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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.  
 
Po okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport deluje 47 višjih strokovnih šol – 29 javnih in 
18 zasebnih višjih strokovnih šol (33 študijskih programov).  
 
V okviru Ministrstva za notranje zadeve deluje še Višja policijska šola (program Policist) in pod okriljem 
Ministrstva za obrambo je v letu 2020 pričela z delovanjem tudi Višja vojaška strokovna šola (program 
vojaški menedžment). 
 
Od vseh višjih strokovnih šol je v Skupnost VSŠ včlanjenih 47 (od 49-ih) višješolskih zavodov, 30 javnih 
in 17 zasebnih, ki svoje programe (35) 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 
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programih s svojim delom na področju aplikativnih in strokovnih raziskav tudi neposredno prispevajo 
k razvoju posameznih podjetij, lokalne skupnosti in regije. 

 

2. Delovanje 
 
Skupnost VSŠ je predvsem osredotočena na razvoj politike in projekte na področju višješolskega 
strokovnega izobraževanja in raziskav s poudarkom predvsem na aplikativnih in strokovnih segmentih. 
Prav tako organizira letne konference, tematske seminarje, posvete in usposabljanja ter druge 
dogodke za svoje članice. Za njih zbira in posreduje relevantne informacije. Deluje kot skupno 
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. 
 
V letu 2020 je bil na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vložen predlog Sprememb 
Ustanovitvenega akta, ki ga je potrdila skupščina Skupnosti VSŠ z dne 6. 3. 2020. 
 

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 (31 
javnih in 16 zasebnih), od tega 30 javnih oz. 96,8 % in 16 zasebnih oz. 94,1 %.  
 
V študijskem letu 2019/20 je na višje strokovne šole, ki spadajo pod MIZŠ, vpisanih 10.264 študentov, 
od tega jih je bilo 10.219 (99,6 %) vpisanih v višje strokovne šole, ki so članice Skupnosti VSŠ. Na 
Policijsko akademijo je bilo v letu 2019/2020 vpisanih 397 študentov. Skupno je bilo v letu 2019/2020 
tako vpisanih 10.661 študentov v višje strokovno izobraževanje.  
 
V terciarno izobraževanje je bilo skupaj vpisanih 76.728 študentov, od tega jih je bilo v preostalem 
visokem šolstvu 66.067. 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 33 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. komerciala (DOBA), 

15. lesarstvo, 

16. logistično inženirstvo, 

17. kozmetika, 

18. medijska produkcija, 

19. mehatronika, 

20. naravovarstvo, 

21. oblikovanje materialov, 

22. organizator socialne mreže, 

23. poslovni sekretar, 

24. strojništvo, 

25. snovanje vizualnih komunikacij in trženja, 

26. telekomunikacije, 

27. upravljanje podeželja in krajine, 

28. varovanje, 

29. varstvo okolja in komunala, 

30. velnes, 

31. velnes (DOBA) 

32. policist, 

33. 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.  

 
Člani Upravnega odbora od 1. junija 2017 do 31. maja 2020: 
 

1. Alojz Razpet, predsednik, 

2. mag. Janez Damjan, podpredsednik (član do 3. 7. 2019), 

3. Helena Vogrinec, članica (od 29. 5. 2018),  

4. mag. Tjaša Vidrih, članica, 

5. mag. Nataša Makovec, članica, 

6. dr. Matej Forjan, član (do 3. 7. 2019), 

7. Drago Zupančič, član,  

8. Mag. Gregor Rak, član (od 4. 7. 2019), 

9. Egon Pipan, član (od 4. 7. 2019).  

 
6. marca 2020 je potekala volilna skupščina Skupnosti VSŠ, na kateri so bili izvoljeni novi člani UO, in ti 
so svoj mandat nastopili 1. 6. 2020. Vsi člani UO Skupnosti VSŠ opravljajo svoje delo brez plačila in 
povrnjenih potnih stroškov. 
 
 
 
Člani Upravnega odbora od 1. junija 2020 do 31. maja 2023: 

 

Egon Pipan, predsednik 
Šolski center Nova Gorica, Višja 
strokovna šola 
Cankarjeva 10 
SI-5000 Nova Gorica 
Egon.Pipan@scng.si  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mag. Tjaša Vidrih, članica 
Biotehniški izobraževalni 
center Ljubljana, Višja 
strokovna šola 
Ižanska cesta 10 
SI-1000 Ljubljana 
tjasa.vidrih@bic-lj.si    
 
 
 
 

mailto:Egon.Pipan@scng.si
mailto:natasa.makovec@gea-college.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  
Prometna šola Maribor 
Šolski center Nova Gorica, Višja 
strokovna šola 
Cankarjeva 10 
SI-5000 Nova Gorica 
gregor.rak@vpsmb.eu    

Žan Dapčevič, član 
Višja strokovna šola 
Academia Maribor  
Glavni trg 17b 
SI-2000 Maribor 
zan.dapcevic@academia.si  

 

 
mag. Igor Hanc, član 
Šolski center Škofja Loka, Višja 
strokovna šola 
Podlubnik 1b 
SI-4220 Škofja Loka 
igor.hanc@scsl.si     

  

 
 

6. Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ 
 
Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ že več let uspešno deluje pod vodstvom mag. Gabrijele Kotnik. 
Ostali člani komisije so: dr. Branko Škafar, ga. Marija Sraka, dr. Anita Goltnik Urnaut, dr. Andreja 
Križman in mag. Tjaša Vidrih. 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.  
 
Komisija se je sestala dvakrat, obakrat preko ZOOMa. Prvo srečanje je bilo 28. 5. 2020, drugo srečanje 
je bilo 11. 6. 2020. Srečanji sta bili povezani z aktualno epidemijo COVID19 in vplivom na procese 
višjega strokovnega izobraževanja tudi v luči kakovosti šol ter delovanja Komisije za kakovost. Komisija 
je obravnavala konferenco 2020, načrtovanje in izvedbo delavnic ter aktivnosti projekta QA-Lead.  
 

mailto:drago.zupancic@guest.arnes.si
mailto:gregor.rak@vpsmb.eu
mailto:zan.dapcevic@academia.si
mailto:igor.hanc@scsl.si
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V letu 2020 je Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ realizirala naslednje naloge:  
➢ izvedba fokusne skupine v projektu QA-Lead in seznanitev s pripravo gradiv v projektih 

Skupnosti VSŠ, ki so povezani s krepitvijo kakovosti,  

➢ sodelovanje pri pripravi projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje!, pripravi programov 

izpopolnjevanj  in pridobitev sredstev za izvedbo projekta, 

➢ aktivnosti povezane s COVID19. 

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: 

 

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 razvoja 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  
 

 

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:sekretariat@skupnost-vss.si
mailto:jasmina.policnik@skupnost-vss.si
mailto:jasmina.policnik@skupnost-vss.si
mailto:alicia.miklavcic@skupnost-vss.si
mailto:gabrijela.kotnik@guest.arnes.si
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V letu 2020 so bili na sekretariatu zaposleni tudi: 

 

   Mag. Andreja Bizjak 

   Strokovna sodelavka, 11. 2. – 31. 6. 2020 

 

   Alenka Gabrovec 

   Administrativna sodelavka, 11. 2. – 10. 2. 2020 

 

Janja Ivanež 

Administrativna sodelavka, 1. 10. 2019 – 31. 3. 2020 

 

Miha Zimšek 

Strokovni sodelavec, od 1. 3. 2020  

 

Branka Mulej 

Strokovna sodelavka, od 1. 7. 2020 

 

Dr. Anita Goltnik Urnaut 

Raziskovalka, od 1. 10. 2020 
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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, mag. Miran Saksida, dr. 

Aleš Tankosič, mag. Neva Malek, mag. Vanja Kajzer, dr. Matej Forjan. V letu 2020 je prišlo do 

nove sestave akreditacijske komisije in sicer predstavniki višjih strokovnih šol so postali: Alojz 

Razpet, predsednik, mag. Igor Hanc, mag. Gregor Rak, mag. Miran Saksida, dr. Aleš Tankosič, 

mag. Neva Malek, mag. Vanja Kajzer. 

➢ 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. 

➢ Strokovna skupina za vseživljenjsko karierno orientacijo (SSVKO): Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 

➢ Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu (EURASHE): članica Upravnega odbora in vodja 

delovnih skupin - Alicia Leonor Sauli Miklavčič, članica delovne skupine – Jasmina Poličnik. 

➢ Evropska platforma za poklicno in strokovno izobraževanje na terciarnem in sekundarnem 

nivoju (VET4EU2): Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 

➢ Evropski forum tehniškega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EfVET): Alicia Leonor 

Sauli Miklavčič, Jasmina Poličnik in Miha Zimšek. 
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II. DEJAVNOSTI 2020 
 
Glavne dejavnosti Skupnosti VSŠ v letu 2020 so bile predvsem naslednje: 
 

➢ delovanje Skupnosti VSŠ,  
➢ izvajanje kratkoročnih strateških ciljev Razvojnega načrta 2017-2020, 
➢ priprava Razvojnega načrta 2020-2025, 
➢ 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, 
➢ sodelovanje pri pripravi predlog, analiz in zakonodajnih sprememb  v povezavi s študijem na 

daljavo in epidemijo COVID19, 
➢ vodenje projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! za strokovne delavce v višjem strokovnem 

izobraževanju, 
➢ delovanje na mednarodnem področju, 
➢ delovanje v mednarodnih združenjih EURASHE, CHAIN5, VET4EU2, EfVET in ekspertni skupini 

Evropske komisije, 
➢ vodenje ERASMUS+ konzorcija za prakse, 
➢ vodenje projekta Apprentice Track (SAT), 
➢ sodelovanje pri projektu ApprenticeQ, 
➢ sodelovanje pri projektu MentorTrain, 
➢ sodelovanje pri projektu VET21001, 
➢ sodelovanje pri projektu QA-Lead, 
➢ sodelovanje pri projektu SELFIE WBL Pilot. 
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1.  Delovanje Skupnosti VSŠ v letu 2020 

UPRAVNI ODBOR 
 
Upravni odbor Skupnosti VSŠ 2017 – 2020 se je v letu 2020 sestal 3-krat, in sicer so potekale vse seje v 
spletnem okolju ZOOM: 
 

➢ 21. 2. 2020, 
➢ 16. 4. 2020,  
➢ 8. 5. 2020.  

 
Upravni odbor Skupnosti VSŠ 2020 – 2023 se je v letu 2020 sestal 5-krat in izvedel 3 korespondenčne 
seje, in sicer: 
 

➢ 12. – 15. 6. 2020 – korespondenčna seja,  
➢ 2. 7. 2020 – Vransko, 
➢ 6. 7. 2020 – korespondenčna seja,  
➢ 1. 9. 2020 - ZOOM,  
➢ 25. 9. 2020 – BIC Ljubljana, 
➢ 16. 10. 2020 – ŠC Nova Gorica,  
➢ 29. – 30. 10. 2020 – korespondenčna seja,  
➢ 13. 11. 2020 - ZOOM. 

 
Veliko aktivnosti in sodelovanja članov UO pa se je odvijalo preko elektronske pošte. 
 
V letu 2020 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; 
➢ priprava razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2020 – 2023; 
➢ priprava sprememb Ustanovitvenega akta Skupnosti VSŠ in pravil Skupnosti VSŠ; 
➢ pregled finančnega poslovanja skupnosti (članarine, kotizacije in terjatve, odpisi terjatev); 
➢ priprava Akta o sistemizaciji delovnih mest na sekretariatu Skupnosti VSŠ;  
➢ priprava analize študija na daljavo in smernic za študij na daljavo; 
➢ priprava smernic za študij v letu 2020/2021; 
➢ srečanje s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (1 srečanje z državnim 

sekretarjem Damirjem Orehovcem, 1 srečanje z direktorico direktorata mag. Natašo Kranjc) z 
namenom predstavitve višjega strokovnega izobraževanja; 

➢ spremljanja sprejemanje 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: letna konferenca, delavnice o kakovosti v VSŠ, 

izobraževanja; 
➢ zaposlitve v okviru Skupnosti VSŠ; 
➢ spodbujanje dela na področju sodelovanja s socialnimi partnerji, s poudarkom predvsem na 

delodajalcih in združenjih delodajalcev (GZS, OZS), kakor tudi s CPI, NAKVIS, ŠOS, CMEPIUS, 
SVIZ, ACS in drugimi strokovnimi združenji;  

➢ spodbujanje mednarodnega sodelovanja na področju terciarnega strokovnega šolstva;  
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➢ 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. 

 

17. REDNA SKUPŠČINA 
 
Dne 5. in 6. marca 2020 je v Hotelu Plesnik v Logarski Dolini potekala 17. redna letna Skupščina 
Skupnosti VSŠ, na kateri so med drugim bili izvoljeni novi člani Upravnega odbora Skupnosti VSŠ, ki 
bodo svoj 3-letni mandat nastopili s 1. julijem 2020. Skupnost VSŠ je tako dobila novega predsednika, 
g. Egona Pipana.  
 
Prisotne je uvodoma pozdravil aktualni predsednik Skupnosti VSŠ, Alojz Razpet, ter izpostavil 
opravljeno delo Skupnosti VSŠ v preteklem letu, nato še mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje 
šolstvo in izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport RS. Mag. Dovžak je 
predstavila Kohezijsko politiko 2021-2027, Naložbene 
prioritete na področju izobraževanja in usposabljanja, 
ter javni razpis Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v 
višjem strokovnem izobraževanju od 2020 do 2022, ki je 
trenutno še v pripravi. 
 
V četrtek, 5. marca 2020, je generalna sekretarka, 
Jasmina Poličnik, predstavila stanje in realizacijo 
Razvojnega načrta 2017-2020, v katerem je bilo 
opredeljenih 5 strateških področij ter v okviru teh 
aktivnih 22 razvojnih projektov, dodatno so bili realizirani še Erasmus+ projekti (Konzorcij za mobilnost, 
PROCSEE, SAPS, ApprenticeTrack, ApprenticeshipQ, MentorTrain, VET21001, BuildPHE, QA-Lead). V 
projektne aktivnosti je bilo neposredno vključenih 135 posameznikov. Izmed 22 aktivnih projektov je 
bilo 11 projektov popolnoma zaključenih (Delodajalci: 1, Institucionalno okolje: 0, Skupni standardi 
delovanja: 4, Notranje delovanje: 4, Študenti: 2). Realizacija razvojnega načrta 2017-2020 je bila 50 %, 
kar je na zastavljen obseg dela pozitiven rezultat. 
 
Jasmina Poličnik je predstavila vizijo in vrednote Skupnosti VSŠ ter izvedla anonimno anketno raziskavo 
o zadovoljstvu članic s sekretariatom in delovanjem Skupnosti VSŠ. Po primerjavi z rezultati iz Ocene 
Skupnosti VSŠ 2017-2020 ugotavlja, da se skoraj na vseh področjih zadovoljstvo članic zvišuje za 
povprečno 0,3 %, kar je zelo vzpodbudno za delovanje Skupnosti VSŠ v prihodnje. 
 
V nadaljevanju so bili udeleženci Skupščine razdeljeni 
v delovne skupine, znotraj katerih so z namenom 
vzpostavitve Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2020-
2025 na novo opredelili 5 strateških področij: 
delodajalci, študenti, prepoznavnost, skupni standardi 
delovanja in institucionalno okolje. V nadaljevanju so 
udeleženci Skupščine predlagali razvojne projekte na 
posameznih strateških področjih ter znotraj teh 
posamezne aktivnosti z opredeljenimi roki in 
indikatorji. Generalna sekretarka poudari, da bodo 
vse s strani udeležencev predlagane vsebine v 
razvojnem načrtu upoštevane, vendar smiselno prioritizirane. 
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V petek, 6. marca 2020, je verifikacijska komisija najprej preverila sklepčnost Skupščine Skupnosti VSŠ. 
Udeleženih je bilo 41 predstavnikov višjih strokovnih šol (11 s pooblastili) od 47 višjih strokovnih šol, ki 
so članice Skupnosti VSŠ in imajo pravico glasovanja – 87 % sklepčnost. Verifikacijska komisija je 
soglasno ugotovila, da je Skupščina Skupnosti VSŠ sklepčna. Predstavljeno je bilo Letno poročilo 
Skupnosti VSŠ za leto 2019 in Letni program Skupnosti VSŠ za leto 2020. 
 
Alicia Leonor Sauli Miklavčič je kot vodja razvoja predstavila projektno delo ter izpostavila, da se 
projekti, ki se jih sekretariat loteva, skušajo v čim večji meri navezovati na aktivnosti, definirane v 
sklopu strateških področij razvojnega načrta. Vabimo vas, da si podrobneje o aktualnih projektih 
preberete v Zapisniku 17. redne letne Skupščine Skupnosti VSŠ 2020 ali na spletni strani Mednarodni 
projekti. 
 
Alojz Razpet je predstavil delo in sprotne aktivnosti Upravnega odbora, mag. Gabrijela Kotnik pa 
povzela delo Komisije za kakovost v letu 2019. Udeležence je pozvala k več prijavam za diplomo za 
odličnost ter jih povabila, naj aktivneje podajajo pobude za usposabljanja, ki jih ocenjujejo kot 
potrebna. 
 
Jasmina Poličnik je predstavila finančno poročilo za leto 2019, dosegljivo v prilogi Letnega poročila 
Skupnosti VSŠ 2019. Sredstva na dan 31. 12. 2019 so znašala 473.670,00 evrov. V preteklem letu so se 
povečali tako stroški kot prihodki. Poslovni rezultat: 13.060 evrov dobička. Gospodarnost: 1,04, 
produktivnost je 109.840,06 evrov na zaposlenega. Skupnost VSŠ je zaprosila za 10 % povečanje 
sredstev na MIZŠ za namen promocije. Poleg tega sta predvidena vsaj 2 nova projekta. Generalna 
sekretarka je nadalje izpostavila, da višje strokovne šole Skupnosti VSŠ vse pogosteje zaračunajo 
stroške za najem prostorov, kar je doslej bilo brezplačno, v kolikor so bili organizirani skupni dogodki. 
Takšen način sodelovanja bi bilo smiselno v prihodnje ponovno obnoviti. 
 
Člani skupščine so potrdili Letno poročilo 2019 in Letni program 2020 ter izvedli volitve v Upravni 
odbor. Predlagani kandidati za člane Upravnega odbora so se sprva na kratko predstavili navzočim. 
 
Volilna komisija je ugotovila, da so v skladu z aktom 
o ustanovitvi za člane Upravnega odbora Skupnosti 
VSŠ bili izvoljeni: 
 

➢ Egon Pipan, predsednik 
➢ mag. Nataša Makovec, podpredsednica 
➢ mag. Gregor Rak 
➢ Žan Dapčevič 
➢ mag. Tjaša Vidrih 
➢ Drago Zupančič 
➢ mag. Igor Hanc 

 
Novoizvoljeni člani nastopijo 3-letni mandat 1. junija 2020, ko poteče mandat obstoječim članom 
upravnega odbora. 
 
V nadaljevanju je Barbara Krajnc predstavila nekatere cilje oz. izzive, prepoznane na področju dualnega 
izobraževanja. Alojz Razpet je podrobno predstavil predlagane spremembe Ustanovitvenega akta in 
Pravil Skupnosti VSŠ, ki so jih člani Skupščine Skupnosti VSŠ soglasno potrdili. O nekaterih drugih 
pobudah in predlogih s strani predstavnikov članic Skupnosti VSŠ več preberite v zapisniku na povezavi 
https://www.skupnost-vss.si/na-17-seji-skupscine-skupnosti-vss-izvoljen-nov-predsednik-skupnosti-
vss/.  

https://www.skupnost-vss.si/na-17-seji-skupscine-skupnosti-vss-izvoljen-nov-predsednik-skupnosti-vss/
https://www.skupnost-vss.si/na-17-seji-skupscine-skupnosti-vss-izvoljen-nov-predsednik-skupnosti-vss/
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1. SREČANJE RAVNATELJEV IN DIREKTORJEV VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL 
 

V petek, 29. maja 2020, smo preko aplikacije ZOOM izvedli srečanje ravnateljev in direktorjev višjih 

strokovnih šol. Srečanja se je udeležilo 30 ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol. Obravnavali 

smo 2 aktualni vprašanji: Navodila in smernice za izvedbo študija na daljavo v višjem strokovnem 

šolstvu, ki sta jih pripravila Žan Dapčevič in mag. Gregor Rak ter odprta vprašanja, ki so jih zastavljale 

šole povezana z zaključevanjem študijskega leta ter aktualno situacijo COVID19. Največ nejasnosti se 

je pojavilo z opravljanjem praktičnega izobraževanja ter ponovnim vpisom. Obravnavali so in se 

seznanili tudi s preliminarnimi rezultati ankete v sklopu projekta QA-LEAD. Več informacij je dostopnih 

na https://www.skupnost-vss.si/srecanje-ravnateljev-in-direktorjev-visjih-strokovnih-sol/.  

 

2. SREČANJE RAVNATELJEV IN DIREKTORJEV VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL 
 
Srečanje je bilo izvedeno 29. septembra 2020 preko ZOOMa na pobudo UO Skupnosti VSŠ. Člani UO 
so ravnateljem in direktorjem predstavili aktualna dogajanja v povezavi s študijskim letom 2020/2021 
in smernicami MIZŠ zaradi COVID19. Predstavljena je bila priprava Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 
za obdobje 2020-2025 ter Smernice za študijsko leto 2020/2021. 
  

STRATEGIJA VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA 
OBDOBJE 2020–2030 
 
Vlada je 23. 7. 2020 sprejela besedilo Strategije višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2020–2030. Strategija bo omogočila ohranjanje in nadaljnji razvoj osnovnega poslanstva 
višjega strokovnega izobraževanja. To je praktično usmerjeno in je prilagodljivi del terciarnega 
izobraževanja, ki se hitro odziva na potrebe gospodarstva in družbe. Za izvedbo strategije ni načrtovano 
bistveno povečanje proračunskih sredstev, temveč predvsem povečanje učinkovitosti delovanja 
višjega strokovnega izobraževanja in boljše izkoriščanje resursov, ki so na voljo. Potrebna bo 
optimizacija mreže višjih šol, in sicer ob upoštevanju digitalizacije, globalizacije, demografskih 
sprememb in migracij, hkrati pa tudi pregled in optimizacija nekaterih postopkov, ki se navezujejo na 
višje strokovno izobraževanje. Vzpostaviti bo treba tudi sisteme za pridobivanje in izkoriščanje novih 

priložnosti. Besedilo Strategije je na voljo na https://www.skupnost-vss.si/vlada-rs-sprejela-
besedilo-strategije-visjega-strokovnega-izobrazevanja-v-republiki-sloveniji-za-obdobje-2020-
2030/.  
  

https://www.skupnost-vss.si/srecanje-ravnateljev-in-direktorjev-visjih-strokovnih-sol/
https://www.skupnost-vss.si/vlada-rs-sprejela-besedilo-strategije-visjega-strokovnega-izobrazevanja-v-republiki-sloveniji-za-obdobje-2020-2030/
https://www.skupnost-vss.si/vlada-rs-sprejela-besedilo-strategije-visjega-strokovnega-izobrazevanja-v-republiki-sloveniji-za-obdobje-2020-2030/
https://www.skupnost-vss.si/vlada-rs-sprejela-besedilo-strategije-visjega-strokovnega-izobrazevanja-v-republiki-sloveniji-za-obdobje-2020-2030/
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EPIDEMIJA Koronavirus (SARS-CoV-2) 
 
V letu 2020 je celoten svet zaznamovala epidemija koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID19) ter ukrepi, ki 
so jih posamezne države in EU sprejele, da bi zajezile epidemijo. Zdravstvena situacija je vplivala na vsa 
področja življenja – zasebno kot poklicno področje. V Sloveniji smo prvo okužbo z novim 
koronavirusom potrdili 4. marca 2020. Prva zaprtje javnega življenja in s tem tudi višjih strokovnih šol 
se je zgodilo 16. marca 2020.  
 
S strani MIZŠ so višje strokovne šole prejele usmeritve v zvezi z organizacijo dela v primeru začasne 
prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih zaradi hitro 
spreminjajoče se situacije v povezavi s koronavirusom (SARS-CoV-2): https://www.skupnost-
vss.si/usmeritve-mizs-organizacija-dela-v-primeru-zacasne-prekinitve-izvajanja-vzgojno-
izobrazevalne-dejavnosti-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih/. Zaradi lažjega vpisa se je rok za vpis 
podaljšal do 9. 4. 2020, prav tako se je olajšala sama oddaja prijavnice (preko elektronske pošte). Vlada 
RS je prav tako omogočila študentom pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka. V tem 
času so šole skušale olajšati situacijo tako osebju, študentom kot drugim v okolju – npr. Višja strokovna 
šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je priskočila na pomoč z namestitvenimi kapacitetami v 
šolskem hotelu Astoria. Sočasno se je pričelo pospešeno izobraževati osebje za uporabo platform, ki 
lahko služijo za študij na daljavo (npr. MS TEAMS, MOODLE).  
 
Šole so se ponovno pričele odpirati od 18. 5. 2020 do zaključka študijskega leta 2019/20 in sicer z 
okrožnico MIZŠ-ja (https://www.skupnost-vss.si/okroznica-v-zvezi-s-sproscanjem-omejitvenih-
ukrepov-in-postopnim-odpiranjem-srednjih-in-visjih-strokovnih-sol-ter-organizacij-za-izobrazevanje-
odraslih/, v tem času so lahko šole organizirale študij (v celoti ali delno) v predavalnicah in laboratorijih 
višjih strokovnih šol (v nadaljevanju VSŠ) ali kot študij na daljavo.  
 
V jeseni se je epidemiološka situacija ponovno poslabšala, Vlada RS je izdala Odlok o začasni prepovedi 
zbiranja v zavodih s področja VIZ ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (izjema so 
zaposleni). Odlok je pričel veljati 26. 10 2020 in je še v veljavi ob koncu leta. Za razliko glede na prvi val 
epidemije, je tokrat praktično izobraževanje dovoljeno v kolikor je dovoljena gospodarska panoga in 
so upoštevani ukrepi NIJZ. 
 
Epidemiološko situacijo država spremlja z okrepljenim testiranjem, glede na število okuženih pa 
sprejemajo in prilagajajo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Uradni podatki o številu 
okuženih kažejo, da se v državi ob koncu 2020 soočamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni 
COVID19. Priča smo njenemu hitremu in eksponentnemu širjenju med populacijo, zato je Vlada RS 
ponovno razglasila epidemijo na celotnem območju Republike Slovenije. Temu je sledilo ponovno 
zaprtje šol  
 
Upravni odbor Skupnosti VSŠ je v tesnem sodelovanju z MIZŠ v letu 2020 pripravljal predloge, analize 
in zakonodajne spremembe v povezavi s študijem na daljavo in prilagajanjem študijskega procesa na 
izredne razmere zaradi epidemije COVID19. Aktivnosti se povezujejo s strateškim področjem 3 
Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ – SKUPNI STANDARDI DELOVANJA in so podrobneje predstavljene v 
nadaljevanju. 
 

A PRIPOROČILA ZA NADALJEVANJE IN ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJSKEGA PROCESA V 
VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH 
 
Na podlagi Sklepa o določitvi rokov za uveljavljanje pravic in izvrševanje obveznosti na področju višjega 
strokovnega izobraževanja za študijsko leto 2019/20 (št. 6036-273/2019/49, z dne 15. 4. 2020), 
Okrožnice v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem srednjih in višjih šol ter 

https://www.skupnost-vss.si/usmeritve-mizs-organizacija-dela-v-primeru-zacasne-prekinitve-izvajanja-vzgojno-izobrazevalne-dejavnosti-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih/
https://www.skupnost-vss.si/usmeritve-mizs-organizacija-dela-v-primeru-zacasne-prekinitve-izvajanja-vzgojno-izobrazevalne-dejavnosti-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih/
https://www.skupnost-vss.si/usmeritve-mizs-organizacija-dela-v-primeru-zacasne-prekinitve-izvajanja-vzgojno-izobrazevalne-dejavnosti-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih/
https://www.skupnost-vss.si/okroznica-v-zvezi-s-sproscanjem-omejitvenih-ukrepov-in-postopnim-odpiranjem-srednjih-in-visjih-strokovnih-sol-ter-organizacij-za-izobrazevanje-odraslih/
https://www.skupnost-vss.si/okroznica-v-zvezi-s-sproscanjem-omejitvenih-ukrepov-in-postopnim-odpiranjem-srednjih-in-visjih-strokovnih-sol-ter-organizacij-za-izobrazevanje-odraslih/
https://www.skupnost-vss.si/okroznica-v-zvezi-s-sproscanjem-omejitvenih-ukrepov-in-postopnim-odpiranjem-srednjih-in-visjih-strokovnih-sol-ter-organizacij-za-izobrazevanje-odraslih/
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organizacij za izobraževanje odraslih (št. 603-3/2019/22, z dne 4. 5. 2020) in v skladu  s smernicami 
Nacionalnega inštituta za javne zdravje, je Upravni odbor Skupnosti višjih strokovnih šol Republike 
Slovenije pripravil Priporočila za nadaljevanje in zaključevanje študijskega procesa v višjih strokovnih 
šolah, dostopna na https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/05/Priporo%C4%8Dila-
za-nadaljevanje-in-zaklju%C4%8Devanje-%C5%A1tudijskega-procesa-v-vi%C5%A1jih-strokovnih-
%C5%A1olah.pdf.  
 

B ANALIZA ŠTUDIJA NA DALJAVO 
 
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je izvedla Analizo študija na daljavo v študijskem letu 
2019/2020, kjer so v anketnih vprašalnikih v dveh različnih časovnih obdobjih sodelovali študentje in 
predavatelji ter organizatorji praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah. V prvem anketiranju 
med 21. 4. 2020 in 4. 5. 2020 je sodelovalo 1.177 študentov, v drugem anketiranju med 25. 8. 2020 in 
4. 9. 2020 pa 653 študentov in 270 predavateljev ter organizatorjev praktičnega izobraževanja (PRI). Z 
analizo smo želeli podrobneje razjasniti, kako so spremenjene okoliščine, ki so nastopile zaradi 
epidemije COVID19 vplivale na potek in zaključevanje študijskih procesov na VSŠ. Prav tako smo želeli 
preveriti, kako so višje strokovne šole pripravljene za sledenje Navodilom in smernicam za izvedbo 
študija na daljavo v višjem strokovnem šolstvu. 
 
Rezultati analize kažejo, da je znotraj šol različna stopnja pripravljenosti ter resursov za digitalizacijo 
študijskega procesa in podpornih storitev. Podatki kažejo na visok delež opravljenega praktičnega 
izobraževanja s strani študentov kljub epidemiji. Respondenti iz obeh ciljnih skupin so v večji meri 
izvedli praktično izobraževanje v partnerskem podjetju oz. organizaciji. Pri praktičnem izobraževanju 
so imeli respondenti največ težav zaradi karantene in prepovedi opravljanja PRI. 
 
Primerjava pridobljenih podatkov kaže, da je bila izvedba študijskih procesov na daljavo v času 
epidemije nekoliko višje zahtevnosti in nekoliko nižje kakovosti za obe ciljni skupini vključeni v 
raziskavo. Ob preverjanju digitalne usposobljenosti smo ugotovili, da se je zelo visok odstotek pri obeh 
ciljnih skupinah opredelil kot samostojne brez težav za različna področja digitalne kompetentnosti. 
Najvišje ovrednotena digitalna kompetenca pri obeh ciljnih skupinah je medsebojna komunikacija ter 
sodelovanje s študenti in predavatelji. Najnižje ovrednotena digitalna kompetenca je bila pri obeh 
ciljnih skupinah reševanje tehničnih težav in izzivov. Več kot polovica predavateljev in organizatorjev 
PRI je kljub temu izpostavila izmenjavo dobrih praks in dodatna usposabljanja za uporabo digitalnih 
tehnologij kot pomoč pri njihovi suverenosti in učinkovitosti izvedbe študijskega procesa. Vse 
omenjeno tako odpira področje potreb nadaljnjega usposabljanja in izobraževanje. Rezultati analize so 
dostopni na povezavi https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/10/ANALIZA_Studij-na-
daljavo.pdf.  

C NAVODILA IN SMERNICE ZA IZVEDBE ŠTUDIJA NA DALJAVO V VIŠJEM 
STROKOVNEM ŠOLSTVU 
 
Žan Dapčevič in mag. Gregor Rak sta kot člana UO Skupnosti VSŠ pripravila smernice za študij na 
daljavo, da so šole lahko uskladile minimalne standarde pogojev, organizacije in izvajanja tovrstnega 
študija, dostopne so na povezavi https://www.skupnost-vss.si/wp-
content/uploads/2020/06/Navodila-za-prilagajanje-%C5%A1tudija-na-daljavo-v-vi%C5%A1jem-
strokovnem-%C5%A1olstvu.pdf. 
 

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/05/Priporo%C4%8Dila-za-nadaljevanje-in-zaklju%C4%8Devanje-%C5%A1tudijskega-procesa-v-vi%C5%A1jih-strokovnih-%C5%A1olah.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/05/Priporo%C4%8Dila-za-nadaljevanje-in-zaklju%C4%8Devanje-%C5%A1tudijskega-procesa-v-vi%C5%A1jih-strokovnih-%C5%A1olah.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/05/Priporo%C4%8Dila-za-nadaljevanje-in-zaklju%C4%8Devanje-%C5%A1tudijskega-procesa-v-vi%C5%A1jih-strokovnih-%C5%A1olah.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/10/ANALIZA_Studij-na-daljavo.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/10/ANALIZA_Studij-na-daljavo.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/06/Navodila-za-prilagajanje-%C5%A1tudija-na-daljavo-v-vi%C5%A1jem-strokovnem-%C5%A1olstvu.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/06/Navodila-za-prilagajanje-%C5%A1tudija-na-daljavo-v-vi%C5%A1jem-strokovnem-%C5%A1olstvu.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/06/Navodila-za-prilagajanje-%C5%A1tudija-na-daljavo-v-vi%C5%A1jem-strokovnem-%C5%A1olstvu.pdf
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D SMERNICE ZA IZVEDBO ŠTUDIJSKEGA DELA NA VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH V 
ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21  
 
Smernice za izvedbo študijskega dela v letu 2020/2021 so bile usklajene z visokim šolstvom – dostopne 
so na povezavi https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/Smernice-
COVID_VSS_25.9.2020.pdf. Osnovno izhodišče v študijskem letu 2020/2021 je bila izvedba študijskega 
procesa na višjih strokovnih šolah v vseh primerih, kjer se aktivnosti lahko izvedejo varno ob 
upoštevanju priporočil NIJZ. Kadar to ni izvedljivo, se priporoča kombinirano izvedbo študijske 
dejavnosti (hibridni model), izvedbo na daljavo pa le v izjemnih oziroma utemeljenih primerih. Hibridni 
model pomeni kombinirano izvedbo študijske dejavnosti z izvedbo ‘v živo’ in z izvajanjem na daljavo. 
Kjer je ob upoštevanju priporočil NIJZ mogoče organizirati študijsko dejavnost ‘v živo’, delitve skupin 
niso potrebne. V ostalih primerih se študentkam in študentom, ki se zaradi prostorskih omejitev v 
predavalnici ali zaradi osebnih zdravstvenih omejitev ali zaradi karantene oz. drugih z novim 
koronavirusom povezanih razlogov predavanj ne morejo udeležiti ‘v živo’, omogoči dostop 
(spremljanje in sodelovanje) na daljavo. Prehod na študij na daljavo se izvede zgolj, kadar načrtovana 
izvedba ‘v živo’ ali kombinirana izvedba nista mogoči in kadar vodstvo VSŠ presodi, da je takšna 
prilagoditev izvedbe potrebna in pedagoško ustrezna. 
 
Smernice vključujejo NIJZ priporočila tudi za ostale oblike študija – tudi praktično izobraževanje. Za čim 
bolj nemoten potek študijskega procesa je pomembno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov. 
Smernice se bodo na spletnih straneh ministrstva in NIJZ posodabljale glede na epidemiološke razmere 
v Republiki Sloveniji. 
 
Pri izvedbi študijskih programov v prostorih VSŠ naj imajo prednost tisti deli učnih enot, pri katerih 
sodelujejo manjše skupine študentk in študentov in kjer prostorske kapacitete zagotavljajo pogoje za 
varno izvedbo v skladu s priporočili. 
 

SREČANJI SKUPNOSTI VSŠ IN PREDSTAVNIKOV MIZŠ 
 

A SREČANJE Z DRŽAVNIM SEKRETARJEM 
 
Upravni odbor Skupnosti VSŠ se je 13. 7. 2020 srečal z državnim sekretarjem Damirjem Orehovcem. 
Na srečanju je bila prisotna Elvira Šušmelj, direktorica direktorata za srednje in višje šolstvo ter 
izobraževanje odraslih ter vodja sektorja mag. Katja Dovžak. Predsednik Skupnosti VSŠ Alojz Razpet je 
predstavil zgodovino sistema višjega strokovnega šolstva ter trenutno aktualno problematiko vezano 
na COVID19 ter opravljanje praktičnega izobraževanja. Poudaril je nujnost odpiranja financiranja javnih 
šol ter umeščenosti v terciarno izobraževanje. Izpostavil je tudi pobudo za krepitev sektorja VSŠ. 
Državni sekretar se je zavzel, da bodo situacijo preverili na sektorju ter poskusili zagotoviti dodatno 
pomoč, če bo le izvedljivo.    
 

B SREČANJE Z DIREKTORICO DIREKTORATA ZA SREDNJE IN VIŠJE ŠOLSTVO TER 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 
V torek, 22. septembra 2020 so se predstavniki Skupnosti VSŠ srečali s predstavniki Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Prisotni člani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so bili mag. 
Nataša Kranjc, mag. Katja Dovžak, Nataša Hafner Vojčić, Simona Vlaj Perko in Marjan Vidrih, medtem 
ko so Skupnost VSŠ predstavljali Egon Pipan, mag. Nataša Makovec, Jasmina Poličnik in Alicia-Leonor 
Sauli-Miklavčič. 

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/Smernice-COVID_VSS_25.9.2020.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/Smernice-COVID_VSS_25.9.2020.pdf
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Udeleženci so na začetku potrdili dnevni red 
sestanka: 

➢ Predstavitev in delovanje Skupnosti VSŠ 
➢ Razvoj višjega strokovnega 

izobraževanja, izvajanje Strategije višjega 
strokovnega šolstva 2020 – 2030 in 
krepitev kadra 

➢ Prenova višješolskih študijskih 
programov 

➢ Mednarodno sodelovanje in projekti, 
transnacionalnost 

➢ Študij na daljavo – poročanje 
 
Predstavniki Skupnosti VSŠ so uvodoma izpostavili, da julija sprejeta Nacionalna strategija višjega 
strokovnega šolstva opredeljuje višje strokovno izobraževanje kot »steber terciarnega izobraževanja« 
ter da ima pomembno in posebno vlogo v izobraževalnem sistemu in družbi na splošno. Višje strokovno 
izobraževanje ima nadalje »značilnosti visokošolskega izobraževanja, kamor se umešča po načinu 
študija in elementih, ki veljajo za visokošolsko izobraževanje (sistem ECTS, status študenta, EOVK)«. Vsi 
prisotni na srečanju so se strinjali, da je višje strokovno šolstvo umeščeno tako v Sloveniji kot EU v 
terciarno izobraževanje. 
 
