statistična kategorija, vsi 
organizacijski prijemi pa so namenjeni temu prvotnemu cilju. 
 
V referatu bo na kratko predstavljen razvoj področja upravljanja kakovosti in ključni razlogi za 
neustrezno modificiranje v neposredni praksi ter priporočila k vrnitvi temeljnemu namenu področja – 
pomoč k uspešnemu izvajanju nalog posamezne organizacije s specifičnim aplikativnim poudarkom 
na področju izvajanja javne službe. 
 
Ključni pojmi: upravljanje kakovosti, poslovni procesi, organizacijska kultura, javni sektor 
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UVOD 

ČLOVEK NI BOG 

 
»Prvi dan. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna. Vse je bilo 

temno in duh božji je vel nad vodami. Bog je rekel:  »Bodi svetloba«. In bila je svetloba. Bog je videl, 
da je svetloba dobra in je ločil svetlobo od teme. In Bog je imenoval svetlobo dan in temo je imenoval 
noč. In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan.« (J.F Krause et al., 1968, Stvarjenje ) 

 
Mnogi so slišali, da je kakovost dobra in so sklenili, da »Bodi kakovost!« In so mislili in še mislijo, 

da je to kakovost. Pa vendarle to še zdaleč ni kakovost. Ker kakovost je zelo preprosta definicija: 
 
 

 
 

Bog je Bog in nekaj pač preprosto ukaže in to se zgodi. Človek pa ni Bog in tega na žalost ne 
zmore, čeprav bi to mnogi zelo radi bili. Zakaj »naša« kakovost ponavadi še zdaleč ni blizu v enačbi 
definirani kakovosti, bo pojasnjeno v nadaljevanju. 

USPOSOBLJENOST ZA OPRAVLJANJE ZADANIH NALOG 

 
Vsakomur je popolnoma jasno, da za učitelja potrebujemo strokovno kvalifikacijo iz področja 

poučevanja (in pedagoško andragoško). Strokovno usposobljenost sprejemamo kot nujnost tudi za 
vse druge poklice: peke, čevljarje, inštalaterje, inženirje, dimnikarje, zdravnike, sodnike, inšpektorje 
ipd. Namenoma so poklici nametani povsem poljubno in niso razvrščeni po »pomembnosti«, kar 
mnogi pri nas vse preveč radi počno. 

 
Ko govorimo o stroki je to postopoma postalo povsem razumljivo, čeprav se še vedno najdejo 

»vseznalci«, ki to negirajo rekoč, da zdravniki tako nič ne vedo in z zdravili samo zastrupljajo ljudi in je 
potrebno verjeti samo  alternativcem oz. zna vodovodno pipo popraviti vsak ipd.  

 
Nekaj drugega pa je, ko se začne ugotavljati ustrezno usposobljenost za izvajanje aktivnosti na 

področju organizacije, menedžmenta in vodenja, kjer sploh ni potrebno imeti usposobljenost, temveč 
je dovolj, da imamo smisel npr. za organiziranje ter izkušnje na področju menedžmenta in vodenja. 

 
Področje upravljanja (ali pa vrednotenja, kot se pogosto napačno uporablja v praksi) kakovosti pa 

je obravnavano na podoben način kot področje menedžmenta, organizacije in vodenja oz. pogosto 
celo mnogo slabše. 
  

 
število dobrih produktov (proizvod oz, storitev)                                                  
                    vsem produktom 

Q = X     100 [%] 
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KAJ JE KAKOVOST ? 

MALCE ZGODOVINSKEGA UVODA 

 
Upravljanje kakovosti ni nekaj od vekomaj, temveč ima zelo poznano: rojstvo, dobo odraščanja in 

zrelo dobo. S kakovostjo so se Američani zelo resno spopadli med II. svetovno vojno, ko so njihova 
letala brez kakršnega koli pametnega razloga padala na tla brez, da bi jim Japonski zeroji (lovska 
letala) storili kaj hudega. Ugotovili so, da jim letala padajo zaradi slabih sestavnih delov. 

 
Letalo ima tisoče sestavnih delov in ker možnost napake ni matematičen »ali«, temveč 

matematični »plus« (verjetnost za napako se povečuje), je zato potrebno za vse sestavne dele 
določiti izjemno visoko stopnjo kakovosti (blizu 100%), če želimo, da je verjetnost slabega letala blizu 
nič (ali pa celo nič). Letal so naredili na deset tisoče (zaradi izjemne produkcije vojaške opreme so 
tudi zmagali v II. sv. vojni) in posledično izjemnega števila sestavnih delov, katerih ni bilo mogoče 
vseh testirati. Zato so razvili metode vzorčenja, ki temeljijo na statističnih metodah. S pomočjo 
zahtevnih matematičnih modelov vzorčenja sestavnih delov so tako bistveno izboljšali kakovost 
končnega proizvoda – letala. Metodo so nato uvedli v splošno rabo v tudi proizvodnji drugih 
proizvodov. 

