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I. KDO SMO 
 
Skupnost VSŠ je Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (v nadaljevanju Skupnost VSŠ), ki 
izvajajo višješolske strokovne programe in se ukvarjajo z aplikativnimi ter strokovno usmerjenimi 
raziskavami znotraj prve bolonjske stopnje. Včlanjenih je 48 (od 50-ih) višješolskih zavodov, 30 javnih 
in 18 zasebnih, ki svoje programe (32) izvajajo v 28-ih krajih po vsej Sloveniji. 

 
Geografski prikaz porazdelitve višjih strokovnih šol in njihovih dislokacij po 
Sloveniji 
 

 

1. Poslanstvo 
 
Poslanstvo Skupnosti VSŠ je zastopanje skupnih interesov višjih strokovnih šol pri izvajanju 
višješolskih strokovnih programov. Višje strokovne šole delujejo kot javni ali zasebni zavodi, kot 
organizacijska enota večjih zavodov ali samostojen zavod v nacionalnem in mednarodnem 
visokošolskem prostoru. 
Poslanstvo Skupnosti VSŠ je tudi promovirati skupne interese višjega strokovnega šolstva tako v 
Sloveniji kot izven njenih meja in prispevati k progresivnemu razvoju visokošolskega in strokovnega 
raziskovalnega področja. Članice Skupnosti VSŠ poleg izvajanja študija višješolskih strokovnih 
programih s svojim delom na področju aplikativnih in strokovnih raziskav tudi neposredno prispevajo 
k razvoju posameznih podjetij, lokalne skupnosti in regije. 

 

2. Delovanje 
 
Skupnost VSŠ je predvsem osredotočena na razvoj politike in projekte na področju višješolskega 
strokovnega izobraževanja in raziskav s poudarkom predvsem na aplikativnih in strokovnih 
segmentih. Prav tako organizira letne konference, tematske seminarje, posvete in usposabljanja ter 
druge dogodke za svoje članice. Za njih zbira in posreduje relevantne informacije. Deluje kot skupno 
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raziskovalno telo in izvaja analitično delo. Skupnost VSŠ deluje kot vezni člen med višjimi strokovnimi 
šolami in kot njihov predstavnik ter glas v nacionalnem in mednarodnem merilu. 
 

3. Ustanovitev 
 
Skupnost VSŠ v skladu s slovensko zakonodajo deluje kot strokovno združenje višjih strokovnih šol. 
Ustanovljena je bila kot javni zavod 20. aprila 2005, ko je bil tudi potrjen Akt o ustanovitvi Skupnosti 
VSŠ. V sodni/poslovni register je bila vpisana 5. decembra 2006. Svečano listino o ustanovitvi je 
podpisalo 37 od skupno 43 višjih strokovnih šol. S sprejetjem aktov skupščine so bile sprejete tudi 
naloge, formirani organi skupščine (upravni odbor in komisije) ter opravljena registracija Skupnosti 
VSŠ. Organi Skupnosti VSŠ so: skupščina, upravni odbor (UO), predsednik, podpredsednik in strokovni 
odbori ter komisije. 

 

4. Članice Skupnosti VSŠ oz. članice Skupščine VSŠ 
 
V Skupnost VSŠ je včlanjenih 47 (lani 46) ali 95,9% višjih strokovnih šol od skupaj 49 višjih strokovnih 
šol (29 javnih in 20 zasebnih), od tega 29 javnih oz. 100 % in 18 zasebnih oz. 90 % ter 1, ki spada pod 
MNZ (Policijska akademija). Skupnosti VSŠ se je v letu 2016 pridružila 1 nova članica – Konservatorij 
za glasbo in balet Ljubljana, Višja strokovna šola. 
 
V študijskem letu 2015/16 je bilo na višje strokovne šole vpisanih 10.757 študentov, od tega jih je bilo 
10.702 (99,5 %) vpisanih v višje strokovne šole, ki so članice Skupnosti VSŠ.  
 
V terciarno izobraževanje je bilo skupaj vpisanih 80.798 študentov, od tega jih je bilo v preostalem 
visokem šolstvu  70.041. Delež višješolskih študentov v terciarnem izobraževanju pa je bil 13,3 %. 
 
Vseh 48 članic 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. 
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Seznam vseh višjih strokovnih šol članic Skupnosti VSŠ  
 

Št. Članica in povezava Logotip članice 

1.  
ABITURA, PODJETJE ZA 
IZOBRAŽEVANJE, D. O. O.,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, CELJE   

2.  
B2 D. O. O.,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA LJUBLJANA  

 

3.  
B&B, IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE, D.O.O.,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA V KRANJU   

4.  
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

5.  
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI 
CENTER LJUBLJANA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

6.  
CENTER ZA POSLOVNO 
USPOSABLJANJE,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA LJUBLJANA  

 

7.  
DOBA EPIS MARIBOR, 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

8.  
EDUKACIJSKI CENTER EDC KRANJ,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

9.  
EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA 
BREŽICE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

10.  
EKONOMSKA ŠOLA CELJE,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

EKONOMSKA ŠOLA CELJE 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

  

http://www.skupnost-vss.si/?page_id=1958
http://www.skupnost-vss.si/?page_id=1958
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11.  
EKONOMSKA ŠOLA MURSKA 
SOBOTA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

12.  
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

13.  
EURUDIO IZOBRAŽEVALNI CENTER 
LJUBLJANA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

14.  

GEA COLLEGE, DRUŽBA ZA 
VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE – 
CENTER VIŠJIH ŠOL, D.O.O., 
LJUBLJANA   

15.  
GRM NOVO MESTO – CENTER 
BIOTEHNIKE IN TURIZMA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

16.  
IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA 
MARIBOR,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

17.  
INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA 
MULTIMEDIJE, VIŠJA STROKOVNA 
ŠOLA ZA MULTIMEDIJE LJUBLJANA  

 

18.  
IZOBRAŽEVALNI CENTER 
ENERGETSKEGA SISTEMA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, LJUBLJANA  

 

19.  
IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS 
D.O.O., VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, 
LITIJA   

20.  
IZOBRAŽEVALNI CENTER MEMORY, 
D.O.O., DUTOVLJE  

 

21.  
IZOBRAŽEVALNO-RAZVOJNI ZAVOD 
IZRAZ LJUBLJANA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA   

22.  
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN 
BALET LJUBLJANA  

http://www.skupnost-vss.si/?page_id=2133
http://www.skupnost-vss.si/?page_id=2133
http://www.skupnost-vss.si/?page_id=2148
http://www.skupnost-vss.si/?page_id=2148
http://www.skupnost-vss.si/?page_id=2192
http://www.skupnost-vss.si/?page_id=2192
http://www.skupnost-vss.si/?page_id=2192
http://www.skupnost-vss.si/?page_id=2199
http://www.skupnost-vss.si/?page_id=2199
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23.  
LAMPRET CONSULTING, D. O. O.,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA,  
NOVA GORICA  

 

24.  
LESARSKA ŠOLA MARIBOR, 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

25.  
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D. O. O.,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, LJUBLJANA  

 

26.  
POLICIJSKA AKADEMIJA,  
VIŠJA POLICIJSKA ŠOLA  

 

27.  
PRAH IZOBRAŽEVALNI CENTER, 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ROGAŠKA 
SLATINA 

 

28.  
PROMETNA ŠOLA MARIBOR,  
VIŠJA PROMETNA ŠOLA  

 

29.  
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN 
VIZUALNE UMETNOSTI CELJE,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

30.  
ŠOLSKI CENTER CELJE,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 
ŠOLSKI CENTER CELJE 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

31.  
ŠOLSKI CENTER KRANJ, VIŠJA 
STROKOVNA ŠOLA  

 

32.  
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA 
STROKOVNA ŠOLA 

 

33.  
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

34.  
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

35.  
ŠOLSKI CENTER POSTOJNA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  
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36.  
ŠOLSKI CENTER PTUJ,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

37.  
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA 
KOROŠKEM,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

38.  
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

39.  
ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA 
SEŽANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

40.  
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

41.  
ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

42.  
ŠOLSKI CENTER VELENJE,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

43.  
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, 
EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 
LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

44.  
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

45.  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ACADEMIA, 
MARIBOR  

46.  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED  

 

47.  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR  

 

48.  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA 
KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA 
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Razpisani višješolski programi v študijskem letu 2015/16 in 2016/2017 
 
Višje strokovne šole, članice Skupnosti VSŠ, so v študijskem letu 2015/16 in 2016/2017 izvajale 32 
višješolskih strokovnih programov: 

1. avtoservisni menedžment 

2. balet 

3. bionika 

4. ekonomist 

5. elektroenergetika 

6. elektronika 

7. fotografija 

8. geotehnologija in rudarstvo 

9. gostinstvo in turizem 

10. gozdarstvo in lovstvo 

11. gradbeništvo 

12. hortikultura 

13. informatika 

14. kozmetika 

15. lesarstvo 

16. logistično inženirstvo 

17. medijska produkcija 

18. mehatronika 

19. naravovarstvo 

20. oblikovanje materialov 

21. organizator socialne mreže 

22. poslovni sekretar 

23. snovanje vizualnih komunikacij in trženja 

24. strojništvo 

25. telekomunikacije 

26. upravljanje podeželja in krajine 

27. varovanje 

28. varstvo okolja in komunala 

29. velnes  

30. velnes (Doba) 

31. višji policist 

32. živilstvo in prehrana 

 

5. Upravni odbor 
 
UO Skupnosti VSŠ ima v skladu z Aktom o ustanovitvi 7 predstavnikov, ki so bili predlagani in izvoljeni 
s strani članov skupščine Skupnosti VSŠ. Člani UO imajo 3-letni mandat. V mesecu marcu 2014 je 
potekala volilna skupščina Skupnosti VSŠ, na kateri so bili izvoljeni novi člani UO, in ti so svoj mandat 
nastopili 1. 6. 2014. Vsi člani UO Skupnosti VSŠ opravljajo svoje delo brez plačila in povrnjenih potnih 
stroškov. 
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Člani Upravnega odbora od junija 2014 do maja 2017 

 

Alojz Razpet,  
predsednik 
Šolski center Celje, VSŠ 
Pot na Lavo 22 
SI-3000 Celje 
alojz.razpet@sc-celje.si 

  

dr. Marijan Pogačnik, 
podpredsednik 
Biotehniški center Naklo, VSŠ 
Strahinj 99 
SI-4202 Naklo 
marijan.pogacnik@guest.arne
s.si 

 
 
dr. Blanka Vombergar, 
članica 
IC Piramida, VSŠ 
Park mladih 3 
SI-2000 Maribor 
blanka.vombergar@guest
.arnes.si 

 
 

mag, Tjaša Vidrih, članica 
BIC Ljubljana, VSŠ 
Ižanska cesta 10 
SI-1000 Ljubljana 
tjasa.vidrih@bic-lj.si 
 

 

mag. Janez Damjan, član 
VSŠ za gostinstvo in turizem 
Bled 
Prešernova ul. 32 
SI-4260 Bled 
janez.damjan@vgs-bled.si 
 

 

Miran Lampret, član 
Lampret Consulting, d.o.o., 
VSŠ 
Ulica tolminskih puntarjev 4 
SI-5000 Nova Gorica 

visjasola@lampret-
consulting.si 

 

Drago Zupančič, član 
Šolski center PET, VSŠ 
Celjska ulica 16 
SI-1000 Ljubljana 
drago.zupancic@guest.arnes
.si 

 

  

mailto:alojz.razpet@sc-celje.si
mailto:marijan.pogacnik@guest.arnes.si
mailto:marijan.pogacnik@guest.arnes.si
mailto:blanka.vombergar@guest.arnes.si
mailto:blanka.vombergar@guest.arnes.si
mailto:tjasa.vidrih@bic-lj.si
mailto:janez.damjan@vgs-bled.si
mailto:visjasola@lampret-consulting.si
mailto:visjasola@lampret-consulting.si
mailto:drago.zupancic@guest.arnes.si
mailto:drago.zupancic@guest.arnes.si
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6. Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ 

Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ že več let uspešno deluje pod vodstvom mag. Gabrijele Kotnik. 
Delovanje komisije je predvsem usmerjeno v vzpostavljanje in vzdrževanje sistema kakovosti v višjih 
strokovnih šolah. Po zaključku Projekta IMPLETUM je komisija delovala v povezavi z NAKVIS-om in si 
prizadevala za usposabljanja v zvezi s pripravo in izvajanjem tako notranjih kot zunanjih evalvacij, 
vrednotenjem rezultatov in sprejemanjem ustreznih odločitev za naprej. K zvišanju kakovosti 
pripomorejo predvsem posveti predsednikov komisij za kakovost, posveti ravnateljev in letna 
konferenca kakovosti v višjem strokovnem šolstvu. 
 
Predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ: 

7. Odbor za mednarodno dejavnost Skupnosti VSŠ 

Odbor svoje delo usmerja predvsem v širjenje mednarodne mreže in pridobivanje mednarodnih 
partnerjev za nadaljnje sodelovanje na področju mobilnosti študentov in osebja, priprave skupnih 
mednarodnih programov, razvoja uporabnih raziskav, inovacij in promocije ter prepoznavnosti 
slovenskega višjega strokovnega šolstva. Vsi člani odbora za mednarodno dejavnost Skupnosti VSŠ 
opravljajo svoje delo brez plačila in povrnjenih potnih stroškov. 

 
Predsednik Odbora za mednarodno dejavnost Skupnosti VSŠ je od 1. 6. 2014 dalje: 
 

 
Upravni odbor je s 1. oktobrom 2016 kot vodjo projektov Skupnosti VSŠ potrdil Alicio-Leonor Sauli-
Miklavčič: 
 

 

 

 

mag. Gabrijela Kotnik 
Koroška ulica 11, SI-2380 Slovenj Gradec 
Tel.: +386 (0)2 884 6520 
Faks: +386 (0)2 884 6521 
gabrijela.kotnik@guest.arnes.si  

Mag. Janez Damjan 
Prešernova 32, SI-4260 BLED 
M: +386 (04) 575 34 12  

janez.damjan@vgs-bled.si 
 

Alicia - Leonor Sauli - Miklavčič 
Lesarska ulica 2, SI-2000 MARIBOR 
M: +386 (0)40 727 229 
F: +386 (0)2 421 6675 

alicia.miklavcic@guest.arnes.si 
 

mailto:alicia.miklavcic@guest.arnes.si
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8. Sekretariat Skupnosti VSŠ 

Skupnost VSŠ ima sekretariat, ki je neposredna vez z vsemi članicami, upravnim odborom in drugimi 

socialnimi partnerji. Vloga sekretariata je iniciacija izvedbe in implementacija delovanja v vseh 

pogledih. Sekretariat je zadolžen za koordinacijo in organizacijsko in finančno vodenje letnega 

programa Skupnosti VSŠ.  

S 1. septembrom 2014 sekretariat deluje na Šolskem centru Celje v Celju. Z 2. septembrom 2015 je 

sekretariat Skupnosti VSŠ prevzela strokovna sodelavka Jasmina Poličnik.  

 

Jasmina Poličnik 
Pot na Lavo 22, SI-3000 CELJE 
M: +386 (0)31 244 709 

T: +386 (0)3 428 58 82 

skupnostvss@sc-celje.si  

Uradne ure: vsak delovnik od 7:00–13:00  

9. Predstavniki višjih strokovnih šol in Skupnosti VSŠ 

 Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol - 

predstavniki višjih strokovnih šol: mag. Marjan Velej, predsednik, Miran Lampret, Miran 

Saksida, dr. Aleš Tankosič, mag. Neva Malek, mag. Vanja Kajzer, Jasna Dominko Baloh. 

 Programski svet za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ: Alojz 

Razpet. 

 Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije: dr. Blanka Vombergar. 

 Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS): dr. Anita Goltnik Urnaut 

(do maja 2016) in dr. Branko Škafar (od junija 2016). 

 Koordinacijsko telo za usklajevanje nalog na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja: Alicia - Leonor Sauli – Miklavčič. 

 Delovna skupina za oblikovanje in razvoj mreže višjih strokovnih šol: Alojz Razpet. 
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II. DEJAVNOSTI 2016 
 
Glavne dejavnosti Skupnosti VSŠ v letu 2016 so bile predvsem naslednje: 

1. delovanje Skupnosti VSŠ,  
2. priprava zbornika in slavnostne akademije ob 20 letnici višjega šolstva v Sloveniji, 
3. delovanje na področju zagotavljanja kakovosti, 
4. usposabljanja in izmenjave dobrih praks, 
5. sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 
6. sodelovanje s socialnimi partnerji v slovenskem prostoru, 
7. prepoznavnost in promocija višješolskih strokovnih programov,  
8. razvojno delovanje na področju višješolskega izobraževanja, 
9. delovanje na mednarodnem področju, 
10. delovanje v mednarodnih združenjih EURASHE, CHAIN5, VET4EU2 in ekspertni skupini 

Evropske komisije, 
11. vodenje ERASMUS+ konzorcija za prakse, 
12. vodenje projekta PROCSEE, 
13. sodelovanje pri projektu BuildPHE, 
14. sodelovanje pri projektu SAPS. 

 

1. Delovanje Skupnosti VSŠ v letu 2016 
 

Upravni odbor 
 
Upravni odbor Skupnosti VSŠ se je v letu 2015 sestal 4-krat, in sicer: 

 15. 1. 2015 na ŠC Celje, 

 9. 5. 2016 na BC Naklo,  

 8. 9. 2016 na MIZŽ v Ljubljani,   

 15. 12. 2016 v Logarski dolini. 
 

Veliko aktivnosti in sodelovanja članov UO pa se je odvijalo preko elektronske pošte in izvedeni sta 
bili tudi 2 korespondenčni seji. 
 
V letu 2016 so bile naloge UO usmerjene v:  

 priprava poročila o delu za leto 2015 in načrta dela za leto 2016; 

 pregled finančnega poslovanja skupnosti (članarine, kotizacije in terjatve, odpisi terjatev); 

 projektno sodelovanje: določitev del in nalog vezanih na mednarodno dejavnost, izvajanje 
projektov, prijava projektov; 

 obravnavo vloge in sprejem nove članice Skupnosti VSŠ; 

 aktivnosti v zvezi s promocijo višješolskega izobraževanja: spletna stran, sejmi, dogodki, 
medijske objave;  

 pripravo obeleženja 20 letnega delovanja višjega strokovnega šolstva – organizacija in 
izvedba slavnostne akademije, priprava in izdaja zbornika; 

 priprava Pravilnika za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ in izvedba razpisa za podelitev 
priznanj; 

 nadaljevanje nalog na področju kakovosti: razpis Diplome za odličnost, letna konferenca, 
delavnice o kakovosti v VSŠ; 

 sodelovanje z MIZŠ: 3 delovna srečanja z ministrico dr. Majo Makovec Brenčič in državno 
sekretarko dr. Andrejo Barle Lakota; 

 zaposlitve v okviru Skupnosti VSŠ; 
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 spodbujanje dela na področju sodelovanja s socialnimi partnerji, s poudarkom predvsem na 
delodajalcih in združenjih delodajalcev (GZS, OZS), kakor tudi s CPI, NAKVIS, ŠOS, CMEPIUS, 
SVIZ, ACS in drugimi strokovnimi združenji;  

 spodbujanje mednarodnega sodelovanja na področju terciarnega strokovnega šolstva;  

 spodbujanje in promocija poklicnega in strokovnega šolstva, spretnostnih tekmovanj na 
različnih strokovnih področjih; 

 pregled in spodbujanje MIZŠ na področju javnih razpisov in vključevanja višjih šol med 
upravičence (javnih in zasebnih); 

 priprava Strategije razvoja višjega šolstva 2017 – 2022 in Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ.  
 