Predstavniki Skupnosti VSŠ so prav tako predstavili stvari, ki bi jih bilo potrebno prvenstveno urediti. 
Med drugim gre za model financiranja višjih strokovnih šol, normative, ureditev in izboljšanje statusa 
študentov in nujna kadrovska krepitev za izvedbo načrtovanih razvojnih nalog. Mag. Katja Dovžak se je 
strinjala, da je potrebno nasloviti več aktualnih izzivov na področju višjega strokovnega šolstva. Poleg 
dolgoročnega sistemskega financiranja je potrebno nujno skrbeti za kakovost in podporne storitve, kot 
na primer karierna orientacija, izpopolnjevanje višješolskega kadra ter razvoj in prenova višješolskih 
študijskih programov. Mag. Nataša Kranjc, v. d. generalne direktorice Direktorata za srednje in višje 
šolstvo ter izobraževanje odraslih je podprla nadaljnje sodelovanje med sogovorniki. Poleg tega je 
višjemu strokovnemu šolstvu zagotovila podporo za kadrovsko okrepitev. 
 
Prisotni so se dogovorili za nadaljnja redna srečanja, kjer se bodo uskladile kratkoročne operativne 
naloge v skladu s Strategijo višjega strokovnega šolstva. 
 

POBUDE SKUPNOSTI VSŠ 
 
V letu 2020 so bile s strani Skupnosti VSŠ na MIZŠ in MGRT podane naslednje pobude za izboljšanje 
položaja višjih strokovnih šol, zaposlenih na šolah in višješolskih študentov: 

➢ AMANDMA K 58. ČLENU ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-
19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO  (EVA 2020-1611-0028), 
marec 2020, 

➢ POBUDA ZA ODPRAVO OMEJITEV PRI IZVAJANJU PRI V VSŠ, april 2020, 
➢ POBUDA ZA SOLIDARNOSTNO POMOČ IZREDNIM ŠTUDENTOM, april 2020, 
➢ PRIPOMBE NA PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NAPREDOVANJU 

ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V NAZIVE, julij 2020, 
➢ POBUDA ZA KREPITEV VSŠ, avgust 2020, 
➢ POBUDA ZA SPREMEMBO NAVODIL, oktober 2020, 
➢ POBUDA ZA IZBOLJŠANJE POLOŽAJA ŠTUDENTOV VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL (PKP8), januar 2021. 

Pobude so arhivirane na sekretariatu Skupnosti VSŠ. 
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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, obakrat preko ZOOM-a. Prvo srečanje je bilo 28. 5. 2020, drugo srečanje 
je bilo 11. 6. 2020. Srečanji sta bili povezani z aktualno epidemijo COVID19 in vplivom na procese 
višjega strokovnega izobraževanja tudi v luči kakovosti šol ter delovanja Komisije za kakovost. Komisija 
je obravnavala konferenco 2020, načrtovanje in izvedbo delavnic ter aktivnosti projekta QA-Lead.  
 
V letu 2020 je Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ realizirala naslednje naloge:  

➢ izvedba fokusne skupine v projektu QA-Lead in seznanitev s pripravo gradiv v projektih 
Skupnosti VSŠ, ki so povezani s krepitvijo kakovosti,  

➢ sodelovanje pri pripravi projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje!, pripravi programov 
izpopolnjevanj  in pridobitev sredstev za izvedbo projekta, 

➢ aktivnosti povezane s COVID19. 
 
Letošnja konferenca je bila načrtovana za mesec november. Zaradi COVID19 epidemije in ukrepov za 
zajezitev le-teh, je bila konferenca s sklepom Komisije za kakovost prestavljena na pomlad 2021. S 
prestavitvijo konference, se prestavi tudi izvedba razpisa za odličnost po Modelu OVSŠ. 
 
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. 
 

SREČANJE MARIBORSKIH VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL Z MO MARIBOR 
 
Mariborske VSŠ, članice Skupnosti VSŠ, je 11. 9. 2020 so sprejele predstavnice Mestne občine Maribor 
- podžupanja ga. Andreja Iskra, vodja kabineta ga. Vrečko Jelka in vodja urada ga. Brigita Gajzer 
Pliberšek. Na srečanju je Alicia Leonor Sauli Miklavčič, vodja razvoja Skupnosti VSŠ predstavila sistem 
višjega strokovnega šolstva, čemur so sledile predstavitve posameznih višjih strokovnih šol. Ob 
zaključku je Žan Dapčevič podal pobude na MO Maribor za izboljšanje položaja VSŠ in študentov VSŠ v 
Mariboru. Udeleženci so se dogovorili za možnost izvedbe pobud in srečanje v začetku naslednjega 
leta.    
 

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 2020 

11/2/2020 Prijava mobilnosti za osebje in 
študente. 

Projekt je bil odobren. 
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Načrt in realizacija prijav projektov 2019 
Ime projekta Rok prijave Vsebina Status 

Mobilnost študentov iz 
socialno šibkejših okolij 
2019 

31/5/2020 Dodatek k študentski 
mobilnosti. 

Projekt je bil odobren 
in izveden v l. 2020. 

Izpopolnjevanja 
CiljajVišje! 

10/7/2020 Izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev v VSŠ.  

Projekt je bil odobren. 

SELFIE WBL Pilot 27/4/2020 Pilotno testiranje SELFIE WBL 
modula. 

Projekt je bil odobren. 

KA2 – REMOTE WBL 29/10/2020 Izvajanje PRI na daljavo. Projekt je v fazi 
ocenjevanja. 

KA2 – Education 4.0 29/10/2020 Posodobitev izobraževanja Projekt je v fazi 
ocenjevanja. 

KA2 - PELOD 23/4/2020 Učni izidi. Projekt ni bil odobren. 

KA2 - eENTERGATE 23/4/2020 Podjetništvo. Projekt ni bil odobren. 

KA2 - Transperency 23/4/2020 Karierno svetovanje. Projekt ni bil odobren. 

KA3 - Alliance for a 
European approach to 
Distributed ledger 
technologies 

31/1/2020 Mreža za skupen pristop k 
uporabi tehnologije v 
izobraževanju. 

Projekt ni bil odobren. 

 
Odobreni so bili projekti:  

➢ KA1-HE-46/20- mobilnost osebja in študentov med državami programa 2020 (44 mobilnosti). 
Pridobljena sredstva v višini 79.305 €. Projekt traja do 31. 5. 2022. 

➢ SELFIE WBL Pilot– pilotno testiranje orodja SELFIE za oceno na področju digitalizacije – modul 
PRI (WBL). Pridobljena sredstva v višini 16.800 €. Projekt traja do 28. 2. 2021.  

➢ IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! - Omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader 
za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja 
pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc. Trajanje: 19. junij 2020 do 31. oktober 
2022. Pridobljena sredstva: 357.737,50 €. 

 
Odobreni in zaključeni so bili projekti:  

➢ Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2019 – dodatek MIZŠ k mobilnostim 
študentov, v višini 5.600 €. Vključili smo 7 študentov iz 5 višjih strokovnih šol. Projekt smo v 
letu 2020 zaključili.  

➢ V okviru aktivnosti KA2 – strateška partnerstva – projekt Mainstreaming Procedures for Quality 

Apprenticeships in Educational Organizations and Enterprises/ApprenticeshipQ, kjer je 

Skupnost VSŠ sodelovala kot partner. Odobrenih je bilo 45.686,00 sredstev, realiziranih pa 

46.398,00 €.  

Tudi v letu 2020 pa smo nadaljevali delo v okviru pridobljenih projektov, in sicer: 
➢ V okviru aktivnosti KA2 – strateška partnerstva – projekt Management Tools for Meaningful 

Apprenticeships/Apprentice Track, kjer je nosilec projekta Skupnost VSŠ. Pridobljena sredstva 
v višini 223.812,00 €. Projekt se je zaključil 31. 11. 2021, trenutno je v fazi ocenjevanja.  

➢ V okviru aktivnosti KA2 – strateška partnerstva –-Training and Equipping Mentors in SMEs to 
provide Quality Apprenticeships/MentorTrain , kjer Skupnost VSŠ sodeluje kot partner. 

➢ MentorTrain – usposabljanja mentorjev PRI in priprava spletnih materialov. Pridobljena 
sredstva v višini 66.540,00 €. Projekt traja do 28. 2. 2021. 
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➢ VET21001 – pregled in primerjava implementacije EQAVET-a. 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-38/18- mobilnost osebja in študentov med državami programa 2018 (57 mobilnosti). 
Pridobljena sredstva v višini 103.800 €. Projekt traja do 31. 5. 2021. 

➢ Ad futura 2018 – dodatek za mobilnost študentov med državami programa. Pridobljena 
sredstva v višini 10.112 €. Projekt traja do 31. 5. 2021. 

➢ KA1-HE-51/19- mobilnost osebja in študentov med državami programa 2019 (57 mobilnosti). 
Pridobljena sredstva v višini 112.740,00 €. Projekt traja do 31. 5. 2021. 

➢ Ad futura 2019 – dodatek za mobilnost študentov med državami programa. Pridobljena 
sredstva v višini 3.188,58 €. Projekt traja do 31. 5. 2021. 

 
Več o aktivnostih v letu 2020 je v poglavjih 5 in 6. 
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SEKRETARIAT SKUPNOSTI VSŠ 
 
Časovni razpored aktivnosti sekretariata v letu 2020: 
 

Z.št. Termin Aktivnost 

1.  8. 1. Partnerski sestanek Apprentice Track 

2.  10. 1. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

3.  14. 1. Partnerski sestanek za pripravo projekta Pelod 

4.  14. 1. EURASHE predstavitev načrta dela v letu 2020 

5.  15. 1. Sestanek za pripravo projektov s KIC 

6.  15. 1. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

7.  16.1. Partnerski sestanek Apprentice Track 

8.  17. 1. Partnerski sestanek MentorTrain 

9.  20. 1. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

10.  21. 1. Sestanek Strokovne skupine MIZŠ za vseživljenjsko karierno orientacijo, 
Ljubljana 

11.  21. 1. Partnerski sestanek VET21001 

12.  21. 1. Sestanek z EQAVET točko, CPI, Ljubljana 

13.  24. 1. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

14.  24. – 25. 1. Sejem 12. Informativa 

15.  27. 1. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

16.  29. 1. Partnerski sestanek Apprentice Track 

17.  30. 1. EURASHE upravni odbor, Bruselj, Belgija 

18.  30. 1. VET4EU2 sestanek, Bruselj, Belgija 

19.  30. 1. Predstavitev višjega strokovnega šolstva srednjim šolam v Celovcu 

20.  31. 1. Sestanek ekspertne skupine za poklicno in strokovno izobraževanje 
Evropske komisije, Bruselj, Belgija 

21.  4. – 5. 2. Sestanek svetovalne skupine Evropske komisije za EOK, Bruselj, Belgija 

22.  5. 2. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

23.  6. 2. Partnerski sestanek Apprentice Track 

24.  10. 2. Partnerski sestanek za pripravo projekta PELOD 

25.  10. 2. Partnerski sestanek MentorTrain 

26.  12. 2. Sestanek Strokovne skupine MIZŠ za vseživljenjsko karierno orientacijo, 
Ljubljana 

27.  13. 2. Partnerski sestanek VET21001 

28.  13. 2. Predstavitev projekta Apprentice Track in praktičnega izobraževanja na 
dogodku EAfA Get Together Event, Evropske komisije, Bruselj, Belgija 

29.  14. 2. EURASHE skupščina, Bruselj, Belgija 

30.  18. 2. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

31.  19. 2. Partnerski sestanek VENHANS 

32.  21. 2. Upravni odbor 

33.  24. 2. Partnerski sestanek QA-Lead 

34.  3. – 4. 3.  Partnerski sestanek MentorTrain, Talin, Estonija 

35.  5. in 6. 3. 17. skupščina Skupnosti VSŠ 

36.  10. 3. Bilateralni projektni sestanek Apprentice Track z Vernom 

37.  10. 3. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

38.  11. 3. Sestanek za pripravo projektov s KIC 

39.  11. -13- 3. CHAIN5 letna konferenca, Talin, Estonija 
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Z.št. Termin Aktivnost 

40.  12. 3. Partnerski sestanek Apprentice Track 

41.  12. 3. Bilateralni projektni sestanek MentorTrain z Inštitutom Jožefa Štefana 

42.  13. 3. EURASHE upravni odbor 

43.  13. 3. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

44.  16. 3. Partnerski sestanek QA-Lead 

45.  17. 3. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

46.  18. 3. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

47.  19. 3. Partnerski sestanek Apprentice Track 

48.  23. 3. Bilateralni projektni sestanek ApprenticeshipQ z DHBW 

49.  24. 3. Sestanek Strokovne skupine MIZŠ za vseživljenjsko karierno orientacijo 

50.  27. 3. Partnerski sestanek Apprentice Track 

51.  27. 3. Partnerski sestanek VET21001 

52.  30. 3. EURASHE sestanek za pripravo PRI listine 

53.  1. 4. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

54.  2. 4. Pripravljalni sestanek za SELFIE WBL z EfVET 

55.  3. 4. Partnerski sestanek Apprentice Track 

56.  3. 4. Intervju o Skills management in SMEs 

57.  7. 4. Sestanek s skrbnikom projekta Apprentice Track na CMEPIUS-u 

58.  7. 4. Sestanek za pripravo projekta Co-Create 

59.  8. 4. Pripravljalni sestanek za SELFIE WBL z EfVET 

60.  9. 4. EURASHE upravni odbor  

61.  10. 4. Partnerski sestanek Apprentice Track 

62.  10. 4. Pripravljalni sestanek za SELFIE WBL z EfVET 

63.  14. 4. Partnerski sestanek VET21001 

64.  15. 4. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

65.  16. 4. Upravni odbor 

66.  17. 4. Partnerski sestanek Apprentice Track 

67.  17. 4. Pripravljalni sestanek za SELFIE WBL z EfVET 

68.  17. 4. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

69.  20. 4. Pripravljalni sestanek za SELFIE WBL z EfVET 

70.  22. 4. Srečanje z Mentorji v okviru projekta ApprenticeshipQ 

71.  22. 4. Pripravljalni sestanek za SELFIE WBL z EfVET 

72.  23. 4. Srečanje z Organizatorji PRI v okviru projekta ApprenticeshipQ 

73.  23. 4. Pripravljalni sestanek za SELFIE WBL s Skupnim raziskovalnim središčem, 
Evropske komisije 

74.  23. 4. Partnerski sestanek VET21001 

75.  24. 4. Partnerski sestanek Apprentice Track 

76.  24. 4. Srečanje s študenti v okviru projekta ApprenticeshipQ 

77.  28. 4. Partnerski sestanek MentorTrain 

78.  28. 4. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

79.  29. 4. Partnerski sestanek VET21001 

80.  29. 4. EURASHE upravni odbor 

81.  30. 4. Bilateralni sestanek z DHBW v okviru projekta ApprenticeshipQ 

82.  4. 5. Bilateralni sestanek z DHBW v okviru projekta ApprenticeshipQ 

83.  4. 5. EURASHE delavnica o PRI 

84.  4. 5. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

85.  6. 5. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

86.  7. 5. Partnerski sestanek Apprentice Track 
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Z.št. Termin Aktivnost 

87.  7. 5. Bilateralni sestanek z DHBW v okviru projekta ApprenticeshipQ 

88.  8. 5. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

89.  8. 5. Upravni odbor 

90.  12. 5. EURASHE sestanek za pripravo PRI listine 

91.  13. 5. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

92.  13. – 14. 5. Sestanek za pripravo ECHE listine 2021 - 2027 

93.  13. 5. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

94.  14. 5. Srečanje s Predsedniki komisij za kakovost v okviru projekta 
ApprenticeshipQ 

95.  14. 5. Partnerski sestanek Apprentice Track 

96.  14. 5. EURASHE upravni odbor 

97.  15. 5. Partnerski sestanek VET21001 

98.  19. 5. EURASHE PHE@Home Info Days | Delavnica Informacije za člane 

99.  19. 5. EURASHE PHE@Home Info Days | Masterclass »Veščine prihodnosti in 
univerze prihodnosti« 

100.  19. 5. EURASHE PHE@Home Info Days | Razprava »TSI v času koronavirusa: 
grožnje in priložnosti« 

101.  20. 5. EURASHE PHE@Home Info Days | Delavnica »Pametna e-kakovost 
praktičnega izobraževanja« 

102.  20. 5. EURASHE PHE@Home Info Days | Delavnica »Mikrokvalifikacije v 
visokem šolstvu: Omogočanje prihodnjih prilagodljivih učnih poti« 

103.  20. 5. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

104.  21. 5. EURASHE upravni odbor 

105.  21. 5. Partnerski sestanek QA-Lead 

106.  25. 5. Partnerski sestanek Apprentice Track 

107.  26. 5. Partnerski sestanek MentorTrain 

108.  27. 5. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

109.  27. 5. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

110.  28. 5. EURASHE skupščina 

111.  28. 5. Srečanje Komisije za kakovost 

112.  29. 5. Srečanje ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol 

113.  29. 5. Partnerski sestanek Apprentice Track 

114.  2. 6. Seminar Evropske komisije o Centrih odličnosti 

115.  3. 6. Partnerski sestanek Apprentice Track 

116.  4. 6. EURASHE upravni odbor 

117.  5. 6. Sestanek za pripravo EURASHE delovne skupine o poučevanju PRI 

118.  8. 6. Bilateralni projektni sestanek Apprentice Track z Vernom 

119.  9. 6. Partnerski sestanek z EfVET 

120.  9. 6. Sestanek v okviru projekta VET21001 s CPI 

121.  10. 6. Partnerski sestanek Apprentice Track 

122.  10. 6. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

123.  10. 6. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

124.  11. 6. Delavnica Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije s 
strokovnjaki PRI 

125.  11. 6.  Srečanje Komisije za kakovost 

126.  12. 6. Fokusna skupina z ravnatelji VSŠ v okviru projekta QA-Lead 
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Z.št. Termin Aktivnost 

127.  12. 6. Fokusna skupina s predsedniki komisij za kakovost VSŠ v okviru projekta 
QA-Lead 

128.  12. 6. EURASHE PHE@Home Club! Mobilnost 

129.  12. – 15. 6. Upravni odbor – korespondenčna seja 

130.  15. 6. Pripravljalni sestanek EURASHE delovne skupine o poučevanju PRI 

131.  15. 6. Partnerski sestanek Apprentice Track 

132.  15. 6. Sestanek za predstavitev programa za preveritev plagiatorstva 

133.  16. 6. Konferenca o odličnosti v PSI (TKNIKA) 

134.  16. – 17. 6. Sestanek svetovalne skupine Evropske komisije za EOK 

135.  17. 6. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

136.  18. 6. Partnerski sestanek MentorTrain 

137.  18. 6. VET4EU2 sestanek  

138.  19. 6. Sestanek ekspertne skupine za poklicno in strokovno izobraževanje 
Evropske komisije 

139.  19. 6. EURASHE PHE@Home Club! Spletno ocenjevanje in izpiti 

140.  22. 6. EURASHE delovna skupina o poučevanju in PRI 

141.  24. 6. Partnerski sestanek VET21001 

142.  24. 6. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

143.  26. 6. Delovni sestanek Evropske komisije o povezavi ESCO in EOK 

144.  26. 6. EURASHE PHE@Home Club! Izvajanje digitalnega učenja 

145.  29. 6. EURASHE upravni odbor 

146.  30. 6. Partnerski sestanek Apprentice Track 

147.  1. 7. Konferenca Evropske komisije – Načrt okrevanja 

148.  2. 7. Upravni odbor 

149.  3. 7. Sestanek svetovalne skupine Evropske komisije za EOK o 
mikrokvalifikacijah 

150.  3. 7. EURASHE PHE@Home Club! PRI: Kako naprej 

151.  6. 7. Upravni odbor – korespondenčna seja 

152.  6. 7. Validacijska delavnica Evropskega tedna poklicnih spretnosti 

153.  7. 7. Partnerski sestanek Apprentice Track 

154.  8. 7. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

155.  8. 7. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

156.  10. 7. Partnerski sestanek MentorTrain 

157.  10. 7. ILO seminar Inovacije in strategije za kakovosten PRI 

158.  10. 7. EURASHE PHE@Home Club! Študentska raziskovalna dejavnost 

159.  13. 7. VET4EU2 sestanek 

160.  14. 7. Partnerski sestanek Apprentice Track 

161.  15. 7. EAfA seminar Vloga PSI v času po Covidu-19 

162.  15. 7. EAfA dogodek za strokovnjake 

163.  15. 7. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

164.  16. 7. Pripravljalni sestanek za SELFIE WBL 

165.  17. 7. Predstavitev VSŠ in projekta Apprentice Track na delovni skupini 
Evropske komisije o izobraževanju in usposabljanju 2020 

166.  17. 7. EURASHE PHE@Home Club! Digitalna institucionalna preobrazba in 
razvoj zmogljivosti 

167.  20. 7. Pripravljalni sestanek projekta SELFIE WBL 

168.  22. 7. Začetni sestanek projekta SELFIE WBL 

169.  27. 7. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

170.  6. 8. ILO seminar Relevantnost za trga dela in zagotavljanje kakovosti PRI 
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Z.št. Termin Aktivnost 

171.  6. 8. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

172.  14. 8. Timsko srečanje sekretariata Skupnosti VSŠ 

173.  17. 8. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

174.  18. 8. Partnerski sestanek Apprentice Track 

175.  18. 8. Bilateralni projektni sestanek Apprentice Track z Vernom 

176.  18. 8. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

177.  21. 8. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

178.  25. 8. Partnerski sestanek Apprentice Track 

179.  26. 8. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

180.  26. 8. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

181.  27. 8. EURASHE seminar »Kakovosti PRI« 

182.  28. 8. Evropska iniciativa za sledenje diplomantov sestanek s Skupnostjo VSŠ 

183.  31. 8. Partnerski sestanek Apprentice Track 

184.  31. 8. Partnerski sestanek VET21001 

185.  1. 9. Upravni odbor 

186.  1. 9. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

187.  1. 9. Partnerski sestanek Apprentice Track 

188.  2. 9. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

189.  2. 9. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

190.  3. 9. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

191.  3. 9. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

192.  7. 9. Apprentice Track tečaj za mentorje 

193.  8. 9. Priprava predstavitve projekta Apprentice track na konferenci ECTEL-
DELFI 

194.  8. 9. Partnerski sestanek Apprentice Track 

195.  9. 9. Srečanje mariborskih VSŠ z MO Maribor 

196.  9. 9. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

197.  9. – 10. 9. Prispevek o Medsebojnem vplivu raziskovanja in prakse na konferenci 
Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju Pedagoškega inštituta, Ljubljana 

198.  10. – 11. 9. Partnerski sestanek VET21001 

199.  11. 9. Priprava predstavitve projekta Apprentice track na konferenci ECTEL-
DELFI 

200.  14. 9. Valorizacijska konferenca CMEPIUS 2020 

201.  14. 9. Partnerski sestanek QA-Lead 

202.  14. 9. Uvodni seminar SELFIE WBL za Nemčijo 

203.  15. 9. Predstavitev projekta Apprentice track na konferenci ECTEL-DELFI 

204.  15. 9. CMEPIUS srečanje za pogodbenike 

205.  15. 9. Uvodni seminar SELFIE WBL za Poljsko 

206.  15. 9. Partnerski sestanek MentorTrain 

207.  16. 9. CMEPIUS srečanje za pogodbenike 

208.  17. 9. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

209.  17. 9. Apprentice Track tečaj za mentorje 

210.  17. 9. VET4EU2 sestanek 

211.  18. 9. Sestanek Strokovne skupine MIZŠ za vseživljenjsko karierno orientacijo 

212.  18. 9. Srečanje Srednjih šol 

213.  23. 9. Srečanje z MIZŠ predstavniki 
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Z.št. Termin Aktivnost 

214.  23. 9. Apprentice Track tečaj za mentorje 

215.  24. 9. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

216.  25. 9. Upravni odbor in CPI, Ljubljana 

217.  25. 9. Sestanek nacionalnih točk Evropskega tedna poklicnih spretnosti 

218.  28. 9. Partnerski sestanek Apprentice Track 

219.  28. 9. EfVET delovna skupina VET 4.0 

220.  28. 9. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

221.  29. 9. Srečanje ravnateljev in direktorjev VSŠ 

222.  29. 9. EUA seminar Bolonjskemu procesu naproti 

223.  29. 9. Partnerski sestanek MentorTrain 

224.  30. 9. – 1. 10. Vrh umetne inteligence 2020 

225.  2. 10. Partnerski sestanek Apprentice Track 

226.  5. 10. Apprentice Track tečaj za mentorje 

227.  6. 10. VET4EU2 sestanek 

228.  7. 10. Apprentice Track tečaj za mentorje 

229.  7. 10. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

230.  8. 10. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

231.  8. 10. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

232.  9. 10. EURASHE upravni odbor 

233.  9. 10. CMEPIUS srečanje s KA2 pogodbeniki 

234.  9. 10. Partnerski sestanek Apprentice Track 

235.  12. 10. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

236.  13. 10. Sestanek za predstavitev Akcijskega načrta digitalizacije izobraževanja z 
MIZŠ 

237.  13. 10. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

238.  13. 10. EURASHE delavnica “Zakaj potrjevanje in priznavanje predhodnega 
neformalnega in priložnostnega učenja” 

239.  14. 10. ILO seminar Inovacije in strategije priznavanja predhodno pridobljenega 
znanja 

240.  14. 10. Apprentice Track tečaj za mentorje 

241.  15. 10. Apprentice Track sestanek s skrbnikom na CMEPIUS-u 

242.  15. 10. Apprentice Track sestanek z EAfA za pripravo zavez 

243.  15. 10. Sestanek nacionalnih točk Evropskega tedna poklicnih spretnosti 

244.  15. – 16. 10. SPRINT usposabljanje o kakovosti PRI 

245.  16. 10. Upravni odbor 

246.  16. 10. Priznavanje predhodnega učenja v praksi 

247.  19. 10. Sestanek svetovalne skupine Evropske komisije za EOK 

248.  19. 10. EfVET delovna skupina VET 4.0 

249.  20. 10. Predstavitev promocije v okviru nacionalne točke Evropskega tedna 
poklicnih spretnosti 

250.  20. 10. SELFIE WBL seminar Francija 

251.  21. 10. SELFIE WBL seminar za pripravo fokusnih skupin 

252.  21. 10. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

253.  21. 10. Apprentice Track tečaj za mentorje 

254.  21. 10. VET4EU2 sestanek 

255.  22. 10. EfVET letna konferenca 

256.  22. 10. EfVET skupščina 

257.  22. 10. Sestanek za pripravo projekta Education 4.0 
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Z.št. Termin Aktivnost 

258.  23. 10. Sestanek ekspertne skupine za poklicno in strokovno izobraževanje 
Evropske komisije 

259.  26. 10. EURASHE delovna skupina o poučevanju in PRI 

260.  26. 10. Sestanek za pripravo projekta Education 4.0 

261.  26. 10. VET4EU2 sestanek 

262.  27. 10. Sestanek za pripravo projekta Remote WBL 

263.  29. 10. EURASHE delavnica o politikah v terciarnem strokovnem izobraževanju 

264.  29. 10. Partnerski sestanek MentorTrain 

265.  29. – 30. 10. Upravni odbor – korespondenčna seja 

266.  30. 10. Partnerski sestanek Apprentice Track 

267.  30. 10. VET4EU2 sestanek 

268.  3. 11. EfVET delovna skupina VET 4.0 

269.  3. 11. VET4EU2 sestanek 

270.  4. 11. Pripravljalni sestanek za prispevek na Evropskem tednu poklicnih 
spretnosti 

271.  4. 11. EfVET delovna skupina VET 4.0 

272.  4. 11. SELFIE WBL seminar za pripravo fokusnih skupin 

273.  5. 11. EfVET izvedba delavnice VET 4.0 

274.  5. 11. SELFIE WBL seminar za pripravo fokusnih skupin 

275.  6. 11. Delovni sestanek Evropske komisije o povezavi ESCO in EOK 

276.  9. 11. Apprentice Track predstavitev na konferenci EDEN; 
https://www.youtube.com/watch?v=Te6kStV14Jw 

277.  9. – 13. 11. Evropski teden poklicnih spretnosti 

278.  11. 11. SELFIE WBL seminar za pripravo fokusnih skupin 

279.  12. 11. Prispevek o Europass digitalnih potrdilih na Evropskem tednu poklicnih 
spretnosti 

280.  12. 11. Partnerski sestanek MentorTrain 

281.  12. 11. Prispevek o digitalizaciji in PRI na Evropskem tednu poklicnih spretnosti 

282.  13. 11. Upravni odbor 

283.  13. 11. Partnerski sestanek Apprentice Track 

284.  16. 11. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

285.  17. 11. Sestanek o Europass digitalnih potrdilih 

286.  17. 11. Partnerski sestanek VET21001 

287.  18. 11. Predstavitev izhodišč za pripravo VSŠ programov 

288.  18. 11. Vpeljava Europass digitalnih potrdilih v Slovenijo s KIC in CPI 

289.  19. 11. Partnerski sestanek QA-Lead 

290.  19. 11. EfVET okrogle mize 

291.  19. 11. Sestanek o Apprentice Track z EUROCHAMBRE 

292.  19. 11. Ministrska konferenca Evropskega visokošolskega prostora (prispevek 
EURASHE) 

293.  20. 11. Sestanek z GZS 

294.  20. 11. Partnerski sestanek Apprentice Track 

295.  20. 11. Apprentice Track intervju z revizorjem učinka projekta 

296.  20. 11. VET4EU2 sestanek 

297.  23. 11. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

298.  23. 11. Partnerski sestanek MentorTrain 
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Z.št. Termin Aktivnost 

299.  23. 11. Sestanek o Apprentice Track z EAfA 

300.  23. 11. Sestanek o Apprentice Track z Cork Institute of Technology  

301.  23. – 26. 11. CMEPIUS jesenska šola 

302.  24. 11. Sestanek o Apprentice Track z Evropskim študentskim združenjem - ESU 

303.  24. – 25. 11. Sestanek svetovalne skupine Evropske komisije za EOK 

304.  25. 11. Apprentice Track intervju z revizorjem učinka projekta 

305.  25. 11. Sestanek tehnične skupine Apprentice Track 

306.  26. 11. Apprentice Track konferenca Pametna PRIhodnost 

307.  26. 11. Sestanek svetovalne skupine Evropske komisije za akreditacijo 
mikrokvalifikacij 

308.  26. 11. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

309.  27. 11. Zaključni partnerski sestanek projekta Apprentice Track 

310.  30. 11. Ministrska konferenca poklicnega in strokovnega izobraževanja 
(prispevek VET4EU2) 

311.  1. 12. EURASHE upravni odbor 

312.  1. 12. Končno preverjanje funkcionalnosti Apprentice Track Prototipa 

313.  2. 12. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

314.  2. 12. Sestanek Strokovne skupine MIZŠ za vseživljenjsko karierno orientacijo 

315.  2. 12. EURASHE seminar »Pametne univerze uporabnih znanosti v pametnih 
regijah« 

316.  3. 12. Spremljevalni sestanek CMEPIUS-a za projekte KA103 

317.  4. 12. SELFIE WBL seminar z ETF 

318.  4. 12. Seminar o organizaciji spletnih dogodkov 

319.  7. 12. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

320.  8. 12. Sestanek ekspertne skupine za poklicno in strokovno izobraževanje 
Evropske komisije 

321.  9. 12. SELFIE WBL zaključni seminar Poljska 

322.  10. 12. 3. Evropski izobraževalni vrh 

323.  10. 12. EURASHE delavnica o politikah »TSI v bolonjskem procesu« 

324.  10. 12. EURASHE skupščina 

325.  10. 12. Uvodna predstavitev Evropske pobude za spremljanje diplomantov 

326.  14. 12. Sestanek svetovalne skupine Evropske komisije za priznavanje 
predhodno pridobljenega znanja 

327.  15. 12. Partnerski sestanek SELFIE WBL 

328.  16. 12. Partnerski sestanek QA-Lead 

329.  16. 12. Sestanek Strokovne skupine MIZŠ za vseživljenjsko karierno orientacijo 

330.  16. 12. Sestanek svetovalne skupine Evropske komisije za akreditacijo 
mikrokvalifikacij 

331.  17. 12. Partnerski sestanek ApprenticeshipQ 

Legenda: 

Organizacija Skupnosti VSŠ 

Sodelovanje Skupnosti VSŠ 

Udeležba Skupnosti VSŠ 
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2. Razvojni načrt 2017-2020 in Razvojni načrt 2020-2025 

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

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

Helena Vogrinec, Žan Dapčevič 

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

mag. Samo Čretnik, Barbara Kranjc 

3. Skupni standardi delovanja mag. Gabrijela Kotnik, Drago Zupančič 

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

Alojz Razpet, dr. Marijan Pogačnik 

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

mag. Nataša Makovec, mag. Tjaša Vidrih 

  
Realizacijo Razvojnega načrta za obdobje 2017-2020 je skupščina Skupnosti VSŠ 6. marca 2020 
pregledala ter posodobila področja in projekte v skladu s pričakovanju članic Skupnosti VSŠ. V obdobju 
2017 – 2020 je bilo definiranih 5 strateških področij ter v okviru teh aktivnih 22 razvojnih projektov. V 
projektne aktivnosti je bilo neposredno vključenih 135 posameznikov. Izmed 22 aktivnih projektov je 
bilo 11 projektov popolnoma zaključenih (Delodajalci: 1, Institucionalno okolje: 0, Skupni standardi 
delovanja: 4, Notranje delovanje: 4, Študenti: 2). Nadaljnjih 10 projektov je bilo deloma izvedenih, 1 
projekt je bil neizveden. 4 projekti so bili izločeni po sklepu skupščine ali UO že med izvajanjem 
Razvojnega načrta in niso upoštevani v statistiki. Realizacija razvojnega načrta 2017-2020 je bila 50 %, 
kar je na zastavljen obseg dela in kratko obdobje pozitiven rezultat. Primerjava zadovoljstva članic z 
delovanjem Skupnosti VSŠ v letih 2017 in 2020 kaže, da se na skoraj vseh področjih zadovoljstvo članic 
zvišuje za povprečno 0,3 %, kar je zelo vzpodbudno za delovanje Skupnosti VSŠ v prihodnje.  
 
Na skupščini so se pripravila izhodišča za Razvojni načrt za obdobje 2020-2025, katerega je dokončno 
uskladil in potrdil Upravni odbor 17. 11. 2020. Definiranih je bilo 5 strateških področij (4 so ostala ista 
področja) ter 15 razvojnih projektov, saj je bilo iz strani sekretariata predlagano, da je nabor projektov 
manjši (naredi nabor pomembnejših) ter se obdobje realizacije RN podaljša. Oba predloga sta bila na 
skupščini sprejeta. Aktivnosti so se ustrezno prilagodile tako v 2020 kot se bodo tudi do konca 2025.   
 
V razvojnem načrtu Skupnosti VSŠ 2020-2025 so bila definirana naslednja strateška področja:  

 
Naziv strateškega področja Nosilci  

1.Delodajalci (Razvoj dvosmernega sodelovanja z 
delodajalci) 

Igor Hanc, Gregor Rak 

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

Igor Hanc, Alicia Leonor Sauli Miklavčič 

3. Prepoznavnost Tjaša Vidrih, Nataša Makovec 

4. Skupni standardi delovanja Drago Zupančič, Žan Dapčevič, Gabrijela 
Kotnik 

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

Egon Pipan, Nataša Makovec, Tjaša 
Vidrih, Žan Dapčevič 
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RAZVOJNI PROJEKTI 2020 - 2025 

 
1. Delodajalci (Razvoj dvosmernega sodelovanja z delodajalci) 

 
➢ A – krepitev sodelovanja z delodajalci 
➢ A – Spremljanje zaposljivosti 

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

 
➢ A – Karierni centri 
➢ A – Organizirano delovanje 
➢ B – Individualni pristopi in študenti s posebnimi potrebami 

 
3. Prepoznavnost 

 
➢ A – Promocijski načrt 

 
4. Skupni standardi delovanja  

 
➢ B – Poenotenje dokumentacije in orodij 
➢ A – Baza podatkov in povezovanje z obstoječimi bazami podatkov, 
➢ A – Usposabljanje in izobraževanja 
➢ A – Internacionalizacija (tuji trgi),  
➢ A – Višješolska prijavna služba 
➢ A – Skupen program za upravljanje s procesi šole 
➢ A – Sekretariat   

 
5. Institucionalno okolje (Spremembe v za večjo prilagodljivost in boljše pogoje delovanja) 

 
➢ A – Prenova in razvoj študijskih programov  
➢ A – Posodobitev normativov 
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REALIZACIJA aktivnosti obeh razvojnih načrtov do decembra 2020 
 
V nadaljevanju so predstavljene realizirane aktivnosti PN 2017 – 2020 in RN 20220- 2025. Ker je bil RN 
sprejet šele novembra 2020, je prišlo do zamika določenih aktivnosti. Določene aktivnosti se niso 
realizirale zaradi ukrepov za zajezitev in omilitev epidemije COVID19. Določene aktivnosti so se 
pokazale kot nujne za podporo šolam ter drugim deležnikom, kar je ustrezno označeno. 
 
Zaradi kontinuitete dela Skupnosti VSŠ in ker so bile določene aktivnosti RN 2017 – 2020 realizirane 
šele po skupščini z 6. marca 2020, so v nadaljevanju prikazane tudi vse realizirane aktivnosti RN 2017 
– 2020. 
  

1. Delodajalci (Razvoj dvosmernega sodelovanja z delodajalci) 
 

Strateško področje: Delodajalci 

Delovni naslov projekta: 1.1 KREPITEV SODELOVANJA Z DELODAJALCI 

Namenski cilji: Večja prepoznavnost pri različnih ciljnih skupinah (delodajalcih, kadrovnikih, svetovalnih 
delavkah). 
Usmerjena predstavitev delodajalcem preko dogodkov z združenji delodajalcev in 
kadrovniki. 

Vodja projekta: Egon Pipan 

Člani projektnega tima:  
Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
Oblikovanje predstavitve glede na posamezne 

panoge (kratko, jedrnato, prednosti – PRI, 

refundacija sredstev).  

 

Pripraviti ustrezen promocijski material. 

 

Pripraviti seznam dogodkov in liste kontaktnih 

oseb. 

 

Sodelovanje na dogodkih. 

 

Posredovanje informacij iz dogodkov na VSŠ. 

 

Posvet z delodajalci – strokovni posveti glede na 
panogo. 

Rok 
 
30. 6. 
2020 
 
 
30. 6. 
2020 
 
30. 6. 
2020 
 
Glede 
na 
seznam 

Indikator 
 
1/panogo 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
Glede na seznam 
 
Objava na intranetu 

 
Zaradi epidemije COVID19 se niso realizirali vsi načrtovani dogodki. Vendar se je realiziralo srečanje 
mariborskih višjih strokovnih šol z MO Maribor (gl. zgoraj). 
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Strateško področje: Delodajalci 
Delovni naslov projekta: 1.2 SPREMLJANJE ZAPOSLJIVOSTI 

Namenski cilji: Pridobitev podatkov o zaposljivosti in uporaba za promocijske namene 
Podpora pri financiranju in pozicioniranju. 

Vodja projekta: Miha Zimšek 

Člani projektnega tima:  

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
Sodelovanje pri MIZŠ projektu povezovanja 

podatkovnih baz 

 

Dogovor z ZRSZS – centralno službo o 

razpoložljivih podatkih in periodičnem 

poročanju 

 

Preveritev možnosti ali in kako lahko (pod 

kakšnimi pogoji) MIZS, Služba za informatiko 

poskrbi za posredovanje, pridobivanje in analizo 

podatkov med CEUIVZ in Zavodom RS za 

zaposlovanje. 

