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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 
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dogodke za svoje članice. Za njih zbira in posreduje relevantne informacije. Deluje kot skupno 
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  
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35.  
ŠOLSKI CENTER PTUJ,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

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 do 
16.4 2018 
 
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 

 

 

 

Helena Vogrinec, članica od 29. 5. 2018 
DOBA 
Prešernova ulica 31 
SI-2000 Maribor 

helena.vogrinec@doba.si 

 

  

mailto:alojz.razpet@sc-celje.si
mailto:tjasa.vidrih@bic-lj.si
mailto:drago.zupancic@guest.arnes.si
mailto:helena.vogrinec@doba.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.  

 

V letu 2018 so bile na sekretariatu zaposlene tudi: 

 

Natalija Klepej Gržanič 

Strokovna sodelavka, 1. 1. – 31. 12. 2018 

 

Aleksandra Kotnik 

Strokovna sodelavka, 1. 1. – 31. 12. 2018 

 

Vesna Alaber 

Strokovna sodelavka, 1. 10. – 31. 12. 2018 

 

  

mailto:sekretariat@skupnost-vss.si
mailto:jasmina.policnik@skupnost-vss.si
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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. Branko Škafar. 

 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.  
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II. DEJAVNOSTI 2018 
 
Glavne dejavnosti Skupnosti VSŠ v letu 2018 so bile predvsem naslednje: 

 delovanje Skupnosti VSŠ,  
 izvajanje kratkoročnih strateških ciljev Razvojnega načrta 2017-2020, 
 sodelovanje pri pripravi Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2018 – 2026 
 delovanje na področju zagotavljanja kakovosti, 
 usposabljanja in izmenjave dobrih praks, 
 sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 
 sodelovanje s socialnimi partnerji v slovenskem prostoru, 
 prepoznavnost in promocija višješolskih strokovnih programov,  
 razvojno delovanje na področju višješolskega izobraževanja na EU področju, 
 vodenje projekta Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov višjih strokovnih šol, 
 delovanje na mednarodnem področju, 
 delovanje v mednarodnih združenjih EURASHE, CHAIN5, VET4EU2 in ekspertni skupini 

Evropske komisije, 
 vodenje ERASMUS+ konzorcija za prakse, 
 vodenje projekta PROCSEE, 
 vodenje projekta SAT, 
 sodelovanje pri projektu BuildPHE, 
 sodelovanje pri projektu SAPS, 
 sodelovanje pri projektu ApprenticeQ, 
 sodelovanje pri projektu MentorTrain. 

 

1.  Delovanje Skupnosti VSŠ v letu 2018 

UPRAVNI ODBOR 
 
Upravni odbor Skupnosti VSŠ se je v letu 2018 sestal 4-krat, in sicer: 

 25. 1. 2018 v Novi Gorici, 
 14. 6. 2018 v Mariboru, 
 28. 8. 2018 v Ljubljani in 
 4. 12. 2018 na Vranskem. 

Veliko aktivnosti in sodelovanja članov UO pa se je odvijalo preko elektronske pošte. 
 
V letu 2018 so bile naloge UO usmerjene v:  
 

 priprava poročila o delu za leto 2018 in načrta dela za leto 2019; 
 izvajanje 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; 
 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, Pravilnik o priznanjih Skupnosti, Merila o prehodih med študijski 
programi; 

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

 spodbujanje mednarodnega sodelovanja na področju terciarnega strokovnega šolstva;  
 spodbujanje in promocija poklicnega in strokovnega šolstva, spretnostnih tekmovanj na 

različnih strokovnih področjih; 
 sodelovanje z MIZŠ: pregled in spodbujanje MIZŠ na področju javnih razpisov in vključevanja 

višjih šol med upravičence (javnih in zasebnih). 
  

13. REDNA SKUPŠČINA 
 
13. redna letna Skupščine Skupnosti VSŠ je potekala v četrtek, 15. februarja 2018, s pričetkom ob 9.00 
na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled. Udeleženih je 36 od 47 predstavnikov višjih 
strokovnih šol, od tega 4 s pooblastili. Prisotne udeležence skupščine so pozdravili predsednik 
Skupnosti VSŠ, Alojz Razpet, gostitelj mag. Janez Damjan, mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje 
šolstvo in izobraževanje odraslih na MIZŠ in Nataša Hafner Vojčič, sekretarka na Direktoratu za srednje 
in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na MIZŠ. 
 
Mag. Katja Dovžak je poudarila, da je za nami intenzivno leto ukvarjanja s strokovnimi in razvojnimi 
vprašanji ter normativnimi spremembami na vseh področjih 
delovanja. Pohvalila je dobro pripravljen Razvojni načrt 
Skupnosti VSŠ in konstruktivno sodelovanje z ministrstvom, ki je 
že obrodilo določene rezultate. Podala je informacijo o začetku 
delovanja skupine za pripravo strateških smernic višjega 
strokovnega izobraževanja in obvestila, da bodo konec leta 2018 
že na voljo preliminarni rezultati njihovega dela. Mag. 
Dovžakova je poudarila tudi vprašanje pomembnosti kariernih 
centrov in vseživljenjske karierne orientacije kot element 
merjenja in ocenjevanja kakovosti (zunanja evalvacija). 
 
Nataša Hafner Vojčić poda informacije o Javnem razpisu za financiranje nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja ter o aktivnostih posvetovalnega telesa MIZŠ in njihovih aktivnostih za 
krepitev sodelovanja med gospodarstvom in negospodarstvom. 
 
Alojz Razpet je predstavil Letno poročilo Skupnosti VSŠ 2017 in Letni program 2018 skupaj s 
sekretariatom ter vodji strateških področij Skupnosti VSŠ (mag. Miran Saksida, mag. Janez Damjan, 
mag. Gabrijela Kotnik, mag. Nataša Makovec, dr. Matej Forjan). Glede razvojnega projekta 
internacionalizacija v višjih strokovnih šolah, je informacije dopolnil Žan Dapčević. Projektno delo v 
okviru odbora za mednarodno dejavnost so predstavile Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič (projekt 
PROCSEE), Maja Gorjup Zdovc (projekt SAPS), Aleksandra Kotnik (projekt Erasmus+ Konzorcij za 
mobilnost), Jasmina Poličnik (projekt ApprenticeshipQ) in Natalija Klepej Gržanič (projekt 
ApprenticeTrack/SAT). 
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Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter 
izobraževanje odraslih pri MIZŠ je predstavila predlog nove ureditve delovnega 
časa, njegovo pravno podlago, specifike, problematiko ter možnosti razširitve 
njene uporabe na ostale sektorje šolstva, ki jih sicer ne vključuje. Poda tudi 
informacijo o spremljanju učinkov nove ureditve pred začetkom uporabe na 7 
pilotnih šolah v Sloveniji, saj mora delovna skupina najkasneje do konca aprila 
podati mnenje, če je predlagano ureditev možno implementirati. 
 
Srečanje se je nadaljevalo z delavnica v okviru projekta PROCSEE. Navzoči so obravnavali projektna 
priporočila, ki so jih pripravili zunanji strokovnjaki v okviru projekta. Vsa dodatna gradiva so objavljena 
na spletni strani Skupnosti VSŠ: http://www.skupnost-vss.si/13-redna-letna-skupscina-skupnosti-vss/.  
 

IZREDNA 14. SKUPŠČINA 
 
Izredna 14. skupščina je potekala v petek, 25. maja 2018 kot sklep Nacionalnega posveta z delodajalci 

v okviru Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2018-2026. Članice so bile seznanjene z 

odstopom mag. Sakside, saj je prevzel mesto direktorja in mu je prenehal mandat ravnatelja VSŠ. 

Udeleženih je bilo 36 predstavnikov od 47 višjih strokovnih šol. Kot nadomestna članica je bila izvoljena 

Helena Vogrinec, ravnateljica Višje strokovne šole DOBA. Mandat traja do 30. 6. 2020. 

 

Zaključno srečanje ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol 
 

Zaključno srečanje ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol je 

potekalo 4. decembra 2018 v Gostilni Grog na Vranskem. Osrednje 

predavanje je imela Saša Einseidler z naslovom Prepričljivi javni 

nastop brez treme. Srečanja sta se udeležili mag. Katja Dovžak in 

Simona Vlaj Perko iz MIZŠ, 4 predstavnice sekretariata in 34 

predstavnikov višjih strokovnih šol.  

 

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 srečanju 18. 5. 2018 na Ekonomski šoli Celje, VSŠ. 3 seje Komisije so potekale 
korespondenčno – po e-pošti (5. 1. 2018, 11. 1. 2018 in 10. 10. 2018). Vsa srečanja komisije so bila v 
povezavi z naslednjimi dogajanji: pregled dela komisije in zastavitev plana izvedbe aktivnosti do konca 
leta, organizacija letne konference, rezultati evalvacijskih praks v VSŠ - analize NAKVISa, merila za 
zunanjo evalvacijo VSŠ, posodobitev sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah, 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 Razvojni načrt 
Skupnosti VSŠ.  
 
V letu 2018 je Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ realizirala naslednje naloge:  

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

 izvedba razpisa za podelitev Diplome Skupnosti VSŠ za odličnost (ocenjevalka vlog je bila Marija 
Sraka) – podeljena je bila diploma za odličnost Academii Maribor;  

http://www.skupnost-vss.si/13-redna-letna-skupscina-skupnosti-vss/
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 izvedba razpisa za podelitev priznanja Skupnosti VSŠ- podeljeno je bilo priznanje za 20-letno 
delovanje Višji strokovni šoli DOBA Maribor;  

 1 delavnica za ravnatelje, predsednike in člane komisij za kakovost v VSŠ: SISTEM VODENJA 
KAKOVOSTI V VSŠ IN NOVA MERILA NAKVIS-a (izvajalec: dr. Branko Škafar); 

 izvedba 8. konference kakovosti z naslovom: S projektnim delom do večje kakovosti v višjem 
strokovnem izobraževanju; 

 pregled in posodobitev Pravilnika za podelitev priznanj Skupnosti VSŠ in izvedba razpisa za 
podelitev priznanj; 

 izdaja monografije dr. Branka Škafarja SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VIŠJIH STROKOVNIH 
ŠOLAH IN DIPLOMA SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL ZA ODLIČNOST 2008–2017. 

 
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, dr. Andreja Križman in Alicia-Lenor Sauli-Miklavčič. Pri pripravi in 
organizaciji konference je sodelovala generalna sekretarka Skupnosti VSŠ Jasmina Poličnik. 
 
Kakovost je postala osrednji del višješolskega izobraževanja. Rezultati se vidijo predvsem v uspešnih 
zunanjih evalvacijah šol, ki so že bile vključene v zunanjo evalvacijo. Hkrati pa rezultati zunanjih 
evalvacij dajejo možnost uvajanja izboljšav.  
 
Podrobnejše aktivnosti so opisane v poročilu o izvajanju Razvojnega načrta pod SP3 Skupni standardi 
delovanja.   
 

ODBOR ZA MEDNARODNO DEJAVNOST SKUPNOSTI VSŠ 
 
V letu 2018 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 2018 je sekretariat izvedel naslednje prijave projektov:  

Načrt in realizacija prijav projektov 2018 
Ime projekta Rok prijave Vsebina Status 

Zaposljivost diplomantov - 
predlog MIZŠ  

 Priprava predloga, sledenje 
diplomantom, projekcija 
potreb 

Potrebna 
zakonodajna 
sprememba. 

KA2 - MentorTrain 21/3/2018 Aktivnosti za razvoj 
mentorjev PRI. 

Projekt je bil 
odobren. 

KA2 - STEAMLab 21/3/2018 Ozaveščanje in promocija 
kompetenc STEAM. 

Projekt ni bil 
odobren. 

KA2 - QALead 21/3/2018 Usposabljanja za vodstva 
VSŠ. 

Projekt ni bil 
odobren. 

KA103, Konzorcij za 
mobilnost 2018 

1/2/2018 Prijava mobilnosti za osebje 
in študente. 

Projekt je bil 
odobren. 
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Mobilnost študentov iz 
socialno šibkejših okolij 
2017 

13/4/2018 Dodatek k študentski 
mobilnosti. 

Projekt je bil 
odobren in 
izveden v l. 2018. 

Ad futura 2018 21/9/2018 Dodatek k študentski 
mobilnosti. 

Projekt je bil 
odobren. 

Vzpostavitev in delovanje 
kariernih centrov v VSŠ 

11/6/2018 Dejavnosti kariernih 
centrov. 

Projekt je bil 
odobren in 
izveden v l. 2018. 

 
Odobreni so bili projekti:  

 MentorTrain -Training and Equipping Mentors in SMEs to provide Quality Apprenticeships. 
Pridobljena sredstva so v višini 66.540 €, trajanje projekta je predvideno od 1. septembra 2018 
do 31. avgusta 2020. Skupnost VSŠ je partner v projektu. 

 KA1-HE-38/18- mobilnost osebja in študentov med državami programa 2018 (57 mobilnosti). 
Pridobljena sredstva v višini 123.800 €. Projekt traja do 31. 5. 2020. 

 Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2017 – dodatek MIZŠ k mobilnostim 
študentov, v višini 4.250 €. Projekt smo v letu 2018 zaključili.  

 Ad futura 2018 - mobilnost osebja med državami programa in partnerskimi državami – Srbija 
2017. Pridobljena sredstva v višini 10.112 €. Projekt traja do 31. 5. 2019. 

 Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov v VSŠ. Pridobljena so bila sredstva v višini 
30.000 € in v celoti realizirana. Projekt je trajal od 11. junija 2018 do 15. novembra 2018. 

 
Tudi v letu 2018 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 KA3 - projekt Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & 
Small and Medium Enterprises/SAPS, kjer sodelujemo kot partner v projektu. 

 v okviru aktivnosti KA2 – strateška partnerstva – projekt Management Tools for Meaningful 
Apprenticeships/Apprentice Track, kjer je nosilec projekta Skupnost VSŠ. 

 v okviru aktivnosti KA2 – strateška partnerstva – projekt Mainstreaming Procedures for Quality 
Apprenticeships in Educational Organizations and Enterprises/ApprenticeshipQ, kjer Skupnost 
VSŠ sodeluje kot partner. 

 v okviru aktivnosti KA2 – strateška partnerstva – smo zaključili projekt Building Professional 
Higher Education Capacity in Europe/BuildPHE, kjer je Skupnost VSŠ sodelovala kot partner. 

 Projekt E+ konzorcija za mobilnost - KA1-HE-45/16 in dodatek Ad futura 2016, kjer je nosilec 
projekta Skupnost VSŠ. Projekt se je v l. 2018 zaključil.  

 Projekt E+ konzorcija za mobilnost : KA1-HE-58/1 in dodatek Ad futura 2017. 
 
Več o aktivnostih v letu 2018 je v poglavjih 5 in 6, rezultati projekta Vzpostavitev in delovanje kariernih 
centrov v VSŠ so opisani v poglavju 2 – Razvojni načrt, strateško področje 1, projekt 4.1. 

 
SEKRETARIAT SKUPNOSTI VSŠ 
 
Časovni razpored aktivnosti sekretariata v letu 2018: 
 

Z.št. Termin Aktivnost 

1.  10. 1.  Anketa PRI, sestanek IC Piramida, Maribor 

2.  12. 1. CMEPIUS delavnica KA2, Celje 

3.  17. 1. ApprenticeshipQ, virtualni sestanek partnerjev 

4.  17. 1. BuildPHE, Celje sestanek s koordinatorji 
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5.  18. 1. ApprenticeTrack, virtualni sestanek partnerjev 

6.  19. 1. BuildPHE, virtualni sestanek partnerjev 

7.  24. 1. OUS, sestanek, vrtec Trnovo Ljubljana 

8.  25. 1. Srečanje UO Skupnost VSŠ v Novi Gorici 

9.  26. 1. EURASHE Upravni odbor, virtualni sestanek 

10.  26. – 27. 1. 10. Informativa 

11.  29. 1. SAPS, virtualni sestanek partnerjev 

12.  29. 1.  PROCSEE, virtualni sestanek partnerjev 

13.  1. 2. SAPS, virtualni sestanek partnerjev 

14.  1. 2. ApprenticeTrack, virtualni sestanek partnerjev 

15.  1. 2. ApprenticeshipQ, virtualni sestanek partnerjev 

16.  5. 2. PROCSEE, GZS sestanek, Ljubljana 

17.  5. 2. SAPS, sestanek partnerjev na Bledu 

18.  5. - 7. 2. SAPS Bled, WP1 Experts meeting 

19.  13. 2. ApprenticeshipQ, virtualni sestanek partnerjev 

20.  15. 2. 13. Skupščina Skupnosti VSŠ 

21.  13. 2.  PROCSEE, virtualni sestanek partnerjev 

22.  16. 2. Predstavitev EUROGRADUATE MIZŠ 

23.  20. 2. BuildPHE, virtualni sestanek partnerjev 

24.  20. 2. Virtualni sestanek za nove projekte 

25.  22. 2. PROCSEE, Ljubljana sestanek z KIC Malta  

26.  22. 2. MIZŠ, predstavitev TTT projekta - KA3 

27.  23. 2. ApprenticeTrack, sestanek S. Zormanom 

28.  23. 2.  Virtualni sestanek za nove projekte 

29.  27. 2. EQUIP, Bruselj – Zaključni dogodek 

30.  27. 2. EURASHE, Bruselj – Sestanek delovne skupine zaposljivost in VŽU 

31.  27. 2. EURASHE, Bruselj – Skupščina 

32.  27. 2. EURASHE, Bruselj – Upravni odbor 

33.  1. 3. ApprenticeQ, virtualni sestanek 

34.  5. 3.  E+ konzorcij za mobilnost, webinar za Erasmus+ koordinatorje 

35.  7. 3. Predstavitev študijskih možnosti v Celovcu 

36.  7. - 9. 3. CHAIN5 sestanek strateške skupine, študijski obisk Gent, letna konferenca 

37.  9. 3. PROCSEE, virtualni sestanek partnerjev 

38.  13. - 14. 3. Thessaloniki CEDEFOP Skupina praktikov 1. letni sestanek 

39.  15. 3. Thessaloniki EK sestanek ekspertne skupine 

40.  16. 3. Srečanje za referente VSŠ 

41.  27. 3. Strategija VSŠ, 4. srečanje DS MIZŠ za Strategijo VSŠ 

42.  5. 4. PROCSEE, Ljubljana – Sestanek z NAKVIS za pripravo memoranduma 

43.  5. 4. PROCSEE, virtualni sestanek partnerjev 

44.  5. 4. PROCSEE, Ljubljana – Sestanek z ZRSZ za pripravo memoranduma 

45.  6. 4. PROCSEE, Ljubljana – Sestanek z GZS za pripravo memoranduma 

46.  6. 4. SAPS, Ljubljana – NETPro konferenca in predstavitev projekta SAPS 

47.  10. 4. EURASHE Upravni odbor, virtualni sestanek partnerjev 

48.  11. 4. PROCSEE, sestanek z RRA GIZ v Dravogradu za pripravo memoranduma 

49.  11. 4. PROCSEE, sestanek z OZS v Ljubljani za pripravo memoranduma 

50.  12. 4. E+ konzorcij za mobilnost, zunanja revizija Erasmus konzorcija 2013 

51.  12. 4. Strategija VSŠ, 1. Posvet z deležniki – DS MIZŠ za Strategijo VSŠ 
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52.  16. - 17. 4. Dublin EK EAfA – Kakovost učinkovitih PRI, Predstavitev projekta SAPS, SAT, 
PROCSEE in ApprenticeQ, študijski obisk IoT Dundulk 