Skupščina 
 
10. seja skupščine Skupnosti VSŠ je potekala na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled v 
petek, 4. marca 2016. Skupščine se je udeležilo 48 udeležencev, ki so predstavljali 37 višjih strokovnih 
šol (36 predstavnikov je glasovalo o delovnih sklepih). Od tega je bilo 14 predstavnikov zasebnih in 23 
javnih višjih strokovnih šol ter 3-je predstavniki MIZŠ.  
 
V plenarnem delu skupščine je bilo predavanje g. Mirana Morana in temo Vloga vodje. Po predavanju 
je predsednik Skupnosti VSŠ, Alojz Razpet, uradno otvoril skupščino, pozdravil prisotne in predal 
besedo vodji sektorja za višje šolstvo pri MIZŠ, mag. Katji Dovžak. Na MIZŠ ocenjujejo, da je Skupnost 
VSŠ v letu 2015 pomembno prispevala k izhodiščem za prenovo programov in pravilniku o 
spremembah in dopolnitvah za financiranje VSŠ, prepoznavajo delo in prispevek Skupnosti VSŠ k 
zakonu o SOK, bila je prisotna na CPI srečanjih, VSŠ so vzpostavile MICe, skupno sodelovanje v 
delovnih skupinah … V letu 2015 je bilo s strani Skupnosti VSŠ veliko opravljenega dela. Glede na 
zastavljene naloge Skupnosti VSŠ je pohvalno veliko sodelovanje članov in velika odzivnost do MIZŠ.  
 
Skupščina se je nadaljevala s predlogom članov v delovne organe skupščine ter z obravnavo Letnega 
poročila Skupnosti VSŠ 2015 in Letnega programa 2016. Predsednik je izpostavil, da je vesel, da na 
MIZŠ prepoznajo dobro delo Skupnosti VSŠ. Povzame naloge in funkcije Skupnosti VSŠ ter trende in 
analizo števila VSŠ študentov v terciarnem izobraževanju. Kljub temu, da je trend manjšega vpisa 
študentov v VSŠ, je prvič vpisanih v letu 2015/16 kar 21,7% vseh študentov v terciarnem 
izobraževanju (od 18.950 prvič vpisanih). Ta delež je znotraj zastavljenega dolgoročnega cilja (20 – 25 
%). Po pregledu Poročila 2015 izpostavi, da je Skupnost VSŠ s svojimi delovnimi telesi izvršila vse 
zadane naloge. Člani skupščine oba dokumenta potrdijo in predlagajo, da se na MIZŠ naslovi pobuda 
o dodatnem sofinanciranju glede na povečan obseg dejavnosti Skupnosti VSŠ.  
 
Marjan Vidrih iz MIZŠ je predstavil podatke o prijavah in vpisu v študijskem letu 2016/17. Poudari, da 
je zaupanje v šolstvo še vedno veliko, zato ga moramo upravičiti z enakovrednimi pogoji in postopki 
za vse kandidate.  
 
Mag. Marjan Velej je predstavil problematiko sprejemanja Izhodišč za pripravo VSŠ programov in 
prisotne obvesti, da je predlog trenutno dan Strokovnemu svetu v obravnavo.  
 
Miran Saksida je kot član Akreditacijske komisije predstavil spremembe navodil za prilagoditev 
izrednega študija. Članice Skupnosti VSŠ je opozoril predvsem glede pojasnjevanja sprememb v 
zakonodaji.  
 
Dr. Matej Forjan je povzel namen obeleženja 20-letnice višjega strokovnega izobraževanja v Sloveniji 
– želimo predstaviti in promovirati višje strokovno šolstvo v Sloveniji ter izpostaviti njegov razvoj v 
20-letih.  
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20 let višjega strokovnega šolstva v Sloveniji 
 
Ob 20-letnici višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji je v torek, 25. oktobra na Brdu pri 
Kranju potekala slavnostna akademija, kjer so slavnostni govorniki povzeli 20-letno zgodbo in 
napovedali nadaljnji razvoj tega področja.  
 
Kot predsednik Skupnosti VSŠ in predstavnik ene izmed prvih 5 višjih strokovnih šol v Sloveniji je Alojz 
Razpet poudaril: »Vse od leta 1996 dalje je višje strokovno šolstvo v slovenskem sistemu 
izobraževanja raslo in zorelo in je v 20-ih letih delovanja dozorelo v kakovosten izobraževalni sistem 
in v enega od ključnih akterjev na področju povezovanja izobraževanja z gospodarstvom ter v 
internacionalizacije višjega strokovnega šolstva. V nas je zorelo in dozorelo spoznanje, da bomo le s 
kvalitetnim sistemom praktičnega izobraževanja in povezovanjem teoretičnega znanja s prakso 
izpolnili pričakovanja delodajalcev in seveda tudi študentov ter si na ta način ustvarili pozicijo na 
področju izobraževanja in usposabljanja v slovenskem 
izobraževalnem prostoru ter v EU.« Ob tej priložnosti se je 
zahvalil vsem predstavnikom višjega strokovnega šolstva in 
gospodarstva za njihov nenadomestljiv prispevek k uspešnemu 
20-letnemu delu višjega šolstva. Priznava, da imajo veliko zaslug 
za marsikatero rešitev problema v realnem delovnem okolju. 
»Vem, da vsakdo izmed zaposlenih na višji šoli v svoji vlogi in s 
svojim videnjem, po najboljših močeh soustvarja kakovostno višje 
šolstvo.« 
 

Kot je izpostavila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, so višje strokovne šole 
pomemben segment v vertikali izobraževanja, ki je močno povezan z izzivi 
gospodarstva. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je pojasnila, da 
dobro povezanost višjih strokovnih šol z gospodarstvom dokazuje relativno 
velika prehodnost mladih na trg dela ter da veliko programov neposredno 
usklajuje standarde in doseganje učnih ciljev s potrebami trga dela oziroma 
posameznimi poklicnimi profili. "To je prednost višješolskega izobraževanja. Ta 
neposredna vpetost v okolje dodaja neko privlačno noto za študente in vse, ki 
želijo biti dobro opolnomočeni za prehod na trg dela," je dejala dr. Makovec 
Brenčičeva, ki je izpostavila tudi močno vpetost tega segmenta šolstva v 
mednarodno sodelovanje tako z vidika projektov kot z vidika priprave in razvoja 

programov s sledenjem potrebam trga dela. Posebej je pohvalila proaktivnost in iskanje čim hitrejših 
in čim bolj učinkovitih strokovnih rešitev za prav ta del vertikale izobraževanja. "Seveda pa si želimo 
še več fleksibilnosti in še večjih generacij," je dejala ministrica.  
 
Predsednik upravnega odbora Postojnske jame d.d. Marjan Batagelj je kot 
predstavnik delodajalcev oz. gospodarstva izpostavil potrebo po višješolskem 
kadru in poudaril uporabnost diplomantov, saj se izobražujejo za delo, na 
delovnih mestih skozi praktično izobraževanje. »Višje strokovne šole so 
nastale iz potrebe v gospodarstvu, saj moramo praktičnost dati posamezniku 
že v vzgojno-izobraževalnem procesu.« Poudaril je namen - kaj podjetja iščejo 
v šolah. »Iščemo ljudi, ki imajo znanje in znajo delati.« Kot prihodnji izziv za 
višje strokovne šole vidi v njihovi zmožnosti profiliranja kadrov, ki jih v 
gospodarstvu resnično potrebujejo.  
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Stephane Lauwick je kot predsednik Evropskega združenja institucij 
visokega strokovnega šolstva (EURASHE) izpostavil, da je doslej Slovenija 
držala korak z Evropo pri pripravi Evropskega ogrodja kvalifikacij, kot pri 
zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu ter pozicioniranju kratkega cikla 
oz. višješolskega izobraževanja. »Poskrbela je, da je prva bolonjska 
stopnja ena najboljših in najpomembnejših za vključevanje v družbo. Višje 
strokovno šolstvo je pomemben člen za študente, saj omogoča zaposlitev 
na višjih intelektualnih področjih s svojo praktično usmerjenostjo. Je 
ambiciozno, združuje razumevanje družbe in tehnike ter ima voljo za 
izboljšave. Kot takšno omogoča in spodbuja študente k razvoju 
sposobnosti ter zmožnosti za uspeh.« Lauwick izpostavi, da Evropska 
komisija podpira mnenje, da terciarno strokovno izobraževanje  mora 
vključevati področja aplikativnih raziskav kot pripravo študentov za 
uporabo raziskovalnih tehnik ter izvajanje projektov, saj ti podpirajo 

aktivnosti inovacij, prenosa tehnologij in razvoja.  
 
Na akademiji so bila tudi podeljena  zaslužna priznanja Skupnosti VSŠ posameznikom, ki so  
pomembno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega izobraževanja z željo 
prepoznati znanje, trud in voljo za vse izjemne dosežke ter vso vloženo delo. Prejemniki zlatega 
častnega znaka: Alojz Razpet, Drago Simončič, Janez Šolar in mag. Milan Meža. Prejemniki priznanj 
Skupnosti VSŠ: Angelca Hrovat, dr. Anita Goltnik Urnaut, Boštjan Rozman Zgonc, mag. Gabrijela 
Kotnik, mag. Ksenija Turk, mag. Majda Kralj, Štefan David in Zdenka Steblovnik Župan. Višje strokovne 
šole, ki so prejele priznanja Skupnosti VSŠ ob 20-letnem delovanju: Izobraževalni center energetskega 
sistema – ICES, Višja strokovna šola Šolskega centra Celje, Višja strokovna šola Šolskega centra Novo 
mesto, Višja strokovna šola Šolskega centra Velenje, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem 
Bled. 

                                 
 

 
 
Akademijo so popestrili študentje različnih strokovnih šol z glasbenimi in plesnimi točkami: godalni 
kvartet Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ansambel Murni iz Višje strokovne šole Šolskega 
centra Celje, Matic Hribar iz Višje strokovne šole Šolskega centra Kranj ter študentje plesno-glasbene 
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skupine Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Za 
fotografiranje sta poskrbela Luka Rudman in Tim Sevšek 
(Ekonomska šola Novo mesto, VSŠ), za snemanje dogodka pa 
Inštitut in akademija za multimedije ter za krasitev dvorane 
Kongresnega centra je poskrbel Biotehniški center Naklo.   
 

               
 
Ob tej priložnosti je Skupnost VSŠ s pomočjo Višje strokovne šole B&B izdala Zbornik 20 let višjega 
strokovnega izobraževanja v Sloveniji, kjer je zbrana skupna in pregledna zgodba višjih strokovnih šol.  

 
Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ 
 
Šest člansko Komisijo za kakovost Skupnosti VSŠ vodi mag. Gabrijela Kotnik. Ostali člani komisije pa 
so: dr. Branko Škafar, ga. Marija Sraka, dr. Anita Goltnik Urnaut, dr. Andreja Križman in mag. Tjaša 
Vidrih. 
Komisija se je sestala na dveh sestankih, in sicer 7. 3. 2016 (ŠC Celje), in 25. 8. 2016 (ŠC Celje). 3 seje 
Komisije so potekale korespondenčno – po e-pošti (11. 1. 2016, 20. 5. 2016 in  21. 6. 2015). Vsa 
srečanja komisije so bila v povezavi z naslednjimi dogajanji: pregled dela komisije in zastavitev plana 
izvedbe aktivnosti do konca leta, organizacije letne konference, uvajanje odličnosti v VSŠ – izvedba 
razpisa za podelitev Diplome Skupnosti VSŠ za odličnost po Modelu odličnosti VSŠ), priprava 
Pravilnika za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ in izvedba razpisa za podelitev priznanj, obravnava 
pobud šola za uvedbo sprememb pri spremljanju kakovosti na višjih šolah. Komisija za kakovost se je 
tudi dogovorila o načinu dela in predvsem o ažurni administrativni podpori pri izvedbi, načrtovanju, 
organizaciji in izvedbi aktivnosti komisije. Vsa ostala dogovarjanja med člani komisije so potekala 
preko e-pošte. 
 
V letu 2016 je Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ realiziral naslednje naloge:  

 priprava študijskega primera za model odličnosti višjih strokovnih šol (pripravili dr. Branko 
Škafar, Marija Sraka in Tatjana Žagar); 

 izvedba razpisa za podelitev Diplome Skupnosti VSŠ za odličnost (ocenjevalca vlog sta bila 
dr. Branko Škafar in Marija Sraka); 

 3 delavnice za ravnatelje, predsednike in člane komisij za kakovost v VSŠ:  
• Usposabljanje za ocenjevalce po modelu OVSŠ in prijavitelje za diplomo 

skupnosti VSŠ za odličnost (izvajalca: dr. Branko Škafar in Marija Sraka),  
• Model OVSŠ iz teorije v prakso: usposabljanje za prijavitelje za diplomo Skupnosti 

VSŠ za odličnost - kako do vloge in kaj pove (izvajalec mag. Tatjana Žagar) in  
• Sistem vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah  (izvajalec dr. Branko Škafar);  

 izvedba 6. konference kakovosti z naslovom: Razvoj sistemov vodenja kakovosti v višjih 
strokovnih šolah; 

 priprava Pravilnika za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ in izvedba razpisa za podelitev 
priznanj. 
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Največja aktivnost je bila izpeljava konference, kjer so sodelovali vsi člani komisije, veliko delo pa so 
opravili člani programskega odbora za pripravo konference v sestavi dr. Andreja Križman, dr. Anita 
Goltnik Urnaut in Marija Sraka, ki so pregledali prispele referate. Na sami konferenci so aktivno 
sodelovali dr. Branko Škafar, mag. Gabrijela Kotnik, dr. Anita Goltnik Urnaut in predsednik UO Alojz 
Razpet. Pri pripravi in organizaciji konference je sodelovala poslovna sekretarka Skupnosti VSŠ 
Jasmina Poličnik. 
 
Kakovost je postala osrednji del višješolskega izobraževanja. Rezultati se vidijo predvsem v uspešnih 
zunanjih evalvacijah šol, ki so že bile vključene v zunanjo evalvacijo. Hkrati pa rezultati zunanjih 
evalvacij dajejo možnost uvajanja izboljšav. 
 

Odbor za mednarodno dejavnost Skupnosti VSŠ 
 
V letu 2016 so bili za mednarodno sodelovanje zadolženi: dr. Blanka Vombergar, Alicia Leonor Sauli 
Miklavčič, mag. Janez Damjan, Helena Jurše Rogelj, Breda Perčič in sekretarka Skupnosti VSŠ. 
 
Odbor za mednarodno dejavnost se je sestal 22. februarja 2016 na Višji šoli za gostinstvo in turizem 
Bled. Člani so pregledali aktualna dogajanja na projektih Erasmus+ konzorcij, PROCSEE, BuildPHE, 
SAPS ter mednarodnega delovanja (CHAIN5, VET4EU2, EURASHE, Evropska komisija). Pregledali so 
načrtovane prijave in izhodišča za projekte na področju kakovosti. 
 
Pripravila so se pravila za sodelovanje v projektnem delu Skupnosti VSŠ in načrt prijav v 2017. Na 
spletni strani Skupnosti VSŠ se je formirala stran namenjena VSŠ za sodelovanje v projektnem delu. 
 
Skupnost VSŠ je aktivna in mednarodno prepoznana članica EURASHE in soustanoviteljica 
mednarodnih zvez CHAIN5 in VET4EU2.  
 
Na podlagi publikacije PHE in Europe: characteristics, practice examples and national differences, ki 
je končni rezultat projekta HAPHEE, smo tudi v letu 2016 nadaljevali delo v okviru pridobljenih 
projektov, in sicer: 

 v okviru aktivnosti KA3 – podpora za reformo politik - projekt Strengthening Professional 
Higher Education and VET in Central & South Eastern Europe/PROCSEE, kjer je nosilec 
projekta Skupnost VSŠ in 

 v okviru aktivnosti KA2 – strateška partnerstva – projekt Building Professional Higher 
Education Capacity in Europe/BuildPHE, kjer kot partner sodeluje Skupnost VSŠ… 

 
V letu 2016 pa smo pridobili v okviru aktivnosti KA3 – podpora za reformo politik – projekt 
Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium 
Enterprises/SAPS, kjer sodelujemo kot partner v projektu. 
 
 

2. Zagotavljanje kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju 
 
Po dogovorjenem in sprejetem načrtu Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ smo se v letu 2016 aktivno 
lotili izvajanja aktivnosti. Organizirali smo tri delavnice, 6. konferenco Kakovost v VSŠ ter izvedli razpis 
za podelitev Diplome Skupnosti VSŠ za odličnost (DSO). Izobraževanja so bila namenjena vodstvom 
šol, predsednikom in članom komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti ter tudi vsem ostalim 
zainteresiranim. Pripravili smo študijski primer za Model odličnosti v višjih strokovnih šolah ter 
Pravilnik za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ.  
 



 

 

Vse na enem mestu    

 SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2016    stran 21 

Delavnica Kakovost v VSŠ: Usposabljanje za ocenjevalce po modelu OVSŠ in 
prijavitelje za diplomo odličnosti VSŠ 
 
9. marca je v prostorih Ekonomske šole Celje, Višje 
strokovne šole potekala delavnica z naslovom: 
Usposabljanje za ocenjevalce po Modelu OVSŠ in 
prijavitelje za DSO, ki sta jo izvedla dr. Branko Škafar in 
ga. Marija Sraka. Osrednji namen delavnice je bil 
prikazati vrednost Modela odličnosti višjih strokovnih šol 
za nenehno izboljševanje kakovosti in evalvacijo učinkov 
vpeljanih izboljšav v praksi ter usposobiti udeležence za 
prikazovanje dejavnikov delovanja VSŠ v povezavi z 
doseženimi rezultati. Delavnica je bila namenjena 
ravnateljem VSŠ, predsednikom in članom komisij za 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in vsem ostalim zainteresiranim. Usposabljanje je bilo 
namenjeno tako tistim, ki so vlogo pripravljali kot tudi tistim, ki se bodo usposabljali za presojevalce. 
Delavnice se je udeležilo 16 oseb iz 11-ih različnih višjih strokovnih šol (7-ih javnih in 4-ih zasebnih).   
 

Delavnica Kakovost v VSŠ: Model OVSŠ iz teorije v prakso - usposabljanje za prijavitelje 
za diplomo odličnosti VSŠ - kako do vloge in  kaj pove 
 
23. marca je v prostorih B&B d.o.o., Višje strokovne šole v 
Ljubljani, potekala delavnica z naslovom: Model OVSŠ iz 
teorije v prakso: Usposabljanje za prijavitelje za diplomo 
odličnosti VSŠ - kako do vloge in kaj pove?, ki jo je izvedla 
mag. Tatjana Žagar. Osrednji namen delavnice je bil 
usposobiti za pripravo Vloge za kandidiranje za DSO in 
spoznati pomen prikaza dejavnikov, ki vplivajo na rezultate z 
vidika njihovega doseganja in vodenja izboljšav. Tako smo 
pogledali vrednost Vloge za kandidiranje za DSO za izboljševanje dela in rezultatov VSŠ, ovrednotili 
pomen pristopov k prikazovanju dejavnikov delovanja VSŠ (evalvacija dosedanjih pristopov delovanja 
VSŠ z vidika vplivov na dosežene rezultate), ovrednotili pomen pristopov k prikazovanju doseženih 
rezultatov VSŠ (vrednost prikazov trendov in primerjav, ki kažejo odličnost; kako priti do primerjalnih  
podatkov) ter izpostavili pomembnost motivacije in interesa za pripravo vloge med zaposlenimi. 
Delavnica je bila namenjena ravnateljem višjih strokovnih šol, predsednikom in članom komisij za 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in vsem ostalim zainteresiranim. Delavnice se je udeležilo 
18 oseb iz 11-ih različnih višjih strokovnih šol (8-ih javnih in 3-ih zasebnih). 
Mag. Tatjana Žagar: Kakovost je izpolnjevanje potreb in pričakovanj vseh deležnikov. Ker pa so te med 
seboj lahko tudi kontradiktorne, je njihovo uravnoteženje ključ za graditev kakovosti. Vodenje in 
razvoj kadrov sta pri tem ključna elementa.  
 

