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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 49-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. 95,9 % višjih strokovnih šol od skupaj 49 višjih strokovnih šol (29 
javnih in 17 zasebnih), od tega 29 javnih oz. 100 % in 17 zasebnih oz. 89,5 % ter 1, ki spada pod MNZ 
(Policijska akademija).  
 
V študijskem letu 2018/19 je bilo na višje strokovne šole, ki spadajo pod MIZŠ, vpisanih 10.056 
študentov, od tega jih je bilo 10.015 (99,6 %) vpisanih v višje strokovne šole, ki so članice Skupnosti 
VSŠ. Na Policijsko akademijo je bilo v letu 2018/2019 vpisanih 397 študentov. Skupno je bilo v letu 
2018/2019 tako vpisanih 10.453 študentov v višje strokovno izobraževanje.  
 
V terciarno izobraževanje je bilo skupaj vpisanih 75.991 študentov, od tega jih je bilo v preostalem 
visokem šolstvu 65.425. Delež višješolskih študentov v terciarnem izobraževanju pa je bil 13,9 %.  
 
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, VIŠJA 
STROKOVNA ŠOLA  

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 2018/2019 

Višje strokovne šole, članice Skupnosti VSŠ, so v študijskem letu 2018/2019 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. lesarstvo, 

15. logistično inženirstvo, 

16. kozmetika, 

17. medijska produkcija, 

18. mehatronika, 

19. naravovarstvo, 

20. oblikovanje materialov, 

21. organizator socialne mreže, 

22. poslovni sekretar, 

23. strojništvo, 

24. snovanje vizualnih komunikacij in trženja, 

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. 
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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. 
V letu 2019 sta zaradi prenehanja funkcije ravnatelja oz. direktorja višje strokovne šole prenehala tudi 
mandata 2 članoma UO: mag. Janezu Damjanu in mag. Mateju Forjanu. V UO sta bila na izredni 

skupščini 4. 7. 2019 izvoljena nadomestna člana - Egon Pipan in mag. Gregor Rak. 
 
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, član do 3. 7. 
2019 
Višja strokovna šola za gostinstvo 
in turizem Bled 
Prešernova cesta 32 
SI-4260 Bled 
janez.damjan@vgs-bled.si 

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

helena.vogrinec@doba.si 

 
 

 
 

 
mag. Tjaša Vidrih, članica 
Biotehniški izobraževalni center 
Ljubljana, Višja strokovna šola 
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 do 3. 
7. 2019 
Šolski center Novo mesto, 
Višja strokovna šola 
Šegova ulica 112 
SI-8000 Novo mesto 
matej.forjan@sc-nm.si 

mailto:alojz.razpet@sc-celje.si
mailto:helena.vogrinec@doba.si
mailto:tjasa.vidrih@bic-lj.si
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Drago Zupančič, član 
Šolski center za pošto, 
ekonomijo in telekomunikacije 
Ljubljana, Višja strokovna šola 
Celjska ulica 16 
SI-1000 Ljubljana 
drago.zupancic@guest.arnes.si 

mag. Gregor Rak, član od 4. 7. 
2019 
Prometna šola Maribor 
Šolski center Nova Gorica, Višja 
strokovna šola 
Cankarjeva 10 
SI-5000 Nova Gorica 

gregor.rak@vpsmb.eu  

Egon Pipan, član od 4. 7. 
2019 
Šolski center Nova Gorica, 
Višja strokovna šola 
Cankarjeva 10 
SI-5000 Nova Gorica 

Egon.Pipan@scng.si 

    

 

 

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.  
 
Aktivnosti Komisije za kakovost so podrobneje predstavljene v okviru Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 
pod strateškim področjem 3 – Skupni standardi delovanja.  
 
Predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ: 

 
 
 
  

 

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  
 
 
 

mailto:drago.zupancic@guest.arnes.si
mailto:gabrijela.kotnik@guest.arnes.si
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7. 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. Uradne ure: vsak delovnik od 7:00–13:00. 
 
S 1. septembrom 2014 sekretariat deluje na Šolskem centru Celje v Celju. Z 2. septembrom 2015 je 
sekretariat Skupnosti VSŠ prevzela generalna sekretarka 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   

 
 

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

Sauli-Miklavčič. 

 

 
 

Alicia - Leonor Sauli - Miklavčič 
M: +386 (0)40 727 229 
F: +386 (0)2 421 6675 

alicia.miklavcic@skupnost-vss.si 
 

 

V letu 2019 so bile na sekretariatu zaposlene tudi: 

 

Vesna Alaber 

Strokovna sodelavka, 1. 10. 2018 – 10. 2. 2019 

 

Mag. Andreja Bizjak 

Strokovna sodelavka, 11. 2. – 31. 12. 2019 

mailto:sekretariat@skupnost-vss.si
mailto:jasmina.policnik@skupnost-vss.si
mailto:jasmina.policnik@skupnost-vss.si
mailto:alicia.miklavcic@skupnost-vss.si
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Alenka Gabrovec 

Administrativna sodelavka, 11. 2. – 31. 12. 2019 

 

Janja Ivanež 

Administrativna sodelavka, 1. 10. – 31. 12. 2019 

 

Od junija 2019 do oktobra 2019 je sekretariat deloval brez dveh sodelavk zaradi soudeležbe v težji 
prometni nesreči. Iz tega razloga določene aktivnosti niso bile izvedene oz. so izvedene s časovnim 
zamikom ali v zmanjšanem obsegu.   

 

8. 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: Jasmina Poličnik. 

 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. 

 Nacionalna točka za vseživljenjsko karierno orientacijo: Alicia - Leonor Sauli – Miklavčič. 

 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 2019 
 
Glavne dejavnosti Skupnosti VSŠ v letu 2019 so bile predvsem naslednje: 

 delovanje Skupnosti VSŠ,  
 izvajanje kratkoročnih strateških ciljev Razvojnega načrta 2017-2020, 
 sodelovanje pri pripravi Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2020 – 2030, 
 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 Apprentice Track (SAT), 
 sodelovanje pri projektu SAPS, 
 sodelovanje pri projektu ApprenticeQ, 
 sodelovanje pri projektu MentorTrain, 
 sodelovanje pri projektu VET21001, 
 sodelovanje pri projektu QALead. 

 

1.  Delovanje Skupnosti VSŠ v letu 2019 

UPRAVNI ODBOR 
 
Upravni odbor Skupnosti VSŠ se je v letu 2019 sestal 2-krat in izvedel 1 korespondenčno sejo, in sicer: 

 13. 2. 2019 v Ljubljani, 
 18. 11. 2019 – korespondenčna, 
 28. 11. 2019 v Celju. 

 
Veliko aktivnosti in sodelovanja članov UO pa se je odvijalo preko elektronske pošte. 
 
V letu 2019 so bile naloge UO usmerjene v:  
 

 priprava poročila o delu za leto 2019 in načrta dela za leto 2020; 
 izvajanje razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2017-2020; 
 pregled finančnega poslovanja skupnosti (članarine, kotizacije in terjatve, odpisi terjatev); 
 srečanje z ministrom dr. Jernejem Pikalom in pripravo Strategije VSŠ 2020-2030, 
 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;  
 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), financiranje VSŠ. 
 

Srečanje Upravnega odbora Skupnosti VSŠ in predstavnikov MIZŠ 
 
Srečanje je potekalo 13. februarja 2019 v Ljubljani, kjer so bili prisotni člani Upravnega odbora, minister 
dr. Jernej Pikalo, mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, in Maja 
Pucelj, svetovalka v kabinetu ministra. Na sestanku je UO predstavil pregled višjega strokovnega 
šolstva v Sloveniji, mednarodno delovanje in razvojne projekti, Strategijo višjega strokovnega šolstva 
2020 – 2030, težave s financiranjem VSŠ, kadrovski primanjkljaj na MIZŠ in Skupnosti VSŠ, potrebe po 
vključitvi VSŠ v okvir sredstev kohezijske politike v naslednjem obdobju. 
 
V uvodu srečanja je navzoče udeležence pozdravil minister dr. Jernej Pikalo in predal besedo 
predsedniku Skupnosti VSŠ Alojzu Razpetu. 
 
A. Razpet je na kratko predstavil prednosti višjega strokovnega šolstva v Sloveniji, izzive in težave s 
katerimi se soočajo višje strokovne šole v Sloveniji: težave s financiranjem in Pravilni o normativih, 
mreža javnih šol, podhranjenost višjih strokovnih šol in sektorja MIZŠ za višje šolstvo. Izpostavil je, da 
razvojne naloge opravlja Skupnost VSŠ, pri čemer jih sofinanciramo tudi iz mednarodnih projektov, pri 
čemer višje strokovne šole niso upravičene neposredno do sredstev ESS (le preko šolskih centrov, 
izjema MUNERA3 – vključene tudi javne samostojne in zasebne šole). Poudaril je, da je bil na Skupnosti 
VSŠ pripravljen in potrjen celovit razvojni načrt za obdobje 2017-2020, ki se tudi izvaja. Poudaril je še 
močno mednarodno vpetost Skupnosti VSŠ preko različnih združenj in platform ter preko projektov in 
predal besedo vodji razvoja Alicii-Leonor Sauli-Miklavčič. 
 
A. L. Sauli-Miklavčič je predstavila mednarodno delovanje v okviru EURASHE, Evropske komisije, 
CHAIN5, VET4EU2, E4 ter uspešno projektno sodelovanje. Slovenija s sistemom obstoječega višje 
šolskega sistema predstavlja v Evropi primer dobre prakse in da je vzgled številnim državam pri 
uvajanju krajšega cikla izobraževanja. Izpostavila je tudi, da so za razvoj nujno potrebna sredstva, 
katerih pa višje strokovne šole nimajo, saj že podatki OECD kažejo, da je višješolski sistem 
podfinanciran (40% povprečja EU). Tako razvojne naloge prevzema Skupnost VSŠ skozi številne 
projekte, kar pa vedno znova pomeni mednarodno vsebinsko dogovarjanje in ne zgolj tega, kar bi 
potrebovalo slovensko višješolstvo. Do kohezijskih sredstev višje strokovne šole neposredno niso 
upravičene. Prav tako opozori na pravice višješolskih študentov, ki niso izenačene s pravicami 
visokošolskih študentov (bivanje v študentskih domovih, subvencionirano bivanje, status diplomanta 
do konca študijskega leta). 
 
Minister se je navezal na izziv strategije višjega strokovnega šolstva – meni, da je dokument potreben, 
vendar je potreben nadaljnjega premisleka pred javno obravnavo. Želi si, da se dorečejo nadaljnji 
koraki v povezavi s strategijo, vendar to prepušča direktoratu. Izpostavil je tudi, da je identiteta višjega 
strokovnega šolstva premalo prepoznavna, družbena vloga mora biti jasna vsem deležnikom. Naloga 
direktorata je pregled in morebitno odpiranje Pravilnika o normativih. 
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Mag. K. Dovžak je glede strategije dodala, da je metodologija dokumenta problematična, kljub temu 
da je bilo opravljeno veliko dela v delovni skupini. Iz dokumenta zaključki opravljenih posvetov niso 
razvidni, gospodarstvo pa je preko njih izrazito potrdilo potrebo po višješolskih profilih. Potrebno bi 
bilo vključiti še mednarodno pozicioniranje krajšega cikla izobraževanja (podprto s statistiko) in 
družbeni vidik višjih strokovnih šol. Ob robu preostalih izpostavljenih tem povzame, da šole so 
vključene v razpise (PUD in PRI, MUNERA3, preko CPI), vendar ne neposredno. Kljub morebitnemu 
odpiranju Pravilnika o normativih, opozori, da sredstev ne bo več, pač pa bodo le prerazporejena – 
sredstev je vendarle premalo. 
 
Dr. M. Forjan je dodal, da je identiteta v družbi nujno in tesno povezana s financiranjem. Prednost 
diplomantov je visoka zaposljivost kar kažejo podatki MDDSZ ter ankete med delodajalci. Povpraša še 
glede načrtovanih aktivnostih v povezavi z delovnim časom. Minister je pojasnil, da razume zahteve 
računskega sodišča, vendarle pa priznava razlike med šolami in ne zagovarja rigidnih sistemov vodenja  
delovnega časa. 
 
Udeleženci srečanja so se dogovorili za ponovno srečanje do konca junija, pobudo za srečanje bo dala 
Skupnost VSŠ. 
 
 

15. REDNA SKUPŠČINA 
 
15. redna letna Skupščine Skupnosti VSŠ je potekala v sredo, 13. februarja 2019, s pričetkom ob 9.30 v 
Festivalni dvorani Bled. Udeleženih je bilo 40 od 47 predstavnikov višjih strokovnih šol, od tega 6 s 
pooblastili. Prisotne udeležence skupščine sta pozdravila predsednik Skupnosti VSŠ, Alojz Razpet, in 
mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih na MIZŠ.   
 

Mag. Katja Dovžak je izpostavila, da je v l. 2018 
Skupnost VSŠ delovala na veliko področjih: kakovost, 
mednarodno delovanje, promocija – opravljenih je 
bilo veliko aktivnosti. Posebej je omenila projekt 
Vzpostavitev in delovanje Kariernih centrov, za katero 
je v l. 2019 predvideno nadaljnje financiranje s strani 
MIZŠ v višini 40.700 €. Upa tudi, da bo po srečanju z 
ministrom dr. Jernejem Pikalom (načrtovano istega 
dne) dorečeno kaj se bo zgodilo s Strategijo VSŠ. 
Posveti, dogodki in analize so bile opravljene v l. 2018. 

Omeni še projekt CPI RAZVOJ PROGRAMOV ZA IZPOPOLNJEVANJE ZA NADALJNJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V LETIH 2017-2022, kjer so predvidena sredstva za predavatelje 
VSŠ. Poda informacijo, da je CPI potrdil program Logistika. Hkrati pa omeni, da pričakuje še dodatne 
pobude VSŠ glede razvoja študijskih programov za izpopolnjevanje. Poda še kratko informacijo glede 
razvojnih sredstev VSŠ – v letu 2018 je bilo predvidenih 1,6 %, ker pa le-ta niso bila vsa porabljena, jih 
bo v letu 2019 manj na razpolago. 
 
Alojz Razpet je predstavil Letno poročilo Skupnosti VSŠ 2018 in Letni program 2019 skupaj s 
sekretariatom ter vodji strateških področij Skupnosti VSŠ (Helena Vogrinec, mag. Janez Damjan, mag. 
Gabrijela Kotnik, mag. Nataša Makovec, dr. Matej Forjan, mag. Tjaša Vidrih). Glede razvojnega projekta 
internacionalizacija v višjih strokovnih šolah, je informacije dopolnil Žan Dapčević.  
 
Projekti in mednarodno delovanje: A. L. Sauli Miklavčič predstavi realizacijo v 2018 glede na načrtovane 
prijave, načrt prijav za 2019 in kako so višje strokovne šole vključene v projekte (tudi finančno). Prisotne 
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se povabi k udeležbi 29. letne konference EURASHE: Future Students. Future Universities. Future Jobs. 
Professional Higher Education in the changing world.; ki bo 16. in 17. 5. 2019 v Budimpešti.  
 
Promocija, finančno poročilo 2018 in finančni načrt 2019: J. Poličnik povzame, da je bila v 2018 
prenovljena CGP, slogan – Živi svoje sanje, ciljaj višje! In s tem usklajena prenova spletne strani. Poda 
krajše poročilo o obiskanosti spletne strani, podatke o dosegu FB in AdWords kampanije,  ter digitalne 
kampanije, ki je potekala v okviru kariernih centrov VSŠ. Skupnost VSŠ ima na dan 31. 12. 639.071 € 
sredstev, od česar je 192.072 sredstev. Vrednost terjatev je 445.701 €, do članic in kupcev je terjatev 
v višini 1.560 € (slabih terjatev je 592 €). Prihodkov je bilo 272.433 €, stroškov je bilo 272.433 €. 
Skupnost VSŠ v letu 2018 izkazuje izgubo v višini 3 €. Ocena gospodarnosti je 0,99; produktivnost je 
117.428 € na zaposlenega. 
 
Članice skupščine so sprejeli letni program 2020 in letno poročilo 2019, pristojnost in odgovornost za 
SP 3 dodelili Komisiji za kakovost ter ukinili odbor za mednarodno dejavnost.  
 
Sledila je razprava z go. Adrijano Hodak, vodjo projekta 
Munera3, kateri so VSŠ predstavile aktualne izzive. Ž. 
Dapčevič je predstavil projekt E+ KA2: Višješolski strokovni 
programi in študij ob delu v Republiki Srbiji 2015-2019. 
 
A. Razpet se je zahvalil za dosedanje, odlično sodelovanje z 
članoma UO – mag. Janezom Damjanom in dr. Matejem 
Forjanom, ki zaključujeta svoji funkciji ravnatelja oz. 
direktorja. Želel jima je veliko uspeha na novih poteh. 

 

IZREDNA 16. SKUPŠČINA 
 
Prisotne je pozdravil predsednik Skupnosti VSŠ, Alojz Razpet, gostiteljica dr. Tanja Angleitner Sagadin 

in direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih pri MIZŠ, Elvira Šušmelj.  

 

Elvira Šušmelj pozdravi prisotne in čestita 

novoizvoljenima članoma. Meni, da je za 

Strategijo višjega strokovnega šolstva 

izredno pomembna, da pokaže usmeritev in 

poudari, da se od dokumenta veliko 

pričakuje. Delavnica v nadaljevanju 

skupščine bo prispevala veliko k 

analitičnemu delu strategije, predvsem bo 

morala odgovoriti kaj je potrebno 

spremeniti in kje si šibke točke višjega 

šolstva. Ali so programi ustrezni oz. so kje še 

potrebe po novih programih na trgu dela? Ali so kje še kakšne specifike oz. ločnice napram VŠ 

programom? Kje so naše šibke točke, da se z njimi realno srečamo – ali diplomanti dobijo dovolj, da so 

na trgu dela konkurenčni? Odgovore, ki jih pričakuje, so usmeritve v okviru strategije kot strateškega 

dokumenta. Dokument naj bi bil dokončno oblikovan in sprejet do konca leta. V nadalje izpostavi, da 
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se je vpis v VSŠ stabiliziral kljub manjšim generacijam, kljub manjšemu obsegu sredstev napram drugim 

šolskim področjem ter kakovosti, ki ostaja vsaj na enakem nivoju in se ne slabša. Vsem udeležencem 

se zahvali za opravljeno delo.  

 

Verifikacijska komisija preveri sklepčnost Skupščine Skupnosti VSŠ. Seznam udeležencev in zapisnik 

volilne komisije sta priloga zapisnika. Udeleženih je 32 predstavnikov od 47 višjih strokovnih šol (13 s 

pooblastili), ki so članice Skupnosti VSŠ in imajo pravico glasovanja – 68,1 % sklepčnost.  

 

Glasovalo je 32 članov Skupnosti VSŠ od  47-ih  upravičencev. Vseh 

glasovnic je bilo 32, 

oddanih pa 32 glasovnic. V 

prvem krogu glasovanja sta 

bila izvoljena 2 člana: mag. 

Gregor Rak iz Prometne 

šole Maribor in Egon Pipan 

iz Šolskega centra Nova Gorica. Mandat traja do 30. 6. 2020. 

 

V nadaljevanju srečanja je potekala delavnica Strategija višjega strokovnega šolstva – pregled analize 

in predlaganih ukrepov, ki sta jo izvedla Sandi Jerman in Mitja Cimerman iz ORVI Consultus 

 

KOMISIJA ZA KAKOVOST SKUPNOSTI VSŠ 
 
Šestčlansko Komisijo za kakovost Skupnosti VSŠ vodi mag. Gabrijela Kotnik. Ostali člani komisije so: dr. 
Branko Škafar, ga. Marija Sraka, dr. Anita Goltnik Urnaut, dr. Andreja Križman in mag. Tjaša Vidrih.  
  
Komisija se je sestala dvakrat in sicer 1. 2. 2019 in 13. 11. 2019 na Šolskem centru Celje. 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 2019 je Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ realizirala naslednje naloge:  

 izvedba razpisa za podelitev Diplome Skupnosti VSŠ za odličnost – vključila se ni nobena višja 
strokovna šola;  

 izvedba razpisa za podelitev priznanja Skupnosti VSŠ – podeljena so bila 3 priznanja: Manueli 
Tibaut, Mitji Lešniku in Žanu Dapčeviču;   

 1 posvet za ravnatelje, predsednike in člane komisij za kakovost v VSŠ: SISTEM VODENJA 
KAKOVOSTI V VSŠ (izvajalec: dr. Branko Škafar); 

 1 delavnica za ravnatelje, predsednike in člane komisij za kakovost v VSŠ: Usposabljanje za 
notranje presojevalce sistemov vodenja kakovosti (izvajalec: dr. Branko Škafar); 

 1 posvet za ravnatelje, predsednike in člane komisij za kakovost: NEW APPROACHES TO QA IN 
PHE (izvajalec Lucien Bollaert); 

 1 posvet za člane Komisije za kakovost: RECOMMENDATIONS FOR THE SLOVENIAN PHE 
EXCELLENCE MODEL (izvajalec Lucien Bollaert); 

 izvedba 9. konference kakovosti z naslovom: S projektnim delom do večje kakovosti v višjem 
strokovnem izobraževanju; 
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 obravnava projektnega predloga LODA (prijava v 2020 kot PELOD); 
 obravnava Poročila o indikatorjih PRI, ki je bilo pripravljeno v okviru projekta Apprentice Track, 
 objava 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 mag. Gabrijela Kotnik in dr. Andreja Križman. 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.   
 
 

MEDNARODNA DEJAVNOST IN PROJEKTI SKUPNOSTI VSŠ 
 
Skupnost VSŠ je aktivna in mednarodno prepoznana članica EURASHE in soustanoviteljica 
mednarodnih zvez CHAIN5 in VET4EU2.  
 
Glede na načrt prijav projektov 2019 in Razvojni načrt 2017-2020 je sekretariat izvedel naslednje 
prijave projektov:  
 

Načrt in realizacija prijav projektov 2019 
Ime projekta Rok prijave Vsebina Status 

KA103, Konzorcij za 
mobilnost 2019 

12/2/2019 Prijava mobilnosti za osebje in 
študente. 

Projekt je bil odobren. 

Mobilnost študentov iz 
socialno šibkejših okolij 
2018 

31/3/2019 Dodatek k študentski 
mobilnosti. 

Projekt je bil odobren 
in izveden v l. 2019. 

Ad futura 2019 21/9/2019 Dodatek k študentski 
mobilnosti. 

Projekt je bil odobren. 

Vzpostavitev in 
delovanje kariernih 
centrov v VSŠ 

11/6/2019 Dejavnosti kariernih centrov. Projekt je bil odobren 
in izveden v l. 2019. 

KA2 - QALead 26/3/2019 Usposabljanja za vodstva VSŠ. Projekt je bil odobren. 

KA2 – VET21001 26/3/2019 Implementacija EQAVET. Projekt je bil odobren. 

KA2 - PELOD 26/3/2019 Učni izidi. Projekt ni bil 
prijavljen, načrt 2020. 

KA2 - STEAMLab 26/3/2019 Ozaveščanje in promocija 
kompetenc STEAM. 

Projekt ni bil odobren. 

KA3 - PowerNet 31/1/2019 Krepitev mrež višjih strokovnih 
šol. 

Projekt ni bil odobren. 
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Odobreni so bili projekti:  
 VET21001 – pregled in primerjava implementacije EQAVETa. Pridobljena sredstva v višini 

60.125,00 €. Projekt traja do 31. 8. 2022. 
 QA Lead – notranje zagotavljanje kakovosti in vodenje institucije. Pridobljena sredstva v višini 

65.612,00 €. Projekt traja do 31. 8. 2022. 
 KA1-HE-51/19- mobilnost osebja in študentov med državami programa 2018 (57 mobilnosti). 

Pridobljena sredstva v višini 112.740 €. Projekt traja do 31. 5. 2021. 
 Ad futura 2019 - mobilnost osebja med državami programa in partnerskimi državami – Srbija 

2019. Pridobljena sredstva v višini 3.188,58 €. Projekt traja do 31. 5. 2021. 
 
Odobreni in zaključeni so bili projekti:  

 Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2018 – dodatek MIZŠ k mobilnostim 
študentov, v višini 1.860 €. Vključili smo 3 študente iz 2 višjih strokovnih šol. Projekt smo v letu 
2019 zaključili.  

 Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov v VSŠ. Pridobljena so bila sredstva v višini 40.700 
€ in v celoti realizirana. Projekt je trajal od 21. maja 2019 do 15. novembra 2019. 

