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POSLOVNI NAČRT 

1. Splošni del 

Poslovni načrt za leto 2018 je sestavljen iz vsebinskega in finančnega načrta, izdelan je na podlagi 
zakonov, predpisov in internih aktov. Za izdelavo poslovnega načrta smo smiselno uporabljali naslednje 
zakone in predpise, ki veljajo za državne ustanove in ustanove javnega prava: 

 Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št.  12/1991, 8/1996, 36/2000) 

 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004 in 100/2013); 

 Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/1999, 30/2002); 

 Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS, št. 118/2005 - z dopolnitvami) 

 Akt o ustanovitvi Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Bled, 20. april 2005; 

 Pogodba o sofinanciranju izvajanja nalog na področju višjega strokovnega izobraževanja, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; 

 Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava 
(Ur. l. RS, št. 8/2009 z dopolnitvami); 

 Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. l. RS, št. 18/1991 in spremembe); 

 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št.  117/2006 in spremembe). 
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Predstavitev Skupnosti višješolskih strokovnih šol (Skupnost VSŠ) 

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (Skupnost VSŠ) v skladu s slovensko 
zakonodajo deluje kot strokovno združenje višjih strokovnih šol in je pravna oseba zasebnega 
prava. Ustanovljena je bila kot javni zavod 20. aprila 2005, ko je bil tudi potrjen Akt o 
ustanovitvi Skupnosti VSŠ. Akt o ustanovitvi Skupnosti VSŠ je bil sprejet na podlagi 52. člena 
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 16. 
člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004 in 100/2013). V sodni 
register je bila vpisana 5. decembra 2006.  
 
V Skupnost VSŠ je od 50-ih višješolskih zavodov oz. organizacijskih enot v letu 2017 včlanjenih 
47 ali 94 % višjih šol, od tega je 29 javnih oz. 100 % in 17 zasebnih oz. 85% in 1, ki spada pod 
MNZ (Policijska akademija). VSŠ izvajajo 32 študijskih programov, in sicer v 28 krajih po vsej 
Sloveniji. 
 

V študijskem letu 2017/18 je po podatkih CEUVIZ (MIZŠ) na višje strokovne šole vpisanih 9.961 
študentov, in sicer 7.092 ali 71,2 % na javne in koncesionirane šole ter 2.869 ali 28,8 % 
študentov na zasebne šole. V redni študij je v študijskem letu 2017/18 prvič vpisanih 2.556 
študentov v javnih šolah in 102 študentov v zasebnih šolah ter s koncesijo, skupaj torej 2.658 
študentov. Izrednih študentov pa je prvič vpisanih 703 v javnih šolah, v zasebnih 1.380, skupaj 
2.083. Vseh skupaj je prvič vpisanih 4.741 študentov. Posebej se vpisujejo študenti Višje 
policijske šole, katerih je v letošnjem letu 200 in niso upoštevani v skupnem seštevku. 
 

V  VS in UNI programe 1. Bolonjske stopnje  je v študijskem letu 2017/18 vpisanih 41.986 
študentov, od tega 34.209 redno in 7.777 izredno. Prvič vpisanih v 1. letnik 1. Bolonjske 
stopnje je 13.859 študentov, in sicer 11.427 rednih in 2.432 izrednih študentov. V 1. letnik 
enovitega magisterskega študija pa je vpisanih še 750 študentov, od tega 740 redno ter 10 
izredno. V 1. letnik visokega šolstva je torej skupaj vpisanih 14.609 študentov. 
 
Prvič vpisanih v 1. letnik terciarnega izobraževanje je torej 19.350 študentov, od tega je delež 
višješolcev 24,5 %. 
 
Naziv:    Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije 
Skrajšano ime:   Skupnost VSŠ 
Pravno organizacijska oblika:  Skupnost zavodov (zavod) 
Vrsta lastnine:    Mešana (ustanovitelji so javni in zasebni zavodi) 
Sedež:    Pot na Lavo 22, 3000 Celje 
Sedež pisarne:   Pot na Lavo 22, 3000 Celje 
Matična številka:  2246376000 
Davčna številka   10104941 (ni davčni zavezanec) 
Registerska številka:  5503116054 
Transakcijski račun   SKB banka d. d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana 
    IBAN SI 56 03138 - 1000766638 
Telefonska številka pisarne: +386 (0)40 727 229; +386 (0)2 46051 67 
Faks:     +386 (0)2 421 6675 
E-naslov in spletna stran: sekretariat@skupnost-vss.si,    www.skupnost-vss.si 

mailto:sekretariat@skupnost-vss.si
http://www.skupnost-vss.si/
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Osnovni dejavnosti sta: 

 dejavnosti poslovnih in delodajalskih združenj ter  

 dejavnost strokovnih združenj.  
 
Skupnost je registrirana tudi za opravljanje drugih dejavnosti, ki se nanašajo na opravljanje 
njene dejavnosti, ki so opredeljene v 8. členu Akta o ustanovitvi, sprejetega dne 20. 4. 2005. 
 
DE/22.110  Izdajanje knjig 
DE/22.120  Izdajanje časopisov 
DE/22.140  Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa 
DE/22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov 
DE/22.320  Razmnoževanje video zapisov 
DE/22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov 
DE/22.130  Izdajanje revij in periodike 
DE/22.150  Drugo založništvo 
K/72.10  Svetovanje o računalniških napravah 
K/72.20  Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi 
K/72.30  Obdelava podatkov 
K/72.40  Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami 
K/72.210  Razvoj in založba programskih paketov 
K/73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja 
K/73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije 
K/73.104  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine 
K/73.103  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih 
  dejavnosti 
K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja 
K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike 
K/74.833  Druga splošna tajniška opravila 
K/74.841  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov 
K/74.843  Druge poslovne dejavnosti 
K/74.851  Prevajanje 
K/74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje 
K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov 
M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d. n. 
K/74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja 
 
 
Naloge Skupnosti VSŠ so definirane v 4. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 100/2013): 
 

 opravljanje razvojnih nalog v višješolskem izobraževanju; 

 uvajanje in spremljanje kakovosti dela; 

 razvoj in uvajanje novih oblik in metod dela s študenti; 

 uvajanje interdisciplinarnega študija; 
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 promocija višješolskih programov; 

 spremljanje mednarodnih razvojnih usmeritev na področju višješolskega strokovnega 
izobraževanja ter sodelovanje s šolami in ustanovami doma in v tujini; 

 načrtovanje in izvajanje strokovnega izpopolnjevanja; 

 podeljevanje nagrad in priznanj za študente in predavatelje šol; 

 priprava programov za zaposlovanje diplomantov in spremljanje zaposlovanja; 

 priprava in uvajanje skupnih meril za ugotavljanje; potrjevanje in preverjanje z delom 
pridobljenega znanja študentov; 

 oblikovanje meril za vidne dosežke na strokovnem področju za pridobitev naziva 
predavatelj višje strokovne šole; 

 sodelovanje z delodajalci zaradi praktičnega izobraževanja in posodobitve programov 
glede na potrebe gospodarstva; 

 zastopanje višjih strokovnih šol v domačem in mednarodnem prostoru; 

 načrtovanje in izvedba strokovnih usposabljanj za zaposlene na višjih strokovnih šolah 
in 

 opravljanje drugih nalog v skladu s tem zakonom. 
 

Pravice in dolžnosti članov Skupnosti VSŠ 
 
Ustanovitveni akt Skupnosti VSŠ določa pravice in dolžnosti članov oziroma njihovih 
pooblaščenih predstavnikov: 

 aktivno sodelujejo pri delu Skupnosti VSŠ, njenih organov, odborov in komisij;  
 spoštujejo določila ustanovitvenega akta in drugih splošnih aktov Skupnosti VSŠ; 
 spoštujejo odločitve organov Skupnosti VSŠ in sodelujejo pri njihovi izvedbi; 
 pri izvrševanju nalog ali pri predstavljanju Skupnosti VSŠ zastopajo skupna sprejeta 

stališča ter interese Skupnosti VSŠ, svoje morebitno drugačno stališče pa izrazijo le v 
svojem imenu; 

 oblikujejo ter dajejo predloge in pobude organom, odborom in komisijam Skupnosti 
VSŠ; 

 se aktivno vključujejo v dejavnosti Skupnosti VSŠ; 
 aktivno delujejo v posameznih institucijah oziroma organizacijah, v katere jih predlaga 

ali imenuje Skupnost VSŠ; 
 z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa ter 

prispevajo k ugledu Skupnosti VSŠ; 
 svoje znanje in izkušnje prenašajo na druge člane Skupnosti VSŠ; 
 poravnajo finančne obveznosti do Skupnosti VSŠ; 
 kot dobri gospodarji uporabljajo in upravljajo objekte ter sredstva Skupnosti VSŠ; 
 volijo in so izvoljeni v organe, odbore in komisije Skupnosti VSŠ; 
 imajo pravico glasovanja na skupščini; 
 za dosežene uspehe sprejemajo pohvale in nagrade Skupnosti VSŠ; 
 so obveščeni o delu Skupnosti VSŠ. 
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Organi Skupnosti VSŠ 
 
Organi Skupnosti VSŠ so skupščina, upravni odbor, predsednik, podpredsednik ter strokovni 
odbori in komisije. 
 
Skupščina 
Vseh 47 članic skupnosti sestavlja člane Skupščine Skupnosti VSŠ. Vsaka ima en volilni glas ne 
glede na število podružnic oz. organizacijskih enot. Glasujejo zakoniti zastopniki članic v 
Skupnosti VSŠ oz. njihovi pooblaščenci. 
 

Člani skupščine: 

Tabela1: Člani Skupnosti VSŠ in odgovorne osebe 

Zap.št. Zavod Odgovorna oseba 

1. Abitura Podjetje za izobraževanje, d.o.o., Celje mag. Breda Perčič 

2. Academia Družba za storitve d.o.o. mag. Majda Kralj 

3. B & B Izobraževanje in usposabljanje d.o.o. mag. Maja Zalokar 

4. B2 d.o.o., Ljubljana mag. Lidija Weis 

5. Biotehniški center Naklo dr. Marijan Pogačnik 

6. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana mag. Tjaša Vidrih 

7. Doba Evropsko poslovno izobraževalno središče, Zavod za izobr. Helena Vogrinec 

8. EDC – Zavod za strokovno izobraževanje, Kranj Darinka Rakovec 

9. Ekonomska in trgovska šola Brežice mag. Jože Kranjc 

10. Ekonomska šola Celje mag. Bojan Sešel 

11. Ekonomska šola Murska Sobota dr. Beno Klemenčič 

12. Ekonomska šola Novo Mesto Sonja Kukman 

13. ERUDIO Ljubljana Ana Starc Žagar 

14. Gea College CVŠ, Ljubljana mag. Nataša Makovec 

15. Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje Barbara Krajnc 

16. Grm Novo Mesto – Center biotehnike in turizma Helena Jurše Rogelj 

17. Inštitut in Akademija za multimedije, Ljubljana Miha Zakrajšek 

18. Izobraževalni center energetskega sistema Klemen Sušnik 

19. Izobraževalni center Geoss d.o.o., Litija Ivana Šinkovec 

20. Izobraževalni center Memory, Dutovlje mag. Janja Turk 

21. Izobraževalni center Piramida Maribor dr. Blanka Vombergar 

22. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Višja baletna šola Tina Hribar 

23. Lampret Consulting d.o.o. Agencija za podjetniško svet. in izobraž. Miran Lampret 

24. Lesarska šola Maribor Miroslav Novak 

25. Policijska akademija mag. Ivo Holc 

26. Prometna šola Maribor mag. Gregor Rak 

27. Šola za Hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Nada Reberšek Natek 

28. Šolski center Celje Alojz Razpet 

29. Šolski center Kranj  mag. Lidija Grmek Zupanc 

30. Šolski center Ljubljana Mirjam Založnik 

31. Šolski center Nova Gorica mag. Miran Saksida 
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Zap.št. Zavod Odgovorna oseba 

32. Šolski center Novo mesto dr. Matej Forjan 

33. Šolski center Postojna Nada Vadnov 

34. Šolski center Ptuj Robert Harb 

35. Šolski center Ravne na Koroškem mag. Drago Hribernik 

36. Šolski center Slovenj Gradec mag. Janja Razgoršek 

37. Šolski center Srečka Kosovela Sežana Anton Marn 

38. Šolski center Šentjur mag. Branko Šket 

39. Šolski center Škofja Loka mag. Roman Drole 

40. Šolski center Velenje Uroš Sonjak 

41. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana Drago Zupančič 

42. Tehniški šolski center Maribor mag. Samo Čretnik 

43. Paratus d.o.o. mag. Božena Kramar 

44. PRAH Izobraževalni center, Višja strokovna šola Rogaška Slatina mag. Igor Prah 

45. Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled mag. Janez Damjan 

46. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor mag. Helena Cvikl 

47. Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana Aleš Stemberger 

 

 
Upravni odbor, predsednik in podpredsednik:  

 Alojz Razpet, predsednik; 
 mag. Janez Damjan, podpredsednik;  
 mag. Nataša Makovec; 
 mag. Miran Saksida; 
 mag. Tjaša Vidrih;  
 dr. Matej Forjan;  
 Drago Zupančič.  