 

Interpretacija podatkov  

 

Izdelava poročila o zaposljivosti diplomantov 

Rok 
 
2023 
 
 
30. 6. 
2021  
 
 
 
30. 6. 
2021  
 
 
 
 
 
Periodično 
(letno) 
 
Periodično 
(letno) 

Indikator 
 
1 vzpostavljena baza 
podatkov 
 
1 dogovor 
 
 
 
1 dogovor 
 
 
 
 
 
1 poročilo  

 

 

1 poročilo 

 
RN 2017 – 2020: 1.3 Ugotavljanje bodočih potreb delodajalcev (pilotski projekt) 

- Definirana metodologija in okvir sodelovanja s podjetji 

- Pripravljen projektni tim za sodelovanje z delodajalci na posamezni VSŠ 

- Izvedena posvetovanja z 8 delodajalci in 3 VSŠ 

- Izvedenih 10 individualnih srečanj s podjetji 

- prijava projekta STEAMHub 

 

Projekt je bil zaključen. 

 

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

 
Strateško področje: Študenti 

Delovni naslov projekta: 2.1 KARIERNI CENTRI 
Namenski cilji: Oblikovanje oziroma nadgradnja strokovnih gradiv, podlag in baz podatkov za kakovostno 

izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije kot podpore 
celostnemu razvoju kariere. 
Promocija pripravljenih orodij za karierno orientacijo in svetovanje ter podpora VSŠ pri 
njihovi uporabi. 
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. 
Usposabljanje strokovnih delavcev, ki izvajajo dejavnosti kariernih centrov. 

Vodja projekta: Anita Goltnik Urnaut 

Člani projektnega tima: Megi Rožič, dr. Anita Goltnik Urnaut, Brigita Vončina, Alicia Leonor Sauli Miklavčič 
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Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
Info točka (nadgradnja gradiv, ažuriranje 
podatkov o delovanju KC, spremljanje 
zaposljivosti) 
 
Srečanje kariernih svetovalcev (+  
izobraževanje) 
 
Srečanja s podjetji za namen nadaljnjega 
specifičnega izobraževanja – vez projekt 
Delodajalci (pridobivanje potreb 
delodajalcev), regionalno sodelovanje po 
programih 
 
Regionalni poslovni zajtrki – predstavitev 
projektnega dela študentov 
 
Izobraževanje študentov po potrebi VSŠ 
(Usmerjanje dijakov, študentov in diplomatov, 
E-izobraževanje, webinarji, poslovna 
komunikacija) 
 
Sodelovanje EK v Graduate tracking 
 
Sodelovanje SSVKO 
 
Sodelovanje pri tehnični aplikaciji za sledenje 
diplomantov 
 
Predstavitve Erasmus+ mobilnosti študentom   

Rok 
 
Tekoče, letno  
 
 
 
Tekoče, letno  
 
 
Tekoče, letno 
 
 
 
 
 
Tekoče, letno 
 
 
Povpraševanje, 
tekoča 
ponudba 
 
 
Tekoče, letno 
 
Tekoče, letno 
 
Po vabilu MIZŠ 
 
 
Letno 

Indikator 
 
1 analiza 2021 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1  
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
5 VSŠ 

 
Izvedeni sta bili 2 virtualni predstavitvi Erasmus+ mobilnosti študentom, izvedeni sta bili 2 srečanji za 
EU Graduate tracking.   
 
Izvedene aktivnosti RN 2017-2020: 
 

1.4 Vzpostavitev in delovanje kariernih centrov VSŠ 

 

- Izvedena je bila raziskava o delovanju kariernih centrov 

- Izvedeno je bilo 25 posvetovanj z delodajalci 

- Izvedeni sta bili 2 izobraževanji za karierne svetovalce 

- Izvedeno so bila 3 izobraževanja za študente 

- Izvedene so bile podporne aktivnosti (gradivo z dodatnimi informacijami, baza orodij, live chat 
sistem, nadgradnja spletne strani, video gradivo) 

- Izvedena je bila promocija – več v poročilih za posamezno leto (2018, 2019) 

- Vzpostavila se je metodologija (za spremljanje aktivnosti KC, za spremljanje trga dela, za 
ugotavljanje dobičkonosnosti diplomskih, seminarskih in projektnih del študentov za podjetja) – 
vključenih je bilo 40 podjetij, 

- Izvedeni sta bili 2 srečanji z drugimi deležniki preko SSVKO (GZS, OZS, RRA GIZ) 
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- Izveden je bil Karierni dan višješolskih študentov (vključenih je bilo 174 študentov) 

- Vzpostavljen je bil iskalnik delodajalcev 

- Izvedeno je bilo karierno svetovanje in ozaveščanje študentov (vključenih je bilo 78 študentov) 

Projekt je bil deloma zaključen. V letu 2020 je bil pripravljen načrt aktivnosti z oceno 40.700 €. Ker 
sredstva niso bila zagotovljena, tudi aktivnosti niso bile realizirane. Skušali bomo zagotoviti sredstva za 
nadaljevanje projekta v letih 2021 – 2025.  

 
Strateško področje: Študenti 

Delovni naslov projekta: 2.2 ORGANIZIRANO DELOVANJE 

Namenski cilji: Organizirano povezovanje in sodelovanje na različnih ravneh.  
Izražanje lastnih interesov, predlogov za izboljšave. 

Vodja projekta: Manuela Tibaut 
Člani projektnega tima: Po seznamu predstavnikov, Igor Hanc 

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
Organizirano delovanje – Skupnost VSŠ 
študentov: 
 
- posodobitev baze predstavnikov VSŠ 
- skupno srečanje predstavnikov  
- srečanja s ŠOS za realizacijo programa 
in financiranje, dogovor za podsekcijo v okviru 
ŠOS-a 
- vzpodbujanje študentov za NAKVIS 
izobraževanje 
- srečanje študentov po študijskih 
programih regionalno  
 

Rok 
 
November 
2020 
 
November 
2020 
December 
2020 
 
 
2021 
2021 

Indikator 
 
1 seznam 
 
 
1 online srečanje 
1 srečanje, 1 finančni 
načrt 
 
 
 
1 vključen študent 
2 srečanja 

 
Izvedene aktivnosti RN 2017-2020: 

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

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

 

Projekt je bil zaključen. Aktivnosti se nadaljujejo v novem RN 2020 – 2025.  

 
Strateško področje: Študenti 
Delovni naslov projekta: 2.3 INDIVIDUALNI PRISTOPI IN ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Namenski cilji: Izmenjava izkušenj na področju ŠPP in IP. 
Izboljšana organizacija dela s študenti s posebnimi potrebami v šoli/na PRI pri 
delodajalcih. 

Vodja projekta: Branka Balantič 

Člani projektnega tima:  
Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

B – Srednje pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
Preverba in nabor težav s PP, potreb po 
izobraževanju 
 
Individualnega pristopanje in ŠPP – organizacija 
srečanj: 

Rok 
 
2021 
 
 
2021 
 

Indikator 
 
1 seznam 
 
 
1 online srečanje 
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- poučevanje za nove generacije 
(delavnice) 
- primeri praks reševanja IP in ŠPP 
- reševanje IP in ŠPP po 
predmetnih/programskih področjih (Org. PRI) 
 
Kontakt za projekt Prehod mladih in svetovalci 

 
 
 
 
 
 
Tekoče 

 
 
 
 

 

 

Tekoče 

 
Izvedene aktivnosti RN 2017-2020: 
- Izvedena je bila analiza stanje na šolah in pri delodajalcih, nabor problemov, ki se pojavljajo pri delu 
s študenti s posebnimi potrebami. 
 

Projekt je bil zaključen. Aktivnosti se po potrebi nadaljujejo v novem RN 2020 – 2025.  

 
RN 2017 – 2020: 5.2   Tematske »poletne« šole na mednarodni ravni  
 
Projekt ni bil izveden zaradi COVID19. V RN 2020 – 2025 je predviden kot aktivnost projekt 4.4 
Internacionalizacija.  
 
RN 2017 – 2020: 5.3 Organiziranje študentov Višjih strokovnih šol - tekmovanja 
- Pripravil se je internetni popis obstoječih tekmovanj ter poziv k popisu. 
- Opravljena je bila analiza popisa in formiranje skupnega koledarja vseh oblik obstoječih tekmovanj 
na VSŠ. 
- Projektna skupina je zaključila, da zaenkrat ni potrebe po dodatnih tekmovanjih.  
 
Projekt je bil deloma izveden. 
 

3. Prepoznavnost  

 
Projekt se povezuje z zaključenim projektom 4.6 Promocija Skupnosti VSŠ in višjega šolstva Razvojnega 
načrta 2017 – 2020, ki je bil v tem obdobju uspešno zaključen. Projekt želi krepiti prepoznavnost višjih 
strokovnih šol, zato so ga članice prepoznale kot posebno strateško področje v prihodnjem obdobju 
2020 - 2025.  
 

Strateško področje: Prepoznavnost 

Delovni naslov projekta: 3.1 PROMOCIJSKI NAČRT 

Namenski cilji: Dolgoročni cilji: 
Povečati prepoznavnost VSŠ programov med dijaki, študenti, delodajalci, kadrovniki, 
svetovalni delavci, širšo javnostjo.  
 
Kratkoročni cilji: 
Povečati uporabo sodobnih komunikacijskih orodij. 
Izdelati, posodabljati propagandno gradivo za predstavitve. 
Zagotoviti večjo medijsko prisotnost v slovenskem prostoru. 
Spremljati objave. 

Vodja projekta: Tjaša Vidrih, Nataša Makovec 

Člani projektnega tima: Tjaša Vidrih, Nataša Makovec, sekretariat 

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 

Naloga/aktivnost 
 

Rok 
 

Indikator 
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Priprava promocijski načrt (analiza stanja, 
ankete po šolah glede promocije, predlogi). 
Mesečni načrti po programih, vključenost šol z 
močnim digitalnim marketingom  
 
Določitev ciljnih skupin – npr. 5, poziv šolam, ki 
imajo močne stike z mediji - možnosti 
brezplačnih objav,  
inf. o uspešnih projektih, diplomantih, uporaba 
Adreme 
 
Povratna informacija od delodajalcev  
 
Digitalna kampanja (Ad words,) 
 
Socialna omrežja 
 
Sodelovanje pri dogodkih: PLA, EVSW  
 
Podelitev nagrad (najboljše diplomsko delo, 
najuspešnejši mentor) 
 
Spodbujanje povezovanja VSŠ skozi enoten CGP 
- preveriti mnenje članic, poistovetenje z 
grafično podobo, spodbuda k uporabi,  
 
Stik s svetovalnimi delavci na srednjih šolah, 
delavnice s predstavitvijo šole preko projektov 
(npr. Erasmus), organizacija zimskih, poletnih šol  
 
Izobraževanje za digitalno promocijo in uporabe 
socialnih omrežij  
 
EVSW nacionalna točka 

december 
2020 

1 načrt z opredeljenimi 
indikatorji glede na 
aktivnosti (v 
nadaljevanju) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekoča srečanja 
 
 
 
Tekoča srečanja 
 
 
Tekoča srečanja 

 
Načrt aktivnosti za promocijo: 
 

Dejavnost Časovni okvir 
Načrtovani kazalnik 

2020 
Realiziran kazalnik 

2020 
Načrtovani kazalnik 

2021 

Izdaja Novičnika 
Skupnosti VSŠ 

Januar – 
december 

5x e-izdaj 15x e-izdaj 30x e-izdaj 

Promocija VSŠ 
programov 

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

1x sejem 
10x SŠ 
3x svetovalni 

delavci 
2xSSVKO (KC, 

ZZRZS) 

1x sejem 
3x SŠ 
3x svetovalni delavci 
2xSSVKO (KC, ZZRZS) 

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 katalog VSŠ s 
programi 
3x »baner« 
1 roll up 
20 plakatov 

1x2000 info brošura 
1x katalog VSŠ s 
programi 
5x »baner« 
1 roll up 
Video VSŠ 
5.000 zakovic 
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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 
6x članek (v fizični 
izdaji Fax vpisnik) 
7x spletne objave 
3x FB sponzorirana 
objava 
2x FB nagradna igra 
1x Google adwords 

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

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

Ni realizacije fizičnih 
dogodkov – 
COVID19. 

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

 

Dogodki: 
 
Informativa 2020 
24. in 25. januarja 2020 je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani med 9. in 18. uro potekala 12. 
Informativa – slovenski sejem izobraževanja in poklicev. Tokrat smo bile Skupnost VSŠ in višje 
strokovne šole prvič prisotne pod novo skupno znamko Višje strokovne šole - poenotene so bile 
napisne table. To novost so članice Skupnosti VSŠ z navdušenjem sprejele. Sejem Informativa na enem 
mestu združuje učence, dijake, študente in vse, ki jih zanima nadaljevanje šolanja z različnimi 
izobraževalnimi programi, na voljo v Sloveniji in tujini. V dveh dneh ponuja večino izobraževalnih 
programov in tako ponudi priložnost, da si obiskovalci lahko na enem mestu ogledajo večje število 
izobraževalnih programov, ki so na voljo v času uradnih informativnih dni. 
 
Organizatorji so bili nadvse navdušeni nad izjemnim odzivom na 12. Informativo. V letošnjm letu jo je 
obiskalo več kot 25.000 obiskovalcev, med njimi več kot 1300 otrok, ki so sejem obiskali v okviru 
vodenih ogledov. Na sejmu je bilo v letu 2020 prijavljenih več kot 170 razstavljavcev, predstavilo pa se 
je več kot 250 različnih izobraževalnih programov, med njimi kar 17 tujih iz tujine. 
 
Informativo je obiskal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, potem Angelika Mlinar, 
ministrica za razvoj, strateške projekte in evropsko kohezijo, minister za javno upravo Rudi Medved ter 
državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Jernej Štromajer. 
 
Bodočim študentom so se na 12. Informativi predstavile: 
 
a.) Skupaj s Skupnostjo VSŠ: 
 
• ACADEMIA 
• ŠČ PET LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
• ŠOLSKI CENTER KRANJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
• ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
• ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
• VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA 
• VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED 
• VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA 
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b.) Samostojno: 
 
• BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO-VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
• BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA - BIC LJUBLJANA 
• EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
• GEA COLLEGE CV 
• ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
• POLICIJA 
 
Predstavnica Skupnosti VSŠ, Andreja Bizjak, je s pomočjo študentke, Zale Kastigar Kešpret z BIC 
Ljubljana, na sejmu predstavila tudi tiste šole, ki se ga same niso udeležile – obiskovalcem smo 
predstavili informativno in promocijsko gradivo posameznih višjih strokovnih šol ter prenovljeno 
spletišče Skupnosti VSŠ z aktualnimi informacijami o višješolskem strokovnem izobraževanju ter 
interaktivnim iskalnikom po študijskih programih in krajih.  
 
Skupnost VSŠ je za obiskovalce organizirala tudi nagradno igro “Poleti z nami ter živi svoje sanje in ciljaj 
višje!”, potekajočo med 24. in 25. januarjem 2020, ob zaključku katere smo 3. februarja 2020 izžrebali 
nagrajenca. V nagradni igri je sodelovalo 62 udeležencev, izžrebana je bila Tamara Lužar 
(tamaraluzar@gmail.com, 040 567 383). Nagrajenka je prejela privlačno nagrado – letenje v vetrovniku 
v organizaciji podjetja AERODIUM Logatec. 
 
V namen promocijske podpore 12. Informative je Skupnost VSŠ poskrbela za ustrezen promocijski 
material: 
 
• letaki in brošure, 
• plakati, 
• nov roll-up (v skladu s CGP-podobo), 
• etui-ji z RFID zaščito, 
• potiskani baloni z logotipom in sloganom, 
• nalepke z logotipom in sloganom za prenosne računalnike, 
• lesena obleka Višje šole za les in oblikovanje Maribor (v izposojo), 
• cvetlični aranžma Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, VSŠ ... 
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Srečanje svetovalnih delavk 
4. februarja 2020 se je sodelavka Skupnosti VSŠ Andreja Bizjak udeležila srečanja za svetovalne delavce, 
ki je potekalo od 10.00 do 13.00 na Univerzi v Mariboru, Slomškov trg 15, v Miklošičevi dvorani. 
 
Predstavitve se je udeležilo okrog 90 svetovalnih delavcev in delavk. S strani Skupnosti VSŠ smo jim 
predstavili prednosti višješolskega strokovnega študija ter njegove specifike v primerjavi z 
visokošolskim strokovnim in univerzitetnim študijem. Podali smo jim osnovne informacije o višjih 
strokovnih šolah ter predstavili prijavni postopek na višješolski strokovni študij ter rokovnik vpisa. 
 
Poleg Skupnosti VSŠ so novosti in spremembe na področju prijavnega postopka predstavile še Univerza 
v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici. Predstavitve v 
Ljubljani in Novi Gorci sta se udeležila Aloz Razpet (Višješolska prijavna služba) in Marjan Vidrih (MIZŠ). 
  

      
 
Predstavitev višjega strokovnega šolstva v Celovcu 
30. januarja 2020 se je Skupnost VSŠ že 5. leto zapored udeležila predstavitve možnosti študija v 
Republiki Sloveniji za dijake 3 avstrijskih šol, in sicer Višje šole za gospodarske poklice v Št. Petru, 
Dvojezične zvezne trgovske akademije ter Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence v 
Celovcu. 
 
Srečanje organizira Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu in konzulka Jasna Goličič 
Bakovnik. Predstavitve se je udeležilo okrog 60 dijakov, ki zaključujejo srednješolski program. S strani 
Skupnosti VSŠ smo jim predstavili prednosti višješolskega strokovnega študija ter njegove specifike v 
primerjavi z visokošolskim strokovnim in univerzitetnim študijem. Podali smo jim osnovne informacije 
o višjih strokovnih šolah ter podrobno predstavili prijavni postopek na višješolski strokovni študij ter 
rokovnik vpisa. 
 
Poleg Skupnosti VSŠ so možnosti študija predstavljale še Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, 
Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici in Nova univerza. Za vpis v višje strokovne šole je 
zanimanje izrazilo nekaj dijakov, predvsem pa jih je zanimala organizacija praktičnega izobraževanja, 
študij turizma in ekonomije. 
 
Evropski teden poklicnih spretnosti 2020 -  s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem do 
delovnih mest prihodnosti 
Evropski teden poklicnih spretnosti 2020 (ETPS) je Evropska komisija organizirala v tesnem sodelovanju 
z nemškim predsedstvom Sveta Evropske unije. Tudi letos je bil ETPS v središču pozornosti z dobro 
medijsko pokritostjo in impresivnim dosegom na družbenih medijih. Vsi smo zaslone zapustili z 
navdihom in motivacijo, ki jo je ta dogodek ustvaril pri vseh, ki sodelujejo pri spodbujanju poklicnega 
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in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Samo na prireditve in srečanja tekom EVSW se je 
prijavilo skoraj 4000 ljudi. 
 
Poleg glavnih dogodkov tedna ETPS je bilo v 39 državah registriranih 1241 dogodkov, ki so dosegli 3,9 
milijona ljudi. Teden ETPS ocenjujemo kot odlično priložnost, da v praksi vidimo najboljše iz poklicnega 
in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, navdušili pa so nas strast in angažiranost vseh, ki so 
sodelovali. Skupnost VSŠ je v letošnjem tednu tesno sodelovala z Evropsko komisijo, saj je postala 
nacionalna kontaktna točka za EVSW. Kot nacionalna točka Evropskega tedna poklicnih spretnosti smo 
imeli dva prispevka v okviru osrednjega dogodka (o Europass digitalnih listinah in o digitalizaciji v 
praktičnem izobraževanju), organizirali več dogodkov na nacionalni ravni in se ponosno veselili, da je 
naša članica, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, bila izbrana kot najbolj inovativna šola 
Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2020. 
 
Povzemamo še Nicolasa Schmita, evropskega komisarja za delovna mesta in socialne pravice, ki je 
poudaril:  
 
'Vloga poklicnega izobraževanja in usposabljanja je lahko velika. Poklicno izobraževanje in 
usposabljanje je milijonom ljudi po vsem svetu pomagalo do zaslužka skozi učenje. Ponuja pa še veliko 
več. Mladim daje začetne spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno karierno pot, odraslim pa možnosti 
za nadaljnje učenje in usposabljanje skozi njihovo delovno življenje. Poklicno izobraževanje in 
usposabljanje bo bistveno orodje v pomoč mladim in odraslim pri pridobivanju spretnosti, ki jih 
potrebujejo na trgu dela in pri iskanju kakovostnih delovnih mest, še posebej po koronavirusni krizi. 
Čas je za svež pristop k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju, ki naj bo odslej sodobnejše, 
privlačnejše, prožnejše ter primernejše za digitalno dobo in zeleni prehod.' 
 
Evropski teden poklicnih spretnosti 2020, ki je potekal med 9. in 13. novembrom 2020, je bil priložnost 
za razpravo o teh izzivih in iskanju rešitev, kako te izzive spremeniti v priložnosti. Tema letošnjega tedna 
je poklicno izobraževanje in usposabljanje za zeleni in digitalni prehod. Pobuda je potekala v celoti 
digitalno.  

 
Spletna stran in socialna omrežja: 
 
Vzporedno na FB strani Skupnosti VSŠ se dnevno promovirajo višje strokovne šole. Spletna stran in 
Facebook se dnevno ažurirata.  
 
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+, Apprentice Track zaključna konferenca 
in Evropski teden poklicnih spretnosti, ki je imel tudi največ plačljivega dosega. 
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Primera oglasov: 

01/15/2020 
2:45 PM 

🚀Poleti z nami in ciljaj višje! 🤩 Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije se bo predstavila 
na sejmu izobraževanja in poklicev, Informativa, ki bo od 24. do 25. januarja 2020 potekal na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vabljeni, da nas obiščete in izveste vse, kar vas zanima o 

prednostih višješolskega strokovnega študija! 👩🎓👨🎓 Vabljeni tudi, da sodelujete na NAGRADNI IGRI in 

skupaj z nami poletite v vetrovniku - v organizaciji podjetja Aerodium Slovenija. 👌🚀 Katere so 

GLAVNE PREDNOSTI študija na višji strokovni šoli? 👍 2-letni študijski programi, 👍40 % študijskega 

programa obsega praktično izobraževanje v podjetjih ob vrhunskih mentorjih, 👍 izjemno visoka 

stopnja zaposljivosti in tesno sodelovanje z gospodarstvom, 👍 študij za vse generacije ... VEČ o študiju 
izveste tukaj: https://www.skupnost-vss.si/studij/zakaj-studirati-pri-nas/ Več o NAGRADNI IGRI in 
pravilih za sodelovanje si oglejte tukaj: https://www.skupnost-vss.si/skupnost-vss-na-12-informativi-
sodelujte-v-nagradni-igri-in-zadenite-letenje-v-vetrovniku/ Se vidimo na 12. Informativi! #ciljajVIŠJE! 

 

08/05/2020 
10:39 PM 

‼️ POZOR: Ne zamudi 2. prijavnega roka za vpis na želeno višjo strokovno šolo! Preko Višješolska 

prijavna služba se prijavi med 24. in 31. avgustom 2020! 📨 🎓 Zakaj naj izberem študij na višji 

strokovni šoli? 👍 Zato 👉 https://www.skupnost-vss.si/zakaj-studirati-pri-nas/ 🎓 Kateri študij je 

pravi zame? 👍 Tale 👉https://www.skupnost-vss.si/studijski-programi/ 🎓 Kje se lahko prijavim? 

👍 Tukaj 👉https://www.skupnost-vss.si/visjesolska-prijavna-sluzba/ #CiljajVIŠJE! 

                               
 
Spletna stran: 
Analitika spletne strani kaže, da je bila v 2020 obiskanost sledeča: 
- 21.028 ogledov strani (14.684 edinstvenih ogledov) 
- 3.797 uporabnikov (3.749 edinstvenih uporabnikov) 
- 6.859 sej, od tega 3,18 sej v povprečju na uporabnika, za katere je ta potreboval 1,29 minute za 
ogled.  
 
Uporabniki so največkrat obiskali vstopno stran (2.922 uporabnikov), temu sledi brskalnik s študijskimi 
programi (2.525 ogledov) in projektna stran Izpopolnjevanja CiljajVišje! (790 uporabnikov).  
 
Prednjači organsko iskanje spletne strani (62,8%), čemur sledi direktno iskanje (25%), iskanje iz 
preusmerjenih spletnih strani (7,3 %) ter iskanje s preusmeritvijo iz socialnih omrežij (3,9 %). 
 
Najpogosteje je bil uporabnik preusmerjenih iz spletnih strani gov.si (67x), ads.dijaski.net (56x), siol.net 
(18x), vss.sc-celje.si (16x) in 1ka (15x). 
 
Pri preusmerjanju iz socialnih omrežij je uporabnik najpogosteje prihajal iz Facebooka (198x) ter 
Twitter (2x), HootSuite (1x) in LinkedIn (1x).  
 
Največji obisk smo zabeležili v mesecih februar, maj in september.  
  
Facebook: 
Analitika Facebooka kaže, da smo v letu 2020 pridobili 165 novih sledilcev – skupno jih je 907. Porast 
predstavlja 18,2 % sledilcev. 
 
Poraslo je tudi število uporabnikov, ki so všečkali stran Skupnosti VSŠ in sicer za 163 uporabnikov, kar 
predstavlja 18,4 % rast. 
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Uporabniki so največkrat vstopili preko Facebook objave, google.com, skupnost-vss.si, google.si in 
yondex.ru. 
 
Uporabniki so se v letu 2020 kar 7.689 krat odzvali na objave in 6.336 krat kliknili na stran. Skupno je 
bilo v letu 2020 doseženih  293.666 uporabnikov, od česar je 51.331 organskih prikazov in 242.253 
plačljivih prikazov.   
 

Objave v medijih:  

➢ SIOL, 6. 2. – 12. 2. 2020, 1.000 prikazov, objava PR članka in bannerjev, 
➢ Student.si, 20. 8. 2020: spletna stran – objava bannerja, PR članka 

(https://www.student.si/izpostavljeno/novice-partnerjev/visje-strokovno-izobrazevanje-
zagotavlja-zaposljivost-in-visji-zivljenjski-standard-3/), E-novice in FB objava,  

➢ Delo, 21. 8. 2020 na povezavi https://www.delo.si/novice/slovenija/povecajte-si-
zaposlitvene-moznosti-in-zvisajte-zivljenjski-standard/, realizirano 750.000 prikazov, 

➢ Fax vpisnik (fizična izdaja), doseg: 14.419 dijakom na 156 gimnazijah in srednjih šolah, 
➢ Dijaški.net, 15. 12. 2020, PR članek dostopen na povezavi https://dijaski.net/?page=2, 
➢ Revija Dijak, PR članek 9. 9. 2019, fizična izdaja, 
➢ STA objava, 31. 1. 2020 na povezavi https://www.sta.si/2723174/za-studente-visjih-sol-v-

naslednjem-studijskem-letu-na-voljo-11-664-mest,  
➢ 2 sporočili za javnost v času objave razpisa.  

https://www.student.si/izpostavljeno/novice-partnerjev/visje-strokovno-izobrazevanje-zagotavlja-zaposljivost-in-visji-zivljenjski-standard-3/
https://www.student.si/izpostavljeno/novice-partnerjev/visje-strokovno-izobrazevanje-zagotavlja-zaposljivost-in-visji-zivljenjski-standard-3/
https://www.delo.si/novice/slovenija/povecajte-si-zaposlitvene-moznosti-in-zvisajte-zivljenjski-standard/
https://www.delo.si/novice/slovenija/povecajte-si-zaposlitvene-moznosti-in-zvisajte-zivljenjski-standard/
https://dijaski.net/?page=2
https://www.sta.si/2723174/za-studente-visjih-sol-v-naslednjem-studijskem-letu-na-voljo-11-664-mest
https://www.sta.si/2723174/za-studente-visjih-sol-v-naslednjem-studijskem-letu-na-voljo-11-664-mest
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Priprava in izdelava promocijskega gradiva: 
➢ plakati višješolsko strokovno izobraževanje, 
➢ katalog s programi, 
➢ roll up,  
➢ bannerji. 

 

Izvedene aktivnosti RN 2017-2020: 
 
RN 2017 – 2020: 4.6 Promocija Skupnosti VSŠ in višjega šolstva 

- V letih 2017 – 2020 smo izvajali promocijo po zastavljenem načrtu, ki se je prilagajal tudi finančnim 
zmožnostim Skupnosti VSŠ. Podrobneje so aktivnosti predstavljene v letnih poročilih 2017, 2018, 
2019. 

- Izvedena je bila prenova celostne grafične podobe VIŠJE STROKOVNE ŠOLE s sloganom CIljajVišje. 

- Prenovljena je bila spletna stran Skupnosti VSŠ, vzpostavljena je bila Facebook stran, Twitter račun 
in LinkedIn stran. 

- Letno se izvedejo 3 predstavitve svetovalnim delavkam srednjih šol, 3 predstavitve srednjim šolam v 
Celovcu na vabilo konzulata. 

- Letno se predstavimo na sejmu izobraževanja Informativa. 

 

Projekt je bil zaključen. Aktivnosti se nadaljujejo v novem RN 2020 – 2025.  

 

4. Skupni standardi delovanja 

 
Zaključene in izvedene aktivnosti RN 2017-2020: 
RN 2017 – 2020: 2.1 Vključevanje višjih strokovnih šol v projekte 
RN 2017 – 2020: 3.1 Menedžment merjenja in upravljanja praktičnega izobraževanja 
RN 2017 – 2020: 3.2 Posodobitev merjenja in spremljanje kakovosti 
RN 2017 – 2020: 3.3 Primerljivost podatkov med VSŠ 
RN 2017 – 2020: 3.6 Usposabljanje za kakovost  
RN 2017 – 2020: 4.1 Profesionalizacija organiziranosti in delovanja Skupnosti VSŠ 
RN 2017 – 2020: 4.3 Aktivno vključitev v pripravo nacionalne strategije višjega šolstva 
RN 2017 – 2020: 4.4 Izobraževanje delavcev 
 
Več o zaključenih projektih je v letnih poročilih 2017, 2018 in 2019. Na osnovi zaključenih aktivnosti 
in rezultatov so članice na skupščini zastavile nadaljnjo delo Skupnosti VSŠ.   
 

Strateško področje: Skupni standardi delovanja 
Delovni naslov projekta: 4.1 POENOTENJE DOKUMENTACIJE IN ORODIJ 

Namenski cilji: Omogočiti šolam enotno in posodobljeno ključno podporno dokumentacijo za delovanje 
šole. 
Nuditi šolam izobraževanje pri uporabe pripravljene dokumentacije. 

Vodja projekta: Žan Dapčevič 

Člani projektnega tima: Ivanka Gregorič, Alenka Grmek 
Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

B – Srednje pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
Portal (Moodle Skupnost VSŠ) s primeri 
dokumentacije za članice: 

Rok 
 
30. 11. 
2020 

Indikator 
 
1 portal 
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- vzorci obrazca za GDPR (privolitve) 
- vzorci tipskih odločb (izpis, ponovni vpis...) 
- vzorci tipskih sklepov (priznavanje, imenovanje, 
priznavanje v tujini pridobljenega izobraževanja 
za namen študija na VSŠ, dispozicija...) 
- vzorci tipskih vlog (vpis, izpis, priznavanje, 
imenovanje...) 
 
- preveritev zakonske ustreznosti dokumentacije 
s pristojnimi institucijami 
 
Usposabljanje z namenom pravilne uporabe 
obrazcev 
 
Protokol za priznavanje predhodno pridobljenega 
formalnega znanja 
 
Protokol za priznavanje predhodno pridobljenega 
neformalnega znanja (npr. PRI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 
 
 
2022 
 
 
2022 
 
2022 

 
vzorci 
 
 
 
 
 
 
 
1 preveritev 
 
 
1 usposabljanje 
 
 
1 orodje 
 
1 orodje 

 
1. Podporna orodja za ŠTUDIJ NA DALJAVO 
V letu 2020 smo pripravili tudi orodja v pomoč višjim strokovnim šolam pri izvajanju študija na daljavo. 
Orodja so bila pripravljena v dogovoru z MIZŠ in sicer: 

• Navodila in smernice za izvedbo študija na daljavo v višjem strokovnem izobraževanju, dosegljivo 
na https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/05/Navodila-za-prilagajanje-
%C5%A1tudija-na-daljavo-v-vi%C5%A1jem-strokovnem-%C5%A1olstvu_22_5_2020.pdf, 

• Smernice za izvedbo študijskega dela na višjih strokovnih šolah v študijskem letu 2020/21, 
dosegljivo na https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/Smernice-
COVID_VSS_25.9.2020.pdf. 

• Analiza študija na daljavo, dosegljivo na https://www.skupnost-vss.si/wp-
content/uploads/2020/10/ANALIZA_Studij-na-daljavo-DESKTOP-SF8D9OC-1.pdf.  

 
Orodja so podrobneje predstavljena v poglavju II Dejavnosti v 2020. Izvedeni sta bili 2 izobraževanji za 
uporabo MS TEAMS (izvajalec mag. Gregor Rak) in MOODLE za ocenjevanje (Luka Urisk).  

 
2. KREPITEV KAKOVOSTI – orodja in gradiva 
Na področju projektnega sodelovanja so bila pripravljena naslednja gradiva, ki so tesno vsebinsko 
povezana s krepitvijo kakovosti na višjih strokovnih šolah: 
 

- projekt Apprentice Track (Apprentice Track – Management Tools for Meaningful Apprenticeships) 
– prototip aplikacije za merjenje in spremljanje praktičnega izobraževanja, program izobraževanja 
za mentorje praktičnega izobraževanja, kriteriji in indikatorji za kakovostno praktično 
izobraževanje. Gradiva so dostopna na spletni strani https://apprenticetrack.eu/.   

- projekt ApprenticeshipQ (ApprenticeshipQ – Mainstreaming Procedures for Quality 
Apprenticeships in Educational Organizations and Enterprises) – samoevalvacijsko orodje za 
spletno ocenjevanje na področju praktičnega izbraževanja, priročnik za upravljanje in vodenje 
praktičnega izobraževanja za delodajalce in za šole. Gradiva in orodje je dostopno na  
https://apprenticeshipq.eu/.    

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/05/Navodila-za-prilagajanje-%C5%A1tudija-na-daljavo-v-vi%C5%A1jem-strokovnem-%C5%A1olstvu_22_5_2020.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/05/Navodila-za-prilagajanje-%C5%A1tudija-na-daljavo-v-vi%C5%A1jem-strokovnem-%C5%A1olstvu_22_5_2020.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/Smernice-COVID_VSS_25.9.2020.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/Smernice-COVID_VSS_25.9.2020.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/10/ANALIZA_Studij-na-daljavo-DESKTOP-SF8D9OC-1.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/10/ANALIZA_Studij-na-daljavo-DESKTOP-SF8D9OC-1.pdf
https://apprenticetrack.eu/
https://apprenticeshipq.eu/
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- projekt MentorTrain (MentorTrain - Training and Equipping Mentors in SMEs to provide Quality 
Apprenticeships) – krajša spletna video izobraževanja in podporna gradiva za mentorje 
praktičnega izobraževanja. Gradiva so dostopna: https://mentortrain.eu/.  

- projekt QA-Lead (QA-Lead - Equipping Institutional Leaders to Maximise Gains from Quality 
Assurance, analiza stanja na področju vodenja kakovosti na šola ter izvedba fokusnih skupin (tudi 
s Komisijo za kakovost). Več v nadaljevanju. Projekt in gradiva bo objavljen na spletni strani 
https://qalead.eu/.  

- projekt VET21001 (VET21001 - A standardized practical toolkit to implement the European Quality 
Assurance Framework for Vocational Education and Training) – analiza uporabe EQAVET meril, 
gradivo je dostopno na spletni strani https://vet21001.eu/.  

  

3. QA LEAD FOKUSNA SKUPINA 
V okviru projekta QA-Lead so bile izvedene 3 fokusne skupine, v 1 izmed njih so sodelovali tudi člani 
Komisije za kakovost. Predstavljeni so bili preliminarni rezultati ankete o kakovosti in vlogi vodstva šol. 
Na fokusni skupini se je pripravila interpretacija dobljenih rezultatov raziskave, ukrepi in priporočila.   
 
Ocena Komisije za kakovost glede sistemske ureditve zagotavljanja kakovosti:    
- Pozitivnih strani VSŠ sistema vodenja kakovosti: sistem kakovosti je dober sistem, relativno visoko 

ocenjen in v skladu za nacionalnimi merili.  
- Negativnih strani VSŠ sistema vodenja kakovosti: na voljo je premalo podatkov glede 

primerljivosti evalvacij – vsaj na nivoju VSŠ – šole nimajo vpogleda v rezultate za primerjavo, 
naloga na nacionalni ravni in primerjava na mednarodni ravni (na nacionalni in mednarodni ravni). 
Bojazen pred reagiranjem je odveč, saj gre zgolj za uporabnost podatkov na generalni ravni in ne 
individualno (povprečni rezultati, šifriranje podatkov).  

- Negativnih strani VSŠ sistema vodenja kakovosti: na zagotavljanje kakovosti vplivajo sredstva – 
ker ni sistematiziranega delovnega mesta, je zagotavljanje kakovosti dodatno delo za zaposlene 
in prihaja do upiranja ljudi. Potrebno bi bilo zagotoviti tudi sredstva za razvoj.  

- Pozitivnih strani VSŠ sistema vodenja kakovosti: na nacionalni ravni so prednosti: enotnost 
pristopa k zagotavljanju kakovosti, celovita skrb za usposabljanje, veliko število deležnikov 
vključenih v presojo ter merila, ki so celostno naravnana.  

- Negativnih strani VSŠ sistema vodenja kakovosti: posledic postopkov oz. ukrepov na sistemski 
ravni nimamo  (pogosto tudi ne na ravni šol) oz. ukrepov ne uresničujemo – manjka povratna 
zanka.  

- Negativnih strani VSŠ sistema vodenja kakovosti: pri zunanjih evalvacijah VSŠ nimajo posebnih 
težav, potrebno je izboljšati samoevealvacijska poročila – v teh je velika količina podatkov, vendar 
je analiza pomanjkljiva.  

 
Dodatna interpretacija rezultatov na področju sistema zagotavljanja kakovosti: 
- Vpeljani postopki in orodja za zagotavljanje kakovosti so, te bi moralo vodstvo poznati in 

uporabljati. Vendarle lahko zadovoljstvo študentov preverjajo s posebnimi srečanji (fokusnimi 
skupinami, neformalna srečanja) namesto vprašalnikov.  

- Ločeno so znani podatki o rednih/izrednih, študenti/diplomanti, po letnikih.  
- Drugačna je tudi oblika preverjanja osebja (ne v obliki vprašalnikov) – strokovni aktivni, 

predavateljski zbor. Samoevalvacijo poteka tudi s predavatelji (ta poročila morajo iti v pregled 
predavateljskega zbora – oblika samoevalvacije).  

- Podporne storitve so preozko razumljene – karierni centri, svetovanje, klub diplomantov, knjižnice 
- vsak najverjetneje razumel drugače, potrebno je dodatno pojasnilo kaj je v kontaktu države 
podporna storitev.  

- Mogoče vpliva tudi razlika med rednim in izrednim študijem – za redne študente so bolj razvite 
nekatere podporne storitve, ki pa pri izrednih ne koristijo in se ne razvijejo v istem obsegu.   