 
Tudi v letu 2019 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 bila nosilec 
projekta Skupnost VSŠ. Projekt se je zaključil 31. 1. 2019. Porabljenih je bilo 97,3% od 
predvidenih 598.250 €. Projekt je v fazi evalvacije dosegel 90 od 100 točk.   

 V okviru KA3 - projekt Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & 
Small and Medium Enterprises/SAPS, kjer je Skupnost VSŠ sodelovala kot partner v projektu. 
Projekt se je zaključil 28. 2. 2019. Porabljenih je bilo 95,3% od 59.566 €. Projekt je v fazi 
evalvacije dosegel 65 od 100 točk. 

 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 –-Training and Equipping Mentors in SMEs to 
provide Quality Apprenticeships/MentorTrain , kjer Skupnost VSŠ sodeluje kot partner. 

 Projekt E+ konzorcija za mobilnost - KA1-HE-58/17 in dodatek Ad futura 2016, kjer je nosilec 
projekta Skupnost VSŠ. Projekt se je v l. 2019 zaključil.  

 KA1-HE-58/17 - mobilnost osebja in študentov med državami programa 2017.  Projekt se je v 
l. 2019 zaključil.  

 Ad futura 2017 - dodatek za mobilnost študentov med državami programa. Projekt se je v l. 
2019 zaključil.  

 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. 

 Ad futura 2018 – dodatek za mobilnost študentov med državami programa. Pridobljena 
sredstva v višini 10.112 €. Projekt traja do 31. 5. 2019. 

 
Več o aktivnostih v letu 2019 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. 
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SEKRETARIAT SKUPNOSTI VSŠ 
 
Časovni razpored aktivnosti sekretariata v letu 2019: 
 

Z.št. Termin Aktivnost 

1.  28. 1. – 30. 1. SAPS: projektno srečanje partnerjev 

2.  24. 1. – 25. 1.  ApprenticeshipQ: projektno srečanje partnerjev 

3.  24. 1. – 26. 1.  11. Informativa 

4.  1. 2.  KK: srečanje Komisije za kakovost 

5.  4. 2.  VET4EU2: srečanje združenja 

6.  4. 2.  Predstavitev svetovalnim delavkam 

7.  5. 2.  Predstavitev svetovalnim delavkam 

8.  5. 2.  EC: srečanje skupine strokovnjakov PSI  

9.  6. 2.  SAPS: GZS delavnica za podjetja 

10.  6. 2.  EC: srečanje Evropske svetovalne skupine za EOK 

11.  7. 3.  EURASHE: Upravni odbor 

12.  7. 3. – 8. 2.  EURASHE: vzajemno učenje – Learning and teaching in PHE 

13.  13. 2.  15. skupščina Skupnosti VSŠ 

14.  13. 2.  Srečanje z ministrom dr. Jernejem Pikalom 

15.  19. 2.  Predstavitev SŠ v Celovcu 

16.  20. 2.  E+ konzorcij za mobilnost: predstavitev Abitura 

17.  21. 2.  SAPS: delavnica za PRI organizatorje, LJ 

18.  28. 2.  SAPS: delavnica za PRI organizatorje, MB 

19.  28. 2.  Strategija VSŠ: srečanje delovne skupine 

20.  4. 3.  PS: srečanje VSŠ študentov – vzpostavitev organiziranosti 

21.  10. – 14. 3.  STEAMHUB: srečanje s partnerji za pripravo projekta 

22.  19. 3.  E+ konzorcij za mobilnost: predstavitev PRAH 

23.  20. 3.  Strategija VSŠ: srečanje ožje skupine 

24.  21. 3.  PS: srečanje VSŠ študentov – vzpostavitev organiziranosti 

25.  26. 3.  E+ konzorcij za mobilnost: predstavitev TŠC MB 

26.  28. 3.  E+ konzorcij za mobilnost: predstavitev ŠC PET 

27.  30. 4.  EURASHE: Upravni odbor 

28.  31. 3. – 2. 4.  CEDEFOP: Community of practitioners 

29.  2. 4.  EVROŠTUDENT VII: 2. srečanje projektne skupine 

30.  4. 4.  E+ konzorcij za mobilnost: srečanje s skrbnico projekta 

31.  5. 4.  SSVKO: srečanje projektne skupine 

32.  25. 4.  KK: delavnica New approaches to QA in PHE  

33.  29. 4.  EURASHE: Upravni odbor 

34.  29. 4.  EURASHE: razprava Evropskega parlamenta ThisTimeImVoting 

35.  6. 5.  EC: EQF Advisory Group 

36.  7. 5. – 8. 5.  3. Bienale o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja 

37.  7. 5.  Posvet o kakovosti v VŠ 

38.  13. 5.  E+ konzorcij za mobilnost: predstavitev VPŠMB 

39.  14. 5.  PS: srečanje VSŠ študentov – vzpostavitev organiziranosti 

40.  14. 5.  E+ konzorcij za mobilnost: predstavitev na VPŠMB 

41.  15. 5.  EURASHE: Upravni odbor 

42.  15. 5.  EURASHE: Skupščina 
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43.  16. 5. – 17. 5.  EURASHE: 29. letna konferenca 

44.  20. 5. – 25. 5.  WEHE: Delavnica How to enhance WBL for work placements 

45.  20. 5.  Strategija VSŠ: srečanje ožje skupine 

46.  20. 5.  Strategija VSŠ: delavnica Profiling PHE in Digitalisation 

47.  22. 5. Srečanje ORVI in R. Thorn 

48.  24. 5.  Predstavitev projekta: Vzpostavitev Sistema spremljanja zaposljivosti VŠ 
študentov 

49.  3. 6. – 6. 6.  E+ konzorcij za mobilnost: obisk škotske delegacije ravnateljev 

50.  11. 6.  1. Seja Sveta RS za visokošolstvo 

51.  12. 6.  KK: delavnica Sistem vodenja kakovosti v VSŠ 

52.  13. 6.  E+ konzorcij za mobilnost: srečanje E+ koordinatorjev 

53.  17. 6. – 19. 6. MentorTrain: projektno srečanje partnerjev 

54.  18. 6.  OECD: predstavitev projekta karierni centri VSŠ 

55.  1. 7. – 2. 7. Apprentice Track: projektno srečanje partnerjev 

56.  27. 6. – 28. 6. E+ konzorcij za mobilnost: poletna šola CMEPIUSa, srečanje 
pogodbenikov 

57.  4. 6. – 6. 6. Konferenca 4th Industrial Revolution: Technology, Sustainability and 
values 

58.  4. 7.  16. seja skupščine 

59.  11. 7.  Strategija VSŠ: srečanje delovne skupine 

60.  15. 7.  Srečanje zasebnih VSŠ 

61.  22. 8.  Strategija VSŠ: srečanje ožje skupine 

62.  1. 9. – 5. 9.  VET21001: usposabljanje osebja za EQAVET 

63.  18. 9. – 25. 9.  E+ konzorcij za mobilnost: vzajemno učenje – SCHE 

64.  28. 8.  Srečanje za pripravo projektov KIC Malta 

65.  16. 9.  Strategija VSŠ: srečanje delovne skupine 

66.  24. 9.  KK: delavnica Notranja presoja 

67.  24. 9.  Delavnica Feedback on ISO 21001 

68.  26. 9.  SSVKO: srečanje projektne skupine 

69.  30. 9.  KC: Izobraževanje za karierne svetovalce  

70.  3. 10.  EURASHE: Upravni odbor 

71.  4. 10.  2. Seja Sveta RS za visokošolstvo 

72.  6. 10. – 9. 10. DEQAR konferenca 

73.  7. 10.-8. 10. ApprenticeshipQ: projektno srečanje partnerjev 

74.  8. 10.  EURASHE: Upravni odbor 

75.  8. 10.  KC: Karierna orientacija za študente 

76.  9. 10. KC: Karierna orientacija za študente 

77.  9. 10. EURASHE: delovna skupina LTE&LLL 

78.  10.10. WEXE: delavnica o WBL 

79.  15. 10.  E+ konzorcij za mobilnost: predstavitev na ŠC ŠL 

80.  16. 10.  Strategija VSŠ: javna tribuna 

81.  14. 10.  – 18. 10.  EVSW – Evropski teden poklicnih spretnosti 2019 

82.  22. 10.  KC: Karierni dan VSŠ študentov 

83.  23. 10.  KK: srečanje s predsednico KK, mag. Kotnik 

84.  23. 10.  NAKVIS: srečanje z mag. Milas in g. Rebernik 

85.  24. – 25. 10. Delavnica Digital Credentials Masterclass 

86.  29. 10. E+ konzorcij za mobilnost: predstavitev na ETRŠ 

87.  5. 11. – 7. 11. MentorTrain: projektno srečanje partnerjev 

88.  7. 11.  Strategija VSŠ: srečanje ožje skupine 

89.  8. 11.  Strategija VSŠ: srečanje ožje skupine 
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90.  13. 11. KK: srečanje Komisije za kakovost 

91.  19. 11. – 20. 11.  Letni posvet o izobraževanju odraslih 

92.  21. 11. – 23. 11.  EQAF – European Quality Assurance Forum 2019 

93.  21. 11. 9. konferenca o kakovosti v VSŠ 

94.  25. 11.  Univerza na Primorskem: predaja rektorskih časti 

95.  25. 11.  Posvet NAKVIS 

96.  28. 11.  Upravni odbor Skupnosti VSŠ 

97.  3. 12. Predstavitev programa Erasmus+ za projektno leto 2020 

98.  3. 12.  SSVKO: srečanje projektne skupine 

99.  3. 12.  EURASHE: Upravni odbor 

100.  5. 12.  E+ konzorcij za mobilnost: ECHE evalvacija 

101.  6. 12.  Priprava projektov – srečanje z VSŠ 

102.  8. 12. – 11. 12. CHAIN5 konferenca 

103.  12. 12. – 13. 12. Priprava projekta PELOD 

104.  12. 12.  Konferenca MUNERA3 

105.  15. 12. – 17. 12. VET21001: projektno srečanje partnerjev 

106.  18. 12. – 21. 12. QA Lead: projektno srečanje partnerjev 

107.  18. 12.  Seja KO za PSI 

V seznamu virtualni sestanki niso navedeni.  
 
Od junija 2019 do oktobra 2019 je sekretariat deloval brez dveh sodelavk zaradi soudeležbe v težji 
prometni nesreči. Iz tega razloga določene aktivnosti niso bile izvedene oz. so izvedene s časovnim 
zamikom ali v zmanjšanem obsegu.   
 
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) 

Helena Vogrinec, Žan Dapčevič 

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

mag. Samo Čretnik, Barbara Kranjc 

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 
- načrt 

Indikatorji – 
realizirano 
do 2018 

Indikatorji – 
realizirano 
v 2019 

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. 2017 1 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. 2017 1 1 poročilo  

Potrditev zakonodajne spremembe ZOFI 30. 6. 2018 1 1  

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

30. 10. 2019 1  1 

Vzpostavitev metodologije za spremljanje 
zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov, 
zaposlitvenih poti – VSŠ (ZRSZ, NAKVIS) 

30. 9. 2019 1  1 

Izdelava poročila o zaposljivosti diplomantov 30. 4. 2019 1  1 

Vodja PS: Žan Dapčevič  
 
Sklep v 2018: 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. 

 

Projekt se povezuje s pripravo Strategije višjega strokovnega šolstva 2020-2030. 

 
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 - 
načrt 

Indikatorji – 
realizirano 
do 2018 

Indikatorji – 
realizirano 
v 2019 

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

10. 1. 2017 1 zapisnik 1 zapisnik  

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

26. 1. 2017 V teku V teku V teku 

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

22.1. 2017 - 31. 
12. 2019 

8 3 5 
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Organiziranje in izvedba individualnih 
delovnih srečanj. 

26. 1. 2017 – 31. 
12. 2019 

8  10 

Prijava STEAMHub 21. 3. 2019 1 1 1 

Vodja PS: Alojz Razpet 

 
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 
- načrt 

Indikatorji – 
realizirano 
do 2018 

Indikatorji – 
realizirano 
v 2019 

Raziskava o delovanju kariernih centrov. 30. 9. 2018 1 1  

Posvetovanja z delodajalci 5. 11. 2018 25 25  

Izobraževanje za karierne svetovalce 5. 11.2018 1 1  

Izobraževanje za študente 30. 9. 2018 3 3  

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

15. 11. 2018 1 1  

Promocija po načrtu 15. 11. 2018 1 1  

Vzpostavitev metodologije: 
- za spremljanje aktivnosti KC 
- za spremljanje trga dela 
- za ugotavljanje dobičkonosnosti diplomskih, 
seminarskih in projektnih del študentov za 
podjetja (kakšni so prihranki zaradi inovacij, 
razvojnih idej študentov v podjetju 

30. 10. 2019 3  3 
7 podjetij 

33 podjetij 

Izvedba aktivnosti in posvetovanj z drugimi 
deležniki - SSVKO (GZS, OZS, RRA GIZ) 

29. 9. 2019 
3. 12. 2019 

6  2 srečanja 

Karierni dan VSŠ 22. 10. 2019 1  1 in 174 
študentov 

Vzpostavitev interaktivnega iskalnika 
delodajalcev – priprava zasnove in določitev 
vsebin, pregled tehnoloških pogojev, 
informiranje VSŠ o PDM 

30. 10. 2019 1  1 

Promocijske aktivnosti 
- digitalna kampanja 
- promocijska gradiva 

5. 9. 2019   1 
5 

Karierno svetovanje in ozaveščanje študentov 8. 10. 2019 
9. 10. 2019 

2  2 in 
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78 
študentov 

Izobraževanje kariernih svetovalcev 30. 9. 2019 1  1 in 21 
udeležence

v 
 

Vodja PS: dr. Megi Rožič  

 
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 
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).   

 
26. aprila 2019 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 2019 (št. 3330-18-054005).  
 
Realizirane so bile naslednje aktivnosti: 

 pripravljene so bile Smernice za izvajanje kariernega svetovanja (vključeno 6 VSŠ, izvedenih 11 
svetovanj), 

 pripravljena je bila Metodologija za spremljanje delovanja kariernih centrov na višjih 
strokovnih šolah (vključeni 2 VSŠ, sodelovalo 57 študentov, 22 diplomantov in 7 delodajalcev), 
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 pripravljena je bila Metodologija spremljanja zaposljivosti (vključeni 2 VSŠ, 41 diplomantov in 
43 delodajalcev), 

 pripravljena je bila Metodologija za vrednotenje učinkov diplomskih/zaključnih nalog 
(vključeni 2 VSŠ), 

 posvetovanja z delodajalci – izveden je bil razpis in izbranih je bilo 6 VSŠ. Izbrane VSŠ so izvedle 
posvetovanja in testirale omenjene metodologije, 

 izvedeno je bilo 1 izobraževanje za karierne svetovalce (vključenih 21 študentov iz 16 VSŠ), 
 izvedeni sta bili 2 izobraževanji za študente (vključenih 78 študentov iz 8 VSŠ), 
 izvedeno je bilo 1. višješolsko srečanje študentov z okroglo mizo delodajalcev (skupaj 174 

študentov), 
 promocijske aktivnosti:  

 socialna omrežja – FB – 10.753 dosega, 693 klikov in 200 všečkov /delitev/komentarjev,  

 1 objava v tiskanih medijih – Delo dne 27. 8. 2019,  

 1 objava v tiskani prilogi revije Študent z nazivom DIJAK 2019/20, objavljen dne 9. 9. 2019, 

 digitalna promocijska akcija, kjer je bil objavljen 1 promocijski članek (75.000 prikazov, 115 
branj in 33 klikov na povezavo.) ter oglasi (2.632.044  prikazov na spletnih medijih in mobilnih 
aplikacijah, 4.943 klikov in 141.392 dosega).   

 
Podrobnejši poročili z analizo, izvedenimi aktivnostmi, ugotovitvami ter rezultati projekta je dostopno 
na https://www.skupnost-vss.si/o-projektu/.  
 
V letu 2020 načrtujemo z nadaljevanjem izvajanja aktivnosti kariernih centrov, ki so bodo prilagajale 
obsegu pridobljenih finančnih sredstev. 
 

 
     

 

  

https://www.skupnost-vss.si/o-projektu/
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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 
- načrt 

Indikatorji – 
realizirano do 
2018 

Indikatorji – 
realizirano 
v 2019 

Pregled in analiza okvirnega programa 
(sporazum Slovenija-EU) 

15. 11. 
2019 

  1 predlog 
prioritet 

MIZŠ 

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

7. in 8. 11. 
2019 

1 srečanje  2 srečanji 
na MIZŠ 

Priprava novih mednarodnih projektov 26. 3. 2019 1  5, odobreni 
3 projekti 

Vodja PS: Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič 

 

Projekt se povezuje s pripravo Strategije višjega strokovnega šolstva 2020-2030. Program za naslednjo 
perspektivo je v fazi usklajevanja Službe za izvajanje kohezijske politike z EK in bo zaključeno do 31. 12. 
2020. Predlog naložbenih prioritet je bil posredovan ravnateljem VSŠ. 

 

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 
- načrt 

Indikatorji – 
realizirano do 
2018 

Indikatorji – 
realizirano v 
2019 

Analiza stanja ustreznih dokumentov. 31. 8. 2017   1 analiza 

Vodja PS: mag. Samo Čretnik 

 

Projekt se povezuje s pripravo Strategije višjega strokovnega šolstva 2020-2030 in ker je dokument 
šele v obravnavi, nismo izvedli zastavljenih aktivnosti. Aktivnosti so predvidene v 2020. 

 
 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 
- načrt 

Indikatorji – 
realizirano do 
2018 

Indikatorji – 
realizirano v 
2019 

Pregled postopkov/relevantnih 
dokumentov. 

31. 8. 2017 1 pregled   

Analiza zadnjih izkušenj pri prenovah 
(sestanek Helena Žnidarič). 

30. 6. 2017 1 analiza   
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Vodja PS: Barbara Kranjc 

 

Projekt se povezuje s pripravo Strategije višjega strokovnega šolstva 2020-2030 in ker je dokument 
šele v obravnavi, nismo izvedli zastavljenih aktivnosti. Aktivnosti so predvidene v 2020. 

Projekt se povezuje z 2.2 Sooblikovanje normativov v VSŠ in 2.4 Prenova obstoječih programov. 
 

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 
- načrt 

Indikatorji – 
realizirano do 
2018 

Indikatorji – 
realizirano v 
2019 

Analiza stanja ustreznih dokumentov. 31. 8. 2017     

Vodja PS: Barbara Kranjc 

Projekt se povezuje s pripravo Strategije višjega strokovnega šolstva 2020-2030 in ker je dokument 
šele v obravnavi, nismo izvedli zastavljenih aktivnosti. Aktivnosti so predvidene v 2020. 

 

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 
- načrt 

Indikatorji – 
realizirano do 
2018 

Indikatorji – 
realizirano v 
2019 

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

Izvedba anketiranja preko Skupnosti 
VSŠ. 

30. 10. 2017   1  

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, organizacija in izvedba 
usposabljanj mentorjev PRI 

21. 2. 2019 
28. 2. 2019 

  2 

Priprava usklajenih meril za 
ocenjevanje PRI – pripravljeni 
indikatorji in procesi spremljanja 
kakovosti PRI) 

30. 9. 2019   1 
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Priprava spletne aplikacije za 
spremljanje in ocenjevanje PRI 

31. 1. 2020   1 

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. Projekt se povezuje s projekti PROCSEE, Apprentice Track, SAPS in ApprenticeQ. 

 
V okviru projektov SAPS in Apprentice Track sta bili izvedeni 2 srečanji za organizatorje PRI – 21. 2. 
2019 (Ljubljana) in 28. 2. 20019 (Maribor). Skupno je bilo 42 udeleženih PRI organizatojev. Predstavljeni 
so jim bili indikatorji in kriteriji kakovosti PRI, izhodišča za spletno aplikacijo za merjenje in spremljanje 
PRI ter končni rezultati projekta SAPS.  
 

3.2 Posodobitev merjenja in spremljanja kakovosti 
Namenski cilj: 

- posodobitev modela odličnosti. 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji - 
načrt 

Indikatorji – 
realizirano do 
2018 

Indikatorji – 
realizirano v 
2019 

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

1 vprašalnik  

Izvedba anketiranja preko Skupnosti 
VSŠ. 

30. 10. 
2017 

1 1  

Izveden razpis Model OVSŠ 2017, 
podelitev diplome za odličnost. 

21. 11. 
2017 

1 1  

Izveden razpis Model OVSŠ 2018, 
podelitev diplome za odličnost. 

6.11.2018 1 1  

Izveden razpis Model OVSŠ 2019, 
podelitev diplome za odličnost. 

30. 11. 
2019 

1 razpis  1 razpis 

Priprava izboljšav Modela OVSŠ 24. 5. 2019   1 priporočila 

Izvedena delavnica z Lucienom 
Bollaertom in člani Komisije za 
kakovost 

24. 5. 2019   1 

Predstavitev NAKVISa – analiza 
usmeritve za izboljšave 
samoevalvacijskih poročil višjih 
strokovnih šol ter ECTS in spremljanja 
obremenitve  

21. 11. 
2019 

  1 

Vodja PS: mag. Gabrijela Kotnik 

 

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 2019 se na razpis ni prijavila nobena VSŠ iz Slovenije in nobena institucija iz tujine.   
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Izboljšave Modela OVSŠ 
V okviru projekta KA1-IHE-9/17 in KA1-HE-58/17 se je izvedla mobilnost gostujočega strokovnjaka 
Luciena Bollaerta, ki je na predlog Komisije za kakovost pregledal obstoječi Model OVSŠ v relaciji do 
evropskega visokošolskega prostora ter pripravil predlog izboljšav, katere je predstavil 24. maja 2019 
na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje. Osrednji namen delavnice je bila predstavitev analize in 
priporočil za Model odličnosti v višjih strokovnih šolah, za katerega razpis vsako leto pripravlja 
Skupnost VSŠ.   
 
Delavnica je bila namenjena ravnateljem višjih strokovnih šol, predsednikom in članom komisij za 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ, ki so že sodelovale v razpisu ter članom Komisije za 
kakovost Skupnosti VSŠ. Delavnice se je udeležilo 10 oseb iz 5-ih različnih višjih strokovnih šol (4-ih 
javnih in 1 zasebne).  
 
G. Bollaert je predstavil okvir Modela OVSŠ kot pripomoček za spremljanje odličnosti za institucije na 
ravni 5 (VSŠ) in ga primerjal z njegovim obstoječim modelom za vodenje kakovosti. Model OVSŠ uvaja 
celovit sistem upravljanja kakovosti in ga označuje kot hibridni pripomoček, v katerem prevladuje 
upravljavski pristop. 
 
Pri analizi Modela OVSŠ je izhajal iz novih pristopov h zagotavljanju kakovosti (upoštevanje okoliščin, 
učinek, kulturna dimenzija, mednarodno povezovanje in nastanek). Bistveno je razumevanje kakovosti 
kot razlike med vhodnimi viri (inputom) in izhodnimi viri (outputom) – gre za merjenje preoblikovanju 
vhodnih virov, ki jo zagotavlja institucija. Večja kot je razlika dodane vre, višja je kakovost institucije. 
Model OVSŠ meri razliko med načrtovanimi in realiziranimi kazalniki ter je usmerjen k samemu 
upravljanju procesov institucije ter doseganju rezultatov. Študenti, zaposleni in podjetja so vključeni 
kot rezultati in ne kot deležniki v samem ocenjevanju. 
 
Priporočila:  

 povezati je potrebno predlagane izboljšave z odgovornostjo posameznih deležnikov, 
 pregledati in uravnotežiti indikatorje med rezultati (outputom), vhodnimi viri (inputom) ter 

procesi (trenutno je ravnotežje indikatorjev 49-26-25, predlog je 1/3 za vsako skupino 
indikatorjev), 

 uporabiti t.i. rubrifikacijo (use of rubrics) – vzpostavljanje kategorij in smernic za posamezne 
razvojne faze,  

 na podlagi institucionalne vizije in strategije opredeliti koncept zagotavljanja kakovosti in 
ovrednotiti kot samostojen indikator (namesto zakonodajnih podlag in postopkov – indikator 
št. 2),  

 evalvacija bo morala aktivno vključevati vse deležnike kot soustvarjalce kakovosti, 
 razširiti evalvacijo rezultatov v evalvacijo učinkov, 
 vključiti koncept kulture kakovosti (tudi v vizijo, strategijo …), 
 Model OVSŠ bi moral služiti kot pripomoček za izboljšave, 
 vključiti koncept učnih pridobitev (learning gain) za vhodne vire,   
 smiselno vključevati izsledke aplikativnih raziskav na širše okolje kot del kulture kakovosti 

institucije,   
 obdržati samo ključne standarde in indikatorje, med preostalimi institucija lahko samostojno 

izbira v skladu s svojo strategijo. 
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3.3 Primerljivost podatkov med višjimi šolami 

Namenski cilj: 

- zagotovitev primerljivih podatkov med višjimi šolami višjega šolstva. 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji - 
načrt 

Indikatorji – 
realizirano do 
2018 

Indikatorji – 
realizirano v 
2019 

Zagotavljanje mednarodno 
primerljivih podatkov v okviru 
projekta BuildPHE. 