53.  17. 4. PROCSEE, sestanek z GZS v Ljubljani za pripravo memoranduma in pregled 
priporočil 

54.  18. 4. PROCSEE, sestanek z Skupnostjo samostojnih visokošolskih zavodov za pripravo 
memoranduma 

55.  18. 4. EURASHE – strateška delavnica, Talin 

56.  18. 4. EURASHE Skupščina, Talin 

57.  18. 4. EURASHE Upravni odbor, Talin 

58.  19. - 20. 4. EURASHE letna konferenca Talin 

59.  23. 4. PROCSEE, virtualni sestanek partnerjev 

60.  24. 4. Strategija VSŠ, 2. Posvet z deležniki – DS MIZŠ za Strategijo VSŠ 

61.  24. - 25. 4. VET as a FIRST choice, Sofija, na dogodek EK in BG ministrstva 

62.  8. 5. Strategija VSŠ, 3. Posvet z deležniki – DS MIZŠ za Strategijo VSŠ 

63.  9. 5. Strategija VSŠ, 4. Posvet z deležniki – DS MIZŠ za Strategijo VSŠ 

64.  10. 5. Sestanek z italijanskim združenjem VSŠ COMETA v Mariboru 

65.  11. 5. ApprenticeTrack, virtualni sestanek partnerjev 

66.  14. 5. E+ konzorcij za mobilnost, revizija JSRS Erasmus+ 2015 

67.  18. 5. PROCSEE, sestanek ŠOS v Ljubljani za pripravo memoranduma 

68.  18. 5. Srečanje Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ v Ljubljani 

69.  23. - 25. 5. Ministrska konferenca Evropskega visokošolskega prostora (EVP) 

70.  25. 5. Strategija VSŠ, Nacionalni posvet z deležniki – DS MIZŠ za Strategijo VSŠ 

71.  25. 5. 14. izredna skupščina Skupnosti VSŠ 

72.  29. 5. - 1. 6. TKNIKA, mednarodna konferenca RDI in PSI, študijski obisk Tknike v San 
Sebastianu 

73.  30. 5. 19. seja Sveta RS za visoko šolstvo 

74.  5. 6. 5. srečanje DS MIZŠ za Strategijo VSŠ 

75.  6. 6. PROCSEE, virtualni sestanek partnerjev 

76.  7. – 8. 6. CMEPIUSova poletna šola pogodbenikov za pogodbenike 2018 v Laškem 

77.  12. 6. PROCSEE, virtualni sestanek partnerjev 

78.  12. 6. ENQA, zunanja evalvacija NAKVIS-a v Ljubljani 

79.  13. 6. EURASHE, sestanek delovne skupine zaposljivost in VŽU v Bruslju 

80.  14. 6. Srečanje UO Skupnosti VSŠ 

81.  14. - 15. 6. EURASHE, konferenca ‘Creating Relevant Learning Experiences; employers’ 
involvement with higher education’ v Leuvenu 

82.  18. - 24. 6. STEAMLab, študijski obisk na Norveškem in predstavitev projektnega predloga 

83.  19. 6.  ApprenticeTrack, virtualni sestanek partnerjev 

84.  25. 6. VET4EU2, sestanek skupine strokovnjakov v Bruslju 

85.  26. 6. Evropska komisija, sestanek skupine strokovnjakov PSI v Bruslju 

86.  26. - 30. 6. PROCSEE, 3. PROCSEE Forum v Pragi 

87.  3. - 4. 7. Srečanje projektne skupine Skupnosti VSŠ v Slovenskih Konjicah 

88.  4. 7. ApprenticeQ, virtualni sestanek partnerjev 

89.  9. 7. SAPS, virtualni sestanek partnerjev 

90.  20. 7. Odvetniško svetovanje 

91.  27. 8 Srečanje UO Skupnosti VSŠ 

92.  31. 8. CMEPIUS, sestanek v zvezi s pripombami na projekt ApprenticeTrack v Ljubljani 

93.  10. 9. ApprenticeTrack, virtualni sestanek partnerjev 

94.  10. 9. PROCSEE, virtualni sestanek partnerjev 

95.  13. - 14. 9. EURASHE, sestanek upravnega odbora v Bruslju 

96.  17. 9. PROCSEE, virtualni sestanek partnerjev 
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97.  17. 9. SAPS, virtualni sestanek partnerjev 

98.  20. 9. MIZŠ, sestanek za pripravo projekta SCHE v Ljubljani 

99.  20. 9. STEAMHub, študijski obisk in sestanek s partnerji iz Norveške na ŠC Celje 

100.  25. 9. Karierni centri, virtualni sestanek projektne skupine za izvedbo projekta 

101.  25. 9.  EURASHE, virtualni sestanek partnerjev za pripravo VŽU izjave 

102.  25. 9. Strategija VSŠ, 6. srečanje DS MIZŠ za Strategijo VSŠ 

103.  27. - 28. 9. ApprenticeQ, partnerski sestanek v Londonu 

104.  1. 10.  SAPS, virtualni  sestanek partnerjev 

105.  2. 10. PROCSEE, sestanek z NAKVIS za pripravo memoranduma in nova merila v 
Ljubljani 

106.  2. 10. E+ konzorcij za mobilnost, predstavitev E+ na Višji prometni šoli Maribor, obisk 
Lesarske šole Maribor 

107.  5. 10. PROCSEE, sestanek s ŠOS za pripravo memoranduma v Ljubljani 

108.  7. 10.  EURASHE, virtualni sestanek za pripravo VŽU izjave 

109.  7. 10. ApprenticeTrack, virtualni sestanek partnerjev 

110.  7. 10. PROCSEE, virtualni sestanek partnerjev 

111.  9. 10.  PROCSEE, sestanek z OZS za pripravo memoranduma v Ljubljani 

112.  11. 10. EURASHE, Bruselj – Sestanek delovne skupine zaposljivost in VŽU 

113.  11. 10. EURASHE, Bruselj – Okrogla miza o učenju in poučevanju 

114.  12. 10. EURASHE, Bruselj – Skupščina 

115.  12. 10. ApprenticeTrack, virtualni sestanek partnerjev 

116.  15. 10. PROCSEE, sestanek z OZS za pripravo memoranduma v Ljubljani 

117.  18. - 19. 10. ApprenticeTrack, sestanek partnerjev v Pragi 

118.  20. 9. STEAMHub, Srečanje za pripravo projektnega predloga z norveško delegacijo 

119.  22. 10. MentorTrain, uvodni virtualni sestanek partnerjev 

120.  23. 10. Konzorcij za mobilnost, CMEPIUS - E+ delavnica za računovodje 

121.  23. - 25. 10. Split, CMEPIUSova delavnica Connecting Higher Education Institutions and 
Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships 

122.  25.10. SAPS, PROCSEE – predstavitev akcijskega načrta na UO OZS 

123.  29. 10. ApprenticeTrack, sestanek partnerjev SI,HR (priprava IO2) v Zagrebu 

124.  30. 10. Strategija VSŠ, CPI - priprava programa za nacionalni posvet DS MIZŠ za 
Strategijo VSŠ 

125.  5. 11. Karierni centri VSŠ, delavnica za svetovalce kariernih centrov v Ljubljani 

126.  6. 11. Ljubljana, Skupnost VSŠ - PROCSEE nacionalni vrh, 8. Konferenca za kakovost v 
VSŠ 

127.  8. 11. ApprenticeTrack, virtualni sestanek partnerjev (priprava IO2) 

128.  8. 11. SCHE, virtualni sestanek za pripravo projekta 

129.  9. 11. Ljubljana, MIZŠ in CPI – Nacionalni posvet DS MIZŠ za Strategijo VSŠ 

130.  12. 11. ApprenticeQ, virtualni sestanek partnerjev 

131.  13. 11. Celje, Sestanek z FH Joanneum 

132.  13. 11. SCHE, virtualni sestanek za pripravo projekta 

133.  14. 11. ApprenticeTrack, virtualni sestanek partnerjev (priprava strukture IO2) 

134.  15. 11. Ljubljana, MIZŠ zaključevanje projekta Karierni centri VSŠ 

135.  15. – 17. 
11. 

Dunaj, E4 - 13. EQAF 

136.  16. 11. MentorTrain, virtualni sestanek partnerjev (IO1) 

137.  19. 11. EIsenstadt, EURASHE - QA Cop 
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138.  20. 11. Ljubljana, IAM zaključevanje projekta Karierni centri VSŠ 

139.  21. 11. ApprenticeTrack, virtualni sestanek partnerjev 

140.  21. 11. SAPS, virtualni sestanek partnerjev 

141.  22. 11. EURASHE Upravni odbor, virtualni sestanek 

142.  26. 11. Ljubljana, MIZŠ - Seja Koordinacijskega telesa za usklajevanje nalog na področju 
poklicnega in strokovnega izobraževanja 

143.  27. 11. ApprenticeTrack, virtualni sestanek partnerjev in predstavitev skupine tehničnih 
strokovnjakov 

144.  28. - 29. 11. MentorTrain, Malta – Uvodni sestanek partnerjev 

145.  3. 12. Novi Tednik, Celje – Intervju SAPS, ERASMUS, VSŠ 

146.  4. 12. Skupnost VSŠ, Vransko – srečanje UO Skupnosti VSŠ 

147.  4. 12 Skupnost VSŠ, Vransko - zaključno srečanje ravnateljev in direktorjev VSŠ 

148.  6. 12. CMEPIUS, Erasmus+ 2019 INFO DAN - AKCIJI KA103 in KA107 v Ljubljani 

149.  7. 12. PROCSEE, virtualni sestanek partnerjev 

150.  7. 12. ApprenticeTrack, virtualni sestanek skupine tehničnih strokovnjakov 

151.  10. 12. ApprenticeQ, virtualni sestanek partnerjev 

152.  10. 12. MentorTrain, virtualni sestanek partnerjev (definicije in potrditev strukture 
tabele) 

153.  11. 12. PROCSEE, predstavitev rezultatov projekta CMEPIUSu, srečanje izvajalcev KA3 
projektov v Ljubljani 

154.  11.-12. 12. Evropska komisija, sestanek svetovalne skupine EOK v Bruslju 

155.  12. 12. EURASHE, Bruselj – Sestanek Upravnega odbora 

156.  12. – 13.12. STEAMHub, srečanje za pripravo projekta s partnerji na Bledu 

157.  14. 12. EVROŠTUDENT, MIZŠ – zaključna konferenca 

158.  14. 12. ApprenticeTrack, virtualni sestanek skupine tehničnih strokovnjakov 

159.  14. 12. MentorTrain, virtualni sestanek partnerjev (validacija vsebine) 

160.  17. 12. Sestanek Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo 

161.  17. 12. SAPS, virtualni sestanek partnerjev 

162.  17.-19. 12. PROCSEE, zaključni sestanek ožje skupine projekta PROCSEE v Ljubljani 

 
Več o dejavnostih sekretariata je v nadaljnjih poglavjih. 
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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 generalna 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. 

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 
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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.  

 
1.2  Posvet za delodajalce  
Aktivnosti projekta se uvrstijo v 1.3. Ugotavljanje bodočih potreb delodajalcev po sklepu UO 
Skupnosti VSŠ z dne 4. 12. 2018. 

 
1.3 Ugotavljanje bodočih potreb delodajalcev (pilotski projekt) 
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; 
- izrabiti delodajalce za promocijo višjega šolstva; 
- naučiti ključne ljudi pri delodajalcih, da znajo definirati svoje prihodnje potrebe;  
- organiziranje dogodkov za delodajalce, okrogle mize, sestanke. 

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 

Komunikacija s podjetji (dogovor o sodelovanju) – ŠC Celje 3 podjetja, 
ŠC Ptuj – 5 podjetij.  

22.1. do 31. 1. 
2018 

8 

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

8 

Organiziranje skupne delavnice (konkretne potrebe) – ŠC Celje 1 
srečanje. 

1. 1. – 1. 3. 
2018 

1 

Dogovor za vsakoletno partnersko sodelovanje na projektu. Marec 2018 zapisnik 

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

- Ni bilo 
realizirano.  

Vodja PS: Alojz Razpet 
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Sklep: Projekt je v teku, prišlo je do spremembe časovne izvedbe – nerealizirane aktivnosti se nadaljujejo 
v 2019.  

 

1.4 Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov VSŠ 

Cilji: 

- oblikovanje oziroma nadgradnja strokovnih gradiv, podlag in baz podatkov za kakovostno 
izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore celostnemu 
razvoju kariere; 

- izvedba aktivnosti za večjo prepoznavnost višjega strokovnega izobraževanja ter krepitev 
mreženja študentov s potencialnimi delodajalci;  

- osveščanje študentov o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za  
pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela in 

- usposabljanje strokovnih delavcev, ki izvajajo dejavnosti kariernih centrov. 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Raziskava o delovanju kariernih centrov. 30. 9.  1 

Posvetovanja z delodajalci 5. 11.  25 

Izobraževanje za karierne svetovalce 5. 11. 1 

Izobraževanje za študente 30. 9.  3 

Podporne aktivnosti (gradivo z dodatnimi informacijami, baza orodij, live chat 
sistem, nadgradnja spletne strani, video gradivo) 

15. 11.  1 

Promocija 15. 11. 1 

Vodja PS: dr. Megi Rožič 
 
Sklep: Projekt je bil izveden. V načrtu je nadaljevanje aktivnosti v 2019, , doda se aktivnosti iz projekta 
1.3. 

Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov na višjih strokovnih šolah 
Skupnost VSŠ je pripravila Smernice za vzpostavitev in delovanje kariernih centrov višjih strokovnih šol, 
ki opredeljujejo podlago za delovanje kariernih centrov - Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih 
šol Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki temeljijo na evropskih 
standardih -  Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(ESG). 
 
Smernice so opredelile karierni center kot organizacijski del višje strokovne šole, ki s svojim delovanjem 
sistematično in celovito spodbuja karierno orientacijo višješolskih študentov. Karierna orientacija 
zajema svetovanje študentom pri načrtovanju in oblikovanju karierne usmeritve za kakovostnejšo 
študijsko pot in opravljanje praktičnega izobraževanja ter lažje vključevanje na trg dela. 
 
11. junija 2018 je Skupnost VSŠ podpisala pogodbo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 
o sofinanciranju dejavnosti, potrebnih za izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije v 
višjem strokovnem izobraževanju v letu 2018 (št. 3330-18-054005).  
 
Realizirane so bile naslednje aktivnosti: 

 raziskava o delovanju kariernih centrov, ki je potekala med 4. 9. – 14. 9. 2018; 
 posvetovanja z delodajalci – izveden je bil razpis in izbranih je bilo 6 VSŠ. Izbrane VSŠ so izvedle 

posvetovanja z 25 delodajalci, pripravile 6 načrtov za predstavitev delodajalcev, iz vsake VSŠ 



                                                                            

                                                                                                             Živi svoje sanje, ciljaj višje! 

 

 
SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2018    stran 27 

sta se udeležili izobraževanj tako študenti kot vodstvo ter strokovni delavci za področje 
kariernih centrov;  

 izvedeno je bilo 1 izobraževanje za karierne svetovalce; 
 izvedena so bila 3 izobraževanja za študente; 
 izvedene so bile podporne aktivnosti za karierne svetovalce in študente (gradivo z dodatnimi 

informacijami, baza orodij, live chat sistem, nadgradnja spletne strani, video gradivo);  
 promocijske aktivnosti:  

 socialna omrežja – FB – 5809 dosega, 320 klikov in 84 všečkov /delitev/komentarjev,  

 1 objava v tiskanih medijih - Delo,  

 1 objava v dnevnih poročilih - RTV,  

 digitalna promocijska akcija, kjer je bil objavljen 1 promocijski članek (60.000 prikazov, 222 
branj članka in 10 klikov na povezavo) ter oglasi (3.510.630 prikazov, 8.528 klikov in 539.804 
dosega).   

 
Podrobnejše poročilo z analizo, izvedenimi aktivnostmi, ugotovitvami ter rezultati projekta je dostopno 
na: 
http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/02/PORO%C4%8CILO_Vzpostavitev-in-
delovanje-kariernih-centrov-VS%C5%A0.pdf.  
 
V letu 2019 načrtujemo z nadaljevanjem izvajanja aktivnosti kariernih centrov, ki so bodo prilagajale 
obsegu pridobljenih finančnih sredstev. 
 
 

     
 

 

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

 2.1 Vključevanje višjih strokovnih šol v projekte 
Namenski cilj: 

- enakovrednost višjih strokovnih šol pri kandidiranju na projektih ESS; 
- vključevanje v mednarodne in nacionalne razpise. 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

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

Identifikacija vsebin pri razpisih, ki so smiselne za višje strokovne šole 3. – 4. 7. 1 srečanje 

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: 

http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/02/PORO%C4%8CILO_Vzpostavitev-in-delovanje-kariernih-centrov-VS%C5%A0.pdf
http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/02/PORO%C4%8CILO_Vzpostavitev-in-delovanje-kariernih-centrov-VS%C5%A0.pdf
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1. Objavljena sta bila JR PUD2015/2016 – in JR PUD2016/2017 - 2 projekta sofinanciranja spodbud 
delodajalcem PRI.  
2. JR namenjen študentom za izpolnjevanje – v l. 2018 je bil odobren projekt Munera3. 
3.Izvedeno je bilo srečanje projektne skupine za načrtovanje novih projektov.  

Srečanje projektne skupine Skupnosti VSŠ 

Srečanje je potekalo od 2. do 4. julija Slovenskih Konjicah. Udeleženci so se seznanili z aktualnimi 
dogajanji na tekočih projektih: PROCSEE, SAPS, Karierni centri, ApprenticeTrack, ApprenticeshipQ, E+ 
konzorcij za mobilnost. Pogledali smo kje se lahko vsebinsko aktivnosti povežejo in kaj je lahko dodana 
vrednost razvoju višjih strokovnih šol, kako se lahko šole in posamezniki vključijo v projekte. Razvili 
smo 8 prednostnih področjih za nadaljnji razvoj (digitalizacija učnega procesa, karierna orientacija, 
razvoj podjetništva/celostna podoba izdelkov in storitev, vzorčni karierni center na Skupnosti VSŠ, 
zaposljivost, internacionalizacija, kakovost, razvojna naravnanost). Definirano je bilo 12 projektnih 
predlogov.  
 
 

 

 
 
 
  
 
2.2 Sooblikovanje normativov v VSŠ 
Namenski cilj: 

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

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Analiza stanja ustreznih dokumentov. 31. 8. 
2017 

1 analiza, 
Freedcamp 

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

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

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. Strategija VSŠ do konca l. 2018 ni bila sprejeta. 
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 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. Strategija VSŠ do konca l. 2018 ni bila sprejeta. 

 
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 

- 

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. Strategija VSŠ do konca l. 2018 ni bila sprejeta. 

 

3. Skupni standardi delovanja 

 

3.1 Menedžment merjenja in upravljanja praktičnega izobraževanja 

Namenski cilj: 

- analiza stanja organizacije in izvedbe pri VSŠ,  

- izboljšava menedžmenta PRI. 