- Obremenitev študentov se ne preverja redno – tudi očitek NAKVIS-a, realen podatek.   

https://mentortrain.eu/
https://qalead.eu/
https://vet21001.eu/
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PRIPOROČILA za krepitev kakovosti na višjih strokovnih šolah 
Sistemska raven - 
MIZŠ 

Ureditev sistematizacije delovnih mest. 
Financiranje razvojnega dela na področju dela. 
Naloga Skupnosti VSŠ in MIZŠ je periodično zagotoviti podatke za primerljivost 
(vsaj) na nacionalni ravni. 
Naloga MIZŠ je vzpostaviti sistem za spremljanje zaposljivosti diplomantov 
preko e-sistemov.  
Naloga MIZŠ je zagotoviti ustrezno povratno zanko na sistemski ravni – izvajati 
ukrepe ob negativnih ugotovitvah zunanje evalvacije. 

Sistemska raven – 
Skupnost VSŠ 

Periodično zagotavljanje aktualnih informacij (bilteni in informacije na 
področju kakovosti - nacionalna in evropska raven).  
Skupnost VSŠ – ureditev sistemskega financiranja zaposlenega na področju 
kakovosti.    

Na ravni vodstev 
šol 

Potrebno je vključevati in navduševati vodstva šol za kakovost – v obliki srečanj 
za ravnatelje in direktorje. Permanentna in robna vključitev tem iz področja 
kakovosti.  

Na ravni 
deležnikov 

Pri vključevanju študentov je potrebno okrepiti in povezati skupnost VSŠ 
študentov. 
Predlagati popravek zakona v členu o sestavi komisije za kakovost, kjer je 
izključeno osebje razen predavateljev (laboranti, referenti, knjižničarji, 
koordinatorji E+).  
 

 
 

Strateško področje: Skupni standardi delovanja 

Delovni naslov projekta: 4.2 BAZA PODATKOV IN POVEZOVANJE Z OBSTOJEČIMI BAZAMI PODATKOV 

Namenski cilji: Pregled pridobivanja in ažuriranja podatkov na področju VSŠ 
Posredovanje podatkov ustreznim deležnikom 

Vodja projekta: Anita Goltnik Urnaut 

Člani projektnega tima:  

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A - Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
Portal Skupnosti VSŠ (Moodle) za dokumentno 
središče (4.1) in usposabljanja (projekt 
Usposabljanja) za članice 
 
Seznam podatkov do katerih Skupnost VSŠ lahko 
dostopa in viri (baze podatkov) 
 
FAQ – razlage najpogostejših dilem, 
posredovanje vprašanj s strani članic in nabor 
odgovorov 

Rok 
 
30. 11. 
2020 
 
 
 
Junij 
2021 
 
 
Junij 
2021 

Indikator 
 
1 portal 
 
 
 
 
1 seznam 
 
 
 
1 seznam 
 

 
V letu 2020 je bil vzpostavljen MOODDLE spletna učilnica za izobraževanja Skupnosti VSŠ, prenovljen 
in posodobljen Youtube kanal Skupnosti VSŠ. Izvedli smo tudi izobraževanje za administriranje 
MOODLE učilnice za zaposlene na sekretariatu. 
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Strateško področje: Skupni standardi delovanja 
Delovni naslov projekta: 4.3 USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA 

Namenski cilji: Pregled in predstavitev obstoječega stanja ter sodelovanje pri pripravi novega pravilnika 
o financiranju ter povezanih normativov. 
Podpora VSŠ pri organizaciji izobraževanj in usposabljanj za osebje VSŠ. 
Izvajanje spopolnjevanja ravnateljev, predavateljev, referentov. 

Vodja projekta: Branka Mulej 

Člani projektnega tima: Janja Razgoršek, Iztok Sila, Katarina Vita Bobič, dr. Branko Škafar, konzorcij projekta 
Izpopolnjevanja CiljajVišje! 

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A - Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
- Izvedba konference za kakovost na mednarodni 
ravni preko prijave na International week 
(Erasmus+) 
 
- Program izobraževanja za zaposlene (kakovost, 
digitalna pismenost, digitalna promocija, 
sodobne oblike poučevanja, uporaba digitalnih 
orodij v učnem procesu ...) 
 
- Letni posveti ravnateljev (aktualne teme, 
dodatna usposabljanja, reševanje dilem, 
izmenjava mnenj, izkoristiti notranje 
predavatelje in njihova znanja, izmenjave dobrih 
praks) 
 
- Projekt izpopolnjevanja CiljajVišje! 
 
- Analiza kadrov v VSŠ 
 
- Teoretični model za spremljanje potreb po 
izpopolnjevanjih  

Rok 
 
Vsako 
leto 
 
 
Letno 
 
 
 
 
 
Letno 
 
 
 
 
Do 
oktobra 
2022 

Indikator 
 
- Izvedena konferenca, 
udeleženi vsaj 2 tuji 
državi 
- min. 50 vključenih 
letno  
 
 
 
 
- Izveden vsaj 1 letni 
posvet za ravnatelje 
 
 
 
 
1 projekt 
 
1 analiza - 2021 
 
1 model - 2022 

 

1. KONFERENCA O KAKOVOSTI V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 
Letošnja konferenca je bila načrtovana za mesec november. Zaradi COVID19 epidemije in ukrepov za 
zajezitev le-teh, je bila konferenca s sklepom Komisije za kakovost prestavljena na pomlad 2021. S 
prestavitvijo konference, se prestavi tudi izvedba razpisa za odličnost po Modelu OVSŠ. 

 
2. IZOBRAŽEVANJE - KAKOVOST 
Izobraževanja na področju kakovosti so namenjena vodstvom šole, predsednikom in članom komisij 
za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti ter tudi vsem ostalim zainteresiranim. 
 
Komisija je potrdila načrt izobraževanj, ki zaradi COVID19 ni bil uspešen realiziran – ko bo situacija 
omogočila, se bo načrt tudi realiziral. 
1. Srečanje predsednikov komisij za kakovost in izmenjava dobrih praks. (izvajalec dr. Branko 
Škafar, september). 
2. Usposabljanje notranjih presojevalcev  - (izvajalec dr. Branko Škafar, dr. Anita Goltnik Urnaut, 
september). 
3. Izboljšajmo vsebino samoevalvacijskega poročila – (izvajalec dr. Branko Škafar, mag. Gabrijela 
Kotnik, september). 
4. Usposabljanje za pripravo vloge za poslovno odličnost – (izvajalka Marija Sraka, 
september/oktober). 
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3. IZPOPOLNJEVANJA – CiljajVišje! 
V letu 2020 smo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prijavili projekt 
Izpopolnjevanja CiljajVišje! s konzorcijem 4 višjih strokovnih šol: Biotehniški center Ljubljana, Šolski 
center Nova Gorica, Šolski center Celje in Šolski center Slovenj Gradec. Na projektu smo bili uspešni in 
pridobili sredstva v višini 357.737,50 € za obdobje 19. junij 2020 do 31. oktober 2022. Namen projekta 
je omogočiti zaposlenim, ki so prepoznani kot potencialen kader za opravljanje izobraževalnega dela v 
programih višjega strokovnega izobraževanja pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc. 
 
Vzpostavljena je bila spletna stran https://www.skupnost-vss.si/izpopolnjevanja-ciljajvisje/ in novičnik, 
ki zaposlenim v višjem strokovnem izobraževanju in potencialnim zaposlenim nudi seznam možnih 
dodatnih izpopolnjevanj.  
 
IZVEDENA IZPOPOLNJEVANJA CILJAJ VIŠJE!  V LETU 2020: 
1. Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji 1. izvedba 
Termin: 3. 11. 2020 – 18. 11. 2020 
Izvajalec: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 
Število vključenih udeležencev: 10 
 
2. Pedagoško andragoško izpopolnjevanje – Modul 1: Psihologija in pedagogika za strokovne 
delavce/-ke v višjem šolstvu 
Termin: 5. 11. 2020 – 18. 11. 2020 
Izvajalec: Skupnost VSŠ 
Število vključenih udeležencev: 14 
 
3. E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol - 1. izvedba 
Pričetek: 4. 11. 2020 
Izvajalec: Šolski center Nova Gorica 
Število vključenih udeležencev: 15 
 
4. Inovativne metode poučevanja in učna okolja 
Termin: 12. 11. 2020 – 10. 12. 2020 
Izvajalec: Šolski center Celje 
Število vključenih udeležencev: 12 
 
5. Poučevanje s pomočjo IKT in E-učenje 
Termin: 18. 11. 2020 – 10. 12. 2020 
Izvajalec: Šolski center Celje 
Število vključenih udeležencev: 14 
 
6. Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji 2. izvedba 
Termin: 24. 11. 2020 – 9. 12. 2020 
Izvajalec: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 
Število vključenih udeležencev: 11 
 
7. Pedagoško andragoško izpopolnjevanje – Modul 3: Poučevanje na daljavo, uspešna 
komunikacija in individualizacija pedagoškega procesa 
Termin: 24. 11. 2020 – 8. 12. 2020 
Izvajalec: Šolski center Slovenj Gradec 
Število vključenih udeležencev: 15 

https://www.skupnost-vss.si/izpopolnjevanja-ciljajvisje/
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8. E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja – 1. izvedba 
Termin: 30. 11. 2020 – 17. 12. 2020 
Izvajalec: Skupnost VSŠ 
Število vključenih udeležencev: 13 
 
9. E-izobraževanje in kombinirano poučevanje za predavatelje višjih strokovnih šol - 2. izvedba 
Izvajalec: Šolski center Nova Gorica 
Pričetek: 1. 12. 2020 – 5.1.2021 
Število vključenih udeležencev: 12 
 
Skupaj smo v letu 2020 v programe izpopolnjevanj vključili 116 udeležencev, načrtovanih je 600 
udeležencev v celotnem projektu. 
   
Skupnost VSŠ je v sklopu priprave Analize potreb po izpopolnjevanju znanja strokovnih delavcev v 
višjem strokovnem izobraževanju pregledala podatkovne vire in dokumente ter že opravljene raziskave 
v višjem in visokem šolstvu. Na osnovi rezultatov je pripravila: 

• vprašalnik o potrebah po izpopolnjevanju in po razvoju kompetenc, interesih, dosedanjih 
izpopolnjevanjih, potrebnih kompetencah, načinih načrtovanja izpopolnjevanj v VSŠ in dobrih 
praksah za ravnatelje;  

• vprašalnik o potrebah po izpopolnjevanju in po razvoju kompetenc, interesih, dosedanjih 
izpopolnjevanjih, potrebnih kompetencah, načinih načrtovanja izpopolnjevanj v VSŠ in dobrih 
praksah za druge kadre v višjem šolstvu. 
 

Vprašalnike je testirala na partnerskih šolah in dopolnjevanje glede na odzive; opravila intervjuje z 
deležniki (sodelavci Skupnosti VSŠ, ravnatelji in strokovni delavci VSŠ); objavila vprašalnike v spletnem 
orodju 1ka in spodbujala udeležence k sodelovanju; jih prilagajala glede na odzive. Prav tako je 
pregledala dokumente EU glede digitalizacije izobraževanja, potrebnih digitalnih kompetenc 
višješolskih učiteljev in pripravila ankete za preverjanje pri kadrih v VSŠ ter analizirala vsebine poročil 
zunanjih evalvacij VSŠ, ki se nanašajo na izobraževanje kadrov v poročilih Nakvis.  
 
V okviru spremljanja kakovosti izvedbe projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! so se pripravili vprašalniki 
o pričakovanjih udeležencev pred vključitvijo v programe izpopolnjevanj in vprašalniki za udeležence o 
uresničitvi pričakovanj in njihovem zadovoljstvu z izvedbami za programe, ki so se pričeli izvajati. 
Podrobneje so se pregledali viri in raziskave o pedagoško andragoški usposobljenosti visokošolskih 
kadrov in pripravili vprašalniki o predznanju in izkušnjah za udeležence PAI programa z namenom 
prilagajanja izvedbe programa. Prav tako se je izvajala analiza rezultatov vprašalnikov in pripravljali 
povzetki za objave v novinčkih.  
 

Strateško področje: Skupni standardi delovanja 

Delovni naslov projekta: 4.4 INTERNACIONALIZACIJA 

Namenski cilji: Ureditev področja transnacionalnosti za VSŠ (pogoji, register, vpis tujih študentov v VSŠ, 
priprava in izvajanje skupnih programov ter ustanavljanje VSŠ v tujini). 

Vodja projekta: Žan Dapčevič 

Člani projektnega tima: E+ konzorcij za mobilnost (koordinatorji), Andreja Petrovič, Nataša Seljak, Nataša 
Makovec 

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
V okviru Erasmus+ izvedba poletne šole za 
študente 

Rok 
 
2021 
 

Indikator 
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V okviru Erasmus+ izvedba poletne šole za 
zaposlene 
 
Regulacija transnacionalnega izobraževanja 
 
 
Deregulacija izhodišč za pripravo skupnih 
študijskih programov 
 
Priprava izhodišč za virtualne mobilnosti 

 
 
 
2022 
 
 
Ažurno  
 
 
 
 
 
December 
2020 

- 1 izvedena šola letno 
v trajanju 1 tedna, min. 
20 udeležencev 
 
- 1 izvedena šola letno 
v trajanju 1 tedna, min. 
20 udeležencev 
 
Ustrezna sprememba 
predpisov 
 
Ustrezna sprememba 
izhodišč 
 
1 predlog 

 
Izvedene aktivnosti RN 2017-2020: 
 

4.5 Internacionalizacija (tuji trgi) 
- Pripravljen je bil kodeks za tuje študente  
- Pripravljena je bila strategija internacionalizacije 
- Izvajana je bila promocija programa Erasmus+ - mobilnosti študentov in osebja 
- Izvedene so bile aktivnosti konzorcija za mobilnost ter njegova evalvacija 

 
Projekt je bil deloma izveden. Aktivnosti se nadaljujejo v novem RN 2020 – 2025.  
 
5.4   Internacionalizacija (študentsko sodelovanje)  
- Vzpostavljena pravila konzorcija in priznavanje mobilnosti 
- Pomoč šolam pri vzpostavitvi transparentnega postopka za mobilnosti 
- Analiza mobilnosti po šolah - pripraviti seznam višjih šol, ki imajo Erasmus listino, oceniti število 
študentov višjih šol na izmenjavah (naši in tuji). 

 
Projekt je bil deloma zaključen. Aktivnosti se nadaljujejo v novem RN 2020 – 2025.  
 

Strateško področje: Skupni standardi delovanja 

Delovni naslov projekta: 4.5 VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA 

Namenski cilji: Dogovoriti pogoje za dolgoročno stabilno delovanje VPS. 
Posodobiti sistem Evidence. 

Vodja projekta: Alojz Razpet 

Člani projektnega tima:  
Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
Ureditev statusa VPS  (dolgoročna ureditev, npr. 
prenos na Skupnost VSŠ?)  
 
 
Posodobitev portala VPS in prijave (glej 
posodobitev EvidencaVSŠ) vključno z uporabo 
CGP Višje strokovne šole 
 
Posodobljen portal za višješolsko prijavno službo 

Rok 
 
December 
2020 
 
 
 
2022 
 
 
2025 

Indikator 
 
Dogovor  
 
1 posodobitev 
 
1 portal + 1 back-end 
service za obdelavo 
prijav 
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1 posodobitev ali 
izdelava novega 
programa 

 
Strateško področje: Skupni standardi delovanja 

Delovni naslov projekta: 4.6 SKUPEN PROGRAM ZA UPRAVLJANJE S PROCESI ŠOLE 

Namenski cilji: Zagotoviti enostaven dostop do primerljivih podatkov in možno primerljivost. 

Vodja projekta: Mag. Gregor Rak 
Člani projektnega tima: Mag. Igor Hanc, Žan Dapčevič 

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
- Analiza pričakovanj in potreb glede programa 
Evidenca - posodobitev programa EvidencaVSŠ 
ali izdelava novega programa (GDPR skladnost, 
modul za PRI, SSO integracije z Office365 
/Google in Moodle, mobile, CEUVIZ; e-
poslovanja 
 
– izdaja, podpisovanje in hramba 
dokumentacije na oblaku; posodobitev izpisov 
z zahtevami NAKVIS in vpis v razvid MIZŠ, 
procesni modul za imenovanje predavateljev) 
 
- Pridobitev ponudb od potencialnih izvajalcev 
za nadgradnjo oz. razvoj novega programa  
 
- Iskanje vira financiranja 
 
 
- Nadgradnja obstoječega ali razvoj novega IT-
orodja 
 

Rok 
 
December 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januar 2021 
 
 
Tekoče 

Indikator 
 
- Analiza potreb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ponudbe 
 
 
Vsaj 2 vira (projekta) 
 
 
- Delujoče spletno 
orodje 

 
V letu 2020 so bila izvedena tudi posvetovanja s 4 podjetji za razvoj, prenovo programa Evidenca 
(delovni naslov Evidenca 2.0.). Delovna skupina, ki jo sestavljajo mag. Gregor Rak, Žan Dapčevič in mag. 
Igor Hanc je pripravila seznam funkcionalnosti, ki jih mora aplikacija zajeti. Ponudbe bodo 
predstavljene na upravnem odboru Skupnosti VSŠ in dane v nadaljnjo razpravo. Potrebno bo poiskati 
vir financiranja razvojnega dela aplikacije.   
 
Projekt je nadaljevanje aktivnosti 3.4 Nadgradnja evidence iz Razvojnega načrta 2017 – 2020, kjer smo 
izvedli analizo med VSŠ ter organizirali posvetovanje z referenti. Projekt je bil deloma izveden.  
 

Strateško področje: Skupni standardi delovanja 

Delovni naslov projekta: 4.7 SEKRETARIAT 

Namenski cilji: Povečanje učinkovitosti delovanja Skupnosti VSŠ, 

Inoviranje poslovnega modela organiziranosti in delovanja Skupnosti VSŠ. 

Vodja projekta: Generalni sekretar  

Člani projektnega tima: Sekretariat, UO 

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
Akt o ustanovitvi – pridobitev soglasja Vlade RS 
 
Akt o sistemizaciji delovnih mest 

Rok  
 
2021 
 
2021 

Indikator 
 
1 potrjen dokument 
 
1 dokument  
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Urejanje pooblastil za generalnega sekretarja 
 
Dogovor o dolgoročni najemnini (lokacija, sedež) 
 
Pravila notranjega delovanja Skupnosti VSŠ. 
 
Izdelava pravil za enakovredno sodelovanje 
javnih in zasebnih šol 
 
Zagotovitev stabilnega virov financiranja 
(proračun, članarine, projektni viri, prodaja 
storitev, donacije, sponzorstvo) 
 
Animacija vključevanja članic v aktivno delovanje 
Skupnosti VSŠ 

 
2021 
 
2021 
 
2022 
 
2022 
 
 
Tekoče 
 
 
Tekoče 

 
1 pooblastilo 
 
 
 
1 dogovor 
 
1 predlog sprememb 
 
 
Pogodba MIZŠ 
 
 
Število sodelujočih v 
razvojnih projektih 

 
V letu 2020 je bil pripravljen Akt o sistemizaciji delovnih mest, ki je bil potrjen na UO. Akt stopi v veljavo 
s potrjenimi spremembami Akta o ustanovitvi, ki je trenutno v obravnavi na MIZŠ. Urejena je bila 
pogodba o najemnini s Šolskim centrom Celje za nedoločen čas. 
 

 

5.  INSTITUCIONALNO OKOLJE  

 
Deloma so bile izvedene aktivnosti projektov RN 2017-2020: 
RN 2017 – 2020: 2.2 Sooblikovanje normativov v VSŠ 
RN 2017 – 2020: 2.3 Aktivno sodelovanje VSŠ pri razvoju študijskih programov za izpopolnjevanje 
RN 2017 – 2020: 2.4 Prenova obstoječih programov 

 
Strateško področje: Institucionalno okolje 

Delovni naslov projekta: 5.1 PRENOVA IN RAZVOJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

Namenski cilji: Pregled obstoječih programov in poklicnih standardov na podlagi katerih so bili ti 
programi narejeni ter posodobitev le teh. Razmislek o možnosti razvoja terciarnih 
strokovnih programov po vertikali. 

Vodja projekta: Egon Pipan 

Člani projektnega tima:  

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
- Nabor prednostnih ŠP za leto 2021 
 
- Predstavitev izhodišč ravnateljem VSŠ 
  
- Prenova vseh študijskih programov, ki še 
nimajo odprtega kurikula 
 
- Razvoj vertikale 6/2 in 7 na VSŠ (specializacije 
ipd) 
 
- Omogočitev krajših programov (posameznih 
modulov/predmetov) 
 
- Programske evalvacije izvedb (na učnih izidih 
temelječe izobraževanje) 

Rok 
 
18. 11. 2020 
 
18. 11. 2020 
 
5 let 
 
 
5 let 
 
 
Junij 2021 
 
5 let 

Indikator 
 
1 nabor 
 
1 dogodek 
 
Vsi programi 
 
 
Izhodišča + zakonodaja 
 
Vpis občanov 
 
 
1 vzorčna evalvacija na 
šolo 
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Izvedene aktivnosti RN 2017-2020: 
 
RN 2017 – 2020: 2.3 Aktivno sodelovanje VSŠ pri razvoju študijskih programov za izpopolnjevanje 
RN 2017 – 2020: 2.4 Prenova obstoječih programov 
- Izveden je bil pregled ustreznih dokumentov in postopkov 
- Pripravljena je bila analiza študijskih programov za Strategijo višjega strokovnega šolstva  

 
Projekta sta bila deloma izvedena. Aktivnosti se nadaljujejo v novem RN 2020 – 2025.  
 
V septembru 2020 je bilo organizirano srečanje UO Skupnosti VSŠ in CPI (mag. Janez Damjan in Helena 
Žnidarič). V novembru 2020 je bila izveden popis študijskih programov, ki bi bili potrebni prenove ter 
formirane ustrezne skupine, ki bi se vključile v prenovo. Izvedeno je bilo srečanje z ravnatelji in 
direktorji višjih strokovnih šol ter predstavniki Centra RS za poklicno izobraževanje, kjer so predstavili 
Izhodišča za prenovo študijskih programov ter so bila zastavljena konkretna vprašanja s strani VSŠ. 
 

Strateško področje: Institucionalno okolje 

Delovni naslov projekta: 5.2 POSODOBITEV NORMATIVOV 

Namenski cilji: Pregled in predstavitev obstoječega stanja ter sodelovanje pri pripravi novega pravilnika 
o financiranju ter povezanih normativov. 

Vodja projekta: Igor Hanc 

Člani projektnega tima: Igor Hanc, Gregor Rak, Samo Čretnik 

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
Pregled stanja in predlogov za prenovo 
pravilnikov: 
- Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv 
predavatelj višje šole 
- Pravilnik o normativih za financiranje višjih 
strokovnih šol 
- Pravilnik o normativih za financiranje višjih 
strokovnih šol 
 
Usklajevalni sestanki ter pisna predstavitev 
stanja in izhodišč. 

Rok 
 
 
 
2020 
 
2021 
 
2021 
 
 

Indikator 
 
 
 
1 predlog 
 
1 pobuda 
 
1 pobuda 

 
Izvedene aktivnosti RN 2017-2020: 
 
RN 2017 – 2020: 2.2 Sooblikovanje normativov v VSŠ 
- Pripravil se je pregled ustreznih dokumentov.  

 
Projekt je bil deloma izveden. Aktivnosti se nadaljujejo v novem RN 2020 – 2025.  
 
Konec decembra se je pričelo z zbiranjem predlogov za spremembe iz strani mag. Sama Čretnika, vodje 
projektne skupine. Z novim UO je dogovorjeno, da spremembe Pravilnika pripravita mag. Igor Hanc in 
mag. Gregor Rak. 
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3. 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. V 2020 smo sodelovali tudi pri aktivnostih projekta 5.1 Prenova in razvoj 
študijskih programov (opisano zgoraj) ter v okviru projekta VET21001. 

 
NAKVIS 
Z NAKVISom tesno sodelujemo pri izmenjavi informacij in priporočil za VSŠ na področju zagotavljanja 
kakovosti.  
 

SVETOVALNA SKUPINA ZA VSEŽIVLJENJSKO KARIERNO ORIENTACIJO (SSVKO) 
V letu 2020 je bilo izvedenih 6 srečanj Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo, ki je 
imenovana s strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Dejavnosti Strokovne skupine so med 
letom zaradi pandemije nekoliko zastale, kljub temu je Skupnost VSŠ predstavila izvedbo delavnice o 
kakovostni izvedbi praktičnega izobraževanja in uporabi orodja Apprentice Track (za sledenje PRI in 
napredka doseganja spretnosti) za mentorje iz podjetij, ki je bil objavljen tudi v KATIS-u in pripravljen 
v okviru ključne aktivnosti Strateška partnerstva programa Erasmus+. Program je bil prilagojen tudi za 
izobraževanje predavateljev - organizatorjev PRI, ki se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za 
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v 
neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 Ciljaj Višje. Cilj projekta je usposobiti 
600 udeležencev skozi programe izpopolnjevanj splošnih kompetenc (učinkovito načrtovanje, 
organizacija, izvedba in evalvacija poučevanja v višjem strokovnem izobraževanju, usposobljenost za 
nenehen poklicni razvoj in vseživljenjsko učenje, učinkovito komuniciranje in sodelovanje) kakor tudi 
specifičnih kompetenc (izvedba pedagoškega procesa v digitalnem okolju, informacijska in podatkovna 
pismenost, komunikacija in sodelovanje, izdelovanje digitalnih vsebin, varnost in problemsko 
reševanje). Naložbo v projekt sofinancirata RS in EU iz ESS. Predstavili smo tudi pilotno izvajanje 
Implementing the Europass Digital Credentials Infrastructure (EDCI), ki smo ga tudi predstavili na 
Evropskem tednu poklicnih spretnosti. Izzivi so uskladitev zakonodaje, priprava avtomatskega vnosa 
podatkov in grafična podoba listin. Pilotno testiranje orodja za samoevalvacijo digitalne pripravljenosti 
šol, SELFIE WBL, je v zaključni fazi in prve izsledke raziskave je Skupnost VSŠ predstavila na dogodku 
ETF, JRC in EK. V okviru Erasmus+ projekta QA-Lead na podlagi izvedene ankete pripravljamo priročnik 
za vodje institucij s ciljem prispevati k ozaveščanju, da ustrezno implementiran sistem vodenja 
kakovosti omogoča instituciji, da spozna in razume potrebe vseh deležnikov, vključno s študenti, 
predstavniki gospodarstva in širšim družbenim okoljem in šele na tej osnovi lahko uspešno opredeli 
svojo vizijo, poslanstvo in strategijo. In v okviru Erasmus+ projekta MentorTrain smo pripravili spletna 
gradiva za podporo in usposabljanje mentorjev v podjetjih. Priročnika s kriteriji in indikatorji kakovosti 
v praktičnem izobraževanju za podporo podjetjem in šolam pa smo pripravili v okviru Erasmus+ 
projekta ApprenticeshipQ. Informiranje strokovne javnosti je potekalo na VKO Točki in sicer z zavihkom 
Strokovna skupina VKO in  z novičnikom. Seznanjanje s projekti s področja VKO je potekalo celo leto 
(https://www.vkotocka.si/vko/raziskave-razvoj-in-projekti/) konec leta so vsa tri ministrstva pripravila 
osnutek novih projektov za obdobje od 2021 dalje. Strokovna skupina je potrdila končno verzijo 
Slovenske priredbe etičnih  smernice IAEVG ter projektu NKT VKO naložila, da v začetku leta 2021 
pripravi oblikovanje in načrt promocije etičnih smernic (https://www.vkotocka.si/wp-
content/uploads/2020/02/Slovenska-priredba-eti%C4%8Dnih-smernic-IAEVG.pdf). Karierni center 

https://www.vkotocka.si/vko/raziskave-razvoj-in-projekti/
https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2020/02/Slovenska-priredba-eti%C4%8Dnih-smernic-IAEVG.pdf
https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2020/02/Slovenska-priredba-eti%C4%8Dnih-smernic-IAEVG.pdf
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Univerze v Ljubljan (KC UL) je pripravil predstavitev Etičnih smernic IAEVG z razpravo, kako jih 
implementirati v prakso. Skupina se je seznanila, da je Strokovni svet za izobraževanje odraslih potrdil 
Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti izobraževanja odraslih, ki se izvaja kot javna služba (5. 6. 
2020). KC  UL je pripravili Priročnik samozagovorništva za študente s posebnimi potrebami in 
potencialne študente (https://1301.nccdn.net/4_4/000/000/084/8fd/Samozagovorni-tvo--tudentov-
s-posebnimi-potrebami.pdf). Člani so pomagali oblikovati program za posvete šolskih svetovalnih 
delavcev za leto 2020. Člani skupine so sodelovali na 12. Informativi v okviru svojih ustanov in na 
konferenci ob 20 letnici članstva NCIPS-a v mreži Euroguidance (pregled 20 letnega delovanja, 
predavaje dr. Mike Launikarija z naslovom: Guidance in a global world – Understanding the individual 
as a holistic whole (https://www.ess.gov.si/ncips/konferenca-euroguidance-2020), posvetu za šolske 
svetovalne delavce srednjih šol: Izzivi kariernega svetovanja in izbire študija v kontekstu transformacije 
družbe 21. stoletja (dec. 2020), strokovnem srečanju kariernih centrov visokošolskih zavodov na temo 
kariernega usmerjanja študentov/alumnov s posebnimi potrebami ob prehodu v zaposlitev, konferenci 
EURASHE na temo kompetence in univerze prihodnosti, kjer je Skupnost VSŠ predstavila pomen 
praktičnega izobraževanja za lažji prehod mladih na trg dela ( https://www.skupnost-vss.si/delavnica-
pametna-e-kakovost-pri-prakticnem-izobrazevanju/) in mednarodni konferenci z naslovom Stari, ASI v 
ravnovesju?, namenjena iskanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, modularnem 
usposabljanju za karierne svetovalce je zaključila  tretja skupina udeležencev 
(https://www.vkotocka.si/o-nkt-vko/modularno-usposabljanje-kariernih-svetovalcev-osnovna-
predstavitev/#tab-id-1). Člani so sodelovali v okviru pristojnosti svojih institucij pri načrtovanju OP 21-
27, RRF in REACT in načrtovali sodelovanje na področju razvoja in implementacije platforme za 
napovedovanje kompetenc ter ostalih instrumentov iz nabora ukrepov razvoja človeških virov S4, 
aktivnosti se nadaljujejo v letu 2021. Sodelovali in spremljali so delovanje mreže CareersNet in IAEVG, 
Euroguidance Slovenija je gostil sestanek koordinatorjev Academije, ki organizira študijske obiske 
kariernih svetovalcev v državah članicah (https://www.ess.gov.si/ncips/ncips/academia) in na 
mednarodnem strokovnem dogodku koordinatorjev Evropskega programa za izobraževanje odraslih z 
naslovom ‘Reaching out to specific groups: what tools, partners, finances?', je bila predstavljena 
svetovalna dejavnost izobraževanja odraslih v Sloveniji v prispevku z naslovom » Guidance and 
outreach activitites in Slovenia: Reaching adults in their  work and living space (15. in 16.9.2020). 
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 preteklem letu je 
skupina predlagala odločevalcem, da se podaljša delovanje Strokovne skupine za VKO, ker je 
vseživljenjska karierna orientacija razdeljena med več ministrstev oziroma sektorjev, zato je v skladu z 
Resolucijo Sveta Evrope iz 2008 nujno usklajevanje in sodelovanje različnih akterjev na tem področju 
in da pri vseh razpisih za izvajanje storitev s področja VKO od izvajalcev zahtevajo zavezo, da se bodo 
storitve VKO izvajale v skladu s sprejeto Slovensko priredbo Etičnih smernic IAEVG - The International 
Association for Educational and Vocational Guidance (https://www.vkotocka.si/wp-
content/uploads/2020/02/Slovenska-priredba-eti%C4%8Dnih-smernic-IAEVG.pdf).  
 

SVET RS ZA VISOKO ŠOLSTVO 
Kot predstavnica je v Svet RS za visoko šolstvo imenovana Jasmina Poličnik. V letu 2020 so bila izvedena 
2 srečanji Sveta in sicer: 29. 10. 2020 in 22. 12. 2020, kjer smo obravnavali Izhodišča za pripravo 
Nacionalnega programa za visoko šolstvo (NPVŠ). Izhodišča je pripravila posebej imenovana ekspertna 
skupina znotraj Sveta RS za visoko šolstvo.    
 

https://1301.nccdn.net/4_4/000/000/084/8fd/Samozagovorni-tvo--tudentov-s-posebnimi-potrebami.pdf
https://1301.nccdn.net/4_4/000/000/084/8fd/Samozagovorni-tvo--tudentov-s-posebnimi-potrebami.pdf
https://www.ess.gov.si/ncips/konferenca-euroguidance-2020
https://www.skupnost-vss.si/delavnica-pametna-e-kakovost-pri-prakticnem-izobrazevanju/
https://www.skupnost-vss.si/delavnica-pametna-e-kakovost-pri-prakticnem-izobrazevanju/
https://www.vkotocka.si/o-nkt-vko/modularno-usposabljanje-kariernih-svetovalcev-osnovna-predstavitev/#tab-id-1
https://www.vkotocka.si/o-nkt-vko/modularno-usposabljanje-kariernih-svetovalcev-osnovna-predstavitev/#tab-id-1
https://www.ess.gov.si/ncips/ncips/academia
https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2020/02/Slovenska-priredba-eti%C4%8Dnih-smernic-IAEVG.pdf
https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2020/02/Slovenska-priredba-eti%C4%8Dnih-smernic-IAEVG.pdf
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ACS 
Andragoškim centrom Slovenije (ACS) redno sodelujemo na področju usposabljanja in izmenjave 
dobrih praks.  

 
ŠOS 
S Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) smo v letu 2020 sodelovali pri pobudi za izredno 
solidarnostno pomoč, ki jo je Vlada RS namenila študentom. Prav tako smo sodelovali pri 
vključitvi višješolskih študentov za dodaten Razpis ŠOSa za pomoč študentom zaradi 
epidemije COVID19.  
 
 

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 izvajanju, spremljanju in poročanju projektov, 
➢ pri pripravi drugih mednarodnih projektov. 

 
 

Srečanje CMEPIUS 
V letu 2020 smo se sestali dvakrat s skrbniki pogodb za projekt ApprenticeTrack in Konzorcij za 
mobilnost. Več je opisano pod posameznim projektom.  
 

JESENSKA ŠOLA ERASMUS+ 2020 – Falll out,, Erasmus in 
Srečanje je bilo organizirano s strani CMEPIUSa za pogodbenike razpisa Erasmus+ 2020 kot jesenska 
šola 23., 24. in 26. novembra 2020 preko spleta. V okviru dogodka sta bili prisotni predstavnici 
Skupnosti VSŠ Jasmina Poličnik in Alicia Leonor Sauli Miklavčič. CMEPIUS se je na kratko dotaknil 
novega Erasmus+ programa, za katerega ni znano kdaj bo objavljen, finančna sredstva so sicer 
zagotovljena. Velik poudarek bo na zelenem Erasmusu ter digitalizaciji. Predstavljen je bil projekt 
IKTERUS kot primer dobre prakse. V drugem delu dogodka je bil poudarek na komunikacijski strategiji 
ter strateški internacionalizaciji. Sledilo je delo po skupinah ter predstavitev primerov priprave 
komunikacijske strategije.    
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4. 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.  
 

EURASHE – Upravni odbor 
Upravni odbor se je v preteklem letu sestal 9 krat. Na sestankih smo predvsem pregledali področja dela 
EURASHE v okviru različnih delovnih teles bolonjske skupine, skupine raziskovalcev, različnih telesih 
Evropske komisije, dogovorili aktivnosti in jih uredili glede na prioriteto.  V ospredju so predvsem 
priprava EURASHE izjave za Evropsko visokošolsko ministrsko konferenco v Rimu 2020,novi načini, 
modeli in partnerstva 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, akademska 
svoboda in potreba po institucionalni avtonomiji s tesnim odnosom z deležniki, ključna orodja in 
principi za transparentno, kakovostno terciarno izobraževanje in priznavanje in promocija vključevanja 
in raznolikosti terciarnega izobraževanja. Prav tako pa je potrebna prenova terciarnega izobraževanja 
za spreminjajočo se družbo, in sicer razširiti dialog me deležniki, odpreti fleksibilne učne poti z 
nadgradnjo skozi vseživljenjsko učenje, sprejeti jasna merila za mikrokvalifikacije, utrditi razvoj višjega 
strokovnega izobraževanja, kakor tudi praktičnega izobraževanja osredotočenega na pametne veščine 
in veščine prihodnosti, priznavanje predhodno pridobljenih izkušenj, regionalni razvoj z odgovorom na 
potrebe regionalnega inovativnega ekosistema kakor tudi tesnejše sodelovanje učenjem in 
raziskavami. 
 
Pregledali smo tudi finančno stanje, projekte (med drugim tudi ApprenticeTrack, ApprenticeshipQ, 
MentorTrain in QA-Lead) in zaradi pandemije smo podaljšali za 1 leto mandate članom upravnega 
odbora in generalnemu sekretarju. Prav tako smo odpovedali letno konferenco v Plovdivu in namesto 
tega ponudili spletne seminarje v dneh predvidenih za konferenco. Objavili smo razpis za letno 
konferenco 2021, saj se predvideni gostitelj konference v letu 2020 ni odločil za gostovanje v 2021. 
sprejeli nove članice iz Španije (University of Mondragon), Indije (Parul University), Cipra (Neapolis 
University Pafos in Philips University), Bolgarije (University of Telecommunications and Posts), 
Uzbekistana (Tashkent State University of Law), Bangladeša (Daffodil International University) in 
Nemčije (Fulda University of Applied Sciences). Uskladili smo naloge in dejavnosti z novimi smernicami 
in prioritetami Evropske komisije 2019 – 2024, in sicer s/z: 

➢ Evropskim zelenim dogovorom, postati prva podnebno nevtralna celina, 
➢ Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, Digitalno strategijo EU, ki bo omogočila uvedbo nove 

generacije tehnologij, 
➢ Gospodarstvom za ljudi, saj mora EU ustvariti privlačnejše okolje za naložbe in rast, ki omogoča 

kakovostna delovna mesta, zlasti za mlade in mala podjetja, 
➢ Močnejšo Evropo v svetu, kjer bo EU okrepila svoj glas v svetu z zavzemanjem za 

multilateralizem in svetovni red, ki temelji na pravilih, 
➢ Spodbujanjem evropskega načina življenja, kjer mora Evropa zaščititi načelo pravne države, če 

se želi zavzemati za pravico in temeljne vrednote EU ter 
➢ Novo spodbudo za evropsko demokracijo, kjer moramo Evropejcem in Evropejkam dati več 

besede in zaščititi demokracijo pred zunanjim vmešavanjem, kot so dezinformacije in sovražni 
govor na spletu. 

 
Kot odgovor na pandemijo je EURASHE objavil serijo intervjujev z deležniki terciarnega izobraževanja 
pod naslovom #PHEresponse in izvedla tudi serijo spletnih delavnic PHE@Home Club. 
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EURASHE skupščina 
V letu 2020 je Skupščina EURASHE zasedala tri krat. 14. februarja je skupščina zasedala v prostorih 
EURASHE v Bruslju in potrdila zapisnik predhodne skupščine. V informacijo je prejela poročilo o 
EURASHE dejavnostih, zastopanju in projektih. Predstavljena je bila problematika nekaterih članic 
neplačnic in v potrditev so bile predstavljene EURASHE prioritete in načrt dejavnosti za 2020. 
Predstavljene so bile finance za leto 2019, finančna konstrukcija za 2020 in članarine za leto 2020. V 
informacijo in potrditev so bile podane ključne teme za EURASHE izjavo za ministrsko konferenco v 
Rimu. Predstavljena je bila prenova EURASHE podobe in komunikacije kakor tudi letna konferenca 
2020 v Plovdivu in razpis za gostovanje konference v letu 2021. 
 