Delavnica Kakovost v VSŠ: Sistem vodenja kakovosti v VSŠ 
 
13. marca je v prostorih Šolskega centra Celje, Višje strokovne šole v Celju, potekala delavnica z 

naslovom: Sistem vodenja kakovosti v VSŠ, ki jo je izvedel dr. Branko Škafar. Osrednji namen 

delavnice je bil udeležencem približati razumevanje sistema vodenja kakovosti v VSŠ, opozoriti na 

potrebno dokumentacijo, procesni  pristop in notranjo presojo ter poudariti pomen samoevalvacije. 

Udeleženci so pregledali sistem vodenja kakovosti, predstavljene so bile zahteve sistema vodenja 

kakovosti v VSŠ in vodenje ustrezne dokumentacije ter procesnega pristopa, Merila NAKVISa in dela 
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notranjih presojevalcev. Udeleženci so tudi praktično izvedli del 

nalog kot pripravo na notranjo presojo - izdelava vprašalnika in 

urnika notranje presoje, izvedba notranje presoje, priprava 

poročila o notranji presoji in pregledali nekaj primerov pravilnega 

ravnanja na notranji presoji. Delavnica je bila namenjena 

ravnateljem VSŠ, predsednikom in članom komisij za ugotavljanje 

in zagotavljanje kakovosti VSŠ in vsem ostalim zainteresiranim. 

Delavnice se je udeležilo dvanajst oseb iz osmih različnih VSŠ 

(šestih javnih in dveh zasebnih). 

Konferenca Kakovost v VSŠ 
 
6. konferenca Kakovost VSŠ je potekala 30. 11. 2016 v Hotelu 
Astoria na Bledu. Namenjena je bila predstavnikom komisij za 
kakovost na VSŠ, ravnateljem in direktorjem VSŠ, avtorjem 
referatov, predavateljem, ki sodelujejo pri vzpostavljanju 
sistema vodenja kakovosti in vsem, ki jih zanima kakovost 
izobraževanja v Sloveniji v terciarnem izobraževanju. Skupno 
se je konference udeležilo 69 predstavnikov iz 23 javnih in 8 
zasebnih VSŠ, MIZŠ in NAKVISa. 
 
V uvodu so predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ, mag. 
Gabrijela Kotnik, predsednik Skupnosti VSŠ Alojz Razpet in mag. 
Janez Damjan, direktor Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Bled, pozdravili vse prisotne ter se zahvalili sodelujočim za njihovih 
prispevek. J. Damjan je izpostavil da morajo kot šola zagotavljati 
standard kakovosti tako turistom kot študentom, ki postajajo vedno 
bolj zahtevni – odličnost je izredno težko doseči, saj je vedno prostor 
za nenehne izboljšave, tudi na račun dviga standarda kakovosti. 
Udeležence je uvodoma nagovorila tudi sekretarka Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
Nataša Hafner Vojčić, ki je poudarila, da na Ministrstvu prepoznavajo kakovostno delo VSŠ in nujo, da 
mora biti kakovost zaveza vseh deležnikov. Na MIZŠ se zavedajo pomembnosti in potrebnosti 
zagotavljanja virov za kakovost. Izpostavljen je bil namen konference, ki je letos potekal pod motom 
'Razvoj sistemov vodenja kakovosti v VSŠ’. Organizator konference je Komisija za kakovost Skupnosti 
VSŠ, ki nadaljuje cilje in smernice za zagotavljanje kakovosti v VSŠ.  
 
Moto letošnje konference je povezoval 3 plenarna predavanja:   
 

1. Alojz Razpet, predsednik Skupnosti VSŠ, je povzel razvoj VSŠ v 20-
letih obstoja. Pregledali smo katere šole so prve pričele z 
razvojem in izvajanjem programov ter vzpostavitvijo šol.  
Pregledali smo mejnike razvoja višjega strokovnega šolstva v 
Sloveniji ter statistiko gibanja števila šol, programov in vpisa 
študentov. Dejstva so, da je povprečna zasedenost razpisanih 
mest 40%, število študentov upada in da v VSŠ šele prihaja 
generacijski upad. Izpostavil je tudi problematiko prepoznavanja 
VSŠ kot pomembnih upravičencev na razpisih MIZŠ. Vse to 
dokazuje, da se bodo VSŠ morale toliko bolj zavzeto profilirati kot kakovostne terciarne 
institucije.   
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2. Dr. Anita Goltnik Uranut je članica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ in članica Sveta 

NAKVIS do leta 2016. Predstavila je VSŠ kot sestavni del kakovostnega terciarnega 
izobraževanja. Izpostavila je ogromno dela, 10 let sistematičnega spodbujanja in spremljanja 
kakovosti s strani MIZŠ, Direktorata za visokošolstvo, NAKVISa, skozi projekt Impletum in 
Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ za zadovoljevanje pričakovanj in zadovoljstva različnih 
deležnikov – predvsem študentov, delodajalcev in zaposlenih. Predstavljeni so bili 
zgodovinski mejniki razvoja sistema kakovosti na visokošolskem in višješolskem področju, 
kjer je poleg ustrezne zakonodaje Senat za evalvacijo (oz. kasneje NAKVIS) odigral ključno 
vlogo za umestitev višješolstva v terciarno izobraževanje. Leta 2011 so bila sprejeta Merila za 
prehode in Merila za zunanjo evalvacijo, s čimer so se pričeli izvajati prvi obiski VSŠ. Do 2016 
so bile v evalvacijo vključene vse VSŠ. V zaključku je izpostavila ključne odlike VSŠ: enotnost 
vzpostavljenih sistemov spremljanja in zagotavljanja kakovosti v VSŠ (uporaba podobnih 
vprašalnikov za merjenje zadovoljstva vseh deležnikov in poenoten način izračunavanja 
kazalnikov), vpeljano Komisijo za kakovost, ki sistematično skrbi za izobraževanje in 
svetovanje šolam, enakovredna obravnava VSŠ na področju kakovosti pomeni enake 
postopke in zahteve (podpora ni enaka kot v visokem šolstvu - NAKVIS odgovoren za zunanje 
evalvacije, ne pa tudi za akreditacije VSŠ), ugodno število predavateljev VSŠ med strokovnjaki 
agencije, ni študentov VSŠ. Možnosti izboljšav: Zakon o agenciji za kakovost, akreditacije VSŠ, 
ovrednotenje dela oseb, ki skrbijo za kakovost na VSŠ, raziskava ustreznosti podpore šolam, 
analiza kazalnikov … Ob koncu se je zahvalila članom NAKVISa ter vsem, ki na VSŠ skrbijo za 
kakovost.  

 
3. Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič je vodja projektov Skupnosti VSŠ in članica Upravnega odbora 

EURASHE. Njen prispevek je pod naslovom Projekt BuildPHE - samoevalvacija za lasten razvoj 
predstavil projekt BuildPHE v katerem Skupnost VSŠ deluje kot partner. Predstavila je 
osnovne karakteristike projekta, partnerstvo in sofinanciranje. V nadaljevanju smo obnovili 
vsebinska izhodišča – projekt BuildPHE je nastal kot nadaljevanje (follow up) projekta 
HAPHEE in PHExcel. Projekt se izvaja v 3 fazah: priprava metodologije za samoevalvacijo in 
izboljšave v TSI (obseg institucionalnega okvirja, priprava, vrednotenje in objava 
metodologije za samoevalvacijo), proces samoevalvacije in izboljšav na institucijah TSI 
(samorefleksija, priprava samoevalvacijskega poročila, priprava strategij za izboljšave, 
deljenje izkušenj, priprava implementacije), zbiranje primerov dobrih praks in niz podpornih 
orodij predvsem za vzpostavitev smernic (skupne rešitve, priprava okvirja internih smernic, 
vrednotenje okvirja, priprava priročnika za uporabo). Trenutno poteka uvodna 
samoevalvacija v okviru pilotne nacionalne samoevalvacije – izbrane so bile 3 institucije 
(Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola; Alma mater Europea; Višja strokovna šola 
za gostinstvo in turizem Bled). Sledi usposabljanje koordinatorjev pilotnih institucij TSI ter 
zaključno poročilo samoevalvacije. Vsi udeleženci so bili povabljeni k zbiranju primerov 
dobrih praks, prav tako lahko po želji sodelujejo v procesu samoevalvacije in izboljšav na 
institucijah TSI. 

 
Program se je nadaljeval z okroglo mizo, ki jo je moderiral dr. 
Branko Škafar na temo Kakovost v VSŠ v prvih 20-letih in v 
prihodnje. Sodelovali so Nataša Hafner Vojčić, sekretarka MIZŠ; 
dr. Ivan Leban, direktor Nacionalne agencije RS za kakovost v 
visokem šolstvu; Tatjana Debevec, strokovna sodelavka 
Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu; Luka 
Urisk, predstavnik diplomantov VSŠ in Nina Kontrec, 
predstavnica študentov VSŠ (oba iz Višje strokovne šole 
Šolskega centra Slovenj Gradec), mag. Gabrijela Kotnik, 
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predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ, dr. Branko Škafar, predstavnik Impletuma in Alojz 
Razpet, predsednik Skupnosti VSŠ.  
 
Na osnovi modela odličnosti bo vsako leto razpis Skupnosti  za 
Diplomo Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost. Šola, ki 
doseže 70 in več točk od 100 možnih točk prejme diplomo. 
Šola, ki bo zbrala med 50 in 69 točk prejme pohvalo za 
vzpostavljen pristop k odličnosti. V letu 2016 se je na razpis 
prijavilo 5 VSŠ, od katerih je Šolski center Nova Gorica, Višja 
strokovna šola prejela pohvalo za vzpostavljen pristop k 
odličnosti.  
 
V nadaljevanju konference je bilo predstavljenih 17 strokovnih referatov, ki so bili razvrščeni v 
naslednje tematske sklope: zagotavljanje kakovosti v sodelovanju z deležniki, inovativnost pri študiju 
in praktičnem izobraževanju, izkušnje mednarodnega sodelovanja v luči večje kakovosti 
izobraževanja, projektno delo in kakovost izobraževanja oz. VSŠ, zagotavljanje kakovosti procesa 
izobraževanja, kakovost izobraževanja v luči večje zaposljivosti diplomantov, medpredmetna 
sodelovanja in sodelovanje med VSŠ in VZ, vpliv različnih certifikatov, nagrad na kakovost delovanja 
VSŠ. 
 
Vsi referati so zbrani v Zborniku referatov, ki je pripravljen v elektronski obliki na spletni strani 
Skupnosti VSŠ.  
 

Razpis za podelitev Diplome Skupnosti VSŠ za odličnost (DSO) 
 
V okviru Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ je nastala ideja za nadgradnjo Zahtev sistema vodenja 
kakovosti z upoštevanjem meril NAKVIS-a za DSO. Cilj modela je uvedba orodja za samoevalvacijo šol 
z zagotovitvijo primerljivosti sistema nadgradnje kakovosti z Modelom poslovne odličnosti. 
Imenovana je bila skupina za pripravo predloga nadgradnje in oblikovanje modela odličnosti v višjih 
strokovnih šolah v sestavi: Marija Sraka, doc. dr. Branko Škafar in mag. Tatjana Žagar. Oblikovan 
predlog je komisija obravnavala in potrdila. Zasnovan model skupaj z merili za ocenjevanje odličnosti 
VSŠ. Objavljen je tudi v elektronski obliki na spletni strani Skupnosti VSŠ. 
 
V letu 2016 je bil Model OVSŠ dopolnjen s študijski primerom, ki je bil pripravljen kot dopolnitev 
Modelu OVSŠ za usposabljanje za prijavitelje na razpis ter ocenjevalce vlog. Študijski primer služi kot 
študijsko gradivo na usposabljanjih. 
Na osnovi modela odličnosti bo vsako leto izšel razpis Skupnosti VSŠ za DSO. Šola, ki doseže 70 in več 
točk od 100 možnih prejme diplomo. Šola, ki bo zbrala med 50 in 69 točk prejme pohvalo za 
vzpostavljen pristop k odličnosti. 
 
V letu 2016 je bil pripravljen razpis za DSO. Za ocenjevanje vlog je bila določena komisija v sestavi: 
Marija Sraka, doc. dr. Branko Škafar in mag. Tatjana Žagar (ki pri ocenjevanju v letu 2016 ni 
sodelovala). 
V letu 2016 se je na razpis prijavilo 5 VSŠ, razglasitev rezultatov je potekala v sklopu 6. letne 
konference o kakovosti v VSŠ, od katerih je Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola prejela 
pohvalo za vzpostavljen pristop k odličnosti. 
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Pravilnik za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ 
 
V letu 2016 višje strokovno izobraževanje v Sloveniji obeležuje 20 let obstoja. Ob tem pomembnem 
mejniku, smo se v Skupnosti VSŠ odločili, da podelimo zaslužno priznanje vsem, ki so pomembno 
prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega izobraževanja. S tem namenom je 
bil pripravljen Pravilnik za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ in izveden javni razpis za zbiranje 
predlogov.  
 
Na razpis Skupnosti VSŠ je pravočasno prispelo 12 predlogov, ki izpolnjujejo merila za priznanja v 
skladu s Pravilnikom Skupnosti VSŠ. V Komisiji za kakovost Skupnosti VSŠ se zavedajo, da obstaja in je 
še veliko zaslužnih posameznikov, ki gradijo višje strokovno izobraževanje. S tem zavedanjem smo 
podprli vse predlagane kandidate, ki uživajo tudi podporo svojih predlagateljev in VSŠ s katerih 
prihajajo. Želimo prepoznati znanje, trud in voljo za vse izjemne dosežke in vso vloženo delo. 
Priznanja so bila podeljena na slavnostni akademiji ob 20 letnici VSŠ v Sloveniji.  
 
Prejemniki zlatega častnega znaka: Alojz Razpet, Drago Simončič, Janez Šolar in mag. Milan Meža.  
 
Prejemniki priznanj Skupnosti VSŠ: Angelca Hrovat, dr. Anita Goltnik Urnaut, Boštjan Rozman Zgonc, 
mag. Gabrijela Kotnik, mag. Ksenija Turk, mag. Majda Kralj, Štefan David in Zdenka Steblovnik Župan.  
 
VSŠ, ki so prejele priznanja Skupnosti VSŠ ob 20-letnem delovanju: Izobraževalni center energetskega 
sistema – ICES, Višja strokovna šola Šolskega centra Celje, Višja strokovna šola Šolskega centra Novo 
mesto, Višja strokovna šola Šolskega centra Velenje in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem 
Bled.    
 

3. Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 

Z ministrstvom in posameznimi organi ministrstva so sodelovali člani UO ter posamezni člani 
Skupnosti VSŠ. Ministrstvo smo stalno seznanjali z aktivnostmi in delom Skupnosti VSŠ. 
 
Mag. Katja Dovžak, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih je bila redno vabljena na 
sestanke Upravnega odbora, letne Skupščine, srečanja z ravnatelji in konference v organizaciji 
Skupnosti VSŠ. Prav tako smo se večkrat sestali v ožjem krogu, kjer smo se dogovarjali za nadaljnje 
sodelovanje.  
 
Višješolsko izobraževanje in delovanje Skupnosti VSŠ smo predstavili tudi na sestanku z ministrico dr. 
Majo Makovec Brenčič, sodelovali smo pri pripravi Izhodišč za pripravo višješolskih študijskih 
programov in pri pripravi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za 
financiranje VSŠ. 
 
V okviru organov ministrstva smo najpogosteje sodelovali s Komisijo za akreditacijo višješolskih 
študijskih programov in višjih strokovnih šol, saj je le-ta še vedno pogosta tema razprav. Še vedno se 
pojavljajo nejasnosti v zvezi s postopki imenovanja predavateljev.  
 

Srečanje Organizacijskega odbora Skupnosti VSŠ ob 20-letnici in ministrice dr. 
Maje Makovec Brenčič 
 
Srečanje je potekalo v sredo, 10. marca v prostorih MIZŠ v Ljubljani. Prisotni so bili ministrica MIZŠ dr. 
Maja Makovec Brenčič, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 
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odraslih Elvira Šušmelj, vodja Sektorja za višje šolstvo in 
izobraževanje odraslih mag. Katja Dovžak, predsednik 
Skupnosti VSŠ Alojz Razpet, vodja Odbora dr. Matej Forjan, 
mag. Maja Zalokar, sekretarka Skupnosti VSŠ Jasmina Poličnik. 
 
V uvodu je predsednik Skupnosti VSŠ pozdravil navzoče in 
izpostavil namen srečanja - ob 20. obletnici VSŠ v Sloveniji 

želimo višješolstvo ustrezno promovirati in ozaveščati vse ključne deležnike ter se zahvaliti zaslužnim 
in ključnim ljudem za razvoj VSŠ. Predstavil je delovni predlog, ki vsebuje pogled v zgodovino, seznam 
prvih VSŠ, namen obeleženja, aktivnosti obeleženja (slavnostni dogodek – akademija, tiskovna 
konferenca, zbornik). Delovni predlog je priloga zapisnika. 
 
Ministrica dr. M. Makovec Brenčič je pozdravila prisotne in je bila vesela pobude za sodelovanje MIZŠ 
v načrtovanih aktivnostih ob 20. letnici VSŠ v Sloveniji. Tudi na zadnjem srečanju je MIZŠ podprl 
dejavnosti Skupnosti VSŠ.  
 
Na srečanju so bile izpostavljene naslednje ključne točke: 

 oblika in način praznovanja 20. letnice; 

 dogovor o predstavniku na nacionalnem nivoju na Akademiji; 

 lokacija in datum slavnostne Akademije; 

 kako sofinancirati načrtovane aktivnosti. 
  
Udeleženci so se dogovorili, da se izvedejo 3 aktivnosti: slavnostno akademijo, tiskovno konferenco in 
izdaja zbornika. Dr. Matej Forjan je bil odgovoren za akademijo in mag. Maja Zalokar za zbornik. V 
delovnem predlogu so bila opisana izhodišča vsake aktivnosti. Na slavnostno akademijo smo vključili 
predstavnike gospodarstva, delodajalcev, diplomantov … Za izvedbo prireditve se vključijo VSŠ s 
svojimi študenti oz. diplomanti. Kot osrednjega govornika smo povabili dr. Mira Cerarja, ki pa je svojo 
udeležbo pred prireditvijo odpovedal. Dogodek je bil v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, 25. 
oktobra. Skupnost VSŠ je pripravila finančno oceno stroškov in na podlagi te finančne ocene preverila 
možnost sofinanciranja s strani MIZŠ.  
 

