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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 47 (od 50-ih) višješolskih zavodov, 30 javnih 
in 17 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 oz. 94% višjih strokovnih šol od skupaj 49 višjih strokovnih šol (29 
javnih in 17 zasebnih), od tega 29 javnih oz. 100 % in 17 zasebnih oz. 85 % ter 1, ki spada pod MNZ 
(Policijska akademija). Skupnosti VSŠ se je v letu 2017 pridružila 1 nova članica – Paratus d.o.o, Višja 
strokovna šola, izstopila je 1 članica Izraz d.o.o., Višja strokovna šola in članstvo je bilo prekinjeno 1 
članici MUCH d.o.o. Višja strokovna šola. 
 
V študijskem letu 2016/17 je bilo na višje strokovne šole, ki spadajo pod MIZŠ, vpisanih 10.662 
študentov, od tega jih je bilo 9.924 (99,6 %) 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 79.547. Delež višješolskih študentov v terciarnem izobraževanju pa je bil 13,6 %.  
 
Vseh 47 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.  
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN 
BALET LJUBLJANA  

22.  
LAMPRET CONSULTING, D. O. O.,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA,  
NOVA GORICA 

 

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.  
LESARSKA ŠOLA MARIBOR, 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

24.  
PARATUS, D. O. O.,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, LJUBLJANA 

 

25.  
POLICIJSKA AKADEMIJA,  
VIŠJA POLICIJSKA ŠOLA 

 

26.  
PRAH IZOBRAŽEVALNI CENTER, 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ROGAŠKA 
SLATINA 

 

27.  
PROMETNA ŠOLA MARIBOR,  
VIŠJA PROMETNA ŠOLA  

 

28.  
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN 
VIZUALNE UMETNOSTI CELJE,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

29.  
ŠOLSKI CENTER CELJE,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

30.  
ŠOLSKI CENTER KRANJ, VIŠJA 
STROKOVNA ŠOLA  

 

31.  
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA 
STROKOVNA ŠOLA 

 

32.  
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

33.  
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

34.  
ŠOLSKI CENTER POSTOJNA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

35.  
ŠOLSKI CENTER PTUJ,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  
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36.  
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA 
KOROŠKEM,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

37.  
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

38.  
ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA 
SEŽANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

39.  
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

40.  
ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

41.  
ŠOLSKI CENTER VELENJE,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

42.  
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, 
EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 
LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

43.  
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

44.  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ACADEMIA, 
MARIBOR  

45.  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA 
GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM 
BLED   

46.  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR  

 

47.  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA 
KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA 
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Razpisani višješolski programi v študijskem letu 2016/17 in 2017/2018 
 
Višje strokovne šole, članice Skupnosti VSŠ, so v študijskem letu 2016/17 in 2017/2018 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. 9. marca 2017 je potekala 
volilna skupščina Skupnosti VSŠ, na kateri so bili izvoljeni novi člani UO, in ti so svoj mandat nastopili 
1. 6. 2017. Vsi člani UO Skupnosti VSŠ opravljajo svoje delo brez plačila in povrnjenih potnih stroškov. 
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Člani Upravnega odbora od junija 2017 do maja 2020 

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

  
mag. Janez Damjan, 
podpredsednik 
Višja strokovna šola za gostinstvo 
in turizem Bled 
Prešernova cesta 32 
SI-4260 Bled 
janez.damjan@vgs-bled.si 

 
mag. Miran Saksida, član 
 
Šolski center Nova Gorica, 
Višja strokovna šola 
Cankarjeva 10 
SI-5000 Nova Gorica 
Miran.Saksida@scng.si 

 
 

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

 

 
mag. Nataša Makovec, članica 
GEA College – Center višjih šol 
Dunajska 156 
SI-1000 Ljubljana 
natasa.makovec@gea-college.si  

 
 

 
dr. Matej Forjan, član 
Šolski center Novo mesto, 
Višja strokovna šola 
Šegova ulica 112 
SI-8000 Novo mesto 
matej.forjan@sc-nm.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:tjasa.vidrih@bic-lj.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@skupnost-vss.si 
 

mailto:gabrijela.kotnik@guest.arnes.si
mailto:janez.damjan@vgs-bled.si
mailto:alicia.miklavcic@skupnost-vss.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 

sekretariat@skupnost-vss.si; jasmina.policnik@skupnost-vss.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, dr. Matej Forjan. 

 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. 

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

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

  

mailto:sekretariat@skupnost-vss.si
mailto:jasmina.policnik@skupnost-vss.si
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II. DEJAVNOSTI 2017 
 
Glavne dejavnosti Skupnosti VSŠ v letu 2017 so bile predvsem naslednje: 

1. delovanje Skupnosti VSŠ,  
2. priprava Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2017-2020, 
3. izvajanje kratkoročnih strateških ciljev razvojnega načrta 2017-2020, 
4. sodelovanje pri pripravi Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2018 – 2026 
5. delovanje na področju zagotavljanja kakovosti, 
6. usposabljanja in izmenjave dobrih praks, 
7. sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 
8. sodelovanje s socialnimi partnerji v slovenskem prostoru, 
9. prepoznavnost in promocija višješolskih strokovnih programov,  
10. razvojno delovanje na področju višješolskega izobraževanja, 
11. delovanje na mednarodnem področju, 
12. delovanje v mednarodnih združenjih EURASHE, CHAIN5, VET4EU2 in ekspertni skupini 

Evropske komisije, 
13. vodenje ERASMUS+ konzorcija za prakse, 
14. vodenje projekta PROCSEE, 
15. vodenje projekta SAT, 
16. sodelovanje pri projektu BuildPHE, 
17. sodelovanje pri projektu SAPS, 
18. sodelovanje pri projektu ApprenticeQ. 

 
 

1. Delovanje Skupnosti VSŠ v letu 2017 
 

Upravni odbor 
 
Upravni odbor Skupnosti VSŠ 2014-2017 se je v letu 2017 sestal 1-krat, in sicer: 

 6. 7. 2017 na Vranskem. 
 
13. seja UO Skupnosti VSŠ je bila v četrtek, 6. julija 2017 na Vranskem in je potekala kot primopredaja 
poslov med UO 2014-2017 in UO 2017-2020. Člani so pregledali dosedanje delo, finančno stanje 
Skupnosti, projektno delovanje Skupnosti VSŠ ter potrjene projekte za razvojni načrt 2017-2020. 
 
Velik del srečanja je bil namenjen razpravi in podelitvi izkušenj članov ob delovanju v UO ter lastnih 
pričakovanjih v prihodnje. 
 
Večini članov UO je bil na volitvah dodeljen nov mandat, trem članom pa se je mandat iztekel: dr. Blanki 
Vombergar, dr. Marijanu Pogačniku in Miranu Lampretu. Predsednik Skupnosti VSŠ Alojz Razpet se je 
vsem trem zahvalil za vso dosedanje sodelovanje in trud, ki so ga vložili v samo delo Skupnosti VSŠ. 
 
Upravni odbor Skupnosti VSŠ 2017-2020 se je v letu 2017 sestal še 2-krat, in sicer: 

 12. 9. 2017 na ŠC Celje v Celju,  

 7. 11. 2017 na MIZŠ v Ljubljani.   
 

Veliko aktivnosti in sodelovanja članov UO pa se je odvijalo preko elektronske pošte in izvedena je bila 
tudi 1 korespondenčna seja (22. 8. 2017). 
 
V letu 2017 so bile naloge obeh UO usmerjene v:  
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 priprava poročila o delu za leto 2016 in načrta dela za leto 2017; 

 priprava razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2017-2020; 

 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, izpis 2 članic; 

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

 sodelovanje pri pripravi strategije višjega strokovnega šolstva 2018-2026; 

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

 sodelovanje z MIZŠ: 1 delovno srečanje z državno sekretarko dr. Andrejo Barle Lakota; 

 zaposlitve v okviru Skupnosti VSŠ; 

 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). 
  

11. redna Skupščina 
 

11. letna Skupščina Skupnosti VSŠ je potekala v četrtek, 9. marca 2017 na 
Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled. Na skupščini je sodelovalo 
42 predstavnikov višjih strokovnih šol, MIZŠ ter vabljeni gostje. Prisotne je 
pozdravil predsednik Skupnosti VSŠ, Alojz Razpet, gostitelj mag. Janez 
Damjan in direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter 
izobraževanje odraslih pri MIZŠ, Elvira Šušmelj. 
 
Na skupščini sta bila predstavljena in potrjena dokumenta Letno poročilo 
2016 in Letni program 2017. 

 
Izveden so bile volitve za člane upravnega odbora Skupnosti VSŠ. Po dveh krogih je volilna komisija 
ugotovila, da so v skladu z aktom o ustanovitvi za člane Upravnega odbora Skupnosti VSŠ bili izvoljeni: 
 

1. Alojz Razpet, predsednik 
2. Mag. Janez Damjan, podpredsednik 
3. Dr. Matej Forjan 
4. Mag. Nataša Makovec 
5. Drago Zupančič 
6. Mag. Tjaša Vidrih 
7. Mag. Miran Saksida 

 
Novoizvoljeni člani so nastopili 3-letni mandat 1. junija 2017, ko poteče mandat obstoječim članom 
upravnega odbora. 
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V sklopu skupščine so bili predstavljeni še rezultati ankete med ravnatelji ter direktorji VSŠ vlogi in 
pomenu Skupnosti VSŠ, na podlagi česar je bila v nadaljevanju izvedena še krajša delavnica z namenom 
pregledati in umestiti dobljene podatke. 
 

12. redna Skupščina 
 
V torek, 6. junija 2017 je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani potekala 

12. izredna letna skupščina Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Osrednja tema srečanja 

je bil Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2017-2020. Zbrane sta uvodoma nagovorila predsednik Skupnosti 

VSŠ Alojz Razpet in generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 

odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Elvira Šušmelj. Po njenih besedah, je 

dobrodošlo, da se Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2017-2020 pripravlja hkrati s pobudo MIZŠ za pripravo 

nacionalne strategije višjega šolstva, pri čemer je potrebno upoštevati, da so ključna ciljna skupina 

študenti ter temu prilagoditi aktivnosti. Kot je še poudarila generalna direktorica Elvira Šušmelj, MIZŠ 

podpira Skupnost VSŠ in pozdravlja izbrana strateška področja. 

 

Predsednik Skupnosti VSŠ Alojz Razpet je poudaril, da je pri pripravi razvojnega načrta potrebno 

upoštevati realizacijo in finančne zmožnosti Skupnosti VSŠ ter izbrati ključne projekte, ki bodo kot taki 

tudi izvedeni. Na skupščini je bilo prisotnih 35 predstavnikov 47 višjih strokovnih šol. Pregled 

pripravljenega strateškega dela razvojnega načrta in pripravo končnih projektov kot del razvojnega 

načrta Skupnosti VSŠ s člani skupščine vodita svetovalca ORVI Consultus Mitja Cimerman in Sandi 

Jerman. 

     
   
 

Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ 
 
Šestčlansko Komisijo za kakovost Skupnosti VSŠ vodi mag. Gabrijela Kotnik. Ostali člani odbora so: dr. 
Branko Škafar, ga. Marija Sraka, dr. Anita Goltnik Urnaut, dr. Andreja Križman in mag. Tjaša Vidrih.  
  
Komisija se je sestala na štirih sestankih, in sicer 24. 3. 2017 (ŠC Slovenj Gradec), 18. 4. 2017 (ŠC Celje), 
14. 9. 2017 (ŠC Slovenj Gradec) in 19. 10. 2017 (BIC Ljubljana). 3 seje Komisije so potekale 
korespondenčno – po e-pošti (30. 5. 2017, 27.10. 2017 in 6. 11. 2017). Vsa srečanja komisije so bila v 
povezavi z naslednjimi dogajanji: pregled dela komisije in zastavitev plana izvedbe aktivnosti do konca 
leta, organizacija letne konference, posodobitev sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šola, 
pregled in posodobitev Pravilnika o priznanjih Skupnosti VSŠ, izvedba razpisa za podelitev priznanj 
Skupnosti VSŠ, izvedba razpisa za podelitev Diplome Skupnosti OVSŠ po Modelu OVSŠ, vključitev v 
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Razvojni načrt Skupnosti VSŠ. Komisija za kakovost se je tudi dogovorila o načinu dela in predvsem o 
ažurni administrativni podpori pri izvedbi, načrtovanju, organizaciji in izvedbi aktivnosti komisije. 
 
V letu 2017 je Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ realiziral naslednje naloge:  

 posodobitev zahtev sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah (pripravili dr. 
Branko Škafar in Tatjana Žagar); 

 izvedba razpisa za podelitev Diplome Skupnosti VSŠ za odličnost (ocenjevalka vlog je bila 
Marija Sraka) – podeljena je bila prva diploma za odličnost Šolskemu centru Nova Gorica;  

 2 delavnici za ravnatelje, predsednike in člane komisij za kakovost v VSŠ:  
• MODEL ODLIČNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL – kako do vloge in  kako se samooceniti 

po kriterijih modela? (izvajalka: mag. Tatjana Žagar),  
• SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ IN IZPOLNJEVANJE MERIL NAKVIS-a (izvajalec dr. 

Branko Škafar).  
• Sistem vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah  (izvajalec dr. Branko Škafar);  

 izvedba 7. konference kakovosti z naslovom: Kakovost danes za jutri; 
 priprava Pravilnika za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ in izvedba razpisa za podelitev 

priznanj,  
 izvedba projekta KA1-IHE-9/17, izvedba predstavitve Modela odličnosti Univerzi Alfa BK 

(izvajalec: dr. Branko Škafar). 
 

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 Alicia-Lenor Sauli-
Miklavčič. Pri pripravi in organizaciji konference je sodelovala poslovna sekretarka Skupnosti Jasmina 
Poličnik. 
 
Posodobitev zahtev sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah  
V okviru Komisije za kakovost je nastala ideja za prenovo zahtev Sistema vodenja kakovosti v VSŠ (2. 
izdaja). Prenovljen dokument je skladen z ESG 2015, ISO 9001:2015. Pripravljen je tudi za vnos povezav 
za ISO 210001 in Merila za zunanjo evalvacijo VSŠ.  
 
Prenovljena merila je predstavil dr. Brako Škafar na 7. konferenci kakovost v višjih strokovnih šolah, 
21. novembra 2017 v Novem mestu. 
 

Pravilnik za podelitev priznanj skupnosti VSŠ 

V letu 2017 je Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ pregledali veljavni Pravilnik za podelitev priznanj 
Skupnosti VSŠ, predlagala dopolnitve ter ga dala v potrditev Upravnemu odboru. Na podlagi sprejetega 
pravilnika (verzija 2) je bil izveden javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev zaslužnega priznanja 
vsem, ki go pomembno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu višjega strokovnega 
izobraževanja.  
 
Na razpis Skupnosti je pravočasno prispelo 5 predlogov. Komisija je predloge obravnavala in pripravila 
predlog za podelitev dveh pisnih priznanj in enega zlatega častnega znaka. V letu 2017 so bila, v skladu 
s sklepom Upravnega odbora Skupnosti, podeljena 3 pisna priznanja Skupnosti VSŠ, in sicer: 
• Alicii-Leonor Sauli-Miklavčič za izjemni prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju Skupnosti 
in višjega strokovnega šolstva ter za izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja 
in izmenjavo dosežkov na tem področju, 
•  Dr. Branku Škafarju za dolgoletno uspešno delo v organih Skupnosti VSŠ in izjemne dosežke na 
področju razvoja sistema kakovosti v višjem šolstvu, 
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•  Nastji Beznik za izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja in izmenjavo 
dosežkov na tem področju.  
 

   
 
Podelitev je potekala v sklopu 7. konference kakovost v višjih strokovnih šolah, ki je potekala 21. 
novembra 2017 v Novem mestu. Komisija za kakovost predlaga, da se ponovno preveri Pravilnik za 
podelitev priznanj Skupnosti VSŠ. 
 
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. 
 
Vse preostale aktivnosti so podrobneje opisane pod projekti Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ.  
 

Odbor za mednarodno dejavnost Skupnosti VSŠ 
 
V letu 2017 so bili za mednarodno sodelovanje zadolženi: dr. Blanka Vombergar, Alicia Leonor Sauli 
Miklavčič, mag. Janez Damjan, Helena Jurše Rogelj, Breda Perčič in Jasmina Poličnik, sekretarka 
Skupnosti VSŠ. 
 
Skupnost VSŠ je aktivna in mednarodno prepoznana članica EURASHE in soustanoviteljica 
mednarodnih zvez CHAIN5 in VET4EU2.  
 
Glede na načrt prijav projektov 2017 je sekretariat izvedel naslednje prijave projektov:  

Načrt in realizacija prijav projektov 2017 
Ime projekta Rok prijave Vsebina Status 

MIZŠ predlog  Priprava predloga, sledenje 
diplomantom, projekcija 
potreb 

Potrebna 
zakonodajna 
sprememba. 

KA3 – VET and business 
partnership on WBL and 
apprenticeship, LOT 1  

17/1/2017  Kakovostno praktično 
izobraževanje. 

Projekt je bil 
odobren. 

KA103, Konzorcij za 
mobilnost 2017 

2/2/2017 Akreditacija konzorcija 
Prijava mobilnosti 

Projekt je bil 
odobren. 

KA107, Konzorcij za 
mobilnost 2017 

2/2/2017 Mobilnosti osebja v Srbijo in 
Korejo. 

Projekt je bil 
odobren -Srbija.  
Ne – Koreja. 
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KA2, Strateška 
partnerstva/Krepitev 
zmogljivosti/Koalicije znanja 

9/2/2017 Sledenje PRI in 
diplomantom 

Projekt je bil 
odobren. 

Promotion of STEAM 9/2/2017 Ozaveščanje in promocija 
kompetenc STEAM 

Projekt ni bil 
odobren. 

MIZŠ, dodatek E+2016 31/3/2017 Dodatek k študentski 
mobilnosti. 

Projekt je bil 
odobren. 

Raectivate 35+ 1/4/2017 Spodbujanje 35+ 
nezaposlenih k ponovni 
aktivaciji na trgu dela. 

Projekt ni bil 
prijavljen zaradi 
sofinanciranja. 

KA2, ROEVEM 9/2/2017  Projekt ni bil 
odobren. 

 
Odobreni so bili projekti:  

 SAT- Smart Electronic System for Tracking Apprenticeships. Pridobljena sredstva so v višini 
223.812 €, trajanje projekta je predvideno od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2020. 
Skupnost VSŠ je nosilec projekta. 

 ApprenticeQ- Mainstreaming Procedures for Quality Apprenticeships in Educational 
Organizations and Enterprises. Pridobljena sredstva so v višini 36.686 €, trajanje projekta je 
predvideno od 1. oktobra 2017 do 31. avgusta 2020.  

 Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij – dodatek MIZŠ k mobilnostim študentov, v 
višini 3.240 €. Projekt smo v letu 2017 tudi zaključili.  

 KA1-HE-58/17 - mobilnost osebja in študentov med državami programa 2017 (57 mobilnosti). 
Pridobljena sredstva v višini 102.950 €. Trajanje projekta do 31. 5. 2019. 

 KA1-IHE-9/17 - mobilnost osebja med državami programa in partnerskimi državami – Srbija 
2017. Pridobljena sredstva v višini 1.460 €. Trajanje projekta do 31. 5. 2019. 

 
Vložena je bila tudi prijava za dodatek Ad futura 2017 v višini 11.340 € za leto 2017. 
  
Tudi v letu 2017 pa smo 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, 

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

 v okviru KA3 - projekt Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & 
Small and Medium Enterprises/SAPS, kjer sodelujemo kot partner v projektu. 

 Projekta konzorcija za mobilnost : KA1-HE-45/16 in dodatek Ad futura 2016.  
 
Več o aktivnostih v letu 2017 je v poglavjih 5 in 6. 
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2. Razvojni načrt 2017-2020 
 
V razvojnem načrtu Skupnosti VSŠ 2017-2020 so bila definirana naslednja strateška področja:  
 

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

mag. Miran Saksida, Helena Vogrinec 

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

mag. Janez Damjan, dr. Matej Forjan 

Skupni standardi delovanja mag Gabrijela Kotnik, Drago Zupančič 

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

Alojz Razpet, dr. Marijan Pogačnik 

Študenti (Organiziranje dela s študenti skozi obštudijske 
programe) 

mag. Nataša Makovec, mag. Tjaša Vidrih 

 
Znotraj strateških področij je bilo definirano 24 razvojnih projektov različnih prioritet in sicer kot: 
 
A – pomembni projekti (aktivno se izvajajo, imajo nosilca, projektni tim, akcijski načrt v letu 2017); 
B – srednje pomembni projekti (imajo nosilca, akcijski načrt v 2017/18); 
C – projekti na čakanju (nima nosilca, akcijski načrt v letu 2018 ali kasneje). 
  
V juniju 2017 je bila vzpostavljena mreža razvojnih projektov v spletni aplikaciji Freedcamp, kjer vodje 
strateških projektov in vodje projektnih skupin lahko pregledno vodijo delo na projektih (komunikacija, 
nalaganje in izmenjava datotek, urniki srečanj, upravljanje s članstvom v skupini …). Za tehnično 
podporo skrbi sekretarka Jasmina Poličnik.  
  
V sklopu prioritete A so bili realizirani projekti v obsegu kot sledi: 
  

1. Delodajalci (Razvoj dvosmernega sodelovanja z delodajalci) 
 

1.1 Zaposljivost diplomantov 

Namenski cilj: 

Pridobitev podatkov o zaposljivosti diplomantov glede: 

- končane višje šole 
- izobrazba 
- poklic (izbirnost) 
- delovno mesto 
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Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

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

-   

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

Klic ali obisk informacijskega pooblaščenca RS in SURS ter preveri pravne 
možnosti katere podatke (v agregirani obliki) in na kakšen način se lahko 
posreduje iz šol na Zavod RS za zaposlovanje ali iz CEUIVZ na zavod za 
zaposlovanje. 