 

Upravni odbor ima mandat do junija 2020.  
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Strokovni odbori in komisije:  

1. Komisija za kakovost:  

 mag. Gabrijela Kotnik, predsednica komisije; 

 dr. Anita Goltnik Urnaut;  
 dr. Andreja Križman;  
 Marija Sraka;  
 dr. Branko Škafar;  
 mag. Tjaša Vidrih. 

 
2. Odbor za mednarodno dejavnost: 

 Alicia - Leonor Sauli - Miklavčič, vodja projektov;  

 mag. Janez Damjan; 

 Breda Perčič; 

 Helena Jurše Rogelj;  

 dr. Blanka Vombergar.  

 

Za koordinacijo vseh naštetih organov skrbi strokovni sodelavec. 

Sodelovanje predstavnikov Skupnosti VSŠ v drugih organih 

 

Tabela 2: Sodelovanje predstavnikov Skupnosti VSŠ v drugih organih 

Ime organa Ime predstavnika/-ov Funkcija 
Vloga 

Skupnosti 
VSŠ 

Trajanje mandata 

Strokovni svet Republike 
Slovenije za poklicno in 
strokovno izobraževanje 

mag. Robert Harb 
Član Strokovnega 
sveta 

 do izteka mandata 

Komisija za akreditacijo 
višješolskih študijskih 
programov 

mag. Marjan Velej, 
predsednik, Miran 
Lampret, mag. Miran 
Saksida, dr. Aleš Tankosič, 
dr. Matej Forjan 

Člani 
Akreditacijske 
komisije 

 do izteka mandata 

Svet Nacionalne 
agencije za kakovost v 
visokem šolstvu – 
NAKVIS 

dr. Branko Škafar 
Član sveta 
NAKVIS-a 

Predlaga 
predstavnika 

do izteka mandata 

Svet za visoko šolstvo 
Republike Slovenije 

dr. Blanka Vombergar 
Članica sveta za 
visoko šolstvo RS 

Predlaga 
predstavnika 

do decembra 
2018 

Koordinacijsko telo za 
usklajevanje nalog na 
področju poklicnega in 
strokovnega 
izobraževanja 

Alicia-Leonor Sauli-
Miklavčič 

Članica 
(s sklepom MIZŠ, 
16. 4. 2014) 

Predlaga 
predstavnika 

do izteka mandata 
ministra/ice 

Projektna skupina 
EUROŠTUDENT VI 

Jasmina Poličnik 
Članica 
(s sklepom MIZŠ, 
23. 12. 2015) 

Predlaga 
predstavnika 

do izvedbe nalog 
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Ime organa Ime predstavnika/-ov Funkcija 
Vloga 

Skupnosti 
VSŠ 

Trajanje mandata 

Delovna skupina za 
spremljanje učinkov 
ureditve delovnega časa 

Alojz Razpet, mag. Lidija 
Grmek Zupanc, Mirjam 
Založnik, Anton Marn 

Člani – imenovani 
s strani MIZŠ 

 do izvedbe nalog 

Delovna skupina za 
oblikovanje in razvoj 
mreže višjih 
strokovnih šol 

Alojz Razpet Član 
(s sklepom MIZŠ, 
13. 10. 2016) 

Predlaga 
predstavnika 

do izvedbe nalog 

Delovna skupina za 
pripravo Strategije 
razvoja višjega 
strokovnega šolstva 
2018 – 2026 

Alojz Razpet, mag. Nataša 
Makovec, dr. Blanka 
Vombergar 

Član 
(s sklepom MIZŠ, 
18. 9. 2017) 

Predlaga 
predstavnika 

do izvedbe nalog 

 

Izvajanje študijskih programov 

 
Višje strokovne šole izvajajo različne višješolske študijske programe na področju krajšega 
terciarnega izobraževanja (120 ECT). Višje strokovne šole združene v Skupnost VSŠ v letu 
2017/2018 izvajajo 32 različnih programov (Tabela 3). Poleg izvajanja rednih in izrednih 
programov višje strokovne šole izvajajo različna usposabljanja za podjetja in posameznike. S 
programom vseživljenjskega učenja Erasmus+ spodbujajo študente za mednarodno izmenjavo 
s poudarkom na praksi. Nekatere višje strokovne šole so vključene tudi v raziskovalno 
dejavnost. 
 

Tabela 3: Razpisani programi 

Zap. 
št. 

Študijski program Višje šole, ki izvajajo program 

1.  Avtoservisni menedžment 
1. Šolski center Celje, Višja strokovna šola  
2. Tehniški šolski center Maribor, Višja strokovna šola 

2.  Balet  1. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana 

3.  Bionika 1. Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola 

4.  Ekonomist 

1. Abitura, d.o.o. Celje, Višja strokovna šola (Z) 
2. B&B Izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Višja strokovna šola (Z)  
3. B2 d.o.o., Višja strokovna šola (Z) 
4. Doba EPIS, Višja strokovna šola (Z)Ekonomska šola Novo mesto, Višja 
strokovna šola 
5. Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola 
6. Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola  
7. Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola  
8. Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 
9. ERUDIO izobraževalni center, Višja strokovna šola (Z) 
10. Gea College CVŠ, Center višjih šol d.o.o. (Z) 
11. Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola (Z) 
12. Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola (Z) 
13. Izobraževalni zavod Memory, Višja strokovna šola (Z) 
14. Lampret Consulting d.o.o., Višja strokovna šola (Z) 
15. Paratus d.o.o. 
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Zap. 
št. 

Študijski program Višje šole, ki izvajajo program 

16. Prometna šola Maribor, Višja prometna šola 
17. Šolski center Kranj, Višja strokovna šola  

18. Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola 

19. Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola 
20. ŠC PET Ljubljana, Višja strokovna šola 
21. Višja strokovna šola Academia, Maribor (Z) 

5.  Elektroenergetika 
1. Izobraževalni center energetskega sistema, Višja strokovna šola (Z) 
2. Šolski center Kranj, Višja strokovna šola   

6.  
 
Elektronika 

1. Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola 
2. Šolski center Velenje, Višja strokovna šola 

7.  Fotografija 1. Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola 

8.  
Geotehnologija in 
rudarstvo 

1. Šolski center Velenje, Višja strokovna šola 

9.  Gostinstvo in turizem 

1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola 
2. ERUDIO izobraževalni center, Višja strokovna šola (Z) 
3. Gea College CVŠ, Center višjih  šol d.o.o. (Z) 
4. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola 
5. Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola 
6. Šolski center Velenje, Višja strokovna šola 
7. Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled 
8. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor 

10.  Gozdarstvo in lovstvo 1. Šolski center Postojna, Višja strokovna šola 

11.  
 
Gradbeništvo 

1. Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola (Z) 
2. EDC Krajn, Višja strokovna šola (Z) 
3. ERUDIO izobraževalni center, Višja strokovna šola (Z) 
4. Šolski center Celje, Višja strokovna šola   
5. Višja strokovna šola Academia, Maribor (Z) 

12.  
 
Hortikultura 

1. Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola 
2. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola  

13.  
 
Informatika 

1. Abitura, d.o.o. Celje, Višja strokovna šola 
2. B2 d.o.o., Višja strokovna šola (Z)   
3. Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola (Z)  
4. Doba EPIS, Višja strokovna šola (Z) šola  
5. Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna  
6. ERUDIO izobraževalni center, Višja strokovna šola (Z)  
7. Gea College CVŠ, Center višjih šol d.o.o. (Z) 
8. Izobraževalni center energetskega sistema, Višja strokovna šola (Z) 
9. Šolski center Kranj, Višja strokovna šola   
10. Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola  
11. Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola 
12. Šolski center Velenje, Višja strokovna šola  

14.  Kozmetika 

1. Doba EPIS, Višja strokovna šola (Z) 
2. ERUDIO izobraževalni center, Višja strokovna šola (Z) 
3. Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola 
4. VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana (Z)  

15.  
 
Lesarstvo 

1. Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola 
2. Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola 
3. Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola 

 1. Prometna šola Maribor, Višja prometna šola  
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Zap. 
št. 

Študijski program Višje šole, ki izvajajo program 

16.  

Logistično inženirstvo 2. Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola 
3. B2 d.o.o., Višja strokovna šola (Z)  
4. B&B Izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Višja strokovna šola (Z) 
5. ERUDIO izobraževalni center, Višja strokovna šola (Z) 
6. PRAH Izobraževalni center, Višja strokovna šola Rogaška Slatina (Z) 

17.  Medijska produkcija 

1. Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 
2. ERUDIO izobraževalni center, Višja strokovna šola (Z) 
3. Inštitut in akademija za multimedije, Višja strokovna šola (Z) 
4. Višja strokovna šola Academia, Maribor (Z) 

18.  
 
Mehatronika 

1. ERUDIO izobraževalni center, Višja strokovna šola (Z) 
2. Šolski center Celje, Višja strokovna šola   
3. Šolski center Kranj, Višja strokovna šola   
4. Šolski center Ljubljana, Višja strokovna šola  
5. Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola  
6. Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola  
7. Šolski center Ravne na Koroškem, Višja strokovna šola  
8. Šolski center Velenje, Višja strokovna šola  

19.  Naravovarstvo 
1. Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola  
2. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola 
3. Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola 

20.  
Oblikovanje materialov 
 

1. Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola 
2. Šolski center Ljubljana, Višja strokovna šola 
3. Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola 

21.  Organizator socialne mreže 

1. B2 d.o.o., Višja strokovna šola (Z) 
2. Doba EPIS, Višja strokovna šola (Z) 
3. Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola šola  
4. ERUDIO izobraževalni center, Višja strokovna šola (Z) 
5. Gea College CVŠ, Center višjih šol d.o.o. (Z) 
6. Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola (Z) 
7. Izobraževalni zavod Memory, Višja strokovna šola (Z)  
8. Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola  
9. Šolski center Kranj, Višja strokovna 

22.  Poslovni sekretar 

1. Abitura, d.o.o. Celje, Višja strokovna šola (Z) 
2. B2 d.o.o., Višja strokovna šola (Z)  
3. B&B Izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Višja strokovna šola (Z)  
4. Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola (Z) 
5. Doba EPIS, Višja strokovna šola (Z) 
6. ERUDIO izobraževalni center, Višja strokovna šola (Z) 
7. Gea College CVŠ, Center višjih šol d.o.o. (Z) 
8. Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola (Z)  
9. Lampret Consulting d.o.o., Višja strokovna šola (Z) 
10. Šolski center Kranj, Višja strokovna šola  
11. Šolski center Postojna, Višja strokovna šola  
12. Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola 

23.  
Snovanje vizualnih 
komunikacij in trženja 

1. B2 d.o.o., Višja strokovna šola (Z)   
2. Gea College CVŠ, Center višjih šol d.o.o. (Z) 
3. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola 

24.  
Strojništvo 
 

 1. ERUDIO izobraževalni center, Višja strokovna šola (Z) 
2. Izobraževalni center energetskega sistema, Višja strokovna šola (Z) 
3. Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola (Z) 
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Zap. 
št. 

Študijski program Višje šole, ki izvajajo program 

4. Šolski center Celje, Višja strokovna šola   
5. Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola  
6. Šolski center Postojna, Višja strokovna šola  
7. Šolski center Ravne na Koroškem, Višja strokovna šola  
8. Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola  
9. Tehniški šolski center Maribor, Višja strokovna šola  
10. Višja strokovna šola Academia, Maribor (Z) 

25.  Telekomunikacije 1. ŠC PET Ljubljana, Višja strokovna šola 

26.  

 
Upravljanje podeželja in 
krajine 

1. Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola  
2. Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola 
3. Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola 
4. Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola 
5. Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola 

27.  
Varovanje 
 

1. Abitura, Podjetje za izobraževanje d.o.o., Višja strokovna šola (Z) 
2. B2 d.o.o., Višja strokovna šola (Z) 
3. Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola (Z) 
4. Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola  
5. Šolski center Kranj, Višja strokovna šola   
6. Višja strokovna šola Academia, Maribor (Z) 

28.  Varstvo okolja in komunala 

1. Doba EPIS, Višja strokovna šola (Z) 
2. EDC Kranj, Višja strokovna šola (Z) 
3. ERUDIO izobraževalni center, Višja strokovna šola (Z) 
4. Prometna šola Maribor, Višja prometna šola   
5. Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola  
6. Šolski center Velenje, Višja strokovna šola 

29.  