 
Avgusta 1945 so Američani popolnoma porazili Japonce, jim dali guvernerja, napisali ustavo, pri 

tem ugotovili, da so vendarle pomemben branik pred sovjetsko nevarnostjo ter jim zato dali veliko 
denarno pomoč za ponovno izgradnjo gospodarstva. Poleg tega pa so jim »dali« še W. Edwardsa 
Deminga (14. 10. 1900 - 20. 12. 1989 – več http://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming), ki jih 
je učil statistične metode kakovosti. 

 
Tukaj v zgodbo vskočijo Japonci. V strokovni literaturi je predvsem poznan Kaoru Ishikawa (13.7. 

1915 – 16.4. 1989 – več: http://en.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa). Ključno pri tem je bilo, da so 
japonsko organizacijsko kulturo izkoristili za dvig kakovosti (zmanjšanje nekakovosti) produktov v 
vseh fazah poslovnega procesa – več Ishikawa K., (1987) Vzpostavili so znameniti kaizen tein in kaizen 
(dajanje predlogov za izboljšave obstoječih produktov oz. načina izvajanja aktivnosti – pogosto so o 
tem razpravljali kar med skupinskim druženjem (»popivanjem«) po končani službi v bližnjih lokalih. 
Japonci na ta način postopoma preplavijo svetovni trg z množico izjemno kvalitetnih in cenovno 
sorazmerno dostopnih produktov (avtomobili, motocikli, elektroniko ipd.). 

STANDARDIZIRANJE KAKOVOSTI 

 
Tu pride tudi do preloma v odnosu do znanstvenega menedžmenta. Znanost, katero je prvi 

definiral Frederick Winslow Taylor (20.3 1856 - 21.3. 1915 več: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa), postane izjemno pomembna in prepoznavna. Zaradi 
večjega števila produktov kot kupcev za produkte, cene več ne določa proizvajalec (kot posledica 
lastne cene oz. stroškov pri nastanku produkta), temveč jo določa trg (koliko je kupec pripravljen 
plačati).  

 
Na Zahodu so pričeli preučevati razloge za visoko kakovost japonskih produktov (in sočasno zelo 

ugodno ceno) ter prišli do ugotovitve, da je potrebno povsem drugače pristopiti k poslovnim 
procesom. Poleg analize stroškov (kje nastanejo nepotrebni stroški, Just-in-Time proizvodnje z ABC 
principom skladiščenja, uvedba vitke proizvodnje v neposredno prakso ipd.) so ugotovili tudi izjemen 

http://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
http://en.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
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pomen, ki ga pri tem igra sistem stalnih izboljšav kakovosti produktov, kateri japonskim 
proizvajalcem omogoča visoko kakovostne in s tem izjemno konkurenčne proizvode. 

 
Ključno pri tem je spoznanje, da se višja stopnja kakovosti dosega s pomočjo organizacijskih 

ukrepov, ki vključujejo med drugim vsaj: 

- identifikacijo in definiranje poslovnih procesov, 

- povsem drugačno organizacijsko kulturo 
o ustrezen način vodenja (vodja 60-80 % časa porabi za delo z ljudmi –Ishikawa K. 

(1989) - na več mestih) 
o timski in procesni pristop k izvajanju nalog  
o izgradnja in prenos znanja 
o proces stalnih izboljšav  (kaizen in kaizen tein) ipd. 

- poslovni proces brez medfazne kontrole (prevzemnik sam kontrolira ustreznost kakovosti 
predhodne faze) ipd. - več: Pucelj, M., 2008) 

 
Na tem mestu je hitro prišlo do spoznanja, da bi bilo dobro spremljati kakovost načina izvajanja 

poslovnega procesa, ki naj bi ob njegovi ustreznosti »zagotavljal« kakovost končnega produkta. Zato 
je bilo potrebno najprej določiti, kaj je to ustrezno izvajanje poslovnega procesa oz. določiti 
standarde izvajanja nalog. Tako so nastali standardi vodenja kakovosti znani pod skupnim imenom 
ISO 9000 (več npr.: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9000), kateri so nastali pod okriljem 
mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO, več 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization). 

  
Standardi so se nadgrajevali (leta 2001 in leta 2008) ter sčasoma dosegli namen: pomoč pri 

vzpostavitvi dinamične organizacije, ki se je sposobna pravočasno odzivati na vedno hitreje 
spreminjajoče se poslovno okolje. Uporaba standardov je vedno bila samo orodje za doseganje cilja: 
poslovno uspešna organizacija. Uspešnost pa določa namen ustanovitve (dobiček pri profitnih, 
kvalitetno izvajanje storitev pri javnem sektorju in neprofitnih organizacijah).  

 
To z drugimi besedami pomeni, da zadovoljevanje zahtevam standarda, nikoli ne sme biti cilj 

organizacije. 