18. 7.  1 mnenje 

Definiranje katere podatke bi bilo potrebno prenašati iz npr. CEUIVZ na Zavod 
RS za zaposlovanje in nazaj, da dobimo podatke o zaposljivosti diplomantov 

30. 6.  1 poročilo, 
Freedcamp 

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

-   

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

-   

V primeru, da podatki niso dostopni se izdela poročilo v katerem se opredeli 
glavne ovire zbiranja in dostopanja do podatkov.  Poročilo obsega predlog 
rešitve (odprave blokad za vzpostavitve sistema). Predlog se pošlje 
odločevalcem na MIZS in MDDSZ. 

29. 8.  Povzetek 
dogajanja, 
Freedcamp 

Vodja PS: mag. Miran Saksida 
 
Sklep: PS je pridobila mnenje informacijske pooblaščenke, ki meni, da načrtovana sprememba ZOFVIja 
omogoča zbiranje podatkov o zaposljivosti diplomantov v anonimizirani obliki. Obenem pa priporoča 
dodatno ureditev tega področja s podzakonskim aktom. PS je posredovala mnenje IP na MIZŠ. Drugih 
aktivnosti zaradi zakonodajnih ovir PS do nadaljnjega ne more izvesti.  

 

 

1.3 Ugotavljanje bodočih potreb delodajalcev (pilotski projekt VŠS Celje) 

Namenski cilji: 

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

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

 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Določiti nabor podjetij – obstoječih partnerjev VSŠ ŠC Celje. 31. 11. 
2017  

1 seznam 

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

10. 1. 
2018 

1 zapisnik 

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

26. 1. 
2018 

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

Št. odzivov 

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

Št. podjetij 

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

Št. potreb 

Dogovor za vsakoletno partnersko sodelovanje na projektu. Marec 
2018 

zapisnik 

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

Marec 
2018 

zapisnik 

Vodja PS: Alojz Razpet 
 
Sklep: Projekt je v teku, prišlo je do spremembe časovne izvedbe – aktivnosti se nadaljujejo v 2018.  

 

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

 2.1 Vključevanje višjih strokovnih šol v projekte ESS 

Namenski cilj: 

- Enakovrednost višjih strokovnih šol pri kandidiranju na projektih ESS 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

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

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

- - 

Vodja PS: mag. Milena Maček Jerala 
 
Sklep: 30. septembra 2017 je bilo organizirano srečanje MIZŠ in UO tudi na temo vključevanje VSŠ v 
projekte. S strani MIZŠ je bila podana informacija o načrtovanih razpisih: 
 1. JR za spodbude delodajalcem za PRI (v roku 14 dni, objavljena bosta 2 razpisa, najprej za leto 
2016/2017); 
2. JR namenjen študentom za sofinanciranje izrednega študija. Razpis je še v pripravi.   
3. JR za spopolnjevanje – specializacije je v pripravi, prijava bo potekala preko konzorcija šolskih 
centrov. 
 
Druge aktivnosti niso bile realizirane. 

 

 2.2 Sooblikovanje normativov v VSŠ 

Namenski cilj: 

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

Aktivnosti Datum 
realizacije 

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

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

- 

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

 

Vodja PS: dr. Matej Forjan 
 
Sklep: Sestanek je bil predlagan odgovornim na MIZŠ, vendar je zaradi dejstva, da se ta zadeva rešuje v 
okviru Strategije VSŠ, prestavljen v drugo polovico leta 2018, ko bo delovna skupina, ki pripravlja 
Strategijo, prišla do zaključkov. V vmesnem času potekajo neformalni razgovori na temo normativov, 
vendar kakih večjih sprememb pravilnika ni pričakovati. 

 

 2.3 Aktivno sodelovanje VSŠ pri razvoju študijskih programov za izpopolnjevanje  

Namenski cilj: 

- Pospešitev prenove programov in razvoj programov za izpopolnjevanje 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Pregled postopkov/relevantnih dokumentov. 31. 8.  1 pregled, 
Freedcamp 

Analiza zadnjih izkušenj pri prenovah (sestanek Helena Žnidarič). 30. 6.  1 analiza, 
Freedcamp 

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

- - 

Opredelitev aktivnosti za pospešitev postopkov prenove. - - 

Spletna predstavitev postopkov prenove (preglednost). - - 

Opredelitev načina usklajevanja med šolami/programi. - - 

Spodbuditev šol s pripravljenimi programi izpopolnjevanja v začetke 
postopkov. 

- - 

Vodja PS: mag. Janez Damjan. 
 
Sklep: Projekt je bil delno realiziran. Preostale aktivnosti so bile preložene predvidoma na jesen 2018 – 
po sprejetju strategije VSŠ 2018-2026.  

 

2.4 Prenova obstoječih programov 

Namenski cilj: 

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

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

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

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

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

 

Vodja PS: dr. Matej Forjan 
 
Sklep: Sestanek je bil predlagan odgovornim na MIZŠ, vendar je zaradi dejstva, da se ta zadeva rešuje v 
okviru Strategije VSŠ, prestavljen v drugo polovico leta 2018, ko bo delovna skupina, ki pripravlja 
Strategijo, prišla do zaključkov. V vmesnem času potekajo neformalni razgovori na temo normativov, 
vendar kakih večjih sprememb pravilnika ni pričakovati. 

 

3. Skupni standardi delovanja 

 

3.1 Menedžment merjenja in upravljanja praktičnega izobraževanja 

Namenski cilj: 

- Analiza stanja organizacije in izvedbe pri VSŠ 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Priprava ankete za VSŠ. 30. 9.  1 
vprašalnik 

Izvedba anketiranja preko Skupnosti VSŠ. Oktober  1 

Analiza anket. 31. 1. 
2018 

1 

Predlogi izboljšav. 31. 1. 
2018 

1 

Vodja PS: Vesna Poštuvan 
 
Sklep: Opravljene so bile vse aktivnosti v projektu. Predlagane so tudi izboljšave za menedžment PRI. 

 

3.2 Posodobitev merjenja in spremljanja kakovosti 

Namenski cilj: 

- Posodobitev modela odličnosti 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Posodobitev modela odličnosti. 15.5.   1 analiza, 
Freedcamp 

Izveden razpis Model OVSŠ 2017, podelitev diplome za odličnost. 30. 10.  1 razpis, 1 
diploma za 
odličnost 

Vodja PS: mag. Gabrijela Kotnik 
 
Sklep: Projekt je bil izveden. 
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Izvedba razpisa za podelitev diplom za odličnost 

Pripravljen je bil razpis za Diplomo Skupnosti za Na razpis Skupnosti 
višjih strokovnih šol za Diplomo Skupnosti višjih strokovnih šol za 
odličnost se šola prijavi, ko dosega 50 točk in več, od 100 možnih točk. 
Gonilo stalnih izboljšav pa predstavlja stalno notranje in zunanje 
inoviranje ter učenje.  Za ocenjevanje vlog je bila, glede na prispelo eno 
vlogo, izbrana Marija Sraka.   
 
V letu 2017 se je na razpis prijavila 1 VSŠ. razglasitev rezultatov je potekala v sklopu 7. konference o 
kakovosti v VSŠ, Na razpisu je bila prvič podeljena diploma za odličnost Višji strokovni šoli Šolskega 
centra Nova Gorica.   

 

3.4 Nadgradnja evidence 

Namenski cilj: 

- Zagotoviti enostaven dostop do primerljivih podatkov in možno primerljivost 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

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

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

- 

Sistem obdelave podatkov. 2. pol. 
2018 

 

Zagotavljanje anonimnosti podatkov.   

Prilagoditev računalniškega programa evidenca.   

Vodja PS: Alojz Razpet 
 
Sklep: V decembru 2017 so se pričele aktivnosti s srečanjem s predstavniki ene od VSŠ. Aktivnosti so se 
nekoliko prilagodile uveljavljanju nove EU odredbi o varovanju osebnih podatkov, katera se dotika tudi 
Evidence. Načrtovano je, da bodo aktivnosti zaključene do decembra 2018. 

 

3.6 Usposabljanje za kakovost 

Namenski cilj: 

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

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Organiziranje posvetov, konferenc, okroglih miz. 20. 11. in 
21. 11.   

2 

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

18. 5.in 9. 
11. 

2 

Nuditi svetovanje na področju kakovosti. Po 
potrebi 

Po potrebi 
VSŠ in 
sproti 



 

 

Vse na enem mestu    

 SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2017    stran 25 

VSŠ in 
sproti. 

Predstavitev meril in aktivno sodelovanje pri pripravi meril VSŠ. 30. 11. 1 

Svetovanja šolam pri vzpostavljanju in razvijanju sistema kakovosti. Po 
potrebi 
VSŠ in 
sproti. 

Po potrebi 
VSŠ in 
sproti. 

Vodja PS: dr. Branko Škafar 
 
Sklep: Projekt je bil izveden.  

Delavnica Kakovost v VSŠ: MODEL ODLIČNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL – KAKO DO VLOGE 
IN  KAKO SE SAMOOCENITI PO KRITERIJIH MODELA? 

18. maja na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana potekala delavnica z naslovom: MODEL 
OVSŠ: KAKO DO VLOGE IN  KAKO SE SAMOOCENITI PO KRITERIJIH MODELA?, ki jo je izvedla mag. 
Tatjana Žagar. Osrednji namen delavnice je bil Usposobiti za pripravo Vloge za kandidiranje za DSO,  
spoznati pomen prikaza dejavnikov, ki vplivajo na rezultate z vidika njihovega doseganja ter vodenja 
izboljšav in kako se samooceniti po kriterijih modela. 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 (kako smo delovali – kaj so pokazali rezultati takega delovanja in kako jih merljivo prikazati), 
ovrednotili pomen pristopov k prikazovanju doseženih rezultatov VSŠ (vrednost prikazov trendov in 
primerjav, ki kažejo odličnost; kako priti do primerjalnih  podatkov), pregledali kriterije ocenjevanja – 
kako se samooceniti in se umestititi v razpon točk Modela odličnosti VSŠ in pregledali kako uporabiti 
podatke samoocene in zunanje ocene za nadaljnje izboljšanje. Delavnica je bila namenjena ravnateljem 
višjih strokovnih šol, predsednikom in članom komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in 
notranjim presojevalcem. Delavnice se je udeležilo 9 oseb iz 8-ih različnih višjih strokovnih šol (6-ih 
javnih in 2-ih zasebnih).   

 
 

Delavnica Kakovost v VSŠ: SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ IN IZPOLNJEVANJE MERIL 
NAKVIS-a 

9. novembra 2017 je na Ekonomski šoli Celje, višji strokovni šoli potekala delavnica z naslovom: SISTEM 
VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ IN IZPOLNJEVANJE MERIL NAKVIS-a, ki jo je izvedel dr. Branko Škafar. 
Osrednji namen delavnice je bil je seznaniti udeležence delavnice z osnovami kakovosti in odličnosti, s 
poudarkom na Višjih strokovnih šolah  in je namenjen vsem, ki se do sedaj s temi pojmi niso srečevali 
ali pa želijo svoje znanje o tem obnoviti. Tako smo pogledali opredelitev kakovosti in odličnosti, 
predstavili Zahteve sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah, opredelili vsebine Poslovnika 
kakovosti, notranje presoje, samoevalvacijskega poročila. Podrobno smo se dotaknili Meril NAKVISa in 
njihovega izpolnjevanja. Delavnica je bila namenjena ravnateljem višjih strokovnih šol, predsednikom 
in članom komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in notranjim presojevalcem. Delavnice 
se je udeležilo 12 oseb iz 8-ih različnih višjih strokovnih šol (5-ih javnih in 3-ih zasebnih).   
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7. KONFERENCA KAKOVOST V VSŠ 

7. konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah je potekala 21. 11. 2017 na GRM – center biotehnike 
in turizma v Novem mestu. Namenjena je bila predstavnikom komisij za kakovost na višjih strokovnih 
šolah, ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, 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 58 predstavnikov iz 18 javnih 
in 5 zasebnih višjih strokovnih šol, MIZŠ in NAKVISa. 
 
V uvodu je gostiteljica Helena Jurše Rogelj pozdravila navzoče, predstavila institucijo in poudarila, da 
so šola, kjer so vrednote posebej izpostavljene in kot taka pot srca. Predsednica Komisije za kakovost 
Skupnosti VSŠ, mag. Gabrijela Kotnik in predsednik Skupnosti VSŠ Alojz Razpet sta se pridružila 
uvodnemu pozdravu gostiteljice, medtem ko je mag. Katja Dovžak kot predstavnica Ministrstva za 
izobraževanja, znanost in šport poudarila pomembnost strategije višjega strokovnega izobraževanja, 
ki je v pripravi.  
 
Izpostavljen je bil namen konference, ki je letos potekal pod motom 'Kakovost danes za jutri’. 
Organizator konference je Komisija za kakovost pri Skupnosti VSŠ, ki nadaljuje cilje in smernice za 
zagotavljanje kakovosti v višjih strokovnih šolah.  
 
Moto letošnje konference je povezoval 3 plenarna predavanja:   

• Dr. Ivan Leban, direktor NAKVISa, je predstavil obstoječe stanje terciarnega izobraževanja v 
Sloveniji. Poudaril je, da kljub razpravam o izobraževanju usmerjenemu k študentu, učnih izidih, 
vseživljenjskemu učenju, skupnih programih, uporabi IKT … izobraževalni sektor v Sloveniji (in zlasti 
visoko šolstvo) še vedno uporabljajo neustrezne metode izvajanja izobraževanja. Študijski programi 
komaj sledijo družbenim zahtevam in zahtevam gospodarskega sektorja.  

• Jaap Ten Have je prestavil razvoj najmlajše izmed visokih strokovnih šol 
Hogeschule Weindschmidt iz Almere (Nizomemska). Ključno za nastanek in hitro 
rast njihove institucije so potrebe lokalnih delodajalcev, ki s šolo pri oblikovanju 
programov sodelujejo na 3 načine: preko strateškega načrtovanja, preko 
povezovanja in operativne ravni (zunanji predavatelji, učenje na delovnem mestu, 
co-makership princip, ocena potreb delovne sile – izvajajo predstavniki 
delodajalcev). Rdeča nit njegovega prispevka je bila misel kaj je pomen kakovosti 
danes za jutri. Co-makership je ključni koncept sodelovanja študent-delodajalec-
šola, ki uvaja koncept praktičnega izobraževanja študenta in podjetja kot 
konkretnega projektnega sodelovanja od zamisli preko realizacije do plasiranja 
končnega produkta/storitve na trg.   

• Sandra Feliciano je kot presojevalka ISO standardov sodelovala tudi pri oblikovanju standarda 
21.0001, ki je namenjen upravljanju in vodenju izobraževalnih institucij. Nov standard bo objavljen 
predvidoma v marcu 2018.  

• Kot zadnji prispevek je bil predstavljen projekt BuildPHE s strani vodje projekta 
Alicie-Leonor Sauli-Miklavčič in dr. Anite Goltnik Urnaut.  Projekt je bil predstavljen 
skozi namen, rezultate, opravljene aktivnosti in konkretno orodje, ki je bilo v 
projektu razvito. V projekt so bile vključene 3 institucije: Višja šola za gostinstvo in 
turizem Bled, Alma mater Europea in Šolski center Slovenj Gradec. Dr. Goltnik Urnaut 
je predstavila konkretne aktivnosti v katere so bile institucije vključene: uporabile so 
razvito metodologijo za samoevalvacijo, pripravile so samoevalvacijsko poročilo, 
zbrale primere dobrih praks ter pripravile načrte izboljšav, kijih bodo vpeljale na 
lastni instituciji. Vse zbrano je na voljo tudi kot podporna dokumentacija orodju, ki 
je na voljo na spletni strani projekta.   
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Program se je nadaljeval z okroglo mizo 'Znanje za uspešno kariero', ki jo je moderirala Alicia-Leonor 
Sauli-Miklavčič, v kateri so sodelovali mag. Katja Dovžak (vodja sektorja za višje šolstvo na MIZŠ), dr. 
Ivan Leban(direktor NAKVISa), Jana Štajdohar (predstavnica diplomantov, GRM Novo mesto), Martina 
Požek (predstavnica študentov, ŠC Novo mesto), mag. Gabrijela Kotnik (predsednica Komisije za 
kakovost Skupnosti VSŠ),  Matevž Čadonič (mentor PRI, ŠC Novo mesto) in Damjan Golob (predstavnik 
delodajalcev, REM d.o.o.).  
 

 
 
V nadaljevanju je potekala podelitev priznanj Skupnosti VSŠ ter podelitev diplome za  odličnost.  
 
V popoldanskem delu je bilo predstavljenih 9 strokovnih referatov, ki so bili razvrščeni v naslednje 
tematske sklope: vodenje kakovosti, kakovost izobraževanja, kakovost izobraževanja in vodenj 
kakovosti ter kakovost študentskega sodelovanja. Vsi referati so zbrani v Zborniku referatov, ki je 
pripravljen v elektronski obliki. 

 

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

 

4.1 Profesionalizacija organiziranosti in delovanja Skupnosti VSŠ 

Namenski cilj: 

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

 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

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

- - 

Sistemizacija delovnih mest. - - 

Lokacija in sedež Skupnosti VSŠ. 
 

- - 

Pravila notranjega delovanja Skupnosti VSŠ. - - 

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

- - 

Izdelava pravil za enakovredno sodelovanje javnih in zasebnih šol. - - 

Animacija vključevanja članic v aktivno delovanje Skupnosti VSŠ. - - 
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Vodja PS: Alojz Razpet 
 
Sklep: Projekt ni bil izveden. Izvedba aktivnosti se prične v 2018.  

 

4.2 Organiziranje in opravljanje poslovnih storitev za članice Skupnosti VSŠ 

Namenski cilj: 

- Pomoč članicam skupnosti, poenotenje postopkov in dokumentov 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Formiranje tima. -   -   

Zagotoviti pravno svetovanje – najem odvetniške pisarne. -   -   

Svetovanje pri projektih.  -   -   

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

Zagotoviti storitve računovodstva  – zasebne šole -   -   

Vodja PS: dr. Nejc Zakrajšek 
 
Sklep: Projekt ni bil izveden. Vodja projektne skupine predlaga, da se glede na nezanimanje za 
sodelovanje VSŠ, projekt umakne iz razvojnega načrta.  

 

4.3 Aktivno vključitev v pripravo nacionalne strategije višjega šolstva 

Namenski cilj: 

- Izdelava Strategije razvoja višjega  šolstva 
 

Aktivnosti Datum 
realizaci
je 

Indikatorji 

Formiranje tima. 
 

30. 6.    1 seznam 

Podati pobudo MIZŠ, da začne s pripravo Strategije. 22. 8.   1 srečanje 

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

Vodja PS: dr. Blanka Vombergar 
 
Sklep: Projekt je v teku.  

 

Delovno skupino za pripravo Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2018-2026 

19. septembra 2017 je MIZŠ imenoval delovno skupino za pripravo 
Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2018-2026. Skupnost 
VSŠ je predlagala dr. Blanko Vombergar, mag. Natašo Makovec in 
Tineta Brodnjaka kot predstavnika delodajalcev. MIZŠ je predlagane 
člane potrdil in v DS imenoval tudi predsednika Skupnosti VSŠ Alojza 
Razpeta.  
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Do konca l. 2017 se je DS sestala trikrat: 3. 10., 17. 10. in 7. 11. Na srečanjih se je postavil okvir 
dokumenta in opredelilo področja, ki jih mora strategija izpostaviti. Dogovorilo se je za način dela, 
nosilce posameznih vsebin strategije ter roke. V teku je analiza stanja. 

 

 4.4 Izobraževanje delavcev 

 

Namenski cilj: 

- Izvajanje spopolnjevanja ravnateljev, predavateljev, referentov 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Formiranje tima. 30. 6. 1 seznam 

Izbor tem in programov spopolnjevanja. - -  

Priprava načrta spopolnjevanja. - - 

Organizacija izobraževanj za višje šole. - - 

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

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

- V okviru kakovosti usposabljanja potekajo po posebnem projektu 3.6. 
- Izobraževanje za referente se prestavi na pomlad 2018. 

 

4.5 Internacionalizacija (tuji trgi) 

Namenski cilj: 

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

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Formiranje tima. 19. 6. 1 srečanje 

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

2. 10. 1 predlog 
kodeksa 

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

- - 

Sodelovanje pri pripravi sprememb zakonskih in podzakonskih aktov - - 

Internacionalizacija učnih izidov. - - 

Promocija programov E+ za študente in predavatelje. - - 

Vodja PS: Žan Dapčević 
 
Sklep: Projekt v teku.  
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4.6 Promocija Skupnosti VSŠ in višjega šolstva 

Namenski cilj: 

- Povečati prepoznavnost višješolskega študija 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Formiranje tima. 23. 6. 1 srečanje 

Priprava Media plan. - - 

Delavnica PR. - - 

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

Po 
potrebi. 

- 

Organiziranje tiskovne konference. - - 

Vodja PS: dr. Marijan Pogačnik 
 
Sklep: Projekt v teku.  

 

Izvedeni promocijski dogodki: 

- izveden je bil nastop na Informativi 2017 (skupno promocijsko gradivo: letaki in žogice, 
promocijsko gradivo posameznih VSŠ), 

- izvedene so bile 3 predstavitve svetovalnim delavcem (Višješolska prijavna služba), 
- izvedene so bile 3 predstavitve dijakom srednjih šol v Celovcu (Skupnost VSŠ), 
- objavljen je bil 1 intervju na spletni strani podjetja 2TM (promocija za tuje študente), 
- izdani sta bili 2 uradni izjavi za medije, 
- organizirana je bila okrogla miza Višješolsko izobraževanje kot konkurenčna prednost (20. 11. 

2017), 
- delavnica o komuniciranju z mediji in javnim nastopanjem (20. 11. 2017), 
- foto in video natečaj Utrip višješolskega izobraževanja.  