Naslednja skupščina je potekala 28. maja preko videokonferenčnega sistema Zoom. Potrdila se je 
sklepčnost in zapisnik predhodne seje. Generalni sekretar je predstavil razvoj dogodkov in trenutno 
stanje. Informirani smo bili o članstvu in pregledu dejavnosti v letu 2019. Potrjeno je bilo finančno 
poročilo za leto 2019 kakor tudi podaljšanje mandata članom upravnega odbora in generalnemu 
sekretarju za eno leto. Prejeli smo informacije o posodobljenem načrtu dejavnosti za leto 2020 in 
potrdili proračun za 2020. Potrdili smo prestavitev letne konference v leto 2021. 
 
Zadnja skupščina v letu 2020 je potekala 10. decembra preko videokonferenčnega sistema Zoom. 
Potrdili smo zapisnik prejšnje seje in se dogovorili, da se članarina zviša le za belgijski inflacijski indeks. 
Podane so bile informacije o razvoju dogodkov, politik in dejavnosti v letu 2020 in predstavljene 
prioritete in načrt dejavnosti za leto 2021. Potrjeni sta bili finančna konstrukcija in članarine za leto 
2021 in Porto je bil potrjen za gostitelja naslednje letne konference. 
 

EURASHE predstavitev načrta dela v letu 2020 
14. januarja je za člane EURASHE pripravil spletno predstavitev načrta dela in aktivnosti v letu 2020. V 
okviru osmih prioritet so predvidene naslednje aktivnosti: 

1. Izpolnjevanje poslanstva terciarnega strokovnega izobraževanja (TSI) v spreminjajočem se 
svetu 

• Priprava EURASHE izjave o TSI za ministrsko konferenco Evropskega visokošolskega 
prostora v Rimu 

• Družbena vloga in vključevanje na TSI ustanovah 

• Promocija in pomoč pri iskanju partnerjev za pobudo Evropskih univerz 

• Priprava izjave o vlogi TSI pri zagotavljanju Ciljev trajnostnega razvoja 

• Priprava in izvedba letne konference EURASHE 2020 v Plovdivu 

• Organizacija Foruma voditeljev univerz uporabnih znanosti 

• Organizacija delavnice o razvoju politik TSI 

• Prehodnost med PSI in TSI 
2. Zagotavljanje ustreznosti in fleksibilnosti učenja za digitalno družbo 

• Inovativni pristopi učenju in poučevanju 

• Integracija in vloga višjega strokovnega izobraževanja 

• Priprava in promocija PRI listine 

• Promocija fleksibilnih učnih orodij 

• Ključni izzivi in vidiki digitalizacije v TSI 
3. Kakovost v TSI 

• Priprava globalne konference o zagotavljanju kakovosti v Rimu 2020 

• Izvedba delavnice Kakovost v PRI 

• So-organizacija Evropskega foruma o zagotavljanju kakovosti 
4. Naslavljanje lokalnih potreb skozi regionalno sodelovanje 
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• Organizacija okrogle mize o Učinku univerz uporabnih znanosti na regionalno 
sodelovanje 

• Regionalno sodelovanje univerz uporabnih znanosti in sodelovanje s skupnostjo 

• Vloga in potencial TSI pri implementaciji Strategije pametne specializacije 
5. Uvajanje inovacij in razvoja s pomočjo v uporabnika usmerjenih raziskav 

• Sodelovanje univerz uporabnih znanosti v Horizon Europe 

• Umetnost in uporabne znanosti za boljšo in bolj vključujočo družbo 

• Raziskovalna skupnost za praktike 

• Mednarodno sodelovanje pri raziskavah in inovacijah kot del strategije za 
internacionalizacijo 

6. Zastopanje 

• Sodelovanje v bolonjskem procesu 

• Zastopanje in prispevanje k programu Evropske komisije za TSI 

• Krepitev sodelovanja z evropskimi in mednarodnimi ustanovami (OECD, JRC) 

• Zastopanje napram drugim partnerjem in deležnikom (E4, LLL Platform, forum PSI 
deležnikov) 

7. Krepitev zmogljivosti 

• Aktivnosti vzajemnega učenja na nacionalni ravni 

• Strategija in krepitev zmogljivosti za EURASHE člane (načrt dogodkov in usposabljanj) 
8. Interno delovanje, članstvo in komunikacija 

• Pregled in povezava strateških prioritet Evropske komisije 

• Izvedba srečanj statutarnih teles EURASHE (upravni odbor, skupščina, odbor za 
strateško delovanje, delovne skupine) 

• Pregled in prenova spletne strani in strategije komuniciranja 

• Informiranje o politikah in projektnih priložnostih 
 

EURASHE sestanki za pripravo PRI listine 
30. marec, 4. in 12, maja so bili izvedeni sestanki za pripravo EURASHE PRI listine. Prednost in ključna 
značilnost terciarnega strokovnega izobraževanja (TSI) je tesna integracija s svetom dela. Aktivna 
partnerstva in nenehna komunikacija z delodajalci in drugimi zainteresiranimi stranmi omogočajo TSI, 
da se prožno in pravočasno odzove na spreminjajoče se družbene in delovne potrebe. Obstajajo trdni 
dokazi, da učenje na podlagi PRI pomaga ljudem zagotoviti sposobnosti, ki lahko izboljšajo njihovo 
zaposljivost in olajšajo prehod z izobraževanja na delo, pa tudi sedanje znanje tistih, ki že delajo, in jim 
olajša rast v poklicni karieri. Poleg tega predstavniki sveta dela trdijo, da bi moralo terciarno 
izobraževanje še naprej razvijati PRI s prilagajanjem učnih rezultatov svojih programov, da bi bili bolj 
ustrezni zahtevam delodajalcev in olajšali razvoj vseživljenjskega učenja. Kakovost PRI je zelo odvisna 
od tega, kako so vse zainteresirane strani, kot so delodajalci, terciarne ustanove in študentje zadovoljni 
s svojimi vlogami, na primer pri uravnoteženju njihovega sodelovanja in izboljšanju procesa ter koristi 
rezultatov njihovih delovnih izkušenj. Ključno je zagotoviti kontinuiteto in trajnost tega tristranskega 
sodelovanja. EURASHE kot predstavnik TSI v Evropi meni, da bi morale uvedene strategije učenja, ki 
temeljijo na delu, prinesti izkušnje, ki bi bile koristne za vse udeležene strani: TSI institucije, podjetja v 
širokem institucionalnem smislu in študente. Praksa kaže, da primanjkuje strnjenih, praktičnih 
informacij, ki bi lahko služile kot vodilo pri zagonu programov PRI, ki bi vsem udeleženim strankam 
zagotovili najboljše izkušnje. Da bi se lotil tega vprašanja, se je EURASHE odločil, da bo deloval kot 
pospeševalec z izmenjavo izkušenj o razvoju PRI, ki se je nabralo v več kot 30 letih delovanja v tem 
sektorju. Zato je EURASHE dal pobudo za strnitev PRI listine, ki opredeljuje ključna načela za razvoj 
kakovostnega PRI v terciarnem izobraževanju. Namen EURASHE je tudi pozvati k širšemu sprejemanju 
teh načel s strani številnih zainteresiranih strani, poiskati nadaljnja orodja in instrumente, ki prispevajo 
h kakovosti delovnega učenja v TSI in njegovemu priznavanju. 
 
Pri pripravi so sodelovali predstavniki EURASHE ter Miha Zimšek in Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 
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PHE@Home Info Days | Delavnica »Informacije za člane« 
19. maja je EURASHE izvedel delavnico za člane, na kateri je 
predstavil spremembe in prilagoditve načrta dela za leto 2020 
zaradi posledic pandemija in omejitve potovanj. Večina dogodkov 
se bo odvila preko videokonferenc, letna konferenca v Plovdivu je 
bila prestavljena v leto 2021 in namesto tega se v predvidenem času 
v letu 2020 organizira serija spletnih delavnic PHE@Home Info 
Days, podaljšan je mandat sedmih članov upravnega odbora in 
generalnega sekretarja za leto dni in izvede se poziv članom za 
prispevanje primerov dobrih praks spopadanja s pandemijo pod 
naslovom #PHEresponse in izvede se serija spletnih delavnic 
PHE@Home Club. 

 

PHE@Home Info Days | Masterclass »Veščine prihodnosti in univerze 
prihodnosti« 
19. maja je potekala spletna delavnica o veščinah 
prihodnosti, ki so ena izmed aktualnih tem v izobraževanju, 
upravljanju in organizacijskih raziskavah. V času globalnih 
omrežnih organizacij in nenehnega pospeševanja 
proizvodnih ciklov se model kvalifikacije za prihodnja 
delovna mesta zdi diskutabilen. Ali lahko resnično 
pripravimo diplomante in zaposlene na prihodnost po 
prevladujočem modelu pridobivanja znanja? Ali že imamo 
ustrezne koncepte za razvoj kompetenc v visokošolskem in delovnem okolju? 
Prof. Ulf-Daniela Ehlersa, eden ključnih evropskih strokovnjakov za učne inovacije, je predstavil 
najnovejši razvoj veščin za jutrišnje diplomante in strategije, kako jih doseči. Posnetek delavnice si 
lahko ogledate na https://www.youtube.com/watch?v=-xZaaqr8ArY. 
 

PHE@Home Info Days | Razprava »TSI v času koronavirusa: grožnje in priložnosti« 
Izbruh COVID-19 je močno pretresel svetovni sektor TSI in ustvaril veliko izzivov za učitelje, študente 
in vodstvo institucij. Obstoječa zdravstvena kriza je vsakodnevno revolucionirala procese spletnega 
učenja, ocenjevanja in prijav ter vnašala dvome o tem, kako se lahko uporabne raziskave izvajajo v času 
negotovosti. EURASHE je 19 maja organiziral spletno razpravo, katere namen je bil izmenjava najboljših 
praks članov, razumeti, katere so skupne grožnje za TSI institucije in kako videti priložnosti v času 
negotovosti. 
 
Govorniki razprave so se dotaknili naslednjih vprašanj: 

- Spletno učenje: ga bomo obdržali? 
- ocenjevanje študentov in novincev; 
- sodelovanje s svetom dela in prakse študentov; 
- finančni izzivi in vloga vlad; 
- mednarodni študentje in mobilnost: kako ravnati 

v izoliranem svetu? 
- post-koronavirusna resničnost: kaj to pomeni za sektor TSI? Kje se skrivajo največje grožnje in 

priložnosti? 
 
Govorniki dogodka so bili: 
- ga. Barbara BROOIJMANS, direktorica za mednarodne odnose, Haute École Ephec (EPHEC), Belgija 
- g. Mihnea Costoiu, rektor, Univerze POLITEHNICA iz Bukarešte, Romunija 

https://www.youtube.com/watch?v=-xZaaqr8ArY
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- ga. Vanessa Debiais-Sainton, vodja enote pri Evropski komisiji 
- dr. Devanshu Patel, predsednik Univerze Parul v Indiji 
- dr. Joseph Ryan, izvršni direktor, Združenja tehnološkega visokega izobraževanja (THEA), Irska 
Pogovor je vodil Stéphane Lauwick, predsednik EURASHE. 
 
Posnetek delavnice si lahko ogledate na https://www.youtube.com/watch?v=8Jd19aU7_tk. 
 

PHE@Home Info Days | Delavnica »Pametna e-kakovost praktičnega 
izobraževanja« 
20. maja je EURASHE organiziral delavnico „Smart E-
quality@Work-Based learning“. Delavnico je vodila ga. Alicia 
Leonor Sauli Miklavčič, vodja razvoja SKUPNOST VSŠ/članica 
upravnega odbora EURASHE in razpravljala o naslednjih temah: – 
enostavno praktično izobraževanje za mala in srednje velika 
podjetja (projekt SAPS); – Standardi kakovosti praktičnega 
izobraževanja z merili in kazalniki (projekt ApprenticeshipQ); – 
Kako učinkoviteje voditi praktično izobraževanje: predstavitev 
pametnega elektronskega sistema za praktično izobraževanje 
(projekt ApprenticeTrack); – Mentorji v podjetjih: podporni materiali projekta MentorTrain za MSP-je; 
– Listina o praktičnem izobraževanju. Delavnica je privabila 51 udeležencev, ki so tudi razpravljali o 
zagotavljanju kakovostne izvedbe praktičnega izobraževanja v času COVID-19 omejitev in so izmenjali 
primere dobrih praks. 
 
Posnetek delavnice si lahko ogledate na https://www.youtube.com/watch?v=6BzF2TqVMNE. 
 

PHE@Home Info Days | Delavnica »Mikrokvalifikacije v visokem šolstvu: 
Omogočanje prihodnjih prilagodljivih učnih poti« 
20. maja je EURASHE organiziral delavnico o 
mikrokvalifikacijah kot alternativni model terciarnega 
izobraževanja že nekaj časa pridobivajo na zanimanju kot 
sredstvo za nadaljnjo povečanje prilagodljivosti učenja in 
prispevanje k konceptu vseživljenjskega učenja (OECD, 
Delovni dokument o izobraževanju št. 216, 2020; Dirk van 
Damme , 2018). Številni se strinjajo, da se je koncept pojavlja 
kot odgovor na vrzel v spretnostih in ga že nekaj časa uporabljajo na pobudo nekaterih univerz, pa tudi 
številnih zasebnih ponudnikov. Leta 2020 so mikrokvalifikacije postale ena ključnih prednostnih nalog 
letnega delovnega načrta Evropske komisije, pri čemer se pričakuje, da bo osnutek strokovne skupine 
razvit do junija 2020, čemur bodo sledila posvetovanja in razprave jeseni 2020. EURASHE kot glas 
terciarnega strokovnega izobraževanja je organiziral delavnico, na kateri so razpravljali o pomenu 
mikrokvalifikacij v izjemnih časih, kako ta model učenja oblikuje celoten visokošolski sistem in ali so 
terciarne strokovne ustanove pripravljene sprejeti ta novi model učenja z  Anthonyjem F. Camillerijem 
iz Knowledge Innovation Centra na Malti, Alastairjem Creelmanom iz Linnaeus univerze na Švedskem 
in Gearoidom O’Suilleabhainem iz Cork Institute of Technology iz Irske. 
 
Posnetek delavnice si lahko ogledate na https://www.youtube.com/watch?v=-tqhVotkxWc. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8Jd19aU7_tk
https://www.skupnost-vss.si/saps/
https://www.skupnost-vss.si/projekt-apprenticeshipq/
https://www.skupnost-vss.si/apprentice-track/
https://www.skupnost-vss.si/mentortrain/
https://www.youtube.com/watch?v=6BzF2TqVMNE
https://www.youtube.com/watch?v=-tqhVotkxWc
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Virtualna srečanja »PHE@Home Club!« 
PHE@Home Club je serija šestih spletnih delavnic organizirana za vse člane EURASHE, ki so bili 
pripravljeni deliti, se učiti, razpravljati in se posodabljati, kako se sistematično, strukturirano in 
učinkovito odzivati na izzive pandemije v prihodnosti z 
ohranjanjem visokih standardov kakovosti. Teme 
tedenskih spletnih seminarjev so ustrezale največjim 
izzivom, s katerimi se soočajo TSI ustanove in njihove 
institucionalne dejavnosti med krizo koronavirusa. Naši 
člani in strokovnjaki so s komunikacijo in sodelovanjem 
spodbujali razprave od izzivov do priložnosti v času po 
Covid-19, da so lahko TSI institucije napredovale, se 
preoblikovale in imele pomemben pozitiven učinek, saj 
neizogibna recesija prinaša ogromne potrebe po TSI usposabljanjih in izobraževanjih. Srečanja so 
potekala vsak petek ob 14.30 do 16.00 ure od 12. junija do 17. julija. 
 
12. junij, PHE@Home Club! Mobilnost - o izzivih mobilnosti, s katerimi se soočajo TSI ustanove v 
času koronavirusa, najboljših praksah, virtualni mobilnosti in mednarodnih programih mobilnosti z 
dr. Jonom Altuna Iraola, akademskim prorektorjem pri Univerzi v Mondragonu, Jolanto Preidienė, 
vodjo mednarodnih odnosov in Erasmus koordinatorico pri Univerzi za uporabne znanosti Vilna in 
Hélène Mariaud, članico izvršnega odbora Evropskega študentskega združenja (ESU). 
 
19. junij, PHE@Home Club! Spletno ocenjevanje in izpiti - o alternativnih modelih ocenjevanja, ki so 
bili oblikovani med pandemijo, glavnih težavah in izzivih pri opravljanju spletnih izpitov, reševanju 
težav in lekcijah za prihodnost z dr Saimo Hinno, vodja oddelka za zdravstveno nego in babištvo pri 
Visoki šoli za zdravstveno nego Tartu, profesorjem Philippos Pouyioutas, rektorjem Univerze v Nikoziji 
in Mikom Berndom, vodjo programa AI Campus iz Stifterverbanda. 
 
26. junij, PHE@Home Club! Izvajanje digitalnega učenja – o dosedanjih lekcijah pri digitalnem 
poučevanju in učenju, praksah, ki se bodo obdržale, o digitalnem učenju, ki temelji na izrednih 
razmerah in prehodu na kakovostno digitalno učenje z dr. filoz. Ulfom-Danielom Ehlersem, 
profesorjem za upravljanje izobraževanja in vseživljenjsko učenje iz Duale Hochschule Baden-
Württemberg Karlsruhe, Adrianom Beljo, prodekanom za mednarodno sodelovanje, Edward Bernays 
University College in Georgom Ubachsem, direktorjem Evropskega združenja univerz za poučevanje na 
daljavo (EADTU). 
 
3. julij, PHE@Home Club! PRI: Kako naprej – o vplivih aktualne krize na učenje v resničnem okolju, 
pripravah na prihodnost, vplivih nove resničnosti na položaj v lokalnem in regionalnem okolju in novih 
tehnologijah, ki podpirajo učenje v resničnem okolju v tovrstnih krizah z Žanom Dapčevičem, 
direktorjem Višje strokovne šole Academia Maribor in Aigarsom Rostovskisom iz latvijske Gospodarke 
zbornice. 
 
10. julij, PHE@Home Club! Študentska raziskovalna dejavnost – o institucionalnih izkušnjah na 
področju raziskav v zvezi s COVID-19, lekcijah in zamujenih priložnostih, pogledih v prihodnost in 
vplivih COVID-19 na raziskovalno dejavnost, uporabnih raziskavah napram tradicionalnim raziskavam 
kot odgovor na zdravstveno krizo, profilu in spretnostih bodočih študentov raziskovalcev, 
ustvarjalnosti in radovednosti kot glavni gonilni sili raziskav in mednarodnem sodelovanju študentov 
pri raziskavah s prof. Hannesom Raffasederjem, članom izvršnega odbora in vodjo raziskav in inovacij 
pri St. Pölten Univerzi uporabnih znanosti v Avstriji in prof. Ruiem Nevesem Madeiro, profesorjem na 
Politehniškem inštitutu iz Setúbala na Portugalskem. 
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17. julij, PHE@Home Club! Digitalna institucionalna preobrazba in razvoj zmogljivosti – o pomenu 
digitalne preobrazbe v praksi za TSI ustanove, krepitvi zmogljivosti na področju digitalne pismenosti 
osebja in digitalnega upravljanja, o prihodnosti in evropskih politikah na področju digitalizacije in 
Akcijskem načrtu Evropske komisije za digitalno izobraževanje z dr. filoz. Ulfom-Danielom Ehlersem, 
profesorjem za upravljanje izobraževanja in vseživljenjsko učenje iz Duale Hochschule Baden-
Württemberg Karlsruhe, dr. Jacqueline McCormack, podpredsednico Oddelka za spletno učenje pri IT 
Sligo, Florianom Rampeltom, vodjo projekta AI-Campus pri Učni platformi za umetno inteligenco 
Visokošolskega foruma za digitalizacijo v Stifterverband in Sumathi Subramaniam, iz Evropske 
komisije. 
 

EURASHE delovna skupina o poučevanju in PRI 
Vodji delovne skupine (Ulf-Daniel Ehlers in Alicia Leonor Sauli Miklavčič) sta se sestala na 5. in 15. junija 
na pripravljalnih sestankih in izvedla srečanji delovne skupine 22. junij in 26. oktobra. Predstavili in 
pregledali smo osnutek PRI listine za terciarno izobraževanje, povzeli ključna načela in ozadje ter 
osredotočili PRI listino na TSI institucije, delodajalce, študente in agencija za zagotavljanje kakovosti. 
Namen listine je podpora kakovostne izvedbe PRI kakor tudi priznavanje dosežkov. Oprta ostajajo še 
vprašanja glede celovitosti, strukture, končnih formulacij, podpornih orodij in časovnice za dokončanje 
PRI listine. Predstavniki delovne skupine so obravnavali tekoče novosti na področju iniciativ in politik 
kot so Program znanj in spretnosti za Evropo, Evropski izobraževalni prostor, Akcijski načrt za 
digitalizacijo izobraževanja, Bolonjski proces in sodelovanje s PSI deležniki. Pregledali smo tudi 
implementacijo načrta aktivnosti za leto 2020 in predlagali dejavnosti v načrt dejavnosti za leto 2021.  

 
Gradiva delovne skupine lahko najdete na: 
https://drive.google.com/drive/folders/1y2nApiDFn-LV0VebmogIr4SMDY9fb4ll in 
https://drive.google.com/drive/folders/1L6mjdVUv5OmAZIz6MH9U6Bbd7AmSAXAi?usp=sh
aring. 
 

EURASHE seminar »Kakovost PRI« 
27. avgusta je preko aplikacije Zoom potekalspletni seminar 
»Quality in Work-Based Learning: the way to maximise the value of 
Professional Higher Education« (»Kakovost praktičnega 
izobraževanja: načini povečanja vrednosti višješolskega 
strokovnega izobraževanja«). Spletni seminar je organiziralo 
Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu (EURASHE). 
Udeležilo se ga je 123 oseb, med katerimi sta bila dva člana 
Skupnosti VSŠ: vodja razvoja Alicia Leonor Sauli Miklavčič in 
strokovni sodelavec Miha Zimšek.  
V uvodu je strokovni sodelavec 

EURASHE-ja Vaidotas Viliunas predstavili priročnika, ki sta bila razvita 
v okviru projekta ApprenticeshipQ. Za tem je Alicia Leonor Sauli 
Miklavčič predstavila spletno aplikacijo za upravljanje PRI z nazivom 
Apprentice Track. V sklepnem delu spletnega seminarja je sledila 
panelna razprava med ključnimi deležniki na področju praktičnega 
izobraževanja. 
 
Posnetek predstavitve in spletnega seminarja je dostopen na: 
https://www.youtube.com/watch?v=zVXUoSD8caE. 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1y2nApiDFn-LV0VebmogIr4SMDY9fb4ll
https://drive.google.com/drive/folders/1L6mjdVUv5OmAZIz6MH9U6Bbd7AmSAXAi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L6mjdVUv5OmAZIz6MH9U6Bbd7AmSAXAi?usp=sharing
http://194.249.228.146/pages/login
https://www.youtube.com/watch?v=zVXUoSD8caE
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Spletna delavnica “Zakaj potrjevanje in priznavanje predhodnega neformalnega in 
priložnostnega učenja” 
13. oktobra 2020 sta EURASHE in švedski Svet za 
visoko šolstvo v okviru projekta Priznavanje 
predhodnega učenja v praksi (RPLip) izvedla 
spletni seminar “Zakaj potrjevanje in 
priznavanje predhodnega neformalnega in 
priložnostnega učenja?”. 
 
Gradivo z dogodka najdete na: 
https://drive.google.com/drive/folders/17ffrvj-
9uVMZMTqry_uCGQLFDrA5M5wi. 
Posnetek spletnega seminarja je objavljen 

na:C:\Users\Alicia\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\644BFO
9K\na 
 https://www.youtube.com/watch?v=q6XE32lbgwk&feature=youtu.be. 
 

EURASHE delavnica o politikah v TSI 
29. oktobra je potekala delavnica na kateri je bil predstavljen razvoj evropskih politik (Evropski 
izobraževalni prostor, Akcijski načrt za digitalno izobraževanje, Program spretnosti, Evropski 
raziskovalni prostor) in pregledom dogajanj v bolonjskem procesu. Potekala je tudi razprava o 
dejavnostih EURASHE za leto 2021 in pričakovanjih članov. Evropsko združenje institucij v visokem 
šolstvu (EURASHE) je kot glas terciarnega strokovnega izobraževanja v Evropi objavilo izjavo za 
konferenco ministrov Evropskega visokošolskega prostora v Rimu novembra 2020. Izjava navaja načela 
Evropskega visokošolskega prostora (v nadaljevanju EHEA), ki bi moral graditi in poudarjati prednostna 
področja za terciarni strokovni sektor. Z rimsko konferenco EHEA vstopa v novo desetletje, ki bo moralo 
premisliti o obstoječih vzorcih terciarnega izobraževanja in prinesti nove impulze, ki temeljijo na 
družbenih, gospodarskih, tehnoloških, pa tudi podnebnih in demografskih spremembah. Po mnenju 
EURASHE mora EHEA temeljiti na 1) akademski svobodi in potrebi po institucionalni avtonomiji s 
tesnimi povezavami z zainteresiranimi stranmi; 2) ključnih orodjih in načelih za preglednost, kakovost 
in prepoznavnost; 3) spodbujanju vključenosti in raznolikosti. Univerze za uporabne znanosti in 
terciarno strokovno izobraževanje v Evropi podpirajo prenovo socialnega pakta z naslednjim 
sodelovanjem: 
1. Okrepljen dialog med ključnimi deležniki in akademskimi strokovnjaki za odziv na prihodnje 
spretnosti in učne poti. 
2. Prilagodljive učne poti v novi viziji koncepta vseživljenjskega učenja, ki opredeljuje in prilagaja 
različne učne potrebe za strokovni ali osebni razvoj. To vključuje mikrokvalifikacije, terciarno 
izobraževanje s kratkim ciklom, učenje na delovnem mestu s poudarkom na pametnih in prihodnjih 
veščinah, priznavanje predhodnih izkušenj. 
3. Digitalizacija ima ključno vlogo pri odpiranju novih rešitev na področju učenja, mobilnosti in 
upravljanja. Terciarno izobraževanje mora odražati naraščajočo vlogo digitalnih veščin v vseh človeških 
dejavnostih, tako da zagotavlja prilagodljive pogoje za izvajanje učnih načrtov. EURASHE meni, da je 
program digitalizacije ena izmed naših ključnih prednostnih nalog v prihodnjih letih in bo s svojimi člani 
podpiral napredek pri tem vprašanju. Strategije digitalizacije bi morale upoštevati vključenost in 
raznolikost, kakovost in sodelovanje. 
4. Regionalno sodelovanje in zadovoljevanje potreb regionalnih inovacijskih ekosistemov spada v 
poslanstvo terciarnega strokovnega izobraževanja, zlasti univerz, ki lahko prispevajo k okrevanju 
regionalnih gospodarstev, ki jih je prizadela nedavna recesija. EURASHE zagovarja močnejše 
vključevanje terciarnega strokovnega izobraževanja v regionalne strategije pametne specializacije in 

https://drive.google.com/drive/folders/17ffrvj-9uVMZMTqry_uCGQLFDrA5M5wi
https://drive.google.com/drive/folders/17ffrvj-9uVMZMTqry_uCGQLFDrA5M5wi
file:///C:/Users/Alicia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/644BFO9K/na
file:///C:/Users/Alicia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/644BFO9K/na
https://www.youtube.com/watch?v=q6XE32lbgwk&feature=youtu.be
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se zavzema za nadaljnji razvoj politik in orodij za programa regionalnega sodelovanja in njegovo 
promocijo. 
5. Tesnejše povezave med učenjem in raziskovanjem bodo omogočile obnovo obstoječih vzorcev 
učenja z namenom obravnavanja bodočih veščin z multidisciplinarnostjo in ustreznim vključevanjem 
študentov v raziskovalne dejavnosti, od visokošolskega izobraževanja s kratkim ciklom do potrebnega 
razvoja strokovnih doktoratov. Podpora raziskovalnim dejavnostim bo terciarnemu strokovnemu 
izobraževanju omogočila, da gradi na svojih tesnih povezavah s svetom dela in jih odraža v uporabnih 
raziskavah in inovacijah, ki jih navdihujejo uporabniki. 
Prihajajoče desetletje se odpira z veliko izzivi in priložnostmi. EURASHE meni, da jih ni mogoče 
obravnavati samo na nacionalni ravni: pozivajo k skupnim evropskim rešitvam in zahtevajo močnejšo 
internacionalizacijo terciarnega strokovnega izobraževanja. 
Celotno izjavo lahko preberete na https://www.eurashe.eu/wp-content/uploads/2020/11/EURASHE-
Statement_EHEA-Ministerial-Conference-Rome2020.pdf 
 

Ministrska konferenca Evropskega visokošolskega prostora 
19. novembra je potekala spletna Ministrska konferenca Evropskega visokošolskega prostora na kateri 
je predsednik EURASHE, Stéphane Lauwick predstavil stališča in izjavo EURASHE k Rimski deklaraciji. 
Poudaril je predvsem pomen strokovno usmerjenega terciarnega izobraževanja v Evropi, saj prispevajo 
k raznolikosti tega prostora. Vloga tercoarnih institucij je usposabljati, izpopolnjevati in izobraževati 
državljane celine, prinašajo prilagodljivost, ki je potrebna za zadovoljevanje najrazličnejših ciljnih 
skupin: od mladih, do priseljencev, do brezposelnih žensk in moških v Evropi. Izobraževanje s kratkim 
ciklom in priznavanje predhodno pridobljenih znanj sta podpora delu na področju mikrokvalifikacij. 
Digitalizacija je dolgoročni cilj, ki omogoča zagotavljanje terciarnega izobraževanja večjemu deležu 
javnosti. Sektor močno sodeluje pri zagotavljanju veščin, ki so potrebne za delovanje v zapletenem in 
zahtevnem svetu in v delovnih situacijah. Z krepitvijo vloge učenja na delovnem mestu zagotavlja 
kakovostno in okrepljeno sodelovanje s svetom dela. Prednost uporabnih znanosti je v njihovem 
regionalnem sodelovanju in podpori regionalnih inovacijskih ekosistemov. 
 
Posnetek govora predsednika EURASHE si lahko ogledate na: 
https://www.youtube.com/watch?v=uaTetPGQhUo&feature=youtu.be. 
Rimsko deklaracijo lahko preberete na: 
http://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf. 
 

EURASHE seminar »Pametne univerze uporabnih znanosti v pametnih regijah« 
2. decembra je EURASHE v sodelovanju z neodvisno 
skupino strokovnjakov Friends of Smart Specialization 
organiziral spletni dogodek »Pametne univerze uporabnih 
znanosti v pametnih regijah: povečanje strateškega 
sodelovanja med visokošolskim poklicnim izobraževanjem 
in regijami v Evropi«. Seminar je pozornost usmeril na 
Baskijo in na eni strani obravnaval nacionalni kontekst, 
povezan s strategijo pametne specializacije - v 
nadaljevanju S3, in na drugi strani vlogo, ki so jo igrale 
visokošolske strokovne ustanove. pri načrtovanju, 
izvajanju in spremljanju S3 v njihovi regiji. Študijo primera 
za to sejo je predstavil Roberto Uribeetxeberria, 
koordinator Oddelka za raziskave in prenos znanja pri Univerzi Mondragon. 
 
V panelni razpravi je bilo predlagano, da morajo biti TSI ustanove zelo fleksibilne, prilagodljive 
spremembam, proaktivne in odzivne na obstoječe priložnosti. Govorniki so poudarili tudi pomen 
privabljanja zasebnih naložb v raziskave, inovacije in razvoj. Medtem ko vlada vlaga v raziskave, da bi 

https://www.youtube.com/watch?v=uaTetPGQhUo&feature=youtu.be
http://www.ehea.info/Upload/Rome_Ministerial_Communique.pdf
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industrija postala bolj konkurenčna, bi morala podjetja tudi več vlagati vase. Govorniki so omenili tudi 
spodbujanje privlačnosti študij STEAM in vključevanje žensk na tem področju. Dogodek je moderiral 
Richard Tuffs, Friends of Smart Specialization. V panelu so sodelovali Cristina Oyón, direktorica za 
tehnologijo, inovacije in trajnsostni razvoj SPRI pri Baskovski vladi, Jaana Puukka iz Innovation Engage, 
Roberto Uribeetxeberria, koordinator Oddelka za raziskave in prenos znanja pri Univerzi Mondragon 
in James Wilson iz Orkestra – Baskoski institut za konkurenčnost. 
 
Posnetek dogodka si lahko v celoti ogledate na: 
https://www.youtube.com/watch?v=x6rjrrgRrNw&t=7s. 
 

EURASHE delavnica o politikah »TSI v bolonjskem procesu« 
10. decembra je potekala delavnica o terciarnem strokovnem izobraževanju v bolonjskem procesu, 
kjer je David Crosier iz EACEA, predstavil poročilo 20 let bolonjskega procesa. Bolonjski process se izvaja 
v 49 državah in vključuje 38 milijonov študentov. Bolonjski process je pripomogel k jasni uveljavitvi treh 
osnovnih ravni medtem ko kratki visokošolski cikel še ni dosegel splošnega priznavanja in uveljavitve. 
V kar nekaj državah se je študij podaljšal v enovite magistrske študije in Evropski visokošolski prostor 
še vedno nima vizije kako olajšati prehod mladih na trg dela po prvi polonjski stopnji. Notranje in 
zunanje zagotavljanje kakovosti je ustrezno vpeljano in Merila za zagotavljanje kakovosti (ESG 2015) 
zagotavljajo zaupanje med sistemi. Priznavanje zunanjih evalvacij tujih agencij še ni široko sprejeto v 
Evropskem visikošolskem prostoru. Prizadevanja za avtomatsko priznavanje se izboljšujejo vendar še 
ne deluje v večini držav. Odprto vprašanje še vedno ostaja priznavanje predhodno pridobljenega 
neformalnega znanja in izkušenj in večjo mobilnost študentov in osebja (predvsem na višješolski ravni). 
 
Poročilo lahko v celoti preberete na: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-
2020-bologna-process-implementation-report_en. 
 
 

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, Talin 
Združenje CHAIN5 – združenje izobraževalnih institucij, ki izvajajo programe na 5. stopnji EQF – je 
organiziralo dvodnevno srečanje v Talinu med 12. in 13. marcem 2020, katerega se je udeležila tudi 
Jasmina Poličnik. Zaradi poslabšanja razmer v evropskih državah zaradi COVID19, se je srečanje 
predčasno zaključilo. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=x6rjrrgRrNw&t=7s
https://www.eurashe.eu/calendar/eurashe-policy-workshop-phe-in-the-bologna-process-2/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report_en
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EfVET 
Evropski forum tehniškega in poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja – EfVET je eden od vodilnih evropskih strokovnih 
združenj, ki so ga ustanovili ponudniki poklicnega strokovnega 
izobraževanja ter usposabljanja in katerim je njegovo delovanje 
tudi namenjeno. Združuje 205 članic iz 33 držav. EfVET v 
institucijah in organih Evropske unije neposredno zastopa stališča svojih članic v zvezi z aktualnimi 
vprašanji poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Nudi strokovno mrežo, znotraj katere vzpodbuja 
sodelovanje med raziskovalci, gospodarstveniki in izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
ter vseživljenjskega učenja. 
 

Skupnost VSŠ postala nova članica EfVET – Evropskega foruma tehniškega in 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
Skupnost višjih strokovnih šol RS se je Evropskemu forumu tehniškega in poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja – EfVET pridružila kot nova članica v januarju 2020. Več o delovanju in viziji združenja 
EfVET preberite na povezavi https://www.efvet.org/. 
 

Virtualna letna konferenca 2020: “COVID-19 beyond 2020: A new generation of 
VET?” 
22. oktobra je EfVET konference odpirala temo COVID-19 razmer in posledice v izobraževanju. Kot 
takšna epidemija predstavlja nevarnost za zdravje v svetovnem merilu in je tudi budnica za 
nepripravljene oblikovalce politike, ki so se soočili z okoliščinami brez primere kljub ogromnim 
naložbam v raziskave in v mednarodne organizacije. Medtem ko so morali zdravstveni sistemi čez noč 
povečati svoje zmogljivosti, so morali drugi sistemi, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem, preiti 
na delo na daljavo z vsemi izzivi in priložnostmi. Konferenca EfVET je združila zainteresirane strani, da 
so delili svoje izkušnje v zvezi s COVID-19 in vplivom na izobraževalne ustanove, osredotočene na 
poklicno izobraževanje in usposabljanje. Pretehtali smo prednosti in težave spletnega učenja. Številni 
so imeli težave pri zagotavljanju, da se razred srečuje ob določenem času, na določeni platformi in z 
enakim stanjem duha, ki se običajno zgodi, ko se ljudje srečajo iz oči v oči. Dostop do platforme, prenos 
gradiva, izmenjava besedil in interakcija niso enaki kot pri običajni učilnici ali predavalnici. Kakšen bo 
vpliv takšne spremembe načina delovanja? Se bo tehnologija izkazala za učinkovitejšo od človeškega 
ločevanja znanja, spretnosti in kompetenc ali obratno? Kako lahko učitelji sodelujejo s tehnologijo in 
ohranjajo vodstvo učnega procesa? Bo socialno distanciranje v izobraževanju in usposabljanju sprožilo 
novo generacijo delovnega učenja? Katere digitalne rešitve bi morali ponudniki PIU sprejeti za soočanje 
z izzivi novega učnega scenarija? Kako lahko spletno izobraževanje gladko dopolnjuje in integrira 
učenje v učilnicah in na delovnem mestu? Spletno učenje nosi tudi finančno breme, ki ga številne 
države niso bile pripravljene pokriti v obsegu, ki ga zahteva. Zamude pri zagotavljanju učnih mest in 
gradiva so se pojavile v mnogih državah. Preložitev evropskih projektov, srečanj in konferenc, ustavitev 
programov mobilnosti bo zagotovo vplivala na naš pogled na evropsko sodelovanje v prihodnosti. 
 

 
 

https://www.efvet.org/
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Kaj se bo zgodilo zdaj, ko se bodo evropski projekti, zlasti tisti, ki jih podpira program ERASMUS +, 
soočili, ko se bo Evropa vrnila v svoj „novi običajni način življenja“? Kako bo ta sprememba programov 
vplivala na študente, učitelje in študijsko leto, ki se bo začelo čez nekaj mesecev? Kako bodo omejitve 
vstopa in izstopa državljanov katerega koli izvora vplivale na internacionalizacijo izobraževanja in 
usposabljanja? In tudi, kako lahko imamo popolnoma novo organizacijo z enakim starim finančnim 
proračunom in pravili? So ti svetovi povezani ali vzporedni? 
 
Skupaj s temi izzivalnimi vplivi COVID-19 na izobraževanje in usposabljanje je povezano vprašanje 
gospodarske recesije, ki bo neizogibno prinesla nov val brezposelnosti in potrebo po ponovnem 
usposabljanju in izpopolnjevanju delavcev vseh starosti. Ali je to priložnost za resno vlaganje v 
spodbujanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja med širšim spektrom delovne sile v državi? Ali 
bodo podjetja vlagala v E&T v času recesije ali se bodo distancirala od zagotavljanja priložnosti za 
učenje na delovnem mestu, vključno z vajeništvom, dokler si ne povrnejo zagona pred COVID-19? Ali 
bodo mednarodne organizacije in vlade povečale ali zmanjšale proračune za izobraževanje in 
usposabljanje, ko je to najbolj potrebno v času recesije? 
 