Aktivnosti Datum realizacije Indikatorji 

Priprava ankete za VSŠ. 30. 9. 2017  1 vprašalnik 

Izvedba anketiranja preko Skupnosti VSŠ. 30. 10. 2017  1 
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Analiza anket. 30 11. 2017 1 

Predlogi izboljšav merjenja in izvedbe PRI. 20. 12. 2017 1 

Priprava vzorčnih predlog za menedžement PRI (obrazci) 31. 11. 2018 1 

Priprava, organizacija in izvedba usposabljanj mentorjev PRI 5. 11. 2018 1 

Priprava usklajenih meril za ocenjevanje PRI 31. 1. 2019 Še ni realizirano 

Priprava izhodišč za evidentiranje težav in priložnosti PRI 31.1.2019 Še ni realizirano 

Vodja PS: Vesna Poštuvan 
 
Sklep: Opravljene so bile vse aktivnosti v projektu. Predlagane so tudi izboljšave za menedžment PRI, 
katere želimo realizirati v tekočih projektih – Appretice Track in Vzpostavitev in delovanje kariernih 
centrov v VSŠ. 

V okviru projekta Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov v VSŠ je bilo 5. 11. 2018 izvedeno srečanje 
za svetovalce KC, kamor so bili povabljeni tudi organizatorji PRI. Predstavljeni so jim bili  indikatorji 
kakovosti PRI in izhodišča za spletno aplikacijo za merjenje in spremljanje PRI. Oboje je bilo pripravljeno 
v okviru projekta Apprentice Track.  
 

3.2 Posodobitev merjenja in spremljanja kakovosti 
Namenski cilj: 

- posodobitev modela odličnosti. 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Priprava ankete za VSŠ. 30. 9. 2017  1 vprašalnik 

Izvedba anketiranja preko Skupnosti VSŠ. 30. 10. 2017  1 

Izveden razpis Model OVSŠ 2017, podelitev diplome za 
odličnost. 

30. 10. 2017 1 razpis, 1 diploma za 
odličnost 

Izveden razpis Model OVSŠ 2018, podelitev diplome za 
odličnost. 

6. 11. 2018 1 razpis, 1 diploma za 
odličnost 

Vodja PS: mag. Gabrijela Kotnik 
 
Sklep: Projekt je bil izveden.  

 

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. Branko Škafar na 7. konferenci kakovost v višjih strokovnih šolah, 
21. novembra 2017 v Novem mestu. V l. 2018 je prenovljene zahteve potrdila tudi Komisija za kakovost. 
Prenovljene zahteve so objavljene na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/wp-
content/uploads/2018/12/Sistem-vodenja-kakovosti-VSS_2017.pdf.  
 
V l. 2018 je bila objavljena tudi monografija dr. Branka Škafarja SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VIŠJIH 
STROKOVNIH ŠOLAH IN DIPLOMA SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL ZA ODLIČNOST 2008–2017, ki 
zajema celovit pregled nastanka in razvoja sistema kakovosti v višjih strokovnih šolah. Objavljena je na 
spletni strani http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2018/12/Sistem-vodenja-kakovosti-v-
VSS-in-Diploma-Skupnosti-VSS-za-odlicnost-2008-2017.pdf. 
 

http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2018/12/Sistem-vodenja-kakovosti-VSS_2017.pdf
http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2018/12/Sistem-vodenja-kakovosti-VSS_2017.pdf
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Pravilnik za podelitev priznanj skupnosti VSŠ 
V letu 2018 je Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ pregledala veljavni Pravilnik za podelitev priznanj 
Skupnosti VSŠ, predlagala dopolnitve ter ga dala v potrditev Upravnemu odboru. Na podlagi sprejetega 
pravilnika z dne 14. 6. 2018 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 VSŠ je pravočasno prispel 1 predlog. 
V letu 2018 je bilo podeljeno 1 pisno priznanje Višji 
strokovni šoli DOBA Maribor za 20 let delovanja na 
področju terciarnega strokovnega izobraževanja. 
Podelitev je potekala v sklopu 8. konference Kakovost v 
višjih strokovnih šolah, ki je potekala 6. novembra 2018 
v Ljubljani. 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. 
 
 

Izvedba razpisa za podelitev diplom za odličnost 
Pripravljen je bil razpis za Diplomo odličnosti Skupnosti VSŠ. 

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 2018 se je na razpis prijavila 1 VSŠ.  Razglasitev 

rezultatov je potekala v sklopu 8. konference o kakovosti v VSŠ, Na razpisu je bila podeljena diploma 

za odličnost Višji strokovni šoli Academia Maribor.   

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 

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

Sistem obdelave podatkov. 2. pol.  - 

Zagotavljanje anonimnosti podatkov.  - 

Prilagoditev računalniškega programa evidenca.  - 

Srečanje za referente 6. 3.  1 

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 
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Evidence. V l. 2019 se glede na dogovor komisije za kakovost prilagodijo potrebne aktivnosti za izvedbo 
projekta. 

 

Srečanje referentov višjih strokovnih šol 

Na Višji strokovni šoli na Dobi je v torek, 6. 3. 2018, v okviru srečanja referentov višjih strokovnih šol 
predavatelj Višje strokovne šole na Dobi, mag. Klemen Žibret, izvedel predavanje o spremembah v 
sodobnem pisarniškem poslovanju, ki jih narekuje hitro spreminjajoče okolje. Spremembe lahko 
strnemo v štiri ključne kategorije: globalizacija, digitalizacija, nakupovalne navade in nenehno iskanje 
konkurenčnih prednosti. V nadaljevanju srečanja je potekala  Okrogla miza z razpravo o spremembah 
Pravilnika za vpis, vpisnega postopka in pregled vprašanja v zvezi z Evidenco. Razpravljavci na Okrogli 
mizi so bili: Marjan Vidrih (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), mag. Janja Možina Brecelj 
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), dr. Janez Gašperšič (Evidenca) in Alojz 
Razpet(predsednik Skupnosti višjih strokovnih šol).  Ob koncu srečanja je bil čas še za druženje, 
spoznavanje kolegov in izmenjavo izkušenj. 

 

   
 

 

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. 6. 11.   1 

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

22. 5. 1 

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

Predstavitev meril in aktivno sodelovanje pri pripravi meril VSŠ. 15. 2. in 2. 11. 2 

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.  
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Delavnica Kakovost v VSŠ: SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ IN NOVA MERILA 
NAKVIS-a 
22. maja 2018 je na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje potekala delavnica z naslovom: SISTEM 
VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ IN NOVA MERILA NAKVIS-a, ki jo je izvedel dr. Branko Škafar. Osrednji 
namen delavnice je bil seznaniti udeležence delavnice z osnovami kakovosti in odličnosti, s poudarkom 
na višjih strokovnih šolah  in je  bila namenjena vsem, ki se do sedaj s temi pojmi niso srečevali ali pa 
so želeli svoje znanje o tem obnoviti. Tako smo opredelili kakovost in odličnost, predstavili Zahteve 
sistema vodenja kakovosti v VSŠ (vsebina, poslovnik kakovosti, anketiranje deležnikov šole, notranja 
presoja, samoevalvacija) in prenovljena merila NAKVISa (Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih 
- predstavitev meril, predstavitev področij presoje). 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 27 oseb iz 17-ih različnih višjih strokovnih šol (12-
ih javnih in 5-ih zasebnih).  
 
Razpisani sta bili še 2 izobraževanji: MODEL ODLIČNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL – kako do vloge in  
kako se samooceniti po kriterijih modela? Izobraževanji nista bili izvedeni zaradi prenizkega števila 
prijavljenih udeležencev. 
 

        
 
KONFERENCA KAKOVOST V VSŠ 
8. konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah je potekala 6. 11. 2018 na BIC Ljubljana, Centru  
kulinarike  in  turizma  Kult316 v Ljubljani. Konferenca je potekala v okviru zaključnega dogodka 
projekta PROCSEE - Krepitev terciarnega strokovnega izobraževanja v srednji in jugovzhodni Evropi. 
Namenjena je bila ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, predstavnikom komisij za kakovost, 
predavateljem, ki sodelujejo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti in vsem, ki jih zanima 
kakovost izobraževanja v Sloveniji. Skupno se je konference udeležilo 70 predstavnikov javnih in 
zasebnih višjih strokovnih šol, študentov, CPI, predstavniki podjetij, MIZŠ, NAKVIS, GZS, ZZRSZ, ŠOS, 
OZS, RRA GIZ. 
 
V uvodu je gostiteljica mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC Ljubljana pozdravila navzoče, 
predstavila institucijo in poudarila pomembnost dogodka za  vse navzoče. Mag. Katja Dovžak je kot 
predstavnica Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport poudarila pomembnost kakovosti v 
terciarnem strokovnem izobraževanju, povezovanja med ključnimi deležniki in medsebojno 
sodelovanje.  Izpostavila je tudi strategijo višjega strokovnega izobraževanja, ki je v pripravi in pozvala 
k udeležbi posveta za višje strokovne šole.  
 
Moto letošnje konference 'S projektnim delom do večje kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju' 
je povezoval 3 plenarna predavanja: 

 Nick Davy, vodja za izobraževalno politiko pri strokovnem združenju šol Association of Colleges 
je s panelom pod naslovom: Zakaj smo povezani močnejši? izpostavil pomen povezovanja 
posameznih institucij v skupnost in njihovo sodelovanje s ključnimi deležniki, tako na 
regionalni, nacionalni ravni, kot tudi evropski. Opredelil je vidne elemente kakovosti in izzive, 
s katerimi se soočajo institucije terciarnega izobraževanja na tem področju. 
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 Terence Clifford Amos, neodvisni strokovnjak EK za visoko šolstvo in zunanji evalvator projekta 
PROCSEE je v panelni predstavitvi na temo Prihodnost je v naših rokah, prestavil ključne izzive 
in priložnosti, ki jih je kot evalvator zaznal pri posameznemu projektnem partnerju. Upošteval 
je nacionalni kontekst terciarnega izobraževanja in vpliv (impact) projekta na ključne deležnike 
v posamezni državi. Ob zaključku se je osredotočil predvsem na doprinos projekta za Slovenijo 
in izpostavil izzive, s katerimi se bomo soočali v prihodnje. 

 Jasmina Poličnik je kot predstavnica Skupnosti VSŠ podrobneje predstavila projekt PROCSEE, 
ključna tematska področja in priporočila pod panelnim naslovom Sodelovanje in povezovanje 
v praksi. Posebno pozornost je namenila institucijam s katerimi bodo podpisani memorandumi 
o nadaljnjem sodelovanju, opredelila vsebino sporazumov s konkretnimi akcijskimi načrti glede 
na želena implementirana priporočila.  

 
Sledila je razprava na temo Prednosti povezovanja za mojo VSŠ? v kateri so sodelovali Nick Davy, 
Terence Clifford Amos in  Jasmina Poličnik. V razpravi je bilo izpostavljano, kako bodo zagotovljeni viri 
za izvajanje aktivnosti (kadrovski pogoji in finančna sredstva), kdo bo odgovoren za izvajanje in nadzor, 
da so zastavljeni indikatorji doseženi. J. Poličnik je izpostavila, da je končna odgovornost za izvajanje 
priporočil naloga Skupnosti VSŠ, saj je gre za ključen interes Skupnosti VSŠ in njenih članic. Nick Davy 
je izpostavil pomen povezovanja vseh ključnih deležnikov in da imajo združenja pri tem ključno vlogo. 
T. Clifford Amos je kot nujno izpostavil krepitev odnosa s političnimi akterji, pri tem je ključna njihova 
podpora.   
 
Program se je nadaljeval z obrazložitvijo vloge podpisnikov memorandumov, o njihovi motivaciji in 
razlogih za podpis memoranduma in  njihovo podpisovanje.  
 
Gregor Rebernik je kot predstavnik NAKVIS-a je izpostavil spremembe meril za zunanjo evalvacijo, ki 
so tesno povezane tudi z informacijskim sistemom eNakvis in ugotovitve analize kakovosti v višjih 
strokovnih šolah (2013-2017). 
 
Na osnovi modela odličnosti je bil tudi v letu 2018 objavljen razpis Skupnosti višjih strokovnih šol za 
Diplomo Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost, katero je v tem letu dosegla zasebna Višja 
strokovna šola Academia Maribor. V okviru razpisa je ocenjevanje izvedla gospa Marija Sraka. Mag. 
Gabrijela Kotnik, predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ  in Alojz Razpet, predsednik 
Skupnosti VSŠ sta predstavili utemeljitev komisije. 
Podeljeno je bilo še priznanje Skupnosti VSŠ in sicer Višji strokovni šoli DOBA Maribor za 20 let 
delovanja na področju terciarnega strokovnega izobraževanja. 
 
Sledila je  predstavitev dveh projektov, ki podpirata letošnji moto konference za kakovost S projektnim 
delom do večje kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju in sicer: 
 

 Posodobitve VSŠ izobraževanja (programov, gradiva, sistemi kakovosti) Dr. Andreja Križman: 
Prenova višješolskega strokovnega programa logistično inženirstvo – pomen usklajevanja vseh 
deležnikov s poudarkom na upoštevanju zahtevanih kompetenc s strani gospodarstva.  

 Projektno delo kot možnost razvoja kakovosti VSŠ izobraževanja  Dr. Branko Škafar: Študentsko 
podjetniški in inovacijsko raziskovalni center kot primer dobre prakse projektnega dela 

 
V popoldanskem delu je bilo predstavljenih 5 strokovnih referatov, ki so bili razvrščeni v naslednje 
tematske sklope: vodenje kakovosti, kakovost izobraževanja, kakovost izobraževanja in vodenj 
kakovosti ter kakovost študentskega sodelovanja. Sledila je razprava, ki jo je vodila  dr. Andreja 
Križman. Vsi referati so zbrani v Zborniku referatov, ki je pripravljen v elektronski obliki in objavljen na  
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http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2018/12/Zbornik_Kakovost-v-vi%C5%A1jih-
strokovnih-%C5%A1olah_8.-konferenca_2018.pdf. 
 
Vzporedno z letno konferenco Kakovost v višjih strokovnih šolah je potekala kuharska delavnica iz 
kulinarične dediščine projekta Uživam tradicijo (Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija –Hrvaška) 
v izvedbi BIC Ljubljana. Na delavnici so udeleženci (udeležili so se je študenti, predavatelji Gea College, 
ŠC Kranj, BIC Ljubljana, slovenski in hrvaški partnerji omenjenega projekta) pripravljali jedi iz 
kulinarične dediščine Osrednje Slovenije in tudi Hrvaške. Mag. Tjaša Vidrih je vsem udeležencem letne 
konference projekt tudi predstavila, prav tako pa so nam bile v nadaljevanju predstavljene pripravljene 
jedi v okviru delavnice, ki smo jih imeli udeleženci konference možnost tudi poskusiti. To je bil tudi 
primer dobre prakse možnega povezovanja med študenti in predavatelji ter prenosa znanj med 
različnimi Višjimi strokovnimi šolami.     

 

  

 

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. 
 

1. 1. 1 
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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. Redna aktivnost Redna aktivnost 

Vodja PS: Alojz Razpet 
 
Sklep: Projekt ni bil izveden. Izvedba aktivnosti se prične v 2019. UO Skupnosti VSŠ je potrdil novo 
delovno mesto generalnega sekretarja Skupnosti VSŠ ter nove zaposlitve na sekretariatu za izvajanje 
tekočih aktivnosti.  

 

4.2 Organiziranje in opravljanje poslovnih storitev za članice Skupnosti VSŠ 

Po sklepi UO Skupnosti VSŠ z dne 8. 12. 2018 je bil projekt izločen iz razvojnega načrta Skupnosti VSŠ.  

 

4.3 Aktivno vključitev v pripravo nacionalne strategije višjega šolstva 

Namenski cilj: 

- izdelava Strategije razvoja višjega  šolstva. 

Aktivnosti Datum realizacije 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. 3 predstavniki 

Izvedeni dogodki (posveti) 9. 11. 6 

Oddane pripombe Skupnosti VSŠ 30. 11. 1 

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

 
 

Strategija razvoja višjega strokovnega šolstva 2018-2026 
 
Delovna skupina Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v okviru priprave Strategije razvoja 
višjega strokovnega šolstva 2018 – 2026 organizirala 5 posvetov z delodajalci in drugimi deležniki. 
Namen vseh posvetov je skupno usklajevanje nadaljnjega razvoja višjega strokovnega šolstva. 
 
Posveti so potekali: 
 

 v četrtek, 12. aprila 2018, na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto; 
 v torek, 24. aprila 2018, v Hotelu Lovec na Bledu; 
 v sredo, 9. maja 2018, v prostorih Študentske organizacije Slovenije v Ljubljani; 
 v četrtek, 17. maja 2018, na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje; 
 v petek, 25. maja 2018, na Višji strokovni šoli Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana; 
 v petek, 9. novembra 2018 v prostorih MIZŠ. 

 
V uvodnem delu so smernice delovne skupine predstavljali g. Boštjan Rozman Zgonc kot vodja delovne 
skupine, g. Alojz Razpet kot predsednik Skupnosti VSŠ in g. Elido Bandelj kot direktor Centra RS za 
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poklicno in strokovno izobraževanje. V posamezne posvete so se vključile pristojne zbornice 
delodajalcev (GZS in OZS), ZRSZ in predstavniki študentov - ŠOS. 
 
Zaključni posvet je potekal na MIZŠ, kjer soudeleženci lahko sodelovali v 4 delavnicah: zagotavljanje 
kakovosti višjega strokovnega izobraževanja, programske rešitve višjega strokovnega izobraževanja, 
mreža višjih strokovnih šol, socialno partnerstvo. Razpravi in predstavitvi zaključkov se je pridružil tudi 
minister dr. Jernej Pikalo. 
 
Skupno se je posvetov udeležilo 43 delodajalcev in 88 drugih udeležencev. 
Gradivo posvetov je objavljeno na spletni strani http://www.skupnost-vss.si/strategija-razvoja-visjega-
strokovnega-solstva-2018-2026/.  
 