 

Objave za daljša obdobja:   

- Družina (tiskana verzija, spletna 
objava), 

- revija Študent-priloga Informativni 
dnevi (spletna izdaja, spletna objava 
na portalu, 3xbannerji, 2xmailing 
lista), 

- Fax vpisnik (1x tiskana izdaja, 
1xspletna objava na portalu, 
1xbanner), 

- sponzorirana objava na Facebooku 
3x (Vpiši se na višjo strokovno šolo – 
od 28. 8. do 1. 9.; Ujemi zadnji rok za vpis), 

- 2x nagradna igra na Facebooku (Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled). 
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Objave v dnevnih medijih: 

- četrtek, 9. 2. 2017 – Radio Velenje, 
- četrtek, 9. 2. 2017 – Radio Antena, 
- četrtek, 9. 2. 2017 – portal Mladi.smo, 
- petek, 10. 2. 2017 –  Radio Ognjišče (osrednji informativni oddaji, ob 15. in 18. uri, skupaj z 

izjavo predsednika Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije Alojza Razpeta) in 
spletna stran Radia Ognjišče (celoten članek, skupaj z intervjujem s predsednikom Skupnosti 
višjih strokovnih šol Republike Slovenije Alojzom Razpetom), 

- petek, 10. 2. in sobota, 11. 2. 2017 – informativni program Radia Celje, 
- ponedeljek, 13. 2. 2017 – Slovenska tiskovna agencija STA, 
- ponedeljek, 13. 2. 2017 – spletna stran 24 ur.com, 
- ponedeljek, 13. 2. 2017 – osrednja informativna oddaja Svet na Kanalu A, 
- sreda, 15. 2. 2017 – informativni program Radia 1 (izjava predsednika Skupnosti višjih 

strokovnih šol Republike Slovenije Alojza Razpeta), 
- sreda, 22. 2. 2017 – informativna oddaja Tele M na Televiziji Maribor, gosta vodja projektov 

pri Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije Alicia Leonor Sauli Miklavčič in Igor 
Hovnik, nekdanji študent Tehniškega šolskega centra Maribor, 

- ponedeljek, 6. marec 2017 – Radio Triglav Jesenice (intervju s predsednikom Skupnosti višjih 
strokovnih šol Republike Slovenije Alojzom Razpetom), 

- ponedeljek, 17. april 2017 – prispevek v informativnem programu RTV Slovenija, 
- torek, 25. julij 2017, informativni program Radia 1 (izjava vodje projektov Skupnosti VSŠ 

Alicie Leonor Sauli-Miklavčič), 
- torek, 25. julij 2017, Radio Štajerski val, (izjava vodje projektov Skupnosti VSŠ Alicie Leonor 

Sauli-Miklavčič), 
- sreda, 26. julij 2017, informativni program Radia Celje spletna stran Novega tednika in Radia 

Celje (izjava vodje projektov Skupnosti VSŠ Alicie Leonor Sauli-Miklavčič), 
- nedelja, 30. julij 2017, Skupni nočni program regionalnih radijskih postaj Slovenije, slišan na 

naslednjih radijskih postajah: Radio Murski val, Radio Celje, Radio Ptuj, Radio Velenje, Radio 
Slovenske Gorice, Koroški radio, (izjava vodje projektov Skupnosti VSŠ Alicie Leonor Sauli-
Miklavčič), 

- četrtek, 17. avgust 2017 – snemanje intervjuja s predsednikom 
Skupnosti VSŠ Alojzom Razpetom, za časopis Novi tednik in 
Radio Celje, 

- petek, 25. avgust 2017, informativni program Radia 1 (izjava 
predsednika Skupnosti VSŠ Alojza Razpeta), 

- petek, 25. avgust 2017, Radio Rogla (izjava predsednika 
Skupnosti VSŠ Alojza Razpeta), 

- ponedeljek, 28. avgust 2017, informativna oddaja Radia 
Ognjišče in večerna oddaja Mozaik dneva (intervju – predsednik 
Skupnosti VSŠ Alojz Razpet), 

- ponedeljek, 28. avgust 2017, plačljiv članek v Delu, 
- sreda, 30. avgust 2017, Časopis Celjan. 

 

Priprava in izdelava promocijskega gradiva: 

- plakati višješolsko strokovno izobraževanje, 
- informacijski letaki, 
- antistresne žogice, 
- kemični svinčniki, 
- bloki, 
- mape, 
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- e-publikacija primeri dobrih praks študentov in diplomantov.   

 

Spletna stran: 

- ažuriranje informacij, 
- nadgradnja – 1. primeri dobrih praks študentov in diplomantov, baza E+ Alumni klub, 
- izvedena je bila digitalna promocija preko Google Adwords v času 2. roka za vpis v VSŠ. 

Ključne besede: izobraževanje ob delu (največ vpisov), kam po srednji šoli, nadaljevanje 
izobraževanja, praksa v tujini. 

 

Osrednje teme promocijskih aktivnosti: promocija 1. in 2. roka za vpis na višje strokovne šole, 
promocija/predstavitev višješolskega izobraževanja in prednosti višješolskega izobraževanja; visoka 
zaposljivost višješolskih diplomantov, praksa v tujini, Erasmus+. 

 

Sejmi in predstavitve 
V petek, 27. in soboto, 28. januarja 2017, je na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal sejem 

izobraževanja in poklicev – 9. Informativa. Sejem 

poteka enkrat na leto, pred informativnimi dnevi in na 

enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, 

ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do 

višješolskih in visokošolskih ter podiplomskih 

programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, 

jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd. Sejem 

obiskovalcem ponuja informacije o poklicih in druge 

pomembne informacije, povezane z izobraževanjem. Od tega, kateri poklici obetajo, kje in kako 

pridobiti štipendijo, kako urediti bivanje v času šolanja, katera podjetja nudijo prakse in katera (prve) 

zaposlitve, kako študirati ali se zaposliti v tujini ipd.  

Obenem je sočasno potekala tudi prva Arena mladih s ponudbo prostočasnih aktivnosti za mlade. 

Letošnjo Informativo je obiskalo rekordno število obiskovalcev, več kot 24.000 bodočih dijakov, 

študentov in odraslih. 

Bodočim študentom so se predstavile tudi nekatere višje strokovne šole, tiste VSŠ, ki pa se sejma niso 

udeležile, smo jih promovirali v okviru Skupnosti VSŠ.  

 

Skupnost je koordinirala sodelovanje naslednjih višjih strokovnih šol: 

 ŠOLSKI CENTER KRANJ 
 B&B IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE / IZOBRAŽEVALNI CENTER ENERGETSKEGA SISTEMA 
 GZS CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE 
 GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 
 ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA 
 ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA PROMETNA ŠOLA MARIBOR 
 VSŠ ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED 

 

Samostojno so se predstavile še višje strokovne šole: 

 BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO 
 BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA 
 GEA COLLEGE, CVŠ 
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 IAM – INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE LJUBLJANA 
 VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA 
 ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA 
 VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ACADEMIA 

 
Svetovalne službe na področju poklicnega usmerjanja 
Tudi v letu 2017 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 letu 2017 smo 
izvedli 3 predstavitve svetovalnim delavcem (Višješolska prijavna služba).  
 
Predstavitve na srednješolskih institucijah  
V letu 2017 smo 21. februarja izvedli 3 predstavitve o možnosti študija v Sloveniji, ki so potekale 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. Višje strokovne šole je 
predstavljala Jasmina Poličnik. Skupnost VSŠ si bo prizadevala skupaj z vsemi višjimi strokovnimi šolami 
za večjo prepoznavnost višjega šolstva, poudarjala bo možnosti in prednosti stopenjskega študija, 
posebnosti pri vpisu in s tem zagotavljala večji vpis v višješolske programe. Vsekakor je 
prepoznavnost  in s tem tudi vpis odraz kakovostnega izvajanja izobraževanja in sodelovanja z 
delodajalci. 

 

Foto in video natečaj Utrip višješolskega izobraževanja 

Od 6. oktobra do 8. decembra 2017 je potekal foto in video natečaj Utrip 
višješolskega izobraževanja, katerega namen je bil spodbuditi 
kakovostno fotografijo in videoprodukcijo na višjih strokovnih šolah v 
Sloveniji ter kreativnim višješolskim študentom ponuditi možnost 
predstavitve širši javnosti.  

Tematika natečaja je bil pogled študentov na višješolsko izobraževanje 
in prednosti tovrstnega izobraževanja. Vsebina natečaja je bila 
prepuščena študentom, morala pa se je dotikati področja višjih 

strokovnih šol in višješolskega strokovnega izobraževanja.  

Natečaja so se lahko udeležili študenti višjih 
strokovnih šol z veljavnim študentskim statusom v 
razpisanem študijskem letu. Starostne omejitve ni 
bilo, prav tako ni bilo pomembno ali gre za redne ali 
izredne študente.  

Na natečaj je prispelo 35 foto/video izdelkov, med 
katerimi je strokovna žirija izbrala najboljše tri v 
posamezni kategoriji. Nagradni sklad skupno znašal 
1. 000 evrov. Nagrajene fotografije in video 
posnetke bomo v Skupnosti VSŠ uporabili v 
promocijske namene v letu 2018.   

 

 

Okrogla miza Višješolsko izobraževanje kot konkurenčna prednost  

20. novembra 2017 smo v prostorih Pošte Slovenija v Ljubljani ter v sodelovanju s Šolskim centrom za 
pošto, ekonomijo in telekomunikacije, pripravili prvo v nizu okrogli miz, katerih namen je promocija 
višješolskega izobraževanja. Častni gost okrogle mize je bil evropski poslanec in poročevalec za 
program Erasmus+ dr. Milan Zver. Osrednje teme okrogle mize, o kateri so bili obveščeni tudi mediji, 
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so se navezovale na prednosti višješolskega izobraževanja, 
Erasmus+, vključeni pa so bili tudi pogledi in izkušnje tako 
skupnosti, uspešnega nekdanjiega študenta / diplomanta, 
pogledi kadrovika ipd.  

 

 

Predavanje o komuniciranju z mediji in javnem nastopanju 

Po okrogli mizi Višješolsko izobraževanje kot konkurenčna prednost, je 20. novembra 2017 v prostorih 
BIC-a Ljubljana potekalo predavanje komuniciranju z mediji in javnem nastopanju. Prisotni so bili 
nekateri člani upravnega odbora Skupnosti VSŠ. 

 

  

5. Študenti (Organiziranje dela s študenti skozi obštudijske programe) 

5.3 Organiziranje študentov Višjih strokovnih šol - tekmovanja 

Namenski cilj: 

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

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

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

29. 6.  1 seznam 

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

9. 9. 1 analiza 

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

1 3 
pododbori 

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

- - 

Vodja PS: Lidija Grmek Zupanc 
 
Sklep: Projekt v teku.  

 

5.5 Organizirano delovanje študentov 

Namenski cilj: 

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

Indikatorji 

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

- - 

Izvedba ankete med predstavniki ŠS. - - 

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

- - 

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

 

5.6 Delo s študenti s posebnimi potrebami 

Namenski cilj: 

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

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Analiza stanje na šolah in pri delodajalcih, nabor problemov, ki se pojavljajo 
pri delu s študenti s posebnimi potrebami. 

22. 11.  1 

Priprava posebnih oblik izobraževanj za zaposlene na VSŠ, delodajalce, 
študente … 

20. 9.  2 predloga 

Izvedba prvih izobraževanj. V teku. - 

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

 

Kot B projekti so bili opredeljeni: 

3.3 Primerljivost podatkov med višjimi šolami 

5.2 Tematske »poletne« šole na mednarodni ravni 

5.4 Internacionalizacija (študentsko sodelovanje) 

 

Projekta 5.2 in 5.4 nista bila realizirana, medtem ko so se na projektu 3.3 odvile naslednje aktivnosti: 

Namenski cilj: 

- Zagotovitev primerljivih podatkov med višjimi šolami višjega šolstva 
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Aktivnosti Datum 
realizaci
je 

Indikatorji 

Zagotavljanje mednarodno primerljivih podatkov v okviru projekta BuildPHE. 30. 10.  1 
predstavitev 

orodja 

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

- - 

Projekt KA1-IHE-9/17 – pridobitev primerljivih podatkov Univerze Alfa BK 
Beograd. 

30. 9.  1 seznam 
podatkov 

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

 
Projekt KA1-IHE-9/17, predavanja in delavnice v Beogradu na Univerzi Alfa BK 

V tednu od 25. 9. 2017 je dr. Branko Škafar na Univerzi Alfa BK v Beogradu izvedel, preko programa 
Erasmus+, predstavitev modela Odličnosti v VSŠ (Diploma za odličnost v VSŠ). Udeleženci, ki jih je bilo 
okrog 30, so bili dekani in prodekani ter drugi zaposleni iz 4 fakultet omenjene univerze. Prisoten je bil 
tudi rektor Slavko Vukša. Predstavljeni model odličnosti je naletel na odobravanje in velik interes. Vsi 
udeleženci so pripravili tudi vlogo za Diplomo za odličnost. Na koncu so vloge pregledali in se učili 
točkovati. Povprečno je bilo okrog 30 točk. To je primerljivo s šolami v Sloveniji v začetku, preden se 
odločijo za pot k odličnosti. Pri izdelavi vloge so naleteli na podobne probleme kot v naših VSŠ. Imeli 
so svoje podatke, podatkov za primerjanje pa ne. Rezultat mobilnosti je zbran in primerljiv podatek in 
interes univerze, da bi še naprej z nami sodelovali na Modelu odličnosti pa tudi kakovosti. 

 

Aktivnosti, ki bi lahko sledile so sledeče: 

• Univerza Alfa z našo pomočjo začne zbirati primerljive podatke v Srbiji. 

• Univerza Alfa lahko razpiše nagrado za Diplomo za odličnost na fakultetah Srbije. 

• Izvedba izobraževanj za ocenjevalce vlog odličnosti. 

• Predstavitev zahtev sistema vodenja kakovosti v VSŠ in izvedba usposabljanja notranjih 
presojevalcev. 

 

Kot C projekti so bili opredeljeni: 

1.2 Posvet za delodajalce 

3.5 Uskladitev standarda zahtevnosti VŠ diplom 

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

 

Projekti niso bili realizirani. 

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.  
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Višješolsko izobraževanje in delovanje Skupnosti VSŠ smo predstavili tudi na sestanku z  državno 
sekretarko dr. Andrejo Barle Lakota in sodelovali smo pri pripravi strategije višjega strokovnega šolstva 
2018-2026. 
 
V okviru organov ministrstva smo najpogosteje sodelovali s Komisijo za akreditacijo višješolskih 
študijskih programov in višjih strokovnih šol. Še vedno se pojavljajo nejasnosti v zvezi s postopki 
imenovanja predavateljev.  
 
Seja koordinacijskega telesa za poklicno in strokovno izobraževanje MIZŠ 
23. marca 2017 je potekala seja koordinacijskega telesa za 
poklicno in strokovno izobraževanje. Seja je bila namenjena 
predvsem predstavitvi in podajanju morebitnih pripomb na 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju. Sodelujoči so izrazili 
nezadovoljstvo z načinom delovanja Koordinacijskega telesa, saj 
namesto, da bi le-ta imel vlogo posvetovanja z vsemi deležniki, 
ima le bolj informativno vlogo z že znotraj MIZŠ dorečenimi 
dokumenti. Pripombe deležnikov na seji niso imele več 
nikakršnega vpliva na predstavljene dokumente, saj smo bili z njihovo vsebino seznanjeni le nekaj dni 
pred potrditvijo le-teh, kar ni omogočilo konstruktivnega in strokovnega dela koordinacijskega telesa. 

 
3. 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, mag. Nataša Makovec, mag. Janez 
Damjan, mag. Miran Saksida, Alicia L. Sauli Miklavčič, vodja projektov; s strani MIZŠ pa dr. Andreja 
Barle Lakota, Elvira Šušmelj, mag. Katja Dovžak, Nataša Hafner Vojčić. 
 
Predsednik Skupnosti VSŠ, Alojz Razpet je na kratko povzel teme in dogovore sestanka, ki je potekal 8. 
septembra 2016.  
 
Predlagal je nekaj ključnih tem drugega sestanka: 

1. Predstavitev Razvojnega načrta SVSŠ 
2. Pravilnik o normativih za financiranje VSŠ 
3. Strategija razvoja VSŠ 
4. Mednarodni projekti SVSŠ 
5. Projekt spopolnjevanje – specializacija 

 
Elvira Šušmelj uvodoma pozdravi udeležence in jih informira glede odprtih točk v povezavi s prejšnjim 
srečanjem: 

- U Uradnem listu je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji – rezultat usklajevanja s sindikati, največje spremembe so v 
plačni skupini J za delavce uvrščene pod 28. plačni razred.  

- V teku je zbiranje predlogov za imenovanje v delovno skupino za pripravo Strategije razvoja 
VSŠ. Skupnost VSŠ je že oddala predlog 3 kandidatov. 

 
Objavljeni bodo razpisi:  
1. JR za spodbude delodajalcem za PRI (v roku 14 dni, objavljena bosta 2 razpisa, najprej za leto 
2016/2017); 
2. JR namenjen študentom za sofinanciranje izrednega študija. Razpis je še v pripravi.   
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3. JR za spopolnjevanje – specializacije je v pripravi, prijava bo potekala preko konzorcija šolskih 
centrov.  
 
Alojz Razpet informira državno sekretarko, da je Razvojni načrt Skupnosti VSŠ sprejet in katerih 5 
strateških prioritet je bilo določeno (delodajalci, institucionalno okolje, skupni standardi delovanja, 
notranje delovanje Skupnosti VSŠ, študenti). Prvi rezultati aktivnosti razvojnega načrta kažejo, da 
nimamo zakonske podlage za zbiranje podatkov o zaposljivosti diplomantov.  
 
Udeleženci se strinjajo, da je za Strategijo razvoja VSŠ na nacionalni ravni potrebno soglasje ministrice. 
MIZŠ je že pozvalo k oddaji predlogov za sodelovanje v delovni skupini za pripravo strategije. 
 
Mag. Katja Dovžak izpostavi kaj vse je bilo narejeno v preteklem obdobju po sprejemu Bele knjige: novi 
programi, odprti kurikul, SOK … Analiza delovne skupine mora pokazati, kje so ključne točke za 
okrepitev VSŠ sistema in njegove umeščenosti v izobraževanje: PRI izobraževanje kot strokovna 
specializiranost izobraževanja. Dr. Andreja Barle Lakota spodbudi, da VSŠ konkretno/na operativni 
ravni predlagajo področja in aktivnosti, kjer si želijo podpore MIZŠ (tudi predlog oseb in rešitev).  
 
Udeleženci se strinjajo, da Skupnost VSŠ pripravi seznam operativnih ovir za delovanje VSŠ in predlog 
za njihovo reševanje. Skupnost VSŠ pripravi tudi predlog člena za dopolnitev ZVSI, ki bo urejal zakonsko 
podlago za sledljivost VSŠ diplomantov.  
 
Jasmina Poličnik predstavi rezultate raziskave Evroštudent VI in poročila OECD, kjer je razvidno, da je 
VSŠ sistem v primerjavi z drugimi ravnmi izobraževanja podhranjen, navkljub dobrim rezultatom.  Dr. 
Andreja Barle Lakota meni, da se sedanji sistem financiranja v kratkem ne bo spreminjal. V primerjavi 
z VŠ izobraževanjem, kjer je financiranje odvisno od doseganja ciljne vrednosti in je za MIZŠ zavezujoče 
zaradi socialnega sporazuma, za VSŠ taka zaveza ne obstaja. Poudari, da pa je MIZŠ odprto za vse 
predloge za izboljšanje Pravilnika o normativih za financiranje VSŠ znotraj obstoječega sistema 
financiranja. Elvira Šušmelj izpostavi, da največja težava ni v proračunu (na MIZŠ se trudijo, da sedanja 
ureditev ohranja vzdržnost za vse VSŠ in to lahko zagotovijo za naslednji 2 leti), temveč v razmeščanju 
programov. Usmeritev MIZŠ je, da se programov ne razmešča. V naslednjih nekaj letih lahko 
pričakujemo manjše število študentov zaradi upada generacij. V prihodnje bo potrebno razmišljati o 
racionalizaciji mreže višjih šol. 
 
Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič predstavi aktualne projektne aktivnosti Skupnosti VSŠ. Skupnost VSŠ 
trenutno deluje kot konzorcij za mobilnost, kjer spodbuja internacionalizacijo VSŠ; vodi projekt 
PROCSEE (vzpostavitev sistemskih rešitev za boljše in ustreznejše sodelovanje vseh deležnikov TSI) in 
sodeluje v projektih BUILDPHE (krepitev sodelovanja s trgom dela), SAPS (promocija VSŠ in pomena 
PRI v MSP). V tem letu smo pridobili 2 projekta Erasmus K2: SAT(izdelava e-sistema za merjenje in 
vodenje PRI) in ApprenticeshipQ (kakovost PRI). V celoti je vrednost zastavljenih projektnih aktivnosti 
302.346,52 € pri čemer preko projektov Skupnost VSŠ izvaja razvojno dejavnost VSŠ. Izpostavi, da ne 
moremo sodelovati na razpisih, kjer se pričakuje lastna udeležba pri sofinanciranju, saj Skupnost s 
svojimi omejenimi finančnimi viri teh zneskov ne more zagotoviti. Poudari tudi, da je pri projektih kot 
so PROCSEE potrebna aktivna podpora MIZŠ (sodelovanje sektorja v aktivnostih, uporaba logotipa). V 
pripravi je tudi razpis za spodbujanje kompetence podjetništva v TSI in bi bilo nujno, da se vključi tudi 
VSŠ. Dr. Andreja Barle Lakota izrazi vso podporo aktivnostim.  
 