Velnes 
 
 

1. Abitura, d.o.o. Celje, Višja strokovna šola (Z) 
2. B2 d.o.o., Višja strokovna šola (Z) 
3. Erudio Višja strokovna šola (Z)  
4. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled  
5. Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Maribor 
6. VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana 
7. DOBA EPIS, Višja strokovna šola (Z)** 

30.  Policist 1. Policijska akademija, Višja policijska šola 

31.  Živilstvo in prehrana 

1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola 
2. Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola 
3. Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola 

*Zasebne višje šole so označene z (Z) 

** Program Velnes DOBA 

Razpisana sta še 2 programa nečlanic Skupnosti VSŠ, in sicer Ustni higienik ter Računovodstvo. 

Poslanstvo Skupnosti VSŠ 

Poslanstvo Skupnosti VSŠ je zastopanje skupnih stališč in interesov javnih, zasebnih ali 
posameznih višjih strokovnih šol v slovenskem in mednarodnem okolju. Pri svojih članih 
spodbujamo povezovanje na področju izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja ter 
razvoja, ki naj se odraža v inovativnosti in podjetnosti. Pri našem delu poudarjamo kakovost, 
jo postavljamo v ospredje in nudimo podporo članicam.  
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Vizija Skupnosti VSŠ 

Skupnost VSŠ je institucija, ki predstavlja in zastopa višje strokovno šolstvo v slovenskem ter 

mednarodnem okolju. Delujemo kot promocijsko središče višjega strokovnega šolstva ter 

organiziramo izmenjavo informacij in dobrih praks. Skrbimo za dobro medsebojno povezanost 

med vsemi deležniki. Nudimo strokovno podporo članicam, organiziramo reševanje 

sistemskih problemov, usposabljanja in strokovne posvete. Spodbujamo in podpiramo 

razvoj ter prenovo vseh vrst programov višjega šolstva (poudarek na fleksibilnosti in 

specializaciji). Pripravljamo, sodelujemo in izvajamo razvojne  projekte ter kot projektna 

pisarna nudimo podporo svojim članicam. 

Vrednote Skupnosti VSŠ 

Kakovost: vodi nas skrb za kakovost višješolskega izobraževanja in za zaposljivost diplomantov 
višjih strokovnih šol. Delovati želimo v tesni povezavi z gospodarstvom,  transparentno, s hitro 
odzivnostjo in enakovredno obravnavo vseh deležnikov. Vse aktivnosti so načrtovane v skladu 
z Demingovim krogom: planiraj – izvedi – preveri – ukrepaj.  
 

Inovativnost in podjetnost: spodbujamo šole, zaposlene, študente in partnerje v generiranje 
novih idej in njihovo pretvarjanje v praktično rabo. Podpirali in spodbujali bomo podjetniške 
ideje, nova znanja iz socialnega podjetništva, s katerim bomo krepili družbeno solidarnost in 
sodelovanje vseh deležnikov. 
 
Odgovornost: je naša ključna vrednota in strateška usmeritev. Trudimo se, da s svojim delom 
in ravnanjem krepimo svoje institucije in Skupnost VSŠ. Smo družbeno odgovorni do vseh 
deležnikov. 
Kaj lahko naredim kot posameznik za Skupnost VSŠ, da bo ona in tudi jaz močnejši? 
 
Spoštovanje in povezanost: spoštujemo drug drugega in si pomagamo. Skupaj smo močnejši, 
spoštovan in upoštevan sogovornik vsem deležnikom. Temelj skupnosti je enakopravnost ,  
povezanost, spoštovanje raznolikosti in interesov vseh članic. 

Strateški razvojni cilji Skupnosti VSŠ 

 Dvigovati kakovost višjih strokovnih šol.  

 Skrbeti za kvalitetne programe in dobro zaposljivost diplomantov. 

 Spodbujati povezovanje med institucijami, posamezniki v slovenskem in 
mednarodnem okolju ter predstavljati interese višjega strokovnega šolstva. Skupnost 
VSŠ je notranje konsolidirana. Delovanje Skupnosti VSŠ je transparentno, odnosi do 
članic spoštljivi in zagotovljen je pretok informacij. Članice so aktivne pri delovanju 
Skupnosti VSŠ. 

 Izobraževati in usposabljati zaposlene na višjih strokovnih šolah. 

 Povečevati aplikativno raziskovalno in razvojno delo predavateljev za potrebe lastne 
institucije in za delodajalce. 

 Koordinirati in razvijati obštudijske dejavnosti študentov. 
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 Razvijati ključne podporne funkcije za članice (projektna pisarna, pravna podpora, 
reševanje sistemskih problemov, ažuriranje podatkov…).  

 Krepiti prepoznavnost višjega strokovnega šolstva. Koordinacija aktivnosti za večjo 
prepoznavnost in promocijo višjih strokovnih šol. 

 Krepiti in razvijati mehanizme sodelovanja z delodajalci. 

 Vzpostaviti vzdržen in stabilen model financiranja Skupnosti VSŠ, usklajen z obsegom 
nalog.  

Kratkoročni cilji Skupnosti VSŠ 

 Sodelovanje pri oblikovanju politik na področju višjega strokovnega šolstva na 
nacionalnem nivoju.  

 Spremljati zaposljivost diplomantov in voditi trend zaposljivosti. 

 Spodbujati sodelovanje med šolami doma in v tujini. 

 Skrbeti za kakovostno zagotavljanje vseživljenjskega učenja. 

 Profilirati specifične prednosti višjih šol. 

 Sodelovanje pri posodabljanju učnih izidov z delodajalci. 

 Promocija višješolskih programov, inovacij, znanj, aktivnosti šol doma in v tujini. 

 Spodbujati tesnejše sodelovanje z delodajalci in lokalnim okoljem. 

 Učenje podjetništva in samozaposlovanja za vse deležnike. 

 Usposabljanje zaposlenih in vodstvenega kadra. 

 Spodbujanje in razvoj aplikativnih raziskav. 

 Spodbujanje inovativnih pristopov in predstavitve dobrih praks. 

 Skrb za razvoj programov. 

 Sodelovanje v organih EURASHE in sodelovanje pri oblikovanju politike EU na področju 
višjega šolstva. 

 Sodelovanje v združenjih CHAIN5, VET4EU2 pri oblikovanju in pozicioniranju identitete 
višjega strokovnega šolstva.   

 Priprava prijav in sodelovanje v mednarodnih projektih. 

 Vodenje Konzorcija za PRI in izmenjave študentov v okviru projekta Erasmus+. 

 Priprava in izdelava skupne publikacije Skupnosti VSŠ. 

Stalni partnerji Skupnosti VSŠ 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 Center za poklicno izobraževanje RS 

 Združenja delodajalcev: Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica 
Slovenije 

 Študentska organizacija Slovenije 

 Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu 

 Delodajalci 

 EURASHE 

 CMEPIUS 
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 CHAIN5 

 VET4EU2 

 Evropska komisija 
 

2. Načrt za delo organov, odborov in komisij 

Upravni odbor 

Upravni odbor bo imel predvidoma štiri redna srečanja (marec, junij, oktober, december). 
Spremljal in obravnaval bo aktualno problematiko. Na podlagi načrta in aktualnih razmer bo 
sprejemal in dajal usmeritve za delo v Skupnosti VSŠ. Upravni odbor koordinira in vodi 
predsednik UO. 
Člani Upravnega odbora do junija 2020:  Alojz Razpet - predsednik, mag. Janez Damjan – 
podpredsednik, mag. Miran Saksida, mag. Tjaša Vidrih, mag. Nataša Makovec, dr. Matej 
Forjan, Drago Zupančič.  
 

Dolgoročni cilji: 

 skupnost VSŠ organizirati kot profesionalni zavod, 

 razširiti dejavnost delovanja, 

 kadrovska okrepitev. 

 

Kratkoročni cilji: 

 izdelati načrt za širitev dejavnosti, 

 zaposlitev vodje projektov za poln delovni  čas, 

 povečanje aktivnosti članov, 

 uporaba sodobne informacijske tehnologije. 
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Tabela 4: Načrt aktivnosti delovanja Skupnosti VSŠ 

Dejavnost 
Časovni 

okvir 
Načrtovan kazalnik 2017 

Realiziran 

kazalnik 2017 
Načrtovan kazalnik 2018 

Promocija Januar – 

december 

Priprava in oblikovanje 

informativnega gradiva 

 

Organizacija dogodkov 

 

Sodelovanje na sejmih 

 

Podpora vodji projektov 

 

Priprava objav 

 

Dokumentiranje dogodkov 

in sestankov 

 

Obveščanje medijev o 

delovanju Skupnosti VSŠ 

Realizirano 

 

 

Realizirano 

 

Realizirano 

 

Realizirano 

 

Realizirano 

 

Realizirano 

 

 

Realizirano 

Priprava in oblikovanje 

informativnega gradiva 

 

Organizacija dogodkov 

 

Sodelovanje na sejmih 

 

Podpora vodji projektov 

 

Priprava objav 

 

Dokumentiranje 

dogodkov in sestankov 

 

Obveščanje medijev o 

delovanju Skupnosti VSŠ 

Postavitev in 

vzdrževanje 

spletne strani 

Skupnosti VSŠ 

Januar – 

december 

Urejanje koledarja 

dogodkov 

 

Objava strokovnih člankov 

predavateljev VSŠ 

 

Objave dogodkov in 

aktualnih novic 

 

Objava bannerjev 

 

Ažuriranje baze Erasmus 

Alumni klub 

 

Administriranje podstrani za 

projektno sodelovanje 

Realizirano 

 

 

Realizirano 

 

 

 

Realizirano 

 

Urejanje koledarja 

dogodkov 

 

Objava strokovnih 

člankov predavateljev 

VSŠ 

 

Objave dogodkov in 

aktualnih novic 

 

Objava bannerjev 

 

Ažuriranje baze Erasmus 

Alumni klub 

 

Administriranje 

podstrani za projektno 

sodelovanje 

Vodenje projektov Januar – 

december 

20x 

 

15x 

 

75x m + 5x d koordiniranje 

Erasmus konzorcija 

 

 

20x 

 

20x 

 

70x m + 5x d 

koordiniranje 

Erasmus 

konzorcija 

Realizirano 

20x 

 

20x 

 

60x m + 5x d 
koordiniranje Erasmus 

konzorcija 
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10x koordinacija novih 

projektov 

 

Uporaba sodobne 

informacijske tehn. – video 

konference 

 

Dopolnjevanje seznama 

recenzentov 

 

Dopolnjevanje gradiv VSŠ 

10x 

 

Realizirano 

 

 

 

Realizirano 

 

 

Realizirano 

10x koordinacija novih 

projektov 

 

Uporaba sodobne 

informacijske tehn. – 

video konference 

 

Dopolnjevanje seznama 

recenzentov 

 

Dopolnjevanje gradiv 

VSŠ 

Računovodsko 

svetovanje 

Januar –

december 

Finančno poslovanje Realizirano Finančno poslovanje 

 

Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ 

Vodja komisije: mag. Gabrijela Kotnik  
Člani/-ice: dr. Anita Goltnik Urnaut, dr. Andreja Križman, Marija Sraka, dr. Branko Škafar, mag. 
Tjaša Vidrih.  
 
Cilji Komisije na področju kakovosti: 

 spodbujanje sistema kakovosti na področju višješolskega izobraževanja, 

 izmenjava primerov dobrih praks s področja kakovosti, 

 priprava in izvedba dodatnega izobraževanja na področju kakovosti, 

 razvoj sistema poslovne odličnosti za višješolsko izobraževanje, 

 podpora razvoju sistema kakovosti v višjih šolah. 
 
Dolgoročni cilji: 

 zvišati kakovost izvajanja višješolskih strokovnih programov, 

 podelitev diplome za odličnost, 

 posredovanje in izmenjava dobrih praks v domačem in mednarodnem prostoru. 
 
Kratkoročni cilji: 

 vzdrževanje zastavljene strategije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v članicah 
Skupnosti VSŠ, 

 razpis za podelitev diplome za odličnost, 

 vpeljevanje različnih sistemov kakovosti v prakso, 

 izobraževanje … 

 učenje na primerih dobrih praks. 
 
Program dela za leto 2017: 
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 Priprava in izvedba srečanj predsednikov in članov komisij za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti. Spremljanje Meril za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol in 
odziv na spremembe v smeri prilagoditve izobraževanja, Modela kakovosti. 

 Nadaljevanje z izobraževanjem na področju uvedbe Modela odličnosti.  

 Nadaljevanje s svetovanjem šolam pri vzpostavljanju in razvijanju sistema kakovosti 
(pregled samoevalvacijskih poročil, poslovnikov kakovosti, vzpostavljanje sistema 
notranjih presoj…). 

 Priprava konference na temo kakovosti na osnovi primerov dobrih praks. 

 Razpis za podelitev diplom za odličnost višjih šol, ocenjevanje vlog in podelitev 
priznanj. 

 Aktivno vključevanje v realizacijo Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ, še posebej v 
realizacijo točk 2.3.4 Nadgradnja evidence in 2.3.5 Uskladitev standarda zahtevnosti 
VS diplom, ki še čakata na realizacijo.  

 Širitev Modela odličnosti v tujini. 
 