30.10. 2017 1 
predstavitev 

orodja 

1 predstavitev 
orodja 

 

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

30. 9. 2017 1 seznam 
podatkov 

1 seznam 
podatkov 

 

Vodja PS: dr. Aleš Tankosič 
Sklep: Aktivnosti se bodo z večjo intenzivnostjo začele odvijati spomladi 2019. 

Projekt se je povezoval z zaključenim KA1-IHE-9/17. 

 

3.4 Nadgradnja evidence 

Namenski cilj: 

- zagotoviti enostaven dostop do primerljivih podatkov in možno primerljivost. 
 

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 
- načrt 

Indikatorji – 
realizirano do 
2018 

Indikatorji – 
realizirano v 
2019 

Pregled zajema vseh potrebnih 
podatkov. 

31. 8. 2018 1 analiza 1 analiza  

Srečanje za referente 6. 3. 2018 1 1  

Vodja PS: Alojz Razpet 

Projekt se povezuje s projektom Apprentice Track. 

 

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 - 
načrt 

Indikatorji – 
realizirano do 
2018 

Indikatorji – 
realizirano v 
2019 
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Organiziranje posvetov, konferenc, 
okroglih miz. 

6. 11.  2018 1 1  

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

22. 5. 2018 1 1  

Predstavitev meril in aktivno 
sodelovanje pri pripravi meril VSŠ. 

15. 2. 2018  
2. 11. 2018 

2 2  

Organiziranje posvetov, konferenc, 
okroglih miz. 

12. 6. 2019 
21. 11. 2019 

1 posvet 
1 

konferenca 

 1 posvet 
1 konferenca 

Organizirati izobraževanje za 
predavatelje, člane komisije za 
kakovost, ravnateljev, direktorjev do 
2019 

24. 9. 2019 1  2 

Nuditi svetovanje na področju 
kakovosti. 

Po potrebi 
VSŠ in sproti. 

Po potrebi 
VSŠ in 
sproti. 

 Po potrebi VSŠ 
in sproti. 

Predstavitev meril in aktivno 
sodelovanje pri pripravi meril VSŠ do 
2019 

Po dogovoru 
z izvajalcem. 

1  1 

Svetovanja šolam pri vzpostavljanju 
in razvijanju sistema kakovosti. 

Po potrebi 
VSŠ in sproti. 

Po potrebi 
VSŠ in 
sproti. 

 Po potrebi VSŠ 
in sproti. 

Vodja PS: dr. Branko Škafar  

 
Posvet Kakovost v VSŠ: SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ 
V sredo, 12. 6. 2019, je med 9.30 in 13.00 dr. Branko Škafar v prostorih Šolskega centra Celje – 
predavalnica B13, vodil usposabljanje z nazivom Sistem vodenja kakovosti v VSŠ, na katerem je 
udeleženkam in udeležencem podrobneje predstavil naslednje tematike: 

 kakovost v VSŠ; 
 zahteve sistema vodenja kakovosti v VSŠ (vsebina, poslovnik kakovosti, anketiranje deležnikov 

šole, notranja presoja, samoevalvacija); 
 merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih - kratka predstavitev novih meril, predstavitev 

področij presoje, prve izkušnje, na kaj paziti pred (priprave na zunanjo presojo) in med zunanjo 
presojo. 

 V sklepnem delu je potekal še razgovor med udeleženci delavnice o kakovosti v posameznih 
VSŠ - izmenjava (dobrih in slabih) praks. 

 
Delavnica je bila namenjena predsednikom in članom komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 
v VSŠ. Delavnice se je udeležilo 15 oseb iz 13 različnih višjih strokovnih šol. 
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Delavnica Kakovost v VSŠ: NEW APPROACHES TO QA IN PHE 
V četrtek, 25. 4. 2019, je g. Bollaert na BIC Ljubljana, v Centru kulinarike in turizma KULT316 na delavnici 
New Approaches to Quality Assurance in Professional Higher Education odgovoril na najaktualnejša 
vprašanja o konceptu kakovosti v terciarnem strokovnem izobraževanju in kot aktivni soustvarjalec 
globalnih smernic na tem področju pojasnil, kaj lahko višje strokovne šole in tudi univerze pričakujemo 
na področju zagotavljanja kakovosti v prihodnje. 
 

         
 
Delavnica je bila namenjena ravnateljem višjih strokovnih šol, predsednikom in članom komisij za 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ. Delavnice se je udeležilo 17 oseb iz 10-ih različnih višjih 
strokovnih šol (9-ih javnih in 1 zasebne) ter ga. Martina Mravlja iz NAKVISa. 
 

Delavnica Kakovost v VSŠ: SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ IN NOVA MERILA 
NAKVISa 
V torek, 24. 9. 2019, je med 9.00 in 14.00 dr. Branko Škafar v predavalnici E15 na BIC Ljubljana, Cesta 
v Mestni log 47 v Ljubljani, izvedel delavnico z nazivom Usposabljanje za notranje presojevalce 
sistemov vodenja kakovosti, na kateri je udeleženkam in udeležencem podrobneje predstavil naslednje 
tematike: 

 predstavitev sistemov vodenja kakovosti, 
 pomen notranje presoje,  
 predstavitev dela notranjih presojevalcev,  
 praktično delo (priprava na notranjo presojo - izdelava vprašalnika in urnika notranje presoje, 

izvedba notranje presoje, priprava poročila o notranji presoji in nekaj primerov pravilnega 
ravnanja na notranji presoji). 

 
Namen delavnice je bil usposobiti udeležence, da lahko 
izvajajo notranjo presojo sistema vodenja kakovosti na svoji 
šoli, namenjena pa je bila tudi vsem, ki so želeli obnoviti svoje 
znanje na tem področju. Usposabljanja se je udeležilo 19 
oseb iz 11 različnih višjih strokovnih šol. Mnenja udeležencev 
o izvedeni delavnici so pozitivna, tovrstnih izobraževanj v 
organizaciji Skupnosti VSŠ si  udeleženci želijo še več. 
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KONFERENCA KAKOVOST V VSŠ 
9. konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah je potekala 21. 11. 2019 na Višji strokovni šoli za 
gostinstvo, velnes in turizem Bled na Bledu. 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 59 predstavnikov 36 različnih institucij - javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, 
študentov, podjetij, CPI, MIZŠ, NAKVIS. 
 

V uvodu je gostitelj mag. Peter Mihelčič, direktor Višje strokovne 
šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled pozdravil navzoče, 
predstavil institucijo in poudarila pomembnost dogodka za  vse 
navzoče. Predstavil je tudi skupino študentov, ki so sodelovali na 
32. konferenci AEHT v Splitu in dosegli odlične rezultate ter 
skupno 4 medalje. Pozdrav je izrekel tudi predsednik Skupnosti 
VSŠ, Alojz Razpet. V uvodnem pozdravu je sodelovala tudi vodja 
sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih na Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, mag. Katja Dovžak, ki je 

izpostavila pomembnost kakovosti v terciarnem strokovnem izobraževanju, povezovanja med 
ključnimi deležniki in medsebojno sodelovanje. Odraz tega sodelovanja je tudi strategija višjega 
strokovnega izobraževanja za obdobje 2020-2030, katera je trenutno v  medresorskem usklajevanju.    
 
Moto letošnje konference 'Komuniciranje med deležniki višjega strokovnega izobraževanja' je 
povezoval 3 plenarna predavanja: 

 Marko Lotrič, direktor LOTRIČ Meroslovje, d.o.o.,  ki je predstavil sistem kakovosti v podjetju 
LOTRIČ Meroslovje, d.o.o.. Njegovo podjetje je l. 2016 prejelo Priznanje Republike Slovenije za 
poslovno odličnost. 

 Andrej Poklič, direktor GKN Driveline Slovenija 
- podjetja, ki je bilo prejelo Priznanje 
Republike Slovenije za poslovno odličnost v l. 
2018. G. Poklič je predstavil sistem kakovosti v 
podjetju. 

 Tatjana Horvat iz Nacionalne agencije za 
kakovost v visokem šolstvu, je podrobneje 
predstavila usmeritve za izboljšave 
samoevalvacijskih poročil višjih strokovnih šol 
ter ECTS in spremljanja obremenitve 
študentov. 

 
 
Program se je nadaljeval s  podelitvijo Priznanj Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. 
Priznanje sta podelila mag. Gabrijela Kotnik in Alojz Razpet, ki sta se ob podelitvi priznanj vsem 
dobitnikom zahvalila in čestitala v imenu Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Mag. 
Kotnik je izpostavila, da so na razpis Skupnosti VSŠ pravočasno prispeli 4-je predlogi, po pozivu k 
dopolnitvi je bil posredovan še 1 dodaten predlog.  
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Dobitniki priznanj za leto 2019 so tako postali: direktor Višje 
strokovne šole Academia Maribor Žan Dapčevič za  izjemne 
dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja in 
izmenjavo dosežkov na področju višješolskega izobraževanja, 
diplomant Višje strokovne šole Prometne šole Maribor Mitja 
Lešnik za izjemne dosežke na področju razvoja višjega šolstva in 
študentka Višje strokovne šole Prometne šole Maribor Manuela 
Tibaut za izjemne dosežke na področju razvoja višjega šolstva.  

 

                       
Mag. Kotnik je poudarila, da se v Komisiji za kakovost in Upravnem odboru zavedajo, da obstaja in je 
še veliko zasluženih posameznikov, ki gradijo višje strokovno izobraževanje. Zato je pozvala članice, da 
sodelujejo tudi na prihodnjem razpisu.  
 
Sledile so 3 okrogle mize na teme: specializacija in prenova programov za prihodnost,  primeri dobrih 
praks spremljanja in zagotavljanja kakovosti ter vključevanje študentov v projektno delo. 
 
Okroglo mizo Specializacija in prenova programov za prihodnost je moderiral mag. Gregor Rak, 
sodelovali sta mag. Katja Dovžak (MIZŠ) in Majda Gartner (CPI). Namen okrogle mize je bil, da se odpira 
tema o prenovi programov in prenovi specializacij, s katero imajo VSŠ kar nekaj težav. V Sloveniji 
imamo 38 javno sprejetih študijskih programov, 65 višjih šol. Kar 28 programov je bilo sprejetih leta 
2007 in od takrat večina ni bila spremenjenih, posledično so zelo zastareli. Zadnja prenova je bila leta 
2015. Katja Dovžak (MIZŠ) je povedala, da je pot do novih študijskih programov oziroma prenove le-
teh jasna. Pobuda mora priti s strani delodajalca. Zadnji primer, sicer za izpopolnjevanje programa (s 
strani DOBA Maribor) je v teku in MIZŠ pri tem ne sodeluje. Prav tako po besedah Dovžakove MIZŠ ni 
seznanjen s pobudami o prenovi, vedo pa, da ima CPI na mizi v sklopu Evropskih socialnih skladov nekaj 
pobud za izpopolnjevanje javno veljavnih programov. Opozorila pa je tudi, da po izkušnjah MIZŠ je moč 
opaziti pomanjkanje komunikacije med zbornico, šolo in CPI. Majda Gartner (CPI) je povedala, da 
pobude prihajajo, da so nekateri programi v izdelavi oz. v pred-pilotni fazi izvajanja. Nataša Hafner 
Vojčić (MIZŠ) je še dodala, da je v načrtu 2020 program prenove, sicer s področja pametnih stavb, 
kozmetike, gradbeništva, ekonomije … Šole so opozorile še na problematiko predolgih rokov, kar daje 
delodajalcem vtis, da so šole neresne.  
 
Okroglo mizo primeri dobrih praks spremljanja in zagotavljanja kakovosti je vodila mag. Gabrijela 
Kotnik in sodelovali sta Maja Milas ter Tatjana Horvat. Predstavnici NAKVISa opozorita, da so strateško 
planiranje in cilji določeni preveč na splošno Cilji naj bi bili uresničljivi, konkretni, specifični, preverljivi 
in časovno umeščeni – kar največkrat pogrešajo. Dobro bi bilo zastavljeniiti manj strateških ciljev in bi 
ti bili bolje opredeljeni – predvsem bolj specifični, preverljivi in časovno umeščeni. Potem je lažje 
spremljanje uresničevanja teh ciljev in tudi spremljanje evalvacijskih učinkov. Akcijski načrti bodo 
morali biti čim bolj konkretni, s časovnico, kdo bo sodeloval in njegove odgovornosti – vključiti čim širši 
spekter sodelujočih. Naj se strateški svet formalno vključi v pripravo in oblikovanje strateškega načrta. 
Strateških ciljev se ne more prevesti z ene šole na drugo, saj morajo biti prilagojeni glede na specifike 
vsake posamezne šole. Cilj NAKVISa ni, da so  samoevalvacijska poročila enaka – vsaka VSŠ vključi tiste 
informacije, ki so za samo šolo in njene deležnike najbolj relevantne – pripravljajo ga šole zase in da 
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javnosti pokažejo svojo samooceno. Na osnovi tega ni smiselno, da bi pripravili tovrsten skupni obrazec 
za vse. Med razpravo udeleženci pridejo do sklepa, da je mogoče druga pot do podatkov organizacija  
osebnih srečanj z delodajalci (bolj sistematičen stik), kjer bodo VSŠ dobile bolj merodajne odgovore 
kot zgolj z anketnimi vprašalniki. NAKVIS opozori tudi, da je dokumentacija s strani VSŠ včasih 
preobsežna in predstavlja veliko obremenitev za podporne službe. Raje naj bo bolj usmerjena v 
vsebinsko presojo in naj se več pozornosti nameni sami vsebini kot nizanju kvantitativno pridobljenih 
podatkov. Predlaga, da se v v samoevalvacijsko poročilo vključi povzetek in spletna povezava do 
posameznih dokumentov, objavljenih na spletišču.  
 
Okroglo mizo je moderirala mag. Andreja Peserl med predstavniki šol. Razprava pokaže, da obstajajo 
različne oblike projektov po šolah, nekaj teh predstavljenih na spletnih straneh posameznih šol. 
Prometna šola Maribor predstavi strokovne projekte z gospodarstvom, ki jih izvajajo v sklopu 
izobraževalnega procesa. Hkrati so tudi diplomske naloge oblika projektov. Predstavnica Prometne 
šole Maribor Alenka Brlogar meni, da se za sodelovanje študent odloči s ciljem, da pridobiš več znanj 
in izkušenj: informativni dnevi, sodelovanje s podjetji, projektni tedni na šoli (od ideje do predstavitve 
izdelka), projekti z obštudijskimi aktivnostmi. Veliko vlogo ima motivacija, proaktivnost študenta in tudi 
možnost, da študenti sami oblikujejo aktivnosti projekta.  
 
Šolski center Slovenj Gradec je spodbujal študente, da pripravijo realne študije realnih naročnikov, s 
čemer pridobijo kreditne točke. Študenti ocenili izkušnjo kot izjemno pozitivno, vendar zahteva več 
časa in napora predavatelja. Šolski center Škofja Loka meni, da je nujno, da mora biti praktično 
izobraževanje povezati s pripravo diplomskega dela. G. Igor Hanc omeni, da so kot šola trenutno v fazi 
dogovarjanja s podjetji, kako projektno delo uvesti sistemsko v izobraževalni proces. Šolski center 
Celje, g. Peter Četina predstavi izkušnje sodelovanja s podjetji, ki so izkazale tudi slabosti: organizacija 
dogodkov (pomanjkanja časa s strani podjetij, čas procesa kamor se uvršča problem podjetja – motenje 
procesa, priznavanje in nagrajevanje študentov). BC Naklo omeni, da študenti poskušajo pripraviti 
izdelke že do faze prodaje, testirajo lastne ideje/zamisli skozi projektno delo. Udeleženci se strinjajo, 
da so primer dobre prakse učna podjetje, ki omogočajo medpredmetno povezovanje ter praktično 
izvedbo, kjer je projektno delo standard poučevanja. Težava je v nagrajevanju tako študentov in 
predavateljev v kolikor je to dodatna obveznost (in ne del izobraževalnega procesa). Obstaja realen 
kadrovski problem za izvajanje projektov. Slabost krajšega cikla je, da v 1. letniku predavatelji še ne 
poznajo študentov in njihovih realnih možnosti/interesov za projektno delo.   
 
Sledil je prispevek Jasmine Poličnik na temo Živeti projekte, kjer je bilo predstavljeno predstavljanje 
višjega strokovnega izobraževanja v tujini čez predstavitve projektov – predstavljata se kakovost in 
praktično izobraževanje kot specifiki višješolskega izobraževanja.  
 
V nadaljevanju konference je bilo predstavljenih 5 strokovnih referatov: Digitalno komuniciranje z 
deležniki za potrebe testiranja trga in upoštevanje GDPR (Sonja Kukman), Nemogoče je nekomunicirati 
(mag. Andreja Bizjak), Dodana vrednost v izobraževalnem procesu: Projekt "Učilnica na prostem" 
(Alenka Brlogar) in  Medpredmetno povezovanje v procesu izboljšave kompetenc bodočih diplomantov 
in uporaba kvalitativnih metodoloških pristopov (mag. Polona Žigon). Sledila je razprava, ki jo je vodila  
dr. Andreja Križman.  
 
Predlogi udeležencev: 

 - organizira se delavnica/izobraževanje o terminoloških pojmih in njihovih pomenih (strategija, 
vizija, strateški načrti ...) ter o različnih vrstah ciljev,  
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 - organizira se delavnica oz. izobraževanje o tem, kako učinkovito analizirati kvalitativno 
pridobljene podatke, kvalitativne metode (fokusne skupine, 
(poglobljen) intervju, osebna srečanja in razgovori ...), 

 - Skupnost VSŠ naj organizira tekmovanje iz podjetništva. 
 
Vsi referati so zbrani v Zborniku referatov, ki je pripravljen v elektronski 
obliki in objavljen na  https://www.skupnost-vss.si/wp-
content/uploads/2019/11/Zbornik_9.-konferenca_2019_f.pdf.     

 

   
 

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 - 
načrt 

Indikatorji – 
realizirano 
do 2018 

Indikatorji – 
realizirano v 
2019 

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

28. 11. 2019 1 predlog 
sprememb 

 1 predlog 
sprememb 

Sistemizacija delovnih mest. 28. 11. 2019 1 dogovor  1 dogovor 

Lokacija in sedež Skupnosti VSŠ. 28. 11. 2019 1 dogovor  1 

Pravila notranjega delovanja Skupnosti 
VSŠ. 

30.6. dokument  dokument 

Priprava standarda za notranjo oceno 
delovanja sekretariata. 

31. 3. 2019   1  1 ocenjevalni 
list 

Izdelava pravil za enakovredno 
sodelovanje javnih in zasebnih šol. 

28. 11. 2019   1 predlog 
sprememb 

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

stalno Pogodba MIZŠ   

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/11/Zbornik_9.-konferenca_2019_f.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/11/Zbornik_9.-konferenca_2019_f.pdf
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Animacija vključevanja članic v aktivno 
delovanje Skupnosti VSŠ. 

stalno Št. sodelujočih 
v razv. 

projektih 

  

Vodja PS: Alojz Razpet  

 

4.2 Organiziranje in opravljanje poslovnih storitev za članice Skupnosti VSŠ 

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 - 
načrt 

Indikatorji – 
realizirano 
do 2018 

Indikatorji – 
realizirano v 
2019 

Formiranje tima. 30. 6.  2017  1 seznam  1 seznam 

Podati pobudo MIZŠ, da začne s 
pripravo Strategije. 

22. 8. 2017  1 srečanje  12 srečanj 

Sodelovanje pri pripravi Strategije 
razvoja višjega šolstva. 

V obdobju 
do 8. 11. 

2019 

3 predstavniki  3 
predstavniki 

Izvedeni dogodki (posveti) V obdobju do 
16. 10. 2019 

6  7 

Srečanje zasebnih VSŠ 15. 7. 2019   1 

Potrditev dokumenta s strani MIZŠ V obdobju 
do 8. 11. 

2019 

1  1 

Vodja PS: dr. Blanka Vombergar  

 

Projekt se povezuje z aktivnostmi delovne skupine za pripravo Strategije višjega strokovnega šolstva 
2020-2030. Dokument je bil oddan na MIZŠ 8. 11. 2019. 

 

Strategija razvoja višjega strokovnega šolstva 2020-2030 
 
Delovna skupina Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v okviru priprave Strategije razvoja 
višjega strokovnega šolstva 2020 – 2030 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. 
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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 
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/.  
 
V letu 2019 smo sodelovali: 

 3 srečanja delovne skupine MIZŠ za pripravo Strategije VSŠ, 
 6 srečanj s predstavniki MIZŠ in ORVI (zunanji svetovalci), 
 javna tribuna za predstavitev Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2020 – 2030, 
 2 delavnic z ORVI.  

 

Javna predstavitev osnutka Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2020 – 

2030 

Javna predstavitev osnutka Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2020 – 2030 je potekala v 
sredo, 16. 10. 2019, med 9.00 in 12.30 na Šolskem centru Ljubljana (Aškerčeva cesta 1, Ljubljana) v 
predavalnici 013. Namen javne predstavitve je bil seznanitev udeležencev z analizo aktualnega stanja 
višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji ter predstavitev osnutka Strategije. O slednji je 
potekala javna razprava s strani ključnih deležnikov s ciljem usklajenega razvoja višjega strokovnega 
šolstva v Sloveniji. 
 
Javne predstavitve se je udeležilo 50 udeležencev, in sicer predstavniki različnih višjih strokovnih šol, 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS, 
NAKVIS-a, Skupnosti VSŠ, Centra za poklicno izobraževanje, Gospodarske zbornice Slovenije (Centra za 
poslovno usposabljanje), podjetja ORVI Consultus d.o.o. in Andragoškega centra Slovenije. 
 

Udeleženke in udeležence je uvodoma pozdravila ga. Elvira Šušmelj, 
generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter 
izobraževanje odraslih na MIZŠ RS. Zahvalila se je za veliko 
zainteresiranost in številčno udeležbo. Izpostavila je, da je Strategija 
razvoja višjega strokovnega šolstva 2020 – 2013 (v nadaljevanju 
Strategija) zastavljena kot splošen dokument, a ministrstvo ga je 
odločeno v obdobju njegove veljavnosti realizirati. 

                          
Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, je 
poudaril, da je višje strokovno izobraževanje v dobrih dvajsetih letih 
izvajanja »dobilo svojo domovinsko pravico«, a je kljub temu nujno, da 
v slovenskem izobraževalnem prostoru najde svojo differentio 
specifico in se na ta način uveljavi v slovenski javnosti – minister je 
poudaril, da si mora višje strokovno izobraževanje nujno oblikovati 

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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jasno identiteto in odgovoriti na vprašanje, v čem se bistveno razlikuje od drugih delov terciarnega 
izobraževanja. 
 
Višje strokovno izobraževanje se je v dobrih dvajsetih letih delovanja izoblikovalo v kakovosten 
samostojen del terciarnega izobraževanja in enega ključnih akterjev povezovanja izobraževanja z 
gospodarstvom, kar mora nedvoumno sporočati ciljnim javnostim. Pri oblikovanju študijskih 
programov morajo glede na potrebe trga dela razmišljati tako o kratkoročnih kot dolgoročnih rešitvah 
ter pri tem upoštevati potrebe po specifičnih kompetencah študentov. Njihov pogled mora biti resno 
usmerjen v prihodnost (katere so kompetence, ki jih bomo potrebovali čez 30 let), pri čemer bi lahko 
VSŠ sodelovale z GZS in SRIP-i, ki to že raziskujejo. 

 
 

 
 

G. Mitja Cimerman iz podjetja ORVI Consultus d.o.o. je predstavil ključne elemente Strategije ter 
analize aktualnega stanja višjega strokovnega izobraževanja. Poudaril je številne priložnosti za razvoj 
VSŠ ter kot temeljne prednosti izpostavil visoko zaposljivost diplomantov in fleksibilnost glede na 
aktualne potrebe trga dela. Že kmalu bo na trgu dela primanjkovalo kadrov, ki jih lahko izobrazijo prav 
VSŠ. 
 