DOBIČKONOSNOST UVAJANJA IN PREVERJANJA DRUŽINE STANDARDOV ISO 9000 

 
Že zelo kmalu je prišlo do uporabe standardov kot dobro orodje za preverjanje ustreznosti 

izvajanja nalog dobaviteljev. Predvidevalo se je, da bi ob ustreznem načinu upravljanja kakovosti, 
dosegli pri dobaviteljih ustrezno kakovost proizvodov. Zato so mnogi od dobaviteljev zahtevali 
certificiranje kakovosti po ISO standardih, kar je bilo zaupano podjetjem, ki so si pridobila certifikate 
za vpeljevanje in preverjanje sistema kakovosti po družini organizacijskih standardov ISO 9000. To pa 
je plačljivo in vir dobrega zaslužka za te organizacije. 

 
Tu pa ob asistenci ustrezne organizacijske kulture nastane idealno »gojišče« za zlorabo sicer zelo 

koristne metode za zagotavljanje ustreznosti poslovanja. Organizacije so rabile certifikat kakovosti in 
hitro so se našli izvajalci, ki so bili pripravljeni ta certifikat zagotoviti. Tako je certifikat kakovosti 
postal sam sebi namen. 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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ZLORABA KOT POSLEDICA NEDELOVANJA TRGA 

 
V tki. »realnem« oz. profitnem sektorju se je ta način zlorabe hitro izkoreninil povsod tam, kjer se 

je organizacija srečala z neizprosnimi zahtevami trga, ki na »papirnato kakovost« dolgoročno ne 
naseda oz. je certifikat samo potrebni še zdaleč pa ne zadosti pogoj za sodelovanje med 
organizacijami (v dobavni verigi). Kjer pa pravega trga ni, se pa to nadaljuje in ne samo nadaljuje, celo 
širi se. To še posebej velja za področje storitev javnega sektorja, kamor zagotovo sodi tudi državna 
uprava, zdravstvo, šolstvo ipd., kjer je danes certificiranje oz. upravljanje kakovosti kot množičen 
pojav zelo razširjeno. 

 
Kakovost je pri nas tako postala pogosto zlorabljena za namen prikazovanja uspešnosti izvajanja 

aktivnosti in to predvsem v javnem sektorju. Težava pri javnem sektorju je, da: 

 ni ustreznega trga (konkurence) – gre za monopole oz. proračunsko zagotovljena sredstva 

 slabo oz. popolno nerazumevanje sodobnega organizacijskega okolja in potrebnega načina 
izvajanja aktivnosti v hitro se spreminjajočem okolju, ki zahteva dinamično vodenje organizacij – 
slabo usposobljen menedžment na vseh nivojih 

 posledično slabo poznavanje delovanje sistema, katerega obvladujejo vodilne strukture 

 s področjem kakovosti se ne ukvarja vodstvo po posameznih nivojih, temveč je to dano v 
obdelavo »timu za kakovost«, ki ga sestavljajo voljni ne pa usposobljeni posamezniki (nimajo 
realnega vpliva na izvajanje procesa stalnih sprememb) 

 »kultura laži« oz. ne-sprejemanje realnega stanja, ki je posledica dolgoletnega stanja 
sistematičnega zanikanja svojih slabosti ipd. 

KLJUČNA PRIPOROČILA ZA USTREZNO UPORABO V PRAKSI 

 
Iz vsega naštetega se lahko hitro izlušči, kaj je potrebno storiti, da se upravljanje kakovosti 

uporabi kot pomemben element za dvig uspešnosti poslovanja organizacije. Potrebno je izvesti vsaj 
naslednje: 

 usposabljanje (za marsikoga tudi elementarno izobraževanje) iz sodobnega pristopa k 
organizaciji, menedžmentu in vodenju vseh zaposlenih (še posebej pa vodij) in to kot ključni 
korak k uvedbi sodobnejše organizacijske kulture - več npr. Pucelj, M., 2008, Vila, A., 1994, Fullan, 
M., 2001 ipd.) 

 postavitev sodobnih usmeritev poslovanja, kjer upravljanje kakovosti ni več podporni proces, 
temveč eden izmed najpomembnejših elementov organizacijske kulture 

 reidentifikacija in redefiniranje vseh osnovnih in podpornih procesov - še posebej SIKOOP – 
sistem informacij, komunikacij, odločanja in odgovornosti (več: Pucelj, M., 2008) 

 uvedba in izvedba redifiniranih poslovnih procesov 

 preverjanje izvajanj in korektivni ukrepi kot začetek procesa stalnih izboljšav poslovnih procesov. 
 
Ob tem je potrebno še posebej poudariti, da je potrebno za prenovo imeti vsaj naslednje resurse:  

 zaposlene (še posebej vodstvo), ki je voljno izvajati spremembe  

 zadosti časa (v nasprotju z običajno prakso velja, da se hiša gradi največ eno leto, prenova 
organizacijske kulture pa zahteva mnogo več časa – tu mora biti govora o več kot 5 letih! in 
ustrezno mero potrpežljivosti za to usposobljenih vodij) 
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 investicijska sredstva namenjena za izvedbo prenove (npr.: informacijska podpora ipd.) in 
izjemno pomembno: 

 organizacijsko kulturo, kjer priznanje neznanja ni problem, temveč najnujnejši korak k pridobitvi 
deficitarnega znanja (ključni korak k vzpostavitvi učeče se organizacije). 
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Zapiski: 