 
 
Preprečevanje »fiktivnega« vpisa tujih študentov 
V torek, 4. 4. 2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport organiziralo informativni dogodek 
Preprečevanje »fiktivnega« vpisa tujih študentov. 
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Dogodek je bil namenjen predvsem zaposlenim v terciarnem izobraževanju, ki so jih zanimala vprašanja 
v zvezi s sprejemom in vpisom tujega študenta iz ne-EU držav, rizičnost držav in dosedanje izkušnje s 
“fiktivnimi” tujimi študenti v Sloveniji. Predstavili so nam pogoje za pridobitev/izgubo dovoljenja za 
bivanje v Sloveniji in kakšne so posledice za študenta in izobraževalno institucijo v kolikor tuj študent 
zapusti Slovenijo. Poleg MIZŠ so na dogodku sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, 
Ministrstva za notranje zadeve in Generalne policijske uprave. 
 
2. svetovni kongres Odprtih izobraževalnih virov 
Na 2. svetovnem kongresu Odprtih izobraževalnih virov (Open Educational Resources, Ljubljana), ki je 
potekal 19. septembra 2017 v Ljubljani, so bile izpostavljene možnosti in prednosti, ki jih ponujajo nove 
tehnologije na področju izobraževalnih virov. Ker sta znanje in 
izobraževanje javno dobro, ne bi smela biti privilegij le-nekaterih in iz 
tega razloga mora le-to biti dostopno vsem. Vsaka država bi morala 
prevzeti odgovornost za zagotavljanje dostopa do brezplačnega 
kakovostnega znanja in izobraževanja od česar ima koristi celotna 
družba. Terciarno izobraževanje mora biti demokratično in 
transparentno in tako tudi odprto družbi in vključeno v skupnosti. 
 
Koordinacijsko telo za poklicno in strokovno izobraževanje MIZŠ 
7. decembra 2017 je MIZŠ pozval k srečanju Koordinacijsko telo za 
poklicno in strokovno izobraževanje. 
 
Predstavljeno je bilo poročilo o izvajanju poskusa vajeništva, ki se 
izvaja na 3 šolah s 56 vajenci. Vključenih je 28 delodajalcev. Razviti 
so bili katalogi praktičnega izobraževanja, ki so na Strokovnem 
svetu PSI v potrjevanju. Delodajalcem jo zapisani razumljivo in 
pripravljeni v sodelovanju z njimi. Delodajalci in šole se sami 
dogovarjajo za prevzem odgovornost za posamezne učne izide. 
Osnutek izvajanja vajeništva je trenutno na zbornicah in bo do konca tega leta pripravljen. Največ je 
razgovorov o načinu ocenjevanja, ki mora biti prilagojeno obstoječi dokumentaciji. Nekaj razgovorov 
že poteka o zaključnih delih izpita. Šole opozarjajo, da so zaradi vajeništva bolj obremenjene in je 
potrebno razmisliti o morebitnih dodatnih zaposlitvah. Interes vseh deležnikov je zelo velik in vsi dvomi 
in problemi se rešujejo uspešno in sproti. Vsaka šola ima svoj način izpeljave vajeništva v dogovoru z 
delodajalci. Delodajalci še vedno pričakujejo, da bodo vajenci, ko pridejo k njim, že vse znali. Še vedno 
niso najbolj osveščeni, da morajo za en del kurikula prevzeti odgovornost sami. Optimizem in 
motivacija je občutna s strani vseh deležnikov. Načrti izvedbe se razlikujejo od šole do šole. Trikotnik 
zbornice, šole, delodajalci je zelo dobro zaživel. Potrebno pa je tudi razviti vajeništvo za izobraževanje 
odraslih in VŽU. Novi programi vajeništva bodo strojni mehanik, papirničar, slikopleskar-črkopleskar in 
steklar. Po raziskavah so delodajalci v več kot 75% pripravljeni tudi z odraslimi osebami sklepati 
vajeništva. Predvsem v programu papirničarstvo pričakujemo v glavnem odrasle vajence. 
 
GZS in OZS sta predstavili potrebe po kadrih in učnih mestih po strokah in regijah. Po besedah OZS je 
Pomurska regija zelo močna pri izvajanju učnih mest, Primorska pa zelo šibka kar zadeva SMP-je.  
GZS je izpostavila 6503 verificiranih učnih mest. Predlog GZS je da se dualni sistem razširi na celotno 
vertikalo. V Koroški regiji ni zanimanja za izvajanje programa mizar kot vajeništvo. V glavnem pa se v 
vseh regijah kaže interes za oblikovalcem kovin – orodjar, celo raje kot strojnega mehanika. Letos 
verificiranih 400 novih učnih mest. Povpraševanje po verifikaciji je veliko. Podravska regija si nujno želi 
vajeništva v programu Gastronom hotelir. Povpraševanje po 25 steklarjih – ŠC Rogaška Slatina; 45 
papirničarjev – LŠ Maribor (Paloma), SPSŠB Ljubljana, ŠC Krško Sevnica. Informacije o razpisanih in 
razmeščenih programih je potrebno uradno objaviti veliko prej kot je to do sedaj, saj informativni dnevi 
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GZS, OZS in delodajalcev potekajo že od novembra, ko informacij o dodeljenih izvedbah programov še 
ni. Javni sklad je letos podelil 1008 kadrovskih štipendij dijakom 1. letnika.  
 
S strani zbornic je bilo izpostavljeno, da je potrebno srečanja izvajati redno in z namenom, da se na 
podlagi regijskih potreb razpisujejo tudi ustrezni programi v ustreznih regijah in v ustreznem številu. 

 
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 2017 je potekala 1 seja 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 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. Projekt je zaključni 
fazi – pripravljen je sinopsis kazalnikov ter pripravlja se nacionalno poročilo projekta.  
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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.  
 
Center RS za poklicno izobraževanje je v sklopu projekta Krepitev kompetenc 
strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda 2016 do 2018, v letu 2017 nadaljeval z izobraževanji, ki so namenjena usposabljanju strokovnih 
delavcev na področju višješolskega izobraževanja zaradi krepitve kompetenc, ki so se, zaradi nenehnih 
sprememb narave vzgojno izobraževalnega dela, izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno 
izobraževalno delo. 
 
Izobraževanja so razporejena v tri različne vsebinske module in obsegajo: 
• Modul 1: Izobraževanje predavateljev višjih strokovnih šol na področju pedagoško-
andragoškega znanja – PAI 
• Modul 2: Izobraževanje strokovnih delavcev višjih strokovnih šol na področju uvajanja in 
zagotavljanja kakovosti – Kakovost 
• Modul 3: Inovativni pristopi v poučevanju. 

 
NAKVIS 
 
Z NAKVISom tesno sodelujemo pri izmenjavi informacij in priporočil za VSŠ na področju zagotavljanja 
kakovosti. Dr. Ivan Leban in Gregor Rebernik sta se kot predstavnika NAKVISa udeležila 7. Letne 
konference o kakovosti v VSŠ.  
 
Dr. Ivan Leban, direktor NAKVISa, je predstavil obstoječe stanje terciarnega izobraževanja v Sloveniji. 
Poudaril je, da kljub razpravam o izobraževanju usmerjenemu k študentu, učnih izidih, 
vseživljenjskemu učenju, skupnih programih, uporabi IKT … izobraževalni sektor v Sloveniji (in zlasti 
visoko šolstvo) še vedno uporabljajo neustrezne metode izvajanja izobraževanja. Študijski programi 
komaj sledijo družbenim zahtevam in zahtevam gospodarskega sektorja. 
 
V okviru dogodka je sodeloval tudi na okrogli mizi, kjer je poudaril, 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 potrebne 

zunanjega nadzora). Omeni tudi raziskavo The Global Competitiveness Report 2015-2016, ki Slovenijo 

postavlja na 22. mesto glede kakovosti visokega in višjega izobraževanja.  

ACS 
 
 Andragoškim centrom Slovenije (ACS) redno sodelujemo na področju usposabljanja in izmenjave 
dobrih praks. V letu 2017 je Skupnost VSŠ sodelovala na Tednu vseživljenjskega učenja – koordinator 
projekta je bil Šolski center Celje.  
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ŠOS 
 

S Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) so potekali razgovori v zvezi z izvajanjem 
podpornih storitev za študente višjih strokovnih šol. Sestala sta se Alen Brkić in Alicia-
Leonor Sauli-Miklavčič 
 
 
 
 

 

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. 

 
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. 

 

5. 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.  
 

Letna konferenca v LeHavru 
27. letna konferenca EURASHE je potekala 30. in 31. marca 2017 pod naslovom Terciarno strokovno 
izobraževanje 4.0; Sprememba za institucije. Prispevki so predvsem opozarjali na nujne spremembe v 
delovanju terciarnega strokovnega izobraževanja v obdobju nove industrijske revolucije, da lahko 
ustrezno pripravi svoje diplomante na vedno bolj prepletajoča se področja fizične, digitalne in biološke 
sfere. Predstavljen so bili uspešni primeri podjetij, institucij in tudi sprememb in iniciativ, ki jih je v tej 
smeri pripravila Evropska komisija za spodbujanje izobraževanja na tem področju. 
 
S strani Skupnosti VSŠ se je s svojim prispevkom The smart factory with part production concept in 
higher education udeležil predavatelj VSŠ ŠC Celje in svetovalec na področju Industrija 4.0, Gorazd 
Rakovec in Alicia L. S. Miklavčič s poster predstavitvijo Setting up systematic structures for policy-
recommendations and best-practice sharing: PROCSEE project ter kot udeleženki še Zdenka Boltavzer, 

https://www.eurashe.eu/library/eurashe_ac_lehavre_170330-31_pres_rakovec_paper-pdf/
https://www.eurashe.eu/library/eurashe_ac_lehavre_170330-31_pres_rakovec_paper-pdf/
https://www.eurashe.eu/about/experts/rakovec/
https://www.eurashe.eu/about/experts/rakovec/
https://www.eurashe.eu/library/eurashe_ac_lehavre_170330-31_pres_sauli-miklavcic-pdf/
https://www.eurashe.eu/library/eurashe_ac_lehavre_170330-31_pres_sauli-miklavcic-pdf/
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predavateljica iz VSŠ ŠC Ptuj in Andreja Križman, predavateljica VPŠ Maribor in članica Komisije za 
kakovost Skupnosti VSŠ. 
 

  

EURASHE – strateška delavnica, skupščina in upravni odbor 
Ob robu letne konference so 29. marca v Le Havru potekali še 3 dogodki v organizaciji 
EURASHE: strateška delavnica, skupščina in upravni odbor. 
 
Na strateški delavnici smo podali pripombe na pripravljen osnutek Strateškega okvira EURASHE 2017 
– 2020. Predstavljeno je bilo letno poročilo za leto 2016, pregled vseh projektov, strateški okvir 2017 
– 2020, finančno poročilo za 2016 in načrt za 2017 ter predlog posodobitve osnovne članarine.  
 
Skupščina je volila novega člana Upravnega odbora, ki se je sprostilo, ko je Michal Karpisek (CZ) prevzel 
vlogo generalnega sekretarja EURASHE ter volitve predsednika EURASHE, saj je dosedanjemu 
predsedniku, Stephanu Lauwicku (FR), potekel mandat. Z veliko večino je bil izvoljen za člana 
upravnega odbora izvoljen Ulf-Daniel Ehlers, DHBW (DE) in prav tako z veliko večino predsednik 
Stephan Lauwick, ki smo ju na krajšem upravnem odboru potrdili ter Ulfa-Daniela Ehlersa tudi kot 
drugega podpredsednika EURASHE. Odločitev je Skupščina potrdila.  
 
Pregledali smo prijave za izvedbo Letne konference 2018 in na podlagi le-teh izbrali Tallin za naslednjo 
gostiteljico. Pregledali smo seznam vseh dosedanjih dogodkov v organizaciji EURASHE ali s prisotnostjo 
EURASHE v letu 2017 in tudi seznam dogodkov do oktobra 2017. Predstavljena sta bili tudi Stališče 
UAS4EUROPE o Horizon 2020, Izjava o prehodnosti med PSI in TSI in Brošura letne konference 2017. 
 

Projekt EQUIP – fokusna skupina 
V Le Havru je 30. in 31. marca 2017 potekalo tudi srečanje fokusne skupine projekta Equip. 
 
Cilj projekta EQUIP je izboljšati kakovost skozi inovativne politike in prakse v Evropskem terciarnem 
izobraževanju s podporo in promocijo doslednega, učinkovitega in inovativnega vključevanja ESG 2015 
na ravni izvajalcev TSI. Namen je identificirati izzive in sodelovati z vsemi deležniki in pripravljavci 
politik, da bi predlagali, delili in razpravljali o uporabnosti novih rešitev. 

 
EURASHE dogodki, 15. – 16. junij 2017 
Okrogla miza (15. junij 2017) 
Namen okrogle mize 15. junija 2017 v Bruslju v organizaciji EURASHE je bila razprava o Izobraževanju z 
delom (WBL) na podlagi prispevkov strokovnjakov iz Irske, Velike Britanije, Belgije in EURASHE 
projektov. Predstavljeni so bili dosedanji rezultati projekta PROCSEE. Osredotočili smo se predvsem na 
ključne koristi in izzive v povezavi z WBL in integracijo le-tega v programe terciarnega strokovnega 
izobraževanja. Dotaknili smo se ovir za nadaljnji razvoj in promocijo WBL in določili vlogo EURASHE za 
podporo razvoja WBL v prihodnje. 
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Upravni odbor (15. junij 2017) 
Seznanili smo se z razvojem dogodkov na področjih BFUG, EQAR, UAS4EUROPE, EVSW, EC VET 
providers’ expert group. Izbrali smo končno zasedbo Odbora za strateško svetovanje (CSA), ki ima 9 
članov (predstavnikov različnih deležnikov TSI na Evropski ravni). Odbor se je prvič sestal septembra 
2017. Pregledali smo posodobljeno različico razvoja strategije 2017-2020. Analizirali smo zadnjo letno 
konferenco v Le Havru, dorekli organizacijo in pripravo naslednjih dogodkov EURASHE: UAS Leadership 
Forum (Bruselj, 11. oktober 2017), QA Community of Practice (Bruselj, 11. oktober 2017) in Seminar o 
regionalnem razvoju (Porto, 16. – 17. november 2017). Pregledali smo vloge za članstvo in jih na 
podlagi dokumentacije in pravilnika potrdili/zavrnili ali zaprosili za dopolnitev vloge. Prav tako smo 
obravnavali in potrdili izključitev članic, ki članarine kljub večkratnemu opominu niso poravnale 2 leti. 
Pregledali smo vmesno finančno stanje ter se dogovorili za sestanek naslednjega upravnega odbora 
septembra in bo potekal preko Webexa. 
 
Delovna skupina Zaposljivost in VŽU (16. junij 2017) 
Poleg rednih zadolžitev je bil glavni namen srečanja delovne skupine pripraviti ključne teme znotraj 
tega področja, ki jih je potrebno vključiti v EURASHE izjavo za Ministrsko konferenco 2018, kakor tudi 
razprava o ciljih delovne skupine za naslednja 3 leta ter korake do dosega le-teh.  
 
V okviru delovne skupine smo prav tako pregledali dva dokumenta, in sicer: 

 Osnutek priporočil za sledenje diplomantov, ki ga je Evropska komisija predstavila 2 tedna prej 
z namenom da pozovejo države članice, da razvijejo nacionalne sisteme za sledenje z uporabo 
administrativnih podatkov in anket diplomantov in naj sodelujejo pri tem, da so podatki 
različnih držav članic primerljivi. 

 Komunike Evropske komisije o Modernizaciji visokega šolstva. 
 
Posvet Modernizacija Terciarnega visokega šolstva (16. junij 2017) 
Namen dogodka je bil seznaniti in razpravljati o trenutnih trendih in izzivih na področju visokošolskega 
izobraževanja na evropski in nacionalni ravni, o posodobljeni agendi modernizacije Evropske komisije 
za visokošolsko izobraževanje in o tem, kako naj nanj odzovejo visokošolski zavodi. 
 
Program je vključeval: 

 Predstavitev razvoja v izbranih evropskih državah (BE-FL, IE, PT in pregled iz regije srednje in 
jugovzhodne Evrope). Predstavljeni so bili dosedanji rezultati projekta PROCSEE. 

 Prednostne naloge in dejavnosti EURASHE, Stéphane Lauwick, predsednik EURASHE. 
 Revidirani program modernizacije za visoko šolstvo, Sarah Lynch, vodja sektorja, DG EAC, 

Evropska komisija  
 

EURASHE delovne skupine, skupščina, upravni odbor in skupnost praktikov za 
zagotavljanje kakovosti 
EURASHE delovna skupina za kakovost se je sestala 11. oktobra 2017 v Bruslju. Pregledali, nadgradili 
smo strategijo prioritet na tem področju za obdobje 2018-2020 in prav tako tudi načrt dejavnosti za 
2018. Pregledali smo rezultate in dosežke projekta BuildPHE, ki je bil predstavljen novembra na 
delavnici sodelovalnega učenja o Kulturi kakovosti v Oslu in na Evropskem Forumu za Kakovosti v 
visokem šolstvu v Rigi, katerega soorganizator je EURASHE. Prav tako smo predstavili rezultate projekta 
EQUIP, ki je bilo izhodišče za razpravo v plenarnem delu. V okvirju sestanka upravnega odbora EQAR-
ja je bila v razpravi implementacija relevantnih politik ESG ter vloge vseh organov in njihove učinkovite 
komunikacije. Prav tako se je EURASHE udeležil razprave o zadnjih dogajanjih na politični ravni v zvezi 
z zagotavljanjem kakovosti.  
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Srečanje se je nadaljevalo s Skupnostjo praktikov zagotavljanja 
kakovosti. Prvo srečanje je bilo namenjeno praktikom, ki se 
zanimajo in/ali delujejo na področju zagotavljanja kakovosti in 
želijo izmenjati izkušnje, dobre prakse, znanje, itd. V okviru tega 
je Lucien Bollaert predstavil nekaj izsekov iz svojega dela, ki bo 
izšlo pomladi 2018. Pogledali smo kakšno bo zagotavljanje 
kakovosti v prihodnosti in ali smo sploh pripravljeni na to, ki je 
predvsem osredotočeno na kakovost poučevanja in učenja in ne 
na sistem zagotavljanja kakovosti, ki je le orodje za dosego ciljev. 
Predvsem pa se moramo zavedati, da kakovost pomeni, da mora vsaka institucija imeti svojo jasno 
identiteto, ki je edinstvena in na podlagi le-te je tudi institucionalni sistem zagotavljanja kakovosti te 
institucije edinstven in prikrojen njeni viziji, strategiji in prioritetam. Meriti je potrebno to kar cenimo 
in ne to kar je možno meriti, kar je možno doseči le na podlagi jasne institucionalne vizije in strategije 
v 3 jasnih korakih: 

 Zakaj = namen 
 Kako = proces 
 Kaj = rezultat 

 
EURASHE delovna skupina Zaposljivost in VŽU.  
Pregledali in nadgradili strategijo prioritet na tem področju za obdobje 2018-2020 in prav tako tudi 
načrt dejavnosti za 2018. Osredotočili se bomo na identifikacijo veščin in pedagoških pristopov 
vseživljenjskega učenja, ponovno pregledali pomen priznavanja predhodno pridobljenega znanja, 
pripravili projekte na področju usposabljanja in izpopolnjevanja učnega osebja predvsem na področju 
digitalizacije. V razpravi za pripravo osnutka Dokumenta glavnih političnih usmeritev na področju 
zaposljivosti in VŽU smo izpostavili pomen spodbude delodajalcev za sodelovanje v VŽU, razgovore o 
VŽU kot investiciji, identifikacijo financiranja VŽU in virov in pomen VŽU za aktivno družbo. Prav tako 
je pomembna enakost dostopa do VŽU in strokovnega učenja in izpopolnjevanja za vse, pomen 
vseobsegajoče definicije ŽU, ki vključuje tudi aktivno državljanstvo in strokovni razvoj in pri tem je 
predvsem pomembna ustrezna in jasna ubeseditev, ki jo bo v obliki osnutka poslana v nadaljnjo 
razpravo in komentar.V razpravi smo se tudi osredotočili na prehodnost in raven 5 po EOK, kjer 
sodelujemo z drugimi deležniki kot so VET4EU2, Evropsko komisijo, CHAIN5 in tudi z vodenjem 
delavnice SMART VET and PHE na 2. Evropskem tednu PSI. Kot glavne izzive pa smo izpostavili: 
 

 Identifikacija uporabe digitalnih veščin/pristopov učnega osebja. 

 Usposabljanje/izpopolnjevanje/nove veščine učiteljev pri uporabi digitalnih pristopov. 

 Vodstvene veščine za vodilne delavce pri izvajanju VŽU. 

 Zagotavljanje primerov dobrih praks pedagoških veščin potrebnih za podporo odraslih učečih 
se. 

 Potreba po pregledu pomena priznavanja predhodno pridobljenega znanja in vloge le-tega pri 
prehodnosti. 

 Spodbujanje delodajalcev k vlaganju v VŽU. 

 Sofinanciranje VŽU s strani EU in nacionalnih vlad. 

 Prepoznavanje VŽU kot naložb ne kot stroška. 

 Enakost možnosti dostopa do VŽU za vse. 

 Pomen strokovnega izpopolnjevanja za vse zaposlene, koristnost uporabe primerov iz poklicev 
kjer je strokovno izobraževanje potrebno za ohranite zaposlitve/licence v praksi kot zgled. 

 Potrebo po široki definiciji VŽU, ki vključuje tudi aktivno državljanstvo in pridobitev ključnih 
digitalnih veščin. 

 Ključno vlogo prehodnosti za učinkovito VŽU. 
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 Pomen omogočanja dostopa do VŽU in spodbude predvsem tistih, ki so trenutno izključeni iz 
terciarnega izobraževanja. 