Strinjal se je, da je nujno vzpostaviti prepoznavno identiteto višjega strokovnega izobraževanja v 
slovenskem prostoru ter krepiti socialna partnerstva. Izpostavil je vlogo Skupnosti VSŠ pri povezovanju 
vseh deležnikov na področju razvoja VSŠ in uresničevanja strateških ciljev. 
 
Sledila je razprava udeleženk in udeležencev, ki jo je moderiral g. Egon Pipan, ravnatelj ŠC Nova Gorica, 
VSŠ. Na MIZŠ so bile oddane zbrane pripombe udeležencev.  
 

Srečanje zasebnih višjih strokovnih šol 
 
Srečanje zasebnih višjih strokovnih šol “Izzivi in rešitve višjega strokovnega šolstva Republike Slovenije 

– Stališče zasebnih višjih strokovnih šol” je potekalo v Ljubljani, dne 15. 7. 2019. Udeleženci so na 

srečanju pripravili skupno izjavo o izzivih in predlagali rešitve. Izjava je dostopna na 

https://www.skupnost-vss.si/srecanje-zasebnih-visjih-strokovnih-sol/ in stališča so bila predstavljena 

v okviru priprave Strategije VSŠ (predstavnikom MIZŠ, članom delovne skupine).  

 
 

4.4 Izobraževanje delavcev 
 
Namenski cilj: 

- izvajanje spopolnjevanja ravnateljev, predavateljev, referentov. 

https://www.skupnost-vss.si/srecanje-zasebnih-visjih-strokovnih-sol/
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Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji - 
načrt 

Indikatorji – 
realizirano 
do 2018 

Indikatorji – 
realizirano v 
2019 

Priprava načrta spopolnjevanja 
(digitalizacija, PAI – CPI in MentorTrain, 
inovativne učne metode)  

31. 11. 2018 1  1 

Izobraževanje za E+ koordinatorje  13. 6. 2019   1 

Izvedena delavnica za VSŠ za SCHE 19. – 20. 9. 
2019 

  1, 10 
predstavniko

v VSŠ  

Vodja PS: Jasmina Poličnik 
 
Sklep: Določena izobraževanja so 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. 
- V okviru PRI usposabljanja potekajo po posebnem projektu 3.1. 

Prednostna področja: 
- Izobraževanje za referente 
- Izobraževanje osebja za delo s študenti s posebnimi potrebami 
- Izobraževanje za organizatorje PRI 
- Izobraževanje vodstvenih delavcev (zakonodajne spremembe, internacionalizacija, tuj jezik, 

usposabljanje za odnose z javnostjo in upravljanje z medijskimi kampanjami) 
- Izobraževanja in usposabljanja za predavatelje na področjih: digitalizacija, inovativne učne 

metode poučevanja, podjetništvo in kreativnost, kakovost, internacionalizacija 
- Izvajanje svetovalne dejavnosti za predavatelje in osebje 
- Usposabljanje mentorjev PRI 

Organizacija izobraževanj se bo prilagajala potrebam VSŠ in zmožnostim sofinanciranja Skupnosti VSŠ.  

 

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 
- načrt 

Indikatorji – 
realizirano 
do 2018 

Indikatorji – 
realizirano v 
2019 

Formiranje tima. 19. 6. 2017  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. 2017  1 predlog 
kodeksa 

 

Strategija internacionalizacija VSŠ 25. 10. 2018  1  

Promocija programov E+ za 
študente in predavatelje. 

tekoče 2  11 
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Izvedena ECHE evalvacija konzorcija 5. 12. 2019   1 

Sodelovanje pri pripravi sprememb 
zakonskih in podzakonskih aktov 

Tekoče   - 

Vodja PS: Žan Dapčević  
 
Teme PS: 

 Postopki in navodila za akreditacijo programov, imenovanje predavateljev, nadzor.  
 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 Odprava 

administrativnih ovir za izvajanje mednarodnih višješolskih strokovnih programov  

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

 Posodobitev postopka za imenovanje mednarodnih predavateljev višjih strokovnih šol 
 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 

 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) 

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

 Določitev pogojev za izvedbo slovenskih višješolskih strokovnih programov v tujini 

 

 

 

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 

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

Po potrebi. 1 poročilo  
(v nadaljevanju) 

Prenova CGP VSŠ in predstavitev 21. 11. 2019 1 CGP, 1 predstavitev 

Vodja PS: dr. Marijan Pogačnik  

 

Dolgoročni cilji: 

 postati prepoznavne institucije v slovenskem in mednarodnem prostoru, 
 prepoznavnost VSŠ programov med dijaki, študenti in delodajalci. 



                                                                            

                                                                                                             Živi svoje sanje, ciljaj višje! 

 

 
SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2019    stran 45 

 

Kratkoročni cilji: 

 izdelati strategijo za promocijo Skupnosti VSŠ, 
 povečati uporabo sodobnih komunikacijskih orodij, 
 izdelati promocijsko gradivo za predstavitve, 
 zagotoviti večjo medijsko prisotnost v slovenskem prostoru, 
 spremljati objave. 

Kazalniki 

Dejavnost Časovni okvir 
Načrtovani kazalnik 

2019 
Realiziran kazalnik 

2019 
Načrtovani kazalnik 

2020 

Izdaja Novičk 
Skupnosti VSŠ 

Januar – 
december 

5x e-izdaj Redno obveščanje 
po mailu 

5x e-izdaj 

Promocija VSŠ 
programov 

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

1x sejem 
3x SŠ 
3x svetovalni 

delavci 
2xSSVKO (KC, 

ZZRZS) 

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

Sodelovanje na 
predstavitvah ZRSZ 

Marec – 
december 

Odziv na povabilo Odziv na povabilo Odziv na povabilo 

Priprava, izdelava 
in distribucija 
promocijskega 
gradiva 

Januar – 
december 

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

1x prenova CGP 
2.000x plakati  
15x banner 
70x koledar 
200x informacijski 
letaki 
500x RFID zaščitni 
etui  
1.200x nalepke za 
telefon in laptope  
5.000x zakovice  
500x mape  
30x mošnjiški  
70x knjižno kazalo  

1x2000 info brošura 
1x katalog VSŠ s 
programi 
5x »baner« 
70x koledar 
500x kemični 
svinčniki 
1 roll up 
 

Promocija 
Skupnosti VSŠ v 
novinarskih, 
strokovnih in 
spletnih medijih 

Januar – 
december 

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

2x izjava za medije 
9x članek  
30x spletne objave 
3x FB sponzorirana 
objava 
 

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

Dogodki   2x okrogla miza 
1x novinarska 
konferenca 
1x foto in video 
natečaj 

1x okrogla miza 
 

2x okrogla miza 
1x novinarska 
konferenca 
2x nagradna igra 

 

Izvedeni promocijski dogodki: 
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11. INFORMATIVA 

Med 25. in 26. januarjem 2019 je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal že 11. sejem 
Informativa, slovenski sejem izobraževanja in poklicev, ki vsako leto mladim predstavi široko ponudbo 
izobraževalnih možnosti, na voljo v Sloveniji in tujini. Sejma se je poleg Skupnosti VSŠ udeležilo še 7 
višjih strokovnih šol: Višja strokovna šola Academia Maribor, Šolski center Srečka Kosovela Sežana, 
Šolski center Škofja Loka, Šolskei center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Šolski center Kranj, 
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled ter Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes 
Ljubljana.  S samostojno prijavo so sodelovale še  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Inštitut in 
akademija za multimedije Ljubljana, Biotehniški center Naklo, Abitura, GEA College CV, Šola za 
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Ljubljana. V letošnjem letu jo je obiskalo več kot 
25.000 obiskovalcev, med njimi kar 2.000 otrok v okviru vodenih ogledov, ki so si lahko ogledali 
ponudbo več kot 250 izobraževalnih programov, 18 predstavništev iz tujine in kar 13 zaposlovalcev v 
okviru Moje prve zaposlitve. 

V ta namen promocijske podpore je bil oblikovan dodatne promocijski material (letaki, plakati).  

 

Na 11. Informativi so imeli obiskovalci stojnice Skupnosti VSŠ priložnost narediti tudi t.i. selfi na 
Fotoboxu, ki je zelo priljubljen med mladimi. Fotografijo so prejeli tako v fizični obliki (z napisom Živim 
svoje sanje, CILJAM VIŠJE), kot na njihove elektronske naslove skupaj s povezavami in predstavitvijo 
višjih strokovnih šol. 

 

PRINTBOX 

Višješolski študijski programi se od decembra 2018 do februarja 2019 oglašujejo tudi na zaslonih 

Printbox tiskalnikov ki se nahajajo v dijaških domovih, knjižnicah, nakupovalnih središčih, bencinskih 

servisih in drugod po vsej Sloveniji.  

 

3 PREDSTAVITVE SVETOVALNIM DELAVCEM 

Med 4. in 6. februarjem so potekala vsakoletna strokovna srečanja šolskih svetovalnih delavcev 
srednjih šol s sodelavci visokošolskih prijavno-informacijskih služb Univerze v Ljubljani, Univerze v 
Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici ter Višješolske prijavne službe. V 
letošnjem letu smo se srečanja v Ljubljani (5. 2.) in v Mariboru (4. 2.) udeležili tudi s Skupnostjo VSŠ, 
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kjer je strokovna sodelavka Vesna Alaber predstavila svetovalnim delavcem predvsem prednosti vpisa 
v višješolske študijske programe in prenovljeno spletno stran, kjer je moč najti več dodatnih 
informacij. Monika Vohl iz Višješolske prijavne službe je predstavila postopek vpisa ter novosti razpisa 
za leto 2019/2020. 

PREDSTAVITEV OECD IN KC UL 

V torek, 18. junija 2019 je v sklopu projekta “Review on tackling inactivity and unemployment among 
youth” potekalo srečanje s predstavniki OECD, Univerze v Ljubljani in MIZŠ, kjer smo s strani Skupnosti 
VSŠ predstavili višješolski izobraževalni sistem, višje strokovne šole in aktivnosti kariernih centrov. 
Poudarili smo predvsem dobro sodelovanje z gospodarstvom, rezultate opravljene analize diplomatov 
in praktično izobraževanje. Predstavili smo rezultate opravljenega projekta, ki smo ga izvedli v letu 
2018 in načrtovane aktivnosti, katerih se bomo lotili v letu 2019. OECD so bili predstavljeni zbrani 
podatki: 

- analiza VSŠ diplomantov po programih, 

- vpisni podatki VSŠ študentov, 

- rezultati raziskave Evroštudent VI.  

Izpostavili  smo, da so bili na ravni šol zaznani izzivi glede študentov s posebnimi potrebami, saj nimamo 
sistemsko urejenega pristopa (težava na infrastrukturni ravni, ni sistemske podpore, pač pa bolj 
odvisno glede navdušenosti posameznikov). Enaka sistemska neurejenost je zaznana na področju 
vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja. 

 

SODELOVANJE V NACIONALNI TOČKI VKO 

26. 9. 2019 in 3. 12. 219 sta bili izvedeni 2 srečanji nacionalne točke za Vseživljenjsko karierno 
orientacijo, ki jo povezuje MIZŠ. Andreja Bizjak je predstavila projekt Vzpostavitev in delovanje 
kariernih centrov na višjih strokovnih šolah. V sklopu projekta je Skupnost VSŠ v sodelovanju z ožjo 
projektno skupino in predstavniki višjih strokovnih šol med drugim oblikovala Model delovanja 
kariernih centrov, izvedla posvetovanja z delodajalci, s ciljem pregledati in uskladiti kompetence v 
študijskih programih, oblikovala oz. nadgradila strokovna gradiva, podlage in baze podatkov za 
kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore 
celostnemu razvoju kariere, izvedla karierna svetovanja študentom z namenom preverjanja ustreznosti 
Smernic za izvajanje kariernega svetovanja na višjih strokovnih šolah in načrta za karierni intervju, 
pripravila načrt predstavitve delodajalcev za izvedbo predstavitev za študente, organizirala 
usposabljanja za karierne svetovalce ter izobraževanja za študente, pripravila in evalvirala 
metodologije za vzpostavitev sistema za delovanje kariernih centrov, sodelovala pri izvedbi 
Višješolskega srečanja študentov Slovenije, na katerem so na okrogli mizi svojo uspešno karierno pot 
predstavili diplomanti višjih strokovnih šol. Projekt je med drugim pokazala, da 1/3 VSŠ še vedno nima 
formalno vzpostavljenega kariernega centra, zgolj 1/2 VSŠ izvaja aktivnosti KC načrtovano in 
organizirano, svetovanja izvaja deloma neustrezen profil osebja. VSŠ sicer izvajajo dejavnosti KC, 
vendar nesistemsko, priložnostno. Imajo določene vire, lasten interes, vzpodbudno lokalno okolje ter 
pravno podlago. Skupnost VSŠ je izpostavila, da je nujno potrebna sistemska ureditev ter predstavila 
potrebe in pobude VSŠ: delovno mesto kariernega svetovalca naj bo urejeno sistemsko, karierni 
svetovalec mora imeti status zaposlenega na VSŠ (zajemati mora vsaj 10 % delež zaposlitve kariernega 
svetovalca oziroma 1 osebe na 150 študentov, kar je v skladu s priporočili EU za osebo, ki izvaja 
vseživljenjsko karierno orientacijo. Med drugim je bila predlagana izobrazba in osvojene kompetence: 
psiholog/pedagog/andragog/svetovalni delavec oziroma predavatelj strokovnega predmeta v 
programu, v katerem se izobražuje študent, ki je dodatno usposobljen s področja vseživljenjske 
karierne orientacije (npr. strokovni izpit iz VKO, strokovni izpiti z VŽU ipd.), zaželeno je poznavanje trga 
dela in izkušnje dela z delodajalci ter izkušnje s svetovanjem. 

 

https://www.skupnost-vss.si/moja-kariera/o-projektu/
https://www.skupnost-vss.si/moja-kariera/o-projektu/
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PREDSTAVITEV SŠ v CELOVCU 

19. februarja 2019 smo se na sekretariatu že 5. leto zapored udeležili predstavitve možnosti študija v 
Republiki Sloveniji za dijake 3 avstrijskih šol: Višji šoli za gospodarske poklice v Št. Petru, Dvojezični 
zvezni trgovski akademiji ter Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu. Srečanje 
organizira Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu in konzulka Jasna Goličič Bakovnik. 
Predstavitve se je udeležilo okrog 70 dijakov, ki zaključujejo zadnji letni srednje šolskega programa. S 
strani Skupnosti VSŠ so jim bile predstavljene prednosti višješolskega študija, specifika in rokovnik 
vpisa ter osnovne informacije o višjih strokovnih šolah. V letu 2018/2019 so bili vpisani 3 študenti, ki 
so zaključili srednješolsko izobraževanje v Avstriji. Poleg Skupnosti VSŠ so možnosti študija 
predstavljale še Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza v Novi Gorici. Za vpis v višje 
strokovne šole je izrazilo kar nekaj dijakov, predvsem jih je zanimala organizacija praktičnega 
izobraževanja. Za vpis so izrazile zanimanje 3 dijakinje. 

 

Objave v medijih: 

 PR-članek je bil objavljen na spletnem portalu RTVSlo.si in je dosegel 75.000 prikazov, 115 
branj in 33 klikov na povezavo članka,  

 Zadnji prijavni rok za vpis na višje šole 2019/2020, objava na: sta.si, 24ur.com, 

Sobotainfo.com, Demokracija.si, Dnevnik.si, net-tv.si, mojaslovenija.net, vimeo.com, 

dostop.si, maribor24.si, rtvslo.si, dijaskisvet.si, mbreport.si, student.si, rtvslo.si, skupnost-

vss.si, racunalniske-novice.com,  

 Študent 2019, spletna stran www.student.si – objava pasic in PR članka, E-novice in FB 
objava,  

 Delo, 27. 8. 2019, 
 Fax vpisnik (fizična izdaja, PR članek in pasica na www.DijaškiSvet.si), doseg: 14.419 dijakom 

na 156 gimnazijah in srednjih šolah, 
 Revija Dijak, PR članek 9. 9. 2019, fizična izdaja, 

Računalniške novice, 6 objav, v obdobju 10. 5. – 31. 12. 2019, 6.834 ogledov. 
 
Priprava in izdelava promocijskega gradiva: 

 oblikovanje celostne grafične podobe VSŠ, 
 plakati višješolsko strokovno izobraževanje, 
 informacijski letaki, 
 kemični svinčniki, 
 RFID zaščitni etui, 
 zalepke za telefon in laptope, 
 zakovice, 
 mape, 
 bannerji, 
 mošnjiški, 
 knjižno kazalo. 

 

Spletna stran in socialna omrežja: 
Promocijske aktivnosti so potekale preko Facebook-a (objave na Facebook strani Skupnosti VSŠ: 
@skupnost.vss). Doseg: v povprečju smo dosegli 338 oseb dnevno, skupaj 123.502 osebi – organskega 
dosega je 47.121 oseb, plačljiv doseg je 77.597 oseb. Od tega je angažiranih oseb 6.031 (delile vsebino, 
komentirale, se odzvale …). Skupno smo povečali število sledilcev iz 421 na 730 na dan 31. 12. 2019. 
Na FB profilu se je objavilo 152 objav, kar je povprečno 2,9 objav tedensko.  

http://www.student.si/
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Najbolj brane objave: 

- 04/08/2019 - 🎓 Izberi svoj ŠTUDIJSKI PROGRAM: http://www.skupnost-vss.si/seznam-visjih-
strokovnih-sol/ #ciljajVIŠJE  (9.072 doseženih oseb in 118 odzivov), 
- 05/08/2019 - ‼️ Drage študentke in študenti, v imenu Pedagoški inštitut/Educational Research 
Institute in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vas prosimo za sodelovanje v raziskavi 
EVROŠTUDENT VII - Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov/k v Evropi. (7.954 doseženih oseb 
in 146 odzivov), 
- 02/26/2019 - Erasmus podira vse rekorde, več kot 2.200 slovenskih študentov je potovalo v tujino in 

za program Erasmus bo namenjenih kar 45 milijard! 👍😃 (7.864 doseženih oseb in 42 odzivov).  

Vzporedno na FB strani Skupnosti VSŠ se dnevno promovirajo višje strokovne šole.  

Digitalna promocijska akcija: Skupnost VSŠ je v obdobju od 6. do 26. avgusta 2019 preko iPROMa 
izvedla z medijskega vidika zelo uspešno digitalno kampanjo za promocijo vseživljenjske karierne 
orientacije in drugega prijavnega roka, kar med drugim potrjujejo spodnji parametri: 

 presežena realizacija prikazov oglasnih kreativ (PR-članek, spletni oglasi, (mobilne) spletne 
pasice): načrtovanih 1.958.000 prikazov, realiziranih kar 2.632.044 prikazov oglasnih kreativ 

 PR članek: 60.000 prikazov, 222 branj članka in 10 klikov na povezavo, 

 dobra stopnja odzivnosti - RPK mobilnih in spletnih pasic 2.557.044 prikazov, 4.910 klikov in 
174.886 dosega).    

 s kampanjo doseženih 141.392 unikatnih spletnih uporabnikov. 
 
Spletni oglasi in pasice so se prikazovale na različnih dobro obiskanih spletnih medijih in portalih, med 
njimi na: Studentski.net, Dijaski.net, Delo.si, Dnevnik.si, Vecer.com, zurnal24.si, Aktivni.si, Svet24.si itd. 

 

 

Skupaj je bilo doseženih 2.632.044  prikazov na spletnih medijih in mobilnih aplikacijah, 4.943 klikov in 
141.392 dosega.  
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Prenovljena je celostna grafična podoba in spletna stran Skupnosti VSŠ. 

V l. 2019 smo uvedli enotno znamko Višje strokovne šole in izdelano celostno grafično podobo: 
 

 
  

                                  
Druge aktivnosti: 

 Ažuriranje informacij na spletni strani.  
 Nadgradnja celotne strani (vsebinska, grafična in tehnična ureditev). Rezultati v l. 2019: 

13.380 obiskov in 22.222 pregledanih strani, skupno je 5.985 unikatnih uporabnikov - od 
česar 3.558 novih uporabnikov. Povprečno je 1,35 obiska na uporabnika in 3,71 obiskanih 
strani na uporabnika. Povprečno trajanje obiska je 1 minuti in 27 sekund. Največ uporabnikov 

prihaja iz Slovenije (3.657) in vstopajo preko https://www.skupnost-vss.si/studijski-
programi/, kar oglašujemo preko različnih promocijskih kanalov. Druge države uporabnikov: 
ZDA, Rusija, Italija, Hrvaška, Avstrija, UK, Nemčija, Ukrajina in Španija.  

 Izvedena je bila digitalna promocija v času 2. roka za vpis v VSŠ., kjer je bil objavljen 1 
promocijski članek. 

 

Osrednje teme promocijskih aktivnosti: promocija 1. in 2. roka za vpis na višje strokovne šole, 
promocija/predstavitev višješolskega izobraževanja in prednosti višješolskega izobraževanja; visoka 

Primarni barvni 
sistem

Svetlo zelena Temno siva Bela
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zaposljivost višješolskih diplomantov, praksa v tujini, karierni centri, Erasmus+, Apprentice Track in 
ApprenticeshipQ orodja. 

 

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) 

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

se uvrstijo v 1.4 Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov VSŠ. 
 

5.2   Tematske »poletne« šole na mednarodni ravni  

Namenski cilj: 

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

Aktivnosti Datum 
realizacije 

Indikatorji 

Vzpostaviti projektno skupino. 30. 3. 2017 1 

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

31. 5. 2018 1 

Vodja PS: Mojca Jošt 

 

5.3 Organiziranje študentov Višjih strokovnih šol - tekmovanja 

Namenski cilj: 

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

Aktivnosti Datum realizacije Indikatorji 

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

29. 6. 2017 1 seznam 

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

9. 9. 2017 1 analiza 

Vodja PS: Lidija Grmek Zupanc  

 

5.4   Internacionalizacija (študentsko sodelovanje)  

Namenski cilj: 

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

Aktivnosti Datum realizacije Indikatorji 

Spodbujanje mobilnosti študentov (zlasti na tem področju 
neaktivnih šolah), sodelovanja na mednarodnih strokovnih 
dogodkih (npr. strokovne konference z namenom izmenjava 

Stalna naloga 
konzorcija 

5 
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izkušenj (tudi z mobilnosti), znanj in spretnosti, promocija 
poklicev in VSŠ izobraževalnih programov …). 

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

31. 5.  1 dogovor 

Pomoč šolam pri vzpostavitvi transparentnega postopka za 
mobilnosti 

Stalna naloga 
konzorcija 

Stalna naloga 
konzorcija 

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

Stalna naloga 
konzorcija 

Stalna naloga 
konzorcija 

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

Stalna naloga 
konzorcija 

Stalna naloga 
konzorcija 

Vodja PS: Žan Dapčevič 

Projekt se povezuje s projekti Erasmus+ konzorcija za mobilnost.  

 

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. 

31. 12. 
2019 

1 

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

31. 12. 
2019 

1 

Vodja PS: mag. Gregor Rak 

Projekt se povezuje s projektom Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov na VSŠ. 

 

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. 
2017 

1 

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

 

 

Kot B projekti so bili opredeljeni: 

2.2 Sooblikovanje normativov v VSŠ 

2.3 Aktivno sodelovanje VSŠ pri razvoju študijskih programov za izpopolnjevanje  

2.4 Prenova obstoječih programov 

3.3 Primerljivost podatkov med višjimi šolami 

5.2 Tematske »poletne« šole na mednarodni ravni 

 

Projekta 1.2 Posvet za delodajalce in 5.1 Dan odprtih vrat višjih strokovnih šol (izmenjava znanj in 
spretnosti) sta bila umeščena v projekt 1.4 Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov VSŠ. UO 
Skupnosti VSŠ je izločil projekt 3.5 Uskladitev standarda zahtevnosti VSŠ diplom. 

 

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 – tudi na srečanju z 
ministrom dr. Jernejem Pikalom 13. 2. 2019.  
 
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 Javni predstavitve 
strategije višjega strokovnega šolstva 2020-2030, 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.  
 

Svet RS za visokošolstvo 
2. seja Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo se je udeležila predstavnica Skupnosti VSŠ, generalna 

sekretarka Jasmina Poličnik. Seja je potekala 4. oktobra 2019 v Ljubljani. Osrednja tema srečanja je bila 

predstavitev vizije evropskega visokošolskega prostora, katero je predstavila dr. Erika Rustja iz MIZŠ. 

Udeleženci so razpravljali in potrdili usklajeno prioritetno listo vsebin, ki jim mora BFUG (Bologna 

Follow Up Group) slediti in sicer zapovrstjo: financiranje, raziskovalna dejavnost, inovativno, prožno in 

ustrezno učenje in poučevanje, digitalizacija, internacionalizacija in mobilnost, družbena vloga 

visokega šolstva, odprtost visokega šolstva, upravljanje in avtonomija, vseživljenjsko učenje. 