    

                      
 
 
4.4 Izobraževanje delavcev 
 
Namenski cilj: 

- izvajanje spopolnjevanja ravnateljev, predavateljev, referentov. 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Formiranje tima. 30. 6. 1 seznam 

Izbor tem in programov spopolnjevanja. - -  

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 je izvedlo pod projektom 4.3. 
- Pripravljen je predlog za izobraževanja in usposabljanja na MIZŠ. 

http://www.skupnost-vss.si/strategija-razvoja-visjega-strokovnega-solstva-2018-2026/
http://www.skupnost-vss.si/strategija-razvoja-visjega-strokovnega-solstva-2018-2026/
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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 

Strategija internacionalizacija VSŠ 25. 10. 1 

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. - - 

Posodobitev spletnih strani z objavo seznama višjih strokovnih šol ter 
študijskih programov v angleškem jeziku (MIZŠ, Skupnost VSŠ, VSPRS, STO, 
VSŠ)  

  

Uveljavitev temeljnega leta (ang. Foundation Year) - - 

Uveljavitev programskih evalvacij višješolskih študijskih programov 31. 12. 
2021 

- 

Odprava administrativnih ovir za izvajanje mednarodnih višješolskih 
strokovnih programov 

30. 6. 
2019 

- 

Ocena skladnosti izhodišč za pripravo skupnih študijskih programov z EU 
načeli transnacionalnega izobraževanja ter odprava ovir 

30. 6. 
2019 

 

Posodobitev postopka za imenovanje mednarodnih predavateljev višjih 
strokovnih šol 

31. 12. 
2019 

 

Posodobitev meril za zunanjo akreditacijo/ evalvacijo višjih strokovnih šol, 
področje študenti – 1. skrb za mednarodne študente: namestitev, vključenost 
v obštudijske dejavnosti in družbo / naturalizacija; 2. promocija študijskih 
programov v tujini ter sodelovanje s promotorji šol 

31. 12. 
2019 

 

Posodobitev načina in (finančnih) pogojev za pridobitev, prekinitev in 
podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za namen študija (znanje jezika, 
»blok-računi« za dokazovanje finančnih sredstev, oddaja vlog na 
pooblaščenih veleposlaništvih držav EU ter ti. viza centrih) 

31. 12. 
2019 

 

Priprava kataloga informacij o primerljivosti izobraževalnih sistemov ciljnih 
držav BRICs z RS za potrebe postopkov priznavanja izobraževanja za namen 
študija v RS 

30. 6. 
2019 

 

Določitev pogojev za izvedbo slovenskih višješolskih strokovnih programov v 
tujini 

31. 12. 
2019 

1 predlog 

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. Redna letna aktivnost Redna letna aktivnost 

Delavnica PR. - Ni realizirano 

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

Po potrebi. 1 poročilo  
(v nadaljevanju) 

Organiziranje tiskovne konference. - Ni realizirano 

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

 

Izvedeni promocijski dogodki: 

 zaključek foto in video natečaja Utrip višješolskega izobraževanja in podelitev nagrad 
najboljšim trem v posamezni kategoriji na sejmu Informativa, 26. 1. 2018, Gospodarsko 
razstavišče Ljubljana, 

 predstavitev na sejmu Informativa, 26. in 27. 1. 2018, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 
izvedba posebne sejemske nagradne igre, 

 3 predstavitve svetovalnim delavcem, 
 5. 2. 2018 medijem poslano sporočilo za javnost o prvem vpisnem roku ter objave v medijih, 
 oglaševanje Google Adwords, vezano na prvi prijavni rok, 
 Facebook oglaševanje (poleg rednih tedenskih objav), 
 izid publikacije o uspešnih študentih / diplomantih ter izpostavitev Erasmus+ mobilnosti, 
 predstavitev višješolskega izobraževanja na avstrijskem Koroškem, 23.2.2018, 
 predstavitve E+ mobilnosti (3 VSŠ), 
 NET Pro konferenca, https://www.netpro-konferenca.si/, 
 OZS konferenca, 18. 11. 2018. 

 

Objave v medijih: 

 torek, 6. 2. 2018, informativni in večerni program Radia 1, 
 torek, 6. 2. 2018, informativni program radia Štajerski val, 
 torek, 6. 2. 2018, informativni program Radia Velenje, 
 TV Slovenija, poročila ob 8. uri, 6. 2. 2018, Vpis na univerze in višje strokovne šole 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174518327 (od 00:59 dalje), 
 Slovenska tiskovna agencija (STA), Začenja se prvi prijavni rok za vpis v višje šole in fakultete - 

https://www.sta.si/2479449/zacenja-se-prvi-prijavni-rok-za-vpis-v-visje-sole-in-fakultete, 
 Radio Slovenija, Druga jutranja kronika - http://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174518317 

(od 13:08), 
 24ur.com, Bodoči študenti, prva priložnost za vpis v višje šole in fakultete je tu- 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/bodoci-studenti-prva-priloznost-za-vpis-v-visje-sole-
in-fakultete-je-tu.html?bl=0, 

 Primorske novice, Začenja se prvi prijavni rok za vpis v višje šole in fakultete - 
https://www.primorske.si/slovenija/zacenja-se-prvi-prijavni-rok-za-vpis-v-visje-sole, 

 Radio Maribor, poročila ob 8. uri - http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila-radia-
maribor/174518329 (6:14), 

https://www.netpro-konferenca.si/
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 Radio Koper, informativna oddaja Jutranjik - http://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranjik/174518346 
(od 3:14), 

 Študent 2018, spletna stran www.student.si – objava pasic in PR članka, 
 Delo, 2 članka (1 plačljiv, 1 neplačljiv  intervju), 
 Fax vpisnik (fizična izdaja, PR članek in pasica na www.MestoMladih.si), 
 1 reportaža v osrednjih poročilih na RTV, 6. 11. 2018 o izobraževanju kariernih svetovalcev, 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/&kp=qk:34,  
 Revija Dijak, PR članek julij 2018, fizična izdaja, 
 Siol, PR članek, 3. 7. 2018. https://siol.net/posel-danes/kariera-izobrazevanje/orodje-za-

prakticno-izobrazevanje-studentov-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-msp-je-466418, 
 Obrtnik, PR članek, 

https://www.facebook.com/skupnost.vss/photos/a.884971648272350/1301068006662710/
?type=3&theater, 

 Direktor, PR članek, 
https://www.facebook.com/skupnost.vss/photos/a.895170660585782/1270070559762455/
?type=1&theater, 

 Delodajalec, PR članek, avgust 2018, 
 Novi tednik, PR članek 1. 12. 2018, 
 Celjan, PR članek 1. 12. 2018, 
 Intervju Radio Celje, 1. 12. 2018. 

 

Priprava in izdelava promocijskega gradiva: 
 oblikovanje grafične podobe VSŠ za e-oglaševanje, 
 plakati višješolsko strokovno izobraževanje, 
 informacijski letaki, 
 kemični svinčniki, 
 vrečke, 
 majice, 
 e-publikacija primeri dobrih praks študentov in diplomantov.  

 

Spletna stran in socialna omrežja: 
 ažuriranje informacij na spletni strani, 
 nadgradnja celotne strani (vsebinska, grafična in tehnična ureditev). Rezultati v l. 2018: 9.998 

obiskov in 38.033 pregledanih strani, vendar kar 7.314 novih uporabnikov. Povprečno je 1,35 
obiska na uporabnika in 3,8 obiskanih strani na uporabnika. Povprečno trajanje obiska je 2 
minuti in 19 sekund. Največ uporabnikov prihaja iz Slovenije (cca 8.300) in vstopajo preko 
http://www.skupnost-vss.si/vpis-v-vss/, kar oglašujemo preko različnih promocijskih kanalov.  

 izvedena je bila digitalna promocija preko Google Adwords v času 1. in 2. roka za vpis v VSŠ. 
Ključne besede: izobraževanje ob delu (največ vpisov), kam po srednji šoli, nadaljevanje 
izobraževanja, praksa v tujini. Rezultati: 992 klikov in 13.029 prikazov. V ta namen je bilo 
porabljenih 400 €. 

 izvedena je bila digitalna promocija preko iPROMa v času 2. roka za vpis v VSŠ., kjer je bil 
objavljen 1 promocijski članek (60.000 prikazov, 222 branj članka in 10 klikov na povezavo) 
ter oglasi (3.510.630 prikazov, 8.528 klikov in 539.804 dosega).    

 Facebook: 153 objav (12,75/mesec oz. 3,2/teden). Z objavami smo dosegli 89.305 prikazov 
vsebin, od česar je 32.497 neplačljivih prikazov, 57.578 pa plačljivih prikazov. Tako je bilo 
doseženih 141.422 uporabnikov, 50.736 z neplačljivimi in 90.685 s plačljivimi prikazi. Na 
objavljene vsebine se je odzvalo 4.253 uporabnikov, od česar je bilo le 22 negativnih odzivov.  

http://www.student.si/
http://www.mestomladih.si/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/&kp=qk:34
https://siol.net/posel-danes/kariera-izobrazevanje/orodje-za-prakticno-izobrazevanje-studentov-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-msp-je-466418
https://siol.net/posel-danes/kariera-izobrazevanje/orodje-za-prakticno-izobrazevanje-studentov-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-msp-je-466418
https://www.facebook.com/skupnost.vss/photos/a.884971648272350/1301068006662710/?type=3&theater
https://www.facebook.com/skupnost.vss/photos/a.884971648272350/1301068006662710/?type=3&theater
https://www.facebook.com/skupnost.vss/photos/a.895170660585782/1270070559762455/?type=1&theater
https://www.facebook.com/skupnost.vss/photos/a.895170660585782/1270070559762455/?type=1&theater
http://www.skupnost-vss.si/vpis-v-vss/


                                                                            

                                                                                                             Živi svoje sanje, ciljaj višje! 

 

 
SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2018    stran 41 

V bazi je bilo na dan 31. 12. 2018 428 sledilcev, v l. 2018 so FB Skupnosti VSŠ prenehali slediti 
trije uporabniki. 

 

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+, PROCSEE in SAPS orodja. 

 
 

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

 

5.3 Organiziranje študentov Višjih strokovnih šol - tekmovanja 

Namenski cilj: 

- iin 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 …) 

- - 

Izvedba tekmovanj.   

Vodja PS: Lidija Grmek Zupanc 
 
Sklep: Projekt v teku. Za l. 2019 so pridobljena sredstva ŠOSa. 

 

5.5 Organizirano delovanje študentov 

Namenski cilj: 

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

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

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

- - 

Izvedba ankete med predstavniki ŠS. - - 



                                                                            

                                                                                                               Živi svoje sanje, ciljaj višje! 

 SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2018  stran 42 

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. Za l. 2019 so pridobljena sredstva ŠOSa. 

 

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) 
Usposabljanja nista bila izvedena zaradi prenizkega števila interesentov. Na 13. redni skupščinni smo 
predstavili projekt Prehod mladih. 

 

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 v 
l. 2017: 

 

3.3 Primerljivost podatkov med višjimi šolami 

Namenski cilj: 

- zagotovitev primerljivih podatkov med višjimi šolami višjega šolstva. 

Aktivnosti Datum 
realizaci
je 

Indikatorji 

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

orodja 
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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 

 

Kot C projekti so bili opredeljeni: 

1.2 Posvet za delodajalce 

3.5 Uskladitev standarda zahtevnosti VSŠ diplom 

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

 

Projekti niso bili realizirani. UO Skupnosti VSŠ predlaga, da se projekt aktivnosti 1.2 Posvet za 
delodajalce doda v projekt 1.4 Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov VSŠ. Ostali projekti se glede 
na zmožnosti realizirajo v l. 2019. 

 

3. Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 

Z ministrstvom in posameznimi organi ministrstva so sodelovali člani UO ter posamezni člani Skupnosti 
VSŠ. Ministrstvo smo stalno seznanjali z aktivnostmi in delom Skupnosti VSŠ. 
 
Mag. Katja Dovžak, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih je bila redno vabljena na 
sestanke Upravnega odbora, letne Skupščine, srečanja z ravnatelji in konference v organizaciji 
Skupnosti VSŠ. Prav tako smo se večkrat sestali v ožjem krogu, kjer smo se dogovarjali za nadaljnje 
sodelovanje.  
 
Višješolsko izobraževanje in delovanje Skupnosti VSŠ smo predstavili tudi na nacionalnem posvetu v 
okviru priprave strategije višjega strokovnega šolstva 2018-2026,, kjer je bil prisoten tudi dr. Jernej 
Pikalo.   
 
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.  
 

Koordinacijsko telo za poklicno in strokovno izobraževanje MIZŠ 

26. novembra je v prostorih MIZŠ v Ljubljani na pobudo državne sekretarke bila sklicana seja 
koordinacijskega telesa za usklajevanje nalog na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Po dobrodošlici državne sekretarke je Boštjan Rozman Zgonc predstavil predlog Strategije razvoja VSŠ 
in poudaril, da bo potrebno še veliko dela preden bo dokument zaključen saj je potrebno še uskladiti 
in zapisati ukrepe za dosego strategije. Med drugim je izpostavil razvoj programov izpopolnjevanja, 
finančno podhranjenost sektorja, merjenje in ocenjevanje kompetenc, spodbujanje VSŠ k 
specializacijam in skupnim programom, vpis tujcev, ureditev procesa akreditacije (ali so VSŠ sposobne 
same akreditirati programe?), ureditev procesa imenovanja predavateljev, ohranitev in krepitev PRI in 
priprave diplomskih del na podlagi PRI, enakopraven položaj VSŠ študentov, izplačevanje nagrad 
študentom za opravljen PRI, ureditev financiranja kariernih centrov, Skupnosti VSŠ je potrebno vrniti 
razvojne naloge, ureditev rednega in izrednega študije in ločitev le-tega od sistema plačevanja študija. 

Skupnost VSŠ je predvsem izpostavila, da je potrebno VSŠ vključevati v razvojne, inovacijske in 
regionalne programe financiranja in zagotoviti enake možnosti prijave na nacionalne in evropske 
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razpise; vzpostaviti nacionalni centralni sistem za spremljanje in organizacijo PRI, spodbujati inovativne 
metode poučevanja in zagotoviti ustrezno usposobljenost strokovnega osebja (PAI); celovito pristopiti 
k področju digitalizacije in zagotoviti ustrezno usposobljeno osebje, ureditev akreditacije delodajalcev; 
tesnega sodelovanja z vsemi deležniki in smiselnost vključevanja delodajalcev v ocenjevanje 
diplomskih del študentov. Predvsem zadnje je državna sekretarka pozdravila z velikim odobravanjem 
in tudi omenila, da je še veliko prostora za dodano vrednost tudi s sodelovanjem več ministrstev in 
sektorjev. Nato je direktor CPI, Elido Bandelj, predstavil Razvoj poklicnega izobraževanja in izpostavil 
nujnost v vlaganje strokovne rasti osebja. 

 

Direktorica direktorata, Elvira Šušmelj pa je predstavila Vpis v šolsko leto 2019/20. Udeleženci so 
ponovno opozorili, da je nemogoče ustrezno promovirati novo dodeljene programe na institucijah, saj 
je informacija o dodelitvi novih programov objavljena po zaključku vseh promocijskih aktivnosti in 
dogodkov šol, zbornic, delodajalcev in drugih. V ta namen je bil podan predlog, da se na novo dodeljeni 
programi, ki so objavljeni v decembru, januarju in februarju 2019 prično iz izvajanjem šele v šolskem 
letu 2020/21, da jih lahko šole in drugi deležniki ustrezno predhodno promovirajo. 

 

Projekt EVROŠTUDENT VI 

14. decembra 2018 je potekala zaključna konferenca projekta EVROŠTUDENT VI na MIZŠ v Ljubljani. 
Predstavljeno je bilo nacionalno poročilo Evroštudent VI - Socialni in ekonomski pogoji življenja 
študentov v Evropi 2016-18 za Slovenijo, ki je dostopno na spletni strani http://www.skupnost-
vss.si/raziskava-evrostudent-vi-2016-2018/. Aktivna je tudi baza podatkov 
http://dev.his.de.klient.veebimajutus.ee/, kjer lahko sami uporabite podatke po različnih indikatorjih 
in državah.  
 

Sestanek Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo 
17. decembra 2018 je v prostorih CPI potekal sestanek Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno 
orientacijo (VKO), ki je imenovana s strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Ministrstvo je 
imenovalo Alicio Leonor Sauli Miklavčič kot predstavnico Skupnosti VSŠ. Skupina je bila seznanjena z 
novim sklepom o imenovanju članov skupine. 
 
Zlata Šlibar, predstavnica ZRSZ, pojasni da so priporočila za sodelovanje ZRSZ z javnimi zavodi v fazi 
potrjevanja  s strani kolegija ZRSZ. Projekti Crocos, Talentcentruma in delavnic iz področja VKO bodo 
predstavljeni na naslednji seji. Sledila je razprava smiselnosti in potrebi strategije VKO, saj bo po 
napovedih MIZŠ ustanovljena delovna skupina za pripravo nove Bele knjige. Potrebno je pripraviti 
utemeljitve za strategijo in pregled projektov do februarja 2019.  
 
Predstavljen je bil osnutek poročila dela skupine za leto 2018, ki bo dopolnjeno in poslano vsem članom 
do 14. februarja 2019. Predstavljen je bil osnutek Delovnega načrta skupine za leto 2019. Prevod 
priročnika R. Sultane se vključi v načrt za leto 2019.Člani pripravijo kratko predstavitev svojega dela za 
VKO točko. 
 
Predlagano je bilo tudi, da sestanki s svetovalnimi delavci glede razpisa za vpis tečejo od 28. januarja 
do 1. februarja 2019. Društvo svetovalnih delavcev želi imeti svojo svetovalno točko. V predstavitve je 
potrebno vključiti tudi Dneva slovenskega gospodarstva (GZS) in Obrtno pot in Ulico obrti (OZS, Božena 
Grmelj). V predstavitve je dobro vključiti tudi vajence in druge deležniki, ki bi predstavili svoj vidik. 
 
Oblikovana je skupina za Operativni program, po pripravljenem načrtu prične z delom v letu 2019. 
Zaključilo se je delo v projektu Karierna kompetenca ravnateljev in izdan bo priročnik v nakladi 1000 

http://www.skupnost-vss.si/raziskava-evrostudent-vi-2016-2018/
http://www.skupnost-vss.si/raziskava-evrostudent-vi-2016-2018/
http://dev.his.de.klient.veebimajutus.ee/
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izvodov. Priročnik bo izdan tudi v digitalni obliki. Na Norveškem bo junija potekala konferenca 
največjega združenja za KO odločevalcev politike. Strošek udeležbe je okvirno 2000 eurov. 
 

Predstavitev EUROGRADUATE 
16. februarja 2018 je v prostorih MIZŠ v Ljubljani potekala predstavitev projekta o zaposljivosti 
diplomantov, ki ga izvajajo na Sektorju za visoko šolstvo in ki so se ga je kot predstavnice Skupnosti 
VSŠ udeležile Jasmina Poličnik, Natalija Klepej Gržanič in Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 
Predstavitev je bila interna za predstavnike ministrstva. Sonja Mavsar je predstavila projekt in je tudi 
kontakt za projekt na Sektorju za visoko šolstvo. Na sestanku je bilo predstavljeno, da projekt sicer ne 
vključuje spremljanja zaposljivosti diplomantov višjih šol, bo pa v okviru projekta vzpostavljen zajem 
podatkov vezane na viskošolske diplomante z ZŠIZ, ZRSZ in MDDSZ, ki so isti podatki, kot jih ZOFVI 
predvideva za višješolske študente. To pomeni, da se bo tehnična rešitev za zbiranje podatkov lahko 
uporabljala tudi za višješolski sektor.Po predstavitvi smo predstavili že opredeljen nabor podatkov na 
višjih šolah, ki bi jih želeli zbirati za potrebe spremljanja zaposljivosti diplomantov zato bomo v tej fazi 
li če gre za iste podatke, kot jih bomo lahko dobili preko tehnične rešitve, pripravljene v okviru 
projekta MIZŠ. 
 

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 2018 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. Franci Demšar in Gregor Rebernik sta se kot predstavnika NAKVISa udeležila 8. Letne 
konference o kakovosti v VSŠ, kjer je k okviru projekta PROCSEE potekal podpis Memoranduma o 
sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja. 
 
Na 13. redni skupščini so bila predstavljena Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol, pripombe 
so bile posredovane NAKVISu, ki je Merila dopolnil. V veljavo so vstopila 31. 3. 2018. 
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Na skupnem srečanju 2. 10. 2018 smo obravnavali tudi Merila za prehode med študijskimi programi, 
ki so trenutno še v javni obravnavi. Sestanka so se udeležili: dr. Franci Demšar, Tatjana Debevec, Gregor 
Rebernik, Maja Milas in s strani Skupnosti VSŠ Jasmina Poličnik in Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 
 

ACS 
 
Andragoškim centrom Slovenije (ACS) redno sodelujemo na področju usposabljanja in izmenjave 
dobrih praks. V letu 2018 je Skupnost VSŠ sodelovala na Tednu vseživljenjskega učenja – koordinator 
projekta je bil Šolski center Celje.  

 
ŠOS 
 
S Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) so potekali tri srečanja v zvezi z izvajanjem 
podpornih storitev za študente višjih strokovnih šol, na podlagi katerih je bil podpisan  
Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja. 
 