 
Okrogla miza Poučevanje in učenje 
Na okrogli mizi smo obravnavali izzive in potrebe s katerimi se institucije soočajo na tem področju in z 
razvojem zmogljivosti v prihodnje, saj mora terciarno izobraževanje zaradi masifikacije na novo 
premisliti svoje pedagoške pristope, digitalizacija je v izobraževanje prinesla novo dimenzijo, 
spremenila vlogo predavateljev in ga predvsem postavila pred dejstvo, da je ponovno v vlogi učečega, 
da lahko obvlada nove tehnologije in jih uporabi kot orodje pri poučevanju, tudi definicije poklicev so 
vedno bolj zabrisane in vedno večja je potreba po diplomantih s čim širšim znanjem, kar pomeni, da 
morajo biti tudi programi fleksibilni, predavatelji ažurni z obvladovanjem novih znanj in prenosom le-
teh na študente, tako študenti in odrasli kakor tudi predavatelji morajo biti podvrženi vseživljenjskemu 
učenju zaradi vse hitreje razvijajočega se trga dela in potreb na njem in institucije se morajo uspešno 
in hitro odzivati na te spremembe. Okrogla miza je prispevala k definiranju tem za delo v naslednjih 
letih. Še več - tudi v prihodnje bo prispevala z nizom izmenjav dobrih praks in izkušenj v zavzemanje 
EURASHE v politikah kompleksnega področja terciarnega strokovnega izobraževanja na različnih 
kvalifikacijskih ravneh EHEA, in sicer: 

 Webinar o poučevanju in učenju 31 oktobra 2017. 

 Okrogla miza z zunanjimi partnerji in deležniki spomladi 2018. 

 Prijava relevantnih projektov. 

 EURASHE izjava za Ministrsko konferenco bolonjskega procesa aprila 2018. 
 
Priprava izjave za Ministrsko konferenco v Parizu 
EURASHE je ena od štirih institucij (ob ENQA, ESU, EUA), ki aktivno sodeluje na ministrskih konferencah 
EHEA, in si pri razvoju bolonjskega procesa v glavnem prizadeva za implementacijo obstoječih zavez, 
tako na nacionalni, sistemski ravni kakor tudi s temeljito podporo institucijam za konkretne strategije 
in dejanja. Prav tako si prizadeva zmanjšati naraščajoče napetosti v Evropskih družbah, odzvati na 
učinek digitalizacije na širok spekter ekonomskega in družabnega življenja. Prav tako je potrebno 
zaupanje, transparentnost in kompatibilnost z dogovorjenimi okvirji s poudarkom na ključnih stebrih 
EHEA na sistemski ravni (kvalifikacijski okvir, priznavanje in principi zagotavljanja kakovosti. Predvsem 
relevantno in fleksibilno terciarno izobraževanje bo ustrezen odziv na izzive 21. stoletja. 
 
Tako smo v osnutku prispevka izpostavili naslednje zadeve: 

 Poudariti temeljne vrednote znotraj raznolikega in raznovrstnega izvajanja po celotnem EHEA 
in različnih nacionalnih sistemov in še vedno spoštovati avtonomijo in svobodo institucij, 
njihovih študentov in osebja, 

 Promovirati popolno in transparentno implementacijo ključnih zavez po EHEA za dosego in 
zvišanje medsebojnega zaupanja in dosego zastavljenih ciljev, 

 Opozoriti na pomen vloge institucij terciarnega izobraževanja v skupnosti in promocijo 
državljanskih in demokratskih načel pri vseh svojih dejavnostih, 

 Odzvati se je potrebno na družben razvoj in korenite spremembe tehnološkega razvoja 
(digitalizacije) na vse vidike človeškega življenja, 

 Priznavati in podpirati raznolike vloge, vizije, cilje in vrste izvedb terciarnega izobraževanja 

 Podpirati nadaljnjo integracijo VŽU kot odziv na spreminjajoče se vzorce terciarnega 
izobraževanja, 

 Prevetritev obstoječih metod poučevanja in učenja 

 Spoštovanje različnih poslanstev institucionalnih programov, karaktrja in namena učenja na 
različnih ravneh in različnih področjih in priznavanje tovrstnih dejavnosti vključno s pedagoško 
inovativnostjo kot del aplikativnih raziskav, 
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 Pomen terciarnih izobraževalnih institucij na regionalni in lokalni razvoj in pozitiven učinek na 
družbeno ekonomski razvoj le-teh. 

 
Upravni odbor 
Pripravili smo dnevni red in dokumentacijo za skupščino, potrdili letni program za 2018, pregledali 
finančno poročilo za 2017 in program za 2018, obravnavali 3 vloge za članstvo, se dogovorili, da bo 
naslednji virtualni sestanek 12. decembra 2017. 
 
Skupščina 
Predsednik je predstavil zadnje dogodke, delovanje in aktivnosti na področju EHEA, potrdili smo vloge 
za nove člane, pregledali stanje po projektih, potrdili strateški okvir 2018-2020, potrdili program dela 
za 2018, potrdili okvirni proračun za 2018 in Izjavo prioritet in razvoja, potrdili razpis za prispevke za 
letno konferenco 2018, pregledali seznam prihajajočih dogodkov v organizaciji EURASHE in potrdili 
organizacijo naslednje skupščine v letu 2018. 
 

EURASHE seminar RDI – Pametne rešitve za regije 
Seminar Pametne rešitve za regije: terciarno strokovno izobraževanje z aplikativnimi raziskavami in 
inovacijami krepi regionalno sodelovanje je predstavil nekaj primerov dobrih praks, izkušenj in 
rezultatov tovrstnih dejavnosti. Seminar je potekal 16. – 17. novembra 2017 v Portu na Portugalskem.  
EURASHE je na začetku predstavil Prioritete aplikativnih raziskav in inovacij za regionalni razvoj, nato 

je predstavnica Skupnega raziskovalnega centra (JRC) Evropske komisije predstavila Pametno 
platformo specializacij S3 za terciarno izobraževanje. V prispevku Indikatorji meritev inovativne 
kapacitete v terciarnem izobraževanju je bilo predstavljenih nekaj Evropskih in Portugalskih primerov. 
Iz Univerze Twente pa so predstavili Prispevek terciarnih institucij h krepitvi družbeno-ekonomskega 
razvoja perifernih regij. Na interaktivni okrogli mizi je bilo govora o sodelovanju terciarnih 
izobraževalnih institucij z regionalnimi organi, Evropskem regionalnem sodelovanju in vlogi terciarnih 
izobraževalnih institucij pri razvoju regijskih strategij. V plenarnem delu je bilo govora o implementaciji 
sinergij med programom Horizon 2020 in ESS za krepitev sodelovanja med izobraževanjem in trgom 
dela, rezultatih sodelovanja MSP z Visoko strokovno šolo za razvoj inovacij pri transformiranju 
kadrovskega sektorja navdušila pa sta tudi mlada diplomanta, ki sta predstavila svoje študentsko 
podjetniško start-up podjetje s katerim se tudi po študiju preživljata in se bliskovito širi. V paralelnih 
delavnicah so bile predstavljeni primeri sodelovanja s trgom dela. Predstavljeni so bili tudi vmesni 
rezultati projekta PROCSEE in sicer Kako povečati sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in 
trgom dela. Seminar smo zaključili z ogledom mednarodnega podjetniškega spodbujevalnika Porto 
Design Factory in enega najmočnejših Raziskovalnih centrov na Portugalskem. 
 

EURASHE Upravni odbor 
12. decembra 2017 se je v Bruslju sestal Upravni odbor EURASHE. Pregledali smo zadnji razvoj 
dogodkov na področju Bolonjskega procesa, UAS4EUROPE, Evropskega tedna PSI in drugih 
mednarodnih dogajanjih, razpravljali smo o napredku in ključnih zadevah EURASHE smernic, pripravili 
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osnutek seznama EURASHE delegacije na Ministrski konferenci EHEA v Parizu, obravnavali smo nove 
prošnje za članstvo, pregledali finančno stanje v 2017 in predviden proračun za 2018, pregledali smo 
delovanje po projektih in načrte za prijavo novih projektov v 2018, pregledali smo prijavo za operativno 
sofinanciranje, pripravili razpis za gostovanje letne konferenc 2019, pripravili razpis za člane upravnega 
odbora, razpravljali o kadrovski podhranjenosti sekretariata in obsegu del in nalog zaposlenih, ocenili 
smo tudi tveganje na področju financ, članstva in projektov, sklicali izredno skupščino februarja 2018 
za potrditev izjave EURASHE za Ministrsko konferenco EHEA v Parizu in se dogovorili za naslednje 
srečanje upravnega odbora 26, januarja 2018. 
 

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. 
 
Alicio-Leonor Sauli-Miklavčič je postala članica Strateškega odbora CHAIN 5 s skupno pobudo Skupnosti 

VSŠ in EURASHE.  

Srečanja in sestanki strateške skupine 
V 2. in 3. 2. 2017 je v Rotterdamu na Nizozemskem potekal sestanek 
za pripravo letne konference CHAIN5, ki bo 9. in 10. marca 2017 na 
Bledu. Udeleženci so pregledali organizacijske podrobnosti glede 
namestitev udeležencev, prevoza in izvedbe družabnega programa, 
v sklopu katerega bodo udeleženci obiskali 2 višji strokovni šoli. Dan 
se je zaključil z uvodnim srečanjem članov nove strateške skupine 
CHAIN 5, kjer so izmenjali dosedanje izkušnje na področju višjega 
šolstva in tudi informacije o tem v kakšnih projektih in drugih 
strokovnih skupinah člani sodelujejo. 
 
Pregledali so dosedanje aktivnosti (tudi z EURASHE), preučili status CHAIN5 in dosegli dogovor, da gre 
za skupnost za izmenjavo izkušenj in praks na področju ravni 5 po EOK. CHAIN5 ni politično lobijsko 
združenje, ampak izključno strokovno. Hans Daale je predstavil sodelovanje z drugimi strokovnimi 
združenji, kot so EURASHE, Eucen, EfVET, VET4EU2, Evropsko komisijo, AACC, EUCIS LLL, UNESCO, 
Cedefop, WCCA… Predstavljen je bil program konference za Bled, delavnice ter govorniki. Na letni 
skupščini CHAIN5 bo predstavljena misija in vizije CHAIN5, izhodišča priprave skupne publikacije in 
spletne strani. Udeleženci so se strinjali, da bi CHAIN5 morala sodelovati na področju OECD raziskav in 
podatkov ter kako le-te uporabiti za trajno sledenje dogajanja na ravni 5 EOK, identifikacije študentskih 
združenj na ravni 5 EOK in potrebnih raziskav, ki bi jih ponudili univerzam za potrebna in še neraziskana 
področja na ravni 5 EOK. Udeleženci so se strinjali, da se letno organizira 2 dogodka  – v jeseni se izvede 
seminar, spomladi letno konferenco. Jesenski seminar 2017 bi se osredotočil na temo Work Based 
Learning, ki je pereča tema na ravni 5 EOK. Dogovorili so se za aktivno sodelovanje pri preverjanju virov 
financiranja za izvedbo dogodkov, sodelovanje v delovnih skupinah CEDEFOP ter udeležbi študijskega 
obiska na Kitajskem. 
Predstavnica Skupnosti VSŠ je bila Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič. 
 
Sestanki in srečanja strateške skupine 
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Na sestanku strateške skupine 20. in 21. aprila 2017 smo najprej analizirali letno konferenco, ki je bila 
izvedena na Bledu v soorganizaciji Skupnosti VSŠ. Splošno mnenje je, da je bila to najboljša konferenca 
CHAIN5 do sedaj glede lokacije, hotela, cateringa, kakovosti prispevkov, delavnic in diskusij. Velik je bil 
odziv na Skupščino CHAIN5 z udeleženci iz 12-ih držav. Zelo pozitivno je bil sprejet družabni program 
dan pred konferenco z obiskom okoliških VSŠ. Negativno je bila ocenjena udeležba iz Slovenije in regije. 
Naslednja konferenca bo 8. in 9. marca 2018 v Belgiji (točna lokacija še ni določena) s obiskom institucij 
7. marca 2018. Glavne teme konference bodo pozicija višješolskih študentov, vloga 
predavateljev/učiteljev, strokovni razvoj na povezave teorije in prakse. Želimo si tudi večjo udeležbo 
višješolskih študentov. Potrdili smo osnutke promocijskega materiala in se dogovorili o spodbudi in 
mobilizaciji višješolskih študentov, ki imajo specifične potrebe na katere je potrebno opozoriti in jih 
reševati. Naslednja delavnica na temo Work Based Learning in stopnja 5, Teorija, praksa in strategija 
bo 9. in 10. novembra 2017 na University of Bedfordshire, Luton, Velika Britanija. 
 
22. junija 2017 je bilo srečanje CHAIN5 strateške skupine v Bruslju. Dogovorili smo se, da bo naslednja 
letna konferenca v soorganizaciji KH Leuven iz Bruslja. Okrepiti je potrebno promocijo predvsem na 
področju vzhodne Evrope in zanje ponuditi nižjo kotizacijo. Ponudili bomo možnost uporabe Erasmus+ 
mobilnosti znotraj aktivnosti KA1 za kritje stroškov poti in bivanja v času konference.  
Teme konference bodo Regionalni razvoj, Raziskave, razvoj in inovacije, Internacionalizacija in 
priznavanje, V študenta usmerjeno učenje in Bolonja. Ciljna skupina so direktorji/ravnatelji VSŠ, 
programski vodje, osebje razvoja programov, nacionalni in evropski nosilci politik, predstavniki sveta 
dela, predstavniki agencij za zagotavljanje kakovosti, študenti VSŠ. Predlog naslova konference je »Ali 
se je evropski zemljevid VSŠ spremenil po Jerevanskih zavezah 2015?«. Vabilo za Seminar WBL v Lutnu 
je potrebno diseminirati in promovirati udeležbo. Teme so: WBL na splošno, Kdo je odgovoren za WBL, 
WBL v VSŠ, Ali je WBL zanimiv za podjetja, Najboljša definicija WBL znotraj VSŠ, Vajeništva v ZDA, WBL 
in zbornice/podjetja/študenti/institucije. Prenovljen dokument EQF naj bi izšel konec maja. Takoj, ko 
ga prejmemo ga posredujemo v razpravo.  
 
Srečanje Strateške skupine CHAIN 5 je potekalo 29. septembra v Rotterdamu. S strani Evropske 
komisije je prišla pobuda za organizacijo mreže študentov ravni 5 po EOK. V ta namen bi želeli, da med 
našimi študenti izberemo predstavnika, ki se bo pridružil Evropski mreži vajencev (European 
Apprentices Network – EAN), ki je iniciativa EK, Obessu in Evropskega Foruma Mladih. Na podlagi tega 
se je porodil predlog za organiziranje Evropske mreže študentov ravni 5 po EOK, kar bi našemu 
najpomembnejšemu deležniku omogočilo večjo izmenjavo izkušenj, znanja in tudi mreženja. V ta 
namen se bo Hans Daale sestal z Obessu. 
 
CEDEFOP je zagnal prvo srečanje praktikov na 4 različnih razvojnih področjih PSI. Člani CHAIN5 so 
vključeni v 2 tematski skupini. Marca 2018 bo naslednje srečanje na katerem bodo predstavljeni že prvi 
rezultati skupnega dela. Pravni status CHAIN5, ki ni samostojna pravna oseba ima svoje slabosti in 
prednosti. Glede na to, da trenutno deluje kot prostovoljna mreža oz. strokovna platforma praktikov 
ravni 5 po EOK ni finančnih in drugih obveznosti, ki bi iz tega naslova zaposlitev sledila. Po drugi strani 
pa se prav zaradi tega CHAIN5 ne more prijavljati na projekte. Hans Daale se podrobno pozanima o 
najboljših možnostih ustreznega pravnega statusa CHAIN5. Memorandum o sodelovanju z EURASHE je 
še vedno v fazi dogovarjanja. 
Potrebno je pripraviti stališča za Ministrsko konferenco evropskega visokošolskega prostora. Hans 
Daale in Alicia Leonor Sauli Miklavčič bosta vnesla stališča CHAIN5 v izjavo EURASHE, ki je eden od 4 
deležnikov, ki imajo na ministrski konferenci možnost predstavitve svojih stališč in predlogov. V okviru 
EVSW bo CHAIN5 pripravila in vodila delavnico skupaj z EURASHE in Eucen. Za seminar v Lutnu je vse 
pripravljeno. Pričakujemo 55 udeležencev. 
 
Naslednja letna konferenca 2018 bo v Bruslju, najava bo objavljena v novembrski novičkah. 
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Želja članov je, da bi se ustanovile znotraj CHAIN5 tematske skupine, vendar CHAIN5 nima kapacitete, 
da bi to lahko vodila in izpeljala, saj deluje popolnoma na prostovoljni osnovi. 
V juniju 2018 se napoveduje študijski obisk iz ZDA, za katere bomo organizirali dogodek na 10-letnici 
EOK v Dublinu. Obiskali bodo tudi Irsko, Nizozemsko in Belgijo. 
 
Predstavniki strateške skupine smo se na srečanju 9. novembra 2017 v Lutnu pripravili na vodenje 
delavnic na seminarju v Lutnu in pripravili izhodišča za oddajo poročil. V okviru Evropskega tedna PSI 
bo EURASHE vodil delavnico SMART VET and PHE, v kateri bodo predstavljeni projekti SAPS, PROCSEE 
in TANDEM. Člani CHAIN5 lahko prispevajo v okviru interaktivnih delavnic s svojim mnenjem na 
razpravo. Letna konferenca bo v Bruslju 8. in 9. marca 2018 in bo predvsem osredotočena na vlogo 
deležnikov ravni 5 po EOK: delodajalcev, študentov, zaposlenih, odraslih študentov in drugih izvajalcev 
ravni 4 in 6 po EOK in izkušnjam naših članov, ki jim bodo namenjene delavnice v okviru konference. V 
okviru prihajajoče ministrske konferenc je potrebno pripraviti stališče CHAIN5 na ravni 5 po EOK in 
njeni jasnejši in transparentnejši umestitvi v Evropski visokošolski prostor, saj je bilo na zadnji ministrski 
konferenci v Erevanu (2015) jasno sklenjeno, da je potrebno ravni 5 nameniti več pozornosti. 
Memorandum o sodelovanju z EURASHE je še vedno v fazi dogovarjanja. 
V bodoče bodo sestanki strateške skupine izvedeni virtualno oziroma v primeru dogodkov, bomo dan 
pred dogodkom imeli sestanek strateške skupine. 
 
Na virtualnem srečanju Strateške skupine CHAIN5, 4. decembra 2017, smo pregledali odzive seminarja 
WBL, ki je potekal novembra v Lutnu. Odzivi so bili dobri tako na vsebino kot na organizacijo. Nekateri 
udeleženci so predlagali, da bi bil seminar bolj fokusiran na odrasle študente in ne toliko na redne 
študente. V bodoče je dobro zajeti celotno področje v vseh svojih raznolikih načinih izvedb. 
 
Priprave na Letno konferenco pod naslovom Let the European Level 5 Area Drive Change and Connect 
Talent, ki bo potekala v Bruslju 8. in 9. marca 2018, so že v polnem teku. Dogodek je že objavljen za 
prijavo na spletni strani kot tudi v priloženih novičkah. Prav tako je odprt poziv za prispevke. 
Memorandum o sodelovanju z EURASHE je še vedno v fazi dogovarjanja. 
Novičke bodo izhajale mesečno. Vsi so vabljeni, da pošljejo morebitne zanimive prispevke v objavo. 
CHAIN5 bo sodeloval z deležniki na nacionalni konferenci v San Sebastianu konec maja 2018, junija 
2018 bo v Dublinu gostil kitajsko delegacijo, oktobra 2018 pa bo v sodelovanju z EfVET organiziral 
konferenco v Comu. 
 
4. letna konferenca CHAIN5 
9. in 10. marca 2017 je v Hotelu Astoria na Bledu potekala 4. mednarodna 
letna konferenca CHAIN5, ki je bila namenjena institucijam, ki so vpete v 
izobraževanje na 5. stopnji. Cilj dogodka je bilo mreženje in izmenjava 
izkušenj. 
 
Rezultati delavnic in diskusij udeležencev: 

 Stopnja EQF v mednarodnem prostoru je pogosto zaznana kot 
nezadostna z nižjim statusom kot 6. in 7., se vedno primerja z njima 
– tudi na politični ravni. Težava je tudi ime (6. in 7. sta prepoznani 
kot bachelor in masters). 

 Poudariti moramo lastno identiteto in jo predstaviti/promovirati, mogoče s skupnim 
priznavanjem (award) – kot associate degree in ECTS. 

 Pogosto nejasne kompetence, pridobljene na 5. stopnji. 
 Želja vseh je, da se 5. stopnja pojmuje pozitivna pot, ki odpira več možnosti. 
 CHAIN5 mora ostati kot učeča skupnost, mreža in glas 5. stopnje. 
 Diploma bi morala biti prepoznana v vseh državah. 
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 Težava je tudi s prepoznavanjem 5. stopnje pri delodajalcih. Kompetence in odgovornosti so 
ponekod na 4. stopnji. 

 Proces priprave in priznavanje programov poteka predolgo, ti bi morali biti prilagojeni na 
spremembe na trgu dela. 

 Ponekod ni urejen prehod na 6. stopnjo. Razlog je v nepoznavanju visokošolskih institucija ali 
nepriznavanje programov. 

 Potrebna je izmenjava primerov dobrih praks. 
 
Glavna govornica je bila Helen Hoffman iz Evropske komisije, ki je poudarila, da je manko znanja o 5. 
stopnji tudi posledica nezadostne podpore s strani politik v nekaterih državah. Tako države same 
ovirajo krepitev teh specifičnih izobraževanj in usposabljanj. Kljub temu, da je EU omejena pri svojem 
vplivanju na države na področju izobraževanja, lahko sodeluje s skupnostjo CHAIN5 in sicer s podporo 
državam članicam pri prepoznavnosti ter promociji pomembnosti za trg dela in vseživljenjsko učenje. 
S strani EK je bilo državam predlagano, da se izboljša dostop do mobilnosti, prenos in priznavanje ECTS. 
Nov razpis pod K3 akcijo Erasmus+ programa bo objavljen v septembru s temo “Joint VET qualifications, 
including at higher level” . 
 