1. srečanje Upravnega odbora Skupnosti VSŠ in državne sekretarke dr. Andreje 
Barle Lakota 
 
Sestanek je sklicala in vodila državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota. S strani Skupnosti VSŠ so 
bili prisotni Alojz Razpet, predsednik, Tjaša Vidrih, Drago Zupančič, Miran Lampret, Alicia L. Sauli 
Miklavčič, vodja projektov; s strani MIZŠ pa dr. Andreja Barle Lakota in Elvira Šušmelj. 
 
Predsednik Skupnosti VSŠ, A. Razpet je na kratko povzel teme in dogovore sestanka, ki je potekal 15. 
junija. Vsi prisotni so pozdravili taka srečanja in odpiranje problematike v zvezi z izvajanjem 
višješolskega izobraževanja.  
 
Predlagal je nekaj ključnih tem drugega sestanka: 

1. javni razpisi in možnost kandidiranja višjih šol, 
2. umestitev zasebnih višjih šol v nacionalni sistem izobraževanja, 
3. prenova višješolskega programa Ekonomist, 
4. evidentiranje 40 urnega delavnika strokovnih sodelavcev na VSŠ, 
5. priprava Strategije razvoja višjega šolstva 2017 - 2022. 
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Alicia L. Sauli Miklavčič, vodja projektov v okviru Skupnosti VSŠ je predstavila problematiko prijav VSŠ 
na javne razpise na področju izobraževanja in investicij v RS, na katere VSŠ in Skupnost VSŠ 
opozarjajo že vrsto let. Seznam objavljenih javnih razpisov na spletni strani MIZŠ v mesecu dni do 
sestanka, ki se nanašajo na izobraževanje in investicije in jih večinsko financira Evropska unija, in sicer 
Evropski socialni sklad: Javni razpis za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2022 in so višje strokovne šole v celoti ali delno 
neupravičene kot prijaviteljice. Od osmih javnih razpisov v skupni vrednosti 34.492.400,00 EUR se 
višje strokovne šole lahko prijavijo le na enega, in še na tega le javne in koncesionirane VSŠ. Na ta 
način VSŠ nimajo enakih možnosti, kakovostnega izvajanja svoje dejavnosti, kar se pri zunanji 
evalvaciji (NAKVIS) in reakreditaciji od nas pričakuje in zahteva. Prav tako pa si tovrstno enakovredno 
obravnavo zaslužijo tudi vsi redni in izredni študenti VSŠ, zaposleni na VSŠ in VSŠ kot OE ali 
samostojni tako javni kot tudi zasebni zavodi, ki izvajajo javno veljavne višješolske programe. 
Tovrstno ravnanje ne spodbuja enakih možnosti in ne preprečuje možnosti diskriminacije in 
ustvarjanja pogojev nelojalne konkurence, kot jih zagotavljajo Ustava Republike Slovenije, Zakon o 
javnem naročanju in Uredbe Evropske Unije med Slovenijo in Evropsko komisijo. Na Javni razpis za 
izbor izvajalcev operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po 
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016 – 2021 se lahko prijavijo prijavitelji, ki 
so javni zavodi in so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v 
šolskem letu 2015/2016 izvajajo redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne 
izobrazbe ali višje strokovne izobrazbe. 
 
Državna sekretarka dr. Barletova je pojasnila, da so izhodišča za omenjene razpise v Operativnih 
programih, v katerih pa višje šolstvo ni bilo zajeto – to so področja pismenosti in splošnih znanj, torej 
vsebinski sklopi in ne področja. Prav tako pa je večina javnih VSŠ umeščenih v šolske centre, ki pa se 
lahko prijavljajo. Pri zasebnih šolah pa še vedno ni razjasnjeno stališče države ali gre pri javnih 
razpisih za vlaganje državne pomoči v zasebni sektor. Stališče Ministrstva za finance (MF) je, da 
zasebne šole niso opravičene do teh državnih pomoči. Stališče MIZŠ pa je, da gre za dvig kakovosti 
izvajanja javnoveljavnih višješolskih programov, in da morajo biti vodilo kompetence. Na objavljene 
razpise v tem trenutku ne moremo vplivati, ker so bili vsi potrjeni na vladi, bo pa MIZŠ skupaj s 
Skupnostjo VSŠ pozorno spremljala prihajajoče razpise v letu 2017 in 2018. Prav gotovo pa je velik 
problem pri objavi razpisov in prijaviteljih, ki se nanašajo na terciarno izobraževanje v nejasni 
umestitvi VSŠ v del terciarnega izobraževanja. S SOK se te nejasnosti na zakonski podlagi odpravljene, 
jih pa bo potrebno še odpraviti medresorsko.  
 
Državna sekretarka je opozorila tudi na problem zasebnega šolstva in njihovega financiranja, ki je 
prisoten v celotnem sistemu izobraževanja. To je problem parlamentarne obravnave in potekajo 
razgovori v zvezi z razmejitvijo javnega in zasebnega šolstva. Potrebne so sistemske rešitve, ki bodo 
verjetno pogojevale spremembo Ustave RS in celotne zakonodaje v zvezi z izobraževanjem.  
 
Udeleženci se dogovorijo, da se do naslednjega sestanka pregledajo vsi razpisi, na katere še lahko 
vplivamo s stališča sodelovanja VSŠ, povabijo predstavniki CPI, predstavi stališče MF o javno-
zasebnem  partnerstvu oz. državni pomoči zasebnim VSŠ, potrebno je imenovati delovno skupino, ki 
bo pripravila Strategijo razvoja višjega šolstva 2017 – 2022. 
 

2. srečanje Upravnega odbora Skupnosti VSŠ in državne sekretarke dr. Andreje 
Barle Lakota 
 
Sestanek je sklicala in vodila državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota. S strani Skupnosti VSŠ so 
bili prisotni člani Upravnega odbora, Alicia L. Sauli Miklavčič; s strani MIZŠ pa dr. Andreja Barle 
Lakota, Elvira Šušmelj in mag. Katja Dovžak, s strani CPI Elido Bandelj.  
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Na srečanju je bila osrednja pozornost namenjena črpanju sredstev iz kohezijske politike in razpravi o 
javno-zasebnem na področju VIZ.  
 
Glede na pritožbe zasebnih višjih šol glede tega, da so zasebne višje šole izključene iz možnosti 
prijave na javne razpise in s tem postavljene v neenakopraven položaj, s čimer je bila seznanjena 
državna sekretarka na zadnjem srečanju, je dr. Barletova podala informacijo o dogovorjenih stališčih 
MF. Pri nadaljnjih javnih razpisih naj bi veljalo tolmačenje, da se javni razpisi namenjeni financiranju 
vlaganj v infrastrukturo šol smatrajo kot državna pomoč in na njih zasebne višje šole ne morejo 
sodelovati. Če pa so javni razpisi namenjeni razvoju dejavnosti šol in dvigu kakovosti šol, pa se to ne 
smatra kot državna pomoč in lahko sodelujejo enakopravno tudi zasebne višje šole, ki izvajajo javno 
veljavne višješolske študijske programe. Na vprašanje predstavnika zasebnih šol g. Lampreta v katero 
skupino se potem uvršča javni razpis za modernizacijo IKT opreme višjih šol, pa je dr. Barletova 
podala pojasnilo, da se o tem ali nabava IKT opreme spada k dvigu kakovosti šol ali med 
infrastrukturne naložbe, še dogovarjajo in bo podala stališče na naslednjem srečanju. 
 
G. Bandelj povzame, da bodo VSŠ preko Skupnosti VSŠ vključene v programe izobraževanja in 
izpopolnjevanja – do leta 2018 bodo vključeni neposredno predavatelji in strokovnjaki. Obstaja pa 
možnost, da se bodo programi od 2018 prenesli na šole. CPI bo prav tako vključil višješolske 
predavatelje v 2. fazo projekta Dvig kompetenc. Razpis za prenovo programov glede na prenovljena 
Izhodišča bo objavljen v januarju. 
 
Mag. Dovžakova omeni, da bo razpis za sofinanciranje PRI in PUD delodajalcem preko Javnega sklada 
RS za razvoj kadrov in štipendije (trenutno še tako imenovanega) verjetno objavljen šele proti koncu 
leta 2016, sofinanciranje se bo izvajalo v letu 2017, upravičeni stroški pa bodo tudi PRI in PUD, ki so 
potekala v študijskem letu 2015/2016. Od leta 2018 dalje bo več možnosti za vključevanje VSŠ v 
razpis. Mag. Dovžakova meni, da so VSŠ vključene v razpise, kjer so upravičenci javni zavodi, preko 
šolskih centrov.  
 
Ga. Šušmelj predlaga, da Skupnosti VSŠ posreduje zaključno poročilo Medresorske delovne skupine 
za MIC. Skupnost VSŠ zbere pripombe šol, predvsem v točki sprememb ZOFVI.  
 
Udeleženci se dogovorijo, da MIZŠ predvidoma do konca leta 2016 imenuje delovno skupino za 
mrežo šol in strategijo razvoja višjega šolstva. Poziv za imenovanje v delovno skupino se pošlje v roku 
tedna dni. G. Bandelj je pregledal odzivnost zavarovalnic in jih po potrebi dodatno pozval k 
sodelovanju glede prenove programa ekonomist.  
 

 
Projekt EVROŠTUDENT VI 
 
Skupnost VSŠ sodeluje v Projektni skupini EVROŠTUDENT VI, ki skrbi za vodenje in spremljanje 
izvajanja aktivnosti raziskave. Projektna skupina zajema vse relevantne deležnike visokega šolstva 
(MIZŠ, ŠOS, MDDSZ, Rektorska konferenca RS, Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov, Skupnost 
VSŠ, SURS, CMEPIUS, Koordinacija študentskih domov Republike Slovenije…). Ustanovila se je na 
podlagi sklepa MIZŠ. Delovanje projektnega sveta je ključno predvsem na področju  novačenja 
respondentov, diseminacije rezultatov, vsebinskega doprinosa na specifičnih vprašanjih in 
interpretaciji posameznih rezultatov.  
 
V letu 2016 sta potekali 2 seji Projektnega sveta – s strani Skupnosti VSŠ je vključena Jasmina 
Poličnik. Spletno anketiranje je potekalo med 22. aprilom in 15. julijem, šolam so bili poslani 3 
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opomniki. Respondentov je bilo okrog 3.700, od tega 11,6% višješolcev. V času anketiranja so vse 
izvajale različne promocijske aktivnosti: spletna promocija, plakatiranje, dogodki in nagradna igra. Po 
zaključku anketiranja je bila opravljena osnovna analiza podatkov, sledi čiščenje podatkov in 
nacionalna interpretacija podatkov.  
 

Strategija razvoja in uporabe spretnosti 
 
Skills Strategy Slovenia oz. Strategija razvoja in uporabe spretnosti je projekt OECD, ki ga v Sloveniji v 
sodelovanju z različnimi ministrstvi koordinira MIZŠ. V četrtek, 7. aprila je tako potekala 1. delavnica 
(od 3 predvidenih) z različnimi deležniki in je bila namenjena oceni stanja na področju razvoja, 
vzdrževanja in uporabe spretnosti v državi. OECD je predstavil Strategijo spretnosti, ki naj bi krepila 
sistem spretnosti in temelji na treh stebrih: razvijanju ustreznih spretnosti, učinkoviti uporabi 
spretnosti in aktiviranju ponudbe spretnosti. Kot izhodišče je bil postavljen vprašalnik o razvoju 
spretnosti, kateremu so sledile razprave v manjših skupinah na temo določitve prednosti in 
pomanjkljivosti spretnostih, razsežnosti izzivov za razvoj spretnosti ter kot zaključek glasovanje o 
prevladujočih spretnostih – njihovih prednostih in izzivih. Delavnica je potekala v 8 skupinah, vseh 
deležnikov je bilo dobrih 90 – VSŠ sta zastopala 2 predstavnika. Ob koncu srečanja je sodelujoče 
pozdravil še Andreas Schleicher, direktor za 
izobraževanje in spretnosti pri OECDju, ki je 
izpostavil pomembnost povezovanja različnih 
deležnikov z namenom, da se ideje (strategije, 
načrti) prevedejo v prakso. Meni, da je prednost 
Slovenije prav njena majhnost, saj je lažje vključiti 
različne deležnike. Spretnosti prihodnosti so 
spretnosti, s katerimi povezujemo različne vidike in 
točke dogajanja. Delavnico je zaključila ministrica 
MIZŠ dr. Maja Makovec Brenčič, ki je izpostavila, da 
je potrebno ozavestiti kaj že imamo in kam gremo za 
nadaljnji razvoj.  
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4. Sodelovanje s socialnimi partnerji v slovenskem prostoru 
 

CPI 
 
Posamezni člani Skupnosti VSŠ sodelujejo s CPI pri pripravi višješolskih programov, 
pri pripravi novih izhodišč za pripravo višješolskih programov ter programov za 
specializacijo – izpopolnjevanje. Alojz Razpet je kot predstavnik sodeloval na 
delavnici Fleksibilizacija trga dela v povezavi s Slovenskim ogrodjem kvalifikacij (SOK) 
in dodatnimi kvalifikacijami, ki je potekala v torek, 18. novembra. Posvet je potekal v 
Centru mednarodnih organizacij v Ljubljani, udeležilo pa se ga je 70 udeležencev, ki 
so prihajali iz gospodarstva, srednjih poklicnih in strokovnih šol, VSŠ, izobraževalnih institucij za 
odrasle, Zavoda za zaposlovanje, različnih ministrstev (za izobraževanje, za gospodarstvo, okolje in 
prostor, …), sindikatov, študentskih in drugih organizacij. 
 
Na posvetu so predavatelji predstavili Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) kot 
skupno evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot 
orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi 
lažje berljive in bolj razumljive. Delodajalcem in izobraževalni sferi so bile prikazane priložnosti, ki jih 
ponuja SOK pri transparentnosti in prepoznavnosti kvalifikacij v Sloveniji in EU. 
 
Kot glavna cilja vzpostavitve EOK pa sta bila izpostavljena: 

 spodbujanje mobilnost državljanov med državami in 

 omogočanje vseživljenjskega učenja. 

 
NAKVIS 
 
Z NAKVISom tesno sodelujemo pri izmenjavi informacij in priporočil za VSŠ na področju zagotavljanja 
kakovosti. Dr. Ivan Leban in Tatjana Debevec sta se kot predstavnika NAKVISa udeležila 6. Letne 
konference o kakovosti v VSŠ in sodelovala kot gosta okrogle mize.  
 
Dr. Ivan Leban je opozoril, da se pravkar pripravlja nov Zakon o 
visokem šolstvu ter da se merila morajo uskladiti s 
spremembami zakona, s spremembami zakona in smernicami 
na EU ravni (ESG 2015). Namen NAKVISa je pokazati kako in kje 
se je možno izboljšati. Kvaliteta je takrat, ko delaš določeno 
stvar dovolj dobro in da se ob tem samonadzoruješ (ni potrebe 
zunanjega nadzora). Omeni tudi raziskavo The Global 
Competitiveness Report 2015-2016, ki Slovenijo postavlja na 
22. mesto glede kakovosti visokega in višjega izobraževanja.  
 
Tatjana Debevec pa meni, da je kakovost težko meriti, saj število študentov ne bi smelo vplivati na 
samo kakovost. Tukaj NAKVIS zagovarja mehkejši pristop in razumevanje kakovosti, ki iz programske 
mora preiti na institucionalno kakovost. ESG 2015 postavlja nove standarde, ki bodo vplivali tudi na 
prenovo Meril za VSŠ – manj bo področij presoj (4), postopki bodo daljši (2 evalvacijska obiska, pri 
čemer bo 2. obisk preverjanje ustrezne odprave pomanjkljivosti), odprava dopolnitev (možne 
dodatne obrazložitve v času obiskov). Standardi za podaljšanje akreditacije bodo višji, saj bo 
institucija morala pokazati več kot ob akreditaciji. Oblikovani bodo nadstandardi. Skupaj z MIZŠ bo 
potrebno doreči še zaključek postopka evalvacije.  
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ACS 
 
Z Andragoškim centrom Slovenije (ACS) redno sodelujemo na področju usposabljanja in izmenjave 
dobrih praks.  
 

Tako smo 22. in 23. septembra 2016 v prostorih Šolskega 
centra Celje organizirali dvodnevno delavnico z naslovom: 
PRIPRAVA E-UČNIH GRADIV IN UČNIH PRIPOMOČKOV, ki 
sta jo izvedla dr. Suzana Strmšek Turk in Radovan Krajnc 
pod okriljem ACS. Osrednji namen delavnice je bil 
udeležence seznaniti z vlogo kognitivizma v spoznavnih 
procesih učenja, vlogo konstruktivistične pedagogike kot 
temelj aktivnega samostojnega učenja, s temeljnimi 

značilnosti samostojnega učenja in njegovih virtualnih oblik ter različnimi e-gradivi in gradivi za 
samostojno učenje. V praktičnem delu delavnice so udeleženci analizirali spletno učilnico z vidika 
komunikacije in doseganja pedagoških ciljev v virtualnem učnem okolju, spoznali prednosti in 
omejitve rabe e-gradiv, se seznanili s pripravo e-gradiv, spoznali različne odprtokodne in komercialne 
programe za izdelavo gradiv ter izdelali e-gradivo s programom eXe. Delavnica sodi med programe 
izobraževanj v mrežah izobraževanj odraslih in je ovrednoten z 0,5 točke. Ob izpolnjevanju pogojev, 
ki jih program predvideva, so udeleženci prejeli potrdilo Ministrstva za šolstvo in šport o 
profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Delavnice se je udeležilo 
20 oseb iz 10-ih različnih VSŠ (6-ih javnih in 4-ih zasebnih). 
 

ŠOS 
 

S Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) so potekali razgovori v zvezi z uvajanjem 
enotne študentske izkaznice, ki jo Skupnost VSŠ podpira in bo v pomoč ŠOSu pri 
komunikaciji z višjimi šolami. 
 
Predstavnica študentov gdč. Elvira Pašagić z Višje šole za gostinstvo in turizem Bled 

je skupaj s ŠOSovimi predstavniki sodelovala na 4. seji za študentska vprašanja z 
dne 21. december 2016 , kjer so obravnavali tudi Zakon o študentski skupnosti. 

 

Javna razprava: (Ne)uresničena pričakovanja javnega visokega šolstva 
 

Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je v ponedeljek, 
21. marca potekala javna razprava o noveli Zakona o 
visokem šolstvu (ZViS), ki jo je organizirala ŠOS. Dogodek je 
potekal z naslovom (Ne)uresničena pričakovanja javnega 
visokega šolstva ob predlagani noveli ZViS. Kot osrednji 
razpravljavci so sodelovali dr. Stojan Sorčan (MIZŠ), dr. 
Dragan Marušič (Rektorska konferenca), dr. Marko Marinčič 
(Visokošolski sindikat Slovenije), ga. Tatjana Debevc 

(NAKVIS) in Klemen Balanč kot predstavnik ŠOSa. Novela, ki je v javni razpravi, prednostno ureja 
področja internacionalizacije, financiranja, kakovosti ter ureja določene pravice študentov. 
 
Na ŠOSu so kot organizatorji izpostavili, da novela prinaša več pravic študentom – saj bodo študenti 
na 1. stopnji lahko obdržali status do izteka študijskega leta. Druga novost je, da se bodo študentje 
lahko vključevali v delo akademskega zbora, kar bo omogočilo bolj demokratično vodenje 
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visokošolskih zavodov. Predsednik ŠOSa Klemen Balanč pa je v razpravi izpostavil pomisleke ob 
uvajanju institucionalne akreditacije ter nedorečenosti sistema financiranja. 
 