 

Posvet s študenti v okviru priprave Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 
2018 – 2026 
Delovna skupina Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v okviru priprave Strategije razvoja 
višjega strokovnega šolstva 2018 – 2026 v sredo, 9. maja 2018, organizirala 3. posvet – posvet s 
študenti. Posvet je potekal v prostorih Študentske organizacije Slovenije. Namen vseh posvetov je 
skupno usklajevanje nadaljnjega razvoja višjega strokovnega šolstva. Na izvedenem posvetu je bilo 
prisotnih 29 udeležencev: 19 študentov in 10 drugih deležnikov. Vabljeni so bili študentje, ki se 
izobražujejo na višjih strokovnih šolah ali so zaključili višješolski študij,  so vključeni oz. delajo v 
podpornem okolju za višješolske študente. Program so sooblikovali: g. Jaka Triler, ki je na kratko 
predstavil aktivnosti Študentske organizacije Slovenije; g. Boštjan Rozman Zgonc, ki je kot vodja 
delovne skupine predstavil namen strategije, pričakovanja in dosedanjo delo delovne skupine; ga. 
Jasmina Poličnik je v imenu Skupnosti VSŠ povzela stanje na trgu dela ter aktivnosti za spremljanje 
zaposljivosti višješolskih študentov.  
 
Predstavitvam je sledila razprava udeležencev, kjer je bilo izpostavljeno: 
 

 Udeleženi študentje so se strinjali, da je praktično izobraževanje prednost višjih strokovnih šol, 
čeprav je prepoznavnost programov/šol pri delodajalcih odvisna tudi od posameznega 
strokovnega področja in promocijski proaktivnosti samih šol. Prednost vidijo tudi v 
predavateljih, ki prihajajo iz gospodarstva.  

 Odprlo se je vprašanje avtonomije višjih strokovnih šol do delodajalcev pri zagotavljanju 
ustreznih pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja – zakonsko so za verifikacijo 
odgovorne pristojne zbornice/združenja delodajalcev, vendar teh nalog pogosto ne izvajajo. 
Mnenje in sodelovanje študentov bi pri oceni delodajalca moralo imeti težo.   

 Študenti so opozorili na določene zakonske nejasnosti/neustreznosti in ovire: zavarovanje za 
praktično izobraževanje študentov katerih starši so zaposleni v tujini; študentje v 1-2 letih ne 
zmorejo dovolj spoznati delovanja višjih strokovnih šol za konstruktivno sodelovanje v 
strateškem svetu; pravice do ugodnosti glede bivanja višješolskih študentov bi morale biti 
enako urejene kot za visokošolske študente; izbirnost modulov onemogoča znanje vseh 
modulov. 
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 Udeleženci so se strinjali, da širjenje mreže šol in študijskih programov ne prispeva nujno h 
kvaliteti višjega šolstva. Šole bi morale nuditi temeljno znanje, ki ga delodajalci preko 
praktičnega izobraževanja poglobijo s specialističnim.  

 Prehodnost je zakonsko urejena (omogočena), visoke šole/fakultete določajo pogoje prehoda 
posamično (glede na posamezen primer študenta). Višje strokovne šole so prvenstveno 
namenjene zaposlovanju. 

 

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.  
 
Z obema deležnikoma je bil podpisan Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom 
sodelovanja. 
 

CMEPIUS 
 
S CMEPIUSom sodelujemo na več področjih: 

 pri pripravi projektov mobilnosti, 
 pri pripravi drugih mednarodnih projektov. 

 

Seminar CMEPIUSa za pripravo projektov KA2 
V Celju je Regijsko študijsko središče v sodelovanju s CMEPIUSom organiziralo 
seminar za pripravo projektov strateških partnerstev programa Erasmus+ (KA2 akcija), ki je potekal 10. 
januarja 2018. Na seminarju je bilo okrog 20 udeležencev iz različnih institucij, za Skupnost VSŠ sta se 
seminarja udeležili Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina Poličnik. 
 
Gradivo je dostopno na spletni strani. 
 

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.  
 

EQUIP, zaključni dogodek projekta 
27. januarja 2018 je v prostorih v Bruslju potekala zaključna projektna konferenca projekta EQUIP, ki 
sta se ga je kot predstavnici Skupnosti VSŠ udeležili Jasmina Poličnik in Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 
Konference se je udeležilo več kot 100 udeležencev. Predstavljeni so bili rezultati projekta in projektnih 
aktivnosti predvsem pa se je osredotočila na učinkovitost in inovativne načine uporabe novih Evropskih 
standardov in navodil za kakovost predvsem za deležnike v visokem šolstvu kot orodje za dolgoročno 

http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2018/01/CMPIUS_delavnica_prijava-2018_KA203.pdf
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izboljšanje kakovosti v EVP. Raziskava EQUIP z vsemi priporočili bo prav tako predstavljena na 
Ministrski konferenci v Parizu. Popolno poročilo projekta bo dosegljivo na spletni strani projekta: 
http://www.equip-project.eu.  
 

EURASHE - Sestanek delovne skupine zaposljivost in VŽU 
27. februarja 2018 je v prostorih EURASHE v Bruslju potekalo srečanje delovne skupine EURASHE za 
zaposljivost in VŽU, ki se ga je kot članica udeležila Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 
Pregledali in potrdili smo načrt dela za leto 2018. Pripravili podlago za ministrsko konferenco v Parizu 
o višjem strokovnem šolstvu. Pregledali in razpravljali EURASHE prispevka za Ministrsko konferenco v 
Parizu (glej prilogo). Posvetili smo se tudi prehodnosti predvsem z ravni EOK 5 in pripravili poročilo 
Evropskega tedna poklicnih veščin 2017 in poročilo skupine VET4EU2 in skupine strokovnjakov PSI v 
okviru Evropske komisije. Pripravili smo tudi podlago za naslednje srečanje delovne skupine v Solunu. 
Komentirali smo EURASHE izjavo o priznavanju kvalifikacij in potrdili končni osnutek izjave o VŽU. 
 

EURASHE - Skupščina 
27. februarja 2018 je v prostorih EURASHE v Bruslju potekala skupščina EURASHE, ki se ga je kot članica 
udeležila Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 
Predstavljena je bila vsebina EURASHE prispevka za Ministrsko konferenco v Parizu (glej prilogo) maja 
letos. Predstavljen je bil vidik EURASHE na Evropski koncept univerz (glej prilogo). Predstavljen je bil 
program EURASHE letne konference v Talinu od 19. do 20. aprila letos in tudi naslednja volilna 
skupščina za člane upravnega odbora EURASHE, ki bo potekala 18. aprila v Talinu. 
 

EURASHE – Upravni odbor 
27. februarja 2018 je v prostorih EURASHE v Bruslju potekal sestanek upravnega odbora EURASHE, ki 
se ga je kot članica upravnega odbora udeležila Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 
Predstavljen je bil razvoj dogodkov na različnih delovnih skupinah Evropske komisije in drugih 
relevantnih evropskih deležnikov. Obravnavali smo nove vloge za članstvo v EURASHE. Dogovorili smo 
se kdo bo 5 predstavnikov EURASHE na Pariški ministrski konferenci in potrdili EURASHE prispevek za 
konferenco (glej prilogo). Pregledali smo osnutek finančnega poročila za leto 2017. Razpravljali smo o 
kapaciteti osebja EURASHE sekretariata in vključevanju v projekte ter organizaciji dela znotraj 
sekretariata. Pregledali smo nove vloge za projekte in finančni okvir za leto 2018. Pripravili in potrdili 
smo program za EURASHE letno konferenco v Talinu in potrdili razpis za organizacijo letne konference 
v letu 2019. Pregledali in razpravljali smo tudi o drugih EURASHE dogodkih. Pregledali in razpravljali 
smo tudi o ključnih temah in napredku EURASHE stališč ter o Evropskem konceptu univerz (glej 
prilogo). Na področju razvoja in raziskav je bilo predstavljeno delo znotraj skupine UAS4EUROPE in 
možni scenariji nadaljnjega sodelovanja. Ponovno smo odprli razpravo o problematiki priznavanja in 
prehodih med različnimi državami kakor tudi med ravnmi na nacionalni ravni. Pripravili smo vso 
potrebno podlago za EURASHE skupščino in druge prihajajoče dogodke. Dogovorili smo se za datume 
nadaljnjih sestankov upravnega odbora. 
 

EURASHE – strateška delavnica, skupščina in upravni odbor 
V okviru strateške delavnice smo 18. 4. 2018 podali dokončne pripombe na Izjavo EURASHE – 
Sprostitev polnega potenciala terciarnega strokovnega izobraževanja za delovanje naše družbe, ki bo 
razdeljen kot del dokumentacije na Ministrski konferenci v Parizu (maj 2018). Najpomembnejše zaveze 
so: 

 podpora regionalnemu vključevanju, 
 promocija Vseživljenjskega učenja, 
 priznavanje višjega strokovnega šolstva, 
 podpora inovacijam pri učenju in poučevanju, 

http://www.equip-project.eu/
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 priznavanje vloge učenja n poučevanja in 
 spoštovanje in promocija raznolikosti znotraj visokošolskega prostora. 

 
Končen dokument je v celoti dosegljiv tukaj. 
 
V okviru skupščine smo potrdili Izjavo EURASHE za ministrsko konferenco in izvedli volitve 7-ih članov 
upravnega odbora EURASHE. 5 članov je bilo ponovno izvoljenih, dva pa sta novinca in sicer Ewa 
Stachura (predstavnica rektorske konference Visokih strokovnih šol na Poljskem) ter Eric Vermeylen 
(generalni sekretar Flamskega sveta Visokega strokovnega šolstva). V okviru novega upravnega odbora 
smo za podpredsednika ponovno izbrali Armanda Piresa iz Portugalske. Novo izvoljen upravni odbor 
EURASHE z opisi najdete tukaj. 

 
EURASHE letna konferenca Talin 
V okviru konference Partnerstvo za digitalno prihodnost – Strateška vloga TSI ustanov v družbi je bilo 
predstavljeno veliko primerov dobrih praks kakor tudi nujnih strateških sprememb za uspešno 
delovanje TSI ustanov za novo digitalno prihodnost. Predstavili smo projekt PROCSEE, ki je naletel na 
veliko zanimanje tudi med državami, ki so v samem svetovnem vrhu kot vzor izobraževanja. Prav tako 
so bili predstavljeni ali omenjeni tudi drugi projekti, ki jih vodimo ali v njih sodelujemo, kot so SAT, 
SAPS, ApprenticeshipQ in BuildPHE. Obiskali smo tudi Tehniško visoko strokovno šolo Talin. Več o sami 
konferenci na spletni strani konference vse predstavitve konference pa najdete tukaj.  
 

Ministrska konferenca Evropskega visokošolskega prostora (EVP) 
23.-25. maja je v Parizu potekala Ministrska konferenca EVP (48 držav članic) katere se je udeležilo 50 
ministrov pristojnih za visoko šolstvo, predstavniki E4 (EURASHE, EUA, ESU in ENQA) in drugih, kot so 
EK, Evropski svet, EQAR, OECD ... Namen konference je pogled, kaj je bilo doseženo v 20-ih letih od 
podpisa Sorbonske deklaracije in predvsem sprejeti nove smernice in zaveze do leta 2020.  
 
Sprejete zaveze so objavljene v Pariškem komunikeju in priloženih prilogah. Sprejete zaveze: 

 - Strukturiran pristop medsebojne podpore za izvajanje treh bolonjskih ključnih zavez 
 - Strategija Belorusije 2018 – 2020 
 - Kvalifikacije višjega strokovnega šolstva kot samostojna raven kvalifikacij znotraj okvira 

kvalifikacij evropskega visokošolskega prostora (QF-EHEA) 
 - Revidirana Priloga k diplomi s priporočilom za sprejetje v enaki obliki v ustreznih okvirih 

Lizbonske konvencije o priznavanju in Europass-a 
 
Za višje strokovno šolstvo je najpomembnejši 3. sklep, da višje strokovno šolstvo postaja samostojni 
steber v EVP (poleg 1. 2. in 3. bolonjske stopnje), kar je podrobno opisano v Prilogi 3. Vsi sprejeti 
dokumenti so na razpolago tukaj. 
 

Upravni odbor 
14. septembra 2018 je v prostorih EURASHE v Bruslju potekal sestanek upravnega odbora EURASHE, ki 
se ga je kot članica upravnega odbora udeležila Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 
Predstavljen je bila EURASHE strategija 2018 – 2020 (glej prilogo) na podlagi katere smo predvsem 
razpravljali o viziji, pomenu učenja in poučevanja, raziskavah in inovacijah, kakovosti in komunikaciji. 
Pregledali smo nove vloge za članstvo. Ponovno je bilo predlagano povišanje članarine s čimer se 
nekateri člani nismo strinjali in smo v zameno predlagali spremembo izračuna članarina, ki naj bi 
upoštevala tudi velikost institucij oz. nacionalnih združenj na podlagi števila študentov, ki jih pokriva. 
Predstavljeno je bilo sodelovanje z UAS4EUROPE in CHAIN5. Pregledali smo predloge odbora za 
strateško svetovanje in tudi njihovo bodočo sestavo ob izteku prvega mandata. Predlagali smo teme 
za EURASHE letno konferenco 2019 in potrdili razpis za gostovanje letne konference v letu 2020. 

https://www.eurashe.eu/library/publications/Releasing-the-full-potential-of-PHE-to-serve-our-societies
https://www.eurashe.eu/about/organisation/#symple-tab-board
https://www.eurashe.eu/events/annual-conferences/28-tallinn-2018/
https://drive.google.com/drive/folders/1ScRQGV96GdL3nZumCqeeSmIzvKrPagh6?usp=sharing
http://www.ehea2018.paris/Data/ElFinder/s2/Communique/EHEAParis2018-Communique-final.pdf
http://www.ehea2018.paris/Data/ElFinder/s2/Communique/EHEAParis2018-Communique-AppendixIII.pdf
http://www.ehea2018.paris/Data/ElFinder/s2/Communique/EHEAParis2018-Communique-AppendixIII.pdf
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Pripravili smo potrebno dokumentacijo in podlage za skupščino ter pregledali prihajajoče dogodke. 
Dogovorili smo se za datume nadaljnjih sestankov upravnega odbora. 
 

Delovne skupine zaposljivost in vseživljenjsko učenje 
11. oktobra 2018 je v prostorih EURASHE v Bruslju potekalo srečanje delovne skupine EURASHE za 
zaposljivost in VŽU, ki se ga je kot članica udeležila Alicia Leonor Sauli Miklavčič. Na podlage končnega 
osnutka izjave o VŽU smo pričeli pripravljati EURASHE Policy Paper o VŽU. Pripravili smo predlog načrta 
dela skupine za leto 2019 in pregledali tekoče dogajanje na področju sodelovanja s CHAIN5, razvoju 
dogodkov na področju učenja in poučevanja v bolonjskem sistemu ter morebitno prijavo projekta na 
področju višjega strokovnega šolstva saj se zemljevid na tem področju v Evropi zelo hitro spreminja in 
zadnji podatki so iz leta 2011. 
 

Delavnica praktikov na področju zagotavljanja kakovosti v terciarnem strokovnem 
izobraževanju 
19. novembra je v Eisenstadtu potekala Delavnica praktikov na področju zagotavljanja kakovosti v 
terciarnem strokovnem izobraževanju v organizaciji EURASHE in z lokalno podporo Univerze za 
strokovne študije Burgenland. Delavnica je pritegnila 20 udeležencev s področja kakovosti iz več kot 
15 držav. Namen je bil predvsem na podlagi predstavljenega primera sistema zagotavljanja kakovosti 
terciarnega strokovnega izobraževanja v Avstriji in na Univerzi za strokovne študije Burgenland 
prevetriti trende in izzive zagotavljanja kakovosti v terciarnem strokovnem izobraževanju in izmenjava 
izkušenj. Izpostavljena je bila razlika med vključevanjem in sodelovanjem z deležniki saj ni dovolj le 
vključevanje deležnikov z namenom da zadostimo zahtevanim pogojem temveč je potrebno vzpostaviti 
jasno in trajno sodelovanje vseh treh deležnikov trikotnika znanja (študent, trg dela in institucije). 
Lucien Bolaert je predstavil tudi 19 inovativni učnih procesov za pridobivanje kompetenc, ki jih trg dela 
najbolj pogreša in izpostavil, da je le 6 takšnih ki se jih da bolje in lažje učiti in naučiti s teoretičnim 
pristopom (analitično razmišljanje, pisanje poročil, pridobivanje novega znanja, uporaba računalnikov 
in interneta, analiza lastnih in tujih idej ter govor in pisanje tujega jezika).  Vse predstavitve (tudi zgoraj 
navedene) najdete tukaj. 
 

Virtualni sestanek upravnega odbora 
22. novembra je potekal virtualni sestanek upravnega odbora EURASHE, ki se ga je kot članica 
upravnega odbora udeležila Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 
 
Pregledali smo dogajanje različnih odborov in delovnih skupin na Evropski ravni katerih član je 
EURASHE. Na Evropskem tednu poklicnih spretnosti je EURASHE poudaril pomembno povezovanje 
med poklicnim in terciarnim strokovnim izobraževanjem ter nujno ureditev prehodov med različnimi 
ravnmi izobraževanja. V okviru delovne skupine za Zaposljivost in VŽU zaključujemo izjavo o pomenu 
inovativnih pristopov k učenju in poučevanju za VŽU. V okviru skupine bolonjskih ekspertov in v skladu 
z zadnjimi sklepi ministrske konference EVP smo se odločili za prijavo projekta o aktualnem pregledu 
višjega strokovnega šolstva v EVP in specifični vlogi deležnikov. V projektu bo sodelovala kot partnerica 
tudi Skupnost VSŠ. Razpravljali smo o naslovu in temi 29. letne konference EURASHE, ki bo potekal 15. 
– 17. maja 2019 v Budimpešti. Odločili smo se za Študenti prihodnosti. Institucije prihodnosti. Službe 
prihodnosti. – Terciarno strokovno izobraževanje v spreminjajočem se svetu. Kmalu bo izšlo vabilo za 
prispevke in tudi registracija za udeležence. Obravnavali smo vključitev v projekte v okviru novih 
razpisov. EURASHE bo sodeloval na projektih na temo Priznavanja predhodno pridobljenega znanja, 
Vključitev deležnikov v zagotavljanje kakovosti, Pregled višjega šolstva v EVP, Zagotavljanje kakovosti 
in PRI, Ugotavljanje vloge univerz za strokovne študije pri regionalnem razvoju, Razvoj zmogljivosti 
osebja za raziskave v institucijah TSI, Odpiranje Univerz za strokovne študije v Evropi in priprava 
projekta z VET4EU2, kjer bo ideja še podrobneje dodelana ter še nekaj projektnih idej bo v prihodnjih 

https://drive.google.com/drive/folders/1gflbrEv0M0M75bwuZgUlIUZr8-HTfIiQ
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tednih prišlo s strani partnerjev in deležnikov. V pripravi je osnutek prioritet za leto 2019 ter vrednost 
in priložnosti članstva, ki bodo obravnavani na naslednjem celodnevnem sestanku, ki bo 12. decembra 
v Bruslju. 
 