Omenjeni sta bili 2 zanimivosti iz VB: 

 Za izboljšavo tehničnega izobraževanja bodo povečali letni proračun za 500 milijonov funtov. 
 Njihove šole se povezujejo v skupen sistem nabave in nastopa na trgu. 

 
Udeleženci so si ogledali tudi 3 višje strokovne šole: Šolski center Kranj, Višjo strokovno šolo za 
gostinstvo in turizem Bled ter Biotehniški center Naklo. 
 
Seminar Work Based Learning 
V okvirju seminarja, ki se je odvil med 9. in 10. novembrom 2017 v 
Lutnu, so bili predstavljeni različni vidiki učenja z delom na terciarnem 
nivoju (Work based Learning – WBL).  
Predstavljeni so bili naslednji prispevki politike Učenja z delom v Veliki 
Britaniji v terciarnem izobraževanju, Učenje z delom: inovacija in 
aplikacija, najuporabnejših rezultatov projekta Tandem, Učenje z 
delom in raziskave, Učitelji in mentorji pri Učenju z delom in 
Praktičnem izobraževanju, Učenje z delom: definicije, formati in 
možnosti za vključevanje trga dela, Učenje z delom in praktično izobraževanje v Veliki Britaniji, Učenje 
z delom v akciji, Učenje z delom in koncept dualnega izobraževanja na NHL Stenden Visoki strokovni 
šoli in vloga trga dela, Učenje z delom in vloga delodajalcev, Učenje z delom in sektorju zdravstva in 
Učenje z delom in VŽU.  
V zaključnem skupnem delu so delodajalci v razpravi podali svoja mnenja in izkušnje z Učenjem z 
delom, ob zaključku pa je predstavnica Evropske komisije povzela slišano in predstavila možnosti za 
podporo kakovostnega Učenja z delom preko različnih akcij znotraj programa Erasmus+. 
 
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 so se odločile, da združijo moči z namenom 
večjega vplivanja na Evropsko politiko na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izdale 
Barcelonsko listino.  
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Predstavniki smo imeli srečanje 22. junija 2017 v Bruslju, kjer smo razpravljali  o formalizaciji združenja, 
ki bi nam omogočila skupne projekte in več možnosti financiranja dejavnosti. Dogovorili smo se, da bo 
iz osnutka deklaracije jasno razvidno, da 4 združenja predstavljajo izvajalce na sekundarni stopnji ter 2 
združenji (EURASHE in EUCEN) izvajalce na terciarni stopnji. Vsi smo se strinjali, da ima CHAIN5 ločeno, 
vendar pomembno vlogo in bi tako moral imeti tudi poseben sedež znotraj ekspertne skupine PSI pri 
Evropski komisiji (EK). Ker težko zastopamo naša stališča v vseh pomembnih evropskih organih in na 
dogodkih, bomo pripravili seznam strokovnjakov za različna področja (po vzoru EURASHE in EUCEN) 
ter porazdelili zastopanje glede na ekspertizo posameznih strokovnjakov in potrebno zastopanje. Kar 
zadeva CEDEFOP-ovo Skupnost praktikov in njene 3 podskupine pa je nujno izpostaviti pri Evropski 
komisiji, da je v dobrobit učinkovitega delovanja tovrstnih skupin nujno nameniti tudi sredstva za delo, 
ki ga strokovnjaki vlagajo v tovrstno delovanje, saj so vsi strokovnjaki maksimalno obremenjeni v okviru 
svojih lastnih institucij in v kolikor za to vloženo delo niso plačani strukturiranega in učinkovitega 
rezultata njihove dejavnosti ni moč pričakovati. PSI potrebuje posebno pozornost in je le-to potrebno 
še posebej jasno poudariti pri Evropski komisiji, da je za uspešno nadaljnje delo PSI potrebno tesno 
sodelovanje CEDEFOP-a z izvajalci PSI. Predlog tem v okviru 2. Evropskega tedna PSI: Industrija 4.0, 
Prehodnost PSI na terciarno izobraževanje preko VSŠ, Krepitev zmogljivosti PSI združenj v nezastopanih 
državah. Opozorili bomo EK na opazno nizko udeležbo PSI izvajalcev iz netradicionalnih članic EU, ki je 
nizka predvsem zaradi manjših finančnih zmožnosti. Potrebno je zagotoviti enake možnosti vseh za 
razvoj PSI. EK bomo predlagali, da ni potrebe po daljših mobilnostih od 6 mesecev (Erasmus PRO) ter 
da je najmanj 3 mesečno obdobje mobilnosti najbolj primereno in najlažje izvedljivo znotraj že 
obstoječih PSI programov. Potrebno je prilagoditi okvir kakovosti znotraj EQAVET, da ne bi po 
nepotrebnem izgubljali dobro sodelovanje z MSP-ji pri izvajanju PRI. Pripravljajo se spremembe na 
področju EOK.  
 
Kot odziv na rastoč pomen fleksibilnih učnih poti in prehodnosti med terciarnim in poklicnim 
izobraževanjem je EURASHE 22. novembra 2017 je v Bruslju kot deležnik izvajalcev poklicnega 
izobraževanja podpisal Memorandum o sodelovanju v platformi VET4EU2 skupaj s štirimi Evropskimi 
združenji izvajalcev poklicnega izobraževanja (EUproVET, EfVET, EVBB in EVTA) ter EUCEN (Evropskim 
univerzitetnim združenjem za VŽU). Slavnostni podpis je bil organiziran pod okriljem Evropske komisije 
v času 2. Evropskega tedna PSI v Bruslju.  
 
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.  
 
 
 
CEDEFOP delavnica, PSI v 21. stoletju – Novi pritiski in spreminjajoča pričakovanja 
Na delavnici v Thessalonikih, ki je potekala med 16. in 17. februarjem 2017, so bili predstavljeni vmesni 
rezultati projekta Spreminjajoči se narava in vloga poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) v 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=656
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Evropi, ki poteka pod pokroviteljstvom CEDEFOP-a. Namen projekta je izboljšati razumevanje, kako se 
PSI spreminja v državah EU (tudi v Islandiji in Norveškem). V 3 letnem obdobju (2015-2018) bo v okviru 
projekta opravljena analiza, kako se je PSI razvijalo in spreminjalo v zadnjih dveh desetletjih (1995-
2015) in na podlagi tega bodo izpostavljeni glavni izzivi in priložnosti, s katerimi se sektor sooča danes 
in v prihodnje.  
 
Delo je razdeljeno na šest ločenih pa vendarle med seboj 
prepletenih nalog: 

1. Spreminjajoča definicija in konceptualizacija PSI. 
2. Vpliv zunanjih vzvodov na razvoj PSI. 
3. Vloga tradicionalnega PSI na srednješolskem nivoju. 
4. PSI z vidika VŽU. 
5. Vloga PSI v terciarnem izobraževanju. 
6. Scenariji alternativnih razvojnih poti Evropskega PSI v 

21. stoletju. 
 
Po dosedanjih ugotovitvah je PSI tako raznoliko v Evropi, da je nemogoče vleči vzporednice med 
državami in tako tudi nemogoče izvesti primerjavo med njimi. Predvsem dosedanji izsledki kažejo na 
to, da je PSI veliko več kot le tradicionalni PSI, ki se izvaja na srednješolski stopnji (v obliki šolskega 
izobraževanja ali usposabljanja, vajeništva ali kombinacije obeh). Za potrebe VŽU je v veliko državah 
opaziti diverzifikacijo PSI, kjer se vključujejo nove institucije in deležniki. Prav tako se opaža širjenje PSI 
v terciarno izobraževanje skozi reformo obstoječih institucij, delno skozi pojav novih institucij. Vzroki 
so notranji faktorji izobraževalnega sistema kakor tudi zunanji pritiski vezani predvsem na demografijo, 
tehnološke in ekonomske spremembe. 
 
CEDEFOP (Skupnost praktikov) 
CEDEFOP srečanje je bilo organizirano 16. in 17. maja 2017. Delo skupnosti bo v osnovi usmerjeno v 
prakso in bo temeljilo na lastnih izkušnjah izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja ter 
usposabljanja. Za program 2017-20 je bil dogovorjen delovni program v treh podskupinah: 

1. Izvajalci izobraževanja in izziv tehnološkega izboljšanega učenja (TEL): krepitev e-znanj 
učiteljev in trenerjev; (predstavnica EURASHE je Alicia L. S. Miklavčič) 

2. Izvajalci izobraževanja in mobilnost EU: krepitev privlačnosti izobraževanja in zaposljivosti; 
3. Izvajalci izobraževanja in migracije: krepitev in integracija z učenjem. 

Podskupina 1 se je osredotočila na naslednjih 6 predlaganih delovnih tem: 
 Krepitev kognitivnih in pedagoških kompetenc učiteljev in trenerjev za spopadanje z novimi 

pristopi k poučevanju in medsebojnim učenjem s študenti/učenci; 
 Podpora izvajalcem poklicnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja pri ocenjevanju 

kakovosti njihove ponudbe TEL in s tem povezanih učnih orodij; 
 Spodbujanje vloge TEL kot druge možnosti izobraževanja za mladino, ki ni vključena v 

izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje; 
 Razvoj in izvajanje metod ocenjevanja na osnovi TEL; 
 Opredelitev izzivov ponudnikov poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja pri 

upravljanju TEL in potrebnih podpornih ukrepov; 
 Diferenciacija in personalizacija (glede na DigiCompEdu). 

 
Evropska komisija – ekspertna skupina izvajalcev PSI 
Srečanje je bilo 22. junija 2017 v Bruslju. Ekspertni skupini PSI in članom je bil podaljšan mandat do 
leta 2020. potrjen in predstavljen je bil osnutek programa dela.  
2. Evropski teden PSI bo potekal od 20. do 24. Novembra 2017. Vse izvajalce vabimo k aktivnemu 
sodelovanju. Kratek opis dejavnosti, Pregled razpisov za nagrade ter Predstavitev so v prilogi. Tokrat 
bo začetek tedna namenjen dogodkom na nacionalnem nivoju na šolah in podjetjih. Drugi del tedna 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_overview_-_english.pdf
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pa bo osredotočen na evropsko raven z dogodki v Bruslju. CEDEFOP je predstavil zadnje izsledke 
raziskave Spreminjajoča se narava in vloga PSI. Predstavniki smo opozorili na dober nov pristop 
CEDEFOP-a, da vključuje izvajalce PSI v okviru Skupnosti praktikov, vendar je za učinkovitost skupnosti 
potrebna investicija za dosego pričakovanih rezultatov. Glede sledenja diplomantov smo se dogovorili, 
da mora le to biti dvosmerno, in sicer: na podlagi statističnih podatkov (dejstev) in na podlagi povratnih 
informacij o zadovoljstvu oz. dodani vrednosti s strani diplomantov. Vsi smo se strinjali, da tovrstno 
zbiranje informacij zahteva od relevantnih institucij tudi, da na podlagi rezultatov nato sprejemajo 
ustrezne ukrepe, saj se do sedaj marsikje podatki skrivajo zaradi slabih rezultatov nekaterih 
tradicionalnih in politično močnih ustanov. Glede razvoja ECVET je bilo posebej izpostavljeno, da 
morajo kvalifikacije biti sestavljene iz jasno definiranih učnih izidov, kar bo pripomoglo k podpori 
fleksibilnosti PSI. Prav tako smo opozorili, da v kolikor želimo, da se pripravljena orodja (EQAVET) 
učinkovito uporabljajo v vseh državah morajo le-ta biti prevedena v vse jezike EU. Predstavljen je bil 
Okvir in samoocenjevalno orodje digitalnih kompetenc, ki bo pripomoglo k digitalnemu preoblikovanju 
izobraževanja in usposabljanja (predstavitev v prilogi). Predstavljene so spremembe in novosti v okviru 
Erasmus+ za PSI 2018 ter rezultate poročil 2017. Predstavljen je tudi povzetek rezultatov prijav in 
odobrenih projektov v okviru Erasmus+ za PSI v obdobju od 2014 do 2017. Iz podatkov je razvidno, da 
je leta 2014 slaba 48,2 % prijaviteljev na Erasmus + KA1 bila uspešna in le 33 % v letu 2017. V okviru 
Erasmus+ KA2 pa je v letu 2014 bilo uspešnih prijaviteljev 21,8% in v letu 2017 le 0,2 %. Na koncu so 
nam predstavili povzetek iniciative za izpopolnjevanje odraslih s priporočili in pregledom finančnih 
iniciativ za implementacijo priporočil. 
 
Ekspertna skupina izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja se je 8. septembra 
2017 sestala v Bruslju na pobudo Evropske komisije. 
 
Predstavili so nam program 2. Evropskega tedna PSI bo potekal od 20. do 24. novembra 2017. 20. in 
21. novembra 2017 bodo dogodki organizirani s strani deležnikov na nacionalnem nivoju (Skupnost 
VSŠ – 20. okrogla miza Višješolsko izobraževanje kot konkurenčna prednost z evropskim poslancem dr. 
Milanom Zverom in drugimi deležniki ter 21. 7. letna konferenca Kakovost v VSŠ) od 22. do 24. pa se 
bodo odvijali dogodki v Bruslju, kjer bomo predstavili projekta SAPS in PROCSEE. Predstavil se bo tudi 
projekt PACT4YOUTH, ki je zelo uspešen pri iskanju ustreznih mladih kadrov za podjetja, predvsem 
SMP-je. Osnovna naloga projekta je spodbuditi kakovostno sodelovanje med izobraževalnimi 
ustanovami in podjetji, zmanjšati pomanjkanje ustreznih kadrov in prispevati k evropskim in 
nacionalnim politikam na področju znižanja brezposelnosti med mladimi. Predstavljena je bila 
raziskava na področju sledenja diplomantov in ovir s katerimi se srečujejo zaradi raznolikega in 
neusklajenega zbiranja podatkov na nacionalni ali regionalni ravni, ki zaradi tega ne omogočajo 
kakovostne primerljivosti. Na področju mednarodnih mobilnosti se bo glede na povpraševanje 
spodbujalo v večji meri mobilnosti v tretje države torej izven EU. Nekatere deležniki so izrazili 
zaskrbljenost o smiselnosti tovrstnih mobilnosti. 
V okviru ERASMUS+ je bila predstavljena nova mobilna aplikacija, ki jo priporočajo vsem udeležencem 
mobilnosti. Leto 2018 pa bo Evropsko leto kulturne dediščine in PSI bo pri tem igral pomembno vlogo, 
saj preko veliko poklicev zagotavljamo tudi prenos kulturne dediščine. Več informacij bo znano konec 
leta 2017. 
Deležniki smo predstavili svoje aktivnosti. V okviru EURASHE smo med drugim izpostavili projekte 
PROCSEE, SAPS, SAT, BuildPHE in ApprenticeshipQ. 
 
2. Evropski teden poklicnega in strokovnega izobraževanja 
Za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja je Evropska komisija med 22. in 25. novembrom 
2017 v Bruslju organizirala 2. Evropski teden PSI v okviru katerega so prva dva dni potekali dogodki na 
nacionalni ravni in preostale 3 dni s predstavitvijo najboljših primerov dobrih praks, projektov, 
posameznikov in organizacij centraliziranih v Bruslju. Namen dogodka je izboljšati privlačnost 
poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja s prikazom odličnosti in kakovosti in z 
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zvišanjem zavedanja o široki paleti možnosti, ki jih poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje 
ponuja. 
V okviru centraliziranih dogodkov v Bruslju smo predstavili dva 
projekta SAPS (v katerem Skupnost VSŠ sodeluje kot partner) in 
PROCSEE (katerega Skupnost VSŠ vodi).  
 
Glavni izzivi, ki smo jih prepoznali so: 

 Potreba po večjem vlaganju v sektor za zagotovitev 
ustreznega učnega kadra 

 Programi bi morali biti fleksibilnejši za hitrejše odzivanje na 
spreminjajoče se potrebe trga dela 

 Potrebna je praktična podpora MSP-jem za omogočanje aktivnejšega in kakovostnejšega 
sodelovanja in vključevanje le-teh 

 Evropska komisija bi morala dati večji poudarek na priložnosti za mikro in mala podjetja, da se 
vključujejo v EU programe 

 Potrebno je pripraviti sheme oz. mehanizme za sofinanciranje praktičnega izobraževanja v 
mikro in malih podjetjih 

 Potrebne so bolj podrobne analize vrednotenja na ravni EU kako Učenje z delom lahko 
zadovolji potrebe učečih se in delodajalcev 

 Evropska komisija bi morala organizirati dogodke na regionalni in centralizirani ravni, kjer bi 
povezovala mikro, mala in srednja podjetja s predstavniki PSI 

 Evropska komisija bi morala pripraviti uporabnikom prijazno bazo podatkov, ki bi omogočila 
dostop do rezultatov vseh projektov financiranih s strani EU 

 Spodbujati je potrebno mednarodno mobilnost in prehodnost 
 EU bi morala vlagati v terciarno strokovno izobraževanje v EHEA 
 Na Evropski ravni je potrebno zastaviti dodatne zaveze na področju VŽU 
 Potrebno je več projektov na temo prehodnosti, ki prikazujejo jasno dodano vrednost EU 

 
Glavna priporočila za politične smernice, finančno vlaganje in aktivnosti so: 

 Potreba po podpori programov širom EU, ki omogočajo 
učiteljem/predavateljem in mentorjem pridobitev 
pedagoških veščin potrebnih za 21. stoletje 

 Vlagati je potrebno v implementacijo (ne zgolj v razvoj 
konceptov) projektov ki podpirajo prehodnost 

 Projekti bi morali razvite koncepte tudi implementirati in 
pridobiti povratno informacijo nacionalnih organov ki bi jih 
redno nadzorovala in ocenjevala Evropska komisija 

Če povzamemo odzive na prihodnost PSI obstaja velika potreba po 
holističnem pogledu na poklicno/strokovno/visoko šolstvo povezano z VŽU. V 21. stoletju je malo 
verjetno, da od posameznikov zahtevamo, da prehajajo med sektorji skozi vse svoje življenje, če ne 
bomo umaknili ovire med sektorji in promovirali PSI kot podporo družbeno-ekonomskemu 
razvoju/vključevanju po vsej Evropi. 
 
Svetovalni svet EOK 
12. in 13. decembra 2017 se je na pobudo Evropske komisije sestal Svetovalni svet EOK v Bruslju. 
Pregledali smo relevantna dogajanja na področju razvoja Evropskega sodelovanja in izobraževanja, 
usposabljanja in zaposlovanja, informacije o Bolonjskem procesu, informacije o naslednjih 
predsedovanjih Estonije in Bolgarije ter informacije predstavnikov svetovalnega sveta EOK, Evropske 
komisije, Sveta Evrope, CEDEFOP-a in predsedstva. Evropska komisija je predstavila nacionalne razvoje 
pri implementaciji EOK in Validacije predhodno pridobljenega znanja. Finska je predstavila poročilo 
NOK. Prispevek Ali nacionalno ogrodje kvalifikacij (NOK) prinaša dodano vrednost – kako meriti in 
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vrednotiti učinek NOK?, razpravljali smo o delovnem načrtu svetovalnega sveta EOK za 2018 do 2019, 
razprava je tekla tudi o skupnem pristopu k posodobitvi sklicevanj na EOK kakor tudi o prostovoljnih 
postopkih sklicevanja mednarodnih kvalifikacij na NOK. Predstavljen je bil predlog vsebine EOK 
konference ob 10 letnici EOK, ki bo 15. in 16 marca 2018 v Bruslju. Pregledali smo program aktivnosti 
sodelovalnega učenja kot del svetovalnega sveta EOK za 2018 do 2019. Luksemburg je predstavil 
enkratno poročilo Validacije predhodno pridobljenega znanja. Sledile so informacije o posodobitvi 
Evropskega inventarja na področju Validacije predhodno pridobljenega znanja v 2018 z nacionalnimi 
in tematskimi poročili ter razprava o dogodku Validacije predhodno pridobljenega znanja. 
 
Aktivnost sodelovalnega učenja 
Evropska komisija je 14. in 15. decembra 2017 organizirala srečanje na temo financiranja Validacije 
predhodno pridobljenega znanja – Aktivnost sodelovalnega učenja. Predstavljen je bil Valonski izračun 
stroškov validacije, sledila je predstavitev financiranja validacije in pregled po različnih državah Evrope. 
Flamska skupnost je pripravila analizo Validacije predhodno pridobljenega znanja na podlagi rezultatov 
raziskave in Francoska skupnost je predstavila stroške po akterjih validacije v Francoski skupnosti 
Belgije. Sledila je razprava o koristih validacije ter analiza koristi/učinkov Validacije predhodno 
pridobljenega znanja na Nizozemskem. V paralelnih delavnicah so bili predstavljeni primeri dobrih 
praks pristopov do integracije stroškov in koristi validacije na Islandiji, Portugalskem, Veliki Britaniji in 
Franciji. 
 

6.  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. 
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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 
brezposelnosti mladih. Na ravni EU bo projekt olajšal izmenjavo praks in okrepil sodelovanje med 
terciarnimi strokovnimi institucijami in združenji. 
 
Usposabljanje institucionalnih koordinatorjev v Bruslju 
Po prvem vmesnem pilotnem samoevalvacijskem poročilu smo v okviru projekta BuildPHE med 6. in 
10. februarjem 2017 v Bruslju izvedli 5-dnevno usposabljanje za 15 pilotnih institucionalnih 
koordinatorjev iz 5 držav partneric projekta (CZ, EE, HR, PL in SI). Usposabljanja so se iz Slovenije 
udeležili Anita Goltnik Urnaut (ŠC Slovenj Gradec VSŠ), Peter Mihelčič (VSGT Bled) in Tanja Angleitner 
Sagadin (Alma Mater Europea Maribor). Poleg institucionalnih koordinatorjev so usposabljanje vodili 
nacionalni koordinatorji in partnerji v projektu.  
 