V nekaterih skupinah so odpirali tudi vprašanja varstva podatkov, nov organizacijski svet in digitalna 
pravila, ki so do sedaj zadoščala. Če so podatki novo gorivo, bodo odslej številna vprašanja in omejitve 
resno tehtala premislek. Prav tako bo treba zagotoviti zaščito in zdravje delavcev na drugačen način 
kot doslej.  
 
Video konference je dostopen na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=gKyqbaSYHfc, kjer 
najdete tudi poročila in povzetke konference.  
 

EfVET delavnica VET4.0 
19. oktobra, 3. in 4. novembra se je sestala EfVET delovna skupina VET 4.0 za pripravo delavnice VET 
4.0, ki je potekala 5. novembra. Delavnica je naslovila 4 glavne teme, in sicer: 

- Trajnostni planet – od globalnega do regionalnega, 
- Nova normalnost – družba 5.0, 
- Tehnologija in 
- Odporna organizacija. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gKyqbaSYHfc
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Ugotovitve delavnice: 
- Študenti cenijo čas za učenje v mirnih okoliščinah vendar pogrešajo družabno življenje v šoli; 
- Potrebno je najti nove delovne načine za naslavljanje krožnega gospodarstva, trajnosti, 

globalizacije in klimatskih migracij; 
- Kritično mišljenje je lahko ogroženo v virtualnem svetu; 
- Kompetence študentov so izzvane in nove veščine nagrajene; 
- Potrebno je razmisliti zakaj želimo uporabiti tehnologijo in ne samo kako; 
- Zavedanje vpliva tehnologije na naša življenja je potrebno okrepiti; 
- Potrebno je vodenje in spremljanje pri delu s tehnologijo; 
- Potrebno je okrepiti osnovne vrednote za lažje obvarovanje pred zunanjimi vplivi tehnologije; 
- Metode uporabe tehnologije so bolj pomembne kot kvantiteta; 
- Pomembno je deliti izkušnje o tehnologijah in procesih; 
- Kreativnost pri razvijanju novih tehnologij je ključna; 
- Potrebne so strukturne spremembe in krepitev zmogljivosti za doseganje odpornosti 

organizacije. 
 
Delovna skupina bo zbrala ugotovitve delavnice in pripravila poročilo s priporočili v letu 2021. Gradiva 
delavnice si lahko ogledate na: https://www.efvet.org/wp-content/uploads/2020/11/EfVET-2020-
WS1_presentation.pdf in poročilo delavnice na: https://www.efvet.org/wp-
content/uploads/2020/11/EfVET-2020-WS1_report.pdf. 
 

EfVET okrogle mize 
19. novembra so potekale EfVET okrogle mize, kjer EfVET ponuja evropskim projektnim partnerjem 
priložnost za razširjanje napredka, rezultatov in izdelkov njihovega transnacionalnega prenosa 
inovacij. Razvoj inovacij in drugih evropskih pobud je ključ do uspešne valorizacije dobrih praks in 
trajnosti. Med okroglimi mizami, so nosilci projektov vsem zainteresiranim zagotovili bolj poglobljene 
informacije in razpravo o prihodnjih možnostih sodelovanja. Predstavljeno je bilo 17 projektov, in 
sicer: 

1. Let’s play VET 
2. Supporting Alliance for African Mobility – SAAM 
3. Social Inclusion through Mobility in Vocational Education & Training  
4. LIFE FOSTER – Training, education & communication  to reduce food waste in the food service 

industry 
5. D-Care Training 
6. Early School Workers  
7. SWIRL – Students Work Experience in Real Life  
8. Selfie WBL: supporting VET school & companies in using digital technology 
9. Joint Qualification in the field of Cultural Tourism 
10. Research and Open Science 
11. e-trainers: new skills and tools for VET 
12. Skills Intelligence in Automotive Sector – Drives 
13. Partnership for ECVET 
14. Fostering EU wine through a new era of specialized training for organic and biodynamic wine-

producer 
15. From a rookie to an expert – international paths for VET staff 
16. Visual Literacy for Engineering Education 
17. Pal Women 

 

EfVET promocija 
V marčevski številki magazina EfVET je bila objavljena dobrodošlica novim članom (stran 30) med 
ostalimi tudi Skupnosti VSŠ in v decembrski številki magazina EfVET je bil objavljen prispevek o 

https://www.efvet.org/wp-content/uploads/2020/11/EfVET-2020-WS1_presentation.pdf
https://www.efvet.org/wp-content/uploads/2020/11/EfVET-2020-WS1_presentation.pdf
https://www.efvet.org/wp-content/uploads/2020/11/EfVET-2020-WS1_report.pdf
https://www.efvet.org/wp-content/uploads/2020/11/EfVET-2020-WS1_report.pdf
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Biotehniškem Izobraževalnem centru Ljubljana (strani 20 in 21), ki je prejel nagrado odličnosti na 
področju inovativnih ponudnikov v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti 
(https://www.efvet.org/magazines/). Na spletnih straneh EfVET je bil objavljen tudi prispevek o VSŠ 
Academia, ki je prejela srebrno priznanje za Strokovno šolo leta 2020. 
Prispevek si lahko preberete na https://www.efvet.org/2020/06/15/academia-college-maribor-
received-a-silver-award-2020-for-btec-school/. 
 
 

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.  
 

VET4EU2 sestanki 
Na sestanku 30 januarja v Bruslju smo pregledali dejavnosti znotraj projekta VENHANS, ki je bil izbran 
znotraj razpisa Evropske komisije za združenja in mreže odličnosti na področju poklicnega in 
strokovnega izobraževanja (PSI). 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 2020, ki bo potekalo od 9. do 13. novembra v Berlinu. Pregledali smo osnutek 
programa za Evropski teden poklicnih spretnosti 2020 in se dogovorili, da morajo predstavniki 
izvajalcev imeti vidnejšo vlogo v programu. Uskladili smo pripombe za sestanek Skupine strokovnjakov 
PSI v okviru Evropske komisije (31. januarja). Predstavili smo tudi trenutno delovanje na tematsko 
vezanih projektih (med drugim tudi ApprenticeTrack, QA-Lead, ApprenticeshipQ in MentorTrain) ter 
prihajajoče dogodke. 
 
Na sestanku 18. junija je zaradi pandemije bila pod vprašajem načrtovana izvedba Evropskega tedna 
poklicnih spretnosti v Berlinu. Dogovorili smo se da predlagamo hibridno izvedbo s čimer bi omogočili 
čim večjo udeležbo in sodelovanje kljub pandemiji in omejitvam potovanj v različnih državah. Za 
Nagrado učiteljem in mentorjem smo imenovali predsednika komisije in za Nagrado za inovativnega 
izvajalca PSI smo imenovali vse tri člane komisije. Uskladili smo pripombe za sestanek Skupine 
strokovnjakov PSI v okviru Evropske komisije (31. januarja). Predstavili smo tudi trenutno delovanje na 
tematsko vezanih projektih (med drugim tudi ApprenticeTrack, QA-Lead, ApprenticeshipQ in 
MentorTrain) ter prihajajoče dogodke. 
 
13. julija se je skupina na sestanku posvetila predvsem pripravam delavnice v okviru ETPS 2020 in kot 
osrednjo temo določila PRI, ki jo želimo pregledati iz treh perspektiv, in sicer PRI v povezavi z 
digitalizacijo, PRI v povezavi z mikrokvalifikacijami in PRI v navezavi z zelenim prehodom. Dogovorili 
smo se za okvir in zadolžitve. Pogovori so potekali tudi o potrebi, da se VET4EU2 kot pobudnika ETPS 
intenzivneje vključi v pripravo programa prihodnjih ETPS in tudi ustrezno okrepi dejavnosti predvsem 
na nacionalni ravni. Potrebno je ustvariti mrežo nacionalnih točk in jih ustrezno podpreti pri promociji 
in izvajanju dejavnosti na nacionalni ravni. Prav tako smo pripravili posodobljeno izjavo VET4EU2 za 

https://www.skupnost-vss.si/evsw2020/
https://www.efvet.org/magazines/
https://www.efvet.org/2020/06/15/academia-college-maribor-received-a-silver-award-2020-for-btec-school/
https://www.efvet.org/2020/06/15/academia-college-maribor-received-a-silver-award-2020-for-btec-school/
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Deljenje virov v PSI za kovanje nove prihodnosti za Evropo s poudarkom na evropskih politikah za PSI, 
namen in poslanstvo VET4EU2, Evropskem programu za PSI, Evropskem izobraževalnem prostoru, 
Programu znanj in spretnosti za Evropo (2020), inovacijah in družbenih spremembah ter pregledu 
stanja v PSI sektorju. 
 
17. septembra se VET4EU2 sestal na podlagi prejetega osnutka Osnabrüške deklaracije katere glavni 
cilji so krepiti odpornost s pomočjo inovativnih in fleksibilnih pristopov v PSI, uvedba kulture 
vseživljenjskega učenja in pomen izobraževanja odraslih za digitalizacijo, trajnostni vidik in povezava 
zelenega prehoda s PSI ter Evropski izobraževalni prostor in internacionalizacija PSI. Na podlagi osnutka 
smo se dogovorili, da pripravimo pripombe in vidik izvajalcev na pripravljen osnutek, ki bo obravnavans 
strani ministrov zadolženih za PSI 30 novembra. 
Na sestankih naslednjih šestih sestankih (6., 21., 26, in 30. oktober ter 3. in 20. november) smo se 
posvetili izključno pripravi VET4EU2 izjave k Osnabrüški deklaraciji, govoru za ministrsko konferenco in 
pripravi delavnice v okviru ETPS 2020. 
 

Osnabrüška deklaracija in VET4EU2 
Kot VET4EU2, platforma za evropska združenja poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja smo podprli signal, ki ga 
pošiljajo ministri, pristojni za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje, z Osnabrüško deklaracijo v teh negotovih 
časih. Tovrsten poziv za delo na kratkoročnih končnih 
rezultatih na mednarodni, nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni je ključnega pomena za obdobje od 2021 do 2025. 
 
Izjava VET4EU2 k Osnabrüški deklaraciji je dostopna na: 
https://vet4eu2.eu/wp-
content/uploads/sites/104/2020/11/VET4EU2_Paper_Osnabruck_Declaration_Nov_2020.pdf. 
Osnabrüška deklaracija je dostopna na: 
https://vet4eu2.eu/wp-content/uploads/sites/104/2020/12/Osnabrueck_Declaration_EU2020.pdf. 
 

Delavnica »The spider VET in the Net: WBL for the future« 
Peta izvedba Evropskega tedna poklicnih spretnosti, kot jo je napovedala komisarka Marianne Thyssen, 
je potekala od 9. do 13. novembra 2020. Prvotno je kot gostitelj bil izbran Berlin (Nemčija), vendar 
zaradi razmer, povezanih s COVID-19 je bil izpeljan kot spletni dogodek, ki ga je organizirala Evropska 
komisija v sodelovanju z nemškim predsedstvom Sveta Evropske unije. Letošnja tema je poklicno 
izobraževanje in usposabljanje za zelene in digitalne prehode, v skladu s prednostnimi nalogami 
Evropske komisije o „evropskem zelenem dogovoru“ in „Evropi, primerni za digitalno dobo“. V okviru 
tega smo razpravljali o učenju na delovnem mestu za mlade v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 
ter odrasle, ki potrebujejo ponovno usposobljenost. S to delavnico je platforma VET4EU2 z različnih 
vidikov predstavila PRI kot ključen dejavnik in raziskuje možni prihodnji razvoj in izzive. 
 
Poročilo delavnice je dostopno na: 
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/sites/evsw/files/onedrive_1_03-12-
2020_2/OneDrive_1_03-12-2020/Report_Spider%20VET_EVSW2020.pdf. 
Posnetka delavnice si lahko ogledate na: 
https://beyond-events.eu/index.php?eventid=23&roomid=103. 
 

https://vet4eu2.eu/wp-content/uploads/sites/104/2020/11/VET4EU2_Paper_Osnabruck_Declaration_Nov_2020.pdf
https://vet4eu2.eu/wp-content/uploads/sites/104/2020/11/VET4EU2_Paper_Osnabruck_Declaration_Nov_2020.pdf
https://vet4eu2.eu/wp-content/uploads/sites/104/2020/12/Osnabrueck_Declaration_EU2020.pdf
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/sites/evsw/files/onedrive_1_03-12-2020_2/OneDrive_1_03-12-2020/Report_Spider%20VET_EVSW2020.pdf
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/sites/evsw/files/onedrive_1_03-12-2020_2/OneDrive_1_03-12-2020/Report_Spider%20VET_EVSW2020.pdf
https://beyond-events.eu/index.php?eventid=23&roomid=103
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VENHANS 
Projekt VENHANS je projekt KA3 - Podpora za reformo politike, ki se financira iz 
programa Erasmus+ in je namenjen podpori članom platforme VET4EU2 pri: 

- krepitvi sodelovanja znotraj platforme VET4EU2; 
- izboljšanju kakovost in učinkovitost PIU, 
- širjenju koncepta odličnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter 

povečanju njegovega vpliva in pomena za študente in delodajalce; 
- izgradnji transnacionalnega sodelovanja in izmenjavi dobrih praks glede odličnosti poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja z uporabo pristopov od spodaj navzgor za vrednotenje lokalnih 
prispevkov 

Okviri poklicnega izobraževanja in usposabljanja so v državah članicah in regijah EU tako številni in 
različni, da je opredelitev skupnih razvojnih programov in ciljev resnično izziv za odločevalce. 
Posredovanje in mediacija med cilji, potrebami, pričakovanji centrov za PIU, učiteljev in mentorjev PIU, 
lokalnih organizacij civilne družbe in evropskih razvojnih politik PIU zahtevata stalen dialog in 
izmenjavo mnenj, ki jih lahko zagotovijo le spretne dejavnosti mreženja. 
Projekt VENHANS ta dialog podpira z naslednjimi tremi akcijskimi načrti: 
MREŽENJE - krepitev sodelovanja med mrežami poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so 
združena v krovno platformo VET4EU2; spodbujanje učinkovite in pravilne uporabe sredstev EU med 
starimi in novimi partnerji mreže; zagotavljanje bolj usposobljene in razširjene reprezentativnosti v 
delovni skupini strokovnjakov EU, konferencah, raziskavah,  politikah itd., dejavno prispevanje k 
razvoju in izvajanju politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki spodbuja sodelovanje med 
institucijami in agencijami EU ter drugimi krovnimi organizacijami. 
KREPITEV ZMOGLJIVOSTI - Cilj akcijskega načrta za krepitev zmogljivosti je zbrati vse procese, ki 
omogočajo krepitev znanja in spretnosti strokovnjakov s področja poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, privlačnost in kakovost zagotavljanja ponudnikov poklicnega izobraževanja, vključenost 
interesnih skupin v poklicno izobraževanje in usposabljanje. 
RAZŠIRJANJE - vključevanje ukrepov, ki so jih projektni partnerji pripravljeni razvijati in izvajati skupaj 
ter krepiti odnos in sodelovanje med krovnimi mrežami. 
Uradna spletna stran projekta: https://www.evta.eu/highlights/venhans/ 
 
 

Ekspertna skupina PSI izvajalcev 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.  
 

Sestanki ekspertne skupine 
Na sestanku 31. januarja v Bruslju so predstavniki Evropske komisije (EK) predstavili Program znanj in 
spretnosti za Evropo 2020 ter prihodnost poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja 

https://www.evta.eu/highlights/venhans/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=656
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odraslih. Predstavili so tudi delo Centrov za poklicno odličnost in novo pobudo z uporabnimi 
informacijami za deležnike (Apprenticeship Support Services), kjer lahko deležniki objavijo svoje 
prispevke na temo praktičnega izobraževanja, najdejo gradiva o politikah in raziskavah na tem področju 
kakor tudi dogodke, ki jih organizirajo na temo praktičnega izobraževanja. Sledila je razprava o 
dosedanjem mandatu ekspertne skupine in pripravi mandata za sodelovanje v prihodnje. Predstavniki 
komisije so predstavili rezultate Evropskega tedna poklicnih spretnosti (ETPS) 2019 in podali osnutek 
okvirja za ETPS 2020 v Berlinu. Ekspertna skupina je opozorila na nujno večjo vključenost izvajalcev 
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter potrebo po izboljšanem dosegu in dejavnostih na 
nacionalni ravni. Za promocijo 5. ETPS je Evropska komisija pripravila sliko, ki naj bi v letu 2020 
simbolično potovala skozi roke izvajalcev, ki bi tako tudi objavili svoje zgodbe vezane na ETPS. (pobuda 
je spomladi zaradi pandemije popolnoma zastala). Osrednje raziskovalno središče (JRC) EK je 
predstavilo razvoj orodja SELFIE za samorefleksijo digitalne pripravljenosti izobraževalnih institucij, ki 
ga je nadgradil tudi za sodelovanje s predstavniki trga dela in praktično izobraževanje. Tako 
predvidevajo pilotno predstavitev SELFIE WBL 9. marca. Predstavniki JRC so Alicio Leonor Sauli 
Miklavčič povabili k nadaljnjemu sodelovanju na podlagi predstavitve projektov ApprenticeshipQ in 
Apprentice Track, zaradi sovpadanja s področje praktičnega izobraževanja in poznavanja PRI. Člani EK 
so v nadaljevanju predstavili tudi Erasmus+ razpis v katerem bo v bodoče možno sodelovanje tudi izven 
Evrope za izvajalce poklicnega in strokovnega izobraževanja. V zaključnem delu smo predstavniki 
evropskih združenj podali informacije o dogodkih, projektih in pobudah za zadnjih 6 mesecev. 
Predstavili smo trenutno delovanje (med drugim tudi ApprenticeTrack, QA-Lead, ApprenticeshipQ, 
MentorTrain) ter prihajajočo letno konferenco EURASHE. 
 
19. junija je sestanek potekal preko preko videokonferenčne platforme Webex. Predstavniki EK so 
predstavili pobude in predloge za naslavljanje posledic pandemije kot so: 
 
Akcijski načrt ERAvsCORONA, ki je rezultat razgovorov ministrov pristojnih za znanost in EK. Dogovorili 
so naslednjih 10 prioritetnih dejavnosti za koordinirane raziskave in inovacije: Usklajevanje financiranja 
raziskav in razvoja proti koronavirusu; Razširitev in podpora velikim kliničnim preskušanjem po vsej EU 
za klinično vodenje bolnikov s koronavirusom; Novo financiranje inovativnih in hitrih pristopov, 
povezanih z zdravjem, za odzivanje na koronavirus in zagotavljanje hitrih rezultatov, pomembnih za 
družbo, in višjo stopnjo pripravljenosti zdravstvenih sistemov; Povečanje podpore inovativnim 
podjetjem; Ustvarjanje priložnosti za druge vire financiranja, da prispevajo k ukrepom R&I v zvezi s 
koronavirusom; Vzpostavite sistema „vse na enem mestu“ za financiranje raziskav in inovacij 
koronavirusa; Ustanovitev priložnostne projektne skupine za raziskave in inovacije na visoki ravni za 
koronavirus; Dostop do raziskovalne infrastrukture; Vzpostavitev platforme za izmenjavo podatkov 
raziskav; Vseevropski hackathon za mobilizacijo evropskih inovatorjev in civilne družbe. 
 
Celoten dokument je dostopen na: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/e
c_rtd_era-vs-corona_0.pdf. 
 
Dezinformacije: kako prepoznati in se spoprijeti z miti o Covid-19 je pobuda, ki jo je EK naslovila zaradi 
izbruha koronavirusa, ki je privedel do dezinformacij, ki ovirajo prizadevanja za zadrževanje pandemije. 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je dejala, da se lažne trditve "širijo hitreje kot virus" in so jo 
že označile kot "infodemijo planetarnih razsežnosti". Glavne spletne platforme že delujejo, da bi 
omejile svoj doseg. Kako lahko prepoznate dezinformacije in kako lahko preprečite njihovo širjenje? 
Kaj EU počne pri tem? Odgovore lahko najdete na: 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-
coronavirus/20200326STO75917/disinformation-how-to-recognise-and-tackle-covid-19-myths. 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200326STO75917/disinformation-how-to-recognise-and-tackle-covid-19-myths
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200326STO75917/disinformation-how-to-recognise-and-tackle-covid-19-myths
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Globalni odgovor na koronavirus: EU je začela prizadevanja združevanja moči z globalnimi partnerji za 
globalni odziv na koronavirus. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in svetovne zdravstvene 
organizacije so objavile skupni poziv k akcijskemu razvoju za hiter in pravičen dostop do varne, 
kakovostne, učinkovite in cenovno dostopne diagnostike, terapevtike in cepiv proti koronavirusu. 
Za zbiranje sredstev v podporo temu prizadevanju so Evropska unija in njeni partnerji organizirali 
svetovni maraton obljub. Države in organizacije po vsem svetu so prispevale k cilju 7,5 milijarde EUR 
začetnega financiranja saj premagovanje koronavirusa zahteva globalni odziv in trajne ukrepe. Razviti 
je potrebno cepivo, ga izdelati in uporabiti na vseh koncih sveta. In omogočiti dostopne cena. " 
 
Več o pobudi lahko najdete na: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_710?fbclid=IwAR0JjHiSqD0lqXtR1BM
GsgfDPs8tIjwqKyukqODAHBZbYwD0v5q_MgPtkk8. 
 
EK je predstavila osnutka dveh pobud: Podpora zaposlovanju mladih in Program znanj in spretnosti za 
Evropo za podporo zaposlovanju mladih in za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in 
odpornost. Sveženj za podporo zaposlovanju mladih vsebuje tri predloge, ki so "most do delovnih 
mest" za naslednjo generacijo. Prvič, Evropska komisija krepi priporočilo Sveta o Jamstvu za mlade in 
v okviru programa „Most do delovnih mest“ širi ciljno starostno skupino na 24-29 let, širi doseg 
ranljivejših skupin mladih, kot so rasne in etnične manjšine ter invalidi, zagotavlja boljše ujemanje 
potreb podjetij z ustreznimi veščinami in zagotavlja prilagojene smernice in mentorstvo. 
 
Tudi EK predlaga priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Cilj novega predloga je 
narediti sisteme bolj fleksibilne, privlačne in primerne za digitalno in zeleno gospodarstvo in predlaga 
ponovni zagon Evropske zaveze za vajeništva (EAfA). Zavezništvo združuje nacionalne in regionalne 
oblasti, podjetja, sindikate, ponudnike izobraževanj in usposabljanj. 
 
Evropska agenda o spretnostih za trajnostno konkurenčnost, družbeno pravičnost in odpornost temelji 
na naslednjih področjih: 

1. Poziva, naj se skupni ukrepi, ki spodbujajo podjetja, socialne partnerje in zainteresirane strani, 
zavežejo k skupnemu sodelovanju, zlasti znotraj industrijskih ekosistemov EU. 

2. Opredeli finančna sredstva za spodbujanje naložb v znanja. 
3. Določa jasno strategijo za zagotovitev, da spretnosti vodijo do delovnih mest. 
4. Pomaga ljudem graditi svoje veščine skozi vse življenje v okolju, kjer je vseživljenjsko učenje 

normativ. 
5. Zastavlja ambiciozne cilje, ki jih je potrebno doseči v naslednjih petih letih. 

 
Program vključuje tudi 12 ukrepov: 

1. Pakt za spretnosti 
2. Krepitev pametnih veščin 
3. Podpora EU strateškim nacionalnim ukrepom za izboljšanje usposobljenosti 
4. Predlog priporočila Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju 
5. Uvajanje pobude Evropskih univerz in izboljšanje usposobljenosti znanstvenikov 
6. Spretnosti za podporo zelenemu in digitalnemu prehodu 
7. Povečanje diplomantov STEM in spodbujanje podjetniških in prečnih veščin 
8. Spretnosti za življenje 
9. Pobuda o individualnih učnih računih 
10. Evropski pristop k mikrokvalifikacijam 
11. Nova platforma Europass 
12. Izboljšanje okvira, ki omogoča sprostitev naložb držav članic in zasebnih vlaganj v veščine 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_710?fbclid=IwAR0JjHiSqD0lqXtR1BMGsgfDPs8tIjwqKyukqODAHBZbYwD0v5q_MgPtkk8
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_710?fbclid=IwAR0JjHiSqD0lqXtR1BMGsgfDPs8tIjwqKyukqODAHBZbYwD0v5q_MgPtkk8
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Več informacij najdete na: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1193 in 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196. 
 
Poleg omenjenih dokumentov so bila predstavljena izhodišča Osnabrüške deklaracije za PSI. 
Predstavniki evropskih združenj smo opozorili na priporočila izjave VET4EU2 o Politikah EU po letu 
2020 za PSI, ki je bila pripravljena in predstavljena s strani VET4EU2 že leta 2018. EK je v okviru 
platforme EPALE omogočila nadaljevanje dela skupnosti praktikov za nadaljnje delo na področju PSI. 
Izvajalci so opozorili na neprimernost platforme, ki je namenjena izobraževanju odraslih. V 
nadaljevanju je EK predstavila posodobljen načrt za ETPS 2020, dogovorila sodelovanje predstavnikov 
v komisijah za izbor nagrajencev za ETPS 2020. Dogovorili smo tudi prispevek združenj v okviru ETPS 
2020. V zaključnem delu smo predstavniki evropskih združenj podali informacije o dogodkih, projektih 
in pobudah za zadnjih 6 mesecev. Predstavili smo trenutno delovanje (med drugim tudi 
ApprenticeTrack, QA-Lead, ApprenticeshipQ, MentorTrain) ter prihajajoče dogodke. 
 
Sestanek 23. oktobra je bil predvsem namenjen zadnjim dogovorom in pripravam za sodelovanje na 
ETPS v okviru spletne delavnice pod naslovom »The spider VET in the Net: WBL for the future« v okviru 
katere smo pripravili prispevke na temo PRI in digitalizacija, PRI in mikrokvalifikacije in PRI in zeleni 
prehod. EK je tudi objavila zaključna poročila treh skupnosti za praktike, ki so delovale pod vodstvom 
Cedefopa 2017 do 2020. 
 
Poročila si lahko ogledate na: 
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/european-community-learning-
providers/thematic-working-groups. 
 
Sestanek 8. decembra je bil predvsem namenjen refleksiji po zaključenem ETPS 2020 in komentarjem 
za sestanek Svetovalnega odbora EK za PSI. 
 
 

Svetovalna skupina za EOK pri Evropski komisiji 
Na sestanku 4. in 5. februarja v Bruslju so bili predstavljeni in obravnavani naslednji dokumenti: 

➢ Usklajevalno poročilo Srbije, ki vključuje tudi samopotrditev kvalifikacijskemu okviru 
evropskega visokošolskega prostora in je strukturiran okoli izpolnjevanja desetih meril EOK, 
izpolnjevanja meril in postopkov kvalifikacijskega okvira v Evropskem visokošolskem prostoru 
ter podaja pregled nadaljnjega razvoja. 

➢ Osnutek delovnega programa Svetovalne skupine za EOK 2020 do 2021, ki vključuje 
usklajevanje EOK, vodenje in komunikacijo nacionalnih registrov in baz kvalifikacij in EOK in 
certifikatov, obravnavo kvalifikacij izven formalnega izobraževanja, krepitev zaupanja in 
podpora reform na področju učnih izidov, mednarodne kvalifikacije in nacionalne in regionalne 
okvire kvalifikacij tretjih držav. 

➢ Vabilo na delavnico vzajemnega učenja o komunikaciji EOK in nacionalnega ogrodja kvalifikacij 
z deležniki. 

➢ Cedefopov zapis o transparentnosti EOK v Evropi. 
➢ Europass in kvalifikacije, kjer pri prenovi Europass-a vključujejo tudi možnost izdajanja in 

hrambe Europass digitalnih listin. 
➢ Poročilo Španije o stanju sistema validacij neformalnega in z izkušnjami pridobljenega znanj. 
➢ Poročilo vzajemne delavnice o izmenjavi informacij med izvajalci validacij. 
➢ Poročilo Kosova o stanju sistema validacij neformalnega in z izkušnjami pridobljenega znanj. 
➢ Evalvacijo priporočil validiranja, ki ugotavlja da imajo vse članice EU vzpostavljene dogovore in 

strategije validiranja in število validacij se je povečalo vendar potrebuje nadaljnjo podporo. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1193
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/european-community-learning-providers/thematic-working-groups
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/european-community-learning-providers/thematic-working-groups
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➢ Osnutek delovnega programa Svetovalne skupina za EOK 2020 do 2021, ki vključuje validacijo 
nacionalnih strategij veščin, zagotavljanje da validacija postane resničnost za slehernega 
posameznika, razvoj visoko-kakovostnih metodologij validacije in pregled dodatnih možnosti 
certificiranja. 

➢ Validacijski festival, ki se bo odvil junija v Bruslju. 
 
Na sestanku 16. in 17. junija so bili predstavljeni in obravnavani naslednji dokumenti: 

➢ Posodobljeno usklajevalno poročilo Francije z vnesenimi spremembami nacionalnega okvira 
kvalifikacij. 

➢ Posodobitve Europass-a, ki vsebuje E-portfelji za beleženje in upravljanje veščin  in kvalifikacij, 
informacije o izobraževanju, usposabljanju, kvalifikacijah, učnih priložnostih, potrebah po 
veščinah in okvir za izdajanje digitalnih listin. 

➢ Osnutek posodobljenega usklajevalnega poročila Irske, ki vključuje spremembe zaradi reform 
v zadnjih 10 letih. 

➢ Cedefopov zapis o transparentnosti EOK, ki mu je potrebno dodati še primerljivost učnih izidov. 
➢ Poročilo Slovenije o stanju sistema validacij neformalnega in z izkušnjami pridobljenega znanj, 

ki spodbuja odrasle da preko validacije pridobijo formalno raven izobraževanja in omogoča 
boljše prilagajanje spremembam na trgu dela. 

➢ Cedefop-ov predlog za postopek za posodobitve Evropskih navodil za validacijo. 
➢ Predstavitev Mikrokvalifikacij kot evropski pristop k krepitvi zaupanja in priznavanja v Evropi. 
➢ Validacija nacionalnih strategij veščin, potreben je integriran pristop  več političnih področij za 

zagotovitev celostnega pristopa. Člani so bili pozvani k oddaji pripomb. 
➢ Predstavitev VISKA projekta iz Norveške, ki je naslovil storitve in postopke validacije, ki 

vključujejo migrante, begunce, nizko-kvalificirane odrasle. Projekt je opozoril na kompleksnost 
validacije med posamezniki, svetovalci in pravnim sistemom. 

 
Na sestanku 3. julija je edina točka srečanja bila Evropski pristop do mikrokvalifikacij. Različni 
oblikovalci politik in zainteresirane strani na mikrokvalifikacije vse bolj gledajo kot na nov način 
dokumentiranja in potrjevanja spretnosti. Promovirajo se kot način spodbujanja in olajševanja 
alternativnih učnih poti, ki so krajše, bolj ciljno usmerjene in prožnejše od tistih, ki jih ponuja 
tradicionalno izobraževanje in usposabljanje. Z zagotavljanjem priznavanja najrazličnejših učnih 
izkušenj in izidov (vključno s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, visokim šolstvom, učenjem 
odraslih, delovnimi izkušnjami in prostovoljnimi dejavnostmi) se mikrokvalifikacije štejejo za gradnike 
vseživljenjskega učenja, ki posameznikom omogoča kopičenje učnih rezultatov skozi čas in med 
institucijami, sektorji in mejami. Mikrokvalifikacije potencialno omogočajo odpravo vrzeli med 
ponudbo in povpraševanjem po spretnostih na spreminjajočem se trgu dela. 
 
Po mnenju OECD je naraščajoče povpraševanje po izpopolnjevanju in prekvalifikaciji ter zmanjšanje 
stroškov, ki jih je omogočila digitalizacija, privedlo do številnih kratkih tečajev, ki vodijo do 
mikrokvalifikacij. Mikrokvalifikacije so izjava o učenju in se lahko izdajo v papirni ali digitalni obliki po 
neposrednem, kombiniranem ali digitalnem načinu predaje ali priznavanja predhodnega učenja in 
izkušenj. 
 
Kratki tečaji učenja, ki vodijo do mikrokvalifikacij, se uveljavljajo tako med študenti kot delodajalci. 
Čeprav so zelo pogosto povezani z MOOC-i in spletnim učenjem, vidimo raznolikost ponudnikov: od šol 
do visokošolskih zavodov, nevladnih organizacij, zasebnega sektorja in ponudnikov poklicnega 
izobraževanja. Obseg te ponudbe sproža razmislek o njihovi vrednosti tako za zaposljivost kot nadaljnje 
učenje ter postavlja vprašanja o zagotavljanju kakovosti, prepoznavnosti, preglednosti in prenosljivosti 
med državami in sektorji. Celoten potencial mikrokvalifikacij še ni popolnoma odkrit. Medtem ko na 
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nekaterih področjih, zlasti visokem šolstvu, hitro napredujejo, je širša vloga mikrokvalifikacij manj 
jasna. Medtem ko tehnični in digitalni napredek podpirata uvedbo mikrokvalifikacij, njihove kakovosti 
in vrednosti ne moremo jemati samoumevno. 
 
Medtem ko bi mikrokvalifikacije morda že imele vlogo na nacionalni in mednarodni ravni, njihova 
sposobnost olajšanja nadomestnih (vseživljenjskih) učnih poti še vedno zahteva tehnične in digitalne 
rešitve in institucionalno zagotavljanje kakovosti. Tesnejše evropsko sodelovanje na področju 
mikrokvalifikacij mora podpirati potrebe posameznih študentov in zaposlenih, zlasti z zagotavljanjem 
preglednost in zaupanjem ter s tem olajša mobilnost za študij in delo. 
 
Cilj predstavitve je Svetovalno skupino EOK obvestiti o trenutnih in prihodnjih dejavnostih, ki jih vodi 
Evropska komisija o evropskem pristopu do mikrokvalifikacij in o posebnem interesni točki teh 
dejavnosti za Svetovalno skupino EOK. Določa tudi kratek oris kako mikrokvalifikacije vplivajo na 
spretnosti, vseživljenjsko učenje in zaposljivost. Vloga EOK za podporo mikrokvalifikacij: 

➢ biti referenčna točka za prenosljivost pri določanju stopnje znanja mikrokvalifikacij; 
➢ podpirati bolj natančno opredelitev mikrokvalifikacij, ki temelji na učnih izidih; 
➢ podpirati zagotavljanje kakovosti kreditov, povezanih z mikrokvalifikacijami. 

 
Na sestanku 19. oktobra so bili osrednja tema srečanja Kvalifikacije in učne priložnosti v Europass-u. 
Predstavljene so bile posodobitve in trenutni izzivi glede registra nabora kvalifikacijskih podatkov 
(QDR), pregled držav objavljenih v Europass-u, povratne informacije prejete na portalu Europass, 
dodatne povratne informacije in nadaljnji razvoj QDR. QDR in novi učni model Europass-a, določanje 
podskupin učnega modela Europass: kvalifikacije in učne priložnosti, nov razvijajoči se podatkovni 
model in dodane vrednosti kvalifikacij in učnih priložnosti. Navigacija v novem Europass-u, iskanje 
kvalifikacij in učnih priložnosti, kako objaviti svoje podatke, iskanje najnovejših dokumentov QDR. 
Izboljšanje kakovosti podatkov in razprava o obveznih in zelo priporočljivih podatkovnih poljih. QDR 
kot akreditacijski register za izdajo digitalno podpisanih listin, kaj je akreditacija in zakaj jo vključimo v 
QDR, primeri podatkov, ki jih je treba navesti in prenos pooblastil ponudnikov podatkov za 
akreditacijske podatke. 
 
Zaključki in naslednji koraki: 

➢ Države spodbujajo, naj svoje nacionalne zbirke podatkov o kvalifikacijah in možnostih učenja 
povežejo s QDR. 

➢ Podpora za QDR bo na voljo za vse države (qdrsupport@ext-ec-europa.eu). 
➢ Za podporo državam je mogoče organizirati dvostranske spletne seminarje. 
➢ Delo na akreditaciji se bo nadalje razvijalo in razpravljalo o njem. Organiziran bo ločen spletni 

seminar. 
➢ Naslednji spletni seminar o objavi kvalifikacij in možnostih učenja se organizira v začetku leta 

2021. 
 
Na sestanku 24. in 25. novembra so bili predstavljeni in obravnavani naslednji dokumenti: 

➢ Posodobljeno usklajevalno poročilo Irske, ki zajema sklicevanje na EOK in samopotrditev 
napram kvalifikacijskega okvira evropskega visokošolskega prostora ter služi razumevanju 
irskega sistema in podpori priznavanju kvalifikacij, ki izhajajo iz njega. Deset ravni nacionalnega 
okvira kvalifikacij (NOK) in deskriptorji ravni ostajajo enaki, vendar so bili v NOK vključeni 
deskriptorji podeljevanja. 

➢ Cedefopovo poročilo o transparentni krepitvi usklajevanj z EOK. Namen tega poročila je 
podpreti posodobitev poročil o usklajevanju z EOK v okviru splošne krepitve sklicevanja na 
nacionalne okvire kvalifikacij ali sisteme EOK. Pri reviziji priporočila o EOK leta 2017 je Svet 
poudaril, da se nacionalni okviri in sistemi kvalifikacij sčasoma spreminjajo in da je zato treba 
sklicevanje na EOK pregledati in posodobiti. Zaupanje v kakovost in raven kvalifikacij, ki so del 
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nacionalnih kvalifikacijskih okvirov ali sistemov, na katere se nanaša EOK, je bistvenega 
pomena, da se lahko zaupa v EOK kot orodje, ki podpira preglednost, prenosljivost in 
primerljivost kvalifikacij po Evropi. 

➢ Vzpostavitev delovne skupine za posodobitev navodil za validacijo. 
➢ CEDEFOP je predstavil poročilo o uresničevanju validacije za posameznike, tako da je predstavil 

10 dejavnikov za izvajanje uporabniško usmerjenih dogovorov o validaciji, s prošnjo članom 
Svetovalne skupine EOK, naj komentirajo analizo in predlagajo druge dejavnike. Poročilo je bilo 
dobro sprejeto in člani so predlagali razmislek o vrednotah, ki izhajajo iz tega poročila, 
uskladitev s trenutno prakso, potrebno je začeti dialog z ENIC / NARIC, dodati dejavnikom 
doseg, motivacijo za posameznike, razširjanje in napredovanje, opredeliti izgradnjo zaupanja v 
postopek potrjevanja, ki ne bi smela biti odgovornost posameznikov, razmisliti o storitvah za 
usmerjanje več partnerstev, izrecno omeniti prostovoljstvo, poudariti, da je validacija 
osrednjega pomena za razširitev učnih poti in ne le za zaposljivost in biti pozoren na 
potrjevanje kompetenc, ki so pomembne in niso zastarele. 

➢ Individualni učni računi in preverjanje veljavnosti; EK je predstavila delo, ki ga je opravila na 
področju individualnih učnih računov (ILA), s predstavitvijo zunanje študije za oceno učinka in 
širokim posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi. Pripombe članov so se osredotočale na 
dodano vrednost ILA v primerjavi s sedanjim izvajanjem usposabljanja, na vidike zagotavljanja 
kakovosti različnih vrst izvedb, ki bi lahko izhajale iz razpoložljivih ILA, na vprašanja o doseganju 
in enakopravnosti (ter stopnjah osipa glede na posameznikovo kvalifikacijo) in o financiranju 
ILA. 

 

ESCO pilot za povezavo kvalifikacij z ESCO veščinami 
26. junija je EK predstavila pilotni projekt povezave kvalifikacij z ESCO veščinami in povezovanje učnih 
rezultatov kvalifikacij s spretnostmi ESCO, cilji in glavnimi značilnosti pilotnega projekta. Predstavljeno 
je bilo IT orodje in definirani so bili indikatorji in parametri za poročanje projektnih rezultatov ter 
naslednji koraki. 
 