Dr. Stojan Sorčan je kot predstavnik MIZŠ poudaril, da novela ureja akutna vprašanja predvsem na 
področju financiranja, kjer želijo zaustaviti trend upadanja ter na področju kakovosti, kjer želijo 
razbremeniti NAKVIS – njihova naloga mora biti svetovanje in pomoč pri vzdrževanju notranjih 
sistemov kakovosti institucij. Pri le-tej pa morajo sodelovati vsi deležniki. MIZŠ bo svoje delo 
nadaljeval, saj se pripravlja po analizi Nacionalni program visokega šolstva (NPVŠ) 2011-2020 še nov 
sistemski ZViS. 
 

11. Evropski forum zagotavljanja kakovosti 
 
Potekal je med 17. – 19. novembrom v Ljubljani pod pokroviteljstvom ŠOSa. Tema letošnjega 
srečanje je bila Kakovost in kontekst – vstavljanje izboljšav oz. Quality in context – embedding 
improvement. 
 
V prvem panelu so Machteld Verbruggen, Thomas More University College, Goran Turk, University of 
Ljubljana in Stefan Gies, European Association of Conservatoires predstavili način delovanja 
samoevalvacije in zunanje evalvacije na svojih institucijah. Najbolj zanimiv je primer Thomas More 
University Collega, kjer so vključeni v pilotni projekt nacionalne agencije za kakovost, ki spodbuja 
nove pristope samoevalvaciji in zunanji evalvaciji, ki odpira možnosti instituciji, da si sistem kakovosti 
postavi po lastnih specifikah in prioritetah. Na ta način je bilo potrebno na instituciji popolnoma 
spremeniti pristop do zagotavljanja kakovosti tako, da kakovost postane kultura in želja vsakega 
posameznega deležnika, ki po jasno zastavljeni strategiji vodi z vsemi svojimi dejanji do skupnega 
cilja. Pri tem sta bili predvsem izpostavljeni količina dela in trud za konsenz vseh deležnikov institucije 
za pripravo strategije na eni strani, ki je predpogoj za tovrstno delovanje. Strategija mora biti vsem 
deležnikom ustanove jasna in sprejemljiva zato pa tudi kratka in jedrnata. Kakovost ni samo 
statistika, statistika je le osnova za dialog med deležniki, ki je osnova za kakovost. Ker je nacionalna 
agencija za zagotavljanje kakovosti zelo odprta in zelo fleksibilna podpira inovativne in 
eksperimentalne pristope in sprejema, da to vodi tudi do neuspelih poskusov. Razvijati je potrebno 
kulturo kakovosti in ne pravila. Osebje se mora vedno zavedati pri vsem kar počnejo da je to v skladu 
z načeli zagotavljanja kakovosti. Različne institucije, programi in predmeti zahtevajo različne pristope 
h kakovosti. Predvsem morajo vsi udeleženci dobro poznati strategijo, misijo, vizijo in vrednote in 
skozi to stremeti h kakovosti. Podlaga vsake spremembe je vedno dokument ki ni daljši od ene strani. 
Dandanes pametne naprave s katerimi lahko vedno takoj dostopamo do vseh informacij in jih tudi 
takoj vnašamo olajšuje birokratske ovire zagotavljanja kakovosti. Zaupanje in transparentnost vseh 
deležnikov na vseh področjih je osnova in brez tega sistem kakovosti ne deluje. Pomembno je tudi 
zavedanje da delamo dobro vendar nismo perfektni, kar je vodilo, da smo stalno odprti za izboljšave. 
Potrebno je zaupanje in samozaupanje za dobro sodelovanje in odziv. 
 

GZS in OZS  
 
Tesno smo sodelovali tudi z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS)in Obrtno-podjetniška zbornico 
Slovenije (OZS), katere predstavniki so bili vključeni v vse odmevnejše dogodke Skupnosti VSŠ. GZS je 
pozvala vsa podjetja k najavi učnih delovnih mest. Študentje na praktičnem usposabljanju dobijo 
kompetence: 

 mobilnost, 
 osebnostni razvoj in 
 poklicna znanja. 
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OZS je naš pomembni socialni partner, ki zastopa interese malih delodajalcev. 
 

CMEPIUS 
 

S CMEPIUSom sodelujemo na več področjih: 

 pri pripravi projektov mobilnosti, 

 pri pripravi drugih mednarodnih projektov. 

Zlato jabolko 2016 
 
CMEPIUS je 7. decembra 2016 v Hotelu Union v Ljubljani podelil priznanje za kakovost – Jabolko 
kakovosti 2016. Nagrade je najboljšim izročila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja 
Makovec Brenčič. 
 
V kategoriji Program Vseživljenjsko učenje – Leonardo da Vinci mobilnost sta bila med nagrajenci 
Šolski center Postojna za projekt Od kompetence do prakse in Šolski center Srečka Kosovela Sežana 
za projekt Aranžer – kompetence preteklosti ali prihodnosti? – arTEH. 
 
V kategoriji Program Vseživljenjsko učenje – Erasmus Individualna mobilnost je bil med nagrajenci 
Šolski center Kranj. 
 
V kategoriji Program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM je bil med nagrajenci Biotehniški center 
Naklo za projekt WOW – we open and share our worlds. 
 

Projekti mobilnosti – razpis 2017: delavnice za potencialne prijavitelje 
 
1. decembra 2016 je potekala delavnica za prijavitelje projektov ERASMUS+ K1 za projekte 
mobilnosti v programskih državah (KA103) in potencialne prijavitelje akreditacije za konzorcij na 
področju visokošolskega izobraževanja (KA108). Delavnico je vodila ga. Sonja Mavsar in je predstavila 
program Erasmus+ (cilji, struktura, rezultati, ključni dokumenti, sestava konzorcija in tehnična 
navodila). Pregledali smo izkušnje preteklih razpisov ter poročil in pričakovanja v prihodnje, namen 
projektov omenjenega tipa ter minimalne zahteve, ki jih prijavitelji morajo izpolnjevati ter ključne 
vsebine projektov mobilnosti. Delavnice se je udeležilo 6 predstavnikov VSŠ. 
 
7. decembra 2016 je potekala delavnica za prijavitelje projektov ERASMUS+ K107 za projekte 
mobilnosti v partnerskih državah. Delavnico je otvoril Aiden Veale iz Evropske Komisije, ki je 
vsebinsko umestil projekte KA107 v Erasmus+ program ter jih povezal s strategijo in aktivnostmi 
prijavitelja. Podrobneje smo pregledali predvsem finančno razporeditev po posameznih regijah in 
državah, ki so vključene v program ter orodja, ki so dostopna prijaviteljem. Božidar Grigić je 
predstavil tehnična pravila KA107 in specifike razpisa v 2017. Skupaj z Adrianom Vealom in Petro 
Bevk so delavnico zaključili še s srečanjem s koordinatorji tekočih projektov KA107. Delavnice se je 
udeležilo 11 predstavnikov VSŠ. 

 
5. Prepoznavnost in promocija višješolskih strokovnih programov 

 
Pomembnejše dejavnosti Skupnosti VSŠ v zvezi s promocijo in povečanjem prepoznavnosti višjih šol 
in višješolskih študijskih programov so: promoviranje VSŠ v slovenskem visokošolskem prostoru, 
medijska prepoznavnost in uveljavitev višješolskih programov ob drugih visokošolskih programih. 
Uspešno se postavljamo ob bok bolj poznanim in prepoznavnim univerzitetnim predstavnikom 
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visokega šolstva. Tudi posvetovalni organi in organi odločanja se pogosto obračajo na nas za mnenje 
ali informacije o višješolskem izobraževanju. 
 

Sejmi in predstavitve 
 

Ponovno smo sodelovali na največjem 
izobraževalnem sejmu v Sloveniji 
INFORMATIVA'16, ki je potekal v petek in soboto, 
22. in 23. januarja na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani. Na osrednjem skupnem prostoru so se z 
informativnimi gradivi in s praktičnimi primeri 
predstavile posamezne članice. Skupnost VSŠ je 
na svojem razstavnem prostoru omogočila 
članicam, da se predstavijo s svojim promocijskim 
gradivom. Informativo'16 je obiskalo rekordno 

število obiskovalcev, več kot 20.000 bodočih dijakov, študentov in odraslih.  
 
Od četrtka, 31. marca do sobote, 2. aprila 2016 je v Gornji 
Radgoni potekal Pomladni sejem gradbeništva, energetike, 
komunale in obrti. Ob podjetjih z izdelki za gradbeništvo, 
komunalo in energetiko so izstopali obrtniki, ki so v obrtni ulici 
ponujali svoje izdelke, znanje in storitve. Obiskovalci so lahko 
spoznavali obrtne poklice in dobili koristne informacije, se 
sami v njih preizkusili, pa tudi tekmovali. Predstavile so se 
gradbene in okoljske poklicne, srednje, višje ter visokošolske 
izobraževalne ustanove – med njimi se je predstavila Skupnost 
VSŠ ter 9 VSŠ. 
 

Svetovalne službe na področju poklicnega usmerjanja 
 
Tudi v letu 2016 smo posebno pozornost namenili svetovalnim službam na srednjih šolah in drugim 
ustanovam za poklicno usmerjanje. Še posebej smo opozarjali na veljavne spremembe Zakon o 
višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) v zvezi s prijavno-izbirnimi postopki ter vpisu v VSŠ.  
 
V mesecu februarju in marcu 2016 so potekale številne predstavitve višjega šolstva. Predstavitve so 
potekale na srečanjih s svetovalnimi delavci srednjih šol, kjer sta predsednik Skupnosti VSŠ Alojz 
Razpet in Monika Vačun, Višješolska prijavna služba, predstavila višješolsko izobraževanje in Razpis za 
vpis V vsš v študijskem letu 2016/2017 skupaj z univerzitetnimi vpisnimi službami, ki so predstavljale 
Razpis za visoko šolstvo: 
    3. februarja v Mariboru, 
    4. februarja v Ljubljani, 
    5. februarja v Kopru. 
 
Predsednik Skupnosti VSŠ je predstavljal VSŠ tudi na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) v Ljubljani 
skupaj z univerzitetno vpisno službo 11. februarja. 
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Predstavitve na srednješolskih institucijah  
 
2. marca je predstavitev o možnosti študija v Sloveniji potekala tudi na 3 srednjih šolah v Avstriji: Višji 
šoli za gospodarske poklice v Št. Petru, Dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu in Zvezni 
gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu. VSŠ je predstavljala Jasmina Poličnik. 
 
Na vseh srečanjih so vsi deležniki poudarili nujnost, da se celotno terciarno izobraževanje in razpisi 
predstavljajo skupaj in željo, da postane taka oblika predstavitve tradicionalna. 
 

Oglasi in mediji 
 
Skupnost VSŠ je višješolske programe oglaševala v posebnih izdajah tiskanih medijev, ki so izhajale v 
času pred informativnimi dnevi in v avgustovskem času pred drugim vpisnim rokom. Oglas je bil 
objavljen tudi na več spletnih straneh (z bazami visokošolskih institucij). Predstavniki Skupnosti VSŠ 
so v letu 2016 bili večkrat pozvani k intervjujem in izjavam v tiskanih in drugih medijih. 
 
16. februarja je predsednik Skupnosti VSŠ Alojz Razpet nastopil v oddaji Dobro jutro na RTV SLO, kjer 
je predstavil vpis v VSŠ. 
 
Ob 20-letnici višjega strokovnega izobraževanja so bile objave v naslednjih medijih: STA, ACS novičke, 
Eurydice, Šolski razgledi, Novi tednik, Delo in Družina.  
 

Spletna stran Skupnosti VSŠ 
 
V letu 2015 smo vizualno in vsebinsko posodobili spletno stran Skupnosti VSŠ. Vzpostavili smo 
koledar dogodkov in novic, na katerem objavljamo vse relevantne dejavnosti, ki se dogajajo na 
Skupnosti VSŠ ali na posameznih višjih šolah, članicah Skupnosti VSŠ. Na spletni strani Skupnosti VSŠ 
imajo članice možnost objavljanja novic in posredovanja informacij o lastnih dogodkih. 
 
Spletno stran redno dopolnjujemo in urejamo z najnovejšimi aktivnostmi Skupnosti VSŠ. V 2016 smo 
pripravili nadgradnjo strani, ki bo omogočila boljše projektno sodelovanje in Erasmus Alumni Klub.  
 

 
 

Promocijski material 
 
Za namen promocije in predvsem prepoznavnosti Skupnosti VSŠ smo izdelali zloženke, USB ključke s 
promocijskim gradivom VSŠ, promocijske pingvine in vrečke ob 20-letnici VSŠ. Za potrebe konferenc 
in drugih dogodkov pa uporabljamo mape, bloke, svinčnike, majice, USB-ključke in trakce.  
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V zloženki Vse na enem mestu uporabniki najdejo informacije o programih, ki jih izvajajo višje šole, 
ter o značilnostih višješolskih programov. Pregledno je narejena shema vpisnega postopka, zapisane 
so vse pomembne povezave (Višješolska prijavna služba, spletna stran Skupnosti VSŠ). 
 
Ob 20-letnici višjega strokovnega izobraževanja smo izdali zbornik, kjer je pregledno predstavljena 
celotna zgodovina VSŠ, analitični podatki ter posamezne šole. Zbornik je bil kot promocijsko gradivo 
distribuiran na vse šole, institucije s katerimi sodeluje Skupnost VSŠ, MIZŠ, udeležencem slavnostne 
akademije in NUK. Objavljen je tudi na spletni strani Skupnosti VSŠ. K zborniku so prispevale vse šole 
svojo predstavitev, največje delo pa je opravila VSŠ B&B, izobraževanje in usposabljanje d.o.o z 
lekturo in oblikovanjem zbornika. 
 

Promocija po mreži partnerjev 
 
Skupnost VSŠ promovira dogodke posameznih članic v naši nacionalni in mednarodni mreži 
partnerjev. Članicam posredujemo tudi nove kontakte. 
 

8. Delovanje na mednarodnem področju 
 
EURASHE 
 
EURASHE je evropsko združenje institucij visokega šolstva in 
predstavnik E4 (poleg EUA, ENQA, ESU), ki je zunanje svetovalno telo 
Evropske komisije za visoko šolstvo. Skupnost VSŠ je edini slovenski 
predstavnik v EURASHE.  
 

20. aprila 2016 je v Beogradu potekala letna skupščina in prinesla 
nekaj novosti. Poleg pregleda letnega in finančnega poročila ter 
sprememb glede članic EURASHE, so potekale tudi volitve za 
člane Upravnega odbora EURASHE. Ti so postali: Armando Pires 
(CCISP, Portugalska), Marc Vandewalle (VLHORA, Belgija), Alicia-
Leonor Sauli-Miklavčič (Association HVC, Slovenija), Paul 
Hannigan (LYIT, Irska), Alan Sherry (WoSCoP, VB), Juan Carlos 

Hernandez Buades (CEU Andalusia Foundation, Španija), Branko Savić (CASSS, Srbija). Armando Pires 
je postal novi podpredsednik, Michal Karpišek (Češka) pa sekretar EURASHE. Višje strokovno šolstvo 
je tako z Alicio-Leonor Sauli-Miklavčič kot članico Upravnega odbora pridobilo pomembno podporo v 
EURASHE.  
 
V četrtek 21. in petek 22. aprila se je srečanje v Beogradu 
nadaljevalo s 26. konferenco z naslovom S sodelovanjem si 
prizadevamo za odličnost – visoko šolstvo in svet dela. 
Predstavile so se 3 ključne prednosti sodelovanja: zaposljivost, 
regionalni razvoj in inovacije. V okviru zaposljivosti so bili 
izpostavljeni indikatorji, načini sodelovanja in vključevanja, ki 
podpirajo zaposljivost diplomantov. Kot osrednji govornik je 
nastopil prof. dr. Michael Nagel iz Baden-Württemberg Cooperative State University Stuttgart 
(Nemčija), ki je predstavil zaposljivost kot sposobnost, ki jo je potrebno krepiti in nadgrajevati. V 
procesu izobraževanja in praktičnega usposabljanja študentov, le-ti postopoma pridobivajo delovne 
odgovornosti premo sorazmerne z znanjem, ki ga osvojijo na univerzi. Ob koncu študija so študenti 
sposobni teoretično in praktično izpeljati celoten projekt samostojno. Terry Dray iz Liverpool John 
Moores University je v nadaljevanju v svoji delavnici zaposljivost definiral kot zmožnost, da študent 
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dobi službo, jo ohrani in vzdržuje. Kot takšna bi morala biti zaposljivost strateška usmeritev in takšno 
so jo definirali na njihovi univerzi. Razvili so World of work program, ki temelji na več vrstah kapitala, 
ki ga premore posamezen študent: socialni, intelektualni, kulturni, kompetenčni, strokovni in taktični 
kapital (več). Drugi dan konference je izhodišča za razmišljanje o regionalnem razvoju in inovacijah 
podal Paul Benneworth iz University of Twente (Nizozemska), ki je poudaril, da mora partnersko 
sodelovanje prinesti dodano vrednost vsem vključenim. Raziskave, razvoj in inovacije pa kot take 
morajo biti prepoznane kot ključni integralni element strokovnega šolstva. Delovne skupine so v 
nadaljevanju predstavile več primerov dobre prakse. V eni izmed skupin je kot govornik sodelovala 
tudi Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič kot predstavnica Skupnosti VSŠ. Skupaj z Ružico Stanković iz CASSS 
(Srbija) sta predstavili prednosti regionalnega sodelovanja zahodnega Balkana. 
 
26. septembra 2016 je v Sevilli (Španija) potekal prvi Upravni 
odbor v novi zasedbi (ob robu seminarja v Sevilli). Člani smo 
pripravili vse potrebno za skupščino, se pogovorili o 
določenih nejasnostih v pravilnikih in administrativnih 
zadevah. Pregledali smo finančno poročilo januar do avgust 
2016, stanje plačanih članarin in se dogovorili o nadaljnjih 
postopkih ter pregledali predlog finančnega načrta za 2017. 
Pregledali smo prošnje za članstvo in se predvsem ustavili pri 
instituciji turškega dela Cipra, ki s strani Cipra niso priznane. 
Člani so podali poročila sestankov in dogodkov, ki so se jih 
udeležili v imenu EURASHE. Na drugem delu Upravnega odbora, ki je bil 27. septembra, smo člani 
potrdili Daniela-Ulfa Ehlersa iz DHBW, Nemčija kot nadomestnega podpredsednika EURASHE 
(namesto Michala Karpiška, ki je zasedel mesto generalnega sekretarja). Dogovorili smo se tudi za 
prevzem delovnih skupin EURASHE in Skupnost VSŠ aktivno sodeluje kot pomoč v 2 delovnih 
skupinah: Misija terciarnega strokovnega šolstva ter Zaposljivost in vseživljenjsko učenje.  
 