Upravni odbor 
12. decembra 2018 je v prostorih EURASHE v Bruslju potekal sestanek upravnega odbora EURASHE, ki 
se ga je kot članica upravnega odbora udeležila Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 
 
Predstavljen je bil osnutek izjave EURASHE o prihodnosti Evropskega instituta inovacij in tehnologije 
(EIT) in strategiji za obdobje 2020 – 2027, ki predvsem poudarja nujo po konkretnih rezultatih in 
oprijemljivih prednostih za prihodnost, kot so boljše možnosti za vključitev terciarnih strokovnih 
institucij v obstoječe in bodoče Skupnosti znanja in inovacij, skupne aktivnosti s trgom dela pri 
identifikaciji in razvoju prihodnjih veščin, sprememba načina financiranja aktivnosti izobraževanja in 
usposabljanj, podpora se mora razširiti tudi na dodiplomske študije in ne samo na podiplomske in da 
je vloga programov pod oznako EIT še vedno premalo poznana med ključnimi deležniki. Za več 
informacij glej prilogi EURASHE statement EITs future in EITstrategy_EURASHE_comments. 
 
Predstavljen je bil osnutek finančnega stanja v letu 2018 in finančna projekcija za leto 2019. V letu 2018 
se predvideva pozitivno poslovanje s presežkom 9.845,27 € medtem ko projekcija za leto 2019 kaže na 
negativno poslovanje s predvidenimi 44.177,00 € izgube. Zaradi tega je generalni sekretar ponovno 
predlagal zvišanje članarin za 15 %. Ker sem na predlog za enakomerno zvišanje članarine vsem 
članicam bila proti, sem ponovno predlagala uvedbo nove formule, kjer se upošteva tudi število 
študentov pod okriljem posamezne institucije oz. združenja, saj so predstavniki večjih držav pripravljeni 
plačevati zvišano članarino (zaradi ustrezno večjega proračuna), medtem ko smo predstavniki manjših 
držav, kjer članarina že tako predstavlja precejšen delež proračuna, ostro proti predlogu. Dokončno 
odločitev smo prestavili na naslednji sestanek, ko bo natančneje znana tudi finančna projekcija. 
 
Predstavljen je bil Načrt dela za 2019, kjer so predvsem izpostavljene naslednje prioritete: 

 poslanstvo terciarnega strokovnega izobraževanja, 
 ustreznost poučevanja in učenja, 
 regionalni razvoj, 
 uporabne raziskave in inovacije 
 članstvo v delovnih skupinah in organih Evropske komisije, Bolonjskega procesa, mednarodnih 

institucij (kot so OECD, JRC, …), 
 sodelovanje z drugimi partnerji in ključnimi deležniki (kot so E4, VŽU Platforma, …), 
 krepitev zmogljivosti in 
 notranji razvoj, komunikacija in servisiranje članov. 

 
Predstavljeni so bili tudi projekti, ki so potekali ali se zaključili v letu 2018 (BEEHIVES, BuildPHE, 
CALOHEE, EQUIP, TACTIC, TEACHEX), kakor tudi projekti, ki trajajo ali se zaključujejo še v letu 2019 in 
2020 (DEQAR, IMPACCT; MentorTrain, PROCSEE, SAPS, ApprenticeTrack, SPRINT, WEXHE) ter prijave 
na morebitne nove projekte v razpisnem obdobju 2019 (RPLip, ESQA, MapSCHE, QAWBL, UASMAP, 
RECAPHE, UASInnovate, EURECA, QAPHENET, VET4EU2, QALead, in projekti, ki so še v pripravi). Za več 
informacij glej prilogo EURASHE_Projects. 
 
Pripravljen je tudi drugi osnutek strateškega okvirja EURASHE 2019 – 2022 (glej prilogo Strategy 
Framework 2019_2022). 
 
Predstavljen je bil tudi popolnoma prvi osnutek Prednosti za člane, ki ga je potrebno še dopolniti pred 
prvim posredovanjem v pripombe in dopolnitve. 
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CHAIN5 
 
Skupnost VSŠ je kot soustanoviteljica CHAIN5 sodelovala pri 
pripravi prijave projekta v okviru ERASMUS+ programa za 
podporo stopnji 5 po EOK. Predstavljeno je bilo poročilo 
ministrske konference, kjer je jasno zapisano, da se stopnja 5 
EOK, kamor je uvrščeno višje strokovno šolstvo umeščeno v Evropski visokošolski prostor kot kratko 
visokošolsko izobraževanje, kar smo si s partnerji dolgo prizadevali. 
 
Alicio-Leonor Sauli-Miklavčič je postala članica Strateškega odbora CHAIN 5 s skupno pobudo Skupnosti 
VSŠ in EURASHE.  
 

Sestanek strateške skupine, študijski obisk Gent, letna konferenca 
V okviru letne konference CHAIN5 je bilo predvsem veliko govora o pristopu do priprave višješolskih 
programov, pristojnostih posameznih deležnikov, postopkih in vključenosti deležnikov v postopke 
priprave programa, imenovanje predavateljev, izvedbo samega kurikuluma itd. Predvsem pa je bil 
poudarek na nujni uvedbi višjega strokovnega šolstva v Belgiji saj uvedbo podpirajo delodajalci in 
visoke strokovne šole, ki se soočajo z do 60% odstopom študentov v času študija. Tako bodo v Belgiji v 
prve višješolske programe jeseni 2019 v okviru obstoječih visokih strokovnih šol. V okviru konference 
smo obiskali tudi več visokih strokovnih šol v Gentu in Regionalni tehniški center. Predstavitve s 
konference najdete tukaj. 
 

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.  
 
 

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.  
 

http://www.chain5.net/activities/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=656
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EAfA – Kakovost učinkovitih PRI, Predstavitev projekta SAPS, SAT, PROCSEE in 
ApprenticeQ, študijski obisk IoT Dundulk 
16 in 17. aprila 2018 je v Dublinu potekal srečanje deležnikov Evropske komisije v okviru iniciative 
Evropske Aliance za praktično izobraževanje, ki se ga je kot predstavnica Skupnosti VSŠ udeležila Alicia 
Leonor Sauli Miklavčič in skupaj z Markom Grdošićem iz EURASHE predstavila pomen projekta SAPS in 
drugih projektov (ApprenticeTrack, ApprenticeshipQ, PROCSEE, HAPHE) za boljše sodelovanje s 
ključnimi deležniki na področju praktičnega izobraževanja. 
Več kot 160 udeležencev iz celotne Evrope in predstavnikov Evropske komisije, Evropskega združenja 
vajencev, in združenja učiteljev, ministrstva in združenj delodajalcev. Prvi dan so se zvrstile 
predstavitve vseh ključnih deležnikov, ki so predvsem opozorili na pomanjkljivosti obstoječih sistemov 
za praktično izobraževanje in tudi pohvalili dobro utečene in tudi pozitivne spremembe na tem 
področju v zadnjih letih. Drugi dan pa je potekal v obliki študijskega obiska Instituta za tehnologijo v 
Dundulku, ki je primer dobre prakse na področju praktičnega izobraževanja. 
Vse predstavitve in več o konferenci najdete na: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1315&furtherEvents=yes.  
 

VET as a FIRST choice, Sofija, na dogodek EK in BG ministrstva 
V okviru promocije poklicnega in strokovnega izobraževanja je Evropska komisija v sodelovanju z 
Bolgarskim ministrstvom za izobraževanje organizirala predstavitev dobrih praks v Evropi na tem 
področju. Predstavljena sta bila tudi projekta SAPS in PROCSEE. Predvsem projekt PROCSEE je bil 
sprejet z velikim zanimanjem saj se EK zanima za oblikovanje in podporo regionalnih centrov odličnosti 
na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Na dogodku je bil predstavljen tudi projekt, ki 
prispeva k uspešnemu reševanju problemov študentov z matematiko in pismenostjo že od prvega dne 
študija. V okviru dogodka smo obiskali tudi Tehniški šolski center »Henry Ford«, ki ga priporočamo za 
bilateralno sodelovanje na področju tehniških programov saj so izredno sodobno opremljeni. 
 

13. Evropski forum zagotavljanja kakovosti v terciarnem izobraževanju (EQAF) 
Od 15. do 17. novembra 2018 je na Dunaju potekal 13. Evropski forum zagotavljanja kakovosti v 
terciarnem izobraževanju v organizaciji predstavnikov E4 (EURASHE, EUA, ESU in ENQA) in z lokalno 
podporo Univerze za ekonomijo in poslovne vede na Dunaju ter Avstrijsko nacionalno agencijo za 
zagotavljanje kakovosti. Forum je pritegnil več kot 500 strokovnjakov s področja kakovosti iz več kot 
40 držav. Po uvodnem nagovoru avstrijskega ministra za izobraževanje je v 3 dneh zvrstilo 5 plenarnih 
predstavitev in razprav, 5 delavnic in 22 prispevkov. 
Izpostavljeni so bili naslednji prispevki: 
 

 Luciena Bollaerta (neodvisni strokovnjak na področju kakovosti), Zagotavljanju kakovosti in 
strategija, ki predvsem poudarja pomen jasne identitete in poslanstva institucije, kar je temelj 
za ustrezno in kakovostno pripravo strategije in doseganje le-te. 

 Kathryne Máthé in Colina Tücka (EQAR), Podatkovna baza rezultatov zunanjih evalvacij 
(DEQAR), kjer lahko preverite poročila zunanjih evalvacij v Evropskem visokošolskem prostoru 
na enem mestu. Portal je še v testni fazi a že sedaj ponija vpogled v več kot 4500 poročil iz več 
kot 800 institucij v 37 državah. 

 Anthonyja Caillerija (Knowledge Innovation Centre), Zagotavljanje kakovosti 
poverilnic/certifikatov za podporo učnih inovacij, ki predvsem naslavlja razcvet mikro-
certifikatov in učenja in potrebo po digitalizaciji certifikatov v skladu s prioritetami Bolonjskega 
programa digitalizacije in Načrta ukrepov EU za digitalno izobraževanje. 

 Dirka Van Damma (OECD), Spreminjajoče se področje visokega šolstva, v katerem predstavi 
trende visokega šolstva in posledice, na vlogo zagotavljanja kakovosti v skladu s spremembami. 
Predvsem je izpostavil, da kvalifikacije zaradi vedno manjše relevantnosti le-teh na trgu dela 
bledijo kompetence, veščine in učni izidi pa pridobivajo na pomenu, kar postavlja predvsem 
višje in visokošolske strokovne študije v prednostni položaj. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1315&furtherEvents=yes
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Naslednji EQAF bo poteka od 21. do 23. novembra 2019, v Berlinu. 
 

Sestanek svetovalne skupine za EOK 
11. in 12. decembra 2018 je v prostorih Evropske komisije v Bruslju potekal sestanek svetovalne 
skupine Evropskega ogrodja Kvalifikacij (EOK), ki se ga je kot predstavnica EURASHE udeležila Alicia 
Leonor Sauli Miklavčič. 
 
Pregledali smo stanje držav na področju vpeljave EOK v nacionalni sistem in tudi napredek dela skupine 
o mednarodnih kvalifikacijah. Razpravljali smo o stanju in dimenziji EOK v tretjih državah in o skupni 
komunikacijski in promocijski strategiji, saj je še veliko pomembnih deležnikov, ki ne pozna ali slabo 
pozna EOK. 
 
Škotska je predstavila posodobljeno sklicevanje na EOK, kjer je predvsem uvedla nove kvalifikacije in 
spremenila sestavo ključnih deležnikov in potek zagotavljanja kakovosti. Prav tako so kot ključne vidike 
vključili fleksibilnost nacionalnega izobraževalnega sistema, kreditni sistem, delo brez zakonodaje, 
pristop prenesenega sistema, vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja, vključenost 
nacionalnega kvalifikacijskega ogrodja v vladno politike, kakor tudi vključitev ravni, ki so jasno 
povezane z EOK, definicije kvalifikacij, kako naslavljati deležnike in socialne partnerje, vključevanje 
mednarodnih strokovnjakov, raznolika raba nacionalnega ogrodja kvalifikacij, novo podatkovno bazo 
oz. register in analizo vpliva poročil raziskav. 
 
Avstrija in Latvija pa sta predstavili vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja, ki so predvsem 
opozorili, da manjka program izobraževanja in usposabljanja za validatorje ter da je financiranje 
vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja še precej nedorečen. Na kratko je bila 
predstavljena tudi reforma VŽU v Franciji, ki se je predvsem osredotočila na izobraževanje in 
usposabljanje odraslih. 22. in 23. januarja 2019 bodo na zaključnem dogodku predstavili rezultate 
validacije odraslih. 
Seznanjeni smo bili še z naslednjimi dogodki oz. razvojem dogodkov: 

 Ministrskim sestankom za Izobraževanje, mladino, kulturo in šport (26. in 27. novembra), ki je 
predstavil priporočila za promocijo avtomatskega medsebojnega priznavanja diplom 
terciarnega in srednješolskega izobraževanja in rezultatov učnega obdobja v tujini. Več 
informacij najdete tukaj. 

 Delni splošni pristop programa Erasmus+ za obdobje 2021 – 2027. Več informacij najdete tukaj. 
 Program za nova znanja in spretnosti za Evropo, ki se predvsem osredotoča na učinkovito 

sledenje diplomantov. 
 Kopenhagenski proces oz. evropske politike za PSI v okviru katere je bil od 5. do 9. novembra 

izveden 3. Evropski teden poklicnih spretnosti na Dunaju. Več informacij najdete tukaj. 
 Sestanek generalnih direktorjev za PSI, ki je potekal med 3. Evropskim tednom poklicnih 

spretnosti in se je predvsem osredotočil na naloge, ki jih čakajo po letu 2020. 
 Erasmus+ razpis za 2019 s proračunom 24 milijonov evrov. Več informacij najdete tukaj. Razpis 

za mreže partnerstev PSI institucij s proračunom 6 milijonov evrov. Več informacij najdete 
tukaj. 

 8. sestanek skupine strokovnjakov za Svetovne referenčne ravni in Učne izide, ki je potekal 26. 
in 27. novembra. Več informacij najdete tukaj. 
 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13955-2018-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/26/expanding-and-strengthening-erasmus-council-agrees-its-position/?amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Expanding+and+strengthening+Erasmus%2b%3a+Council+agrees+its+position
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2018
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en
https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-qualifications/global-convention
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6.  PROJEKTI ERASMUS+ PROGRAMA 
 

BuildPHE 
 
V projektu BuildPHE je Skupnost VSŠ sodelovala 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? 

 
Glavni rezultati projekta so: 

 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 je 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. 

 Priporočila na institucionalni in nacionalni ravni. 
 
Rezultati so objavljeni na  www.buildphe.eu. 
 
Z oddajo končnega poročila smo projekt zaključili z 31. 1. 2018. 17.januarja smo na sekretariatu  
organizirali še srečanje z institucionalnimi koordinatorji, da pridobimo povratno informacijo p 
sodelovanju v projektu. Za sodelujoče je bila zanimiva izkušnja, ki je odprla kar nekaj novih vprašanj in 
novih znanstev. Koordinatorji so izpostavili preveliko obremenitev z aktivnostmi ter čas, ki ga je 
potrebno vložiti za uporabo razvitega orodja BuildPHE. Smiselno bi bilo, da se orodja za spremljanje 
kakovosti med seboj uskladijo in povežejo.   

 

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. 

 

http://www.buildphe.eu/
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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. 
 

3. Forum odličnosti TSI 
V Pragi na Češkem je med 28. in 30. junijem 2018 potekal 3. Forum odličnosti v terciarnem strokovnem 
izobraževanju, kjer se je zbralo 51 različnih strokovnjakov: 37 je bilo sodelujočih v projektu, 14 je bilo 
zainteresiranih za uvedbo priporočil in orodij, razvitih v projektu PROCSEE. 
 
Zbrani strokovnjaki so na srečanju pregledali razvoj projekta, primere dobrih praks na identificirane 
izzive, priporočila, razvoj politik vključenih držav.  
 
Za Skupnost VSŠ so se dogodka udeležili: Brigita Vončina, Barbara Krajnc, mag. Samo Čretnik, Zdenka 
Steblovnik Zupan, Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, Natalija Klepej Gržanič in Jasmina Poličnik. 
 
V projektu 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. 
 Formalna povezovanja z različnimi deležniki z oblikovanimi akcijskimi načrti.  

   

Pregled bilateralnih srečanj s ključnimi deležniki v okviru Nacionalnega odbora za 
odličnost v terciarnem strokovnem izobraževanju 
Po prvih dveh srečanjih Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem izobraževanju 5. 
julija 206 in 11, aprila 2017 smo se na Skupnosti VSŠ odločili, da za učinkovitejše dogovarjanje in 
usklajevanje o nadaljnjem sodelovanju srečamo s ključnimi deležniki odbora na bilateralnih srečanjih.  
 
Za bilateralno sodelovanje so bili prepoznani ključni deležniki na podlagi priporočil 2. Foruma odličnosti 
terciarnega strokovnega izobraževanja na delavnici v okviru Skupščine Skupnosti VSŠ z dne 15. 2. 2018. 
Prepoznani so bili naslednji ključni deležniki: 

 Ministrstvo pristojno za izobraževanje (MIZŠ), 
 Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), 
 Obrtna zbornica Slovenije (OZS), 
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), 
 Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov, 
 Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), 
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 Skupnost Regionalnih razvojnih agencij Slovenije (RRA giz) in 
 Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). 

 
Z vsemi prepoznanimi ključnimi deležniki smo se sestali na bilateralnih srečanjih in predlagali 
vzpostavitev različnih oblik sistematičnega sodelovanja za oblikovanje priporočil in izmenjavo 
najboljših praks na štirih tematskih področjih: 

1. Uskladitev terciarnega strokovnega izobraževanja z regionalnimi razvojnimi strategijami 
2. Promocija terciarnega strokovnega izobraževanja kot odziv na primanjkljaj veščin in 

kompetenc 
3. Organizacija in spremljanje umestitve študentov v svet dela 
4. Osebna učna okolja v terciarnem strokovnem izobraževanju 

 
S predstavniki Delovne skupine MIZŠ smo na 6 srečanjih pripravili osnutek prve Strategije višjega 
strokovnega šolstva v Sloveniji v kateri ja zapisano tudi, da je le-ta del terciarnega strokovnega 
izobraževanja. Dokument je še v fazi priprave zato še ni za objavo. 
 
S predstavniki GZS smo na 2 srečanjih in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE 
priporočil uskladili Memorandum o sodelovanju in dogovorili Srednjeročni načrt sodelovanja s 
konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 
2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu. 
 
S predstavniki OZS smo na 4 srečanjih in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE 
priporočil uskladili Memorandum o sodelovanju in dogovorili Srednjeročni načrt sodelovanja s 
konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 
2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu. 
 
S predstavniki ZRSZ smo na 1 srečanju in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE 
priporočil uskladili Memorandum o sodelovanju in dogovorili Srednjeročni načrt sodelovanja s 
konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 
2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu. 
 
S predstavniki Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov Slovenije smo na 1 srečanju in več 
virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE priporočil usklajevali področja za sodelovanje in 
dogovorili tudi izmenjavo informacij, izkušenj in sodelovanje na dogodkih organiziranih za obeh strani 
v bodoče. 
 
S predstavniki ŠOS smo na 2 srečanjih in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE 
priporočil uskladili Memorandum o sodelovanju in dogovorili Srednjeročni načrt sodelovanja s 
konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 
2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu. 
 
S predstavniki RRA giz smo na 1 srečanju in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE 
priporočil uskladili Memorandum o sodelovanju in dogovorili Srednjeročni načrt sodelovanja s 
konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 
2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu. 
 