  

Tabela 5: Načrt aktivnosti delovanja Komisije za kakovost: 

Dejavnost 
Časovni 

okvir 
Načrtovan 

kazalnik 2017 
Realiziran 

kazalnik 2017 
Načrtovan 

kazalnik 2018 

Sestanek komisije 
Januar – 
december 

3x 

Realizirano: 
marec, april, 
september, 
oktober, 3 
korespondenčne 
seje 

3x 

Poročanje in načrtovanje 
Januar –
februar 

Izdelava poročila o 
delu  
Izdelava programa 
dela 

Izdelava poročila o 
delu  
Izdelava programa 
dela 

Izdelava poročila o 
delu  
Izdelava programa 
dela 

Ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti v višjih strokovnih 
šolah 

Januar – 
december 

Sprotno 
obveščanje članic 

Sprotno 
obveščanje članic 

Sprotno 
obveščanje članic 

Srečanje s predsedniki komisij 
za kakovost – delavnica 

Januar – 
december 

2x 1x 2x 

Usposabljanje za ocenjevalce 
OVSŠ 

Januar – 
december 

2x 1x - 

Konferenca Kakovost v VSŠ – 
primeri dobre prakse 

Januar – 
december 

1x 
Realizirano 
novembra 

1x 

Razpis SVSŠ za podelitev 
diplome odličnosti po Modelu 
OVSŠ  

Januar – 
december 

1x 
Realizirano 
novembra 

1x 

 
Delo komisije za kakovost je znotraj strateškega področja 2 Skupni standardi delovanja 
povezano s projekti razvojnega načrta Skupnosti VSŠ:  
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3.1 Menedžment merjenja in upravljanja praktičnega izobraževanja,  
3. 2 Posodobitev merjenja in spremljanja kakovosti,  
3.3 Primerljivost podatkov med višjimi šolami,  
3.4 Nadgradnja Evidence,  
3.5 Uskladitev standarda zahtevnosti VŠ diplom in  
3. 6. Usposabljanje za kakovost.  

 
Za delo na kakovosti v Skupnosti in po šolah in operativno delo komisij na šolah bi bilo 
potrebno zagotoviti finančna sredstva, saj je področje kakovosti izredno pomembno področje 
višješolskega izobraževanja, ki normativno ni financirano. Predlog bi bil, da se na šolah 
sistemizira delovno mesto za področje kakovosti. 
Realizacija plana dela se bo prilagajala finančnim zmožnostim Skupnosti in interesom članic 
Skupnosti. 

  

Odbor za mednarodno dejavnost 

Vodja: mag. Janez Damjan  
Člani/-ce: Alicia - Leonor Sauli – Miklavčič, dr. Blanka Vombergar, Breda Perčič, Helena, Jurše 
Rogelj, Jasmina Poličnik 
V delo Odbora za mednarodno dejavnost se bodo lahko vključili tudi drugi člani Skupnosti VSŠ 
in zunanji sodelavci. 
 
Dolgoročni cilji: 

 postati prepoznane institucije v mednarodnem prostoru, 

 vzpostaviti stalno sodelovanje zaposlenih in študentov z mednarodnimi institucijami. 
 
Kratkoročni cilji: 

 vzpostaviti baze mednarodnih institucij za sodelovanje, 

 sklepanje bilateralnih pogodb o sodelovanju, 

 povečati interes študentov za študij in prakso v okviru Erasmus+, 

 povečati interes osebja za usposabljanje in poučevanje v okviru Erasmus+. 
 

Načrt dela odbora za leto 2018: 

 Aktivno delovanje Skupnosti VSŠ kot članice EURASHE pri oblikovanju politike višjega 
in visokega šolstva v evropskem visokošolskem prostoru.  

 Koordinacija in spodbujanje udeležbe šol na konferencah in seminarjih EURASHE ter 
objava dogodkov na spletnih straneh EURASHE. 

 Udeleževanje sej UO, delovnih skupin in skupščine EURASHE: Alicia - Leonor Sauli – 
Miklavčič. 

 Aktivno sodelovanje v upravnem odboru in delovnih skupinah EURASHE: Alicia - Leonor 
Sauli – Miklavčič, mag. Janez Damjan (RDI), mag. Gabrijela Kotnik (QA). 

 Sodelovanje pri pripravi dokumentov EURASHE za bolonjsko ministrsko konferenco in 
pri usklajevanju politike EURASHE. 
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 Nudenje podpore šolam pri navezovanju mednarodnih stikov.  

 Izvajanje ERASMUS+, NFM in drugih projektov mobilnosti in intenzivnih programov 
ter vodenje konzorcija za prakso, ERAMUS Alumni kluba. 

 Iskanje novih projektnih priložnosti za Skupnost VSŠ in njene članice za programsko 
medsebojno povezovanje, povezovanje z deležniki na nacionalni in mednarodni 
uveljavitveni ravni. 

 Udeleževanje sej sveta CHAIN5, UO: Alicia - Leonor Sauli – Miklavčič. 

 Krepitev sodelovanja na področju višjega in visokega strokovnega šolstva na 
regionalnem področju (zahodni Balkan) in na področju EU (CHAIN5, VET4EU2).  

 

Tabela 6: Načrt aktivnosti delovanja odbora za mednarodno sodelovanje: 

Dejavnost 
Časovni 

okvir 
Načrtovan kazalnik 

2017 
Realiziran kazalnik 

2017 
Načrtovan kazalnik 

2018 

EURASHE Januar – 
december 

3x svet, 
5x delovne skupine 
1x konferenca 
1x skupščina 
1x priprava projekta 
(Apprenticeships 
&SME's) 
10x izpeljava projekta 
(BuildPHE, PROCSEE, 
SAPS) 

4x svet, 
4x delovne skupine 
1x konferenca 
2x skupščina 
2x okrogla miza 
2x posvet 
2x priprava projekta 
(SAT, APPRENTICEQ) 
15x izpeljava projekta 
(PROCSEE, BUILDPHE, 
SAPS, SAT, 
APPRENTICEQ) 

3x svet, 
5x delovne skupine 
1x konferenca 
1x skupščina 
1x priprava projekta  
10x izpeljava projekta 
(PROCSEE, SAPS, SAT, 
APPRENTICEQ) 

Sodelovanje VSŠ s 
tujino 

Januar –
december 

2x bilateralni pogodbi 
3x sodelovanje z 
      nizozemskim  
      združenjem 
1x prijava projekta 

(Balkan Train) 

1x bilateralna pogodba 
(Uni Alfa BK, SRB) 
10x sodelovanje z CZ; 
NEM; BE; HR. 
1x prijava projekta 
(SAT) 

2x bilateralni pogodbi 
3x sodelovanje  
1x prijava projekta 

Mobilnosti 
študentov in 
osebja 

Januar –
december 

15x mobilnosti 
študentov 

15x mobilnost osebja 
5x predstavitev 

22x mobilnosti 
študentov 

36x mobilnost osebja 
5x predstavitev 

30x mobilnosti 
študentov 

25x mobilnost osebja 
5x predstavitev 

Evropska komisija - 
sestanek ekspertov  

Januar –
december 

3x vodja projektov 8x vodja projektov 3x vodja projektov 

Strokovna 
ekskurzija za 
ravnatelje in 
direktorje VSŠ 

Januar –
december 

1x - 1x 

Baza mednarodnih 
institucij 

Januar –
december 

Dopolnjevanje baze 
kontaktov 

Dopolnjevanje baze 
kontaktov 

Dopolnjevanje baze 
kontaktov 

 
 

ERASMUS+ konzorcij za mobilnost 
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V okviru Skupnosti VSŠ deluje ERASMUS+ konzorcij za mobilnost, ki je v letu 2016 pod svojim 
okriljem združil 32 višjih strokovnih šol. Konzorcij pokriva še projekt mobilnosti KA103 do 31. 
5. 2018. 
 
 
Namen konzorcija je: 

 podpora članicam pri iskanju primernih tujih partnerjev za mednarodno sodelovanje, 

 izvedba prakse in študij študentov, 

 usposabljanje in poučevanje osebja, 

 podpora pri pripravi na mobilnost, 

 podpora pri pripravi dokumentacije za mobilnost, 

 podpora pri spodbujanju mobilnosti in izmenjavi dobrih praks. 
 

Tabela 8: Članice Konzorcija VSŠ v obdobju 2014-2016 

Zap. št.  Zavod  PIC 

1 Academia Družba za storitve d.o.o.  945399249 

2 B & B Izobraževanje in usposabljanje d.o.o.  944249314 

3 B2 d.o.o., Ljubljana  944087227 

4 Biotehniški center Naklo  949079526 

5 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  949151985 

6 Doba Evropsko poslovno izobraževalno središče, Zavod za izobr.  946351304 

7 Ekonomska in trgovska šola Brežice  949841057 

8 Ekonomska šola Celje  949494977 

9 Ekonomska šola Murska Sobota  949648431 

10 Ekonomska šola Novo Mesto  947500948 

11 Gea College CVŠ, Ljubljana  948643414 

12 Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje 947223819 

13 Grm Novo Mesto – Center biotehnike in turizma  949859309 

14 Lesarska šola Maribor 934844970 

15 Izobraževalni center Memory, Dutovlje  945116882 

16 Izobraževalni center Piramida Maribor  948917924 

17 Prometna šola Maribor  949274690 

18 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje  949280025 

19 Šolski center Celje  947092190 

20 Šolski center Kranj  947999237 

21 Šolski center Nova Gorica  949065946 

22 Šolski center Novo mesto  944407618 

23 Šolski Center Postojna  947504246 

24 Šolski Center Ptuj  949639022 

25 Šolski Center Ravne na Koroškem  947099465 

26 Šolski center Slovenj Gradec  949001829 

27 Šolski center Srečka Kosovela Sežana  949465780 

28 Šolski center Šentjur  945216986 



 

 

Vse na enem mestu   

 SKUPNOST VSŠ     Letni program 2018     stran 23 

29 Šolski center Škofja Loka  949642805 

30 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana  949650953 

31 Tehniški šolski center Maribor 934838762 

32 Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled  945198265 

 
Projekti v okviru konzorcija 2014-2016: 
KA1-HE-45/16, ERASMUS+ 2016/17 mobilnost – Projekt traja od 1. junija 2016 do 31. maja 
2018. Pridobljenih je 54.675,00 sredstev in 30 mobilnosti (15 za študente in 15 za osebje). 
Porabljena so vsa sredstva, izvedenih je 19 mobilnosti za osebje in 23 mobilnosti za študente. 
Dotacija se izplačuje študentom za mobilnost prakse ali študija v trajanju najmanj 2 mesecev 
in največ 12 mesecev ter zaposlenim za mobilnost usposabljanja ali poučevanja v trajanju 
najmanj 2 dneva in največ 6 dni. 
 
Ad futura 2016 - projekt traja od 1. junija 2016 do 31. maja 2017. Pridobljenih je 7.200,00 € 
dodatnih sredstev za upravičene študente. Porabljenih je 3.767,33 €. Štipendija se podeljuje 
študentom glede na dolžino trajanja mobilnosti, ki so se udeležili Erasmus+ mobilnosti v okviru 
razpisa 2016 in so upravičeni po dodatnih pogojih. Razlika med pridobljenimi in porabljenimi 
sredstvi je nastala, ker smo pridobili projekt MIZŠ – Mobilnost študentov iz socialno šibkejših 
okolij (5 študentov) in 3 diplomantov, ki niso upravičeni do dodatka. Višina dodatka je 80 €/ 
mesec mobilnosti. 
 
MIZŠ – Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2016 
Dodatek je bil pridobljen za 5 študentov, ki so izkazali izpolnjevanje pogojev razpisa 
(upravičenost do socialnih transferjev). Pridobljenih je bilo 3.240 € in tudi v celoti koriščenih. 
Sodelovali sta 2 VSŠ (izobraževalni center Piramida Maribor in Šolski center Novo mesto, VSŠ). 
Višina dodatka je 270 €/mesec mobilnosti.  
 