Po kratkem dopoldanskem spoznavanju smo se prva dva dni udeležili seminarja o zagotavljanju 
kakovosti pod naslovom Vodenje kakovosti na instituciji na podlagi najnovejših praks in navodil. 
Predvsem predavanje neodvisnega strokovnjaka, Luciena Bollaerta, pod naslovom Zagotavljanje 
kakovosti v visokem šolstvu: vprašanje strukture in culture, je bilo izjemno zanimivo, saj je predstavil 
tudi novosti v Evropskih standardih in smernicah za zagotavljanje kakovosti v evropskem 
visokošolskem prostoru. Naslednja dva dneva sta bila namenjena delu v 3 skupinah s po 5-imi 
koordinatorji iz pilotnih držav ter temeljiti reviziji metodologije za samoevalvacijo, kjer so predvsem 
institucionalni koordinatorji opozarjali na izboljšave in dodelave posameznih nejasnih ali preobširnih 
vprašanj. Obiskali smo Erasmus University College, kjer so nam predstavili postopek zagotavljanja 
kakovosti na oddelkih za menedžment ter  medije in družbo s poudarkom na ocenjevanju učnih izidov 
na podlagi treh praktičnih primerov. Zadnji dan je bil namenjen zaključku in povzetku dela predhodnih 
dni ter predstavitvi nadaljnjih aktivnosti in časovnice le-teh. 

  

Partnerski sestanek v Pragi 
V Pragi smo se med 26. in 26. julijem 2017 sestali partnerji v projektu BuildPHE. Udeleženci smo 
pregledali prejete Načrte za izboljšave nacionalnih institucionalnih koordinatorjev in se dogovorili, da 
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institucionalne koordinatorje prosimo za dovoljenje za objavo le-teh in kasnejše poročanje o sprotnem 
stanju izvedbe načrtovanih izboljšav. Primere dobrih praks smo pregledali in izbrali najboljše za objavo 
ter jih povezali glede na temo, ki jo obravnavajo, da jih pod ustrezno tematiko v končnem orodju tudi 
ponudimo uporabniku kot nasvet ali v pomoč kot primer rešitve. Dogovorili smo se za datume in način 
izvedbe multiplikacijskih dogodkov, katerih namen je diseminirati in promovirati intelektualne 
rezultate projekta med odločevalce politik, praktike, deležnike in drugo zainteresirano javnost. Z 
organizacijo dogodkov želimo pridobiti povratne informacije udeležencev, ki bi vodile do morebitnih 
izboljšav intelektualnih rezultatov, razpravljati o uporabnosti intelektualnih rezultatov v nacionalnem 
in mednarodnem TSI okolju in zagotoviti trajno uporabnost rezultatov in možnosti za njihov nadaljnji 
razvoj. Multiplikacijski dogodek v Sloveniji bo 21. novembra v okviru letne konference za kakovost v 
VSŠ. Pregledali smo tudi finančno stanje po partnerjih in se dogovorili za prestavitev sredstev za 
partnerska srečanja od partnerjev, ki jim sredstva ostajajo na partnerje, ki so sredstva že porabili zaradi 
lokacije srečanj. Dogovorili smo se tudi, da bo projekt predstavljen na letošnji Konferenci za kakovost 
v visokem šolstvu (EQAF). Prav tako pa bomo zbrali tudi izkušnje institucionalnih koordinatorjev in jih 
objavili. Oblikovali smo tudi orodje, ki omogoča primerjavo po indikatorjih. Več o sami metodologiji 
najdete na spletni strani projekta. 
 
Partnerski sestanek in multiplikacijski dogodek v Bruslju 
V Bruslju sta med 10. oktobrom in 11. oktobrom 2017 potekala srečanje partnerjev v projektu in 
multiplikacijski dogodek za zunanje deležnike. Na srečanju partnerjev smo se uskladili podrobnosti o 
poteku prvega multiplikacijskega dogodka v Bruslju in razporedili naloge med partnerji. Prav tako smo 
pregledali stanje ostalih nalog in določili roke za zaključevanje nalog v projektu. 
 
V uvodnem delu multiplikacijskega dogodka  se je predstavil projekt 
in glavni rezultati projekta – samoevalvacijski okvir in spletno 
orodje. V 3 tematskih skupinah (1. Upravljanje in strategija; 2. 
Poučevanje in učenje ter 3. Raziskave, razvoj in inovacije) 
udeležencem smo podrobno predstavili rezultate po posameznih 
kriterijih in indikatorjih. V drugem delu smo predstavili izkušnjo 
nacionalne institucije iz Češke ter primere dobrih praks iz Estonije in 
Poljske.  
 
Kot rezultat delavnice se je izoblikovalo nekaj predlogov za priporočila na institucionalni ravni: 

 Interni in zunanji deležniki morajo biti vključeni v oblikovanje, monitoring in posodabljanje 
institucionalne misije in strategije. 

 Interni in zunanji deležniki morajo biti vključeni v razvoj kurikuluma. 
 Predstavniki trga dela morajo biti vključeni v dejavnosti poučevanja, in jim je potrebno 

pomagati pri pridobitvi ustreznih pedagoških veščin. 
 Učni izidi bi morali biti jedro študijskega programa s posebnim poudarkom na mehkih veščinah. 
 Analiza pričakovanih veščin bi morala biti venomer in sproti usklajena s trgom dela za pripravo 

morebitnih ustreznih kurikularnih sprememb. 
 Dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij naj bi bila na vseh terciarnih strokovnih institucijah v 

mejah lastnih institucionalnih kapacitet, za regionalne potrebe vendar pa tudi kot pomemben 
element strokovno orientiranih študijev. 

 Metodologija in instrumenti zbiranja ustreznih podatkov za zagotavljanje kakovosti in učinka 
institucionalnega delovanja. 
 

Na nacionalni ravni pa so se izoblikovala naslednja priporočila: 
 Zakonodaja bi morala odsevati raznolikost delovanja institucij. 
 Pravila akreditacije mora vključevati možnost raznolikosti. 

http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2018/01/20171011_135213.jpg
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 Različni sektorji terciarnega izobraževanja bi morali imeti enake možnosti, terciarne strokovne 
institucije morajo imeti dostop do financiranja raziskav za svoje dejavnosti aplikativnih 
raziskav, razvoja in inovacij. 

 V zakonodaji bi morali biti vzpostavljeni mehanizmi na nacionalnem nivoju za organizacijo in 
podporo trga dela za izvajanje praktičnega izobraževanja. 

 V zakonodaji bi morali biti vzpostavljeni mehanizmi na nacionalnem nivoju za skupne 
dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij. 

 Na področju strokovnega izobraževanja bi morala biti vzpostavljena koordinacija in korelacija 
med različnimi nivoji v izobraževalni vertikali. 

 Akademsko in strokovno terciarno izobraževanje bi moralo biti med seboj bolj povezano in 
bogatiti drug drugega s tem da vsak sektor še vedno obdrži svojo identiteto. 

Projekt se je z multiplikacijskim dogodkom, 7. konferenca o kakovosti v VSŠ, zaključil. Več 
informacij, orodje za samoevalacijo, primeri dobrih praks so objavljeni na  www.buildphe.eu. 
 

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, 

 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. 
 
2. srečanje Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu 
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je v sklopu projekta PROCSEE 
(Strengthening Professional Higher Education in Central and South-eastern 
Europe) organizirala 2.srečanje PROCSEE Nacionalnega odbora za odličnost v 
terciarnem strokovnem šolstvu (ang. National Committee for PHE Excellence – 
NCPHEE). Srečanje je potekalo v torek, 11. aprila 2017, v prostorih Biotehniškega 
izobraževalnega centra Ljubljana – KULT316, v Ljubljani. 
 
Nacionalni odbori za odličnost v terciarnem strokovnem izobraževanju 
so vzpostavljeni v Sloveniji, Hrvaški, Češki, Madžarski in Romuniji. Sestavljeni so 
iz različnih predstavnikov gospodarstva, institucij visokega in višjega strokovnega 
šolstva, študentskih organizacij, ministrstev ter različnih organizacij, ki so 
relevantne za povezovanje gospodarstva in izobraževanja. Odbor je pregledal 
Nacionalno izjavo o problematiki v Sloveniji (ang. The National Problematisation Statement), ki 
izpostavlja glavne izzive ter ovire na področju sistema terciarnega strokovnega izobraževanja (ang. 
PHE) ter jo dopolnil. Pripravil je tudi več primere dobrih praks, ki naslavljajo zastavljene skupne izzive 
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vključenih držav (challenges) na 4 tematskih področjih: T1 – 4 primeri, T2 – 5 primerov, T3 – 3 primeri, 
T4 – 2 primera. 
 
 
Javni razpis za zunanjega strokovnjaka 
Izvedli smo javni razpis za zunanjega strokovnjaka za tematsko področje »Personal Learning 
Environments in PHE«. Razpis je bil objavljen 24. maja 2017 na spletni strani Skupnosti VSŠ. Prejeli smo 
eno vsebinsko in časovno ustrezno prijavo. Za zunanjega strokovnjaka je bil kot najustreznejši kandidat 
izbran Samo Čretnik.  
 
2. Forum odličnosti TSI 
Na Visu (Hvaška) je med 31. majem in 2. junijem 2017 potekal 2. Forum 
odličnosti v terciarnem strokovnem izobraževanju, kjer se je zbralo 34 
različnih strokovnjakov na 4 projektnih področjih (povezanost TSI z 
regionalnim delovanjem, promocija TSI, povezanost s svetom dela, 
osebna učna okolja). Srečanje je nadaljevanje 1. foruma, rezultat 
katerega je bila Izjava o glavnih izzivih za TSI v CSEE regiji (srednja in 
jugovzhodna regija). 
 
Zbrani strokovnjaki so na srečanju pregledali primere dobrih praks na 
identificirane izzive ter jih analizirali. Hkrati so na podlagi primerov dobrih praks pripravili skupna 
priporočila za TSI institucije, institucije na nacionalni in evropski ravni. Dokončno oblikovana in 
usklajena priporočila so dostopna na spletni strani projekta PROCSEE. 
 
Za Skupnost VSŠ so se dogodka udeležili: Brigita Vončina, Barbara Krajnc, mag. Samo Čretnik, Alicia-
Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina Poličnik. 
 
V letu 2017 smo izvedli: 
- Identifikacija ključnih izzivov TSI v regiji (SJVE). 
- Identifikacija primerov dobrih praks za identificirane izzive. 
- Nabor priporočil za ukrepanje na izzive in krepitev TSI v regiji SJVE. 
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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. 

 
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. 
 
Nacionalna delavnica 
V torek, 11. aprila 2017 je v prostorih BIC Ljubljana, v Centru 
kulinarike in turizma KULT316, pod okriljem Skupnosti višjih 
strokovnih šol Republike Slovenije, potekala Nacionalna delavnica 
s predstavniki študentov, malih in srednje velikih podjetij ter 
institucij terciarnega strokovnega izobraževanja.  
Udeležencem smo predstavili projekt SAPS, katerega namen je 
promovirati in spodbuditi kakovostno praktično izobraževanje v 
malih in srednje velikih podjetjih. Pri izmenjavi mnenj je bila 
izpostavljena predvsem problematika predznanja študentov, ki v terciarno strokovno izobraževanje 
prihajajo iz gimnazij ali drugih strok in nimajo predhodnih ustreznih praktičnih izkušenj. To se še zlasti 
odraža pri praktičnem izobraževanju, kjer se delodajalci pri tovrstnih študentih veliko ukvarjajo z 
osnovami, ki bi jih že morali poznati iz srednje šole. Priporočilo je, da šole za tovrstne študente pred 
praktičnim izobraževanjem pripravijo premostitvene tečaje. Na delavnici smo še identificirali procese 
praktičnega izobraževanja in kriterije kakovosti malih in srednje velikih podjetij kot tudi institucij 
terciarnega strokovnega izobraževanja. Po besedah udeležencev so tovrstne delavnice zelo dobrodošle 
in bi jih veljalo tudi v prihodnje organizirati, morda celo sektorsko. 
 
Delavnica strokovnjakov 
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Na podlagi nacionalnih rezultatov delavnic v 10-ih partnerskih 
državah smo na dvodnevni delavnici v Vilni med 9. in 10. majem 2017 
pripravili skupni dokument s povzetimi pričakovanji vseh treh 
deležnikov (študentov, institucij in MSP-jev) od praktičnega 
izobraževanja pred, med in po PRI, uskladili kriterije/indikatorje 
kakovosti za različne procese PRI in pripravili seznama nalog za 
sistem vodenja PRI za izobraževalne institucije ter za mala in srednje 
velika podjetja. 
 
Srečanje partnerjev 
Med 5. in 8. septembrom 2017 je na Malti potekalo srečanje projektnih partnerjev. V sklopu srečanja 
smo zaključili aktivnosti delovnega paketa 2, kjer smo uskladili in potrdili končno verzijo orodja za 
kakovostno praktično izobraževanje (ApprenticeshipQuality Toolkit). Fizični izvodi dokumenta so 
dostopni na Skupnosti VSŠ. Srečanje se je nadaljevalo z delavnico za pripravo ključnih sporočil z 
namenom izboljšanja privlačnosti praktičnega izobraževanja. Projekt je namenjen spodbujanju, 
pripravi in vključevanju malih ter srednjih podjetjih (MSPjev) v procese praktičnega izobraževanja, pri 
čemer so bistvena ključna sporočila, ki jih želimo posredovati MSPjem o praktičnemu izobraževanju. 
Na osnovi definiranih ključnih sporočil bodo partnerji v nadaljevanju projekta pripravili oglaševalsko 
akcijo. Tretji dan so udeleženci izvedli evalvacijo projekta in partnerstva ter pregledali aktivnosti, ki jih 
je potrebno realizirati do vmesnega poročila in v nadaljevanju projekta. 
 

 
 
 
 
 

 

 

SAT  

V razpisu programa Erasmus+ za leto 2017 smo uspešno pridobili projekt SAT – Smart 
Electronic System for tracking Apprenticeships.  
 
V projekt je vključenih 6 institucij iz 5 držav: Skupnost VSŠ in EŠ Celje (oboji iz 
Slovenije), EURASHE (Belgija), Veleučilište VERN (Hrvaška), CASPHE (Češka), KIC Malta 
(Malta). 
 
Aktivnosti projekta: 

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

študenti). 
 Priprava tehnološkega načrta upravljanja PRI: razvoj digitalnega sistema in povezovanje z 

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

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

 Sistem za merjenje in vodenje praktičnega izobraževanja. 

http://www.skupnost-vss.si/srecanje-partnerjev-saps/20170907_114527/
http://www.skupnost-vss.si/srecanje-partnerjev-saps/20170905_150041/
http://www.skupnost-vss.si/srecanje-partnerjev-saps/20170905_140819/
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 Uporaba prototipa sistema in izdelane možnosti povezovanja obstoječih evidenc TSI s 
prototipom. 

 Izobraževanja za uporabnike. 
 
Pridobili smo sredstva v višini 223.812 €. Projekt traja od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2020.  
 
Kick-off meeting 
13. septembra 2017 smo se na Bledu sestali partnerji v projektu SAT – Smart Electronic System for 
Tracking Apprenticeships. Uvodno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi partnerjev, predstavitvi 
projekta, načrta aktivnosti in njegovi izvedbi.  
 
Partnerji v projektu so: EURASHE (Belgija) – Evropsko združenje terciarnih strokovnih institucij, 
Veleučilište VERN (Hrvaška), Knowledge Innovation Centre (Malta), CASPHE (Češka) – češko združenje 
terciarnih strokovnih institucij, Ekonomska šola Celje in Skupnost VSŠ (Slovenija). Skupaj se nas je 
zbralo 9 predstavnikov. 
 
Na srečanju so predstavniki podrobneje pregledal načrtovane aktivnosti, vloge in odgovornosti, 
različne protokole (finančni, komunikacijski, administrativni), aktivnosti za diseminacijo projekta ter 
skupaj oblikovali vizijo projekta. Projekt bo poimenovan ApprenticeTrack, Management Tools for 
Meaningful Apprenticeships. 
  
Partnerji so uskladili izjavo o pričakovanjih in poslanstvu projekta SAT: 
Praktično izobraževanje študentom na ravni terciarnega strokovnega izobraževanja ponuja možnosti 
za pridobivanje novih znanj in spretnosti ter znanja na delovnem mestu in zunaj njega. Taka oblika 
izobraževanja podjetjem zagotavlja zanesljiv način ocenjevanja in oblikovanja morebitnih prihodnjih 
zaposlitev, saj imajo neposredne koristi od novih znanj, ki jih je prinesejo študentje neposredno iz 
izobraževanja. Obstoječi sistemi za praktično izobraževanje so, kljub svojim jasnim prednostim, izredno 
zahtevni za upravljanje. 
 
Izobraževalne potrebe študentov in potrebe posameznih podjetij se zelo težko uskladijo. Organiziranje 
uspešnega programa praktičnega izobraževanja zahteva, da izobraževalna institucija analizira učne 
potrebe vsakega študenta, analizira potrebe podjetij in se nato pogaja o obojestransko koristnih 
dogovorih za vsakega deležnika. Prav tako zahteva, da institucija spremlja in ocenjuje praktično 
izobraževanje in s tem zagotovi, da se te potrebe dejansko obravnavajo. Vse to mora izobraževalna 
institucija izvesti za več sto ali celo tisoč študentov. 
 
Jasno je, da so potrebni strukturirani komunikacijski kanali s podjetji in študenti, definirani sistemi 
upravljanja in jasni evalvacijski protokoli za upravljanje tako zapletenih procesov. Vendar pa mora 
večina izobraževalnih institucij ugotoviti kako to storiti sami, pri čemer ni nobenih skupnih standardov 
in postopkov za upravljanje praktičnega izobraževanja. 
 
Neustrezno ali priložnostno vodenje praktičnega izobraževanja običajno pripelje do položaja, pri 
katerem se študentje namesto da imajo zagotovljeno nadzorovano učno izkušnjo s strani usposobljenih 
mentorjev, preprosto zahteva, da se udeležijo slabo usklajenih. Kadar pa se študentom zagotovi visoko 
kakovostne učne izkušnje, praktično izobraževanje spodbuja gladek prehod iz izobraževanja na trg delo 
in s tem mladim daje dober začetek njihove poklicne poti. 
 
Vendar se v Evropi praktično izobraževanje danes sooča z naslednjimi težavami: 

 ni možnosti merjenja ali so cilji praktičnega izobraževanja dejansko doseženi, 
 ni primerljivega merilnega sistema za kakovost in rezultate, 
 praktično izobraževanje je lahko preveč zapleteno za upravljanje, komunikacija pa je težavna, 
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 vse oblike praktičnega izobraževanja ne nudijo enake dodane vrednosti študentom, 
 težko je uskladiti interese študentov in sveta dela, 
 pridobivanje transverzalnih spretnosti je še vedno problem, 
 ne nadzorujemo izvedbe praktičnega izobraževanja, 
 vloga mentorjev ni jasna, 
 pomanjkanje povezav med podjetji in izobraževalnimi institucijami, 
 nejasno povezovanje učnih izidov s študenti in njihovo prepoznavanje, 
 pomanjkanje orodij za vodenje kakovosti. 

 
Posledično: 

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

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

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

 
V okviru tega bomo: 

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

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

 omogočili, da bodo študentje bolje razumeli svoj trenutni položaj in možnosti za izboljšave, 
 zagotovili potrebne podatke na področju praktičnega izobraževanja, 
 krepili pomen ter izkušnje mednarodnih mobilnosti za prakso, 
 pripomogli k stalnim izboljšavam znotraj TSI institucij, 
 podprli praktično izobraževanje kot pomembno učno izkušnjo, ki bistveno vpliva na motivacijo 

študentov, 
 pripravili izhodišča za sistematično e-zbiranje podatkov ter dokazil o doseženih učnih izidih, 
 predstavili prednosti praktičnega izobraževanja (podjetjem, študentom, drugim deležnikom), 
 podprli digitalni razvoj TSI institucij (okolju ter uporabnikom prijazno tehnologijo), 
 podprli praktično izobraževanje kot bistveno za razumevanje ter prepoznavnost učnih izidov. 

 

Srečanje pogodbenikov K2 2017 
20. septembra 2017 je na CMEPIUSu potekalo srečanje pogodbenikov KA2 2017 – strateška 

partnerstva, katerega sta se udeležili Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina Poličnik. Skupnost VSŠ je 

v letu 2017 uspešno prijavili projekt SAT – Smart Electronic System for Tracking Apprenticeships. Tema 

srečanja je bila izpolnjevanje vsebinskih in pogodbenih obveznosti. Udeleženci so pregledali tudi 

finančna pravila programa Erasmus+, ter pomen učinkov in trajnosti projektnih rezultatov. Na samem 

srečanju smo se pogovorili o odprtih vprašanjih glede na konkreten projekt s skrbnikom pogodbe. 
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Srečanje računovodij “E+ sredstva v praksi” 
Na CMEPIUSu so 14. oktobra 2017 v Ljubljani organizirali srečanje računovodij E+ sredstva v praksi, kjer 

so predstavili načine in načela financiranja E+, katera so finančna pravila po posameznih akcijah (KA1 

in KA2), katere so najpogostejše napake pri poročanju, kako poteka knjiženje sporazumov za 

nepovratna sredstva, davki ter vrste izplačil.  Za Skupnost VSŠ sta se srečanja udeležili Jasmina Poličnik 

in Marjetka Pirš. 

Spletni seminar za uporabo MT+ – KA2 
CMEPIUS je organiziral spletni seminar  o vnosu podatkov v orodje za spremljanje Mobility Tool+ in je 

potekal 17. novembra 2017. Na seminarju je bilo predstavljeno, kako se uporabniki v orodje vpišejo, 

kako v orodje vnesejo podatke ter kje in kako pripravijo vmesno ter končno poročilo. 

APPRENTICEQ 

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

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

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

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

pogojev. 
 