26. in 27. septembra je potekal seminar Aplikativne raziskave, razvoj in 
inovacije – Spodbujanje inovacij – vključevanje študentov tržno 
aplikativne raziskave. Osredotočil se je na aplikativne raziskave, razvoj in 
inovacije in predvsem kako aktivno vključevati študente v tovrstne 
aktivnosti in predvsem tržno usmerjene aplikativne raziskave. Kot 
sklepni dogodek je pred 2. Upravnim odborom potekala tudi EURASHE 
skupščina. Pregledali smo sklepe prejšnje skupščine (20. april 2016), 
generalni sekretar in predsednik sta podala poročila o delovanju 
EURASHE v različnih delovnih skupinah in odborih, pregledali in potrdili 
smo nove vloge za članstvo in pregledali in potrdili smo predloge za ukinitev članstva zaradi 
neplačevanja članarine. Pred volitvami nadomestnega člana Upravnega odbora (namesto Michala 
Karpiška, ki je zasedel mesto generalnega sekretarja) so se kandidati predstavili in z veliko večino 
glasov je bil izbran Daniel-Ulf Ehlers iz DHBW, Nemčija. Predstavljen je bil delovni načrt za leto 2017 
in osnutek strateškega načrta 2017 – 2020, ki je na podlagi ankete med člani še bil dodelan.. 
Predstavljen in potrjen je bil tudi finančni načrt za leto 2017. Predstavljeni so bili vsi projekti v katerih 
EURASHE sodeluje ali jih vodi (tudi PROCSEE in BuildPHE, kakor tudi pridobljen novi projekt SAPS). 
Predstavljen je bil osnutek 27. redne letne konference in skupščine EURASHE, 29. – 31. marec 2017 v 
Le Havru, Francija in opozoril na objavljen razpis za 28. redno letno konferenco in skupščino EURASHE 
za leto 2018. Prav tako EURASHE poziva vse svoje člane, da jim posredujejo primere dobrih praks, ki 
bi jih objavili v obliki zbirke na spletni strani EURASHE.  
 

17. junija 2016 je v Bruslju bilo organiziralo srečanje delovnih skupin in upravnega odbora. Skupnost 
VSŠ je sodelovala v 3 delovnih skupinah: Mission of PHE, Modernising Professional Higher Education 
within a diversified Higher Education in Quality in PHE. V vseh treh delovnih skupinah so bili 
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predstavljeni aktualni projekti EURASHE vezani na tematsko področje (BuildPHE je za namen 
vključevanja institucij v raziskavo bil predstavljen v vseh delovnih skupinah). Poudarek je bil na 
pregledu stanja delovne skupine – namen, cilji, aktivnosti, rezultati in potek samega dela. Na 
EURASHE se razvija spletna platforma za primere dobrih praks, ki je zaživela v septembru 2016. Vse 
institucije so povabljene k sodelovanju za krepitev skupnega znanja in izmenjave. EURASHE je 
pripravil tudi nova pravila za povračilo stroškov strokovnjakom. Udeleženki obeh dogodkov s strani 
Skupnosti VSŠ: Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič (tudi kot članica Upravnega odbora EURASHE) in Jasmina 
Poličnik. 
 
11. novembra so v Bruslju potekala srečanja delovnih skupin in 
Upravnega odbora. Na delovni skupini Zaposljivost in Vseživljenjsko učenje 
smo obravnavali predvsem načrt dejavnosti za leto 2017, ki bi jih želeli 
vključiti v prijavo za sofinanciranje operativnih dejavnosti na Evropskem 
področju; najpomembnejše teme, ki se jim bomo v naslednjih treh letih 
posvetili in jih uredili po prioritetah. Obravnavali smo osnutek Izjave o 
prehodnosti in pozvali člane delovne skupine da do torka posredujejo 
morebitne pripombe na osnutek. Obravnavali smo tudi temo Osebnih 
učnih okolij, ki bo vedno bolj aktualna in zanimiva saj so študenti 
prihodnosti precej drugačni od dosedanjih in tudi njihove želje o načinu študija temu primerno 
različne. Predstavnica Skupnosti VSŠ je bila Alicia-Leonor Sauli- Miklavčič.  
Na delovnih skupinah Kakovost ter Raziskave, razvoj in inovacije sta kot predstavnika sodelovala mag. 
Janez Damjan in Jasmina Poličnik. Na delovni skupini Kakovost smo opredelili prednostna področja za 
EURASHE in so povezana s kakovostjo: čezmejno zagotavljanje kakovosti, razvoj osebja 
(izobraževanja in usposabljanja) in kultura kakovosti. V sklopu čezmejnega sodelovanja je EURASHE 
skupaj z ENQA, ESU, EUA in EQAR pripravil dokument, kjer je predstavljen podrobnejši pogled na 
čezmejno sodelovanje. Podana je bila informacija o seminarju o kakovosti, ki bo potekal 6. – 7. 
februarja 2017 v Bruslju in bo povezan z BuildPHE usposabljanjem. Tema seminarja je Managing your 
institution’s quality with the latest practices and policies. Udeležencem so bile predstavljene 
aktivnosti v projektu BuildPHE, EQIP ter EQUAR-jeva baza vseh nacionalnih agencij ter njihovih 
odločitev z zagotavljanjem kakovosti. Dogovorili smo se tudi, da bomo ponovno prijavili projekt na 
temo nadaljevanja odličnosti vendar z vidika krepitve kakovosti in dviga standardov.  
Na področju raziskav, razvoja in inovacij smo obravnavali izjavo v zvezi s programom Horizon 2020 ter 
izpostavili problem ne-uspešnosti prijav za sofinanciranje. Na delovni skupini Misija TSI smo 
obravnavali predvsem načrt dejavnosti za leto 2017, ki bi jih želeli vključiti v prijavo za sofinanciranje 
operativnih dejavnosti na Evropskem področju; najpomembnejše teme, ki se jim bomo v naslednjih 
treh letih posvetili in jih uredili po prioritetah. Obravnavali smo osnutek Izjave o prehodnosti in 
pozvali člane delovne skupine da do torka posredujejo morebitne pripombe na osnutek. Obravnavali 
smo tudi vlogo TSI pri vključevanju področja aktivnega državljanstva v izobraževanje, osebnega 
razvoja in medkulturnega dialoga, ki so teme s katerimi se Evropa spopada že sedaj in se bo še bolj v 
prihodnje. Pri predstavitvi aktivnosti v kratkoročnem planu smo predvsem obravnavali Letno 
konferenco in se dogovorili, da je potrebno poiskati strokovnjake na temo konference, ki je Industrija 
4.0, pregledali stanje priprav na Evropski teden poklicnega in strokovnega izobraževanja ter 
obravnavali izsledke 1. PROCSEE Foruma v Logarski Dolini.  
Na Upravnem odboru smo člani potrdili zapisnik prejšnjih dveh sej, dobili poročilo o izvedbi razpisa za 
novega administrativnega sodelavca EURASHE, obravnavali administrativne in statutarne zadeve, 
Pregledali strategijo in prioritete, pregledali finančno stanje januar-oktober 2016, obravnavali 
članstvo in se dogovorili za naslednje sestanke.  
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CHAIN5 
 
Skupnost VSŠ je kot soustanoviteljica CHAIN5 sodelovala pri 
pripravi prijave projekta v okviru ERASMUS+ programa za 
podporo stopnji 5 po EOK. Predstavljeno je bilo poročilo 
ministrske konference, kjer je jasno zapisano, da se stopnja 5 
EOK, kamor je uvrščeno višje strokovno šolstvo umeščeno v Evropski visokošolski prostor kot kratko 
visokošolsko izobraževanje, kar smo si s partnerji dolgo prizadevali. 
 

V Aalborgu na Danskem je 25. – 26. februarja potekala 3. letna 
konferenca združenja CHAIN5. Letos je konferenca potekala pod 
geslom “The identity of EQF level 5 – BRIDGING THE GAP”. 
Osrednja govornica je bila Maria Todorova, predstavnica 
Generalnega direktorata za zaposlovanje pri Evropski komisiji. 
Predstavila je projekt in raziskavo Higher VET in EU, ki je uporabil 
ožjo in široko definicijo izraza Higher VET in PHE – Professional 
Higher Education. Rezultati projekta so prikazali pestrost in 

raznolikost med državami na ravni 5 EOK. Ga. Todorova je poudarila da 
obstajajo skupne, realne ekonomske potrebe po strokovnih spretnostih 
ter profilih višje izobrazbe. Ključne značilnosti so zagotovo hiter in 
fleksibilen odziv izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, 
spodbujanje odličnosti in inovacij znotraj izobraževalnih sistemov, rastoče 
število mladih ki želijo nadaljevati izobraževanje a ne znotraj akademskega 
oz. 3 ali večletnega študija, zagotavljanje nadaljevalnega izobraževanja in 
usposabljanja za odrasle in zaposlene (za zagotovitev dodatnih 
kompetenc, spretnosti in znanj oz. njihovo osvežitev). Med skupne 
značilnosti ravni 5 EOK uvrščamo intenzivno sodelovanje z svetom dela, 
različnost okolij, redko skupna definicija, vključitev strokovnega vidika 
glede profilov in vsebine programov ter kvalifikacij. V nadaljevalnem delu 
je potekalo 9 delavnic, kjer so bile predstavljene izkušnje ravni 5 EOK v 9 
državah (udeležili sva se delavnice VB, Norveške, Danske, Finske, Belgije in projekta BEEHiVES). 
Konference sva se udeležili 2 predstavnici Skupnosti VSŠ: Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina 
Poličnik.  
 
Naslednja letna konferenca bo potekala na Bledu v Sloveniji 9. in 10. marca 2017.  
 
Skupnost VSŠ je na razpis za člana Strateškega odbora CHAIN 5 s skupno pobudo in podporo 
EURASHE predlagal za kandidatko Alicio-Leonor Sauli-Miklavčič. Generalana Skupščina CHAIN 5, ki 
odloča o novih članih bo 9. marca 2017 na Bledu. 
 

VET4EU2 
 
VET4EU2 je Evropska platforma za poklicno in strokovno izobraževanje na 
terciarnem in sekundarnem nivoju, ki jo sestavlja 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 smo se odločile, da združimo moči z namenom 
večjega vplivanja na Evropsko politiko na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izdale 
Barcelonsko listino. Sestali smo se pred vsakim srečanjem Ekspertne skupine Evropske komisije (EK) 
pregledali gradivo in predloge EK in razpravljali o prednostih in slabostih le-teh. Ob zaključku smo 
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pripravili tudi skupna stališča in smernice, ki smo jih na srečanju ekspertne skupine tudi skupaj 
zastopali. V okviru 1. Evropskega tedna poklicnih kompetenc, ki je bil že več let predlog skupine smo 
pripravili in organizirali 3 delavnice. 
 

Ekspertna skupine 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. Evropska komisija je neuradni 
delovni skupini spremenila status v uradno delovno skupino strokovnjakov in 6 

predstavnikov evropskih združenj poklicnega in strokovnega izobraževanja uvrstila tudi v svoj register 
zunanjih strokovnjakov. Na svojem zadnjem sestanku skupine se je Evropska komisija zavezala, da bo 
aktivno spodbujala promocijo in atraktivnost poklicnega strokovnega izobraževanja in v ta namen 
jeseni namenila en intenziven teden dogodkom v vseh državah EU z velikim končnim dogodkom v 
Bruslju, kjer so nagradili najprizadevnejše in najuspešnejše na področju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Od leta 2013 je predstavnica EURASHE v tej ekspertni skupini Alicia-Leonor Sauli-
Miklavčič. V letu 2016 smo imeli 3 srečanja v Bruslju (februar, junij, oktober) ter novembra še 2 
virtualni srečanji za dokončne dogovore pri organizaciji 1. Evropskega tedna poklicnih kompetenc. 
 
V Bratislavi je 19. in 20. oktobra Generalni direktorat za 
zaposljivost, socialne zadeve in vključevanje Evropske komisije 
organiziral srečanje strokovnjakov na področju vajeništva. 
Predstavnica Skupnosti VSŠ je bila Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, ki 
je sodelovala v delovni skupini za praktično izobraževanje v višjem 
strokovnem šolstvu. Praktično izobraževanje v podjetju in 
vajeništvo v glavnem povezujemo z izobraževanjem mladine v 
glavnem v srednjih šolah na ravneh 3 in 4 po EOK. V zadnjem času 
se opaža uvajanje praktičnega izobraževanja tudi na višjih ravneh 
EOK tako znotraj kot izven univerz. Del tovrstnih izobraževanj se 
izvaja izven bolonjskega sistema in v tesnem sodelovanju s trgom 
dela ter izobražuje za kvalifikacije, ki pripravljajo študente direktno za vstop na trg dela predvsem na 
ravni 5 EOK. Prav tako pa se vse več institucij odloča za tovrstne programe in kvalifikacije tudi na 
ravneh 6 in 7 EOK. Na začetku so se predvsem programi medicine in pedagoškega osebja izvajali na ta 
način v zadnjem času opažamo tudi porast interesa drugih sektorjev za tovrstno izobraževanje. Prav 
ekonomska kriza je povzročila, da se od leta 2008 v veliko državah srečujemo z vse večjo razliko med 
potrebami trga dela in ponudbo ustreznih kadrov na tržišču. Predvsem se je v veliko državah pojavil 
problem visoko izobraženih mladih brez delovnih izkušenj, ki so ostali v veliki meri brezposelni. V ta 
namen je začelo prihajati na področju visokega šolstva do velikih premikov predvsem v smeri 
povečanja potrebe po vključitvi praktičnega izobraževanja v podjetjih v osnovni del kurikula. 
Najdaljšo tradicijo na tem področju imajo Francija, Nemčija in Belgija sledile pa so jim v zadnjem času 
tudi Avstrija, Madžarska, Irska, Italija, Španija in Velika Britanija. V Sloveniji razmišljajo o uvedbi 
vajeništva tudi na višjih stopnjah.  
Raziskave in razvoj po državah kaže predvsem na veliko dinamiko znotraj ravni 5 EOK, ki pa so zelo 
raznolike in še ni jasne opredelitve in harmonizacije med državami in znotraj posameznih držav. V ta 
namen nam je bil v okviru plenarnega dela predstavljen primer Slovaške in v okviru delovne skupine 4 
še primeri Švedske, Avstrije, Nemčije in Madžarske. V primeru Švedske in Madžarske je sama izvedba 
programa v povojih zato o konkretnih rezultatih še ni moč poročati. V primeru Avstrije gre za 
odpiranje prehodnosti na višje stopnje direktno tudi imetnikom mojstrskih izpitov. V primeru 
Nemčije pa gre za izvajanje dualnega sistema, ki je pri njih že tradicionalno dobro sprejet tudi na višje 
stopnje. V vseh primerih pa se ugotavlja, da ni toliko pomanjkanja ustrezne ponudbe kolikor gre 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=656
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predvsem za pomanjkanje interesa med kandidati, da se odločijo za pot v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju.  
 
Med 5. in 9. decembrom je v Bruslju potekal 1. Evropski teden poklicnih kompetenc (1st European 
Vocational Skills Week – EVSW), v okviru katerega je bila tema Discover Your Talent – VET a Pathway 
to Excellence. Kot moderator in predstavnica Skupnosti VSŠ ter EURASHE je na dogodku sodelovala 
Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič. Sreda, 7. decembra, je bila namenjena sestanku z vsemi govorniki 
delavnice ter predstavnikom Evropske komisije za organizacijo in izvedbo same delavnice. V četrtek, 
8. decembra, so v jutranjem plenarnem delu bili predstavljeni trendi in razvoj poklicnega in 
strokovnega izobraževanja (PSI) ter sodelovanje s trgom dela. Pod moderatorstvom Jamesa Calleje, 
direktorja CEDEFOP-a, so predvsem opozorili na nujno potrebno spremembo miselnosti, na 
mednarodni vidik sodelovanja PSI in trga dela, primere delodajalcev ki sodelujejo s PSI, kakovost, ki je 
predpogoj za atraktivnost PSI in pomen združevanja moči vseh deležnikov za boljšo perspektivo 
celotne Evrope. Na okrogli mizi je bilo predvsem govora o tem kako lahko okrepimo sodelovanje med 
PSI in trgom dela z izboljšanjem kakovosti in tudi zvišanjem popularnosti in interesa za PSI. Sledile so 
predstavitve uspešnih zgodb sodelovanja med PSI in trgom dela ter možnosti finančnih spodbud 
preko Erasmus+ perspektive. Sledile so paralelne delavnice. V delavnici pod našim vodstvom je bilo 
predstavljeno dosedanje delo in načrti CHAIN5, EURASHE, EUCEN ter perspektiva delodajalca, 
izobraževalne institucije in alumnija. Vidik alumnija je predstavil Igor Hovnik, dijak ŠC Slovenj Gradec, 
diplomant Lesarske šole Maribor in študent magistrskega študija arhitektura na Univerzi v Ljubljani, ki 
je predvsem opozoril na neurejenost prehodnosti v sistemu in s tem povezanim upadom procenta 
udeležencev PSI v visokošolskem izobraževanju. V petek je sledil zaključni del s podelitvami nagrad 
najuspešnejšim podjetjem, institucijam in študentom. 
 

Delavnica Workshop on promoting quality in learning delivery: the way ahead 
 
Delavnica je potekala 15. in 16. septembra 2016 v Grčiji – Thessaloniki. Zbralo se je 40 strokovnjakov 
in predstavnikov višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja, ki so aktivno vključeni v 
kakovost poučevanja in učenja. Izpostavljena so bila naslednja 4 področja: Learning providers and 
labour market needs: creating sustainable connections, Learning providers and societal values: 
promoting soft skills, European citizenship and democratic values, Learning providers in Europe and 
beyond: internationalisation of VET and education, Learning providers and the challenge of 
technology-enhanced learning (TEL): enhancing teachers’ skills. Glavni namen delavnice CEDEFOP je 
bila priprava skupnega delovnega programa za obdobje 2017-2020. Predstavnica Skupnosti VSŠ je 
bila Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič.  
 

Network of netoworks 
 
V Lahtiju na Finskem je 29. in 30. septembra 
potekalo dvodnevno srečanje Network of networks, 
kjer se je zbralo 35 udeležencev združenj institucij 
strokovnega in poklicnega izobraževanja: 
predstavniki Finnet (Finska), The Dutch Aliance 
(Nizozemska), Hetel (Španija), WOSCOP ter SRUC in 
predstavniki posameznih šol (Škotska), Southern 
Regional College in Southern Regional College 
(Severna Irska). 
 
Prvi dan, v četrtek 29. septembra, so vsi predstavniki svojih združenj povzeli aktualna dogajanja na 
področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v svoji državi ter projekte v katere so vključeni. 
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Drugi dan srečanja je bil namenjen novim projektnim idejam in izhodiščem. Ideje smo razdelali v 
manjših skupinah ter določili moderatorje, ki bodo odgovorni za nadaljnji razvoj projekta ter prijavo v 
letu 2017. Nadaljnje delo bo potekalo preko Basecamp platforme, za katero bo odgovoren 
moderator. Srečanja se je za Skupnost VSŠ udeležila Jasmina Poličnik.  

9.  PROJEKTI ERASMUS+ PROGRAMA 

BuildPHE 
 
V projektu BuildPHE Skupnost VSŠ sodeluje kot partner. Projekt predstavlja nadgradnjo projekta 
HAPHE v smeri samoocenitve VSŠ na področju kakovosti. Uporablja opredelitev terciarnega 
strokovnega šolstva in dodatno določi nabor glavnih značilnosti kakovosti za terciarne strokovne 
institucije, ki temelji na treh področjih, razvitih v projektu HAPHE: 

 Politika in strategija – povezava terciarnega strokovnega šolstva in sveta dela vgrajena in 
predstavljena v skupnem strateškem okviru in politikah terciarnih strokovnih institucij? 

 Poučevanje in učenje – kako na poučevanje in učenje vplivajo značilnosti terciarnega 
strokovnega šolstva, zlasti povezava z svetom dela? 

 Raziskave, razvoj in inovacije – Kako potekajo raziskave v sodelovanju s svetom dela kot 
delom trajnostnega TSI, pri čemer se upoštevajo razlike v ravneh in dejstvu, da še ni izvedena 
v vseh institucijah? 