S predstavniki NAKVIS smo na 2 srečanjih in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE 
priporočil uskladili Memorandum o sodelovanju in dogovorili Srednjeročni načrt sodelovanja s 
konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 
2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu. 
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Rezultati projekta PROCSEE na nacionalni ravni so: 
 Osnutek predloga Strategije višjega strokovnega izobraževanja v Sloveniji (MIZŠ) 
 Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja z Gospodarsko zbornico 

Slovenije (GZS), 
 Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja z Obrtno-podjetniško 

zbornico Slovenije (OZS), 
 Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja z Zavodom Republike 

Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), 
 Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja s Študentsko organizacijo 

Slovenije (ŠOS), 
 Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja s Skupnostjo Regionalnih 

razvojnih agencij Slovenije (RRA giz) 
 Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja z Nacionalno agencijo za 

kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in 
 Dogovor o sodelovanju s Skupnostjo samostojnih visokošolskih zavodov. 

 

   
 

   
 

Predstavitev rezultatov projekta na CMEPIUSovem srečanju izvajalcev KA3 
projektov 
11.12. je v Ljubljani potekalo srečanje izvajalcev projektov KA3. Ker so ti projekti specifični – so 
centralizirani in jih vodi Evropska komisija, na CMEPIUSu ugotavljajo, da niso dovolj seznanjeni z 
aktivnostmi projektov. V ta namen smo izvajalci predstavili aktivnosti in rezultate projektov. Vloga 
CMEPIUSa je promocija in diseminacija prejetih informacij.   
 

Zaključno srečanje partnerjev 
Med 17. in 19. decembrom je potekalo zaključno srečanje ožje skupine partnerjev projekta PROCSEE. 
Obravnavali smo končno poročilo in podrobno pregledali vse dosežene rezultate.  
 

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 
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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 je 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 je 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. 

 
Orodja so dostopna na spletnem portalu v slovenščini: https://learntowork.eu/?lang=sl.  
 
V drugem delu je projekt promoviral prednosti PRI pri SMP, da bi omilili percepcijske ovire v 10 državah, 
izpeljali smo kampanjo za povečanje interesa za PRI. Pripravili smo PRI portal s promocijskimi sporočili, 
primeri dobrih praks, orodji in kontakti za nudenje PRI v Evropi. 
 
Promocijske aktivnosti: 

 sodelovanje in predstavitev orodij na NET Pro konferenci (https://www.netpro-
konferenca.si/), 158 sodelujočih  

 2 OZS konferenci in predstavitev na UO OZS, 220 sodelujočih 
 GZS odbor za izobraževanje, 5 sodelujočih 
 Ostale promocijske aktivnosti so navedene pod 4.6 Promocija.  

 

Delavnica strokovnjakov WP1 v okviru podporne aktivnosti SAPS 
7. in 8. februarja 2018 je na Bledu potekalo srečanje mednarodnih strokovnjakov v okviru podporne 
aktivnosti SAPS. Strokovnjaki so pregledali osnutek 4 publikacij Mobilizacija praktičnega izobraževanja 
za poslovni uspeh: Vodnik za mala in srednje velika podjetja. 
 
Strokovnjaki so opredelili 4 ključne faze za mobilizacijo: 
 

 Angažiranje SMP-jev za PRI 
 Priprava SMP-jev na PRI 
 Uvajanje študentov v PRI 
 Izvedba PRI 

 
V okviru vsake od omenjenih faz so pripravili: 
 

 Kratek opis 
 Priložnosti 
 Skupni problemi in zmotna prepričanja 
 Koraki do uspeha 
 Učinkovite prakse 
 Zagotavljanje kakovosti 
 Upoštevanje posebnih potreb 

https://learntowork.eu/?lang=sl
https://www.netpro-konferenca.si/
https://www.netpro-konferenca.si/
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V nadaljevanju smo partnerji do konca leta 2018 izdali omenjene publikacije v slovenščini in pričeli 
promocijsko kampanjo med SMP-ji in izobraževalnimi ustanovami. 

 

APPRENTICE TRACK  

 
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. 
 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.  
  
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 
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večina izobraževalnih institucij ugotoviti kako to storiti sami, pri čemer ni nobenih skupnih standardov 
in postopkov za upravljanje praktičnega izobraževanja. 
 
Neustrezno ali priložnostno vodenje praktičnega izobraževanja običajno pripelje do položaja, pri 
katerem se študentje namesto da imajo zagotovljeno nadzorovano učno izkušnjo s strani usposobljenih 
mentorjev, preprosto zahteva, da se udeležijo slabo usklajenih. Kadar pa se študentom zagotovi visoko 
kakovostne učne izkušnje, praktično izobraževanje spodbuja gladek prehod iz izobraževanja na trg delo 
in s tem mladim daje dober začetek njihove poklicne poti. 
 
 
Vendar se v Evropi praktično izobraževanje danes sooča z naslednjimi težavami: 

 ni možnosti merjenja ali so cilji praktičnega izobraževanja dejansko doseženi, 
 ni primerljivega merilnega sistema za kakovost in rezultate, 
 praktično izobraževanje je lahko preveč zapleteno za upravljanje, komunikacija pa je težavna, 
 vse oblike praktičnega izobraževanja ne nudijo enake dodane vrednosti študentom, 
 težko je uskladiti interese študentov in sveta dela, 
 pridobivanje transverzalnih spretnosti je še vedno problem, 
 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, 
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 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. 

 

Vmesno poročilo  
Oddano je bilo vmesno poročilo nacionalni agenciji CMEPIUS ua obdobje 1. 9. 2017 – 30. 4. 2018. 
Oddane in sprejete so bile ustrezne dopolnitve.    
 

Zaključek O1  
V letu 2018 smo zaključili z izvedbo O1 - Vzpostavitev sistema za merjenje in vodenje praktičnega 
izobraževanja in preverjanje tega sistema na področju ekonomije z različnimi deležniki (TSI institucije, 
delodajalci, študenti). Tako smo zaključili s primerjavo sistemov praktičnega izobraževanja Hrvaške, 
Češke in Slovenije. Izvedli smo anketo 3 skupin deležnikov: institucij, študentov in delodajalcev. 
Opravljena je krajša raziskava o PRI in pripravljeno je skupno poročilo o indikatorjih kakovosti PRI 
vključno s priporočili.  
 

Multiplikativni dogodek  
Rezultate zaključenega O1 smo predstavili na izobraževanju za karierne svetovalce, ki je potekalo 5. 
novembra 2018 v Ljubljani. Multiplikativni dogodek so izvedli tudi na Češkem. 
 

Pričetek O2 
V 2018 smo pričeli z aktivnostmi O2 - Priprava tehnološkega načrta upravljanja PRI: razvoj digitalnega 
sistema in povezovanje z različnimi bazami in razvoj prototipa. Objavljen je bil poziv za sodelovanje v 
projektu kot strokovnjak na področju IKT. Izvedli so se tirje virtualni sestanki tehnične skupine in 1 
sestanek ožje skupine, ki je potekal 29. 10. 2018 v Zagrebu.  Pripravljene so bile funkcionalnosti kot 
izhodišče za razvoj aplikacije.  
 

Sestanek partnerjev 
Sestanek partnerjev v projektu je potekal v Pragi med 18. in 19. 
oktobrom 2018. Udeležili sva se ga Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in 
Jasmina Poličnik. Pregledali smo opravljene aktivnosti v O1 in 
dosežene rezultate. Uskladili časovnico z načrtovanimi rezultati v O1 
in O2, pregledali pripombe nacionalen agencije na vmesno poročilo 
in sprejeli ustrezne ukrepe. Izvedena je bila evalvacija partnerstva in 
izvajanja projekta.  
Več informacij je dostopnih na spletni strani 
https://apprenticetrack.eu/.  
 
 

APPRENTICESHIPQ 
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. 
 

https://apprenticetrack.eu/
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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, 

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

 

Sestanek partnerjev 
Sestanek partnerjev v projektu je potekal v Londonu med 27. in 28. septembrom 2018. Udeležili sva se 
ga Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina Poličnik. Pregledali smo rezultate opravljenih aktivnosti - 
posvetili smo se aktivnostim, ki jih bomo opravili znotraj O2 – uskladili smo ključne dimenzije 
praktičnega izobraževanja v vseh državah projekta, merilo bo upravljanje PRI (šola/delodajalec) in čas 
PRI. Dogovorili smo se za tri tipe PRI: skupno vodenje PRI, PRI ki ga vodi podjetje in PRI ki ga vodi šola. 
Poleg določitve tipov smo definirali tudi nabor faktorjev za uspeh PRI.  
Uskladili smo nadaljnji program in časovnico projekta, vključno z diseminacijskimi aktivnostmi.  
Več informacij je dostopnih na spletni strani https://apprenticeshipq.eu/.  
 

MENTORTRAIN 
 
Ustrezna usposobljenost mentorjev je eden od ključnih pogojev za kakovostno 
praktično izobraževanje. Mentorji v malih in srednje velikih podjetjih so visoko 
usposobljeni na svojem tehničnem področju, nekaterim pa kljub visoki 
tehnični usposobljenosti primanjkujejo spretnosti na področju pedagogike. S projektom MentorTrain 

https://apprenticeshipq.eu/
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naslavljamo ta izziv skozi platformo za posredovanje pedagoških znanj mentorjem, zlasti izkušenim 
delavcem iz malih in srednje velikih podjetji, ki delajo s študenti na ravni terciarnega strokovnega 
izobraževanja a nimajo nujno ustreznih učnih izkušenj.  
 
Cilj: nadgraditi kompetence mentorjev, da zagotovijo kakovostno praktično izobraževanje. 
 
Kaj pridobijo višje strokovne šole v projektu? 

 več praktičnih izobraževanj v malih in srednje velikih podjetjih; 
 večja kakovost izvajanja praktičnega izobraževanja; 
 boljši učni rezultati študentov, 

1.Oblikovati gradiva za usposabljanje bodočih mentorjev: 
 opredeliti specifične kompetence za izkušene mentorje v zgodnji fazi in na podlagi teh 

opredeliti učne aktivnosti, ki jih je mogoče uporabiti za priznanje kompetenc, strukturiranih 
kot skupni učni načrt za mentorstvo pri pripravah v okviru praktičnih izobraževanj; 

 oblikovanje tečaja usmerjenega v perspektivne mentorje v zgodnji fazi, ki je sestavljen iz sklopa 
modularnih enot za mikro učenje na spletu. Tečaj bo udeležencem omogočili obvladovanje 
specifičnih kompetenc, pomembnih za kakovostno mentorstvo študentom. 

 
2. Izboljšati kompetence izkušenih mentorjev: 

 pomoč izkušenim mentorjem pri načrtovanju podrobnih načrtov usposabljanja za določene 
postavke z t.i. metodološkim vodnikom, ki ga bodo oblikovali in pilotirali mentorji v štirih 
državah skupaj na skupno 12 umestitvah; 

 oblikovanje platforme za izmenjavo izkušenj, preko katere bodo mentorji lahko naložili in delili 
ustvarjene načrte ali uporabili načrte, ki so jih ustvarili drugi mentorji po principu kolegialnosti; 

 oblikovanje zbirke virov predlog in oblik, ki lahko mentorjem pomagajo standardizirati vsak del 
mentorskega procesa. 

 
V projektu sodeluje 8 partnerjev iz 6 držav (Češka, Španija, Estonija, Malta, Belgija, Slovenija).  
 

Uvodni sestanek partnerjev 
Uvodni sestanek partnerjev v projektu je potekal na Malti med 28. in 29. novembrom 2018.  Udeležili 
sva se ga Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina Poličnik. Pregledali smo načrt aktivnosti, se dogovorili 
za načine komunikacije, pregledali prijavnico in finančni proračun. Prav tako smo pregledali že 
potrebne učne kompetence za mentorje PRI.    
 

E+ 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: 
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 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 dogovor in pravila za transparentno in vključujoče 
sodelovanje v konzorciju, ki so objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ – pravila so bila v l. 2018 
posodobljena (http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2018/12/Pravila-V2-za-objavo.pdf).  

 
Promocija projekta 
Intenzivna promocija mobilnosti poteka tudi na ravni konzorcija. Med drugim smo prenovili spletno 
stran: http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/.  
Alumni klub je dostopen na spletni strani: http://www.skupnost-vss.si/mednarodne-izmenjave/ 
(http://www.skupnost-vss.si/alumni-klub-statistika/), ki omogoča podrobnejše podatke o mobilnostih 
študentov in osebja.  
Izšla je e-publikacija Primerov dobrih praks – študentje in diplomanti z izkušnjo praktičnega 
izobraževanja v tujini.  
Ostale promocijske aktivnosti so navedene v točki 4.6 Promocija razvojnega načrta Skupnosti VSŠ.  

 
Webinar za koordinatorje Erasmus+ v Konzorciju za mobilnost 2017-2019 

V ponedeljek, 5. marca 2018 smo organizirali webinar za Erasmus+ koordinatorje, ki sodelujejo v 
projektu Erasmus+ Konzorcij za mobilnost 2017-2019. 
 
Na webinarju smo predstavili rezultate spletne evalvacije projekta Erasmus+ Konzorcij za mobilnost 
2014-2016, potek administrativno-tehnične pomoči, ki jo nudimo partnerjem pri pripravi, organizaciji 
in izvedbi mobilnosti osebja in študentov v okviru Konzorcija za mobilnost 2017, nato pa je sledila še 
predstavitev promocijskih aktivnosti, ki bodo pri partnerjih potekale v mesecu aprilu in se nanašajo na 
promocijo mobilnosti in ozaveščanja o pomembnosti tovrstnega udejstvovanja za osebni in strokovni 
razvoj študentov in osebja. 
 
Spletnega sestanka se je udeležilo 14 koordinatorjev E+ višjih šol, ki so partnerji v konzorciju. Zapisnik 
webinarja se nahaja tukaj. 

http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/
http://www.skupnost-vss.si/alumni-klub-statistika/
http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2018/03/Zapisnik-webinarja-1.pdf
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Erasmus+ ŠTUDIJ IN ZABAVA 
Izšla je e-publikacija Erasmus+ ŠTUDIJ IN ZABAVA, dostopna na povezavi Erasmus+ študij in zabava 
V njej višješolski študenti predstavijo Erasmus+ mobilnosti – kako doživeti študij, praktično 
izobraževanje in tujino v enem. Predgovor je dodal dr. Milan Zver, evropski poslanec in poročevalec za 
program Erasmus+.  
 

Revizija JSRS Erasmus+ 2015 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 14. maja izvedel 
pregled dokumentacije v okviru 199. razpisa AD Futura za Erasmus+ študente in dodeljenih štipendij. 
Pri nekaterih študentih smo podali dodatna pojasnila zakaj je bilo izplačilo štipendije drugačno od 
prvotno podpisanega sporazuma s študenti. Podali smo dokazila o končnem dejanskem trajanju 
mobilnosti omenjenih študentov, ki se je v trajanju za nekaj dni razlikoval od prvotno podpisanega 
sporazuma. Zaradi tega so študenti bili upravičeni do štipendije v višini dejansko opravljene dolžine 
mobilnosti. Tako smo študentom, ki so presegli število dni iz sporazuma dodatno nakazali štipendijo v 
skladu z dejanskim trajanjem mobilnosti in študentom, ki so bili dejansko manj dni na mobilnosti kot 
dogovorjeno v sporazumu smo posredovali zahtevke o povrnitvi preveč izplačane štipendije. Vso 
zahtevano dokumentacijo smo predložili in je bila sprejeta in potrjena. 

 
Erasmus+ 2018 – Poletna šola za pogodbenike in koordinatorje projektov 

mobilnosti v visokem šolstvu 

7. in 8. junija 2018 smo se v Thermani Laško udeležili dvodnevne poletne šole za pogodbenike in 
koordinatorje projektov mobilnosti v visokem šolstvu KA103 in KA107. Poletne šole sta se za Skupnost 
VSŠ udeležili Jasmina Poličnik in Aleksandra Kotnik. Skupaj se je poletne šole udeležilo preko 80 
udeležencev – koordinatorjev projektov mobilnost na višje- in visokošolski ravni. 
 
Srečanje je bilo v prvi vrsti namenjeno pregledu Erasmus+ pogodbene dokumentacije in pravil, ki 
veljajo za razpisno leto 2018 ter upravljanju projektov mobilnosti. V te namen smo še posebej osvetlili 
vodenje projektov mobilnosti skozi vse njegove faze in procese, ki naj bi zagotavljali njihovo kar najbolj 
kakovostno izvajanje, rezultate in učinke. Neformalni del srečanja je bil namenjen medsebojnemu 
spoznavanju ter sklepanju novih poznanstev, prijateljstev in partnerstev, izmenjavi izkušenj in 
primerov dobrih praks. 
 
Gradivo iz poletne šole je dostopno na spletni strani nacionalne agencije CMEPIUS –  
https://bit.ly/2A6qM52.   

 
Delavnica za računovodje 
Na CMEPIUSu so 23. oktobra 2018 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 se je srečanja udeležila Jasmina Poličnik. 

Kontaktni seminar 
23. – 25. oktobra  je v Splitu potekal kontaktni seminar Povezovanje visokošolskih institucij in trga dela: 
Zvišanje kakovosti Erasmus+ mobilnosti za prakso, katerega se je udeležilo več kot 60 udeležencev iz 
celotne Evrope. Namen udeležbe je bil vzpostaviti čim več stikov za lažje iskanje podjetij za izvedbo 
mobilnosti za naše članice Erasmus+ konzorcija ter iskanje dobrih praks za zvišanje kakovosti pred, med 
in po mobilnosti, predstavitev rezultatov in dela Skupnosti VSŠ na projektih z relevantno tematiko 

http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2016/01/Erasmus-%C5%A1tudij-in-zabava.pdf
https://bit.ly/2A6qM52
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(ApprenticeshipQ, ApprenticeTrack, MentorTrain, SAPS, PROCSEE), vpogled v zanimive rezultate 
drugih projektov in iskanje novih projektnih idej in partnerstev v skladu z razvojnim načrtom Skupnosti 
VSŠ. Predstavnica Evropske komisije je izpostavila predvsem potrebo po izboljšanju kakovosti na 
institucionalni in organizacijski ravni, postavitev strategije za sodelovanje institucij s trgom dela, 
vzpostavitev nove sheme mobilnosti za prakso za spodbujanje osnovnih digitalnih veščin, zvišanje 
števila mobilnosti mladih diplomantov in poudarila da se 80 % vseh mobilnosti za prakso opravi znotraj 
konzorcijev. 
 

CMEPIUS: Erasmus+ 2019 info dan akcij KA103 in KA107 
6. decembra 2018 je v Hotelu Plaza v Ljubljani potekal sestanek informativni dan za razpis Erasmus+ 
2019 za akciji KA103 in KA107 v organizaciji CMEPIUS-a, ki se ga je udeležila Alicia Leonor Sauli 
Miklavčič. 
 
Predstavljene so bile obe akcije (KA103 in KA107) za mobilnost študentov in osebja v višjem in visokem 
šolstvu za začetnike, novosti in za posebne skupine. Vse predstavitve so priložene. Razpisno 
dokumentacijo, vključno z Vodnikom za prijavitelje, pa najdete na spletni strani: 
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2019/. 
 