Projekti v okviru konzorcija 2017-2020: 
Skupnost VSŠ je na razpisu 2017 uspešno kandidirala s prijavo konzorcija za obdobje 2017-
2020, ki združuje 41 članic. Pristopili bomo k projektom mobilnosti med programskimi 
državami (KA103) in med programskimi ter partnerskimi državami (KA107).   
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Tabela 9: Članice Konzorcija VSŠ v obdobju 2017-2020 

Zap. št.  Zavod  PIC 

1 Abitura d.o.o 920005134 

2 Academia Družba za storitve d.o.o. 945399249 

3 B & B Izobraževanje in usposabljanje d.o.o.  944249314 

4 Biotehniški center Naklo  949079526 

5 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  949151985 

6 Doba Evropsko poslovno izobraževalno središče, Zavod za izobr.  946351304 

7 Ekonomska in trgovska šola Brežice  949841057 

8 Ekonomska šola Celje  949494977 

9 Ekonomska šola Murska Sobota  949648431 

10 Ekonomska šola Novo Mesto  947500948 

11 ERUDIO 920075459 

12 Gea College CVŠ, Ljubljana  948643414 

13 Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje 947223819 

14 Grm Novo Mesto – Center biotehnike in turizma  949859309 

15 Inštitut in akademija za multimedije  914106855 

16 ICES 940229828 

17 Izobraževalni center Geoss d.o.o. 932356435 

18 Izobraževalni center Memory  945116882 

19 Izobraževalni center Piramida Maribor  948917924 

20 Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana 936356909 

21 Lampret consulting d.o.o 942180886 

22 Lesarska šola Maribor 934844970 

23 PRAH, izobraževalni center, d.o.o. 914906523 

24 Prometna šola Maribor  949274690 

25 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje  949280025 

26 Šolski center Celje  947092190 

27 Šolski center Kranj  947999237 

28 Šolski center Ljubljana 948324866 

29 Šolski center Nova Gorica  949065946 

30 Šolski center Novo mesto  944407618 

31 Šolski Center Postojna  947504246 

32 Šolski Center Ptuj  949639022 

33 Šolski center Slovenj Gradec  949001829 

34 Šolski center Srečka Kosovela Sežana  949465780 

35 Šolski center Šentjur  945216986 

36 Šolski center Škofja Loka  949642805 

37 Šolski center Velenje 960966488 

38 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana  949650953 

39 Tehniški šolski center Maribor 934838762 

40 Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled  945198265 

41 Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana 949027825 
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KA1-HE-58/17, ERASMUS+ 2017/18 
Projekt traja od 1. avgusta 2017 do 31. maja 2019. Pridobljenih je 102.950,00 sredstev in 57 
mobilnosti (29 za študente in 30 za osebje). Koriščena je 1 mobilnost za študente in 9 
mobilnosti za osebje. Dotacija se izplačuje študentom za mobilnost prakse ali študija v trajanju 
najmanj 2 mesecev in največ 12 mesecev ter zaposlenim za mobilnost usposabljanja ali 
poučevanja v trajanju najmanj 2 dneva in največ 6 dni. 
Vloga za dodatna sredstva na razpisu Ad futura 2017 je v postopku ocenjevanja. KA1-IHE-9/17 
je bil realiziran v letu 2017 – mobilnost osebja med programskimi državami in partnerskimi 
državami (Srbija). Na razpisu Erasmus+ 2017 so pridobile ECHE listino še 3 višje strokovne šole, 
ki je še niso imele: Inštitut in akademija za multimedijo Ljubljana, Ekonomska šola Brežice, VSŠ 
in Šolski center Ljubljana, VSŠ.   
 
Projekt PROCSEE 

Skupnost VSŠ je koordinatorica projekta PROCSEE, ki bo vzpostavil sistematične strukture za 
oblikovanje politike priporočil in izmenjavo najboljših praks na štirih področjih v državah 
sodelujočih partnerjev: 

 uskladitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja z regionalnimi/lokalnimi 
strategijami gospodarskega razvoja, 

 promocija poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zlasti kot odziv na ugotovljen 
primanjkljaj usposobljenosti, 

 organizacija in spremljanje umestitve študentov v svet dela, 
 osebna učna okolja in nadaljnje izobraževanje. 

 
Z združevanjem vodilnih akterjev širom Evrope – izobraževalne ustanove in podjetja iz Jugo 
vzhodne Evrope, ter deležnikov evropske in regionalne politike – bo projekt zagotovil 
specifične politike kot izhodišča za obravnavo teh prednostnih nalog v posamezni sodelujoči 
državi kot tudi v celotni regiji. 
 
Projekt združuje naslednje partnerje: Skupnost VSŠ,  EURASHE (Belgija), Knowledge Innovation 
Centre (Malta), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (Hrvaška), Technologiko ekpaideftiko 
idryma (TEI) Dytikis Elladas, (Grčija), Sdruzeni profesniho terciarniho vzdelavani, (Češka), 
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (Romunija). 
Projekt traja od 1. novembra 2015 do 31. oktobra 2018, njegova skupna vrednost je 
598.250,00 € (Skupnost VSŠ – 84.482,00 € s 25 % soudeležbo). 
 
V letu 2018 bo potekala 3. faza projekta, kjer se bo na podlagi zbranih primerov dobrih praks, 
slovenske Izjave o izzivih odličnosti TSI, priporočil mednarodnih strokovnjakov sestalo z 
različnimi deležniki nacionalnega odbora odličnosti v TSI. Skupaj z njimi bomo pripravili  z 
zunanjimi strokovnjaki se bomo udeležili 2. srečanja Foruma odličnosti TSI, pripravili bomo 
nabor orodij  in dobrih praks za spremembo politik ter oblikovali akcijski načrt Skupnosti VSŠ.  
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Projekt BuildPHE 

V projektu BuildPHE je Skupnost VSŠ sodelovala kot partner. Projekt se je zaključil v letu 2017.  
 
Glavni rezultati projekta: 

 BuildPHE orodje za samoevalvacijo terciarnih strokovnih institucij. 
 Nabor samoevalvacijskih poročil institucij vključenih v pilotno izvajanje za lastno 

primerjavo na mednarodni ravni. 
 Nabor dobrih praks. 
 Načrti izboljšav kot vzorec za vpeljavo izboljšav na lastni instituciji. 

 
Več informacij, orodje za samoevalacijo in primeri dobrih praks so objavljeni na  
www.buildphe.eu. 
 
SAPS 

SAPS oz. Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and 
Medium Enterprises je projekt v katerega je vključeno 10 partnerjev (EURASHE, Knowledge 
Innovation Centre iz Malte, Czech Association of Schools of PHE iz Češke, Association of 
Directors of IUTs iz Francije, Portuguese Polytechnics Coordinating Council iz Portugalske, 
West of Scotland Colleges’ Partnership iz Velike Britanije, Conference of AAS iz Srbije, Rectors’ 
Conference of Lithuanians UCs iz Litve in Skupnost VSŠ). Projekt se je pričel 1. oktobra 2016 in 
traja do 30. septembra 2018. Namen SAPSs je izboljšati zaznavanje in razumevanje malih in 
srednjih podjetij prednosti vključevanja v praktično izobraževanje študentov terciarnih 
strokovnih institucij. Želimo zmanjšati ovire in prepreke medsebojnega sodelovanja ter 
vzpostaviti trajnejše oblike sodelovanja.   
 
SAPS bo predvsem opozoril na ovire za zagotavljanje PRI mest za študente TSI preko dveh 
dejavnosti: 

 z izborom in sodelovanjem strokovnjakov na področju vodenja PRI, ki bodo razvili 
gradiva za poučevanje in učenje v SMP in 

 istočasno izboljšali postopke institucij TSI in jih naredili bolj odprte za PRI. 
 
Zato bo projekt: 

 razvil orodje za SMP za sodelovanje z institucijami TSI za pripravo PRI in zaznavanje 
vrednosti PRI, 

 pripravil navodila kakovosti za TSI institucije za nudenje PRI SMP, ki vključujejo 
upravljanje in strategijo, poučevanj in učenje ter operativne pristope. 

 

V drugem delu bo projekt promoviral prednosti PRI pri SMP in omilili percepcijske ovire v 10 
državah, izpeljali kampanjo za povečanje interesa za PRI. Pripravili bomo PRI portal s 
promocijskimi sporočili, primeri dobrih praks, orodji in kontakti za nudenje PRI v Evropi. 
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SAT – APPRENTICETRACK 

V razpisu programa Erasmus+ za leto 2017 smo uspešno pridobili projekt SAT – Smart 
Electronic System for tracking Apprenticeships.  
 
V projekt je vključenih 6 institucij iz 5 držav: Skupnost VSŠ in EŠ Celje (oboji iz Slovenije), 
EURASHE (Belgija), Veleučilište VERN (Hrvaška), CASPHE (Češka), KIC Malta (Malta). 
 
Skupna izjava partnerjev 
 
Praktično izobraževanje študentom na ravni terciarnega strokovnega izobraževanja ponuja 
možnosti za pridobivanje novih znanj in spretnosti ter znanja na delovnem mestu in zunaj 
njega. Taka oblika izobraževanja podjetjem zagotavlja zanesljiv način ocenjevanja in 
oblikovanja morebitnih prihodnjih zaposlitev, saj imajo neposredne koristi od novih znanj, ki 
jih je prinesejo študentje neposredno iz izobraževanja. Obstoječi sistemi za praktično 
izobraževanje so, kljub svojim jasnim prednostim, izredno zahtevni za upravljanje. 
 
Izobraževalne potrebe študentov in potrebe posameznih podjetij se zelo težko uskladijo. 
Organiziranje uspešnega programa praktičnega izobraževanja zahteva, da izobraževalna 
institucija analizira učne potrebe vsakega študenta, analizira potrebe podjetij in se nato pogaja 
o obojestransko koristnih dogovorih za vsakega deležnika. Prav tako zahteva, da institucija 
spremlja in ocenjuje praktično izobraževanje in s tem zagotovi, da se te potrebe dejansko 
obravnavajo. Vse to mora izobraževalna institucija izvesti za več sto ali celo tisoč študentov. 
 
Jasno je, da so potrebni strukturirani komunikacijski kanali s podjetji in študenti, definirani 
sistemi upravljanja in jasni evalvacijski protokoli za upravljanje tako zapletenih procesov. 
Vendar pa mora večina izobraževalnih institucij ugotoviti kako to storiti sami, pri čemer ni 
nobenih skupnih standardov in postopkov za upravljanje praktičnega izobraževanja. 
 
Neustrezno ali priložnostno vodenje praktičnega izobraževanja običajno pripelje do položaja, 
pri katerem se študentje namesto da imajo zagotovljeno nadzorovano učno izkušnjo s strani 
usposobljenih mentorjev, preprosto zahteva, da se udeležijo slabo usklajenih. Kadar pa se 
študentom zagotovi visoko kakovostne učne izkušnje, praktično izobraževanje spodbuja 
gladek prehod iz izobraževanja na trg delo in s tem mladim daje dober začetek njihove poklicne 
poti. 
 
Vendar se v Evropi praktično izobraževanje danes sooča z naslednjimi težavami: 

 ni možnosti merjenja ali so cilji praktičnega izobraževanja dejansko doseženi, 
 ni primerljivega merilnega sistema za kakovost in rezultate, 
 praktično izobraževanje je lahko preveč zapleteno za upravljanje, komunikacija pa je 

težavna, 
 vse oblike praktičnega izobraževanja ne nudijo enake dodane vrednosti študentom, 
 težko je uskladiti interese študentov in sveta dela, 
 pridobivanje transverzalnih spretnosti je še vedno problem, 
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 ne nadzorujemo izvedbe praktičnega izobraževanja, 
 vloga mentorjev ni jasna, 
 pomanjkanje povezav med podjetji in izobraževalnimi institucijami, 
 nejasno povezovanje učnih izidov s študenti in njihovo prepoznavanje, 
 pomanjkanje orodij za vodenje kakovosti. 

 
Posledično: 

 cilji TSI niso izpolnjeni, 
 študenti so nezadovoljni in ne jemljejo praktičnega izobraževanje resno, 
 praktično izobraževanje ne koristi študentom, 
 nizka motivacija in slab ugled ter nižja dodana vrednost za podjetja, 
 praktično izobraževanje je manj cenjen in vrednoten del študija, 
 praktično izobraževanje postane formalnost, ki ni optimalna učna izkušnja, 
 mentorje je težko pripraviti k sodelovanju. 

 
Kot konzorcij partnerjev predstavljamo terciarno strokovne institucije, ki želimo zagotoviti 
vsem študentom enovito in kakovostno izkušnjo praktičnega izobraževanja, pri čemer se 
zavedamo lastne odgovornosti. 
 
To želimo izvesti z razvojem: 

 sistema spremljanja in merjenja praktičnega izobraževanja, 
 tehnološkega načrta za praktično izobraževanje, 
 usposabljanjem za upravljanje praktičnega izobraževanja. 

 
V okviru tega bomo: 

 ustvarili orodja, s katerimi bodo podjetja lažje razumela osvojene kompetence in učne 
izide študentov, 

 izboljšali povezave s poslovnimi zbornicam in podjetji (tesnejša partnerstva, 
spremljana in vodena praktična izobraževanja kot večja korist za podjetja), 

 omogočili, da bodo študentje bolje razumeli svoj trenutni položaj in možnosti za 
izboljšave, 

 zagotovili potrebne podatke na področju praktičnega izobraževanja, 
 krepili pomen ter izkušnje mednarodnih mobilnosti za prakso, 
 pripomogli k stalnim izboljšavam znotraj TSI institucij, 
 podprli praktično izobraževanje kot pomembno učno izkušnjo, ki bistveno vpliva na 

motivacijo študentov, 
 pripravili izhodišča za sistematično e-zbiranje podatkov ter dokazil o doseženih učnih 

izidih, 
 predstavili prednosti praktičnega izobraževanja (podjetjem, študentom, drugim 

deležnikom), 
 podprli digitalni razvoj TSI institucij (okolju ter uporabnikom prijazno tehnologijo), 
 podprli praktično izobraževanje kot bistveno za razumevanje ter prepoznavnost učnih 

izidov. 
Aktivnosti projekta: 
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 Vzpostavitev sistema za merjenje in vodenje praktičnega izobraževanja. 
 Preverjanje sistema na področju ekonomije z različnimi deležniki (TSI institucije, 

delodajalci, študenti). 
 Priprava tehnološkega načrta upravljanja PRI: razvoj digitalnega sistema in 

povezovanje z različnimi bazami. 
 Razvoj prototipa sistema. 
 Priprava in izvedba izobraževanja za uporabnike. 