Aktivnosti bomo izvedli s ciljem: 

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

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

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

 zagotavlja vrsto primerov najboljše prakse za kvalitetni menedžement v izobraževalnih 
ustanovah in na lokacijah za usposabljanje / umestitve, 
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 prepoznavanje faktorjev uspeha in najboljših praks v različnih izobraževalnih institucijah v 
različnih industrijskih sektorjih. 
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Kick-off meeting 
Uvodni sestanek partnerstva je potekal v prostorih DHBW kampusa v 
Heilbronnu od 23. do 24. oktobra 2017. Vsi sodelujoči partnerji so se udeležili 
sestanka in sicer, DHBW iz nemčije kot koordinator projekta, Združenje 
kolidžev iz Velike Britanije, EURASHE iz Belgije, FH Joanneum iz Avstrije, Porto 
Politehnika iz Portugalske, Center za inovacije znanja iz Malte, Univerza 
Mondragon iz Španije in Skupnost VSŠ iz Slovenije. 
 
Namen srečanja je bil uskladiti razumevanje projektnih dejavnosti in zavajajoče terminologije, 
določiti način izvajanja in datume izvajanja dejavnosti v okviru rezultata 1.  
Vse dogovorjene dejavnosti bodo znatno prispevale k doseganju dolgoročnih ciljev: zagotoviti 
jasen okvir za vodenje kakovosti vajeništva v sistemu, ponudniku in podjetju, ki zagotavlja 
sistematične povratne informacije, spodbuja medsebojno zaupanje in spoštovanje z rednim 
sodelovanjem in boljšim vodenjem kakovosti med partnerji, da zagotovi, da vsebina terciarnih 
strokovnih programov ustreza spremembam potreb po strokovni usposobljenosti podjetij in 
družbe, da se zagotovi pravična, veljavna in verodostojna ocena učnih rezultatov pri 
praktičnem izobraževanju in podpira stalni strokovni razvoj mentorjev v podjetju in izboljšanje 
njihovih delovnih pogojev. 
 

To znanje bo koristilo ciljnim skupinam, vključno z institucijami, podjetji in študenti, tako da bo 
ustvarilo: 

 institucionalni okvir za upravljanje kakovosti v in za PRI, 
 orodje za spletno ocenjevanje za upravljanje kakovostnega PRI,  
 priročnik upravljanja kakovostnega PRI za izobraževalne ustanove, ki vsebujejo instrumente, 

metode in orodja, s katerimi lahko sodelujejo pri razvijanju skupne kulture kakovosti med seboj 
in z malimi in srednje velikimi podjetji, 

 priročnik upravljanja kakovostnega PRI za podjetja, ki vsebujejo instrumente, metode in 
orodja, s katerimi lahko sodelujejo, da razvijejo skupno kulturo kakovosti med sabo in 
izobraževalnimi organizacijami. 

 
Projekt se bo obširno posvetoval z različnimi zainteresiranimi stranmi in zato organiziral: 

 Delavnice v šestih državah, ki vključujejo več kot 300 strokovnjakov QM, druge strokovne 
zainteresirane strani s področja usposabljanja in izobraževanja 

 Preizkus na terenu v 6 državah, v katerega je vključenih več kot 300 delodajalcev, vodij 
kakovosti, predavateljev institucije TSI itd. 

 Anketa v šestih državah, v katere je vključenih več kot 1.200 različnih deležnikov (delodajalcev, 
ključnih ljudi za QM, mentorjev PRI, mentorjev v podjetjih, kot tudi na spletnem mestu 
institucij TSI, predavateljev in vodje usposabljanj …). 

Aktivnosti bodo vodile k boljšemu vodenju kakovosti PRI in s tem 
izboljšanju kakovosti PRI v višjem in visokem strokovnem izobraževanju in 
usposabljanju po Evropi, kar bi moralo povečati privlačnost TSI kot 
izobraževalne poti. 
 
Na uvodnem sestanku smo se osredotočili na področja sodelovanja, profil 

in vlogo zainteresiranih strani, terminologijo ter postopke za vključevanje 

zainteresiranih strani. Na koncu srečanja so partnerji pripravili razpored za 

nadaljnje dejavnosti in odgovorne osebe za določene aktivnosti.  
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KONZORCIJ ZA MOBILNOST  
 
Na podlagi pridobljenega Certifikata konzorcija Erasmus+ za 
mobilnost v visokem šolstvu pri Evropski komisiji sodelujemo 
v 2 konzorcijih za mobilnost: 
 
1. Certifikat konzorcija velja za obdobje 2014-2016 z 32 partnericami. 
2. Certifikat konzorcija velja za obdobje 2017-2020 z 42 partnericami. Partnerice v konzorciju 2017-
2020 so s pristopom podpisale Dogovor o sodelovanju, ki opredeljuje vlogo koordinatorja in partnerja 
v projektu.  
 
Primarni cilj konzorcija je vzpodbuditi internacionalizacijo v višjem strokovnem šolstvu, ki je 
pomemben del razvoja višjih strokovnih šol: 

- izboljšati sodelovanje med zaposlenimi iz posameznih strok za večjo inovativnost in razvoj 
stroke, 

- spodbujati še vedno prenizko mobilnost študentov kot osebja, 
- preko konzorcija okrepiti kadrovske in strokovne zmožnosti ter kapacitete za organizirano 

vodenje strategije mobilnosti in internacionalizacije. 
 
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.  
 

Pridobitev Erasmus+ (ECHE) listine 
 
Na razpisu Erasmus+ 2017 so pridobile ECHE listino še 3 višje strokovne šole, ki je še niso imele: Inštitut 
in akademija za multimedijo Ljubljana, Ekonomska šola Brežice, VSŠ in Šolski center Ljubljana, VSŠ.   

 
Pravila konzorcija 
Znotraj konzorcija 2017-2020 smo vzpostavili pravila za transparentno in vključujoče sodelovanje v 
konzorciju, ki so objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ (http://www.skupnost-vss.si/wp-
content/uploads/2016/01/Pravila.pdf).  

 
Promocija projekta 
Intenzivna promocija mobilnosti poteka tudi na ravni konzorcija. Med drugim smo vzpostavili Alumni 
klub (http://www.skupnost-vss.si/alumni-klub-statistika/), ki omogoča podrobnejše podatke o 
mobilnostih študentov in osebja. Organizirali smo okroglo mizo Višješolsko izobraževanje kot 
konkurenčna prednost, kjer smo govorili o prednostih in prihodnosti višješolskega izobraževanja, 
mednarodni izmenjavi študentov v okviru programa Erasmus+ ter pričakovanjih in izzivih gospodarstva 
so spregovorili: evropski poslanec dr. Milan Zver, predsednik Skupnosti višjih strokovnih šol Republike 
Slovenije Alojz Razpet, vodja projektov Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije Alicia-Leonor 

http://www.skupnost-vss.si/alumni-klub-statistika/
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Sauli-Miklavčič, strokovna koordinatorica specialistka v oddelku za kadrovske zadeve pri Pošti 
Slovenije, d. o. o., Barbara Draksler Galičič, ravnatelj Višje strokovne šole Šolskega centra za pošto, 
ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana Drago Zupančič in diplomant Višje strokovne šole Šolskega 
centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana Dejan Debelak. V pripravi je e-publikacija 
Primerov dobrih praks – študentje in diplomanti z izkušnjo praktičnega izobraževanja v tujini.  

 
Projekti v okviru konzorcija 2014-2016 
KA1-HE-45/16, ERASMUS+ 2016/17 mobilnost – Projekt traja od 1. junija 2016 do 31. maja 2018. 
Pridobljenih je 54.675,00 sredstev in 30 mobilnosti (15 za študente in 15 za osebje). Porabljena so vsa 
sredstva, izvedenih je 19 mobilnosti za osebje in 23 mobilnosti za študente. Dotacija se izplačuje 
študentom za mobilnost prakse ali študija v trajanju najmanj 2 mesecev in največ 12 mesecev ter 
zaposlenim za mobilnost usposabljanja ali poučevanja v trajanju najmanj 2 dneva in največ 6 dni. 
 
Ad futura 2016 - projekt traja od 1. junija 2016 do 31. maja 2017. Pridobljenih je 7.200,00 € dodatnih 
sredstev za upravičene študente. Porabljenih je 3.767,33 €. Štipendija se podeljuje študentom glede 
na dolžino trajanja mobilnosti, ki so se udeležili Erasmus+ mobilnosti v okviru razpisa 2016 in so 
upravičeni po dodatnih pogojih. Razlika med pridobljenimi in porabljenimi sredstvi je nastala, ker smo 
pridobili projekt MIZŠ – Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij (5 študentov) in 3 diplomantov, 
ki niso upravičeni do dodatka. Višina dodatka je 80 €/ mesec mobilnosti. 
 
MIZŠ – Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2016 
Dodatek je bil pridobljen za 5 študentov, ki so izkazali izpolnjevanje pogojev razpisa (upravičenost do 
socialnih transferjev). Pridobljenih je bilo 3.240 € in tudi v celoti koriščenih. Sodelovali sta 2 VSŠ 
(izobraževalni center Piramida Maribor in Šolski center Novo mesto, VSŠ). Višina dodatka je 270 
€/mesec mobilnosti.  
 
KA1-HE-58/17, ERASMUS+ 2017/18 
Projekt traja od 1. avgusta 2017 do 31. maja 2019. Pridobljenih je 102.950,00 sredstev in 57 mobilnosti 
(29 za študente in 30 za osebje). Koriščena je 1 mobilnost za študente in 9 mobilnosti za osebje. 
Dotacija se izplačuje študentom za mobilnost prakse ali študija v trajanju najmanj 2 mesecev in največ 
12 mesecev ter zaposlenim za mobilnost usposabljanja ali poučevanja v trajanju najmanj 2 dneva in 
največ 6 dni. 
 
Vloga za dodatna sredstva na razpisu Ad futura 2017 je v postopku ocenjevanja.  
 
KA1-IHE-9/17  

Sodelovanje za univerzo Alfa BK – skupaj za odličnost 
V tednu od 25. od 29. 9. 2017 je dr. Branko Škafar, predavatelj in evalvator kakovosti, predstavnik 
Skupnosti VSŠ v svetu NAKVISa in soavtor Modela odličnosti v višjih strokovnih šolah v okviru programa 
Erasmus+, le-tega predstavil na Univerzi Alfa BK v Beogradu.  
 
Predstavitvi modela je sledila delavnica za udeležence, ki jih je bilo 
skupaj 31. Dogodek je bil namenjen vodstvu institucije, udeležili so 
se je dekani in prodekani 4 fakultet univerze, predavatelji in rektor 
Slavko Vukša. Udeleženci so morali praktično pripraviti vlogo za 
sodelovanje na razpisu in zbrati potrebne podatke. 
 
Udeleženci so ugotovili, da bi sodelovanje na področju odličnosti lahko okrepili z večimi aktivnostmi in 
s tem pridobili tudi potrebno primerljivost, ki manjka tako v Sloveniji kot Srbiji na področju terciarnega 
strokovnega izobraževanja. 
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Srečanje s skrbnikom pogodbe 
V sklopu aktivnosti Erasmus+ konzorcija za mobilnost sta se v petek, 8. decembra 2017, Alicia-Leonor 
Sauli-Miklavčič in Jasmina Poličnik sestali s skrbnico projektov go. Sonjo Mavsar iz CMEPIUSa v 
Ljubljani. Pregledali so tekoče aktivnosti konzorcija 2016, realizacijo ter predviden zaključek projekta. 
Ga. Mavsar je predlagala, da se ob zaključku projekta nameni dovolj pozornosti ob poročanju o 
diseminaciji rezultatov. 
 
 
 
 
Poročilo so pripravili:  

 Alojz Razpet, predsednik Skupnosti VSŠ; 

 Alicia – Leonor Sauli – Miklavčič, projektni vodja; 

 Jasmina Poličnik, strokovna sodelavka. 
Celje, 19. 1. 2017  
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III. POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU SKUPNOSTI VSŠ 

ZA LETO 2017 

1. Splošno 

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

2017. Poslovne knjige so bile vodene po načelu dvostavnega knjigovodstva. 

2. Bilanca stanja 

Sredstva 

Sredstva Skupnosti VSŠ na dan 31.12.2017 znašajo 598.107 € in so sestavljena iz: 

VRSTA SREDSTEV leto 2017   leto 2016 indeks 

OSNOVNA OPREMA 1.038 0 - 

DENARNA SREDSTVA  122.114 101.594 120 

KRATKOROČNE TERJATVE DO ČLANOV IN KUPCEV 4.113 13.765 29 

OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE  470.842 430.762 109 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 - 

 Skupaj: 598.107 546.121 109 

 

Pojasnilo:  
Vrednost vseh sredstev na dan 31.12.2017 je 598.107 €. V letu 2017 smo nabavili Osnovno opremo - 

računalnik v višini 1.661€. Denarna sredstva so se v primerjavi s preteklim letom zvišala za 20,19 % in 

na dan 31.12.2015 znašajo 122.114 €.  

 

Vrednost terjatev na dan 31.12.2017 znaša 474.955 € in jo sestavljajo :  

1. Terjatve do članov in kupcev so terjatve za članarino in zaračunane kotizacije. Na dan 
31.12.2017 je vrednost terjatev do kupcev v višini 4.113 €.  

2. Ostale kratkoročne terjatve v višini 470.842 € so sestavljene iz:  
a) terjatev do MIZŠ v znesku 2.500 €,  
b) terjatev do CMEPIUS-a v višini 250.442 €,  
c) terjatev do JSRIPS v višini 2.832 €,  
d) terjatev do Education, audiovisual and culture executive agency iz Bruslja v višini 134.605 

€,  
e) terjatev do Panstwowa wyzsza szkola zawodowa iz Poljske v višini 5.677 €,  
f) terjatev do DHBW Nemčija, 45.686 €  
g) terjatev do EURASHE 29.141 €,  
h) terjatev za vračilo štipendije in ostalih stroškov v višini 41 €.  

 
Skupnost VSŠ nima zalog. 
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Obveznosti do virov sredstev 

Na dan 31.12.2017 Skupnost VSŠ izkazuje obveznosti do virov sredstev v višini 598.260 € in so 

sestavljene iz: 

VRSTA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV leto 2017 leto 2016 indeks 

PRESEŽEK PRIHODKOV OZ. ODHODKOV:       

NERAZPOREJEN ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 37.104 37.525 98 

ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV -315 0 - 

    

POSLOVNE OBVEZNOSTI:     

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE/ 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   

362 362 100 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 1.020 6.351 16 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV  6.070 5.531 109 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 0 311 - 

KRATKOROČNE PČR:     

KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI  554.019 496.042 111 

Skupaj:  598.260 546.122 109 

 

Pojasnilo:  
Vrednost vseh obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2017 znaša 598.260 € in se je povečal za 9,54 

% v primerjavi s preteklim letom. Sestavljajo jih: 

1. Preneseni presežek prihodkov iz preteklih let v višini 37.104 €. 
2. Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017 v višini 1.020 €.  
3. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 6.070 € predstavljajo plače za december 2017. 
4. Kratkoročno odloženi prihodki v višini 554.019 € so se v primerjavi z letom 2016 povišali  za 

11,68 %, sestavljajo pa jih:  
a) kratkoročni odloženi prihodki Erasmus+ (št. pog. 16-103-021419) v višini 4.989 €, 
b) kratkoročni odloženi prihodki Erasmus + (št. pog. 15-103-012406) v višini - 696 €,  
c) kratkoročni odloženi prihodki JSRIPS (št. pog. 11010-600/2015) v višini 1.682 €,  
d) kratkoročni odloženi prihodki JSRIPS (št. pog. 1010-606/2016) v višini 4.570 €, 
e) kratkoročni odloženi prihodki projekt PROCSEE (št. pog. 562270-EPP-1-2015) v višini 

159.173 €, 
f) kratkoročni odloženi prihodki projekt BuildPHE (št. pog. 2015-PL01-KA203-017072) v višini 

344 €,  
g) kratkoročni odloženi prihodki Skupnosti v višini 6.187 €, s katerimi bomo pokrivali stroške, 

ki še bodo nastali, 
h) kratkoročni odloženi prihodki SAPS (št. pog. 2016-2024) v višini 35.228 €, 
i) kratkoročni odloženi prihodki CMEPIUS (št.pog. 17-103-035354), v višini 110.809 €, 
j) kratkoročni odloženi prihodki ERASMUS+ (št.pog. 17-107-035356), v višini 160 €, 
k) kratkoročni odloženi prihodki ERASMUS+ (št.pog. 17-203-035576), v višini 188.762 €, 
l) kratkoročni odloženi prihodki DHBW, v višini 42.811 €. 
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Izven bilančne postavke 

Izven bilančne evidence Skupnost VSŠ nima. 

3. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Prihodki 

Prihodki v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 znašajo 403.055 € in jih sestavljajo: 

PRIHODKI  leto 2017 leto 2016 indeks 

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC NAMENJENIH 

POKRIVANJU STROŠKOV 
385.515 157.781 244 

DRUGI PRIHODKI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

NEGOSPODARSKIH DRUŽB 
17.527 16.627 105 

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE 

DEJAVNOSTI 
0 0 - 

FINANČNI PRIHODKI  13 2 65 

DRUGI PRIHODKI 0 413 0 

Skupaj 403.055 174.823 230 

 

Pojasnilo:  
Prihodki leta 2017 so bili doseženi v višini 403.055 € in so za 130,55 % višji od prihodkov leta 2016. Med 

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

projektov v znesku 385.515 €. Drugi prihodki za opravljanje dejavnosti negospodarskih služb so iz 

naslova članarin v višini 17.527 €. Finančni prihodki v višini 13 € so iz naslova a vista obresti. 
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Stroški 

Stroški obdobja od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 znašajo 403.055 € in so sestavljeni iz: 

ODHODKI:  leto 2017 leto 2016 indeks 

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV:        

STROŠKI MATERIALA  2.069 766 270 

STROŠKI STORITEV  292.740 83.038 352 

STROŠKI DELA:     

STROŠKI PLAČ 42.604 27.227 51 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST ZAPOSLENCEV  6.898 4.432 155 

DRUGI STROŠKI DELA  4.341 4.219 102 

STROŠKI AMORTIZACIJE 623 443 140 

DRUGI STROŠKI:    

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 - 

DRUGI STROŠKI  53.780 54.592 98 

FINANČNI ODHODKI  0 - 

Skupaj 403.055 174.717 230 

 

Pojasnilo:  
Stroški, nastali od 1.1.2017 do 31.12.2017, v višini 403.055 € so za 131 % večji od stroškov, nastalih v 

letu 2016. Strošek materiala v višini 2.069 € predstavlja izdelavo kovic za priloge k diplomi. Stroški 

storitev v višini 292.740 € so se v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 povečali za 252 % in jih podrobneje 

razčlenjujemo v naslednji tabeli. Strošek plač v letu 2017 v višini 42.604 € je za 14.820 € višji kot v letu 

2016. Drugi stroški dela v višini 4.341 € predstavljajo prehrano zaposlenega, prevoz na delo in regres 

za letni dopust za 2016.  

Drugi stroški v višini 53.780 € zajemajo članarine združenjem ,štipendije dijakov in študentov v višini In 

zahtevke za izplačilo za projekta. 
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Stroški storitev od 1.1.2017 do 31.12.2017: 

  leto 2017 leto 2016 indeks 

STROŠKI STORITEV:    

STROŠKI NAJEMNIN SEJEMSKI PROSTOR 2.997 3.199 93 

UDELEŽBA NA SEJMIH, REKLAME 9.503 11.137 85 

STROŠKI STORITEV GSM 692 0 0 

STR. PLAČILNEGA PROMETA BANKA 819 566 144 

STR. INTEL. STOR. DRUGO 251.322 41.171 610 

STROŠKI KOTIZACIJ ZA SEMINARJE 0 892 0 

STROŠKI SLUŽBENIH POTI (dnevnice, kilometrine) 12.050 8.969 134 

STROŠKI FIZIČNIH OSEB 0 0 0 

STROŠKI POGOD. DELA  5996 0 0 

STROŠKI AVTORSKIH HONORARJEV 0 6.637 0 

STROŠKI  REPREZENTANCE 3.161 5.908 53 

STR. POŠTNINE IN KURIRSKIH STOR. 0 130 0 

STROŠKI  DRUGIH STORITEV 6.200 4.429 139 

STROŠKI STORITEV SKUPAJ 292.740 83.038 652 

 

Pojasnilo: 
- zmanjšanje aktivnosti reklamnih oglaševanj; indeks 85, 
- povečanje na postavki intelektualnih storitev v zvezi s projektnimi aktivnostmi (zahtevki 

partnerjev); indeks 610, 
- povečanje stroškov  na postavki službenih poti v zvezi projektnimi aktivnostmi; indeks 134, 
- povečanje na postavki stroškov podjemnih pogodb v zvezi s kakovostjo in s projektom  
- zmanjšanje na postavki stroškov reprezentance v zvezi z 20 letnico, kakovostjo in s projektom 

PROCSEE; indeks 53  
- povečanje na postavki stroškov drugih storitev v zvezi z izdajo zbornika; indeks 139. 
 

4. Poslovni rezultat 

  leto 2017 leto 2016 indeks 

PRIHODKI 403.054 174.823 230 

STROŠKI 403.054 174.717 230 

POSLOVNI IZID  0 106 0 

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 16 -420 -3 

ČISTI POSLOVNI IZID 16 -314 -5 

 

Skupnost VSŠ v letu 2017 izkazuje dobiček v višini 16 €, ki je posledica povečanja davčne osnove za 

izračun davka od dohodka pravnih oseb, zaradi stroškov reprezentance in pokrivanja izgube preteklega 

leta. 
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5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

Gospodarnost = vrednost poslovnih učinkov / stroški= 403.054 / 403.054 = 1,000 

Produktivnost = vrednost poslovnih učinkov / povp. število zaposlenih iz del. ur = 403.054 /1,174 = 

343.317 

6. Računovodska problematika v letu 2017 

Poleg osnovnih računovodskih aktivnosti je bilo v letu 2017 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 

31.12.2017.  

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

izkaze za poslovno leto 2017. 

Pripravila:  Marjetka Pirš, Vizija Računovodstvo d.d. 

Celje, 24. 1. 2017  
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