V okviru informativnega dne je potekala tudi delavnica, kjer smo si udeleženci izmenjali izkušnje dobre 
prakse in predvsem težave s katerimi se soočamo. Izpostavljene so bile predvsem težave organizacije 
rednega dela na instituciji in prilagajanje le tega mobilnostim osebja in študentov, merljivost 
rezultatov, ovrednotenje mobilnosti osebja, šibka diseminacija, prilagodljivost učnih in predavateljskih 
obveznosti mobilnosti, splošno dojemanje mobilnosti ter veliko majhnih projektov, ki vsak naslavlja le 
del problema in se tako porazgubi učinek in rezultat investicije in dela. Omenjenih je bilo tudi nekaj 
priložnosti za izboljšanje kot so osmišljanje pomena mobilnosti na ravni vseh udeležencev na instituciji 
in povezava z institucionalno strategijo, povezava že pripravljenih orodij na ravni EU v eno celoto, ki 
omogoča enostavno in pregledno pridobivanje partnerjev, ocenjevanje partnerjev, vodenje 
mobilnosti, ocenjevanje kompetenc in priznavanje mobilnosti tako študentom kot tudi osebja (npr. 
upoštevanje mobilnosti pri redni letni oceni osebja. 
 
Za dodatna vprašanja in komentarje so na voljo preko aplikacije Padlet, na povezavi: 
https://padlet.com/strbac_jelena/krgi4br20tib.  
 

Tekoči projekti 
KA1-HE-45/16, ERASMUS+ 2016/17 mobilnost – Projekt je zaključen, trajal je od 1. junija 2016 do 31. 
maja 2018. Pridobljenih je bilo 54.675,00 sredstev in koriščenih 54.387 € (99, 47 % realizacija). Od 
načrtovanih 30 mobilnosti (15 za študente in 15 za osebje) je bilo izvedenih skupno  39 mobilnosti – 20 
za študente in 19 za osebje. Dotacija se izplačuje študentom za mobilnost prakse ali študija v trajanju 
najmanj 2 mesecev in največ 12 mesecev ter zaposlenim za mobilnost usposabljanja ali poučevanja v 
trajanju najmanj 2 dneva in največ 6 dni. 
 
Ad futura 2016 – projekt je trajal od 1. junija 2016 do 31. maja 2017. Pridobljenih je bilo 7.200,00 € 
dodatnih sredstev za upravičene študente. Porabljenih je 3.797,33 €. 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 dodatek – 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 

https://padlet.com/strbac_jelena/krgi4br20tib
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(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 porabljenih 
je 75.742 €. Od skupno načrtovanih 57 mobilnosti (29 za študente in 30 za osebje) je že izvedenih 69 
mobilnosti (24 mobilnosti za študente in 45 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. CMEPIUS je odobril 
prenos sredstev iz postavke študenti na incoming mobilnosti strokovnjakov iz podjetij v višini 18.000 
€, zaradi neporabe sredstev. 
 
Ad futura 2017 - projekt traja od 1. junija 2017 do 31. maja 2019. Pridobljenih je bilo 9.072,00 € 
dodatnih sredstev za upravičene študente. Porabljenih je 1.538 €. Štipendija se podeljuje študentom 
glede na dolžino trajanja mobilnosti, ki so se udeležili Erasmus+ mobilnosti v okviru razpisa 2017 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 (6 študentov) in 3 študenti, ki 
niso upravičeni do dodatka. Višina dodatka je 70 €/ mesec mobilnosti. 
 
MIZŠ dodatek – Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2017 
Dodatek je bil pridobljen za 7 študentov, ki so izkazali izpolnjevanje pogojev razpisa (upravičenost do 
socialnih transferjev), odobrenih je bilo 6 mobilnosti (1 študent je bil prenesen v l. 2019). Koriščenih je 
bilo 4.250 €. Sodelovalo je 5 VSŠ (GZS CPU, Prometna šola Maribor, Šolski center Novo mesto, BIC 
Ljubljana, Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana). Višina dodatka je 250 €/mesec 
mobilnosti. 
 
KA1-HE-38/18, ERASMUS+ 2018/19 
Projekt traja od 1. junija 2018 do 31. maja 2020. Pridobljenih je 123.800,00 sredstev in porabljenih je 
17.133 €. Od skupno načrtovanih 57 mobilnosti (27 za študente in 30 za osebje) je že izvedenih 16 
mobilnosti (2 mobilnosti za študente in 14 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.  
 

Razvoj novih projektov  
 

OpenUp Slovenia 
24. januarja 2018 je v prostorih Vrtca Trnovo v Ljubljani potekalo srečanje OpenUpSlovenia, ki se ga je 
kot predstavnice Skupnosti VSŠ udeležila Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 
Predstavljen je bil pregled aktivnosti 2017, rezultati 2017, projekcija 2018, novi projekti, novi razpisi, 
operativna razdelitev dela partnerjev in smernica kako naprej. Predstavljene so bile tudi naslednje 
novice in projekti: 

 Slovenija pozitivno ocenjena v dveh novih EU poročilih o odprtem izobraževanju 
 Going Open: Policy Recommendations on Open Education in Europe brings policy 

http://bit.ly/openedupolicies 
 Policy Approaches to Open Education – Case Studies from 28 EU  
 Member States http://bit.ly/policyapproaches 
 Slovenija kot gostiteljica kongresa, sedaj uradno potiska na  
 UNESCO priporocilo "Recommendation for Future International  
 Collaboration in the field of Open Educational Resources (OER)" 
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 "Ljubljana OER Action" Plan 
https://en.unesco.org/sites/default/files/ljubljana_oer_action_plan_2017.pdf 

 "Ministerial Statement" s podpisi drzav clanic: Bangladesh,  
 Barbados, Bulgaria, Czech Republic, Costa Rica, Croatia, Kiribati,  
 Lao People’s Democratic Republic, Lithuania, Malta, Mauritius,  
 Mauritania, Mozambique, Palestine, Romania, Serbia, Slovakia,  
 Slovenia, South Africa and the United Arab Emirates 

https://en.unesco.org/sites/default/files/oer_congress_2017_ministerial_statement.pdf 
 Porocilo "Slovenian case: From Commitment to Action in open education and OER" 

http://www.ouslovenia.net/wp-content/uploads/2017/09/OER_Roadmap_2.pdf in spletna 
stran tukaj http://www.ouslovenia.net/exemplars/ 

 UNESCO katedra projekt “Open Education for a better world” international online mentoring 
programme http://unesco.ijs.si/launching-open-education-for-a-better-world-mentoring-
programme/ 

 Erasmus+ projekt "MicroHE – Support Future Learning Excellence through Micro-
Credentialing in Higher Education", na temo blockchain in micro-credentials in HEI 

 H2020 projekt "X5gon: Cross Modal, Cross Cultural, Cross Lingual,  
 Cross Domain, and Cross Site Global OER Network" na temo Netflix za izobraževanje. 

 

Tinius Olsen 
Sodelovanje z norveško višjo strokovno šolo Tinius Olsen smo v letu 2018 še okrepili. Tako smo se v 
letu 2018 sestali kar trikrat: med 18. in 24. junijem 2018 je šolo v Konesburgu obiskala delegacija iz 
Slovenije (5 predstavnikov – med njimi vodja projektov Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina 
Poličnik), norveška delegacija je študijski obisk Slovenije opravila med 16. in 21. septembrom. Zaključno 
srečanje obeh delegacij je potekalo na Bledu med 12. in 13. decembrom. Namen študijskih obiskov je 
bilo podrobno spoznavanje specifik šolskih sistemov in vseh aprtnerjev, kar bo omogočilo lažje 
sodelovanje v projektu, ki ga bomo skupno prijavljali v l. 2019 – STEAMHub.    

 
FH Joanneum 
13. novembra so nas v Celju obiskali predstavniki FH Joanneum iz Gradca z namenom, da pregledamo 
možne skupne interese in nadaljnja sodelovanja. Predlagali so projekt za Vzpostavitev terciarne 
strokovne vertikale na podlagi predhodnih pogovorov s predstavniki CPI in sodelovanja z nekaterimi 
našimi članicami in medgeneracijskega projekta Model Schools v katerem sodelujejo udeleženci 
različnih generacij na določenem strokovnem področju, kjer starejši prenašajo izkušnje in znanja na 
mlajše generacije in jih tako tudi motivirajo za vpis v poklicne in strokovne programe. Mi smo predlagali 
sodelovanje na dveh področjih, in sicer Harmonizacija vstopnih kompetenc in Ocenjevanje izhodnih 
kompetence diplomantov v sodelovanju z delodajalci. Sodelovali bodo pri projektni ideji Skupnosti VSŠ 
STEAMLab, katerega osrednja tema je sodelovanje izobraževalnih institucij s trgom dela, premostitev 
pomanjkanja veščin (osnovnih/generičnih) ter odprti učenje in učenje na daljavo v okviru katerega 
imamo dogovorjen prvi pripravljalni sestanek partnerjev 12. in 13. decembra na Bledu. 
 
 
 
Poročilo so pripravili:  

 Alojz Razpet, predsednik Skupnosti VSŠ; 

 Alicia – Leonor Sauli – Miklavčič, projektni vodja; 

 Jasmina Poličnik, generalna sekretarka. 
Celje, 4. 2. 2019  
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III. POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU SKUPNOSTI VSŠ 

ZA LETO 2018 

1. Splošno 

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

2018. Poslovne knjige so bile vodene po načelu dvostavnega knjigovodstva. 

2. Bilanca stanja 

Sredstva 

Sredstva Skupnosti VSŠ na dan 31.12.2018 znašajo 639.071 € in so sestavljena iz: 

VRSTA SREDSTEV Leto 2018 leto 2017 indeks 

OSNOVNA OPREMA 1.298 1.038 125 

DENARNA SREDSTVA  192.072 122.114 157 

KRATKOROČNE TERJATVE DO ČLANOV IN KUPCEV 1.560 4.113 38 

OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE  441.141 470.842 94 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 - 

 Skupaj: 639.071 598.107 107 

 

Pojasnilo:  
Vrednost vseh sredstev na dan 31.12.2018 je 639.071 €. V letu 2018 smo nabavili osnovno opremo – 

ognjevarno arhivsko omaro v višini 1.147 €. Denarna sredstva so se v primerjavi s preteklim letom 

zvišala za 57,28 % in na dan 31.12.2018 znašajo 192.072 €. 

 

Vrednost terjatev na dan 31.12.2018 znaša 444.142 € in jo sestavljajo :  

1. Terjatve do članov in kupcev so terjatve za članarino in zaračunane kotizacije. Na dan 
31.12.2018 je vrednost terjatev do kupcev v višini 2.152 €.  

2. Ostale kratkoročne terjatve v višini 443.173 € so sestavljene iz:  
a) terjatev do MIZŠ v znesku 2.500 €,  
b) terjatev do CMEPIUS-a v višini 208.749 €,  
c) terjatev do JSRIPS v višini 2.268 €,  
d) terjatev do Education, audiovisual and culture executive agency iz Bruslja v višini 134.605 

€,  
e) terjatev do Casphe Czech Association Praga, v višini 57.224 €,  
f) terjatev do DHBW Nemčija, 45.686 €  
g) terjatev do EURASHE 10.841 €,  
h) terjatev do Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij, v višini 1.392€ 
i) terjatev za vračilo štipendije in ostalih stroškov ter še nepoknjiženih pogodb v višini 

20.093€ €.  
3. Kratkoročne terjatve v višini 1.560 € predstavljajo slabe terjatve oz. odpisane terjatve iz 

preteklih let. 
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Skupnost VSŠ nima zalog. 

Obveznosti do virov sredstev 

Na dan 31.12.2018 Skupnost VSŠ izkazuje obveznosti do virov sredstev v višini 639.071€ in so 

sestavljene iz: 

VRSTA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Leto 2018 leto 2017 indeks 

PRESEŽEK PRIHODKOV OZ. ODHODKOV:      

NERAZPOREJEN ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 37.069 37.104 99,9 

ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV -3 -315 0,95 

    

POSLOVNE OBVEZNOSTI:     

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE/ 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   

362 362 100 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 873 1.020 86 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV  6.669 6.070 110 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.604 0 1604 

KRATKOROČNE PČR:     

KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI  592.497 554.019 107 

Skupaj:  639.071 598.260 107 

 

Pojasnilo:  
Vrednost vseh obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2018 znaša 639.071 € in se je povečal za 6,82 

% v primerjavi s preteklim letom. Sestavljajo jih: 

1. Preneseni presežek prihodkov iz preteklih let v višini 37.069 €. 
2. Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 v višini 873 €.  
3. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 6.669 € predstavljajo plače za december 2018. 
4. Kratkoročno odloženi prihodki v višini 592.497 € so se v primerjavi z letom 2017 povišali  za 

6,94 %, sestavljajo pa jih:  
a) kratkoročni odloženi prihodki Erasmus + (št. pog. 15-103-012406) v višini - 696 €,  
b) kratkoročni odloženi prihodki JSRIPS (št. pog. 11010-600/2015) v višini -581 €,  
c) kratkoročni odloženi prihodki JSRIPS (št. pog. 1010-606/2016) v višini 1.968 €, 
d) kratkoročni odloženi prihodki projekt PROCSEE (št. pog. 562270-EPP-1-2015) v višini 

119.821 €, 
e) kratkoročni odloženi prihodki projekt BuildPHE (št. pog. 2015-PL01-KA203-017072) v višini 

344 €,  
f) kratkoročni odloženi prihodki Skupnosti v višini 40.188 €, s katerimi bomo pokrivali stroške, 

ki še bodo nastali, 
g) kratkoročni odloženi prihodki SAPS (št. pog. 2016-2024) v višini 4.220 €, 
h) kratkoročni odloženi prihodki CMEPIUS (št.pog. 17-103-035354), v višini 57.383 €, 
i) kratkoročni odloženi prihodki ERASMUS+ (št.pog. 17-107-035356), v višini 160 €, 
j) kratkoročni odloženi prihodki ERASMUS+ (št.pog. 17-203-035576), v višini 148.496 €, 
k) kratkoročni odloženi prihodki DHBW, v višini 34.741 €, 
l) kratkoročni odloženi prihodki 11010-764/2017, v višini 8.824€ 
m) kratkoročni odloženi prihodki Erasmus 18-103-046805, v višini 114.723€ 
n) kratkoročni odloženi prihodki Casphe 2018-1-CZ01-KA202-048170,  v višini 62.904 € 

 



                                                                            

                                                                                                               Živi svoje sanje, ciljaj višje! 

 SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2018  stran 72 

Izven bilančne postavke 

Izven bilančne evidence Skupnost VSŠ nima. 

3. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Prihodki 

Prihodki v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 znašajo 272.433 € in jih sestavljajo: 

PRIHODKI  Leto 2018 leto 2017 indeks 

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC NAMENJENIH 

POKRIVANJU STROŠKOV 
255.597 385.515 66 

DRUGI PRIHODKI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

NEGOSPODARSKIH DRUŽB 
16.819 17.527 96 

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE 

DEJAVNOSTI 
0 0 0 

FINANČNI PRIHODKI  17 13 131 

DRUGI PRIHODKI 0 0 0 

Skupaj 272.433 403.055 68 

 

Pojasnilo:  
Prihodki leta 2018 so bili doseženi v višini 272.433 € in so za 32,41 % nižji od prihodkov leta 2017. Med 

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

projektov v znesku 255.597 €. Drugi prihodki za opravljanje dejavnosti negospodarskih služb so iz 

naslova članarin in kotizacij v višini 16.819 €. Finančni prihodki v višini 17 € so iz naslova a vista obresti. 
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Stroški 

Stroški obdobja od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 znašajo 272.433 € in so sestavljeni iz: 

ODHODKI:  Leto 2018 leto 2017 indeks 

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV:       

STROŠKI MATERIALA  4.296 2.069 208 

STROŠKI STORITEV  116.772 292.740 40 

STROŠKI DELA:    
 

STROŠKI PLAČ 64.314 42.604 151 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST ZAPOSLENCEV  10.432 6.898 151 

DRUGI STROŠKI DELA  8.058 4.341 186 

STROŠKI AMORTIZACIJE 888 623 143 

DRUGI STROŠKI:   
 

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0 

DRUGI STROŠKI  67.673 53.780 126 

FINANČNI ODHODKI    

Skupaj 272.433 403.055 68 

 

Pojasnilo:  
Stroški, nastali od 1.1.2018 do 31.12.2018, v višini 272.433 € so za 32,41 % nižji od stroškov, nastalih v 

letu 2017. Strošek materiala v višini 4.296 € predstavlja pisarniški material, tiskovine - projekti, 

monitor. Stroški storitev v višini 116.773 € so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zmanjšali za 

57,19 % in jih podrobneje razčlenjujemo v naslednji tabeli. Strošek plač v letu 2018 v višini 64.314 € je 

za 21.710 € višji kot v letu 2017. Drugi stroški dela v višini 8.058 € predstavljajo prehrano zaposlenega, 

prevoz na delo in regres za letni dopust za 2018.  

Drugi stroški v višini 67.673 € zajemajo članarine združenjem, štipendije dijakov in študentov in 

zahtevke za izplačila partnerjev v projektih. 
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Stroški storitev od 1.1.2018 do 31.12.2018: 

  Leto 2018 leto 2017 indeks 

STROŠKI STORITEV: 
 

 
 

STROŠKI NAJEMNIN SEJEMSKI PROSTOR 2.476 2.997 83 

UDELEŽBA NA SEJMIH, REKLAME 10.955 9.503 115 

STROŠKI STORITEV GSM 1.371 692 198 

STR. PLAČILNEGA PROMETA BANKA 804 819 98 

STR. INTEL. STOR. DRUGO 69.500 251.322 28 

STROŠKI KOTIZACIJ ZA SEMINARJE 0 0 0 

STROŠKI SLUŽBENIH POTI (dnevnice, kilometrine) 12.977 12.050 108 

STROŠKI FIZIČNIH OSEB 0 0 0 

STROŠKI POGOD. DELA  7301 5996 122 

STROŠKI AVTORSKIH HONORARJEV 0 0 0 

STROŠKI  REPREZENTANCE 7.124 3.161 225 

STR. POŠTNINE IN KURIRSKIH STOR. 0 0 0 

STROŠKI  DRUGIH STORITEV 4.265 6.200 69 

STROŠKI STORITEV SKUPAJ 116.773 292.740 40 

 

Pojasnilo: 
- povečanje aktivnosti reklamnih oglaševanj; indeks 115, 
- zmanjšanje na postavki intelektualnih storitev v zvezi s projektnimi aktivnostmi (zahtevki 

partnerjev); indeks 28, 
- povečanje stroškov  na postavki službenih poti v zvezi projektnimi aktivnostmi; indeks 108, 
- povečanje na postavki stroškov podjemnih pogodb v zvezi s kakovostjo in s projektom; indeks 

122, 
- povečanje na postavki stroškov reprezentance zaradi povečanja dogodkov v okviru skupnosti 

in projektov, nagrade za študentski natečaj; indeks 225, 
- zmanjšanje na postavki stroškov drugih storitev; indeks 69. 
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4. Poslovni rezultat 

  Leto 2018 leto 2017 indeks 

PRIHODKI 272.432 403.054 68 

STROŠKI 272.435 403.054 68 

POSLOVNI IZID  -3 0 0 

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 0 16 0 

ČISTI POSLOVNI IZID -3 16 -18 

 

Skupnost VSŠ v letu 2018 izkazuje izgubo v višini -3 €. 

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

Gospodarnost = vrednost poslovnih učinkov / stroški= 272.432 / 272.435 = 0,99 

Produktivnost = vrednost poslovnih učinkov / povp. število zaposlenih iz del. ur = 272.432 /2,32 = 

117.428 

6. Računovodska problematika v letu 2018 

Poleg osnovnih računovodskih aktivnosti je bilo v letu 2018 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 

31.12.2018.  

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

izkaze za poslovno leto 2018. 

 

Pripravila:  Marjetka Pirš, Vizija Računovodstvo d.d. 

Celje, 24. 1. 2018  
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