 
Cilji projekta: 

 spodbuditi institucije terciarnega strokovnega šolstva k analizi notranjih politik glede 
sodelovanja med izobraževanjem, raziskavami in podjetji; 

 izvesti izboljšave in reforme politik in praks v sodelovanju s svetom dela; 
 podpirati medsebojno izmenjavo najboljših praks za krepitev trikotnika znanja; 
 oblikovati nabor podpornih orodij, zlasti okvirnih politik in/ali vodnikov za izvajanje, okrepiti 

aktivno sodelovanje med terciarnimi ustanovami in neakademskimi partnerji; 
 projekt vključuje oblikovalce politik in nosilce odločanja institucij terciarnega strokovnega 

šolstva, ki bodo sodelovali v okviru struktur ustanovljenih znotraj svojih nacionalnih združenj, 
ki so člani konzorcija. Preko njihovega sodelovanja bo vsaka institucija  analizirala lastno 
povezanost s svetom dela, oblikovala izboljšave institucionalne strategije glede na primere 
dobrih praks na terenu in prevladujoči trend teh praks. 

 
Glavni rezultati projekta bodo: 

 poročila o samooceni institucij, ki bodo opisala obseg in kakovost lastnih povezav s svetom 
dela; 

 izdelani in potrjeni izvedbeni načrti z opisom predlaganih izboljšav politik in strategij, da bi 
bolje sodelovali s svetom dela; 

 dogodek vzajemnega učenja, ki bo združil predstavnike institucij po Evropi; 
 70 najboljših praks/primerov zbranih in objavljenih, z vsaj 5 praksami/primeri objavljenimi v 

okviru vsakega HAPHE merila; 
 nabor ustreznih orodij za medsebojno sodelovanje terciarnega strokovnega šolstva in sveta 

dela – okvirne usmeritve, objavljene kot vodnik izvajanja z najboljšimi praksami/primeri za 
terciarne strokovne institucije. 

 
Na nacionalni ravni bo projekt ponudil priporočila oblikovalcem politike v zvezi z ukrepi za izboljšanje 
in okrepitvijo sodelovanja med izobraževanjem in podjetji. Sprejetje teh priporočil mora podjetjem 
predvsem olajšati opravljanje vajeništva. Dokazi kažejo, da bi zadnje privedlo do nižjih stopenj 
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brezposelnosti mladih. Na ravni EU bo projekt olajšal izmenjavo praks in okrepil sodelovanje med 
terciarnimi strokovnimi institucijami in združenji. 
 
18. februarja je v Bruslju potekalo srečanje konzorcija partnerjev projekta BUILDPHE. Srečanja so se 
udeležili partnerji iz Belgije, Češke, Poljske, Estonije in Slovenije. Na delovnem srečanju smo 
usklajevali vsebine na področju samoevalvacije: vsebinski okvir in vprašalnik. Oboje je projektni 
rezultat BuildPHE-a. Ob koncu srečanja smo se dogovorili za nadaljnje vsebinske aktivnosti, terminske 
roke in odgovorne osebe (dokončno izoblikovanje vprašalnika, izvedbo intervjujev, identifikacijo 
ustreznih institucij za samoevalvacijo, pregled in izdelavo smernic in metodologije). 
 
16. junija je v Bruslju potekalo naslednje srečanje konzorcija partnerjev projekta BuildPHE. Na 
delovnem srečanju smo vsebinsko pregledali in uskladili BuildPHE Self-Assessment Framework – 
Okvir orodja za samoocenjevanja institucij na področju povezovanja s svetom dela. Pregledali in 
prilagodili smo raziskavo, ki je namenjena pridobitvi novih podatkov ter posvetovanju glede strukture 
in namena orodja samoevalvacije. Ob koncu srečanja smo se dogovorili glede nadaljnjih 
diseminacijskih in administrativnih aktivnosti, vključevanja institucij v pilotno fazo projekta in 
terminske roke. 
 
23. avgust – 31. avgust je potekal Javni razpis za sodelovanje v pilotnem projektu. Na razpis so 
prispele 3 prijave institucij za 3 razpisana mesta. Vse prijave so bile pravočasne in vsebinsko ustrezne. 
Po proučitvi vlog institucij in življenjepisov koordinatorjev v skladu z razpisanimi pogoji so bile izbrane 
naslednje institucije: Višja strokovna šola Slovenj Gradec, Višja šola za gostinstvo in turizem Bled in 
Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor. 
 
Projekt je s septembrom 2016 stopil v 2. fazo – na vključenih institucijah trenutno izvajajo 
samoocenjevanje na ustreznih področjih (upravljanje in načrtovanje, usposabljanje in učenje, 
uporabne raziskave in razvojna dejavnost) po metodologiji BuildPHE. 
 
7. novembra smo na Lesarski šoli Maribor izvedli prvi sestanek s koordinatorji izbranih pilotnih 
institucij na katerem smo predstavili celoten projekt in podrobno predvsem pilotni institucionalni del 
projekta v katerem bodo sami tudi aktivno sodelovali. Prav tako smo predstavili časovnico in načrt 
dela, enotedensko usposabljanje v Bruslju ter pogodbe. 
 
30. novembra smo v Hotelu Astoria na Bledu organizirali tudi 1. multiplikacijski dogodek kjer je 
nacionalna koordinatorica projekta predvsem predstavila širši javnosti namen projekta, do sedaj 
opravljeno delo in načrtovane aktivnosti in rezultate projekta. Pozvala je tudi druge institucije za 
sodelovanje in preizkušanje pripravljenega osnutka metodologije, saj so vse povratne informacije 
dobrodošle. Dogodka se je udeležilo 69 udeležencev iz VSŠ, MIZŠ, NAKVISa. V nadaljevanju dogodka 
je potekala 6. konferenca kakovosti VSŠ. 
 
V letu 2016 smo izvedli tudi 7 virtualnih sestankov partnerstva. 
 
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 strokovnega izobraževanja in usposabljanja z regionalnimi/lokalnimi strategijami 
gospodarskega razvoja, 

 promocija strokovnega izobraževanja in usposabljanja, zlasti kot odziv na ugotovljen 
primanjkljaj usposobljenosti, 
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 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 srednje in JV 
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), Sdruzeni profesniho terciarniho 
vzdelavani, (Češka), Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (Romunija) in Madžarska 
rektorska konferenca (Magyar Rektori Konferencia), ki je v tem letu zamenjala neodzivnega partnerja 
iz Grčije - Technologiko ekpaideftiko idryma (TEI) Dytikis Elladas. 
 
4. in 5. februarja je v Bruslju potekalo srečanje 
koordinatorjev projektov programa ERASMUS+, aktivnost K3 
– v prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja. Razpis je 
objavila Izvajalska agencija za kulturo, izobraževanje in 
avdiovizualno politiko (EACEA) v 2014. V izhodišče srečanja 
je bilo postavljena predstavitev aktualnega dogajanja in 
povezanega razvoja zakonodajnih politik, poudarjen je bil 
željen doseg in vpliv projektov (v skladu z zastavljenimi cilji 
projekta) ter načini kako to realizirati. Večji del srečanja pa je bil namenjen projektnemu vodenju in 
upravljanju – tako z administrativnega kot finančnega vidika. Ta del je zajel tako del prvega in cel 
drugi dan srečanja. Srečanja se je udeležilo 69 koordinatorjev projektov oz. njihovih predstavnikov, 3 
nacionalne agencije ter predstavniki tako Izvajalske agencije kot Direktorata za izobraževanje in 
kulturo Evropske komisije. Na razpisu je bil izbran tudi projekt PROCSEE – Strengthening Professional 
Higher Education and VET in Central & South Eastern Europe. Koordinator projekta je Skupnost VSŠ in 
kot njen predstavnik se je srečanja udeležila Jasmina Poličnik. Tokom srečanja je bil projekt tudi 
vsebinsko predstavljen, hkrati pa smo se srečali tudi z odgovornimi za naš projekt – go. Simono 
Abbatangelo, Jasmine Rowlands in Jehanom Laroche. 
 
19. februarja je v Bruslju potekalo Usposabljanje 
administrativnega osebja za vodenje Erasmus+ projektov. S 
strani Skupnosti VSŠ sva se ga udeležili Alicia Leonor Sauli 
Miklavčič in Jasmina Poličnik. Predstavljeno je bilo 
projektno vodenje, vsak koordinator je moral predstaviti 
vsebino svojega projekta, podrobneje pa so bila 
predstavljena finančna pravila, pravila diseminacije in 
poročanja, kar se glede na vrsto projekta (K2 in K3) tudi 
razlikujejo.  
 
20. aprila smo v Beogradu organizirali 2. uvodno srečanje 
projekta. Ključen razlog za srečanje je bila menjava 
partnerja zaradi njegove neodzivnosti – Technologiko 
Ekpaideftiko Idryma (TEI) iz Grčije je tako zamenjala Magyar 
Rektori Konferencia (Madžarska rektorska konferenca). V 
taki sestavi so partnerji potrdili časovni okvir aktivnosti in 
vsebino razpisa za strokovnjake, ki bo izveden v maju. 
Dogovorili smo se za ključne projektne aktivnosti, ki jih 
bomo izvedli v 2016: izvedba razpisa za vključitev zunanjih 
strokovnjakov za izvedbo projektnih aktivnosti na 4 
tematskih področjih - uskladitev poklicnega izobraževanja in 
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usposabljanja z regionalnimi/lokalnimi strategijami 
gospodarskega razvoja, promocija strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja, organizacija in spremljanje umestitve študentov v 
svet dela, osebna učna okolja in nadaljnje izobraževanje; 
vzpostavitev PROCSEE nacionalnega odbora za odličnost v TSI, 
priprava izjave o prioritetah in specifičnih izzivih na nacionalnem 
nivoju, ki bo zajela omenjena 4 tematska področja, organizacija in 
izvedba 1. Foruma za odličnost v TSI, priprava skupne izjave o 
izzivih in potrebnih spremembah politik za odličnost v TSI, izvedba 

raziskave primerov dobrih praks zbir orodij ter gonil pri pripravi smernic za spremembo politik.  
 
Od 13. maja do 6. junija je potekal Javni razpis za zunanje strokovnjake, v katere smo povabili vse 
višje strokovne šole in druge deležnike TSI. Na razpis je prispelo 8 prijav za 4 mesta glede na 4 
razpisana tematska področja (1 kandidat se je prijavil na 2 tematski področji). Vse prijave so bile 
pravočasne in vsebinsko ustrezne. Po proučitvi vlog in življenjepisov kandidatov v skladu z razpisanimi 
pogoji, sta Komisija za ocenjevanje kandidatov in konzorcij partnerjev izbrala Zdenko Steblovnik 
Župan za tematsko področje 1 (Alignment of PHE with Regional Development Strategies), Brigito 
Vončina za tematsko področje 2 (Promotion of PHE to respond to skill shortages), Barbaro Krajnc za 
tematsko področje 3 (Organising and monitoring student placements in the world of work) in 
Roberta Guština za tematsko področje 4 (Personal Learning Environments in PHE). Zaradi 
nepričakovane odpovedi Roberta Guština smo morali Javni razpis za tematsko področje 4 ponoviti – 
ta je bil objavljen med 8. – 18. novembrom. Na razpis so prispele 3 vloge, izbran je bil Žan Dapčević.  
 

5. julija, je potekalo 1. srečanje PROCSEE Nacionalnega 
odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu (ang. 
National Committee for PHE Excellence - NCPHEE). v 
prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v 
Ljubljani, ki ga je organizirala Skupnost VSŠ. Nacionalni odbor 
za odličnost v TSI je bil vzpostavljen v Sloveniji, Hrvaški, Češki, 
Madžarski in Romuniji. Sestavljen je iz različnih predstavnikov 
gospodarstva, institucij visokega in višjega strokovnega 
šolstva, študentske organizacije, ministrstva ter različne 

organizacije, ki so relevantne za povezovanje gospodarstva in izobraževanja. V Sloveniji se je srečanja 
odbora udeležilo 21 različnih deležnikov. Naloga odbora je bila pripraviti Nacionalno izjavo o 
problematiki v Sloveniji (ang. The National Problematisation Statement), ki izpostavlja glavne izzive 
ter ovire na področju sistema TSI (ang. PHE).  
Nacionalna izjava naslavlja prej omenjena 4 tematska področja. Vse nacionalne izjave partnerjev 
skupaj predstavljajo aktualne trende razvoja politik in bodo izhodišče tudi za države z razvijajočimi 
sistemi TSI. V okviru projekta se bo nacionalni odbor sestal tudi v letu 2017, saj bo odgovoren za izbor 
potrebnih intervencijskih politik iz nabora, ki ga bodo pripravili mednarodni strokovnjaki. Izbrane 
politike bo odbor prilagodil za nacionalne oz. institucionalne potrebe. Razprava v okviru srečanja je 
nakazala potrebo po skupni, celoviti strategiji oz. strateški 
usmeritvi, ki bi morala upoštevati regionalna izhodišča za 
nadaljnji razvoj TSI. Ključno je skupno sodelovanje vseh 
deležnikov in bi moralo rezultirati v jasni strategiji. Odgovorni 
nosilci politik bi zgolj morali omogočiti njeno izvajanje. Celotno 
terciarno strokovno izobraževanje bi moralo biti integralno 
povezano – nacionalna zakonodaja, strokovna vertikala, 
razumevanje paradigme stroke in znanosti, akademsko in 
strokovno izobraževanje, višje šolstvo in visoko šolstvo – pri 
čemer vsak deležnik ohrani svojo specifiko.  
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Med 28. septembrom in 1. oktobrom je potekal v Logarski dolina 1. forum 
odličnosti. TSI je neposredno nadaljevanje srečanja Nacionalnih odborov 
odličnosti v TSI, ki so potekala med majem in septembrom 2016 v vsaki od 
sodelujočih držav v projektu (Češka, Hrvaška, Madžarska, Romunija in 
Slovenija). V okviru nacionalnih odborov so nacionalni deležniki obravnavali 
in izpostavili glavne izzive in ovire s katerimi se sooča sektor TSI v posameznih 
državah partnericah. Z namenom opredelitve skupnih nacionalnih, 
regionalnih in evropskih izzivov in z namenom izvesti analizo glavnih vzrokov 
le-teh, kakor tudi razumevanje dejavnikov, ki vodijo do večnih ovir je 1. 
forum odličnosti v TSI zbral po 2 mednarodna strokovnjaka in po 1 
nacionalnega strokovnjaka iz vsake države partnerice na vsakem od štirih 

tematskih področij projekta. Podrobne informacije o rezultatih 
analize temeljnih vzrokov glavnih izzivov in dejavnikov, ki so 
privedli do njih je možno pregledati na spletni strani projekta 
PROCSEE. Končni rezultat foruma bo Izjava o izzivih v TSI, ki bo 
povzela izzive s katerimi se soočajo za vsako partnersko državo 
posebej in regijo kot celoto in bo služila kot osnova za zbiranje 
dobrih praks ter v nadaljnjih fazah projekta tudi za predloge 
rešitev na politični ravni. 
 
Od maja do decembra smo izvedli tudi 8 virtualnih sestankov partnerstva. 
 
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 SAPSa je 
izboljšati zaznavanje in razumevanje malih in srednjih podjetij prednosti (SMP) 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. 

 

https://procsee.eu/
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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. 
 
9. novembra je v Bruslju potekalo uvodno srečanje partnerjev, ki je bilo namenjeno spoznavanju vseh 
partnerjev v projektu predstavitvi celotnega projekta in pa zadolžitev znotraj projekta za vsakega 
posameznega partnerja, predstavitvi okvirnega časovnega in vsebinskega plana dela ter predstavitvi 
vključitev zunanjih strokovnjakov in način pridobivanja in izbire le-teh. Vodja projekta je tudi 
predstavil način komuniciranja znotraj projekta ter tudi administrativne obveze vsakega projektnega 
partnerja. Za kakovost izvedbe projekta skrbi skozi ves čas projekta avstrijski partner. 
 
KONZORCIJ ZA MOBILNOST 2014-2016 
 
Na podlagi pridobljenega Certifikata konzorcija 
Erasmus+ za mobilnost v visokem šolstvu pri Evropski 
komisiji sodelujemo z 32 partnericami. Certifikat 
konzorcija velja za obdobje 2014-2016. Konzorcij 
obsega pripravo prijave, predstavitvene in 
pripravljalne delavnice za zainteresirane študente, dogovore za prakso za študente, razgovore s 
študenti in šolami glede priznavanja ECTS, pripravo dokumentacije, pripravo študentov na mobilnost 
in bivanje v tujini, reševanje tekočih ovir med samo izvedbo prakse v tujini, pridobivanje zaključne 
dokumentacije in dokazil od študentov, priprava vmesnih poročil in končnega poročila. V okviru 
Erasmus+ programa v konzorciju izvajamo mobilnost študentov za prakso ter mobilnost študentov za 
študij, mobilnost osebja za poučevanje in mobilnost osebja za usposabljanje. To pomeni, da bomo 
lahko organizirali tudi strokovna usposabljanja v tujini in črpali sredstva za udeležence (ravnatelje, 
direktorje, predavatelje in drugo osebje VSŠ) iz ERASMUS+ konzorcija. Prav tako so v novem 
programskem obdobju možna sodelovanja med različnimi nivoji institucij, recimo visoko in višje 
šolstvo lahko sodeluje s srednjim in osnovnim šolstvom, kar odpira veliko možnosti za sodelovanje 
celotnega zavoda, predvsem tam, kjer so znotraj zavoda združeni različni nivoji izobraževanja.  
 
V decembru 2016 smo pričeli s pripravami za prijavo akreditacije konzorcija za obdobje 2017-2020.  
 

Pridobitev Erasmus+ (ECHE) listine 
 
Na razpisu Erasmus+ 2017 se lahko poteguje 78 slovenskih visokošolskih institucij, od tega kar 34 
višjih strokovnih šol skozi Konzorcij za mobilnost. V letu 2017 bo za preostale VSŠ ponovno objavljen 
razpis za pridobitev ECHE listine. 
 

Projekti v okviru konzorcija 
 
ERASMUS+ 2014/15 mobilnost – Projekt je trajal od 1. junija 2014 do 31. maja 2016. Porabljenih je 
bilo 34.279,53 € sredstev in opravljenih 9 mobilnosti študentov ter 22 mobilnosti osebja. Dotacija se 
je izplačala 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 2014 - projekt je trajal od 1. junija 2014 do 31. maja 2016. Porabljenih je bilo 2.930,00 € 
sredstev 7 upravičenim študentom. Štipendija se podeljuje študentom glede na dolžino trajanja 
mobilnosti, ki so se udeležili Erasmus+ mobilnosti v okviru razpisa 2014 in so upravičeni po dodatnih 
pogojih.  
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ERASMUS+ 2015/16 mobilnost – Projekt je trajal od 1. junija 2015 in se je predčasno zaključil 31. 
avgusta 2016. Porabljenih je bilo 58.897,00 € sredstev in opravljenih 25 mobilnosti študentov 
(odobrenih 17) ter 21 mobilnosti osebja (odobrenih 23). Dotacija se je izplačala 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 2015 - projekt je trajal od 1. junija 2015 in se je predčasno zaključil 31. avgusta 2016. 
Porabljenih je bilo 5.277,50 € sredstev 24 upravičenim študentom. Štipendija se podeljuje študentom 
glede na dolžino trajanja mobilnosti, ki so se udeležili Erasmus+ mobilnosti v okviru razpisa 2015 in so 
upravičeni po dodatnih pogojih. 
 