 

Koordinacijsko telo za poklicno in strokovno izobraževanje MIZŠ 

18. decembra 2019 je v prostorih MIZŠ v Ljubljani bila sklicana seja koordinacijskega telesa za 
usklajevanje nalog na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, kjer sta mag. Tina Klarič in 
Helena Žnidarič iz CPIja predstavili Evalvacija in ostale aktivnosti poskusnega izvajanja vajeništva.  
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Predstavljen je bil Vpis v šolsko leto 2019/20. Alojz Razpet iz Skupnosti VSŠ pa je predstavil osnutek 
Strategije višjega strokovnega izobraževanja 2020-2030.  

 

Projekt EVROŠTUDENT VII 

2. aprila 2019 je potekala 2. seja Projektnega sveta EVROŠTUDENT VII v prostorih MIZŠja. Prisotni smo 
potrdili načrt izvedbe raziskave: časovni načrt in načrt obveščanja študentov za sodelovanje v raziskavi. 
Dogovorili smo kriterije za vključitev študentov za uravnoteženje vzorca odgovorov ter jezik vprašalnika 
(ki naj bo slovenski). Predstavljeno nam je bilo tudi kdo hrani končne podatke in v kakšni obliki. Prisotni 
smo razpravljali predvsem o nivoju osebnih podatkov in obliko podatkov, ki bo na voljo raziskovalcem 
zaradi GDPRja. Hkrati so se odpirali pomisleki glede promocijskih aktivnosti in financiranja (v prejšnjem 
obdobju je financiral aktivnosti ŠOS).   
 

Sestanek Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo 
26. septembra 2019 je v prostorih MIZŠ 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. Predstavili smo projekt Sofinanciranja dejavnosti za 
kakovostno izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije, namen, cilje, ožjo strokovno 
skupino, na razpisu izbrane višje strokovne šole ter izvedene in načrtovane aktivnosti do konca 
projekta. Udeleženci so bili obveščeni, da se pripravljajo novi opisi poklicev in novosti v okviru 
platforme Moja izbira. Glede na to, da je ta platforma financirana iz projektnih sredstev in je osrednja 
informacijska točka za karierno orientacijo je potrebno zagotoviti tudi dolgoročno vzdrževanje in 
delovanje te platforme. Novi priročniki so objavljeni na spletni strani VKO točke za pripadajoče delovne 
liste pa je potrebna pisna prošnja na VKO točko. V okviru Multi faktorske baterije testov so na voljo 
računalniški testi za pomoč pri karierni orientaciji, in določanju prednostnih področij posameznikov. V 
okviru projektov Pogum in Podvig je osnovana skupina svetovalnih delavcev za razvijanje indikatorjev 
in meril za nakazovanje talentov. Pripravlja se tudi konferenca za šolske svetovalne delavce aprila 2020, 
programska skupina vabi k predlaganju predavateljev in sodelovanje s kadroviki iz gospodarstva na 
konferenci. Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva bo ponovno organiziran, uporabljena bo 
aplikacija za prijavo. Do 8. oktobra so odprte prijave za podjetja, od 4. novembra bo aplikacija odprta 
za posameznike. ACS v okviru projekta ISIO organizira 180 nacionalnih dogodkov za dvig izobrazbene 
ravni. Promocija poteka tudi preko oddaje Dobro jutro, ki se je pokazala kot učinkovito sredstvo za 
naslavljanje tovrstne ciljne skupine. Svetovanje za zaposlene je projekt, ki je preko spletne platforme 
zelo obiskan. Projekt Vključevanje oseb pred izgubo zaposlitve skrbi za povečanje kariernih možnosti 
zaposlenih pred izgubo zaposlitve SPIRIT. Projekt ASI usposabljanja starejše zaposlene. Prihodnost 
sodelovanja CPI na področju VKO je trenutno neznana. Delo je do sedaj bilo predvsem osredotočeno 
na osnovne šole za zvišanje vpisa v srednje poklicne in tehniške šole. Potrebno je delo razširiti srednje 
in višje šole. Prav tako je potrebno sistemsko urediti sodelovanje CPI na področju VKO. S tem v zvezi je 
bil sprejet sklep skupine naslovljen na CPI, MIZŠ in MDD. Zavod RS za šolstvo je nosilec ESS projekta 
Prenova kariernega usposabljanja učiteljev. V okviru tega se ustanavlja skupina v katero so vključeni 
vsi javni zavodi (CPI, RIC, ACS, …) pod vodstvom Mihe Lovšina. Višje strokovne šole so bile iz projekta 
izpuščene zaradi tega je smo opozorili na to popravek te pomanjkljivosti, ki jo je podprla tudi vodja 
sektorja, Katja Dovžak. Financiranje se prične z letom 2020. Predstavljen je bil Komunike 9. 
mednarodnega kongresa ICCDPP 2019 na katerem je sodelovalo 160 delegatov iz 34-ih držav sveta, 
UNESCO, OECD, Evropske komisije, Evropskega centra za usposabljanje in Evropskega centra za razvoj 
poklicnega usposabljanja. Komunike je obsega 12 predlogov na štirih tematskih področjih. Komunike 
je priložen v angleščini, prevod bo pripravljen in objavljen na VKO točki. 
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Pripravljena je tudi Slovenska priredba etičnih smernic IAEVG, katero bodo člani skupine VKO pregledali 
in podali morebitne pripombe do naslednjega srečanja. Januarja bo redni letni Posvet za svetovalne 
delavce. Do novembra lahko predlagamo operativne vsebine za predstavitev na posvetu. 

3. decembra 2019 je bila ponovno sklicana Strokovna skupina za vseživljenjsko karierno orientacijo 
(VKO), kjer je Skupnost VSŠ podrobneje predstavila projekt Vzpostavitve in delovanja kariernih centrov 
VSŠ – opisano pod projektom 1.4.  
 

OECD 
V torek, 18. junija 2019 je v sklopu projekta “Review on tackling inactivity and unemployment among 
youth” potekalo srečanje s predstavniki OECD in MIZŠ, kjer smo s strani Skupnosti VSŠ predstavili 
višješolski izobraževalni sistem, višje strokovne šole in aktivnosti kariernih centrov. Poudarili smo 
predvsem dobro sodelovanje z gospodarstvom, rezultate opravljene analize diplomatov in praktično 
izobraževanje. Predstavili smo rezultate opravljenega projekta, ki smo ga izvedli v letu 2018 in 
načrtovane aktivnosti, katerih se bomo lotili v letu 2019. OECD so bili predstavljeni zbrani podatki: 
 

 analiza VSŠ diplomantov po programih, 
 vpisni podatki VSŠ študentov, 
 rezultati raziskave Evroštudent VI.  

 
Izpostavili  smo, da so bili na ravni šol zaznani izzivi glede študentov s posebnimi potrebami, saj nimamo 
sistemsko urejenega pristopa (težava na infrastrukturni ravni, ni sistemske podpore, pač pa bolj 
odvisno glede navdušenosti posameznikov). Enaka sistemska neurejenost je zaznana na področju 
vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja.   
 

PREDSTAVITEV PROJEKTA „Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti 
visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ„ 
Predstavitev je potekala 24. maja na MIZŠ in kot predstavnice Skupnosti VSŠ so se ga udeležile dr. Anita 
Goltnik Urnaut, mag. Andreja Bizjak in Jasmina Poličnik. Po prvotni predstavitvi ciljev in namena 
projekta, so bile predstavljene faze projekta in trenutno opravljeno delo. Predstavitev sta pripravili 
Sonja Mavsar in Duša Majetič, ki sta poudarili da je tehnološka rešitev že pripravljana, trenutno se 
izvaja polnjenje operativne shrambe s podatki za analize. Zakonska podlaga zagotavlja zbiranje 
podatkovnih virov v neanonimizirani obliki, vendar se analize lahko izvajajo samo z anonimizirani 
podatki. V tej fazi podatke iz vseh virov najprej uparijo (po EMŠO), v naslednjem koraku se podatki 
anonimizirajo in taki prenesejo v podatkovno skladišče. Ko bo prenos zaključen, bodo novi podatkovni 
viri iz operativne shrambe pobrisani. Anonimizacija v tem razumevanju pomeni, da ni mogoče 
sprejemati zaključkov o določenih lastnostih posameznika – na podlagi podatkov o posamezniku, le-
tega ne sme biti mogoče določiti. Ta poteka na 2 ravneh: prenos v podatkovno skladišče in prirpava 
analiz v eVŠ (orodje Oracle BI).  Mnenje informacijske pooblaščenke je meja 5 enot (ko je še mogoče 
prikazati podatke v poročilu). Sistem polnjenja podatkovnega skladišča se bo polnil enkrat letno. Prva 
polnitev od l. 2005 – l. 2018, druga polnitev l. 2005 – l. 2019. Časovnica predvideva, da bodo podatki 
za pripravo analiz v podatkovnem skladišču eVŠ na voljo v obdobju maj-junij. 
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4. Sodelovanje s socialnimi partnerji v slovenskem prostoru 
 
CPI 
 
Posamezni člani Skupnosti VSŠ sodelujejo s CPI pri pripravi višješolskih programov, pri 
pripravi novih izhodišč za pripravo višješolskih programov ter programov za 
specializacijo – izpopolnjevanje.  
 
S Centrom RS za poklicno izobraževanje smo sodelovali v delovni skupini za pripravo 
Strategije višjega strokovnega izobraževanja 2020-2030.  

 
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 9. letne 
konference o kakovosti v VSŠ, kjer so mag. Maja Milas in Tatjana Horvat sodelovali na okrogli mizi in s 
prispevkom na področju usmeritev za izboljšave samoevalvacijskih poročil višjih strokovnih šol ter ECTS 
in spremljanja obremenitve študentov. 
 

Posvet o kakovosti v visokem šolstvu: Od minimalnih standardov k odličnosti 
V torek, 7. maja 2019, je na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani potekal posvet o 
kakovosti v visokem šolstvu Od minimalnih standardov k odličnosti. Posvet sta organizirali Nacionalna 
agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in Slovenska akademija znanosti 
in umetnosti (SAZU). Minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, je opozoril, da bi 
temelj kakovosti morala predstavljati meritokracija – kdor dela več in/ali bolje, bi moral biti ustrezno 
nagrajen in imeti višji status. Nekdanji rektor Univerze v Cambridgeu, sir Leszek Borysiewicz, je 
izpostavil, da je med ključnimi principi univerz akademska svoboda, ki pa zahteva dosledno 
odgovornost institucij za kakovost in finančno stabilnost. Med izzive visokošolskega prostora sodijo 
financiranje, osebje, upokojevanje in zakonodaja (imigracijski zakon in visokošolski zakon). Izzivi 
odražajo globalno nestabilnost razmer. Univerza v Cambridgeu je vodilna na področju tehnološih 
inovacij, letno ima več kot 2 milijardi letnega prometa, pri čemer zgolj 20 % predstavlja državno 
financiranje, preostali delež pa prispevajo partnerstva z zasebnimi podjetji in različne donacije. Dr. 
Franci Demšar, direktor NAKVIS-a, je predstavil raziskavo o doseganju odličnosti med deležniki v 
slovenskem visokošolskem prostoru, v sklopu katere je izpostavil tudi DOBO kot edino institucijo, ki 
ponuja celovit e-študij. 
 

ACS 
 
Andragoškim centrom Slovenije (ACS) redno sodelujemo na področju usposabljanja in izmenjave 
dobrih praks. V letu 2019 je Skupnost VSŠ sodelovala na Tednu vseživljenjskega učenja – koordinator 
projekta je bil Šolski center Celje.  

 
Letni posvet o izobraževanju odraslih 2019 
V Portorožu je med 19. in 20. novembrom potekal letni posvet Andragoškega centra Slovenije o 
izobraževanju odraslih. Udeležence sta uvodoma pozdravila Elvira Šušmelj, direktorica direktorata  
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih ter mag. Andrej Sotošek, direktor 
Andragoškega centra Slovenije.  Srečanje je namenjeno strokovnjakom na področju izobraževanja 
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odraslih, praktikom, nosilcem politik in drugim deležnikom v izobraževanju odraslih. V središču razprav 
in prispevkov je bilo uresničevanje Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih za 
obdobje (ReNPIO) 2013–2020 ter priprava NPIO za novo desetletje, strokovna gradiva v skladu z lani 
sprejetim Zakonom o izobraževanju odraslih ter priprava nove finančne perspektive za obdobje 2021–

2027. Več informacij je na voljo na povezavi https://web.acs.si/lp2019/, kjer lahko poleg predstavitev 
dostopate tudi do video vsebin.    

 
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. 
 
Organizirano je bilo srečanje višješolskih študentov 21. marca 2019 na Šolskem centru 
Celje, kjer so bili prisotni predsednik ŠOSa, Klemen Peran, Alen Brkič, s strani VSŠ študentov pa Mitja 
Lešnik in Manuela Tibaut. S strani Skupnosti VSŠ sta bila prisotna Alojz Razpet in Jasmina Poličnik. 
Dogovorjeno je bilo sodelovanje in izražena podpora pri povezovanju VSŠ  študentov.   
 

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. 

 

 
 
Srečanje CMEPIUS 
5. aprila 2019 sta se vodja projektov, Alicia Leonor Sauli Miklavčič in generalna sekretarka Jasmina 
Poličnik sestali s skrbnico projektov za E+ konzorcij za mobilnost Martino Tekavec Bembič in Klavdijo 
Draškovič. Na srečanju smo pregledali odprta vprašanja, se dogovorili za izvedljivo realizacijo in 
zaključek projekta 2017. 

 
POLETNA ŠOLA POGODBENIKOV ZA RAZPIS ERASMUS+ 2019 
Srečanje je bilo organizirano s strani CMEPIUSa za pogodbenike razpisa Erasmus+ 2019. Kot 
pogodbeniki smo sodelovali za projekt Erasmus+ konzorcij za mobilnost 2019. V okviru dogodka je bila 
prisotna predstavnica Skupnosti VSŠ Jasmina Poličnik. Poleg rednega dela programa se je sestala še 

https://web.acs.si/lp2019/
https://web.acs.si/lp2019/
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mag. Martino Tekavec Bembič, skrbnico projektov Erasmus+ konzorcij za mobilnost (2017, 2018 in 
2019) ter mag. Robertom Marinškom, skrbnikom KA2 projekta Apprentice Track. Obema skrbnikoma 
je bila predstavljena trenutna situacija na sekretariatu, kjer smo zaradi posledic prometne nesreče 5. 
junija 2019 (obisk škotske delegacije) do nadaljnjega ostali brez 2 sodelavk – A. Gabrovec (KA1) in A. 
Miklavčič (KA2). Dolžino njune odsotnosti je težko napovedati. Dogovorjeno je bilo, da se opravijo 
tekoče naloge (končno poročilo 2017 za KA103, končno poročilo za KA107 in vmesno poročilo za 
KA203). V kolikor to ne bo izvedljivo, se nemudoma sporoči na CMEPIUS.   Poleg tega je bilo na srečanju 
z mag. Tekavec Bembič dogovorjeno , da se skrbnici posreduje primere zavarovalnih polic za 
odškodninsko odgovornost študentov, ki odhajajo na prakso v tujino (prakse urejanja zavarovanja so 
po VSŠ različne). Odgovorjena so bila vsa vprašanja, ki so bila zastavljena na srečanju E+ koordinatorjev 
in pojasnjene določene nejasnosti. Odgovori so bili posredovani tudi E+ koordinatorjem.  
 

PREDSTAVITEV PROGRAMA ERASMUS+, KA103 IN KA107 
Nacionalna agencija CMEPIUS je v sklopu razpisa Erasmus+ 2020 organizirala seminar za prijavitelje 
Erasmus+ projektov mobilnosti v visokem šolstvu, na katerem so bile predstavljene novosti in 
podrobnosti razpisa programa Erasmus+ za projektno leto 2020. Seminar je potekal 3. 12. 2019 od 10. 
ure dalje, v HOTELU Celeia, v Celju. Ob 10. uri smo se zbrali tisti, ki na projektu delamo prvič in tudi 
tisti, kateri se bodo v februarju 2020 prvič prijavljali na razpis programa Erasmus+. V prvem, uvodnem, 
delu so predstavili osnovne pojme programa Erasmus+. Skrbnica Erasmus+ projektov, Jelena Štrbac 
Nemec, je predstavila analize raziskav znotraj Erasmus+ projekta, namene in učinke programa, ECHE 
listino, obdobja, do katerih so študenti in osebje upravičeni za mobilnost in postopke ter naštela nekaj 
spletnih povezav, ki so prijaviteljem lahko v pomoč. Božidar Grigić je nato predstavil posebnosti KA107 
znotraj programa Erasmus+, na koncu je KA103 podrobneje predstavila tudi Martina Tekavec Bembič. 
Kot posebna novost smo izvedeli, da v projektnem letu 2020 ne bo dodatka MIZŠ v obliki, kot je bil do 
sedaj, pač pa ga bo omogočal CMEPIUS in ob tem v namen prijave za dodatek obljubljajo bistveno 
poenostavljen postopek. 
 

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.  
 

Reversed Peer Learning Activity on Learning & Teaching  
8. marca 2019 sta se predstavnici Skupnosti VSŠ, Alicia -  Leonor Sauli- Miklavčič in Jasmina Poličnik 
udeležili delavnice Reversed Peer Learning Activity on Learning & Teaching, ki sta jo organizirala 
EURASHE in poljska rektorska konferenca javnih visokih šol v Varšavi. Uvodnemu pozdravu predsednika 
rektorske konference Witolda Stankowski in namestnika ministra Ministrstva za znanost in 
visokošolstvo Sebastiana Skuze je sledila predstavitev poljskega visokega strokovnega šolstva: poljski 
kontekst visokega šolstva, poskus uporabe ECVETa in kvalifikacij na področju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja pri pripravi študijskih programov, načrtovanje spretnosti v prihodnosti – zelene 
spretnosti za trajnostni razvoj, strokovno izobraževanje in meta spretnosti v visokem šolstvu, 
strokovna zaposlitev in sinergija med visokim šolstvom ter trgom dela. V nadaljevanju delavnice so 
evropske trende na posameznem področju predstavili mednarodni strokovnjaki: Richard Thorn (profil 
in vloga stroškovnega izobraževanja v spreminjajoči družbi),  Florian Rampelt (digitalizacija v visokem 
šolstvu), Adam Gajek (študentski pogled na izobraževanje po meri učečega). Predstavitvam so sledile 
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razprave po posameznih skupinah. Obrnjen pristop vzajemnega učenja omogoča EURASHE podpirati 
razprave svojih članov o vlogah in različnih vidikih in viziji strokovnega izobraževanja, izvajanju in 
integraciji bolonjskega procesa in njegov odraz v nacionalnih politikah. Izhodišče je nacionalno poročilo 
s ključnimi vprašanji in pomisleki. Koncept temelji na nacionalnem ozadju s ključnimi vprašanji na 
določenem področju, ki ga je izbrala gostiteljska organizacija, na katerega dajo vpogled v mednarodne 
trende ustrezni strokovnjaki. Sledi razprava med lokalnimi in mednarodnimi udeleženci. Pričakovani 
rezultat dogodka je nabor pripomb in zaključkov, ki lahko služijo nadaljnji razpravi in nacionalnemu 
političnemu delu, hkrati pa predstavlja boljše razumevanje ustreznih vprašanj znotraj EU skupnosti. 
 

EURASHE - Evropski parlamentarni dogodek  
Razprava, ki je bila organizirana 29. aprila 2019 v sodelovanju s kampanjo Evropskega parlamenta 
ThisTimeImVoting, je obravnavala raznoliko vlogo terciarnega izobraževanja. Prvi slavnostni govornik, 
Stephane Lauwick, predsednik EURASHE, je spomnil, da ima terciarno izobraževanje bistveno vlogo pri 
promociji temeljnih vrednot Evropske unije, kot so demokratična sodelovanje, spodbujanje človekovih 
pravic, pravna država. Dejal je: „Vemo, da naše poslanstvo ni samo to, da študente opremimo z 
znanjem, razumevanjem in spretnostmi ali celo kompetencami za trg dela; naše poslanstvo je pretvoriti 
študenta v državljana, pripravljenega in željnega za aktivno sodelovanje v družbi. Trdimo, da naša 
blagovna znamka terciarnega izobraževanja bolj kot katera koli druga najde svoje korenine v 
spodbujanju raznolikosti in je nosilec sprememb. Zvrstile so se razprave in predstavitve o novih načinih 
učenja in vplivu digitalizacije in modernih tehnologij na način življenja in poučevanja. 
 

EURASHE – Upravni odbor 
V okviru sestanka 30. aprila 2019 v Bruslju smo predvsem pregledali novosti na področjih, kjer deluje 
EURASHE v okviru različnih delovnih teles bolonjske skupine, skupine raziskovalcev, različnih telesih 
Evropske komisije, … V ospredju so predvsem novi načini poučevanja za sodobne potrebe trga dela, ki 
vključuje veliko mero digitalizacije, saj je v zadnjih desetih letih več kot 50% delovnih mest povezanih 
z znanjem digitalizacije. Potrebno je pripraviti nacionalne sheme za izobraževanje izobraževalnega 
kadra na področju digitalizacije. 
Pregledali smo tudi finančno stanje, projekte (med drugim tudi ApprenticeTrack, PROCSEE, 
ApprenticeshipQ, MentorTrain in SAPS), objavili razpis za nadomestnega  člana upravnega odbora, 
sprejeli novo članico iz Utrechta, in se dogovorili za pripravo in prijavo Evropskega projekta o višjem 
strokovnem šolstvu v okviru bolonjske skupine strokovnjakov. Rok za oddajo je 12. september. Nosilec 
projekta bo EURASHE.. 
 

EURASHE letna konferenca Budimpešta 
Europan Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) je v sodelovanju z Madžarsko 
rektorsko konferenco (MRK) in s podporo Madžarskega ministrstva za človeške vire in Madžarskega 
ministrstva za inovacije in tehnologijo povabila k sodelovanju  višje ter visoke strokovne šole, evropska 
podjetja, javne ustanove in predstavnike evropskih študentov na 29. letno konferenco v Budimpešto, 
ki je potekala med 15. majem in 17. majem 2019. Konferenca je potekala pod sloganom Future 
Students. Future Universities. Future Jobs. Professional Higher Education in the changing world. 
 
Namen konference je bila izmenjava izkušenj, spoznavanje novih trendov, modelov in predstavitve 
dobrih praks. Ključen izziv za institucije poklicnega višje ter visokošolskega izobraževanja je, da dobijo 
vpogled v to, kako bodo državljani živeli in delali jutri. Izobraževanje ima ključno vlogo pri reševanju 
globalnih izzivov in odzivanju na cilje trajnostnega razvoja. Bolj kot kadarkoli prej je pomembno, da se 
generacijam X, Y, Z, milenijcem in tudi starejšim generacijam odgovori na vprašanja: »Kakšne učne 
izkušnje lahko pričakujejo od višje ter visokošolskih zavodov? Kakšne spretnosti bodo pridobili za 
uspešno življenje in poklicno kariero? Kako jim bo strokovno višje ter visokošolsko izobraževanje 
pomagalo zagotoviti te veščine? Kako preurediti učni sistem, da bo bolj usmerjen v izboljševanje 
kakovosti življenja in zagotavljanje veščin?«. 
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S strani Skupnosti VSŠ so se konference udeležili Janez Damjan, Nataša Makovec, Helena Jurše Rogelj, 
Jasmina Poličnik in Alicia Lenor Sauli Miklavčič, ki je na konferenci predstavila tudi projekte, ki krepijo 
kakovost praktičnega izobraževanja (Apprentice Track, ApprenticeQ, MentorTrain). 
 

3. Bienale o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja 
Med 7. in 8. majem 2019 je pod sloganom Vrednotenje za integracijo in rast! Potekal bienale, 
katerega osrednje teme so bile globalizacija, digitalizacija in migracije, ki spreminjajo način dela in 
učenja. Povečanje neskladnosti spretnosti in izziv vključevanja vseh v delo in izobraževanje pozivajo 
akterje iz formalnega in neformalnega sektorja v akcijo. Vrednotenja predhodno pridobljenega 
znanja (VPL) bi morala biti spodbuda in „vodnik“ za trajnostni osebni, organizacijski in družbeni razvoj 
in je tako pomembnejša kot kdaj koli prej. Poslanstvo 3. bienala VPL je bilo združiti strokovnjake, 
praktike in oblikovalce politik VPL iz vseh sektorjev in tako zagotoviti forum za izmenjavo znanj, idej 
in vizij o tem, uskladiti sisteme in politike VPL. Zbirka dobrih praks in priporočil je bila oblikovana in 
sprejeta Berlinsko deklaracijo o VPL. Ta izjava utira pot močnejšemu in bolj trajnostnemu izvajanju 
VPL Tretji bienale VPL se je predvsem osredotočil na pregled dosežnega na naslednjih šestih 
področjih: 

 organizacijski dogovori, 
 financiranje, 
 postopki in instrumenti, 
 podporne strukture, 
 poti po vrednotenju, 
 pravni temelji. 