6. novembra je EK v živo predstavila demo platformo za povezovalne storitve in prikazala različne 
funkcije orodja. Med razpravo so udeleženci izpostavili naslednje točke: 

- Koristno je dodati funkcionalnost za ločevanje konceptov znanja in veščin, ki jih predlaga 
orodje. 

- Povezovanje mora biti možno na ravni skupin spretnosti, da se podpre ujemanje, kadar 
predlagani koncepti spretnosti dajejo preveč podrobne rezultate. 

 
EK je obravnavala naslednjo skupino vprašanj: 
1. Opredelitev učnih rezultatov za namene pilota - EK je potrdila, da pojem učnih rezultatov sledi 
opredelitvi in utemeljitvi priporočila EOK za leto 2017. V okviru te opredelitve je EK potrdila, da je 
mogoče preizkusiti tudi zelo podroben seznam posebnih poklicnih znanj/veščin ali dejavnosti. Nabori 
učnih rezultatov niso del tega pilotnega projekta in jih ne bi smeli upoštevati. 
 
2. Povezovanje odnosov - EK je pojasnila, da je treba dati prednost natančnim ujemanjem (med 
posameznimi subjekti učnih rezultatov in ESCO spretnostmi), države pa naj uporabijo širša in ožja 
ujemanja, če to upravičuje vsebina kvalifikacije. V okviru tega pristopa ni nobene količinske omejitve 
veščin, ki jih je mogoče prilagoditi posameznemu učnemu izidu. EK je tudi pojasnila, da sodelovanje z 
enim samim učnim izidom za celotno kvalifikacijo ni priporočljivo, saj to ne bi služilo namenu pilota za 
preizkušanje učnih rezultatov, kakršni obstajajo. Ena sama enota učnih rezultatov za celotno 
kvalifikacijo ne bi podprla niti nadaljnjega razvoja algoritma za ujemanje. EK je poudarila, da je 
človekovo posredovanje del metodologije povezovanja in da bo povezovanje velikega števila 
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kvalifikacij s spretnostmi ESCO omogočilo izboljšanje natančnosti rezultatov, ki jih zagotavlja orodje, 
kar bo posledično zmanjšalo človeški napor udeležencev. V ta namen je EK sodelujoče države pozvala, 
naj uporabijo tiste funkcije orodja (iskanje API-jev, predloge na podlagi strojnega učenja, brskanje po 
stebru spretnosti ESCO in predlagane poklice ESCO), ki bolje ustrezajo njihovim potrebam. Vseh štirih 
funkcij ni treba uporabljati, kljub temu pa jih je mogoče kombinirati za določitev najboljših ujemanj. 
 
3. Ujemajoči se algoritem - Sodelujoče države so poudarile, kako se zdi algoritem ujemanja bolj 
osredotočen na začetni del opisov učnih rezultatov. EK je pojasnila, da algoritem ne razlikuje med 
začetkom in koncem opisnega besedila z enakim tehtanjem vseh besed, in sodelujoče države pozvala, 
naj delijo konkretne primere takih situacij. EK je tudi pojasnila, da algoritem trenutno ne uporablja 
informacij o poklicu/domeni, v katero je vgrajena pristojnost. Za izboljšanje algoritma je Poljska 
ponudila niz 700 učnih rezultatov iz šestih držav EU, označenih v skladu s priporočilom o ključnih 
kompetencah. EK je sodelujoče države pozvala, naj izmenjajo predloge in predloge za koncepte, ki 
trenutno manjkajo v ESCO, in za izboljšave obstoječih konceptov. EK je udeležence seznanila tudi s 
tekočim delom za naslednjo različico ESCO (različica 1.1), ki vključuje kvaliteten pregled obstoječe 
taksonomije znanj in spretnosti, revizijo prečnih veščin ter dodajanje novih digitalnih in zelenih veščin. 
 
4. Jeziki - EK je pojasnila, da je izbira povezovanja v več jezikih (nacionalni jezik in angleščina ali drugi 
jezik EU) prepuščena posameznemu udeležencu in bi morala upoštevati semantične značilnosti  
različnih jezikov. 
 
5. Razdelitev besedila - EK je pojasnila, da opisov učnih rezultatov po vzpostavljenih povezanih odnosih 
ni mogoče spreminjati, saj algoritem ne bi mogel reproducirati teh povezav za novo besedilo. Če želijo 
udeleženci spremeniti besedilo kvalifikacije, je priporočljivo izvoziti že vzpostavljene povezave, da ne 
bi izgubili opravljenega dela. Na zahtevo Nizozemske bo izboljšana funkcionalnost razdelitve besedila, 
tako da pri samodejnem razdeljevanju besedila ne bodo upoštevane okrajšave in ločila. 
 
6. Povezovanje uporabniškega vmesnika orodja - Sodelujoče države so priporočale uvedbo filtrov za 
predloge in predloge, ki temeljijo na strojnem učenju, na podlagi iskanja po API-ju, kot je funkcija 
iskanja na podlagi ključnih besed ali vrste spretnosti (znanja ali spretnosti). EK se je seznanila z 
izboljšavami uporabniškega vmesnika, ki so jih predlagali udeleženci, kot je razširitev drsnika, in bo te 
zahteve izvedla v naslednji različici orodja. 
 
7. Povezava z registrom nabora podatkov o kvalifikacijah (QDR) - EK je pojasnila, da orodje za 
povezovanje še ni povezano s QDR. Zato se spremembe nabora podatkov o kvalifikacijah v QDR ne 
odražajo samodejno v projektu povezovanja. Če želijo udeleženci preizkusiti dodatne kvalifikacije, 
morajo predložiti posodobljen seznam in podatki bodo ročno naloženi v orodje. EK bo ocenila tehnično 
izvedljivost nalaganja kvalifikacij s predhodno povezanimi koncepti, saj posamezni učni rezultati 
trenutno niso ločeno opredeljeni. 
 
EK bo udeležence pozvala, naj pisno soglašajo z izmenjavo svojih kontaktnih podatkov z drugimi 
udeleženci projekta. Udeleženci so vabljeni, da zaključijo povezovanje do konca decembra 2020. Druga 
delavnica, na kateri bodo razpravljali o rezultatih povezovanja in predstavili posodobljeno različico 
informacijskega orodja, je okvirno predvidena za januar 2021. Države bodo vabljene, da preizkusijo 
posodobljeno različico orodja. z več kvalifikacijami. 
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Aktualni pobudi Evropske komisije za krepitev sodelovanja med gospodarstvom in 
višjimi strokovnimi šolami 
Evropska komisija je 1. julija 2020 objavila dve zelo pomembni pobudi, ki ponujata veliko priložnosti za 
krepitev sodelovanja med gospodarstvom (svetom dela) in višjimi strokovnimi šolami: 
1. Podpora zaposlovanju mladih: most do delovnih mest za prihodnje generacije. Pobuda je dostopna 
na povezavi https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1193. 
2. Evropski program spretnosti za trajnostno konkurenčnost, družbeno pravičnost in odpornost. 
Dokument je dostopen na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196. 
 

Skupnost VSŠ predstavila slovensko višješolsko 
strokovno izobraževanje 
Skupnost VSŠ je na povabilo Evropske komisije in MIZŠ javnosti 
predstavila slovenski višješolski strokovni izobraževalni sistem 
ter spletno aplikacijo za upravljanje PRI z nazivom Apprentice 
Track kot inovativni prispevek k digitalizaciji višjega strokovnega 
šolstva. Predstavitev se je odvijala 17. julija 2020 v okviru 
dogodka ET 2020 Delovne skupine za inovacije in digitalizacijo 
pod naslovom Spodbujanje visokokakovostnega PSI in 
višješolskega izobraževanja VET 2018–2020 v organizaciji Evropske komisije. 
 
Program dogodka najdete na https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/07/Agenda-
Webinar_F.pdf. 
Predstavitev najdete na https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/ET-2020-
17_07_2020.pdf. 
 

Europass za digitalne listine 
V Sloveniji je kar 19.430 registriranih uporabnikov novega portala 
Europass, ki je bil vzpostavljen 1. julija 2020. Kot podporno storitev 
Europass, Evropska komisija razvija tehnično infrastrukturo Europass za 
digitalne listine (EDCI), s čimer želi podpreti učinkovitost in varnost pri 
prepoznavanju listin po vsej Evropi z omogočanjem overjanja digitalnih 
listin. 
 
Digitalna listina je dokumentirana izjava, ki vsebuje trditve o osebi, ki jih izda izobraževalna organizacija 
po opravljenem izobraževanju oz. usposabljanju (sem sodijo tudi diplome). Vsebuje informacije o 
spretnostih in kvalifikacijah, kot določa Europass. EDCI zagotavlja varen, zaupanja vreden in odporen 
sistem proti goljufijam ter omogoča zasebnost in zaščito podatkov. Najpomembneje je, da je listine 
ene države članice mogoče razumeti in preveriti v kateri koli drugi. Učenci, delodajalci, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja ter drugi organi bodo lahko preverili, ali so spričevala in druge 
kvalifikacije veljavne in verodostojne. Z uporabo infrastrukture imajo institucije enostaven dostop do 
osnovnih informacij na spričevalu ali kvalifikaciji. 
 
Skupnost VSŠ in višje strokovne šole smo bili povabljeni k pilotnemu izvajanju ‘Implementing the 
Europass Digital Credentials Infrastructure (EDCI)’, ki se je pričelo v septembru 2020. K testiranju so 
prestopile: 

➢ GEA College CVŠ, 
➢ Šolski center Novo mesto, 
➢ Prometna šola Maribor, 
➢ Višja strokovna šola Academia. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1193
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196
https://www.skupnost-vss.si/apprentice-track/
https://www.skupnost-vss.si/apprentice-track/
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/07/Agenda-Webinar_F.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/07/Agenda-Webinar_F.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/ET-2020-17_07_2020.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/ET-2020-17_07_2020.pdf


                                                                            

                                                                                                             Živi svoje sanje, ciljaj višje! 

 

 
SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2020  stran 91 

 

 
 
Testiranje poteka po naslednjih korakih: 

➢ Urejanje kvalificiranega elektronskega žiga posameznih VSŠ. 
➢ Predstavitev orodja EDCI VSŠ. 
➢ Določitev obsega testiranja podatkov in načina obdelave podatkov za uvoz v EDCI. 
➢ Poročanje in reševanje tehničnih težav. 
➢ Srečanje Skupnosti VSŠ s Skupino za pripravo ANDI (MIZŠ) in srečanje s Projektno skupino za 

razvoj pobude Europass (CPI in MIZŠ). 
➢ Predstavitev Europassa in rezultatov testiranja EDCI na Evropskem tednu poklicnih spretnosti. 
➢ Priprava končnega poročila o testiranju za MIZŠ. 

 
Prvi rezultati testiranja so pokazali: 

➢ Za izdajo digitalnih listin bo potrebno spremeniti trenutni Pravilnik o izdaji javnih listin v višjem 
strokovnem izobraževanju, ki je podlaga za izdajo diplom in diplomskih listin. 

➢ EDCI omogoča vnos vseh podatkov, ki so trenutno potrebni za izdajo diplome in priloge k 
diplomi. Potrebno je dobro razumevanje terminologije za pravilen vnos podatkov ter ustrezna 
podpora tehnične ekipe EDCI. 

➢ Potrebno bo pripraviti avtomatski prenos podatkov iz ustreznega programa šole v obliki cvs za 
vnos v EDCI. 

➢ Grafična podoba višješolske diplome ni skladna z obstoječo predlogo EDCI, tehnična ekipa EDCI 
je pripravila možnost za vnos določenih grafičnih elementov ter s tem omogočila določene 
prilagoditve. 

 
Več informacij o projektu je dostopno na spletni strani EK: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/europass/europass-digital-credentials-infrastructure. 
 
Rezultati testiranja so bili predstavljeni na 2 dogodkih: 
-  4. 11. 2020 v sklopu Evropskega tedna poklicnih spretnosti na delavnici Europass and Digital 
credentials, 
-   26. 11. 2020 na srečanju nacionalne projektne skupine Europass. 
 

https://ec.europa.eu/futurium/en/europass/europass-digital-credentials-infrastructure
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Nacionalna kontaktna točka Evropskega tedna poklicnih spretnosti 
Septembra je s strani Evropske komisije Skupnost VSŠ bila imenovana za Nacionalno kontaktno točko 

Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2020. Nacionalne 
kontaktne točke so ključne organizacije, ki delujejo na 
področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v 
državi, ki jo zastopajo, ki želijo igrati bolj aktivno vlogo, in 
sicer tako, da spodbujajo lokalne deležnike poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja k sodelovanju na 
dogodkih/dejavnostih po Evropi, ki bi bili povezani z ETPS. 

 

Evropski teden poklicnih spretnosti (ETPS) 2020 
ETPS 2020 je bil tudi letos v središču pozornosti z dobro medijsko pokritostjo in impresivnim dosegom 
na družbenih medijih. Vsi smo zaslone zapustili z navdihom in motivacijo, ki jo je ta dogodek ustvaril 
pri vseh, ki sodelujejo pri spodbujanju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Samo 
na prireditve in srečanja tekom ETPS se je prijavilo skoraj 4000 ljudi. Poleg glavnih dogodkov tedna 
ETPS je bilo v 39 državah registriranih 1241 dogodkov, ki so dosegli 3,9 milijona ljudi. ETPS ocenjujemo 
kot odlično priložnost, da v praksi vidimo najboljše iz poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja, navdušili pa so nas strast in angažiranost vseh, ki so sodelovali. Ob tem dodajmo, da se 
je Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Evropske komisije v pismu 
osebno zahvalil generalni sekretarki Jasmini Poličnik in vodji razvoja Skupnosti VSŠ Alicii Leonor Sauli 
Miklavčič za njuna prispevka k spletnemu ETPS 2020. 
 
Dogodke in aktivnosti ETPS 2020lahko še vedno ogledate na: https://ec.europa.eu/social/vocational-
skills-week/. 
 

BIC Ljubljana prejel nagrado odličnosti na področju inovativnih ponudnikov 
Z veseljem in ponosom sporočamo, da je Biotehniški izobraževalni center Ljubljana prejel nagrado 
odličnosti na področju inovativnih ponudnikov v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti. 
 
Cilj nagrade “VET Innovators Award” je prepoznati izvajalca poklicnega in strokovnega izobraževanja 
in usposabljanja, ki z inovativnimi praksami prispeva k odličnosti na svojem področju. Za nagrado so se 
v evropskem finalu pomerili s konzorcijem poklicnih in strokovnih šol iz Finske. 
 
BIC Ljubljana si z napredkom in razvojem prizadeva zagotoviti odlične pogoje za pridobivanje sodobnih 
poklicnih spretnosti in znanj. V svojih programih izvajajo številne aktivnosti. Eno izmed teh (šolsko 
mikro-pivovarno) so predstavili v posebnem 
predstavitvenem videu. V prijavi so predstavili tudi 
študente živilstva in prehrane na BIC Ljubljana, ki so 
razvili Newdels, pšenične durum testenine z ječmenovimi 
tropinami, ki nastanejo pri procesu proizvodnje piva in 
sicer končajo kot odpadek. V končnem izdelku 
predstavljajo kar 18 odstotkov končne mase. Z njimi so 
na tekmovanju Ecotrophelia 2019 osvojili bronasto 
priznanje, na mednarodnem tekmovanju EIT Food 
Innovation prizes pa srebrno. 
 
Razglasitev nagrajencev s pričetkom na 1:17:50 si lahko pogledate na: 
https://www.youtube.com/watch?v=9N7dTO4uneg&feature=youtu.be&ab_channel=CecoformaEven
t%26Communication.  

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://www.skupnost-vss.si/evsw2020/
https://www.youtube.com/watch?v=ljNcLSv7FPM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9N7dTO4uneg&feature=youtu.be&ab_channel=CecoformaEvent%26Communication
https://www.youtube.com/watch?v=9N7dTO4uneg&feature=youtu.be&ab_channel=CecoformaEvent%26Communication


                                                                            

                                                                                                             Živi svoje sanje, ciljaj višje! 

 

 
SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2020  stran 93 

5. PROJEKTI ERASMUS+ PROGRAMA 
 

 

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

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

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

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

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

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

prototipom. 
➢ Izobraževanja za uporabnike. 

 
Pridobili smo sredstva v višini 223.812 €. Projekt traja od 1. septembra 2017 do 30. novembra 2020. 
 
KONČNI REZULTATI PROJEKTA SO DOSTOPNI NA POVEZAVI https://apprenticetrack.eu/outputs/.  
 
IO1 – INDIKATORJI IN KAZALNIKI UPRAVLJANJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V tem rezultatu je predstavljeno Poročilo kazalnikov in meril, ki temeljijo na določenih vložkih, procesih 
in učinkih za sisteme vodenja PRI v Sloveniji, na Hrvaškem in Češkem, vključno z vsemi 
dokumentiranimi in neformalnimi procesi za PRI, anketami, opravljenimi med študenti, delodajalci in 
TSI institucijami ter podatki, zbrani na podlagi najboljših praks (nacionalnih in EU). Poročilo služil kot 
podlaga za pripravo prototip za spremljanje in upravljanje PRI in za program usposabljanja za mentorje 
v podjetjih. 

➢ Poročilo o kazalnikih za spremljanje in merjenje PRI: https://apprenticetrack.eu/wp-
content/uploads/sites/17/2019/06/Indicators-Measurement-Criteria_published.pdf. 

➢ Poročilo recenzentov: https://apprenticetrack.eu/wp-
content/uploads/sites/17/2019/06/Annex-1-IO1A5-Peer-Review-of-Indicators-
Measurement-Criteria.pdf.  

 
IO2 – TEHNOLOŠKA APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Če se postopki vodenja PRI izvajajo povsem ročno, je to zelo zamudno in neučinkovito, zlasti če se 
takšni procesi izvajajo v večjem obsegu. Pripravili standard metapodatkov, ontologijo in nabor 
povezanih tehnologij, ki omogočajo samodejno izmenjavo informacij med institucijami TSI, podjetji in 
študenti. 

https://apprenticetrack.eu/outputs/
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2019/06/Indicators-Measurement-Criteria_published.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2019/06/Indicators-Measurement-Criteria_published.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2019/06/Annex-1-IO1A5-Peer-Review-of-Indicators-Measurement-Criteria.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2019/06/Annex-1-IO1A5-Peer-Review-of-Indicators-Measurement-Criteria.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2019/06/Annex-1-IO1A5-Peer-Review-of-Indicators-Measurement-Criteria.pdf
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➢ Začetna raziskava o obstoječih sistemih za spremljanje praktičnega izobraževanja: 
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2020/11/IO2A1-Identification-of-
Technologies.pdf. 

➢ Poročilo o standardu zahtevanih metapodatkov: https://apprenticetrack.eu/wp-
content/uploads/sites/17/2020/11/IO2A1-Identification-of-Technologies.pdf. 

➢ Poročilo o ontologiji aplikacije: https://apprenticetrack.eu/wp-
content/uploads/sites/17/2020/11/Ontology-Report_review.pdf.   

➢ Tehnološki zemljevid aplikacije: https://apprenticetrack.eu/wp-
content/uploads/sites/17/2020/11/IO2A4-Technological-Roadmap.pdf. 

➢ Prototip aplikacije Apprentice Track: http://194.249.228.146/pages/login. 
 
IO3 – USPOSABLJANJE ZA UPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Pri praktičnem izobraževanju ne gre le za orodja, temveč tudi za kompetence oseb, ki sodelujejo pri 
vodenju PRI. Usposabljanje je zasnovano in izvedeno je po meri malih in srednje velikih podjetij in 
zajema naslednje teme: ključne značilnosti PRI, vključevanje PRI v strateško načrtovanje delovne sile, 
pridobivanje podpore kolegov in višjih vodstvenih kadrov, iskanje pravega študenta, priprava PRI 
sporazuma in pogodbo, upravljanje, mentorstvo in podporo študentu, ocenjevanje uspešnosti in 
vključevanje študentov v podjetje. 

➢ Dostopno gradivo za izvedbo usposabljanja (učbenik in delovni zvezek za udeležence, priročnik 
za voditelje, predloge za voditelje): 
https://apprenticetrack.eu/outputs/course_on_apprenticeship_management/. 

➢ Prototip aplikacije Apprentice Track za voditelje usposabljanja: 
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2020/09/10-Prototype-User-
Guideline-for-Mentors_final.pdf.   

➢ Poročila o izvedbi usposabljanj: https://apprenticetrack.eu/wp-
content/uploads/sites/17/2021/01/Porocilo_o_izvedbi_tecaja_final.pdf.  

 
Oddano je bilo zaključno poročilo projekta. 
 

Delavnica SMART E-Quality@WBL v sklopu konference EC-TEL 
15. septembra 2020 smo v sklopu dveh Erasmus+ projektov, 
in sicer Apprentice Track in ApprenticeshipQ, izvedlo pol-
dnevno delavnico Smart Electronic System for Quality@Work-
based: Learning – Why quality of Work-based Learning is key 
to future youth employment v okviru konference EC-TEL. 
 
Delavnica je imela dva sklopa. En sklop je predstavil prototip 
inovativnega orodja za digitalno upravljanje PRI, razvito pod 
okriljem projekta Apprentice Track. Prototip ima naslednje 

komponente: upravljanje identitete, oblikovanje PRI, spremljanje podrobnosti o PRI, dodeljevanje in 
dokumentiranje učnih dejavnosti med PRI, povratne informacije in ocenjevanje, ocenjevanje in 
poročanje ter baza podatkov končnih potrdil. Spletna platforma za podporo spremljanju in ocenjevanju 
PRI: 

➢ Podpira digitalno preobrazbo v ustanovah TSI (je okolju prijazna); 
➢ Vzpostavlja zahteve, da študentje poročajo o napredku; 
➢ Beleži ocenjevanje napredka in izvajanje PRI študenta; 
➢ Pomaga podjetjem pri lažjem razumevanju učnih kompetenc v okviru poslovnih spretnosti; 
➢ Daje študentom boljše razumevanje svojega položaja in več priložnosti za izboljšanje; 
➢ Spodbuja koristi (podjetjem, študentom); 

https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2020/11/IO2A1-Identification-of-Technologies.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2020/11/IO2A1-Identification-of-Technologies.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2020/11/IO2A1-Identification-of-Technologies.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2020/11/IO2A1-Identification-of-Technologies.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2020/11/Ontology-Report_review.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2020/11/Ontology-Report_review.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2020/11/IO2A4-Technological-Roadmap.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2020/11/IO2A4-Technological-Roadmap.pdf
http://194.249.228.146/pages/login
https://apprenticetrack.eu/outputs/course_on_apprenticeship_management/
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2020/09/10-Prototype-User-Guideline-for-Mentors_final.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2020/09/10-Prototype-User-Guideline-for-Mentors_final.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2021/01/Porocilo_o_izvedbi_tecaja_final.pdf
https://apprenticetrack.eu/wp-content/uploads/sites/17/2021/01/Porocilo_o_izvedbi_tecaja_final.pdf
https://www.skupnost-vss.si/apprentice-track/
https://www.skupnost-vss.si/projekt-apprenticeshipq/
http://www.ec-tel.eu/index.php?id=957
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➢ Nudi dokazila o učnih izidih in postavlja učne izide v jedro PRI izkušnje. 
 
Testirali smo funkcionalnosti pametnega elektronskega sistema za kakovostno učenje na delovnem 
mestu na podlagi pripravljenih scenarijev za 3 skupine, od katerih ima vsaka vlogo enega od naslednjih 
deležnikov PRI: 

➢ študentov 
➢ podjetja, zlasti MSP (mentorji) 
➢ izobraževalne ustanove (organizatorji / nadzorniki WBL) 

 
Po testiranju smo zbrali vtise, informacije o uporabnosti, celovitosti in priporočila za izboljšanje. 
 

Zaključna konferenca projekta Apprentice Track – Pametna PRIhodnost 
Partnerji projekta Apprentice Track (Apprentice Track – Management Tools for Meaningful 
Apprenticeships) so 26. novembra 2020 med 10.00 in 12.00 preko ZOOMa organizirali zaključno 
konferenco “Shaping the future of SMART Work-Based Learning” oz. “Pametna PRIhodnost“. 
Konferenci je prisostvovalo 163 udeležencev. 
 
Tema dogodka je bila digitalizirano vodenje, spremljanje in merjenje praktičnega izobraževanja in sicer: 
Praktično izobraževanje na ravni višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja (TSI) študentom 
omogoča, da pridobijo nova znanja in spretnosti tako na 
delovnem mestu kot tudi zunaj njega, hkrati pa podjetjem 
zagotavljajo zanesljiv način za ocenjevanje in oblikovanje 
potencialnih bodočih zaposlitev. Kljub jasnim prednostim 
praktičnega izobraževanja je sistem izjemno zahtevno voditi, 
saj se učne potrebe študentov in potrebe določenih podjetij 
izredno težko uskladijo, zlasti kadar organizacije potrebujejo 
veliko število študentov in posledično tudi podatkov. 
 
Konferenca je imela sledeči program: 

- Pozdravne besede predsednika Skupnosti VSŠ (g. Egon Pipan), generalnega sekretarja 
EURASHE – Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu (g. Michal Karpišek), vršilke 
dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 
odraslih (mag. Nataša Kranjc) 

- Osrednji govor g. Norberta Schöbela, Evropska komisija, GD za zaposlovanje, 
- Predstavitev projekta “Talent Journey” (ga. Adrijana Hodak), 
- Predstavitev rezultatov projekta Apprentice Track (ga. Alicia Leonor Sauli Miklavčič), 
- Panelna razprava: g. Adam Gajek (EUROCHAMBRES, Združenje evropskih gospodarskih 

zbornic), ga. Nina de Winter (ESU, Evropska študentska organizacija) in ga. Irene SHERIDAN 
(Cork Institute of Technology, Irska). 

 
Posnetek zaključne konference je objavljen na: 
https://www.youtube.com/watch?v=FPAcJRiJAnw&t=21s. 
Predstavitve govorcev so dostopne na: 
https://drive.google.com/drive/folders/1zqho8RUpoixT3TBRwV7XwuhEh1I2wRNz. 
 

Raziskovalna konferenca Pedagoškega inštituta - Raziskovanje v vzgoji in 
izobraževanju: Medsebojni vpliv raziskovanja in praks 
Tudi v letu 2020 so Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije ter 
Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 
organizirali 5. znanstveno konferenco z naslovom »Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«. Osnovni 
cilj znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija 

https://www.skupnost-vss.si/apprentice-track/
https://www.youtube.com/watch?v=FPAcJRiJAnw&t=21s
https://drive.google.com/drive/folders/1zqho8RUpoixT3TBRwV7XwuhEh1I2wRNz


                                                                            

                                                                                                               Živi svoje sanje, ciljaj višje! 

 SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2020  stran 96 

ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja 
nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi raziskovalni in praktični vidik vzgoje in 
izobraževanja, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve. Konferenca je 
potekala 9. in 10. septembra 2020, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, 
Ljubljana).  Na dvodnevni konferenci, je bilo predstavljenih 51 prispevkov ter 3 panelne razprave. Na 
osrednjem delu konference sta kot vabljena predavatelja sodelovala dr. Sonja Rutar s Pedagoške 
fakultete Univerze na Primorskem ter mag. Ivan Lorenčič iz II. gimnazije Maribor, konferenca pa se je 
zaključila z okroglo mizo z naslovom “Izobraževanje na daljavo II – Nadzorovanje in kaznovanje?”. S 
strani Skupnosti VSŠ je na konferenci sodelovala Jasmina Poličnik s prispevkom  ApprenticeTrack kot 
učinkovito IKT-orodje za vodenje, spremljanje in merjenje praktičnega izobraževanja. V sklopu 
predstavitve je bilo izpostavljana nuja po dodatnem izobraževanju tudi organizatorjev praktičnega 
izobraževanja in kako je bil zanje oblikovan poseben program izobraževanja skozi projekt CiljajVišje! 
tudi z namenom predstavitve aplikacije Apprentice Track. 
 
Na podlagi končnih rezultatov projekta ApprenticeTrack je Skupnost VSŠ pripravila tudi program za 
organizatorje praktičnega izobraževanja, katerega izvedba je sofinancirana iz projekta CiljajVišje! (gl. 
projekt 4.3). 
 
V letu 2020 smo v okviru projekta izvedli 86 sestankov, multiplikativnih dogodkov, usposabljanj in 
predstavitev. Več o projektu je na voljo na spletni strani https://apprenticetrack.eu/.  
 
 

APPRENTICESHIPQ 
 
V okviru terciarnega strokovnega izobraževanja (TSI), ki je vez med poklicnim in 
visokošolskim izobraževanjem, se za nadzor kakovosti pogosto uporabljajo orodja, 
namenjena visokošolskemu izobraževanju, kar pomeni, da se praktično izobraževanje 
težje umesti v okvir sistema QA. 
 
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. 

https://apprenticetrack.eu/
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➢ Podpirati stalni strokovni razvoj mentorjev v podjetju in izboljševanje njihovih delovnih 
pogojev. 

 
Aktivnosti bomo izvedli s ciljem: 

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

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

➢ opredelitev dejavnikov, ki jih zainteresirane strani štejejo za bistvene za kvalitetno upravljanje 
znotraj strateškega partnerstva, 

➢ zagotavlja vrsto primerov najboljše prakse za kvalitetno upravljanje v izobraževalnih ustanovah 
in na lokacijah za usposabljanje / umestitve, 

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

 
KONČNI REZULTATI PROJEKTA SO DOSTOPNI NA POVEZAVI https://apprenticeshipq.eu/outputs/.   
 
IO1 – KATEGORIZACIJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN OPIS ZNAČILNOSTI 
Kategorizacija PRI in opis značilnosti pomaga prepoznati različne vrste PRI v Evropi, uskladiti dialog med 
deležniki in med državami ter olajšati sheme mobilnosti in priznavanja. 

➢ Karakteristike praktičnega izobraževanja: https://apprenticeshipq.eu/wp-
content/uploads/sites/3/2020/08/Types-and-Typology-of-Apprenticeships_v4.pdf.  

➢ Poročilo o tipologijah praktičnega izobraževanja: https://apprenticeshipq.eu/wp-
content/uploads/sites/3/2020/08/Types-and-Typology-of-Apprenticeships_v4.pdf.  

➢ Matrica za kakovostno upravljanje praktičnega izobraževanja: https://apprenticeshipq.eu/wp-
content/uploads/sites/3/2020/08/Quality-Management-Matrix-for-Apprenticeships_v3.pdf.  

➢ Primeri dobrih praks: https://apprenticeshipq.eu/a-categorization-of-apprenticeships-and-
the-description-of-its-characteristics/.   

 
IO2 – STANDARDNE ZAHTEVE ZA UPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Ta dokument objektivno združuje najosnovnejše potrebe in pričakovanja, ki jih morajo upoštevati tako 
visokošolske ustanove kot podjetja med PRI, da bi zagotovili kakovost izvajanja PRI. 

➢ Rezultati raziskave, dostopne na povezavi https://apprenticeshipq.eu/a-requirements-
standard-survey/.  

➢ Poročilo o kazalnikih kakovosti praktičnega izobraževanja: https://apprenticeshipq.eu/wp-
content/uploads/sites/3/2020/10/Report-O3_v2.pdf.  
 

IO3 – ORODJE ZA UPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Spletno ocenjevalno orodje ApprenticeshipQ je polavtomatski spletni kontrolni seznam, ki vodi 
uporabnika skozi ugotavljanja skladnosti z merili kakovosti ApprenticeshipQ in daje objektivna poročila 
o rezultatih. Uporablja se lahko za ocenjevanje izobraževalnih organizacij, ki ponujajo PRI, in njihovih 
partnerskih podjetij, ki zagotavljajo PRI. 

➢ Spletno orodje za (samo)ocenjevanje na področju kakovosti upravljanja praktičnega 
izobraževanja: https://apprenticeshipq.eu/satool/. 

 
IO4 – PRIROČNIK ZA IZOBRAŽEVALNE USTANOVE 
V priročniku so našteta in pojasnjena merila kakovosti za izobraževalne ustanove. Vsako merilo in 
njegova pomembnost je na kratko povzeta in nato podrobno opisana z uporabo ustreznih merilnih 
kazalnikov. Ustrezne podpostavke natančno ponazarjajo, kaj merila kakovosti pomagajo prepoznati, že 
obstoječe dokumentirane informacije, možnosti za izboljšave ter uporabne predloge. 

https://apprenticeshipq.eu/outputs/
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/Types-and-Typology-of-Apprenticeships_v4.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/Types-and-Typology-of-Apprenticeships_v4.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/Types-and-Typology-of-Apprenticeships_v4.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/Types-and-Typology-of-Apprenticeships_v4.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/Quality-Management-Matrix-for-Apprenticeships_v3.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/Quality-Management-Matrix-for-Apprenticeships_v3.pdf
https://apprenticeshipq.eu/a-categorization-of-apprenticeships-and-the-description-of-its-characteristics/
https://apprenticeshipq.eu/a-categorization-of-apprenticeships-and-the-description-of-its-characteristics/
https://apprenticeshipq.eu/a-requirements-standard-survey/
https://apprenticeshipq.eu/a-requirements-standard-survey/
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Report-O3_v2.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Report-O3_v2.pdf
https://apprenticeshipq.eu/satool/
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➢ Priročnik za upravljanje praktičnega izobraževanja za izobraževalne ustanove: 
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/Quality-Apprenticeships-
A-Manual-for-Educational-Institutions.pdf.  

 
IO5 – PRIROČNIK ZA PODJETJA 
V priročniku so našteta in pojasnjena merila kakovosti za podjetja. Vsako merilo in njegova 
pomembnost je na kratko povzeta in nato podrobno opisana z uporabo ustreznih merilnih kazalnikov. 
Ustrezne podpostavke natančno ponazarjajo, kaj merila kakovosti pomagajo prepoznati, že obstoječe 
dokumentirane informacije, možnosti za izboljšave ter uporabne predloge. 

➢ Priročnik za upravljanja praktičnega izobraževanja za podjetja: 
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/Quality-Apprenticeships-
A-Manual-for-Placement-Providers-1.pdf. 

➢ Poročilo o razvoju priročnikov: https://apprenticeshipq.eu/wp-
content/uploads/sites/3/2020/10/Report-O4_O5_v2.pdf. 

 
IO6 – VODIČ ZA PRENOSLJIVOST (primerjalna analiza s podobnimi orodji) 
Vodič za prenosljivost prikazuje primerjalno analizo meril kakovosti ApprenticeshipQ z drugimi 
evropskimi in mednarodnimi orodji za priznavanje izobraževanja ter priporočila za uskladitev in 
integracijo. 

➢ Vodič za prenosljivost in harmonizacijo podobnih orodij, dostopen na 
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/AppQ-O6-Harmonisation-
and-translation-guide_v6.pdf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na virtualnem srečanju o priročnikih za PRI sodelovalo 20 udeležencev 
Dne 22. aprila 2020 smo v sklopu projekta ApprenticeshipQ z 
mentorji izvedli virtualno srečanje o priročnikih za praktično 
izobraževanje. 
Kljub izrednim razmeram se je srečanja udeležilo 20 mentorjev, ki 
smo jim predstavili osnutek priročnika ter zbrali njihove odzive in 
komentarje. 

https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/Quality-Apprenticeships-A-Manual-for-Educational-Institutions.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/Quality-Apprenticeships-A-Manual-for-Educational-Institutions.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/Quality-Apprenticeships-A-Manual-for-Placement-Providers-1.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/Quality-Apprenticeships-A-Manual-for-Placement-Providers-1.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Report-O4_O5_v2.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Report-O4_O5_v2.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/AppQ-O6-Harmonisation-and-translation-guide_v6.pdf
https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/AppQ-O6-Harmonisation-and-translation-guide_v6.pdf
https://www.skupnost-vss.si/projekt-apprenticeshipq/
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V sklopu projekta ApprenticeshipQ izvedeno že drugo virtualno izobraževanje 
V četrtek, 23. aprila 2020, smo v sklopu projekta ApprenticeshipQ z 
organizatorji praktičnega izobraževanja izvedli virtualno srečanje o 
priročnikih za PRI. 
Srečanja se je udeležilo 36 organizatorjev PRI, katerih komentarji so bili 
upoštevani v naslednjih fazah nadgradnje priročnika. 
 

Na 3. virtualnem srečanju o priročnikih za PRI sodelovali študentje 
V petek, 24. aprila 2020, smo v sklopu projekta 
ApprenticeshipQ s študenti izvedli virtualno srečanje o 
priročnikih za praktično izobraževanje. 
Virtualnega srečanja se je udeležilo 12 študentov. Študentje so 
s svojimi komentarji poskrbeli za dodano vrednost k 
priročniku, saj predhodno niso bili načrtovani za sodelovanje v 
tej aktivnosti. 

 

Zaključna konferenca projekta 
Spletna zaključna konferenca je bila organizirana v okviru projekta ApprenticeshipQ in sicer 27. avgusta 
2020.  
 
Podatki o zaposljivosti v Evropi kažejo, da se znatno število mladih med prehodom iz izobraževanja v 
službo sooča z izzivi in da med povpraševanjem in ponudbo delovne sile obstajajo neskladja v znanjih 
in spretnostih. Pomanjkanje delovnih ali praktičnih izkušenj zlasti postane resna ovira za mlade, da 
vstopijo na trg dela. Obetaven način za soočanje s temi izzivi so različne oblike povezanega 
izobraževanja in dela - ko so ta povezovanja kakovostna, spodbujajo lažji prehod mladih iz 
izobraževalnih institucij v svet dela. Vendar pa je njihovo izvajanje zapleteno in zdi se, da pomanjkanje 
evropskih smernic v podporo številnim akterjem v tem sektorju preprečuje začetek dragocenih, 
stabilnih in trajnostnih programov vajeništva. 
 
Projektni partnerji ApprenticeshipQ (AppQ) so razvili dva Priročnika za višješolske ter visokošolske 
poklicne in strokovne šole in malimi ter srednjimi podjetji (MSPji). Priročnika želita predstaviti trenutno 
stanje kakovosti na področju praktičnega izobraževanja in uporabnikom omogočili izvedbo izboljšav. 
Skupaj s priročniki je bilo pripravljeno tudi spletno orodje za nadaljnjo podporo ustanovam PHE/VSŠ in 
VS in MSPjem pri zagotavljanju kakovosti praktičnega izobraževanja. 
 
Na dogodku so bila predstavljena razvita orodja strokovni visokošolski skupnosti ter odločevalcem na 
institucionalni, nacionalni in evropski ravni, da bodo uspešne inovacije sprejeli in jih v nadalje podprli.   
 
Na dogodku so sodelovali: 

➢ Norbert Schöbel, GD za zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključevanje, Evropska komisija. 

➢ Jon Altuna, akademski prorektor univerze Mondragon. 
➢ Adam Gajek, svetovalec za politike na področju spretnosti 

pri EUROCHAMBRES, 
➢ Eva Fernandez de Labastida, vodja internacionalizacije in 

projektov, UNIBASQ, 
➢ Nina De Winter, članica izvršnega odbora, Evropska zveza 

študentov (ESU). 
 
V letu 2020 smo v okviru projekta izvedli 27 sestankov, multiplikativnih dogodkov, usposabljanj in 
predstavitev. Več o projektu je na voljo na spletni strani https://apprenticeshipq.eu/. 

https://www.skupnost-vss.si/projekt-apprenticeshipq/
https://www.skupnost-vss.si/projekt-apprenticeshipq/
https://apprenticeshipq.eu/
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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 
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).  
 