 
Kaj VSŠ pridobijo v/iz projektu(-a)? 

 Sistem za merjenje in vodenje praktičnega izobraževanja. 
 Uporaba prototipa sistema in izdelane možnosti povezovanja obstoječih evidenc TSI s 

prototipom. 
 Izobraževanja za uporabnike. 

 
Pridobili smo sredstva v višini 223.812 €. Projekt traja od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 
2020.  
 

APPRENTICEQ 

V okviru terciarnega strokovnega izobraževanja (TSI), ki je vez med poklicnim in visokošolskim 
izobraževanjem, se za nadzor kakovosti pogosto uporabljajo orodja, namenjena 
visokošolskemu izobraževanju, kar pomeni, da se praktično izobraževanje težje umesti v okvir 
sistema QA. 
 
Trenutno ne obstaja noben predlog o tem, kako lahko evropske višješolske in visokošolske 
ustanove prilagodijo svoje notranje sisteme kakovosti, da bi zagotovili ustrezen nadzor 
praktičnega izobraževanja ali celo, kakšna bi morala biti minimalna raven kakovosti za 
praktično izobraževanje. Projekt je zasnovan tako, da dopolnjuje obstoječa orodja za 
usklajevanje kakovosti v izobraževalnih ustanovah, zlasti EQAVET in v nekaterih primerih ESG 
s predlaganjem navzkrižno zasnovanih metod za zagotavljanje kakovostnega praktičnega 
izobraževanja. 
 
Obstaja manko izkušenj, konceptov in vizije o tem, kako izkoristiti potencial prakse in učenja 
na delovnem mestu na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga je treba 
obvladati s celovitimi merili kakovosti, da bi podali smernice in usmeritev o tem, kako jih 
strukturirati delov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki sodelujejo v svetu dela. 
 
Aktivnosti projekta ApprenticeshipQ – Mainstreaming Procedures for Quality Apprenticeships 
in Educational Organizations and Enterprises so: 

 Priprava okvirja za razumevanje kaj je kakovostno upravljanje PRI na vseh treh nivojih 
– sistemski, institucionalni, delodajalci (tipologija PRI). 

 Redno sodelovanje in izboljšanje upravljanja PRIja med vsemi deležniki. 
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 Zagotoviti, da vsebine študijskih programov odražajo spreminjajoče se potrebe trga 
dela in družbe. 

 Zagotoviti pravično, veljavno in verodostojno oceno učnih rezultatov pri PRI. 
 Podpirati stalni strokovni razvoj mentorjev v podjetju in izboljševanje njihovih delovnih 

pogojev. 
 
Aktivnosti bomo izvedli s ciljem: 

 identificirati in analizirati različne oblike praktičnega izobraževanja in učenja na 
delovnem mestu za oblikovanje in preizkušanje tipologije PRI, 

 opredeliti strateške cilje glavnih zainteresiranih strani, vključenih v TSI, za obveščanje 
o kakovosti, 

 opredelitev dejavnikov, ki jih zainteresirane strani štejejo za bistvene za kvalitetni 
menedžemnt znotraj strateškega partnerstva, 

 zagotavlja vrsto primerov najboljše prakse za kvalitetni menedžement v izobraževalnih 
ustanovah in na lokacijah za usposabljanje / umestitve, 

 prepoznavanje faktorjev uspeha in najboljših praks v različnih izobraževalnih 
institucijah v različnih industrijskih sektorjih. 

 

EURASHE 
 
Skupnost VSŠ je bila in bo skozi svoje aktivnosti v EURASHE vključena v naslednje mednarodne 
dejavnosti: 

 upravni odbor in skupščino, 

 delovna skupine,  

 projektno delo, 

 raziskovalna dejavnost, 

 priprava političnih smernic za višji in visokošolski strokovni prostor, 

 drugo. 
 

CHAIN5 
 
Skupnost VSŠ kot soustanoviteljica CHAIN5 bo sodelovala pri pripravi prijave projekta v okviru 
ERASMUS+ programa za podporo 5 stopnji po Evropskem kvalifikacijskem ogrodju (EOK). Letni 
seminar bo 8. – 9. marca 2018 v Bruslju. S partnerji si bomo prizadevali za uveljavitev 
programov na 5 EOK v Evropi in širše. V upravnem odboru CHAIN5 bo sodelovala Alicia-Leonor 
Sauli-Miklavčič. 
 

VET4EU2 
 
VET4EU2 je Evropske platforme za poklicno in strokovno izobraževanje na terciarnem in 
sekundarnem nivoju, ki jo sestavljajo 6 evropskih združenj, in sicer 4 združenja za poklicno 
izobraževanje in usposabljanje (EfVET, EUproVET, EVBB in EVTA) ter 2 združenji visokega 
šolstva (EUCEN in EURASHE). Ustanoviteljice so se odločile da združijo moči za vplivanje na 
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Evropsko politiko na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Predstavnica 
EURASHE v tej platformi je Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič. 
 
Ekspertna skupina Evropske komisije 
 
EURASHE je leta 2010 eden od šestih sogovornikov, ki jih je Evropska komisija povabila v 
ekspertno skupino izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja. Namen skupine je 
svetovanje in podpora pri zadevah, ki se nanašajo na poklicno in strokovno izobraževanje. Od 
leta 2013 je predstavnica EURASHE v tej ekspertni skupini Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič.  
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3. Razvojni načrt Skupnosti VSŠ in aktivnosti projektov v 2018 

V razvojnem načrtu Skupnosti VSŠ 2017-2020 so bila definirana naslednja strateška področja:  

 

Tabela 10: Strateška področja Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2017-2020 

Naziv strateškega področja Nosilci  
Delodajalci (Razvoj dvosmernega sodelovanja z 
delodajalci) 

mag. Miran Saksida, Helena Vogrinec 

Institucionalno okolje (Spremembe v institucionalnem 
okolju za večjo prilagodljivost in boljše pogoje delovanja) 

mag. Janez Damjan, dr. Matej Forjan 

Skupni standardi delovanja mag Gabrijela Kotnik, Drago Zupančič 

Notranje delovanje SVSŠ (Inoviranje modela 
organiziranosti in delovanja skupnosti VSŠ) 

Alojz Razpet, dr. Marijan Pogačnik 

Študenti (Organiziranje dela s študenti skozi obštudijske 
programe) 

mag. Nataša Makovec, mag. Tjaša Vidrih 

 
Znotraj strateških področij je bilo definirano 24 razvojnih projektov različnih prioritet in sicer kot: 
 
A – pomembni projekti (aktivno se izvajajo, imajo nosilca, projektni tim, akcijski načrt v letu 2017); 
B – srednje pomembni projekti (imajo nosilca, akcijski načrt v 2017/18); 
C – projekti na čakanju (nima nosilca, akcijski načrt v letu 2018 ali kasneje). 
 

1. Delodajalci (Razvoj dvosmernega sodelovanja z delodajalci) 
 

1.1 Zaposljivost diplomantov 

Namenski cilj: 

Pridobitev podatkov o zaposljivosti diplomantov glede: 

- končani višji šoli 
- izobrazba 
- poklic (izbirnost) 
- delovno mesto 

 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Potrditev zakonodajne spremembe ZOFI 30. 9. 1 

Analiza obstoječega stanja: priprava ankete in izvedba anketiranja o načinih 
zbiranja podatkov o zaposljivosti diplomantov. 

-   

Obisk Zavodov za zaposlovanje – ugotovitev kateri podatki so na razpolago. -   

Preveritev možnosti ali in kako lahko (pod kakšnimi pogoji) MIZS, Služba za 
informatiko poskrbi za posredovanje, pridobivanje in analizo podatkov med 
CEUIVZ in Zavodom RS za zaposlovanje. 

-   

Izdelava poročila in/ali vzpostavitev sistema pridobivanja informacij o 
zaposljivosti diplomantov 

-   

Vodja PS: mag. Miran Saksida  

Projekt se povezuje s pripravo strategije višjega strokovnega šolstva 2018-2026. 
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1.2 Posvet za delodajalce 

Namenski cilj: 

Pridobitev podatkov o zaposljivosti diplomantov glede: 

- Izrabiti delodajalce za promocijo višjega šolstva,  
- naučiti ključne ljudi pri delodajalcih, da znajo definirati svoje prihodnje potrebe,  
- »Teden ali dan višjega šolstva« - dogodki za delodajalce, okrogle mize, sestanke 

 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Šole posredujejo podatke o delodajalcih v RS in tujini s katerimi sodelujemo,  
označijo jih kot prioritetne (A, B, C), glede na pogostost in oblike sodelovanja 
(št. študentov na PRI, število diplomantov, ki so jih zaposlili, število študentov, 
ki so jih poslali na izobraževanje, vrsta in količina donacije, projekti, diplome, 
zunanji oz. gostujoči predavatelji ….). 

- - 

Vodja PS: Helena Vogrinec  

Projekt se povezuje s projekti PROCSEE, SAPS, SAT in APPRENTICEQ ter s pripravo strategije 
višjega strokovnega šolstva 2018-2026. 

 
Sodelovanje z gospodarstvom in drugimi institucijami 
 
Dolgoročni cilji: 

 okrepiti sodelovanje z gospodarstvom, 

 razvijati sisteme vseživljenjskega izobraževanja, 

 vključiti se v sistem razvoja malih in srednjih podjetij, 

 ureditev izvajanja prakse študentov v gospodarstvu (certificiranje mentorjev v 
podjetjih). 

 
Kratkoročni cilji: 

 vzpostaviti katalog podjetij za praktično izobraževanje, 

 vzpostaviti sistem stalnega sodelovanja z institucijami. 
 

Tabela 11: Načrt aktivnosti sodelovanja z gospodarstvom in drugimi institucijami 

Dejavnost 
Časovni 

okvir 
Načrtovan kazalnik 

2017 
Realiziran kazalnik 

2017 
Načrtovan kazalnik 

2018 

Srečanja s 

predstavniki 

delodajalcev 

Januar – 
december 

5x 5x 5x 

Sodelovanje z 

drugimi deležniki 

Januar –
december 

10x 10x 20x 

Natečaj za najboljši 

poslovni načrt 

Januar –
december 

Izbor komisije 
Priprava meril 
Priprava razpisa 
Razpis 

Ni realizirano.  Tekmovanje 1x 
Podjetniški pitch  
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Izbor prispelih 
poslovnih načrtov  

 

1.3 Ugotavljanje bodočih potreb delodajalcev (pilotski projekt VŠS Celje) 

Namenski cilji: 

- Izboljšati dvosmerno partnerstvo s ključnimi podjetji 
- Podjetjem pomagati pri nadgradnji njihove poslovne strategije v smeri boljšega 

predvidevanja bodočih potreb po strokovnih kadrih 
- Razviti model takšnega sodelovanja in ga dati na voljo članicam SVSŠ 

 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Definirati metodologijo in okvir sodelovanja s podjetji (individualno -pregled 
strategij in na delavnici skupinsko kadrovska strat. in projekcija potreb po 
kadrih) 

10. 1. 
2018 

1 zapisnik 

Priprava projektnega tima glede razumevanja procesa, taktike in dogovor o 
aktivnostih s podjetji 

26. 1. 
2018 

V teku 

Komunikacija s podjetji (dogovor o sodelovanju) 22.1. do 
31. 1. 
2018 

Št. odzivov 

Organiziranje in izvedba individualnih delovnih srečanj. 26. 1. – 1. 
3. 2018 

Št. podjetij 

Organiziranje skupne delavnice (konkretne potrebe). 1. 1. – 1. 
3. 2018 

Št. potreb 

Dogovor za vsakoletno partnersko sodelovanje na projektu. Marec 
2018 

zapisnik 

Oblikovanje modela, iskanje virov financiranja, predstavitev članicam 
Skupnosti VSŠ. 