 
V času bienala sestavljena Berlinska deklaracija o VPL je bila sprejeta z več kot 90% podporo 
udeležencev. 
 

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. 
 

Letna konferenca CHAIN5, Malta 
Združenje CHAIN5 – združenje izobraževalnih institucij, ki izvajajo programe na 5. stopnji EQF – je 
organiziralo dvodnevno srečanje na Malti med 9. in 10. decembrom 2019. Udeležilo se ga je 65 
predstavnikov 12 držav. Soorganizator dogodka je bil EfVET. Udeleženci dogodka smo preizkusili model 
VPE - Vocational Professional Education s katerim CHAIN5 postavlja okvirje raznolikemu evropskemu 
prostoru na omenjeni stopnji. Med teme delavnic, predstavitev in diskusij so organizatorji uvrstili 
identiteto stopnje 5, katera so ključna vprašanja in nadaljnji koraki z modelom VPE, prednostna 
področja za stopnjo 5. 
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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.  
 

Sestanek Evropskega združenja VET4EU2 
Na sestanku 4. februarja 2019 v Bruslju smo pregledali oddane skupne projektne priprave znotraj 
razpisa Evropske komisije za združenja in mreže odličnosti na področju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja (PSI), katerih rok za oddajo je bil 31. januar. Natančneje smo pojasnili vloge vsakega 
partnerja v okviru prijavljenih projektov in se dogovorili, da partnerji (EfVET, EUproVET, EVBB, EVTA), 
ki pokrivajo poklicno izobraževanje, prevzamejo primarno vlogo in partnerja (eucen in EURASHE), ki 
pokrivata terciarno izobraževanje, svetovalno in podporno vlogo, v kolikor bodo prijave uspešne. 
Evropska komisija nas je tudi letos zaprosila, da prevzamemo mesta v komisijah za nagrade podeljene 
v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2019, ki bo potekalo od 14. do 18. oktobra v Helsinkih. 
Za Nagrado učiteljem in mentorjem smo imenovali predsednika komisije in za Nagrado za inovativnega 
izvajalca PSI smo imenovali vse tri člane komisije. Pregledali smo osnutek programa za Evropski teden 
poklicnih spretnosti 2019 in se dogovorili, da morajo predstavniki izvajalcev imeti vidnejšo vlogo v 
programu. Uskladili smo pripombe za jutrišnji sestanek Skupine strokovnjakov PSI v okviru Evropske 
komisije in pregledali Mnenje ACVT o prihodnosti PSI po letu 2020 in ugotovili, da so predlogi VET4EU2 
(Predlogi VET4EU2 po letu 2020, iz avgusta 2018) v večini upoštevani in podprti. Predstavili smo tudi 
trenutno delovanje na tematsko vezanih projektih (med drugim tudi ApprenticeTrack, PROCSEE, 
ApprenticeshipQ, MentorTrain in SAPS) ter prihajajoče dogodke. 
 

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.  
 

Izredni sestanek Evropskega svetovalne skupine za EOK pri Evropski komisiji 
Na sestanku 6. maja 2019 je Cedefop predstavil dejavnosti na področju priznavanja in vrednotenja 
predhodno pridobljenega znanja tako formalnega kot neformalnega. Predstavniki Poljske in Norveške 
so predstavili nacionalna poročila o vzpostavitvi sistema priznavanja predhodno pridobljenega znanja 
tako formalnega kot neformalnega. Sledili so izmenjava izkušenj, delavnica, razprava in komentarji na 
temo ključnih izzivov in vplivov na vrednotenje predhodno pridobljenega znanja v Evropi, kot so: 

 splošni cilji vrednotenja: preglednost in vrednost učenja, 
 vrednotenje in posameznik, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=656
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 zaupanje v vrednotenje, 
 politični kontekst vrednotenja: vseživljenjsko in širše življenjsko učenje, 
 zasnova postopkov vrednotenja, 
 profesionalizacija vrednotenja, in 
 financiranje vrednotenja. 

 

Sestanek Skupine strokovnjakov PSI v okviru Evropske komisije 
Komisija je 5. februarja 2019 predstavila posodobitev razvoja politike poklicnega in strokovnega 
izobraževanja (PSI) in izobraževanja odraslih (IO), zlasti tekočih pogajanj za programe Erasmus po letu 
2020, ESS + in InvestEU. Najnovejše v evropskem izobraževalnem prostoru je sprejetje Priporočil o 
vzajemnem priznavanju kvalifikacij in učne mobilnosti, ki je predvsem pomembno za prehodnost med 
poklicnim in strokovnim izobraževanjem ter terciarnim izobraževanjem. Predstavljen je bil kratek 
povzetek izvajanja Poti nadaljnjega izpopolnjevanja (Upskilling Pathways) in  prihajajoči razpis za 
zbiranje predlogov programa EaSI za nizko kvalificirane odrasle. EVBB je spomnil, kako pomembno je 
napredovati ne samo z izboljšanjem usposobljenosti nizko kvalificiranih oseb, temveč vseh ciljnih 
skupin. Komisija je podala pregled Mnenja ACVT o prihodnosti PSI po letu 2020, ki je bila sprejeta 
decembra 2018. To mnenje odraža tudi stališče, ki ga je pripravila strokovna skupina. Izpostavljeno je 
bilo, da so bili Predlogi VET4EU2 po letu 2020 bolj ambiciozen in inovativen dokument v nekaterih 
vidikih, kot so hibridno integriran PSI, evropska mreža učiteljev PSI ali širitev članstva v ACVT. ETF je 
podprl predloge VET4EU2, zlasti zamisel o poskusnem testiranju nekaterih pobud, preden bi jih začeli 
širše uporabljati. Komisija je predstavila osnutek programa Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2019 
(EVSW 2019). Združenja bodo igrala pomembno vlogo pri organizaciji skupnega srečanja Skupnosti 
praktikov in izvajalcev PSI , pa tudi pri oblikovanju predlogov za govorce oz. strokovnjake. Podeljeni 
bosta dve nagradi: 1) za inovativnega izvajalca PSI in 2) za učitelje oz. mentorje PSI. Navodila za nagrade 
in prijave so dogovorjena posebej s koordinatorji za oddajo nagrad. Izvajalci PSI lahko predložijo 
predloge za ambasadorje PSI, pa tudi o tem, kako ustvariti več priložnosti za mreženje. Junior 
Achievement Europe so predstavili svoje delo in prihajajočo konferenco ter nagrado za podjetniško 
šolo, ki jo organizirajo v okviru EVSW 2019. Predstavnik VET4EU2 je predstavil konceptno opombo o 
vključevanju ciljev trajnostnega razvoja PSI. Komisija je v razmislek predstavila koncept o trajnostnem 
izobraževanju v Evropi do leta 2030. EARALL je predstavil svoje dejavnosti pri krepitvi sodelovanja med 
javnimi regionalnimi organi in izvajalci PSI, zlasti pri strategijah pametne specializacije in družbenih 
izzivih. Podan je bil pregled pogajanj o novem programu Erasmus+, ki so v teku, ob upoštevanju 
predhodnih predlogov VET4EU2 o poenostavitvi in izvajanju programa. Za KA1 je bil objavljen osnutek 
uredbe o pripravljenosti na Brexit. Ponovno smo opozorili na tekoč finančni prehod v prihodnji 
program, da se prepreči občutno znižanje sredstev v prvih letih programa v primerjavi s sedanjim 
programom; izpostavili smo vprašanje neupravičenosti stroškov dela zaposlenih pri članicah združenj 
in predlagali ponovno uvedbo študijskih obiskov, ki so se pokazali kot zelo uspešni v prejšnjem 
programu. Predstavljeni so bili tudi prihajajoči pilotni projekti za mednarodno mobilnost v PSI in 
podane nove pobude o centrih PSI odličnosti. Predstavljeno je bilo orodje Selfie, ki je bilo uvedeno 
oktobra 2018, in trenutno študijo izvedljivosti povezave oz. dodatka modula o praktičnem 
izobraževanju v orodje Selfie, kar bi omogočilo boljše sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in 
podjetji. 
Predstavili smo trenutno delovanje (med drugim tudi ApprenticeTrack, PROCSEE, ApprenticeshipQ, 
MentorTrain in SAPS) ter prihajajoče dogodke. Predsednik EUproVET je napovedal, da bo zaključil svoj 
mandat v strokovni skupini. Komisija se mu je zahvalila za dragoceno sodelovanje v zadnjih 6 letih. 
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Sestanek Evropskega svetovalne skupine za EOK pri Evropski komisiji 
Na sestanku 6. februarja 2019 v Bruslju so bili predstavljeni naslednji dokumenti: 

 raziskava o Stebru kvalifikacij ESCO, tri-stebrni pristop, glavne ugotovitve raziskave (ni 
neposredne povezave med zagotavljanjem kakovosti kvalifikacij in ESCO in ni povezave stebra 
spretnosti in kvalifikacij) in naslednji koraki (potrebno je zagotavljanje kakovosti kvalifikacij 
vključiti neposredno v ESCO in povezati stebra spretnosti in kvalifikacij), 

 poročilo o Prečnih spretnostih in kompetencah ter njihov pomen za EOK in ESCO ter predvsem 
poudarili nujnost dogovora okoli ustrezne usklajene terminologije prečnih spretnosti in 
kompetenc in 

 poročilo o Digitalnih certifikatih in pregled objektivnosti, uporabnosti, uporabnikov, tipov, 
pravil uporabe in razvoj le-teh v povezavi z EOK in ESCO. Prednosti so predvsem preglednost, 
zaupanje in vnovična uporaba. 

 

European Vocational Skills Week 2019 
European Vocational Skills Week je kot osrednji dogodek potekal v Helsinkih na Finskem med 14. in 18. 
oktobrom 2019. Pod okriljem letošnjega tedna se je po različnih lokacijah zvrstilo kar  1749 dogodkov 
v 46 različnih državah – zemljevid in seznam dogodkov je dosegljiv na: 
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/your-country_en. Skupnost VSŠ je promovirala 12 
dogodkov v sklopu tedna.  
Letošnji teden poklicnih spretnosti je potekal pod sloganom ‘VET for All, Skills for Life' – Poklicno in 
strokovno izobraževanje za vse, spretnosti za življenje. Ob različnih dogodkih, ki so potekali, je 
vzporedno potekala močna promocijska kampanija preko različnih aktivnosti (socialna omrežja, 
natečaji in nagrade, kvizi, televizijske in radijske reportaže, ambasadorji, etc.). 
  
Dogodek je odprla Mika Tammilehto, direktorica direktorata za poklicno in strokovno izobraževanje 
Ministrstva za izobraževanje in kulturo na Finskem, ki je poudarila pomen poklicnega in strokovnega 
izobraževanja v pridobivanju ustreznih spretnosti in kompetenc, ki omogočajo mladim vstop na trg 
dela. Več informacij o dogajanju po posameznih dnevih je dostopnih na 
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/daily-highlights_en. Ključna razprava tedna je bila 
kako lahko poklicno in strokovno izobraževanje pripomore na področjih odličnosti, inkluzije in 
vseživljenjskega izobraževanja. Kot ambasador je bila za Slovenijo izbrana Adrijana Hodak, vodja MICa 
Šolskega centra Nova Gorica. Dogodek je zaključila evropska komisarka Marianne Thyssen za 
zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in vključevanje. 
 

14. Evropski forum zagotavljanja kakovosti v terciarnem izobraževanju - Od 
minimalnih standardov k odličnosti (EQAF) 
Od 21. do 23. novembra 2019, je na Tehniški Univerzi v Berlinu potekal Evropski forum za zagotavljanje 
kakovosti (EQAF), ki so organizirale predstavnice E4 – evropskih združenj visokega strokovnega šolstva 
(EURASHE), univerz (EUA), agencij za zagotavljanje kakovosti (ENQA) in študentov (ESU). 
 
Forum je ponudil priložnost za razpravo, strokovni razvoj in izmenjavo izkušenj med ključnimi deležniki 
in akterji na področju zagotavljanja kakovosti pod naslovom Podpiranje družbene vloge visokega 
šolstva. V uvodni predstavitvi sta Maria Kelo in Tia Loukkola predstavili Evropske standarde in smernice 
za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ESG 2015), ključne razvojne dogodke, razliko med 
institucijama ENQA in EQAR, mednarodno zagotavljanje kakovosti in zagotavljanje kakovosti skupnih 
programov. V zaključku sta predvsem izpostavili razliko evropskih usmeritev procesa zagotavljanja 
kakovosti, ki temeljijo na aktivnem sodelovanju študentov in deležnikov, regionalnem sodelovanju, 
priznavanju pomembne vloge samoevalvacije in transparentnosti poročil zunanjih evalvacij. Petre 
Maassen iz Univerze v Oslu Je poudaril nujo po krepitvi sodelovanja visokega šolstva in družbe na treh 
enako pomembnih področjih, in sicer izobraževanju, raziskavah in prenosu znanja in partnerstev 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/your-country_en
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/daily-highlights_en
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družbenega udejstvovanja. Razvoj proaktivna vloga strateškega profila posamezne institucije je za to 
nujno potreben tako s strani zunanjih dejavnikov predvsem pa notranjih dejavnikov. 
 
V nadaljevanju foruma je bilo predstavljenih veliko primerov sodelovanja z deležniki (predvsem z 
deležniki trga dela), vključevanjem oseb iz socialno šibkejših okolij, sodelovanju na področju novih 
zelenih tehnologij ter razvoj ustreznih programov ter osnutek modela zagotavljanja kakovosti 
praktičnega izobraževanja (kateri delno gradi tudi na rezultatih projektov SAPS, ApprenticeTrack in 
ApprenticeQ). 
 

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. 

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

 

6. PROJEKTI ERASMUS+ PROGRAMA 
 

 

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

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

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

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

 
Z združevanjem vodilnih akterjev širom Evrope – izobraževalne ustanove in podjetja iz srednje in JV 
Evrope, ter deležnikov evropske in regionalne politike – bo projekt zagotovil specifične politike kot 
izhodišča za obravnavo teh prednostnih nalog v posamezni sodelujoči državi kot tudi v celotni regiji. 
Projekt združuje naslednje partnerje: Skupnost VSŠ, EURASHE (Belgija), Knowledge Innovation Centre 
(Malta), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (Hrvaška), Sdruzeni profesniho terciarniho 
vzdelavani, (Češka), Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (Romunija) in Madžarska 
rektorska konferenca (Magyar Rektori Konferencia), ki je v tem letu zamenjala neodzivnega partnerja 
iz Grčije - Technologiko ekpaideftiko idryma (TEI) Dytikis Elladas. 
 
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 na nacionalnem 

in evropskem nivoju.  

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 2016 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), 

https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-qualifications/global-convention
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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 
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konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 
2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu. 
 
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. 

 

Zaključno srečanje partnerjev 
Med 17. in 19. decembrom 2018 je potekalo zaključno srečanje ožje skupine partnerjev projekta 
PROCSEE. Obravnavali smo končno poročilo in podrobno pregledali vse dosežene rezultate.  
 
V okviru aktivnosti KA3 – podpora za reformo politik - projekt Strengthening Professional Higher 
Education and VET in Central & South Eastern Europe/PROCSEE, kjer je bila nosilec projekta Skupnost 
VSŠ. Projekt se je zaključil 31. 1. 2019. Porabljenih je bilo 97,3% od predvidenih 598.250 €. Projekt je v 
fazi evalvacije dosegel 90 od 100 točk.   
 
Več o projektu: https://procsee.eu/.  

 
SAPS 
 
SAPS oz. Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium 
Enterprises je projekt v katerega je vključeno 10 partnerjev (EURASHE, Knowledge Innovation Centre 
iz Malte, Czech Association of Schools of PHE iz Češke, Association of Directors of IUTs iz Francije, 
Portuguese Polytechnics Coordinating Council iz Portugalske, West of Scotland Colleges’ Partnership iz 
Velike Britanije, Conference of AAS iz Srbije, Rectors’ Conference of Lithuanians UCs iz Litve in Skupnost 
VSŠ). Projekt se je pričel 1. oktobra 2016 in traja do 30. septembra 2018. Namen 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, 

https://procsee.eu/
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 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 
Partnerji smo pregledali opravljeno delo znotraj projekta po partnerjih. Skupnost VSŠ je v celoti 
opravila naloge v projektu, in sicer: 

 sodelovala pri pripravi, prevedla in izdala publikacijo za delodajalce in izobraževalne ustanove 
Orodje za kakovostno PRI, 

 sodelovala pri pripravi, prevedla in izdala 4 knjižice za delodajalce Enostavno praktično 
izobraževanje za mala podjetja: Kako začeti, Povečanje poslovnega uspeha, Učinkovita 
predstavitev vašega podjetja, Pomoč študentom pri učenju za delo, 

 pripravila prednosti praktičnega izobraževanja za mala in srednje velika podjetja, 
 pripravila spletno točko organizatorjev praktičnega izobraževanja, na katero se lahko obrnejo 

delodajalci, ki želijo ponuditi mesto za praktično izobraževanje in/ali tudi organizatorji 
PRI/Erasmus koordinatorji pri iskanju mest za PRI v tujini. 

 
V okviru projekta smo izvedli 78 promocijsko-diseminacijskih aktivnosti, v 14 Evropskih državah, z 
rezultati neposredno povezali 8 drugih projektov, zajeli več kot 300 malih in srednje velikih podjetij na  
nacionalnih dogodkih, uporabnikom posredovali več kot 3000 publikacij Orodje za kakovostno PRI, več 
kot 3000 knjižic za delodajalce Enostavno praktično izobraževanje za mala podjetja, se sestali več kot 
10 krat z GZS in OZS, organizirali 6 delavnic z ministrstvom in imeli po 3 srečanja z NAKVIS-om in ŠOS-
om. V okviru projekta so ostala še neporabljena sredstva drugih partnerjev, ki smo jih na sestanku 
prenesli na Skupnost VSŠ za izvedbo dodatnih dveh delavnic za organizatorje PRI ter povezavo s 
projektom ApprenticeTrack, ki bosta izvedeni do konca meseca februarja v Ljubljani in Mariboru. 
 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRINAŠA ŠTEVILNE PREDNOSTI in KORISTI ZA 
PODJETJA 
Dne 6. februarja 20019 smo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije organizirali srečanje za mala in 
srednja podjetja z naslovom PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRINAŠA ŠTEVILNE PREDNOSTI in KORISTI ZA 
PODJETJA, kjer smo opozorili na pomembno vlogo praktičnega izobraževanja in številne koristi za 
podjetja. Predstavili smo praktična in enostavna orodja za mala in srednja podjetja, ki jih vodijo v 
procesu kakovostne uvedbe praktičnega izobraževanja po korakih. Gre za dve vrsti orodji, in sicer 
'Orodje za kakovostno praktično izobraževanje' kot priročen in enostaven vodnik ter štiri knjižice, ki 
mala in srednja podjetja po korakih enostavno vodijo pri uvajanju praktičnega izobraževanja. Orodja 
so bila razvita v projektu SAPS - Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & 

https://learntowork.eu/?lang=sl
https://www.netpro-konferenca.si/
https://www.netpro-konferenca.si/
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Small and Medium Enterprises, ki je bil  deloma sofinanciran iz programa Erasmus+. Skupno se je 
dogodka udeležilo 22 udeležencev iz 16 različnih podjetij.    
 

Delavnica za organizatorje PRI - Ljubljana 
Dne 21. 2. 2019 je na Gea College, Dunajska cesta 156 v Ljubljani, Skupnost VSŠ organizirala delavnico 
za organizatorje PRI na VSŠ, ki jo je izvedla ga. Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič. V sklopu delavnice je 
sodelovala tudi strokovna sodelavka, ga. Andreja Bizjak, ki je pripravila spletne ankete za pridobivanje 
povratnih informacij s strani udeležencev, ter prevzela fotografiranje dogodka. Delavnice se je 
udeležilo 19 organizatorjev PRI oz. predstavnikov višjih strokovnih šol Republike Slovenije.  Namen 
delavnice je bil seznaniti udeležence z rezultati evropskega projekta SAPS ter pridobiti povratno 
informacijo za potrebe evropskega projekta ApprenticeTrack, v sklopu česar bodo udeleženci delavnice 
izpolnili 6 kratkih anonimnih spletnih anket ter podali svoje mnenje o ustreznosti posameznih kriterijev 
in indikatorjev po posameznih procesih kot ključnega strukturnega ogrodja digitalnega spremljanja 
strokovne prakse. Ga. Sauli-Miklavčič je s pomočjo PPT-predstavitve podrobno predstavila namen in 
rezultate projekta SAPS ter njihovo uporabnost, hkrati pa udeležence seznanila z delom in tekočimi 
projekti Skupnosti VSŠ. 
 

Delavnica za organizatorje PRI - Maribor 
Dne 28. 2. 2019 je na Višji strokovni šoli za les in oblikovanje Maribor na Lesarski ulici 2 Skupnost VSŠ 
organizirala delavnico za organizatorje PRI na VSŠ, ki jo je izvedla ga. Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič. 
sklopu delavnice je sodelovala tudi strokovna sodelavka, ga. Andreja Bizjak, ki je pripravila spletne 
ankete za pridobivanje povratnih informacij s strani udeležencev, ter prevzela fotografiranje dogodka. 
Delavnice se je udeležilo 23 organizatorjev PRI oz. predstavnikov višjih strokovnih šol Republike 
Slovenije. Namen delavnice je bil seznaniti udeležence z rezultati evropskega projekta SAPS ter 
pridobiti povratno informacijo za potrebe evropskega projekta ApprenticeTrack, v sklopu česar bodo 
udeleženci delavnice izpolnili 6 kratkih anonimnih spletnih anket ter podali svoje mnenje o ustreznosti 
posameznih kriterijev in indikatorjev po posameznih procesih kot ključnega strukturnega ogrodja 
digitalnega spremljanja strokovne prakse. Ga. Sauli-Miklavčič je s pomočjo PPT-predstavitve podrobno 
predstavila namen in rezultate projekta SAPS ter njihovo uporabnost, hkrati pa udeležence seznanila z 
delom in tekočimi projekti Skupnosti VSŠ. 
 
Na obeh dogodkih so organizatorji PRI izpostavili svoja mnenja in izkušnje o obravnavani problematiki, 
z namenom razvoja in formalne ureditve strokovne prakse na višjih šolah. 
 
Projekt SAPS - Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and 
Medium Enterprises – se je 28. februarja 2019 zaključil. S strani Skupnosti VSŠ je bilo prabljenih 95,3% 
od 59.566 €. Projekt je v fazi evalvacije dosegel 65 od 100 točk. 
 

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). 
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 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.  
  

Vmesno poročilo  
Oddano je bilo vmesno poročilo nacionalni agenciji CMEPIUS za 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. V letu 2019 smo z aktivnostmi nadaljevali, kljub nekaterim težavam na 
katere smo naleteli pri upralvjneju projekta. Vsa odstopanja so poročali v vmesnem poročilu 
CMEPIUSu.  

 
2. Vmesno poročilo  
Oddano je bilo 2. vmesno poročilo nacionalni agenciji CMEPIUS za obdobje 1. 5. 2017 – 31. 7. 2019. 
Oddane so bile ustrezne dopolnitve.    
 

3. srečanje partnerjev in 2. srečanje strokovnjakov 
Med 1. julijem in 2. julijem 2019 se je odvilo 3. srečanje partnerjev v projektu Apprentice Track in 2. 
srečanje strokovnjakov. Srečanje je potekalo na Veleučilištu VERN Zagrebu in se ga je udeležilo skupaj 
10 sodelujočih. Prvi dan so partnerji pregledali že izvedene aktivnosti načrtovanih intelektualnih 
rezultatov, izvedene diseminacijske aktivnosti in izvedene multiplikativne dogodke. Dogovorili smo 
načrt vzdrževanja oz. trajnostni načrt projektnih rezultatov, načrtovane aktivnosti v intelektualnem 
rezultatu 3. Posebno pozornost smo namenili tudi evalvaciji kakovosti projekta ter finančnemu 
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pregledu. Drugi dan je bil namenjen delu strokovnjakov, ki so podrobneje predstavili opravljeno delo 
na prototipu spletne aplikacije za spremljanje in merjenje praktičnega izobraževanja (AppT) ter težave, 
na katere smo naleteli. Strokovnjaki so predstavili svoje aktivnosti in skupaj s partenrji smo se 
dogovorili kaj je potrebno še opraviti. 
 