ERASMUS+ 2016/17 mobilnost – Projekt traja od 1. junija 2016 do 31. maja 2017. Pridobljenih je 
54.675,00 sredstev in 30 mobilnosti (15 za študente in 15 za osebje). Na listi rezervacij je bilo v 
decembru 19 predlogov za študente in 17 predlogov 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. 
 
Ad futura 2016 - projekt traja od 1. junija 2016 do 31. maja 2017. pridobljenih je 7.200,00 € dodatnih 
sredstev za upravičene študente. 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. 
 

Srečanje pogodbenikov Erasmus+ KA1 (KA103 in KA107) projekti mobilnosti v 
visokem šolstvu, pogodbeno leto 2016 
 
1. decembra je bilo srečanje namenjeno kontaktnim osebam odobrenih KA1 mobilnosti v visokem 
šolstvu med programskimi državami (KA103) ter med programskimi in partnerskimi državami. Na 
srečanju so se udeleženci seznanili s pogodbenimi obveznostmi programa ter z načrtovanim razpisom 
MIZŠ, ki je namenjen študentom iz okolij z manj možnostmi, projektnim managementom, orodji za 
kakovostno izvajanje projektov KA1, merili za kakovostno izvajanje projektov in kakovostnim 
poročanjem. Neža Pajnič, vodja programa Erasmus+, je srečanje odprla z opredelitvijo mobilnosti kot 
projekta, ki ne sme biti cilj sam ampak zgolj orodje za dosego cilja in kazalnikov (eden pomembnejših 
je zaposljivost). Z učinkovito in kakovostno uporabo orodja pa dokazujemo namen samega programa 
Evropski komisiji. Bistveno je izpolnjevanje zavez ECHE listine terciarnih institucij, ki študentom 
morajo omogočiti enakost, priznavanje in šolanje brez dodatnih stroškov (brez šolnin). Mobilnosti 
imajo PRED-MED-PO aktivnosti in bistvena je vidnost programa ter proaktivnost v obveščanju. 
Strategija institucije (Erasmus policy Strategy) in ECHE morata biti usklajeni s projektnimi aktivnostmi, 
ki jih izvajamo.  
Učinke mobilnosti razvrščamo v 3 kategorije: učinki na udeležence, učinki na organizacije in učinki na 
sisteme. Mag. Robert Marinšek je predstavil evalvacijo dosedanjih poročil iz leta 2014 in 2015, ki je 
pokazala na pomanjkljivosti poročil institucij, slabih podatkov, pomanjkljivo strateško integracijo in 
pomanjkljive učinke, pomanjkljivo načrtovanje dejavnosti in pomanjkanje vizije. Na CMEPIUSu 
pogodbenikom svetujejo, da morajo biti poročila vsebinsko bolj podrobna, konkretna, poročati se 
mora o vseh vidikih in učinkih projekta, opisana mora biti sistemska integracija. V nadaljevanju je bil 
predstavljen MIZŠ razpis za študente iz okolij z manj možnostmi za mobilnosti med programskimi 
državami, kjer smo se udeleženci dogovorili, da bo MIZŠ skušalo pripraviti več prijavnih rokov in s tem 
zagotoviti enake pogoje za vse institucije za pripravo ustrezne dokumentacije. Sonja Mavsar in Petra 
Bevk iz CMEPIUSa sta ob kocu prvega dela srečanja  povzeli še pogodbena pravila KA1 projektov. 
Drugi del srečanja je predstavil DELI dogodek – Pomen mobilnosti za vas in nas. Srečanja se je 
udeležilo 23 predstavnikov višjega strokovnega izobraževanja. 
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Erasmus+ konzorcij za mobilnost: KONTROLNO-SVETOVALNI OBISK 
 
7. junija je CMEPIUS izvedel kontrolno-svetovalni obisk za projekta Učna mobilnost posameznikov 
(KA1) – Projekti mobilnosti v visokošolskem sektorju med programski državami 2014 in 2015. Na 
obisku so sodelovali koordinatorka projekta Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, predsednik Skupnosti VSŠ 
Alojz Razpet, predstavnici dveh članic konzorcija višjih strokovnih šol: Živa Trstenjak (Prometna šola 
Maribor) in Mojca Sendelbah (Poslovno-komercialna šola Celje), bodoča koordinatorka projekta 
Jasmina Poličnik in skrbnica obeh sporazumov s strani CMEPIUSa Sonja Mavsar ter finančni kontrolor 
Borut Korada. V okviru projekta KA1-HE-102/2014 je bilo ugotovljeno, da so bila dodeljena sredstva v 
višini 34.280,00 EUR za izvedbo 31 mobilnosti. Upravičeno obdobje se je zaključilo z 31. 5. 2016. Na 
sestanku je bilo ugotovljeno, da so bile realizirane vse mobilnosti, vendar niso vpisane v orodje 
Mobility tool+. Upravičenec je za evidence uporabil svoje orodje. Glede uporabe OLS licenc je bilo 
ugotovljeno, da jih upravičenec zaradi tehničnih težav pri uporabi orodja ni dodeljeval študentom. 
CMEPIUS je priporočil, da se dopolni Mobility tool+, da se pri dodeljevanju dotacij upošteva Vodnik za 
prijavitelje ter se doda ustrezna korespondenca glede nedelovanja spletne platforme za dodeljevanje 
OLS licenc. V okviru projekta KA1-HE-37/2015 je bilo ugotovljeno, da so bila dodeljena sredstva v 
višini 74.520,00 EUR za izvedbo 40 mobilnosti. Upravičeno obdobje se zaključi z 31. 5. 2017. Na 
sestanku je bilo ugotovljeno, da je bilo realiziranih 31 mobilnosti. Realizirane so bile vse mobilnosti, 
vendar niso vpisane v orodje Mobility tool+. Težave so bile tudi z OLS licencami. CMEPIUS je 
priporočil ustrezne popravke v Mobility tool+, njegova dopolnitev z realiziranimi mobilnostmi ter 
korespondenco glede nedelovanja spletne platforme za dodeljevanje OLS licenc. Na sestanku so 
udeleženci pregledali še postopek izbora udeležencev, evalvacijo projekta, način diseminacije in 
širjenja rezultatov ter vodenje projektne dokumentacije in financ. 
 

Delavnica za potencialne prijavitelje projektov mobilnosti KA103 in prijava 
akreditacije KA108 
 
Na CMEPIUSu (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je 1. 
decembra 2016 potekala delavnica za potencialne prijavitelje projektov ERASMUS+ K1 za projekte 
mobilnosti v programskih državah (KA103) in potencialne prijavitelje akreditacije za konzorcij na 
področju visokošolskega izobraževanja (KA108). Delavnico je vodila ga. Sonja Mavsar in je predstavila 
program Erasmus+ (cilji, struktura, rezultati, ključni dokumenti, sestava konzorcija in tehnična 
navodila). Pregledali smo izkušnje preteklih razpisov ter poročil in pričakovanja v prihodnje. namen 
projektov omenjenega tipa ter minimalne zahteve, ki jih prijavitelji morajo izpolnjevati ter ključne 
vsebine projektov mobilnosti. Delavnice se je udeležilo 6 predstavnikov višjih strokovnih šol. 
 

Delavnica za potencialne prijavitelje projektov mobilnosti KA107 
 
Na CMEPIUSu (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) je 7. 
decembra 2016 potekala delavnica za potencialne prijavitelje projektov ERASMUS+ K107 za projekte 
mobilnosti v partnerskih državah. Delavnico je otvoril Aiden Veale iz Evropske Komisije, ki je 
vsebinsko umestil projekte KA107 v Erasmus+ program ter jih povezal s strategijo in aktivnostmi 
prijavitelja. Podrobneje smo pregledali predvsem finančno razporeditev po posameznih regijah in 
državah, ki so vključene v program ter orodja, ki so dostopna prijaviteljem. Božidar Grigić je 
predstavil tehnična pravila KA107 in specifike razpisa v 2017. Skupaj z Adrianom Vealom in Petro 
Bevk so delavnico zaključili še s srečanjem s koordinatorji tekočih projektov KA107. Delavnice se je 
udeležilo 11 predstavnikov višjih strokovnih šol. 
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Poročilo so pripravili:  

 Alojz Razpet, predsednik Skupnosti VSŠ; 

 Alicia – Leonor Sauli – Miklavčič, projektni vodja; 

 Jasmina Poličnik, strokovna sodelavka. 
 
 
Celje, 22. 2. 2017  
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III. POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU SKUPNOSTI VSŠ 

ZA LETO 2016 

1. Splošno 

Skupnost višjih stroškovnih šol Republike Slovenije (v nadaljevanju Skupnost VSŠ) je delovala vse leto 

2016. Poslovne knjige so bile vodene po načelu dvostavnega knjigovodstva. 

2. Bilanca stanja 

Sredstva 

Sredstva Skupnosti VSŠ na dan 31.12.2016 znašajo 546.121 € in so sestavljena iz: 

VRSTA SREDSTEV leto 2016   leto 2015 indeks 

OSNOVNA OPREMA 0       443 - 

DENARNA SREDSTVA  101.594 169.586  60 

KRATKOROČNE TERJATVE DO ČLANOV IN KUPCEV 13.765 2.942 468 

OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE  430.762 377.962 114 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 404 - 

 Skupaj: 546.121 551.337 99 

 

Pojasnilo:  
Vrednost vseh sredstev na dan 31.12.2016 je 546.121 €. Osnovna oprema v višini 443 € se je v letu 

2016 zamortizirala. Denarna sredstva so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 40 % in na 

dan 31.12.2015 znašajo 101.594 €.  

 

Vrednost terjatev na dan 31.12.2016 znaša 444.527 € in jo sestavljajo :  

1. Terjatve do članov in kupcev so terjatve za članarino in zaračunane kotizacije. Na dan 
31.12.2016 je vrednost terjatev do kupcev v višini 13.765 €.  

2. Ostale kratkoročne terjatve v višini 430.762 € so sestavljene iz:  
a) terjatev do MIZŠ v znesku 3.600 €,  
b) terjatev do CMEPIUS-a v višini 38.968 €,  
c) terjatev do Javnega sklada za razvoj kadrov v višini 8.592 €,  
d) terjatev do Education, audiovisual and culture executive agency iz Bruslja v višini 

314.080 €,  
e) terjatev do Panstwowa wyzsza szkola zawodowa iz Poljske v višini 17.030 €,  
f) terjatev do European association Eurashe 47.653 €,  
g) terjatev do Eurashe Ravensteingalerij 510 €,  
h) terjatev za vračilo štipendije in ostalih stroškov v višini 329 €.  

 
Skupnost VSŠ nima zalog. 
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Obveznosti do virov sredstev 

Na dan 31.12.2016 Skupnost VSŠ izkazuje obveznosti do virov sredstev v višini 546.122 € in so 

sestavljene iz: 

VRSTA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV leto 2016 leto 2015 indeks 

PRESEŽEK PRIHODKOV OZ. ODHODKOV:       

NERAZPOREJEN ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 37.525 40.310 93 

ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV 0 - 2.890 - 

    

POSLOVNE OBVEZNOSTI:     

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE/ 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   

362 362 100 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 6.351 0 - 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV  5.531 1.430 387 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 311 852 37 

KRATKOROČNE PČR:     

KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI  496.042 511.273 97 

Skupaj:  546.122 551.337 99 

 

Pojasnilo:  
Vrednost vseh obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2016 znaša 546.122 € in se je zmanjšala za 

0,94 % v primerjavi s preteklim letom. Sestavljajo jih: 

1. Preneseni presežek prihodkov iz preteklih let v višini 37.525 €. 
2. Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2015 v višini 6.351 €.  
3. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 5.531 € predstavljajo plače za december 2016. 
4. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavlja obveznost za plačilo zahtevkov za 

refundacijo plač v višini 311 €.  
5. Kratkoročno odloženi prihodki v višini 496.042 € so se v primerjavi z letom 2015 zmanjšali  za 

3 %, sestavljajo pa jih:  
a) kratkoročni odloženi prihodki Erazmus + (št. pog. 16-103-021419) v višini 51.788 €, 
b) kratkoročni odloženi prihodki Erazmus + (št. pog. 15-103-012406) v višini 719 €,  
c) kratkoročni odloženi prihodki JS RS za razvoj kadrov (št. pog. 11010-600/2015) v višini 

1.682 €,  
d) kratkoročni odloženi prihodki JSRS za razvoj kadrov (št. pog. 1010-606/2016) v višini 7.200 

€,  
e) kratkoročni odloženi prihodki projekt PROCSEE (št. pog. 562270-EPP-1-2015) v višini 

365.294 €,  
f) kratkoročni odloženi prihodki projekt BuildPHE (št. pog. 2015-PL01-KA203-017072) v višini 

13.237 €,  
g) kratkoročni odloženi prihodki Skupnosti v višini 10.692 €, s katerimi bomo pokrivali 

stroške, ki še bodo nastali, 
h) kratkoročni odloženi prihodki SAPS (št. pog. 2016-2024) v višini 45.430 €. 

 

Izven bilančne postavke 

Izven bilančne evidence Skupnost VSŠ nima. 
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3. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Prihodki 

Prihodki v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 znašajo 174.823 € in jih sestavljajo: 

PRIHODKI  leto 2016 leto 2015 indeks 

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC NAMENJENIH 

POKRIVANJU STROŠKOV 
157.781 116.147 136 

DRUGI PRIHODKI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

NEGOSPODARSKIH DRUŽB 
16.627 14.545 115 

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE 

DEJAVNOSTI 
0 5.461 - 

FINANČNI PRIHODKI  2 8 25 

DRUGI PRIHODKI 413 5 8260 

Skupaj 174.823 136.166 129 

 

Pojasnilo:  
Prihodki leta 2016 so bili doseženi v višini 174.823 € in so za 36 % višji od prihodkov leta 2015. Med 

prihodke iz sredstev javnih financ namenjenih pokrivanju stroškov uvrščamo prihodke iz naslova 

projektov v znesku 157.781 €. Drugi prihodki za opravljanje dejavnosti negospodarskih služb so iz 

naslova članarin v višini 16.627 €. Finančni prihodki v višini 2 € so iz naslova a vista obresti, drugi 

prihodki v višini 413 €  pa iz naslova ostalih prihodkov (donacije, prihodki niso povezani s posl. 

učinkom). 
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Stroški 

Stroški obdobja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 znašajo 174.717 € in so sestavljeni iz: 

ODHODKI:  leto 2016 leto 2015 indeks 

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV:        

STROŠKI MATERIALA  766 1.228 63 

STROŠKI STORITEV  83.038 33.695 247 

STROŠKI DELA:   

  STROŠKI PLAČ 27.227 12.407 220 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST ZAPOSLENCEV  4.432 2.027 219 

DRUGI STROŠKI DELA  4.219 2.108 201 

STROŠKI AMORTIZACIJE 443 349 127 

DRUGI STROŠKI:  

  PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 2.255 - 

DRUGI STROŠKI  54.592 83.055 66 

FINANČNI ODHODKI 0 0 - 

Skupaj 174.717 137.124 128 

 

Pojasnilo:  
Stroški, nastali od 1.1.2016 do 31.12.2016, v višini 174.717 € so za 27 % večji od stroškov, nastalih v 

letu 2015. Strošek materiala v višini 766 € predstavlja izdelavo kovic za priloge k diplomi. Stroški 

storitev v višini 83.038 € so se v letu 2015 v primerjavi z letom 2015 povečali za 146 % in jih 

podrobneje razčlenjujemo v naslednji tabeli. Strošek plač v letu 2015 v višini 27.227 € je za 14.820 € 

višji kot v letu 2015 Drugi stroški dela v višini 4.219 € predstavljajo prehrano zaposlenega, prevoz na 

delo in regres za letni dopust za 2016.  

Drugi stroški v višini 54.592 € zajemajo članarine združenjem v višini 3.517 €, štipendije dijakov in 

študentov v višini 35.747 € in zahtevke za izplačilo za projekt PROCSEE v višini 15.266 € ter ostale 

stroške v višini 62 €. 
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Stroški storitev od 1.1.2016 do 31.12.2016: 

  leto 2016 leto 2015 indeks 

STROŠKI STORITEV: 

   STROŠKI NAJEMNIN SEJEMSKI PROSTOR 3.199 0 0 

UDELEŽBA NA SEJMIH, REKLAME 11.137 7.438 150 

STROŠKI STORITEV GSM 0 0 0 

STR. PLAČILNEGA PROMETA BANKA 566 614 93 

STR. INTEL. STOR. DRUGO 41.171 15.604 264 

STROŠKI KOTIZACIJ ZA SEMINARJE 892 0 0 

STROŠKI SLUŽBENIH POTI (dnevnice, kilometrine) 8.969 1.002 896 

STROŠKI FIZIČNIH OSEB 0 0 0 

STROŠKI POGOD. DELA  0 5.692 0 

STROŠKI AVTORSKIH HONORARJEV 6.637 1.094 607 

STROŠKI  REPREZENTANCE 5.908 2.097 282 

STR. POŠTNINE IN KURIRSKIH STOR. 130 0 0 

STROŠKI  DRUGIH STORITEV 4.429 154 2876 

STROŠKI STORITEV SKUPAJ 83.038 33.695 247 

 

Pojasnilo: 
- povečanje aktivnosti reklamnih oglaševanj; indeks 150, 
- povečanje na postavki intelektualnih storitev v zvezi s projektnimi aktivnostmi (zahtevki 

partnerjev); indeks 264, 
- povečanje stroškov  na postavki službenih poti v zvezi projektnimi aktivnostmi; indeks 896, 
- povečanje na postavki stroškov avtorskih honorarjev v zvezi s kakovostjo in s projektom 

PROCSEE; indeks 607, 
- povečanje na postavki stroškov reprezentance v zvezi z 20 letnico, kakovostjo in s projektom 

PROCSEE; indeks 282, 
- povečanje na postavki stroškov drugih storitev v zvezi z izdajo zbornika; indeks 2876. 
 

4. Poslovni rezultat 

  leto 2016 leto 2015 indeks 

PRIHODKI 174.823 136.166 129 

STROŠKI 174.717 137.124 128 

POSLOVNI IZID  106 -958 -11 

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB -420 -8 5250 

ČISTI POSLOVNI IZID -314 -966 33 

 

Skupnost VSŠ v letu 2016 izkazuje izgubo v višini 314 €, ki je posledica povečanja davčne osnove za 

izračun davka od dohodka pravnih oseb, zaradi stroškov reprezentance. 
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5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

Gospodarnost = vrednost poslovnih učinkov / stroški= 174.823 / 174.717 = 1,001 

Produktivnost = vrednost poslovnih učinkov / povp. število zaposlenih iz del. ur = 174.823 /1,001 = 

174.998 

6. Računovodska problematika v letu 2016 

Poleg osnovnih računovodskih aktivnosti je bilo v letu 2016 potrebno rešiti vprašanja glede knjiženja 

izdanih računov in prejetih avansov iz preteklih obdobij. Po ustnem dogovarjanju in usklajevanju z 

našimi uporabniki, smo uspešno pokrili vse prejete avanse in uskladili odprte postavke na dan 

31.12.2016.  

Do izdelave tega poročila ni nastal noben poslovni dogodek, ki bi bistveno vplival na računovodske 

izkaze za poslovno leto 2016. 

Pripravila:  Marjetka Pirš, Vizija Računovodstvo d.d. 

Celje, 20. 2. 2017  
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