S pomočjo videov do uspešnega upravljanja PRI 
V sklopu mednarodnega projekta MentorTrain so projektni partnerji v sodelovanju z Institutom “Jožef 
Stefan” pripravili kratke videoposnetke za mentorje v podjetjih in institucijah, ki izvajajo praktično 
izobraževanje za študente višjih strokovnih šol. Video posnetke lahko trenutno najdete na: 
http://videolectures.net/MentorTrainVideos/. 
 
S pomočjo kratkih spletnih predavanj bodo mentorji pridobili potrebna znanja za uspešno upravljanje 
in spremljanje celotnega procesa praktičnega izobraževanja KORAK ZA KORAKOM. Video posnetki 
skupaj tvorijo celovit spletni tečaj za mentorje, ki želijo o praktičnem izobraževanju izvedeti več. 
 

https://www.skupnost-vss.si/mentortrain/
http://videolectures.net/MentorTrainVideos/
http://videolectures.net/MentorTrainVideos/
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Spletni videoposnetki temeljijo na pred tem pripravljenem priročniku za mentorje. Trenutno v projektu 
pripravljamo spletno stran, ki bo po modulih in sklopih omogočila mentorjem samostojno 
usposabljanje na podlagi priročnika videoposnetkov, vaj in dodatnih gradiv.  
 
V letu 2020 smo v okviru projekta izvedli 13 sestankov, multiplikativnih dogodkov in predstavitev. Več 
o projektu je na voljo na spletni strani https://mentortrain.eu/. 
 

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. 

 

Transnacionalno virtualno srečanje v sklopu projekta VET21001 
V petek, 15. maja 2020, smo v okviru projekta VET21001 (A 
standardized practical toolkit to implement the European 
Quality Assurance Framework for Vocational Education 
and Training) sodelovali na drugem transnacionalnem 
srečanju projektnih partnerjev. Srečanje, ki je potekalo 
virtualno, je trajalo med 10. in 15. uro. 
V prvi polovici srečanja so predstavniki Skupnosti VSŠ 
predstavili preliminarno verzijo končnega poročila. V 
drugem delu je sledil pogovor o strukturi prihodnjih 

intelektualnih rezultatov projekta, nadaljevanju izvajanja aktivnosti in o diseminaciji rezultatov. 
 

Objavljeno celovito poročilo “Analiza vrzeli na področju sprejetja EQAVET” v 
sklopu projekta VET21001 
V sklopu mednarodnega projekta VET21001 (A standardized practical toolkit to implement the 
European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training) so člani sekretariata 

https://mentortrain.eu/
https://vet21001.eu/
https://www.skupnost-vss.si/vet21001/
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Skupnosti VSŠ pripravili celovito poročilo z naslovom Analiza vrzeli na področju sprejetja EQAVET. 
Celovito poročilo in njegov povzetek, ki bo kmalu na voljo tudi v slovenskem jeziku, sta dostopna preko: 
https://vet21001.eu/wp-content/uploads/sites/16/2020/05/VET21001_GAP-Analyses-on-EQAVET-
Adoption_Summary-Report.pdf.   
 
Kaj so glavne ugotovitve? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povzetek poročila »Analiza vrzeli na področju sprejetja EQAVET« usklajen z 
nacionalno referenčno točko za kakovost poklicno-strokovnega izobraževanja 
V sklopu mednarodnega projekta VET21001 sta raziskovalec Miha Zimšek in vodja razvoja Skupnosti 
VSŠ Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič v torek, 9. junija 2020 gostila Sašo Grašič in Simono Črep. Saša Grašič 
na Centru RS za poklicno izobraževanje skrbi za področje kakovosti ter je vodja nacionalne referenčne 
točke za kakovost poklicno-strokovnega izobraževanja in članica evropske mreže za kakovost 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mreže EQAVET. Simona Črep je ravnateljica Srednje šola za 
strojništvo, mehatroniko in medije na Šolskem centru Celje in ima vlogo izvajalke pri procesu 
prilagoditev EQAVET. 
 
Člani sekretariata Skupnosti VSŠ so pripravili celovito poročilo in povzetek z naslovom »Analiza vrzeli 
na področju sprejetja EQAVET«. Poročilo naslavlja najpomembnejše težave, s katerimi se uporabniki 
srečujejo in soočajo med poskusom razumevanja, izvajanja in vrednotenja programa EQAVET v 
izobraževalnih organizacijah. Osnutek povzetka analize so udeleženci sestanka pregledali in 
predebatirali ter pripravili posodobljeno verzijo na podlagi komentarjev strokovnjakinj. Posodobljena 
verzija je na vertikali terminološko usklajena s standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v 
evropskem visokošolskem prostoru (ESG).  
 
Povzetek poročila: https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/VET21001_Povzetek-
porocila.pdf.  
 
Trenutno pa v projektu pripravljamo Kurikulum za strokovnjake ter pedagoška orodja in gradiva za 
pridobitev potrebnih kompetenc. 
 
V letu 2020 smo v okviru projekta izvedli 12 sestankov in predstavitev. Več o projektu je na voljo na 
spletni stran: https://vet21001.eu/. 

https://vet21001.eu/wp-content/uploads/sites/16/2020/05/VET21001_GAP-Analyses-on-EQAVET-Adoption_Summary-Report.pdf
https://vet21001.eu/wp-content/uploads/sites/16/2020/05/VET21001_GAP-Analyses-on-EQAVET-Adoption_Summary-Report.pdf
https://www.skupnost-vss.si/vet21001/
https://vet21001.eu/wp-content/uploads/sites/16/2020/05/VET21001_Gap-Analyses-on-EQAVET-Adoption_Full-Report.pdf
https://vet21001.eu/wp-content/uploads/sites/16/2020/05/VET21001_Gap-Analyses-on-EQAVET-Adoption_Full-Report.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/VET21001_Povzetek-porocila.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/VET21001_Povzetek-porocila.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/09/VET21001_Povzetek-porocila.pdf
https://vet21001.eu/
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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. 
➢ 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. 
 

Vprašalnik za vodje izobraževalnih institucij v sklopu projekta QA LEAD 
Vprašalnik v okviru evropskega projekta QA Lead je 
namenjen direktorjem in ravnateljem izobraževalnih 
institucij, saj je njegov cilj podpreti vodje višjih 
strokovnih in visokošolskih zavodov ter centrov za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje pri čim 
boljšem izkoristku, ki ga lahko pridobijo s procesom 
zagotavljanja kakovosti. Dobljene podatke bomo 
uporabili za pripravo priročnika za zagotavljanje 
kakovosti in module za spletno usposabljanje, 
namenjene vodjem izobraževalnih institucij. Več 

informacij bo kmalu dosegljivih na projektnem spletišču, ki je v fazi priprave. 
 

Sestanek Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ 
V četrtek, 28. 5. 2020, je preko aplikacije ZOOM 
potekal sestanek Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ. 
V drugem delu sestanka je sledila podrobna 
predstavitev rezultatov ankete v sklopu projekta QA-
LEAD. Prisotni so rezultate slovenskih respondentov 
primerjali z rezultati respondentov iz držav članic 
projektnega partnerstva ter skušali osmisliti zaznane 
diskrepance. Več o rezultatih fokusne skupine v 
poglavju RN 2020-2025.  
 

https://qalead.eu/
https://www.skupnost-vss.si/qa-lead/
https://www.skupnost-vss.si/qa-lead/
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Srečanje ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol 
V petek, 29. maja 2020, smo preko aplikacije ZOOM izvedli 
srečanje ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol. 
Udeleženci so med drugim pregledali odprta vprašanja glede 
zaključevanja študijskega leta, obravnavali Navodila in smernice 
za izvedbo študija na daljavo v višjem strokovnem šolstvu, in se 
seznanili s preliminarnimi rezultati ankete v sklopu projekta QA-
LEAD. 
Zapisnik srečanja: https://www.skupnost-vss.si/wp-

content/uploads/2020/06/Zapisnik-SRE%C4%8CANJA-RAVNATELJEV-29-5-2020.pdf. 
 
V letu 2020 smo v okviru projekta izvedli 8 sestankov in predstavitev. Več o projektu je na voljo na 
spletni strani: https://qalead.eu/about/. 
 
 

SELFIE WBL Pilot  
 

Uvodno srečanje projekta SELFIE WBL Pilot 
V maju 2020 je Joint Research Centre (JRC) objavil razpis za 
zbiranje ponudb za izvedbo pilotnega testiranja orodja 
SELFIE, modula za praktično izobraževanje. 
 
Namen razpisa je izvesti pilotne študije SELFIE WBL v Nemčiji, 
Franciji, Poljski in na Madžarskem, da se orodje preizkusi in 
dobi povratne informacije za njegovo izboljšanje pred 

morebitnim spletnim zagonom. Natančneje, cilj je razviti, izvajati in validirati orodje SELFIE WBL, ki je 
lahko koristno za šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje, podjetja in oblikovalce politike na 
lokalni, regionalni, nacionalni ali ravni EU. 
 
EfVET je aktivno sodeloval na področju digitalizacije in izboljšane tehnologije s sodelovanjem v različnih 
delovnih skupinah, ki jih je ustanovila Evropska komisija, in prek tematske skupine, ki je bila posvečena 
tehnološkemu učenju, ter prek drugih projektov Erasmus +, katerih cilj je spodbujanje digitalizacija 
metodologij poučevanja in učenja v PIU. Ta javni razpis je bil za EfVET odlična priložnost za nadaljnje 
delo na področju digitalizacije, ki ga povezuje z delovnim učnim sektorjem, kar je zelo v skladu z našim 
strateškim načrtom za obdobje 2019–2021. 
 
Skupnost VSŠ v omenjenem projektu sodeluje kot raziskovalna institucija, ki je odgovorna za 
metodološki in raziskovalni del projekta.  
 
Uvodno srečanje je potekalo preko spleta 
22. julija 2020, udeležili so se ga predstavniki 
EfVET, nacionalni koordinatorji, partnerji v 
projektu, predstavniki Evropske komisije 
(DG EMPL) in JRC. 
 
 
 
 

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/06/Navodila-za-prilagajanje-%C5%A1tudija-na-daljavo-v-vi%C5%A1jem-strokovnem-%C5%A1olstvu.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/06/Navodila-za-prilagajanje-%C5%A1tudija-na-daljavo-v-vi%C5%A1jem-strokovnem-%C5%A1olstvu.pdf
https://www.skupnost-vss.si/qa-lead/
https://www.skupnost-vss.si/qa-lead/
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/06/Zapisnik-SRE%C4%8CANJA-RAVNATELJEV-29-5-2020.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2020/06/Zapisnik-SRE%C4%8CANJA-RAVNATELJEV-29-5-2020.pdf
https://qalead.eu/about/
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Drugo partnersko srečanje v okviru projekta SELFIE WBL 
V četrtek, 3. septembra 2020 sta člana Skupnosti VSŠ Alicia Leonor Sauli Miklavčič in Miha Zimšek v 
okviru projekta SELFIE WBL sodelovala na partnerskem srečanju sodelujočih v projektu za pilotno 
uvajanje orodja SELFIE WBL. Spletni seminar je organiziralo evropsko združenje EfVET, na njem pa so 
poleg Skupnosti VSŠ sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega raziskovalnega 
središča, ETF, Nemčije, Francije, Poljske, Madžarske, Turčije, Srbije, Črne Gore, Romunije in Gruzije. 
 
Dnevni red drugega sestanka: 

➢ Dobrodošlica in uvod 
➢ Sporočila deležnikov 
➢ Orodje SELFIE: uvod in pregled 
➢ Dodatek orodja SELFIE za namene PRI oz. PUD 
➢ Orodje SELFIE WBL: pregled 
➢ Razno 

 
Skupnost VSŠ, ki v projektu sodeluje kot nosilka 
raziskovalnega dela, je udeležencem predstavila potek 
raziskave, kvalitativni del raziskave in pripravljeni vodnik za nacionalne koordinatorje z ustreznimi 
navodili. 
 

Člana Skupnosti VSŠ v okviru projekta SELFIE WBL sodelovala na spletnem 
seminarju francoskega koordinatorja 
V ponedeljek, 14. septembra 2020 sta člana Skupnosti VSŠ Alicia Leonor Sauli Miklavčič in Miha Zimšek 
v okviru projekta SELFIE WBL kot povabljena gosta sodelovala na spletnem seminarju francoskega 
koordinatorja. Spletni seminar je organizirala francoska institucija SEPR – Societé d´Enseignement 
Professionnelle du Rhone, na njem pa je sodelovalo 16 udeležencev. 
 
Dnevni red uvodnega sestanka: 

➢ Pozdrav in uvod v spletni seminar 
➢ Predstavitev institucionalnih partnerjev: predstavitev 

politike posamezne institucije glede digitalizacije 
➢ Predstavitev CFA in partnerskih podjetij 
➢ Aktivnosti in potek projekta 
➢ Premor pred predstavitvijo platforme SELFIE 
➢ Predstavitev platforme in orodja SELFIE 
➢ Vprašanja in odgovori 

 
Maria João Proença (EfVET) je v imenu Skupnosti VSŠ, ki v projektu sodeluje kot nosilka raziskovalnega 
dela, udeležencem predstavila kvalitativni del raziskave in možnost šol, da s Skupnostjo VSŠ podpišejo 
pogodbo o nerazkritju podatkov (t.i. Non-disclosure agreement). 
 

Člana Skupnosti VSŠ v okviru projekta SELFIE WBL sodelovala na spletnem 
seminarju nemškega koordinatorja 
V ponedeljek, 14. septembra 2020 sta člana Skupnosti VSŠ Alicia Leonor Sauli Miklavčič in Miha Zimšek 
v okviru projekta SELFIE WBL kot povabljena gosta sodelovala na spletnem seminarju nemškega 
koordinatorja. Spletni seminar je organizirala nemška institucija BBSW – Berufsbildende Schule 
Wirtschaft, na njem pa je sodelovalo 19 udeležencev. 
 

https://www.skupnost-vss.si/selfie-wbl/
https://www.skupnost-vss.si/selfie-wbl/
https://www.skupnost-vss.si/selfie-wbl/
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Dnevni red uvodnega sestanka: 
➢ Uvod 
➢ Pozdrav s strani JRC 
➢ Kratka predstavitev projekta SELFIE 
➢ Predstavitev in demo orodja SELFIE WBL 
➢ Nadaljnji potek projekta (anketa, 

memorandumi o soglasju, memorandumi s 
podjetji, raziskava) 

➢ Razno 
 
Alicia Leonor Sauli Miklavčič je v imenu Skupnosti VSŠ, ki v projektu sodeluje kot nosilka raziskovalnega 
dela, udeležencem predstavila potek raziskave, kvalitativni del raziskave in možnost šol, da s 
Skupnostjo VSŠ podpišejo pogodbo o nerazkritju podatkov (t.i. Non-disclosure agreement). 
 

Člana Skupnosti VSŠ v okviru projekta SELFIE WBL sodelovala na spletnem 
seminarju poljskega koordinatorja 

V torek, 15. septembra 2020 sta člana Skupnosti VSŠ Alicia 
Leonor Sauli Miklavčič in Miha Zimšek v okviru projekta 
SELFIE WBL kot povabljena gosta sodelovala na spletnem 
seminarju poljskega koordinatorja. Spletni seminar je 
organizirala poljska institucija OIC Poland – Polska 
Fundacja Osrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego, na njem pa je sodelovalo 40 udeležencev. 
Alicia Leonor Sauli Miklavčič je v imenu Skupnosti VSŠ, ki v 
projektu sodeluje kot nosilka raziskovalnega dela, 

udeležencem predstavila potek raziskave, kvalitativni del raziskave in možnost šol, da s Skupnostjo VSŠ 
podpišejo pogodbo o nerazkritju podatkov (t.i. Non-disclosure agreement). 
 

Predstavitev preliminarnih rezultatov analize projekta SELFIE WBL na spletnem 
seminarju ETF 
Na povabilo Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) smo 4. decembra 2020 na večjezičnem spletnem 
seminarju o orodju SELFIE Work-Based Learning (WBL) predstavili preliminarne rezultate 
kvalitativnega dela analize za 4 države: Francijo, Madžarsko, Nemčijo in Poljsko. 
Na spletnem seminarju je bilo govora o: 

➢ pobudah Evropske komisije za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje ter 
povezava z orodjem SELFIE WBL, 

➢ pregled analize uporabe orodja v državah nečlanicah EU (Črna gora, Gruzija, Srbija in Turčija),  
➢ pregled analize uporabe orodja v državah EU (Francija, Madžarska, Nemčija in Poljska). 

 

Predstavitev preliminarnih rezultatov projekta SELFIE WBL za Poljsko 
Na povabilo nacionalne koordinatorice smo 9. decembra 2020 predstavili preliminarne rezultate 
kvantitaitvnega in kvalitativnega dela analize za Poljsko. Zbrali smo odzive udeležencev in jih vključili v 
končno poročilo. 
 
15. decembra smo oddali osnutke poročil za vse 4 pilotne države. 
 
V letu 2020 smo v okviru projekta izvedli 37 sestankov in predstavitev. Več o projektu je na voljo na 
spletni strani: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9761&furtherNews=yes.  

https://www.skupnost-vss.si/selfie-wbl/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9761&furtherNews=yes
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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).  

 
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.  
 

https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#vec-o-projektu
https://www.skupnost-vss.si/alumni-klub-prikaz/
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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 2020 so bile izvedene 3 predstavitve 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 s skrbnico projektov Erasmus+ konzorcija za mobilnost 
V okviru konzorcija za mobilnost je bilo izvedeno spremljanje projektov Erasmus+ konzorcija za 
mobilnost s skrbnico projektov Majo Peharc 3. decembra 2020. Virtualnega srečanja sta se udeležili 
Jasmina Poličnik in Alicia Leonor Sauli Miklavčič. Predstavljeni so bili rezultati in črpanje po posameznih 
projektih, zaključek dodatka za Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2019 ter trenutni izzivi 
povezani s COVID19. Skrbnica je izpostavila, da nimajo pravega odgovora na to, kaj se bo dogajalo na 
ravni Evrope in mobilnosti zaradi negotovih razmer. Predstavnici Skupnosti VSŠ pa sta izpostavili slabšo 
realizacijo sredstev v projektih, težave z virtualno mobilnostjo.     
 

Tekoči projekti 
 
KA1-HE-38/18, ERASMUS+ 2018 
Projekt traja od 1. avgusta 2018 do 31. maja 2021. Pridobljenih je 103.800 € sredstev in porabljenih je 
69.040,79 €. Od skupno načrtovanih 57 mobilnosti (30 za študente in 27 za osebje) je že izvedenih 57 
mobilnosti (21 mobilnosti za študente in 36 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. Odobreno je bilo 
zmanjšanje sredstev in podaljšanje projekta zaradi COVID19.   
 
Ad futura 2018 - projekt traja od 1. junija 2018 do 31. maja 2021. Pridobljenih je bilo 10.112 € dodatnih 

sredstev za upravičene študente. Porabljenih je 1.493,39 €. 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. 

 
KA1-HE-51/19, ERASMUS+ 2019 
Projekt traja od 1. avgusta 2019 do 31. maja 2021. Pridobljenih je 112.740 € sredstev in porabljenih je 
44.881,48 €. Od skupno načrtovanih 57 mobilnosti (27 za študente in 30 za osebje) je že izvedenih 30 

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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mobilnosti (9 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. CMEPIUS bomo 
zaprosili za prenos sredstev zaradi težav s črpanjem povezanih s COVID19.  
 
Ad futura 2019 - projekt traja od 1. junija 2019 do 31. maja 2021. Pridobljenih je bilo 3.188,58 € 

dodatnih sredstev za upravičene študente. Porabljenih je bilo 114,01 €. 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. 

 
MIZŠ dodatek – Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2019 
Dodatek je bil pridobljen za 7 študentov, ki so izkazali izpolnjevanje pogojev razpisa (upravičenost do 
socialnih transferjev). Pridobljenih je bilo 5.600 € in tudi v celoti izkoriščenih. Sodelovalo je 5 VSŠ. Višina 
dodatka je 200 €/mesec mobilnosti. Projekt je zaključen. 
 
KA1-HE-46/20, ERASMUS+ 2020 
Projekt traja od 1. avgusta 2019 do 31. maja 2021. Pridobljenih je 70.305 € sredstev in načrtovanih je 
44 mobilnosti (21 mobilnosti za študente in 23 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.  
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PONOSNI NA ODLIČNOST!  

 

Diplomanti višjih strokovnih šol blestijo v prvi izdaji Michelinovega vodnika 
Slovenijo je junija 2020 zajela prava michelinova mrzlica. Vsi foodiji, lokalni pridelovalci hrane, vinarji 
in gostinci so se ozirali proti nebu in čakali na prve slovenske michelinove zvezdice. Slednje že 120 let 
po vsem svetu postavljajo na kulinarični piedestal najbolj prepoznavne protagoniste gostinstva v 
posamezni državi. Ena, dve ali tri zvezdice se podelijo tistim restavracijam, ki predstavljajo vrhunsko 
kulinarično izkušnjo. Zraven zvezdic pa Michelin v svojih vodnikih opozarja še na restavracije, ki so 
dobitnice Michelinovega krožnika ali naziva BiB Gourmand. Tudi ta naziva podeljujejo restavracijam, ki 
s svojo ponudbo kreativno predstavljajo okuse regije ter bdijo nad avtentično izkušnjo. 
 
V prvi izdaji Michelinovega vodnika je ena slovenska restavracija prejela 2 zvezdici (chef Ana Roš iz Casa 
Franco), pet restavracij je prejelo 1 zvezdico, 37 restavracij je prejelo Michelinov krožnik in 9 jih je 
prejelo nagrado BIB Gourmand naziv. Michelinov krožnik je tako prejela tudi šolska restavracija VSGT 
Maribor, Restavracija Sedem (https://sedem.si/sl/). To priznanje je rezultat intenzivnega dela s 
študenti ter visokih strokovnih standardov, ki jim sledi eden izmed najmlajših strokovnih timov, chef 
Sebastjan Plevčak, vodja strežbe Leon Marinič in vodja restavracije Tadej Ljubec s sodelavci. 
 
Med prejemniki Michelinovih zvezdic je več alumnov višjih strokovnih šol za gostinstvo in Turizem v 
Mariboru, na Bledu in v Ljubljani. Med njimi sta tudi Jorg Zupan, Atelje Ljubljana (ena Michelinova 
zvezdica, Maribor alumni) in Luka Jezeršek, Dvor Jezeršek (Michelinov krožnik, Maribor alumni). 
 
Odlični diplomanti VSŠ Bled, ki so prejeli Michelinove nagrade so, Uroš Štefelin iz Vile Podvin, 
prejemnik ene Michelinove zvezdice, in prejemnika nagrade Michelinov krožnik, Simon Bertoncelj, 
vodja kuhinje Grand hotela Toplice Bled ter Igor Jagodic, vodja kuhinje restavracije Strelec Ljubljanski 
Grad. 
 
Tudi na BIC Ljubljana, VSŠ, ki je s programom Gostinstvo in turizem med najmlajšimi višjimi strokovnimi 
šolami, saj ta študij izvaja šele od l. 2008/09, se lahko pohvalijo s prejemnikom nagrade Michelin – Bib 
Gourmand. Njihov diplomant Mojmir Marko Šiftar, vodja kuhinje Restavracije Evergeen, je med 
mlajšimi prejemniki nagrad Michelin in se trenutno že pripravlja na nove poslovne izzive v Ljubljani.  
 

VSŠ Academia prejela srebrno priznanje za Strokovno šolo leta 2020 
Višja strokovna šola Academia Maribor, članica Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije, je 
prejela prestižno priznanje s strani britanskega Sveta za poslovno in tehnološko izobraževanje – BTEC. 
S srebrnim priznanjem za Najboljšo strokovno šolo leta 2020 so prepoznali trud in delo zaposlenih, 
predavateljev in inštruktorjev iz gospodarstva, mentorjev v podjetjih ter zavzetost študentov VSŠ 
Academia. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali predstavniki Sveta, novinarji in zunanji strokovnjaki, je 
med 784 strokovnimi šolami iz 60 držav prepoznala VSŠ Academia Maribor za 2. najboljšo na svetu. 
 

Študent BIC Ljubljana, Janko Dulc, zmagal na nacionalnem predtekmovanju za 
European Young Chef Award 
Na finalnem delu tekmovanja za izbor mladega kuharja (v organizaciji VSGT Maribor), ki bo naslednje 
leto potekalo na Portugalskem, je dne 28. maja 2020 na tekmovanju za nagrado European Young Chef 
Award zmagal študent BIC Ljubljana, Janko Dulc. Iskrene čestitke in veliko uspehov tudi v prihodnje! 
Janko Dulc, študent gostinstva in turizma na BIC Ljubljana, VSŠ je pod mentorstvom Marjete Cevc za 
osnovo svoje kreacije izbral ričet, ki ga je pripravil na povsem drugačen, inovativen način. Komisijo je 
navdušil tako s predstavitvenim videom kot tudi s pripravo jedi in s svojim znanjem ter nastopom, s 

https://sedem.si/sl/


                                                                            

                                                                                                             Živi svoje sanje, ciljaj višje! 

 

 
SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2020  stran 111 

katerim je preko spletnega intervjuja prepričal strokovno komisijo, ki ji je predsedoval dr. Janez 
Bogataj. 
 

BIC Ljubljana prejel nagrado odličnosti na področju inovativnih ponudnikov 
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana JE prejel nagrado odličnosti na področju inovativnih 
ponudnikov v okviru Evropskega tedna poklicnih spretnosti. Cilj nagrade “VET Innovators Award” je 
prepoznati izvajalca poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki z inovativnimi 
praksami prispeva k odličnosti na svojem področju. Za nagrado so se v evropskem finalu pomerili s 
konzorcijem poklicnih in strokovnih šol iz Finske. 
 
BIC Ljubljana si z napredkom in razvojem prizadeva zagotoviti odlične pogoje za pridobivanje sodobnih 
poklicnih spretnosti in znanj. V svojih programih izvajajo številne aktivnosti. Eno izmed teh (šolsko 
mikropivovarno) so predstavili v posebnem predstavitvenem videu. V prijavi so predstavili tudi 
študente živilstva in prehrane na BIC Ljubljana, ki so razvili Newdels, pšenične durum testenine z 
ječmenovimi tropinami, ki nastanejo pri procesu proizvodnje piva in sicer končajo kot odpadek. V 
končnem izdelku predstavljajo kar 18 odstotkov končne mase. Z njimi so na tekmovanju Ecotrophelia 
2019 osvojili bronasto priznanje, na mednarodnem tekmovanju EIT Food Innovation prizes pa srebrno. 
 
VSEM NAGARAJENCEM ISKRENO ČESTITAMO!  
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V SLOVO 
 
V letu 2020 smo utrpeli tudi osebne in strokovne izgube. Posloviti smo se morali od dveh dolgoletnih 
sodelavk: 
 
- Helene Jurše Rogelj, ravnateljice Višje strokovne šole Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma. 
Helena je redno sodelovala pri skupnih aktivnostih Skupnosti VSŠ, vedno pripravljena deliti svoje 
strokovno znanje in izkušnje. Pri delu je izkazovala visoko motiviranost, ob izzivih je iskala inovativne 
rešitve in ponudila sveže ideje. Ob tem pa je bila ravnateljica VSŠ Grm Novo mesto predvsem Človek, 
bila je topla in sočutna do vseh okoli sebe. Pripravljena poslušati, potolažiti in pomagati. Ob njej je bilo 
vzdušje zmeraj sproščeno, iskreno in zabavno. 
 
- nekdanje članice Upravnega odbora Skupnosti VSŠ Irene Amič Ravnik. Irena se je DOBI pridružila pred 
skoraj 30 leti, najprej kot jezikovna predavateljica. Njena znanja in želje po napredku so jo vodili do 
vodje jezikovnih tečajev, nato do ravnateljevanja Višje strokovne šole in nazadnje do direktorice 
študijskih programov na DOBA Fakulteti. Pod njenim vodstvom so se študijski programi na DOBA 
Fakulteti izvajali na najvišji strokovni ravni, pomembno je soustvarjala filozofijo, poslanstvo in kulturo 
DOBE. Postavljala je temelje DOBINEGA modela online izobraževanja, vodila sodelavce k skupnim 
ciljem ter z žarom skrbela za implementiranje novosti. Z zgledom je dokazovala, da se da tudi v Sloveniji 
s kakovostjo, dobrim sodelovanjem in nenehnim razvojem izvajati edinstven online študij po meri ljudi. 
 
Hvaležni smo jima za vso skupno sodelovanje in neponovljive trenutke. 
 
 Poročilo so pripravili:  

• Egon Pipan, predsednik Skupnosti VSŠ, 

• Jasmina Poličnik, generalna sekretarka, 

• Alicia Leonor Sauli Miklavčič, vodja razvoja. 
Celje, 29. 1. 2021  
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III. POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU SKUPNOSTI VSŠ 

ZA LETO 2020 

1. Splošno 

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

2020. Poslovne knjige so bile vodene po načelu dvostavnega knjigovodstva. 

2. Bilanca stanja 

Sredstva 

Sredstva Skupnosti VSŠ na dan 31.12.2020 znašajo 787.898,55 € in so sestavljena iz: 

VRSTA SREDSTEV Leto 2020 leto 2019 indeks 

OSNOVNA OPREMA 2181 2.824 77 

DENARNA SREDSTVA 263.344 242.486            109 

KRATKOROČNE TERJATVE DO ČLANOV IN KUPCEV 4.756 2.215 215 

OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE 517.617 221.142 234 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 5003 0 

Skupaj: 787.898 473.670 166 

 

Pojasnilo:  

Vrednost vseh sredstev na dan 31.12.2020 je 787.898 €. Denarna sredstva so se v primerjavi s 

preteklim letom zvišala za 7,92 % in na dan 31.12.2020 znašajo 263.344 €. 

 

Vrednost terjatev na dan 31. 12. 2020 znaša 522.373 € in jo sestavljajo :  

1. Terjatve do članov in kupcev so terjatve za članarino in zaračunane kotizacije. Na dan 

31.12.2020 je vrednost terjatev do kupcev v višini 5.348 €, ter slabitev terjatev v vrednosti 

592€ = 4.756 €. 

2. Ostale kratkoročne terjatve v višini 517.617 € so sestavljene iz: 
a) terjatev do MIZŠ v znesku 276.950 €, 
b) terjatev do CMEPIUS-a v višini 126.340 €, 
c) terjatev do JSRIPS v višini 2.660 €, 
d) terjatev do E.RI.FO v višini 39.370 € 
e) terjatev do Casphe Czech Association Praga, v višini 17.300 €, 
f) terjatev do EURASHE 1.310 €, 
g) European Forum of Technical and Vocational Education 16.800 €, 
h) Institute of Tourism Studies višini 36.075 €. 

 
Skupnost VSŠ nima zalog. 

Obveznosti do virov sredstev 

Na dan 31.12.2020 Skupnost VSŠ izkazuje obveznosti do virov sredstev v višini 787.898 € in so 

sestavljene iz: 
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VRSTA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Leto 2020 leto 2019 indeks 

PRESEŽEK PRIHODKOV OZ. ODHODKOV:    

NERAZPOREJEN ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 50.131 37.066 135 

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 15.214 13.060 116 

    

POSLOVNE OBVEZNOSTI:    

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA  V UPRAVLJANJE/ 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
362 362 100 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 2.763 4.682 59 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV 13.509 10.671 126 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 554 1.302 42 

KRATKOROČNE PČR:    

KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI 705.365 406.527 173 

Skupaj: 787.898 473.670 166 

 

Pojasnilo:  
Vrednost vseh obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2020 znaša 787.898 € in se je povečal za 

39,88 % v primerjavi s preteklim letom. Sestavljajo jih: 

1. Preneseni presežek prihodkov iz preteklih let v višini 50.131 €. 
2. Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2020 v višini 2.763 € - prispeli računi v januarju za 

storitev izvedeno v l. 2020. 
3. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 13.509  € predstavljajo plače za december 2020. 

4. Kratkoročno odloženi prihodki v višini 705.365 € so se v primerjavi z letom 2019 povečali za 
57,63 %, sestavljajo pa jih:  

a) kratkoročni odloženi prihodki Skupnosti v višini 74.593 €, s katerimi bomo pokrivali 
stroške, ki še bodo nastali, 

b) kratkoročni odloženi prihodki ERASMUS+ (št.pog. 17-203-035576), v višini 24.574€, 
c) kratkoročni odloženi prihodki SELFIE - 939681 - 2020 BE v višini 9.051  €, 
d) kratkoročni odloženi prihodki Erasmus 18-103-046805, v višini 34.578  €, 
e) kratkoročni odloženi prihodki Casphe 2018-1-CZ01-KA202-048170, v višini 21.173 €, 
f) kratkoročni odloženi prihodki Erasmus 19-103-060237, v višini 68.518 €, 
g) kratkoročni odloženi prihodki VET21001-202-008727, v višini 42.104 €, 
h) kratkoročni odloženi prihodki AD FUTURA 2018-11010-795/2018, v višini 8.619 €, 
i) kratkoročni odloženi prihodki QA-Lead -MT01-KA202-051257, v višini 47.590 €, 
j) kratkoročni odloženi prihodki AD FUTURA 2019, v šini 3.075 €, 
k) kratkoročni odloženi prihodki ERASMUS ŠT. 20-103-075657, v višini 79.305€, 
l) kratkoročni odloženi prihodki Izpopolnjevanja 2020-2022, v višini 292.184. 
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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. 2020 do 31. 12. 2020 znašajo 306.674 € in jih sestavljajo: 

PRIHODKI Leto 2020 leto 2019 indeks 

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC NAMENJENIH 

POKRIVANJU STROŠKOV 
291.461 392.181 74 

DRUGI PRIHODKI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

NEGOSPODARSKIH DRUŽB 
15.193 16.410 92 

POSLOVNI  PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE 

DEJAVNOSTI 
0 0 0 

FINANČNI PRIHODKI 20 16 125 

DRUGI PRIHODKI 0 0 0 

Skupaj 306.674 408.607 75 

 

Pojasnilo:  
Prihodki leta 2020 so bili doseženi v višini 306.674 € in so za 24.95 % nižji od prihodkov leta 2019. Med 

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

projektov v znesku 291.461 €. Drugi prihodki za opravljanje dejavnosti negospodarskih služb so iz 

naslova članarin in kotizacij v višini 15.193 €. Finančni prihodki v višini 20 € so iz naslova a vista obresti.  

V letu 2020 so bili odobreni 3 projekti Erasmus+ (E+ konzoricj za mobilnost 2020, Mobilnost študentov 

iz socialno šibkejših okolij 2019, SELFIE WBL Pilot, Izpopolnjevanja CiljajVišje!), katerih pridobljena 

skupna višina sredstev je nižja kot v 2019.   
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Stroški 

Stroški obdobja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 znašajo 291.461 € in so sestavljeni iz: 

ODHODKI: Leto 2020 leto 2019 indeks 

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV:    

STROŠKI MATERIALA 260 3.786 6 

STROŠKI STORITEV 137.426 207.437 66 

 
STROŠKI DELA: 

   

STROŠKI PLAČ 98.914 76.575 129 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST ZAPOSLENCEV 15.902 12.169 130 

DRUGI STROŠKI DELA 13.828 9.448 146 

STROŠKI AMORTIZACIJE 643 540 119 

 
DRUGI STROŠKI: 

   

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0 

DRUGI STROŠKI 24.478 85.550 28 

FINANČNI ODHODKI 10 42 23 

Skupaj 291.461 395.547 73 

 

Pojasnilo:  
Stroški, nastali od 1.1.2020 do 31.12.2020, v višini 291.461 € so za 26,31 % nižji od stroškov, nastalih v 

letu 2019. Strošek materiala v višini 260 € predstavlja pisarniški material, tiskovine - projekti, monitor. 

Stroški storitev v višini 137.426 € so se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 znižali za 33,75 % in jih 

podrobneje razčlenjujemo v naslednji tabeli. Strošek plač v letu 2020 v višini 98.914 € je za 22.339  € 

višji kot v letu 2019 – nova zaposlitev na projektu Izpopolnjevanja CiljajVišje!. Drugi stroški dela v višini 

13.828 € predstavljajo prehrano zaposlenega, prevoz na delo in regres za letni dopust za 2020. 

Drugi stroški v višini 24.478 € zajemajo članarine združenjem, štipendije dijakov in študentov in 

zahtevke za izplačila partnerjev v projektih ter finančni odhodki v znesku 10 € pa zajemajo obresti.  
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Stroški storitev od 1.1.2020 do 31.12.2020: 

 Leto 2020 leto 2019 indeks 

 

STROŠKI STORITEV: 

   

STROŠKI NAJEMNIN SEJEMSKI PROSTOR 2.482 5.497 45 

UDELEŽBA NA SEJMIH, REKLAME 6.771 15.417 43 

STROŠKI STORITEV GSM 584 1.169 49 

STR. PLAČILNEGA PROMETA BANKA 680 841 80 

STR. INTEL. STOR. DRUGO 108.566 136.795 79 

STROŠKI KOTIZACIJ ZA SEMINARJE 0 0 0 

STROŠKI SLUŽBENIH POTI (dnevnice, kilometrine) 5.008 22.200 22 

STROŠKI FIZIČNIH OSEB 149 0 0 

STROŠKI POGOD. DELA 0 11.690 0 

STROŠKI AVTORSKIH HONORARJEV 274 0 0 

STROŠKI REPREZENTANCE 4205 5.708 74 

STR. POŠTNINE IN KURIRSKIH STOR. 259 0 0 

STROŠKI DRUGIH STORITEV 4381 8.120 54 

STROŠKI STORITEV SKUPAJ 133.359 207.437 64 

 

Pojasnilo: 
a) zmanjšanje aktivnosti reklamnih oglaševanj; indeks 43, 
b) zmanjšanje na postavki intelektualnih storitev v zvezi s projektnimi aktivnostmi (zahtevki 

partnerjev); indeks 79, 
c) zmanjšanje stroškov na postavki službenih poti v zvezi projektnimi aktivnostmi; indeks 22, 
d) zmanjšanje na postavki stroškov reprezentance zaradi povečanja dogodkov v okviru 

skupnosti in projektov, nagrade za študentski natečaj; indeks 74, 
e) zmanjšanje na postavki stroškov drugih storitev; indeks 54. 

 
V letu 2020 je prišlo do zmanjšanja stroškov zaradi ukrepov povezanih s COVID19 (stroški najemnin in 
sejemski prostor, telefonske storitve, stroški službenih poti, stroški reprezentance, druge storitve). 
 
Manje je bilo realiziranih stroškov pogodbenega dela (konferenca je zaradi COVID19 preložena v 2021, 
druge projektne aktivnosti niso zahtevale zunanjih sodelavcev).   
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4. Poslovni rezultat 

 Leto 2020 Leto 2019 indeks 

PRIHODKI 306.674 408.607 75 

STROŠKI 291.461 395.547 74 

POSLOVNI IZID 15.213 13.060 116 

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 0 0 0 

ČISTI POSLOVNI IZID 15.213 13.060 116 

 

Skupnost VSŠ v letu 2020 izkazuje dobiček v višini 15.213 €. 

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

Gospodarnost = vrednost poslovnih učinkov / stroški= 306.674 / 291.461 = 1,05 

Produktivnost = vrednost poslovnih učinkov / povp. število zaposlenih iz del. ur = 306.674 / 4,38 = 

70.016,89 

6. Računovodska problematika v letu 2020 

Poleg osnovnih računovodskih aktivnosti je bilo v letu 2020 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 

31.12.2020.  

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

izkaze za poslovno leto 2020. 

 

Pripravila:  Marjetka Pirš, Vizija Računovodstvo d.d. 

Celje, 8. 2. 2020  
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