WEXHE delavnica o PRI 
Projekt WEXHE je med 21. in 24. majem 2019 povabil akademsko osebje iz različnih okolij po Evropi, 
da se pridružijo štiridnevni delavnici na Univerzi v Warwicku. Delavnica je postregla z bogato paleto 
primerov dobrih praks na področju praktičnega izobraževanja v terciarnem izobraževanju v Veliki 
Britaniji, na Nizozemskem, v Nemčiji, Sloveniji in drugih Evropskih državah. Prav tako so se na 
delavnicah razvile zanimive razprave o pristopih in prednostih ter šibkostih trenutnega stanja v državah 
udeležencev. 
Skupnost VSŠ je pripravila prispevek na temo kakovost praktičnega izobraževanja in predstavila 
medsebojno vsebinsko povezavo, nadgradnjo, delo in rezultate projektov ApprenticeTrack, PROCSEE, 
ApprenticeshipQ, MentorTrain, SAPS, BuildPHE, BEEHiVES, HAPHE, PHExcel in Level 5: the Missing Link. 
 

DEQAR 
Evropski register nacionalnih agencij za kakovost v visokem šolstvu (EQAR) je organiziral posvet 7. in 8. 
Oktobra 2019 v Madridu, ki je bila namenjen članicam EQARja in je odpiral vprašanje premika od 
kakovosti k avtomatskemu priznavanju in mobilnosti. Posvet je bil organiziran kot del Erasmus+ 
projekta DEQAR – vzpostavitev podatkovne baze poročil o kakovosti zunanjih akreditacij. Cilj posveta 
je bil: 

 omogočiti in podpreti vzajemno učenje in izmenjavo izkušenj med odločevalci deležniki in 
raziskovalci; 

 predstaviti in ovrednotiti izkušnjo deležnikov, ki so sodelovali v pilotnem izvajanju projekta; 
 predstaviti primere dobrih praks uporabe DEQARja; 
 predlagati izboljšave, ki bodo pripomogle k razvoju DEQARja.   

 
Posveta so se udeležili predstavniki članic EQARja – ministrstva in drugi deležniki, DEAQR projektni 
partnerji (nacionalne agencije za zagotavljanje kakovosti, univerze), ENIC NARIC centri, raziskovalci.   
Uvodni nagovor s strani Evropske komisije je predstavila Sophia Eriksson Waterschoot, direktorica 
direktorata za Mlade, izobraževanje in program Erasmus+. Kot ključno je izpostavila izziv, kako združiti 
upravljanje različnih institucij na področju izobraževanja? Stališče Evropske komisije je, da se ne 
ustanavlja novih struktur, pač pa zgolj moderirajo povezave med obstoječimi (EHEA, EEA, in še za 
raziskovanje). Temu je namenjeno spodbujanje povezovanja med univerzami, ki se dotika tudi 
vprašanja tudi zagotavljanje kakovosti in internacionalizacije. Evropska komisija je tako aktivno podprla 
univerze s posebnim razpisom za pilotno izvajanje aktivnosti konzorcijev univerz v višini 14,5 milijonov 
evrov. Kot eden primerov konzorcijev je bil izpostavljen ARQUAS koordinatorja Univerze Carlosa III iz 
Madrida.    
Posvet je nadaljeval predsednik EQARja, Karl Dittrich. Izpostavil je EUniQ project, kjer se pripravlja nova 
metodologija za zagotavljanje kakovosti med univerzami, ki bi morala prepustiti odgovornost in 
možnost tveganja za napake prepustiti institucijam samim. Odpira vprašanje kakovosti inovativnosti in 
učinka – tega nacionalne agencije za zagotavljanje kakovosti ne zmorejo vrednotiti, lahko so vpete le v 
zagotavljanje kakovosti poučevanja, učenja in raziskovanja. Fleksibilnost in zaupanje sta osnovna 
elementa za delovanje konzorcijev univerz, potrebno je sodelovanje tako z ministrstvi kot NA. 
 
Na posvetu so bili v sklopu world caffe predstavljeni novi trendi in razvojni projekti, ki lahko vplivajo 
na obstoječe politike. Med njimi je bil Skupnost VSŠ, ki jo je predstavljala Jasmina Poličnik, prestavila 
aktivnosti za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti praktičnega izobraževanja, ki se pripravljajo v 
projektih Apprentice Track (vzpostavljanje sistema za merjenje in spremljanje PRI), Mentortrain 

https://wexhe.eu/
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(usposabljanje mentorjev v podjetjih) ter ApprenticeshipQ (pregled in dopolnitev obstoječih orodij za 
praktično izobraževanje).  
 
Več informacij o dogodku je dostopnih na https://www.eqar.eu/deqar-conference-eqar-members-
dialogue-in-madrid/. 
 

Delavnica Digital Credentials Masterclass 
'Digital Credentials Masterclass' je praktična izvedba usposabljanja razvitega v projektu MicroHE, ki 
raziskuje potenciale za preobrazbo evropskega visokošolskega prostora na področju politik, 
tehnologije, izobraževanja in institucij. Usposabljanje je potekalo v Hotelu Astoria na Bledu med 24. in 
25. oktobrom 2019. Udeležili sta se ga vodja projektov Alicia Leonor Sauli Miklavčič in Jasmina Poličnik.   
Dodatne informacije so dosegljive na spletni strani: https://microcredentials.eu/digital-credentials-
masterclass/#themes. 
 

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. 
 
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, 

https://www.eqar.eu/deqar-conference-eqar-members-dialogue-in-madrid/
https://www.eqar.eu/deqar-conference-eqar-members-dialogue-in-madrid/
https://microcredentials.eu/digital-credentials-masterclass/#themes
https://microcredentials.eu/digital-credentials-masterclass/#themes
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 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. 

 
3. srečanje partnerjev 
V okviru projekta ApprenticeshipQ, s katerim želimo predvsem razviti orodje za upravljanje praktičnega 
izobraževanja, ki bo postavilo standarde kakovosti, ki bodo mednarodno primerljivi in s tem tudi postali 
temelj za razvoj uradnih mednarodnih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti praktičnega 
izobraževanja v evropskem visokošolskem prostoru, smo se partnerji 24. in 25. januarja zbrali na 
tretjem srečanju v Gradcu. Vsi partnerji so sodelovali v sestanku, kjer smo zaključili prvi rezultat 
projekta in sicer Tipologijo praktičnega izobraževanja v terciarnem izobraževanju. Prav tako smo 
nadgradili dosedanje delo na drugem rezultatu projekta, ki vključuje Primere dobrih praks in dejavnike 
uspeha, in načrtovali nadaljnje delo na projektnem rezultatu 3, ki bo obsegal Minimalne standarde pri 
evalvaciji kakovosti praktičnega izobraževanja. Projekt smo vsebinsko tudi nadgrajevali in dopolnjevali 
z rezultati iz drugih projektov konzorcija kot so ApprenticeTrack, PROCSEE, MentorTrain, SAPS, 
BuildPHE, BEEHiVES, HAPHE, PHExcel in Level 5; the Missing Link. 
 

4. srečanje partnerjev 
Četrto srečanje projektnih partnerjev v sklopu projekta ApprenticeshipQ je med 8. in 9. oktobrom 2019 
potekalo v Bruslju. Udeležilo se ga je 10 predstavnikov partnerjev projekta. Partnerji so uvodoma 
pregledali tekoče stanje ter se dogovorili o rokih za izvedbo nadaljnjih projektnih aktivnosti. 
 

 Na projektni spletni strani je bilo objavljenih 26 primerov dobrih praks sodelovanja z 
delodajalci celotnega partnerstva. 

 Anketo razumevanja in pomembnosti kriterijev PRI, ki je bila oprta skozi poletne mesece je 
izpolnilo 482 študentov, organizatorjev PRI in mentorjev v podjetju. Rezultati kažejo na to, da 
se anketirani strinjajo s predlaganimi kriteriji, ki so tudi v glavnem razumljivi. Do nekaterih 
nejasnosti je prihajalo v različnih državah zaradi prevodov, ki jih je partnerstvo ustrezno 
popravilo. Prav tako smo pregledali dodatne opisne pripombe in vsako posamezno 
obravnavali in upoštevali ali ovrgli. 

 Pripravili smo potek fokusnih skupin z navodili in dnevnim redom srečanja z deležniki 
(študenti, organizatorji PRI in mentorji v podjetju), kjer bomo pregledali morebitne dodatne 
pripombe in razumevanje popravljenih kriterijev. 

 Koordinator projekta bo pripravil končen pregled kriterijev kakovosti PRI. 
 Spletno orodje bo pripravljeno predvidoma maja 2020. 
 Koordinator projekta bo pripravil osnutke priročnikov za institucije kakor tudi za delodajalce. 

Alicia in Maja pripravita pregled vseh predvidenih dogodkov v okviru projektne prijavnice in 
jih smiselno združita in časovno umestita. 

 Naslednji virtualni sestanek je bil dogovorjen za 10. novembra ob 10. uri. 

V zaključku je koordinator projekta določil terminski načrt nadaljnjih aktivnosti . 

 
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 
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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).  
 

2. srečanje partnerjev 
Drugo srečanje projektnih partnerjev v sklopu projekta MentorTrain je med 18. in 19. junijem 2019 
potekalo v Pragi. Udeležilo se ga je 12 predstavnikov, in sicer 3 predstavniki iz CIFP DON BOSCO LHII iz 
Španije, predstavnica Instituta »Jožef Stefan«, predstavnica Skupnosti VSŠ iz Slovenije, predstavnica 
Knowledge Innovation Centre iz Malte, 4 predstavniki SDRUZENI PROFESNIHO TERCIARNIHO 
VZDELAVANI iz Češke ter 2 predstavnika institucije TALLINNA TEHNIKAKORGKOLL iz Estonije. Partnerji 
so uvodoma pregledali tekoče stanje ter se dogovorili o rokih za izvedbo nadaljnjih projektnih 
aktivnosti. G. Kalda iz Estonije je predstavil poročilo o izvedeni anketi glede kakovosti projektnega 
vodenja s strani vodilnega partnerja CASPHE, na osnovi katerega so bili sprejeti ukrepi za izboljšave na 
področju projektnega sodelovanja. Ga. Voldanova (CASPHE) je predstavila izzive vmesnega poročila ter 
najustreznejši način za pripravo časovnic. Podrobneje je predstavila pravila administrativnega in 
finančnega projektnega vodenja. Partnerji so v sklopu delavnice na partnerskem srečanju podali 
primere dobrih praks s področja praktičnega izobraževanja iz lokalnih okolij. 
 
V nadaljevanju je ga. Feliciano (KIC Malta) partnerje pozvala k ažurnemu poročanju o diseminacijskih 
aktivnostih ter partnerje povabila k aktivnemu sodelovanju pri promociji in ozaveščanju javnosti o 
rezultatih in ciljih projekta MentorTrain. Ga. Voldanova (CASPHE) in ga. Črnko (Institut »Jožef Stefan«) 
sta predstavili smernice za pripravo scenarijev za video predavanja, namenjena mentorjem praktičnega 
izobraževanja v podjetjih. Partnerji so si ogledali nekatere uspešne praktične primere obstoječih videov 
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ter bili opozorjeni na tehnične zahteve, ki jih je pri pripravi scenarijev treba upoštevati. V zaključku je 
vodilni partner določil terminski načrt nadaljnjih aktivnosti ter termin za snemanje videov, ki bo od 5. 
do 7. novembra 2019 potekalo v Sloveniji.   
 

3. srečanje partnerjev 
Tretje srečanje projektnih partnerjev v sklopu mednarodnega projekta MentorTrain je med 5. in 7. 
novembrom 2019 potekalo na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor. Udeležilo se ga je 
13 predstavnikov, in sicer 2 predstavnika iz CIFP DON BOSCO LHII iz Španije, 2 predstavnika Instituta 
»Jožef Stefan«, 3 predstavnice Skupnosti VSŠ iz Slovenije, 2 predstavnika Knowledge Innovation Centre 
iz Malte, 2 predstavnika SDRUZENI PROFESNIHO TERCIARNIHO VZDELAVANI iz Češke ter 2 predstavnika 
institucije TALLINNA TEHNIKAKORGKOLL iz Estonije. Tokratno partnersko srečanje je bilo namenjeno 
predvsem produkciji 18 video posnetkov, ki bodo v nadaljevanju projekta podnaslovljeni v nacionalne 
jezike, med njimi tudi v slovenščino. Kratki videi, razdeljeni v več vsebinskih sklopov, bodo na voljo 
mentorjem v podjetjih kot uporabno orodje za lažje in uspešnejše načrtovanje in izvedbo praktičnih 
izobraževanj ter vsem ostalim, ki želijo pridobiti dodatna strokovna znanja s področja upravljanja 
praktičnega izobraževanja študentov višjih strokovnih šol. Poleg snemanja videov so se partnerji 
dogovorili tudi o nadaljnjih projektnih aktivnostih, kot so pregled morebitnih vsebinskih prekrivanj na 
ravni scenarijev, priprava prevodov video vsebin, diseminacija in promocija projektnih rezultatov ter 
razrešili odprta vprašanja na področju administrativno-finančnega vodenja projekta. Naslednje 
srečanje bo potekalo v Tallinnu v Estoniji od 3. do 4. marca 2020. 
 
V projektu sta bila oddana 2 vmesna poročila.  
 

VET21001  
 

Čeprav je bil EQAVET (the European Quality Assurance Framework for Vocational 
Education and Training) že pred desetletjem (2009) objavljen kot evropsko 
priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta (EPC), ga institucije na področju 
poklicnega in višjega strokovnega izobraževanja še niso v celoti implementirale v 
svoje delovanje. Najverjetnejši razlogi za takšno stanje so pomanjkljivo 
razumevanje EQAVET meril s strani uporabnikov, pomanjkanje praktičnih orodij 
za poenostavitev njihovega izvajanja ter odsotnost izobraževalnih programov za 

usposabljanje strokovnjakov na tem področju. Kot odgovor na opisane težave je bil leta 2018 objavljen 
standard ISO 21001. ISO 21001 je postal prvi standard s področja sistema vodenja kakovosti, prilagojen 
in namenjen izobraževalnim organizacijam. Usklajen je s standardom ISO 9001, vendar je vsebinsko 
prilagojen specifičnim potrebam izobraževalnega sektorja na različnih ravneh. 
 
Poslanstvo projekta VET 21001 je prispevati k trajnostni tržni dinamiki, ki bo pripomogla k 
splošnejšemu in širšemu sprejetju EQAVET meril. 
 
Vizija projekta je prispevati k stalnim izboljšavam na področju poklicnega in višjega strokovnega 
izobraževanja v evropskem prostoru in prispevati k cilju, da bo to na svetovni ravni prepoznano kot 
blagovna znamka za odličnost. 
 
Kaj pridobijo višje strokovne šole v projektu? 

 Kurikulum za strokovnjake ter pedagoška orodja in gradiva za pridobitev potrebnih 
kompetenc. 

 Standardizirano podporno orodje (EQAVET +) za enostavnejšo implementacijo EQAVET meril s 
strani izobraževalnih institucij. 

 
Več o projektu: https://vet21001.eu/.  

https://vet21001.eu/
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Usposabljanje osebja za ISO21001 
Dogodek je plod sodelovanja v projektu VET21001, v okviru Erasmus+ KA2, skupaj s partnerji iz Malte, 
Italije in Portugalske. Vizija projekta je prispevati k stalnim izboljšavam na področju poklicnega in 
višjega strokovnega izobraževanja v evropskem prostoru in prispevati k cilju, da bo to na svetovni ravni 
prepoznano kot blagovna znamka za odličnost – predvsem skozi razumevanje EQAVET meril in ISO 
standarda 21001. S ciljem, da vsi partnerji spoznajo ISO 21001 na ravni vpeljave na institucije, so se 
partnerji udeležili usposabljanja za osebje The EQAVET criteria, the ISO21001 requirements, and the 
correlation between them, ki je potekalo na Malti med 2. in 4. septembrom 2019. Srečanje je gostil 
koordinator projekta MCAST - Malta College of Arts, Science & Technology. Srečanja se je udeležil tudi 
poseben predstavnik Evropske komisije Koen Bois d'Enghien, ki je predstavil cilje in nadaljnji razvoj 
EQAVETa. 
 

Delavnica Feedback on ISO 21001 
V maju 2018 je ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo – objavila ISO 21001 zahteve z navodili 
za izobraževalne institucije, ki je osredotočen na kakovost vodenja in organiziranja procesov 
izobraževalnih institucij. Leto dni po objavi standarda, je ISO pripravil srečanje deležnikov, kjer so bile 
predstavljene izkušnje z adaptacijo standarda iz različnih delov svet in skupni zaključki, ki bodo podlaga 
za revizijo standarda. Srečanje je bilo organizirano 24. septembra na Porto Poliytehnic na Portugalskem 
in kot predstavnici Skupnosti VSŠ sta se ga udeležili Alicia Miklavčič in Jasmina Poličnik. Skupnost VSŠ 
je namreč v letu 2019 pričela z izvajanjem projekta VET21001, ki raziskuje kompatibilnost 2 različnih 
sistemov vodenja kakovosti – EQAVETa in ISO 21001. Več informacij: https://vet21001.eu/workshop/.  
 

KICK OFF srečanje partnerjev – uvodno srečanje 
Srečanje partnerjev je potekalo 16. in 17. decembra 2019 na Malti, kjer smo pregledali koncept 
celotnega projekta, preverili napredek aktivnosti na področju analize in pripravili vprašalnik namenjen 
ocenjevalcev in uporabnikom EQAVETa. Pregledali smo tudi administrativna in finančna pravila 
projekta, se dogovorili za diseminacijske in promocijske aktivnosti ter načrtovali aktivnosti v 
prihajajočem obdobju. 
 

QA LEAD 
 
Evropski prostor je v preteklih 20 letih precejšen del sredstev na področju izobraževanja namenil 
razvoju sistema zagotavljanja kakovosti, in sicer v pretežni meri zahvaljujoč pomenu, ki ga sistemu 
zagotavljanja kakovosti pripisuje bolonjski proces. Pristopi k zagotavljanju kakovosti se med 
institucijami zelo razlikujejo, a so navkljub drugačnim prizadevanjem pogosto skrčeni zgolj na 
“zavezanost institucije h kulturi kakovosti”, podprti z zbirokratiziranimi in časovno potratnimi nabori 
preglednic, najpogosteje v obliki različnih evalvacijskih vprašalnikov. 
Zaznati je izrazito pomanjkanje formaliziranega strokovnega znanja s področja vodenja kakovosti med 
vodilnimi predstavniki izobraževalnih institucij, kar predstavlja odločujočo oviro pri nadaljnjem razvoju 
tega področja. Pogosto vodje izobraževalnih institucij niso bili deležni nobenega formalnega 
usposabljanja za upravljanje kakovosti, zaradi česar se pojavljajo težave pri prenosu vrednot, 
opredeljenih v viziji in poslanstvu neke institucije, v sam sistem upravljanja, ki bi temeljil na jasno 
zastavljenih ciljih o doseganju in preseganju ravni kakovosti. Skrbno je treba načrtovati aktivnosti in 
načine za samoevalvacijo, ki vodijo k nenehnim izboljšavam in odličnosti. 
 
Kaj pridobijo višje strokovne šole v projektu? 

 Priročnik za notranje zagotavljanje kakovosti, namenjen vodjem izobraževalnih institucij. 

https://vet21001.eu/workshop/
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 Kompetenčni okvir in kurikulum za upravljanje notranjega zagotavljanja kakovosti na najvišji 
ravni, namenjen vodjem institucij. 

 Spletno usposabljanje s področja notranjega zagotavljanja kakovosti za vodje izobraževalnih 
institucij. 

 Strategije za institucionalno implementacijo procesov zagotavljanja kakovosti, namenjene 
vodjem izobraževalnih institucij. 

 
KICK OFF srečanje partnerjev – uvodno srečanje 
QALead je KA2 projekt, ki združuje 2 partnerja iz Malte, 1 partnerja iz Češke, 1 partnerja iz Portugalske 
in Skupnost VSŠ. Uvodno srečanje partnerjev je potekalo 18. in 19. decembra na Malti, katerega sva se 
udeležili Alicia Leonor Sauli Miklavčič in Jasmina Poličnik. Tema projekta je 'Equipping Institutional 
Leaders to Maximise Gains from Quality Assurance'. Pregledali smo načrtovane aktivnosti projekta, se 
seznanili z obstoječimi gradivi na področju usposabljanja vodstev za kulturo kakovosti ter se dogovorili 
o izvajanju in rokih.    
 

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: 

 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 
Vse šole, članice konzorcija imajo pridobljeno ECHE listino. V 2019 je bila izvedena tudi presoja izvajanja 
kakovosti ECHE zavez pri koordinatorju konzorcija (več pod sodelovanje s CMEPIUSom).  
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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: https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#vec-o-projektu in izvajamo redno 
obveščanje preko FB. 
 
Alumni klub je dostopen na spletni strani: https://www.skupnost-vss.si/alumni-klub-prikaz/, 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: https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/06/Erasmus-
%C5%A1tudij-in-zabava.pdf.  
 
Predstavitve na VSŠ so izvajane redno.  V letu 2019 je bilo izvedenih 11 predstavitev mobilnosti pri 
članicah (študentom in osebju).  
 
Koordinator je članice konzorcija in širšo javnost redno obveščal o trenutnem stanju na projektu preko: 
promocijsko informativnega letaka, elektronske pošte, elektronskih novičk, spletne strani, preko 
rednih letnih poročil, notranjih dogodkov Skupnosti VSŠ, spletnih in tiskanih objav.  
 
Članice konzorcija so promovirale in informirale o aktivnostih projekta za študente in osebje s 
promocijsko informativnimi dogodki, s predstavitvami bivših udeležencev mobilnosti, s predstavitvami 
na srečanjih študentov, s predstavitvami v okviru predavateljskih zborov in aktivov, preko spletne 
strani, v individualnih razgovorih, preko elektronskih in tiskanih medijev. Članice redno objavljajo 
novice tudi na družbenih omrežjih. VSŠ poročajo, da so najbolj učinkovite predstavitve rezultatov 
mobilnosti na samih predavanjih študentom in srečanjih z osebjem, kar tudi potrjujejo študenti (88, 
7% študentov v 2017 jih je izvedelo o E+ mobilnostih od osebja na VSŠ). 
 
Ostale promocijske aktivnosti so navedene v točki 4.6 Promocija razvojnega načrta Skupnosti VSŠ.  

 
Srečanje Erasmus+ konzorcija za mobilnost: ECHE evalvacija 

13. junija 2019 je na Višji strokovni šoli Šolskega centra Škofja Loka potekalo srečanje Erasmus+ 
koordinatorjev v okviru projekta konzorcija za mobilnost E+ z naslovom: ECHE EVALVACIJA, ki jo je 
izvedla Jasmina Poličnik. Osrednji namen srečanja delavnice je bila predstavitev končnega poročila za 
projekt KA130 2017, preverjanje učinkov mobilnosti iz projekta 2017 in dosedanje izkušnje ter 
pričakovanja CMEPIUSa v povezavi ECHE evalvacijo. Delavnica je bila namenjena Erasmus+ 
koordinatorjem konzorcija za mobilnost, srečanja se je udeležilo 25 oseb iz 5-ih različnih višjih 
strokovnih šol (4-ih javnih in 1 zasebne). Udeleženci so izrazili visoko stopnjo učinkovitosti sodelovanja 
s koordinatorjem konzorcija 887%, medtem ko nihče od anketiranih ni izrazil, da s strani koordinatorja 
ni prejel dovolj informacij. Visoka je tudi stopnja zadovoljstva reševanja težav – kar 92 % se jih je 
opredelilo kot zadovoljnih (le 8 % kot neopredeljenih). Med predlogi udeležencev je bilo največ pohval, 
le eden izmed udeležencev je izrazil željo po rednem srečevanju v obliki fizičnih srečanj, kot je bilo 
tokratno. 
 

https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#vec-o-projektu
https://www.skupnost-vss.si/alumni-klub-prikaz/
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/06/Erasmus-%C5%A1tudij-in-zabava.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/06/Erasmus-%C5%A1tudij-in-zabava.pdf
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Peer Learning Activity on Short Cycle Higher Education 

Preko Erasmus+ konzorcija za mobilnost, je Skupnost VSŠ med 19. in 20. septembrom 2019 organizirala 
sodelovanje na Peer Learning Activity on Short Cycle Higher Education (PLE SCHE), ki se ga je udeležilo 
10 predstavnikov 8 višjih strokovnih šol. Dogodek je potekal pod okriljem EURASHE – Evropskega 
združenja institucij v visokem šolstvu, CCISP – Portugalskega koordinacijskega sveta politehnik, Porto 
Polytehnick – Politehnike v Portu  ter Portugalskega ministrstva za znanost, tehnologijo in visoko 
šolstvo. Namen vzajemnega učenja je omogočiti članicam EURASHE razpravo o vlogi kratkega 
visokošolskega cikla izobraževanja, izpostaviti ključne izzive ter pripraviti zaključke razprave, ki bodo 
zatem predstavljeni v ustreznih politikah in delovanju EURASHE na evropski ravni. Udeleženci so tako 
razpravljali o kakovosti v SCHE, pristopi in orodjih, prepoznavanju SCHE znotraj evropskega 
visokošolskega prostora ter ustreznega pedagoškega pristopa povezanega s praktičnim 
izobraževanjem in sodelovanju s svetom dela. 
 