Marec 
2018 

zapisnik 

Vodja PS: Alojz Razpet 

 
 

2. Institucionalno okolje (Spremembe v institucionalnem okolju za večjo 
prilagodljivost in boljše pogoje delovanja) 
 

2.1 Vključevanje višjih strokovnih šol v projekte ESS 

Namenski cilj: 

- Enakovrednost višjih strokovnih šol pri kandidiranju na projektih ESS 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Pregled in analiza okvirnega programa (sporazum Slovenija-EU) - - 

Identifikacija vsebin pri preteklih razpisih, ki so smiselne za višje strokovne 
šole 

- - 
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Vodja PS: mag. Milena Maček Jerala 

 

2.2 Sooblikovanje normativov v VSŠ 

Namenski cilj: 

- Pregled in predstavitev obstoječega stanja ter sodelovanje pri pripravi novega pravilnika o 
financiranju ter povezanih normativov 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Analiza stanja ustreznih dokumentov. 31. 8.  1 analiza, 
Freedcamp 

Sestanek na MIZŠ, pregled stanja in predlogov za prenovo pravilnikov. 2. pol. 
2018 

1 sestanek  

Usklajevalni sestanki ter pisna predstavitev stanja in izhodišč. 2. pol. 
2018 

1 predlog  

Vodja PS: dr. Matej Forjan 

Projekt se povezuje s pripravo strategije višjega strokovnega šolstva 2018-2026. 

 

2.3 Aktivno sodelovanje VSŠ pri razvoju študijskih programov za izpopolnjevanje  

Namenski cilj: 

- Pospešitev prenove programov in razvoj programov za izpopolnjevanje 
 

Aktivnosti Datum 
realizacij
e 

Indikatorji 

Sestanek s CPI  za opredelitev kritičnih točk v postopkih prenove študijskih 
programov. 

Jesen 
2018 

1 sestanek 

Opredelitev aktivnosti za pospešitev postopkov prenove. Jesen 
2018 

1 predlog 

Spletna predstavitev postopkov prenove (preglednost). Jesen 
2018 

1 
predstavitev 

Opredelitev načina usklajevanja med šolami/programi. Jesen 
2018 

1 predlog 

Spodbuditev šol s pripravljenimi programi izpopolnjevanja v začetke 
postopkov. 

Jesen 
2018 

1 sporočilo 

Vodja PS: mag. Janez Damjan.  

Projekt se povezuje s pripravo strategije višjega strokovnega šolstva 2018-2026. 

 

3. Skupni standardi delovanja 

 

3.1 Menedžment merjenja in upravljanja praktičnega izobraževanja 

Namenski cilj: 

- Analiza stanja organizacije in izvedbe pri VSŠ 
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- Izboljšava menedžmenta PRI 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Priprava vzorčnih predlog za menedžement PRI (obrazci) 31. 11.   2 obrazca 

Priprava, organizacija in izvedba usposabljanj mentorjev PRI. 30. 10.   1 

Priprava usklajenih meril za ocenjevanje PRI. 15. 12.   1 

Priprava izhodišč za evidentiranje težav in priložnosti PRI Izvedba anketiranja 
preko Skupnosti VSŠ. 

15. 12.   1 

Vodja PS: Vesna Poštuvan 

Projekt se povezuje s projekti PROCSEE, SAT, SAPS in ApprenticeQ. 

 

3.2 Posodobitev merjenja in spremljanja kakovosti 

Namenski cilj: 

- Posodobitev modela odličnosti 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Predvidne nadaljnje aktivnosti v primeru spremembe meril za  
zunanjo evalvacijo VSŠ, ki bi narekovale spremembe modela 
odličnosti 

Pomlad 2018    

Izveden razpis Model OVSŠ 2017, podelitev diplome za odličnost. 30. 11.  1 razpis, 3 VSŠ 

Vodja PS: mag. Gabrijela Kotnik 

 

3.3 Primerljivost podatkov med višjimi šolami 

Namenski cilj: 

- Zagotovitev primerljivih podatkov med višjimi šolami višjega šolstva 
 

Aktivnosti Datum 
realizaci
je 

Indikatorji 

Opredelitev potrebnih primerljivih podatkov in analiz v okviru meril NAKVISA, 
diplome odličnosti, mednarodnih standardov. 

- - 

Vodja PS: dr. Aleš Tankosič 
Sklep: Aktivnosti se bodo z večjo intenzivnostjo začele odvijati v februarju 2018. 

Projekt se povezuje s projektoma BuildPHE in KA1-IHE-9/17. 
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3.4 Nadgradnja evidence 

Namenski cilj: 

- Zagotoviti enostaven dostop do primerljivih podatkov in možno primerljivost 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Pregled zajema vseh potrebnih podatkov. 31. 8.  1 analiza, 
Freedcamp 

Opredelitev virov podatkov in načina zajema. 2. pol. 2018 1 seznam 

Sistem obdelave podatkov. 2. pol. 2018 1 predlog 

Zagotavljanje anonimnosti podatkov.   

Prilagoditev računalniškega programa evidenca.  1 
prilagoditev 

Vodja PS: Alojz Razpet 

Projekt se povezuje s projektom SAT. 

 
3.5 Uskladitev standarda zahtevnosti VŠ diplom 

Namenski cilj: 

- Analiza stanja in uskladitev standardov zahtevnosti diplom 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Analiza obstoječih pravil in navodil za pripravo diplomskih nalog. -  -  

Poenotenje standardov VŠ diplome. -  -  

Vodja PS: - 

 

3.6 Usposabljanje za kakovost 

Namenski cilj: 

- Pregled in predstavitev obstoječega stanja ter sodelovanje pri pripravi novega pravilnika o 
financiranju ter povezanih normativov 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Organiziranje posvetov, konferenc, okroglih miz. November 
2018   

1 konferenca, 2 
okrogli mizi 

Organizirati izobraževanje za predavatelje, člane komisije za 
kakovost, ravnateljev, direktorjev. 

Po dogovoru z 
izvajalcem. 

2 

Nuditi svetovanje na področju kakovosti. Po potrebi VSŠ 
in sproti. 

Po potrebi VSŠ in 
sproti. 

Predstavitev meril in aktivno sodelovanje pri pripravi meril VSŠ. Po dogovoru z 
izvajalcem. 

1 

Svetovanja šolam pri vzpostavljanju in razvijanju sistema 
kakovosti. 

Po potrebi VSŠ 
in sproti. 

Po potrebi VSŠ in 
sproti. 

Vodja PS: dr. Branko Škafar  
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4. Notranje delovanje SVSŠ (Inoviranje modela organiziranosti in delovanja skupnosti 

VSŠ) 

 

4.1 Profesionalizacija organiziranosti in delovanja Skupnosti VSŠ 

Namenski cilj: 

- Povečanje učinkovitosti delovanja Skupnosti VSŠ 
- Inoviranje poslovnega modela organiziranosti in delovanja Skupnosti VSŠ 

 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Pregled Pravil Skupnosti VSŠ in Akta o ustanovitvi, pravilnik o nagradah, 
pravnih podlag (večja učinkovitost, modernizacija delovanja – inštitut 
Univerza). 

30. 9. 2018 1 predlog 
sprememb 

Sistemizacija delovnih mest. 30. 9. 2018 1 
sistematizacija 

Pravila notranjega delovanja Skupnosti VSŠ. 30.12.2018 dokument 

Zagotovitev stabilnega virov financiranja (proračun, članarine, 
projektni viri, prodaja storitev, donacije, sponzorstvo). 

stalno Pogodba MIZŠ 

Izdelava pravil za enakovredno sodelovanje javnih in zasebnih šol. 30. 9. 2018 dokument 

Animacija vključevanja članic v aktivno delovanje Skupnosti VSŠ. stalno Št. sodelujočih v 
razv. projektih 

Vodja PS: Alojz Razpet  

 

4.2 Organiziranje in opravljanje poslovnih storitev za članice Skupnosti VSŠ 

Namenski cilj: 

- Pomoč članicam skupnosti, poenotenje postopkov in dokumentov 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Formiranje tima. -   -   

Zagotoviti pravno svetovanje – najem odvetniške pisarne. -   -   

Svetovanje pri projektih.  -   -   

Postavitev Intraneta oz. foruma – primeri dobre prakse. -   -   

Zagotoviti storitve računovodstva  – zasebne šole -   -   

Vodja PS: dr. Nejc Zakrajšek 
 
Sklep: Projekt ni bil izveden. Vodja projektne skupine predlaga, da se glede na nezanimanje za 
sodelovanje VSŠ, projekt umakne iz razvojnega načrta.  
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4.3 Aktivno vključitev v pripravo nacionalne strategije višjega šolstva 

Namenski cilj: 

- Izdelava Strategije razvoja višjega  šolstva 
 

Aktivnosti Datum 
realizaci
je 

Indikatorji 

Sodelovanje pri pripravi Strategije razvoja višjega šolstva. V teku. 4 
predstavniki 

Vodja PS: dr. Blanka Vombergar  

Projekt se povezuje z aktivnostmi delovne skupine za pripravo Strategije višjega strokovnega 
šolstva 2018-2026. 

 

4.4 Izobraževanje delavcev 

Namenski cilj: 

- Izvajanje spopolnjevanja ravnateljev, predavateljev, referentov 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Formiranje tima. 30. 6. 1 seznam 

Izbor tem in programov spopolnjevanja: 

 Izobraževanje za referente se prestavi na pomlad 2018. 
 Izobraževanje za PP 

 
Februar 
Marec  

 
1 
1 

Priprava načrta spopolnjevanja. - - 

Organizacija izobraževanj za višje šole. 

 Izobraževanje za referente se prestavi na pomlad 2018. 

 Izobraževanje za PP 

 
Februar 
Marec  

 
1 
1 

Vodja PS: dr. Nejc Zakrajšek 
 
Sklep: Projekt ni bil izveden, saj so določena izobraževanja že potekala: 

- V okviru CPI poteka projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja 
inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Skupnost VSŠ je zagotovila udeležencem, da se  
PAI del izobraževanj prizna kot pogoj za imenovanje.  

- V okviru kakovosti usposabljanja potekajo po posebnem projektu 3.6. 

 

4.5 Internacionalizacija (tuji trgi) 

Namenski cilj: 

- Vpis tujih študentov v VSŠ  
- Priprava in izvajanje skupnih programov ter ustanavljanje VSŠ v tujini 

  



 

Vse na enem mestu 

 SKUPNOST VSŠ     Letni program 2018     stran 40 

 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Priprava navodil za postopke vpisa tujih študentov (dovoljenje za bivanje, 
priznavanje predhodno pridobljene izobrazbe, pogodbe, problem migracije 
…), spremljanje opravljanja študijskih obveznosti.. 

junij 1 kodeksa 

Izdelati postopke in navodila za akreditacijo programov, imenovanje 
predavateljev, nadzor. 

- - 

Sodelovanje pri pripravi sprememb zakonskih in podzakonskih aktov - - 

Internacionalizacija učnih izidov. - - 

Promocija programov E+ za študente in predavatelje. - - 

Vodja PS: Žan Dapčević  
 

4.6 Promocija Skupnosti VSŠ in višjega šolstva 

Namenski cilj: 

- Povečati prepoznavnost višješolskega študija 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Priprava in realizacija Media plan Navedeno 
spodaj. 

Navedeno 
spodaj. 

Načrtovanje sodelovanja na sejmih, predstavitvah na SŠ in svetovalnim 
delavkam SŠ. 

Po 
potrebi. 

Po potrebi. 

Organiziranje tiskovne konference. Po 
potrebi. 

Po potrebi. 

Vodja PS: dr. Marijan Pogačnik  
 

Dolgoročni cilji: 

 postati prepoznavne institucije v slovenskem in mednarodnem prostoru, 

 prepoznavnost VSŠ programov med dijaki, študenti in delodajalci. 

Kratkoročni cilji: 

 izdelati strategijo za promocijo Skupnosti VSŠ, 

 povečati uporabo sodobnih komunikacijskih orodij, 

 izdelati propagandno gradivo za predstavitve, 

 zagotoviti večjo medijsko prisotnost v slovenskem prostoru, 

 spremljati objave. 

  



 

 

Vse na enem mestu   

 SKUPNOST VSŠ     Letni program 2018     stran 41 

Tabela 8: Načrt aktivnosti za promocijo 

Dejavnost Časovni okvir 
Načrtovan kazalnik 

2017 
Realiziran kazalnik 

2017 
Načrtovan kazalnik 

2018 

Izdaja Novičk 
Skupnosti VSŠ 

Januar – 
december 

5x e-izdaj 3x e-izdaj 5x e-izdaj 

Promocija VSŠ 
programov 

Januar – april 3x sejmi 
4x SŠ 
1x svetovalni delavci 
1x karierni centri 
1x zavodi za 
zaposlovanje 

1x sejem 
3x SŠ 
3x svetovalni 

delavci 
 

1x sejem 
3x SŠ 
3x svetovalni delavci 
1x karierni centri 
1x zavodi za 
zaposlovanje 

Sodelovanje na 
predstavitvah ZRSZ 

Marec – 
december 

Odziv na povabilo ZRSZ ni vabil Odziv na povabilo 

Priprava, izdelava 
in distribucija 
promocijskega 
gradiva 

Januar – 
december 

1x2000 info brošura 
1x katalog VSŠ s 
programi 
6x »baner« 
70x koledar 
500x žogic 
500x kemični 
svinčniki 
3x pingvin 

1x2000 info brošura 
- 
 
10x »baner« 
70x koledar 
500x žogic 
500x kemični 
svinčniki 
-  
1pdf publikacija 
primeri dobrih praks 
200x plakati 

1x2000 info brošura 
1x katalog VSŠ s 
programi 
6x »baner« 
70x koledar 
500x žogic 
500x kemični 
svinčniki 
2x pingvin 

Promocija 
Skupnosti VSŠ v 
novinarskih, 
strokovnih in 
spletnih medijih 

Januar – 
december 

4x članek 
30x spletne objave 

2x izjava za medije 
1x TV 
6x članek 
30x spletne objave 
3x FB sponzorirana 
objava 
2x FB nagradna igra 
2x Google adwords 

2x izjava za medije 
1x TV 
6x članek 
30x spletne objave 
3x FB sponzorirana 
objava 
2x FB nagradna igra 
2x Google adwords 

Dogodki    1x okrogla miza 
1 x delavnica PR 
1x foto in video 
natečaj 
 

2x okrogla miza 
1x novinarska 
konferenca 
1x foto in video 
natečaj 
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5. Študenti (Organiziranje dela s študenti skozi obštudijske programe) 

5.1   Dan odprtih vrat višjih strokovnih šol (izmenjava znanj in spretnosti) 
Namenski cilj: 

- Druženje, povezovanje, mreženje, izmenjave izkušenj, prenos znanj, medkulturno 
sodelovanje, promocija VSŠ 

 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Vzpostavi se baza podatkov študentskih svetov po šolah oz. predstavnikov 
študentov šol,  šole morajo za sodelovanje motivirati študente. 

-  -  

DAN ODPRTIH VRAT VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL bi naredili regijsko, in sicer 
določili bi 5 regij in v vsaki regiji vsaj po en izobraževalni center, ki vključuje 
tudi VSŠ. V okviru tega centra bi se predstavile (s svojimi znanji in izkušnjami) 
vse VSŠ te regije (ki bodo želele sodelovati). Javnosti se bi predstavili študenti, 
predavatelji s svojimi znanji, spretnostmi v smislu Borze znanja. To so lahko 
znanja in spretnosti, ki so povezana s študijskimi programi (te bi lahko združili 
sektorsko) ali pa tudi vsa ostala znanja, spretnosti, ki jih študenti VSŠ imajo in 
bi jih bili pripravljeni deliti (npr. tečaj šivanja, potopisna predavanja …). K 
predstavitvam bi lahko povabili tudi delodajalce, mentorje na praksi. Vsi, ki bi 
se predstavili v okviru tega dogodka, bi prejeli Certifikat Skupnosti VSŠ. Cene 
posameznih tečajev, dogodku pa morajo biti študentom prijazne.  

-  -  

Za načrtovanje in izvedbo bi bilo potrebno oblikovati organizacijski odbor na 
ravni Skupnosti VSŠ (predstavnik Skupnosti VSŠ, ravnatelji ali postavljeni 
predstavniki vseh VSŠ ter predstavniki študentov z vseh VSŠ posamezne 
regije). 

-  -  

Organizacijski odbor bi določal sektorske vsebine, pozval vse študente, 
predavatelje k prijavi ponudb za Borzo znanja in organiziral dogodek (skupaj 
s centrom, kjer bi dogodek bil). 

-  -  

Skupno druženje študentov po tem dogodku pa prevzamejo predstavniki 
študentov (npr. se dogovorijo sami s Cvetličarno ali kakšnim drugim 
ponudnikom zabave, za zabavo, udeležbo koncerta …Skupnost VSŠ ali 
posamezna VSŠ namreč ne more prevzemat odgovornost za ta del). 

-  -  

Vodja PS: -  

 

5.2   Tematske »poletne« šole na mednarodni ravni 

Namenski cilj: 

- Druženje, povezovanje, mreženje, izmenjave izkušenj, prenos znanj, medkulturno 
sodelovanje, promocija VSŠ 
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Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Vzpostaviti projektno skupino. 
 

  

Oblikovati bazo podatkov študentskih svetov po šolah oz. predstavnikov 
študentov šol (vezano na Slovenijo) ter vzpostavitev stikov (sektorsko) s 
šolami v držah, ki jih pokriva Erasmus+. 

  

Šole motivirajo motivirati študente.   

Oblikovanje organizacijskega odbora na ravni Skupnosti VSŠ (ravnatelji ali 
postavljeni predstavniki šol); odbor je oblikovan tako, da vključuje vsaj po 
enega predstavnika posameznega sektorja  (biotehnika in turizem – 1. sektor; 
tehnika – 2. sektor; ekonomija, poslovanje – 3. sektor; umetnostno – 
oblikovalski sektor – 4. sektor; multimedija – 5. sektor …); z vključenimi 
mednarodnimi predstavniki. 

  

Določanje sektorskih vsebin (organizacijski odbor, šole in predstavniki 
študentov) – skupno druženje, vezano na posamezni sektor. 

  

Prijava projekta Erasmus+ preko Skupnosti VSŠ (minimum je sodelovanje vsaj 
3 držav) – projekt prijavi Skupnost VSŠ. 

  

sektorski del vsebin pripravljajo šole sektorja, skupno druženje, priprava 
projekta v celoto pa pripravi skupnost. 

  

Vodja PS: -  

 

5.3 Organiziranje študentov Višjih strokovnih šol - tekmovanja 

Namenski cilj: 

- Izmenjava in potrditev (dokazovanje) izkušenj, znanj in spretnosti, promocija poklicev in VSŠ 
izobraževalnih programov 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Priprava internetnega obrazca za popis obstoječih tekmovanj ter poziv k 
popisu. 

29. 6.  1 seznam 

Analiza popisa in formiranje skupnega koledarja vseh oblik obstoječih 
tekmovanj na VSŠ. 

9. 9. 1 analiza 

Formiranje organizacijskega odbora za organizacijo bodočih tekmovanj 
na ravni Skupnosti VSŠ in podoborov za različne oblike tekmovanj. 

1 3 pododbori 

Oblikovan koledar skupnih tekmovanj Skupnosti VSŠ za koledarsko leto 
2018 (tekmovanja po sektorjih, SloveniaSkills – EuroSkills, športna 
tekmovanja, Izbor najboljših diplom …) 

junij 3 tekmovanja 

Vodja PS: Lidija Grmek Zupanc  
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5.4   Internacionalizacija (študentsko sodelovanje) 

Namenski cilj: 

- Mreženje, promocija, medkulturno povezovanje, prenos znanj, izkušenj, spretnosti, možnost 
za projekte 
 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Spodbujanje mobilnosti študentov (zlasti na tem področju neaktivnih šolah), 
sodelovanja na mednarodnih strokovnih dogodkih (npr. strokovne 
konference z namenom izmenjava izkušenj (tudi z mobilnosti), znanj in 
spretnosti, promocija poklicev in VSŠ izobraževalnih programov …). 

  

Poskrbeti za pravila priznavanja pridobljenih kreditnih točk oz. ovrednotenje 
po zaključenih mobilnostih. 

  

Pomoč šolam pri vzpostavitvi transparentnega postopka za mobilnosti, 
glede vključevanja tujih študentov v naše izobraževalne programe bi bilo pa 
najprej potrebno pripraviti analizo stanja, pripraviti predstavitev primerov 
dobrih praks šol, ki na tem področju že delujejo (v okviru Konference za 
kakovost). 

  

Popis mednarodnih strokovnih konferenc, primernih za študente višjih šol – 
udeležba na  konferenci (sofinanciranje). 

  

Analiza mobilnosti po šolah - pripraviti seznam višjih šol, ki imajo Erasmus 
listino, oceniti število študentov višjih šol na izmenjavah (naši in tuji). 

  

Pripraviti protokol priznavanja znanj in spretnosti.   

Pripraviti poslovnik vključevanja tujih študentov v naše izobraževalne 
programe (analiza stanja, primeri dobrih praks). 

December 
2018 

1 

Vodja PS: mag. Nataša Makovec  

 

5.5 Organizirano delovanje študentov 

Namenski cilj: 

- Povezovanje, možnost, da izražajo svoje interese, predloge za izboljšave, moč, sodelovanje 
na različnih ravneh 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Vzpostavitev skupne baze vseh predstavnikov ŠS in drugih predstavnikov 
študentov VSŠ. 

- - 

Izvedba ankete med predstavniki ŠS. - - 

Formiranje skupnega reprezentativnega telesa (npr. Skupnost študentov 
VSŠ), ki bi predstavljali skupne interese študentov VSŠ v Študentski 
organizaciji Slovenije. 

- - 

Vodja PS: Miha Zakrajšek 
 
Sklep: Projekt ni bil izveden.  

 
5.6 Delo s študenti s posebnimi potrebami 
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Namenski cilj: 

- Analiza stanja, izmenjava izkušenj, organizacija dela s študenti s posebnimi potrebami v 
šoli/na PRI pri delodajalcih 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Izvedba prvih izobraževanj. V teku. - 

Vodja PS: Branka Balantič 
 
Sklep: Projekt v teku.  
Pripravljena sta 2 programa usposabljanj v sodelovanju s CPI: 
 - 1. Praktično usposabljanje z delom za dijake s posebnimi potrebami ( 5. in 7.3.2018, CPI 
Ljubljana) 
- 2. Zvezki urejeni,… (23.in 25.4.2018, ŠC Kranj) 

   



 

Vse na enem mestu 

 SKUPNOST VSŠ     Letni program 2018     stran 46 

FINANČNI NAČRT 

Poslovne knjige bodo vodene po načelu dvostavnega knjigovodstva. Pri vodenju knjig in 

sestavi računovodskih izkazov bodo upoštevani Slovenski računovodski standardi, Zakon o 

računovodstvu in drugi predpisi, ki se nanašajo na poslovanje zavoda. 

 

1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Predvidevamo, da bo v letu 2018 redno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport v okvirnem znesku 48.400,00 EUR ter dodatno projektno financiranje v znesku 

30.000,00 EUR za vzpostavitev in delovanje kariernih centrov višjih strokovnih šol. Največji 

posamezni prihodek in strošek predstavljata ERASMUS+ projekta PROCSEE in SAT. Na 

projektnem delu moramo upoštevati, da je delež lastne udeležbe do 25 % vseh stroškov 

projekta. Planirano za leto 2017 in 2018 je skupen delež sofinanciranja 17.531,27 EUR. 

 

PLANIRANI PRIHODKI V LETU 2018 V EUR 

Odloženi prihodki 6.187,15 

Prihodki MIZŠ 48.400,00 

Prihodki MIZŠ – projektno financiranje 30.000,00 

Članarina 13.000,00 

Kotizacija 2.000,00 

ERASMUS+  konzorcij 2016 5.498,80 

Ad futura 2016 4.570,14 

ERASMUS+  konzorcij 2017 90.858,50 

Ad futura 2017 11.340,00 

ERASMUS+  konzorcij 2018 80.000,00 

Projekt PROCSEE 159.173,16 

Projekt SAPS 34.235,10 

Projekt SAT 188.762,20 

Projekt ApprenticeQ 33.810,66 

Skupaj 707.835,71 
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PLANIRANI ODHODKI  V LETU 2018 V EUR 

Stroški delovanja Skupnosti (dela zaposlenih, računovodstvo, najemnina, 

materialni stroški - poštnina, telefon, pisarniški material, fotokopiranje, 
vezava, kartuše …) 

19.287,15 

Članarina in  delovanje v organih EURASHE 10.400,00 

Potni stroški, dnevnice, kotizacije 6.800,00 

Organizacija seminarjev, posvetov 9.600,00 

Sodelovanje z institucijami in podjetji 36.100,00 

Promocija (sejmi, gradiva, oglaševanje, spletne strani) 17.400,00 

ERASMUS+  konzorcij 2016 5.498,80 

Ad futura 2016 4.570,14 

ERASMUS+  konzorcij 2017 90.858,50 

Ad futura 2017 11.340,00 

ERASMUS+  konzorcij 2018 80.000,00 

Projekt PROCSEE 159.173,16 

Projekt SAPS 34.235,10 

Projekt SAT 188.762,20 

Projekt ApprenticeQ 33.810,66 

Skupaj  707.835,71 
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KOLOFON 
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Sekretariat Skupnosti VSŠ 

Šolski center Celje 

Pot na Lavo 22 

SI-3000 CELJE 

SLOVENIJA 

 

 

TEL: 03/428 58 73 

sekretariat@skupnost-vss.si 

www.skupnost-vss.si 

 

 

Pripravili: 

Alojz Razpet, predsednik 

Alicia - Leonor Sauli - Miklavčič, vodja projektov 

mag. Gabrijela Kotnik, predsednica Komisije za kakovost 

Jasmina Poličnik, strokovna sodelavka 

Aleksandra Kotnik, strokovna sodelavka 

 

 

Celje, januar 2018 

mailto:sekretariat@skupnost-vss.si
http://www.skupnost-vss.si/
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