Presoja kakovosti izvajanja ECHE listine 
V četrtek, 5. decembra 2019, smo na Skupnosti VSŠ imeli evalvacijo CMEPIUSa, ki je presojal kakovost 
izvajanja ECHE listine kot strategije internacionalizacije konzorcija višjih strokovnih šol (VSŠ). 
Evalvatorki s CMEPIUS-a mag. Martina Tekavec Bembič in Maja Milas sta bili po pregledu 
dokumentacije in pogovorih z različnimi skupinami deležnikov v okviru našega delovanja zadovoljni – 
prejeli smo kar nekaj pohval in spodbud za nadaljnje delo ter tudi nekaj predlogov za izboljšave. Poleg 
predstavnikov sekretariata Skupnosti VSŠ – Alojza Razpeta (predsednika Skupnosti VSŠ), Jasmine 
Poličnik (generalne sekretarke Skupnost VSŠ), Alicie Leonor Sauli Miklavčič (vodje projektov) in Janje 
Ivanež (Erasmus+ koordinatorke na Skupnosti VSŠ) so svoje delo in izkušnje podali tudi člani različnih 
projektnih skupin Skupnosti VSŠ, povezanih z izvajanjem mobilnosti: mag. Nataša Makovec (GEA 
College), mag. Gregor Rak (Prometna šola Maribor, VSŠ), mag. Bojan Sešel (Ekonomska šola Celje), 
Hermina Vučajnk (ravnateljica ETRŠ Brežice, VSŠ), Žan Dapčevič (ravnatelj /direktor Academia Maribor, 
VSŠ) – kot predstavnik projektne skupine za internacionalizacijo, mag. Gabrijela Kotnik (ŠC Slovenj 
Gradec), ki je predstavljala strateško področje za skupne standarde delovanja, mag. Tjaša Vidrih (BIC 
Ljubljana), s področja za sodelovanje s študenti ter Jerneja Planinšek Žlof kot predstavnica Erasmus+ 
koordinatorjev 40 članic konzorcija; skupino strokovnega osebja z izkušnjo izmenjave so predstavljali 
Marko Dotzauer (VSŠKV), Helena Jurše Rogelj (ravnateljica GRM Novo mesto), Nada Reberšek Natek 
(ravnateljica, ŠHVU, VSŠ), Aleksandra Kotnik (primer zaposlitve v tujini po izkušnji Erasmus+ mobilnosti) 
in Matej Tisaj (Erasmus+ koordinator na Academia Maribor, VSŠ). Svoj čas so v namen predstavitve 
svojih izkušenj namenili tudi študenti: Petra Ščulija, Nina Špes, Vitomir Drofenik, Amela Šabotič in Arin 
Rapuš. Vsem sodelujočim se je koordinator zahvalil za sodelovanje. V okviru Erasmus+ programa sta 
evalvatorki prepoznali še nekaj priložnosti za izboljšanje. Med drugim sta predlagali, da bi pregledali 
postopke priznavanja mobilnosti osebja ter določili kvantitativne indikatorje mobilnosti, poiskali 
načine za združevanje mobilnosti glede na stroko in določili postopek za zbiranje informacij o 
vsebinskih učinkih mobilnosti. 
 

Obisk predstavnikov kolidžev iz Škotske  
V okviru konzorcija za mobilnost je bil organiziran obisk skupine 4 predstavnikov iz 2 škotskih kolidžev: 
iz New Collega Lanarkshire ter iz Glasgow Kelvin Collega. Načrt za obisk je predideval, da med 3. junijem 
in 6. junijem 2019 9 višjih strokovnih šol (od Maribora, Ljubljane do Novega mesta), ki so izrazile željo, 
da se seznanijo. Skupino sta spremljali vodja projekta Alicia Leonor Sauli Miklavčič in strokovna 
sodelavka Alenka Gabrovec. Na poti v Ljubljano je skupina doživeli prometno nesrečo, kjer je gostja iz 
Škotske preminila. Vsi ostali udeleženci so bili kljub manjšim poškodbam odpuščeni v domačo oskrbo. 
Kolegom iz Škotske so se pridružili njihovi svojci in so se skupaj vrnili v Veliko Britanijo. Skupnost VSŠ 
je bila v neposrednem stiku s škotsko zvezo Colleges Partnership in nudila potrebno podporo. V teh so 
nudili veliko podporo Alojz Razpet, ga. Nives Počkar in ga. Mirjam Založnik iz ŠC Ljubljana, Nina Sršen 
iz Britanskega konzulata, Gregor Bezlaj iz podjetja Eja ter vsi strokovni delavci – reševalci, zdravniki, 
sestre (predvsem Melita Pongrac in Vida Bračko), policisti in gasilci. Brezplačne prevoze so nam nudile 
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številne taksi službe, Aleksander Žel in Miran Ferk z osebjem iz Hotela Arena Maribor pa so poskrbeli 
za brezplačno nastanitev ter pomoč pri urejanju dokumentacije. Predstavniki Colleges Partnership in  
Glasgow Kelvin Collega so se preko britanskega konzulata zahvalili vsem, ki so pomagali v tej težki 
situaciji.  
 

Tekoči projekti 
KA1-HE-45/17, ERASMUS+ 2017/86 mobilnosti – Projekt je zaključen, trajal je od 1. junija 2017 do 31. 
maja 2019. Pridobljenih je bilo 122.900 € sredstev in koriščenih 92.904,02€ (75,59 % realizacija). Od 
načrtovanih 57 mobilnosti (27 za študente in 30 za osebje) je bilo izvedenih skupno  86 mobilnosti – 35 
za študente in 51 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. V projektu 2017 pridobili več sredstev za mobilnosti študentov 
kot smo jih uspeli realizirati iz večih razlogov: kar 12 odpovedi študentov (razlog v večini primerov je 
bilo redno delo), mobilnosti VSŠ študentov so krajše od načrtovanih po  projektu (kar smo v prijavi 
2019 tudi upoštevali in zaprosili za 4 mesečne mobilnosti), nepričakovana odobritev obsega sredstev 
(glede na leto 2016 smo pridobili skoraj enkrat več sredstev kot ob enaki vlogi v l. 2016). NA je odobrila 
prošnjo za prenos sredstev iz mobilnosti študentov za namen prakse na mobilnost za osebje za namen 
poučevanja. Izvedli smo šest gostovanj zunanjih strokovnjakov iz podjetij. Vsaka mobilnost je bila 
izvedena za več deležnikov, kjer smo vključevali različne višje strokovne šole, ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, delodajalce iz lokalnega okolja. Projekt je zaključen in ocenjen s 85 
točkami od 100 možnih. 
 
Ad futura 2017 – projekt je trajal od 1. junija 2017 do 31. maja 2019. Pridobljenih je bilo 11.340,00 € 
dodatnih sredstev za upravičene študente. Porabljenih je 4.380,00 € za 24 študentov. 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 
2017 (5 študentov). Preostali študenti iz različnih razlogov niso bili upravičeni do dodatka. Višina 
dodatka je 70 €/ mesec mobilnosti. Projekt je zaključen.  
 
MIZŠ dodatek – Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2018 
Dodatek je bil pridobljen za 3 študente, ki so izkazali izpolnjevanje pogojev razpisa (upravičenost do 
socialnih transferjev). Pridobljenih je bilo 1.880 € in tudi v celoti koriščenih. Sodelovali sta 2 VSŠ 
(izobraževalni center Piramida Maribor in Šolski center Novo mesto, VSŠ). Višina dodatka je 200 € oz. 
220 €/mesec mobilnosti. Projekt je zaključen. 
 
KA1-HE-38/18, ERASMUS+ 2018 
Projekt traja od 1. avgusta 2018 do 31. maja 2020. Pridobljenih je 103.800 € sredstev in porabljenih je 
65.994 €. Od skupno načrtovanih 57 mobilnosti (30 za študente in 27 za osebje) je že izvedenih 55 
mobilnosti (20 mobilnosti za študente in 35 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 smo 
zaprosili za prenos sredstev iz postavke študentov na osebje zaradi neporabe sredstev. 
 
Ad futura 2018 - projekt traja od 1. junija 2018 do 31. maja 2020. Pridobljenih je bilo 10.112 € dodatnih 
sredstev za upravičene študente. Porabljenih je 1.256,01 €. Štipendija se podeljuje študentom glede 
na dolžino trajanja mobilnosti, ki so se udeležili Erasmus+ mobilnosti v okviru razpisa 2018 in so 
upravičeni po dodatnih pogojih. Višina dodatka je 64 €/ mesec oz. 2 €/dan mobilnosti. 
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KA1-HE-38/18, ERASMUS+ 2019 
Projekt traja od 1. avgusta 2019 do 31. maja 2021. Pridobljenih je 112.740 € sredstev in porabljenih je 
38.978 €. Od skupno načrtovanih 57 mobilnosti (27 za študente in 30 za osebje) je že izvedenih 27 
mobilnosti (6 mobilnosti za študente in 21 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 smo 
zaprosili za prenos sredstev iz postavke študentov na osebje zaradi neporabe sredstev. 
 
Ad futura 2019 - projekt traja od 1. junija 2019 do 31. maja 2021. Pridobljenih je bilo 3.188,58 € 
dodatnih sredstev za upravičene študente. Štipendija se podeljuje študentom glede na dolžino trajanja 
mobilnosti, ki so se udeležili Erasmus+ mobilnosti v okviru razpisa 2019 in so upravičeni po dodatnih 
pogojih. Višina dodatka je 27,97 €/ mesec oz. 0,90 €/dan mobilnosti. 
 
V pripravi je tudi prijava za dodatek MIZŠ dodatek – Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 
2019 za 7 študentov.  
 

Razvoj novih projektov  
 

Tinius Olsen 
Sodelovanje z norveško višjo strokovno šolo Tinius Olsen smo v letu 2019 še okrepili. Tako smo se v 
letu 2019 sestali med 10. in 14. marcem 2019 v Konesburgu. Srečanja sta se udeležili  vodja projektov 
Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina Poličnik. Prisotni so skupaj pregledali projekt STEAMHub, 
organizirali virtualno srečanje z vsemi potencialnimi partnerji in oddali skupno prijavo projekta.    

 
Pripravljalni sestanek v sklopu projekta PELOD 
Srečanje v sklopu priprave mednarodnega projekta z delovnim nazivom PELOD – Professional higher 
education Learning Outcomes Development –, je dne 13. decembra 2019 potekalo v Hotelu Astoria na 
Bledu. Udeležili so se ga g. Armando Pires (The Portuguese Polytechnics Coordinating Council – 
Portugalska), ga. Cristina Sin (Portuguese Agency for the Assessment and Evaluation of Higher 
Education – Portugalska), Mag.a Nicole Guthan (Die Österreichische Fachhochschul-Konferenz – 
Avstrija), g. Klemen Šubič, ga. Maja Milas in g. Gregor Rebernik (NAKVIS – Slovenija) ter ga. Alicia-
Leonor Sauli-Miklavčič, ga. Jasmina Poličnik in mag. Andreja Bizjak (Skupnost VSŠ – Slovenija). 
Udeleženci smo na pripravljalnem srečanju natančno prevetrili projektni predlog in cilje. Po 
konstruktivni debati smo ponovno premislili zaporedje in vsebino posameznih aktivnosti v sklopu 
načrtovanih treh faz projekta ter se uskladili glede predvidenih rezultatov. Spremembe in dopolnitve 
so bile upoštevane tudi pri načrtovanih dogodkih, diseminacijskih aktivnostih in projektnih srečanjih. 
 
Nacionalna združenja višjih strokovnih (in visokih strokovnih) šol (Slovenija, Avstrija, Portugalska) bodo 
v sodelovanju z nacionalnimi agencijami za kakovost v visokem šolstvu (Slovenija, Avstrija in 
Portugalska) v primeru uspešne prijave projekta med drugim pripravila: 

 analizo ustreznosti učnih izidov, 
 analizo ustreznosti ocenjevanja učnih izidov, 
 kriterije in indikatorje za zagotavljanje kakovosti učnih izidov, 
 spletni priročnik s priporočili, 
 zbirko dobrih praks, predstavljeno v obliki video animacij … 

 
 
 
 
Poročilo so pripravili:  

 Alojz Razpet, predsednik Skupnosti VSŠ; 



                                                                            

                                                                                                               Živi svoje sanje, ciljaj višje! 

 SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2019  stran 82 

 Alicia – Leonor Sauli – Miklavčič, projektni vodja; 

 Jasmina Poličnik, generalna sekretarka. 
Celje, 3. 2. 2020  
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III. POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU SKUPNOSTI VSŠ 

ZA LETO 2019 

1. Splošno 

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

2019. Poslovne knjige so bile vodene po načelu dvostavnega knjigovodstva. 

2. Bilanca stanja 

Sredstva 

Sredstva Skupnosti VSŠ na dan 31.12.2019 znašajo 473.670 € in so sestavljena iz: 

VRSTA SREDSTEV Leto 2019 Leto 2018 Indeks 

OSNOVNA OPREMA 2.824 1.298 217 

DENARNA SREDSTVA  242.486 192.072 126 

KRATKOROČNE TERJATVE DO ČLANOV IN KUPCEV 2.215 1.560 142 

OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE  221.142 444.141 50 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 5.003 0 0 

 Skupaj: 473.670 639.071 75 

 

Pojasnilo:  
Vrednost vseh sredstev na dan 31. 12. 2019 je 473.670 €. V letu 2019 smo nabavili osnovno opremo – 

računalniška oprema v višini 2.067 € (računalnik in monitor, oprema za videokonference, miška, torba, 

2 licenci za Windows, 3 licence za Office). Denarna sredstva so se v primerjavi s preteklim letom zvišala 

za 20,79 % in na dan 31. 12. 2019 znašajo 242.486 €. 

 

Vrednost terjatev na dan 31. 12. 2019 znaša 223.357 € in jo sestavljajo :  

1. Terjatve do članov in kupcev so terjatve za članarino in zaračunane kotizacije. Na dan 31. 12. 
2019 je vrednost terjatev do kupcev v višini 2.807 €, ter slabitev terjatev v vrednosti 592€ = 
2.215 €. 

2. Ostale kratkoročne terjatve v višini 441.141 € so sestavljene iz:  

a) terjatev do MIZŠ v znesku 2.500 €, 

b) terjatev do CMEPIUS-a v višini 94.618 €, 

c) terjatev do JSRIPS v višini 3.414 €, 

d) terjatev do E.RI.FO v višini 65.612 € 

e) terjatev do Casphe, The Czech Association of Professional Higher, v višini 43.916 €, 

f) terjatev do DHBW Nemčija v višini 9.137 € 

g) terjatev do EURASHE v višini 2.828 €, 

h) terjatev za vračilo štipendije in ostalih stroškov v višini 883 €. 

 
Skupnost VSŠ nima zalog. 
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Obveznosti do virov sredstev 

Na dan 31.12.2019 Skupnost VSŠ izkazuje obveznosti do virov sredstev v višini 473.670 € in so 

sestavljene iz: 

VRSTA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Leto 2019 Leto 2018 Indeks 

PRESEŽEK PRIHODKOV OZ. ODHODKOV:      

NERAZPOREJEN ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 37.066 37.069 100 

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 13.060   

    

POSLOVNE OBVEZNOSTI:     

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE/ 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   

362 362 100 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 4.682 873 536 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV  10.671 6.669 160 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.302 1604 81 

KRATKOROČNE PČR:     

KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI  592.497 554.019 107 

Skupaj:  473.670 639.071 75 

 

Pojasnilo:  
Vrednost vseh obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2019 znaša 473.670 € in se je zmanjšala za 

25,88% v primerjavi s preteklim letom. Sestavljajo jih: 

1. Preneseni presežek prihodkov iz preteklih let v višini 37.066 €. 
2. Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 v višini 4.682 € - prispeli računi v januarju za 

storitev izvedeno v l. 2019 (oglaševanje v decembru – Fax vpisnik, telefon, pogostitev). 
3. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 10.671 € predstavljajo plače za december 2019. 

v decembru 2019 je bilo zaposlenih 5 oseb, v decembru 2018 pa 3 osebe.  
4. Kratkoročno odloženi prihodki v višini 406.527 € so se v primerjavi z letom 2018 zmanjšali za 

31,38 %, sestavljajo pa jih:  
a) kratkoročni odloženi prihodki Skupnosti v višini 29.991 €, s katerimi bomo pokrivali stroške, 

ki še bodo nastali, 
b) kratkoročni odloženi prihodki ERASMUS+ (št. pog. 17-203-035576), v višini 117.569 €, 
c) kratkoročni odloženi prihodki DHBW, v višini 20.914 €, 
d) kratkoročni odloženi prihodki ERASMUS+  18-103-046805, v višini 41.394  €, 
e) kratkoročni odloženi prihodki Casphe 2018-1-CZ01-KA202-048170, v višini 42.445 €, 
f) kratkoročni odloženi prihodki ERASMUS+ 19-103-060237, v višini 89.611 €, 
g) kratkoročni odloženi prihodki VET21001-202-008727, v višini 55.747 €, 
h) kratkoročni odloženi prihodki AD FUTURA 2018-11010-795/2018, v višini 8.856 €. 
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Izven bilančne postavke 

Izven bilančne evidence Skupnost VSŠ nima. 

3. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Prihodki 

Prihodki v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 znašajo 408.607 € in jih sestavljajo: 

PRIHODKI  Leto 2019 Leto 2018 Indeks 

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC NAMENJENIH 

POKRIVANJU STROŠKOV 
392.181 255.597 153 

DRUGI PRIHODKI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

NEGOSPODARSKIH DRUŽB 
16.410 16.819 97 

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE 

DEJAVNOSTI 
0 0 0 

FINANČNI PRIHODKI  16 17 94 

DRUGI PRIHODKI 0 0 0 

Skupaj 408.607 272.433 150 

 

Pojasnilo:  
Prihodki leta 2019 so bili doseženi v višini 408.607 € in so za 33,32 % višnji od prihodkov leta 2018. Med 

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

projektov v znesku 392.181 €. V letu 2019 so bili odobreni 3 projekti Erasmus+ (E+ konzoricj za 

mobilnost 2019, VET21001, QA Lead), 1 projekt Ad futura 2019, 1 projekt Mobilnost študentov iz 

socialno šibkejših okolij 2018, 1 projekt Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov 2019. Drugi prihodki 

za opravljanje dejavnosti negospodarskih služb so iz naslova članarin in kotizacij v višini 16.410 €. 

Finančni prihodki v višini 16 € so iz naslova a vista obresti. 
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Stroški 

Stroški obdobja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 znašajo 395.547 € in so sestavljeni iz: 

ODHODKI:  Leto 2019 Leto 2018 Indeks 

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV:       

STROŠKI MATERIALA  3.786 4.296 88 

STROŠKI STORITEV  207.437 116.772 178 

STROŠKI DELA:    
 

STROŠKI PLAČ 76.575 64.314 119 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST ZAPOSLENCEV  12.169 10.432 117 

DRUGI STROŠKI DELA  9.448 8.058 118 

STROŠKI AMORTIZACIJE 540 888 61 

DRUGI STROŠKI:   
 

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0 

DRUGI STROŠKI  85.550 67.673 126 

FINANČNI ODHODKI 42  0 

Skupaj 395.547 272.433 145 

 

Pojasnilo:  
Stroški, nastali od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, v višini 395.547 € so za 31,12 % višji od stroškov, nastalih 

v letu 2018. Strošek materiala v višini 3.786 € predstavlja pisarniški material, tiskovine - projekti, 

monitor. Stroški storitev v višini 207.437 € so se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povišali za 43,70 

% in jih podrobneje razčlenjujemo v naslednji tabeli. Strošek plač v letu 2019 v višini 76.575 € je za 

12.261 € višji kot v letu 2018. Drugi stroški dela v višini 9.488 € predstavljajo prehrano zaposlenega, 

prevoz na delo in regres za letni dopust za 2019. V letu 2019 smo na sekretariatu zaposlili 2 dodatni 

osebi.   

Drugi stroški v višini 85.550 € zajemajo članarine združenjem, štipendije dijakov in študentov in 

zahtevke za izplačila partnerjev v projektih ter finančni odhodki v znesku 42 € pa zajemajo obresti. 
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Stroški storitev od 1.1.2019 do 31.12.2019: 

  Leto 2019 Leto 2018 Indeks 

STROŠKI STORITEV: 
 

 
 

STROŠKI NAJEMNIN SEJEMSKI PROSTOR 5.497 2.476 222 

UDELEŽBA NA SEJMIH, REKLAME 15.417 10.955 141 

STROŠKI STORITEV GSM 1.169 1.371 85 

STR. PLAČILNEGA PROMETA BANKA 841 804 105 

STR. INTEL. STOR. DRUGO 136.795 69.500 197 

STROŠKI KOTIZACIJ ZA SEMINARJE 0 0 0 

STROŠKI SLUŽBENIH POTI (dnevnice, kilometrine) 22.200 12.977 171 

STROŠKI FIZIČNIH OSEB 0 0 0 

STROŠKI POGOD. DELA  11.690 7301 160 

STROŠKI AVTORSKIH HONORARJEV 0 0 0 

STROŠKI  REPREZENTANCE 5.708 7.124 80 

STR. POŠTNINE IN KURIRSKIH STOR. 0 0 0 

STROŠKI  DRUGIH STORITEV 8.120 4.265 190 

STROŠKI STORITEV SKUPAJ 207.437 116.773 178 

 

Pojasnilo: 
- zvišanje na postavki najemnin in sejemskega prostora – sejem Informativa, najem prostorov, 

najem prostorov za dogodke, najem Dropboxa, ZOOMa in strežnika; indeks 222, 
- zvišanje na postavki sejmov in reklam – v letu 2019 smo povečali aktivnosti reklamnih 

oglaševanj; indeks 141, 
- zvišanje na postavki intelektualnih storitev v zvezi s projektnimi aktivnostmi (zahtevki 

partnerjev – zaključek PROCSEE v višini 96.161,74 €); indeks 197, 
- povečanje stroškov  na postavki službenih poti v zvezi projektnimi aktivnostmi – odobreni 

projekti); indeks 171, 
- povečanje na postavki stroškov podjemnih pogodb v zvezi s kakovostjo in s projekti – 

projektno delo na ApprenticeTrack in PROCSEE, recenzija zbornika konference Kakovost v 
VSŠ; indeks 160, 

- zmanjšanje na postavki stroškov reprezentance zaradi povečanja dogodkov v okviru 
Skupnosti VSŠ in projektov, indeks 80, 

- zvišanje na postavki stroškov drugih storitev; indeks 190 (stroški v povezavi s hotelskimi 
storitvami in prevozi za namene projektov). 
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4. Poslovni rezultat 

  Leto 2019 Leto 2018 Indeks 

PRIHODKI 408.607 272.432 150 

STROŠKI 395.547 272.435 145 

POSLOVNI IZID  13.060 -3 4.435 

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 0 0 0 

ČISTI POSLOVNI IZID 13.060 -3 4.435 

 

Skupnost VSŠ v letu 2019 izkazuje dobiček v višini 13.060 €. 

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

Gospodarnost = vrednost poslovnih učinkov / stroški= 408.607 / 395.547 = 1,04 

Produktivnost = vrednost poslovnih učinkov / povp. število zaposlenih iz del. ur = 408.607 /3,72 = 

109.840,60 

6. Računovodska problematika v letu 2019 

Poleg osnovnih računovodskih aktivnosti je bilo v letu 2019 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 

31.12.2019.  

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

izkaze za poslovno leto 2019. 

 

Pripravila:  Marjetka Pirš, Vizija Računovodstvo d.d. 

Celje, 3. 2. 2019  
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