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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 48 (od 49-ih) višješolskih zavodov, 31 javnih 
in 17 zasebnih, ki svoje programe 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. 
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Poslanstvo Skupnosti VSŠ je tudi promovirati skupne interese višjega strokovnega šolstva tako v 
Sloveniji kot izven njenih meja in prispevati k progresivnemu razvoju visokošolskega in strokovnega 
raziskovalnega področja. Članice Skupnosti VSŠ poleg izvajanja študija višješolskih strokovnih 
programih s svojim delom na področju aplikativnih in strokovnih raziskav tudi neposredno prispevajo 
k razvoju posameznih podjetij, lokalne skupnosti in regije. 

 
 
 

2. Delovanje 
 
Skupnost VSŠ je predvsem osredotočena na razvoj politike in projekte na področju višješolskega 
strokovnega izobraževanja in raziskav s poudarkom predvsem na aplikativnih in strokovnih segmentih. 
Prav tako organizira letne konference, tematske seminarje, posvete in usposabljanja ter druge 
dogodke za svoje članice. Za njih zbira in posreduje relevantne informacije. Deluje kot skupno 
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. V tem času smo s 
strani ministrstva prejeli popravke, ki so še v fazi usklajevanja. 
 
 
 

4. Zakonska podlaga za delovanje Skupnosti VSŠ 
 
Podlaga za delovanje skupnosti je 16. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 86/04 in 100/13), ki se glasi: 
 
(1) Šole se lahko združujejo v Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
skupnost šol) zaradi medsebojnega sodelovanja ter sodelovanja s pristojnimi strokovnimi sveti, 
komisijo za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol, ministrstvi, 
nacionalno agencijo, visokošolskimi zavodi in mednarodnimi združenji pri: 
-        opravljanju razvojnih nalog v višješolskem izobraževanju, 
-        uvajanju in spremljanju kakovosti dela, 
-        razvoju in uvajanju novih oblik in metod dela s študenti, 
-        uvajanju interdisciplinarnega študija, 
-        promociji višješolskih programov, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3603
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-        spremljanju mednarodnih razvojnih usmeritev na področju višješolskega strokovnega 
izobraževanja ter sodelovanju s šolami in ustanovami doma in v tujini, 
-        načrtovanju in izvajanju strokovnega izpopolnjevanja, 
-        podeljevanju nagrad in priznanj za študente in predavatelje šol, 
-        pripravi programov za zaposlovanje diplomantov in spremljanju zaposlovanja, 
-        pripravi in uvajanju skupnih meril za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom 
pridobljenega znanja študentov, 
-        oblikovanju meril za vidne dosežke na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje 
strokovne šole, 
-        sodelovanju z delodajalci zaradi praktičnega izobraževanja in posodobitve programov glede na 
potrebe gospodarstva, 
-        zastopanju višjih strokovnih šol v domačem in mednarodnem prostoru, 
-        načrtovanju in izvedbi strokovnih usposabljanj za zaposlene na višjih strokovnih šolah in 
-        opravljanju drugih nalog v skladu s tem zakonom. 
 
(2) Skupnost šol se lahko ustanovi, če je v njej združenih najmanj 70 odstotkov vseh šol. K aktu o 
ustanovitvi si mora pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. 
 
(3) Skupnost šol se sofinancira iz sredstev proračuna Republike Slovenije na podlagi letnega delovnega 
in finančnega načrta, h kateremu da soglasje minister, ki istočasno določi letno višino sofinanciranja. 
 
 
 

5. Članice Skupnosti VSŠ oz. članice Skupščine VSŠ 
 
V Skupnost VSŠ je včlanjenih 48 oz. 98 % višjih strokovnih šol 31 javnih oz. 100 % in 17 zasebnih oz. 
94,4 %. V letu 2021 je nova članica Skupnosti VSŠ postala Višja vojaška strokovna šola, ki je za članstvo 
zaprosila 7. oktobra 2021. Upravni odbor je sprejem nove članice potrdil na 21. seji, 4. novembra 2021. 
 
V študijskem letu 2020/21 je na višje strokovne šole bilo vpisanih 10.564 študentov, od tega jih je bilo 
10518 (99,6 %) vpisanih v višje strokovne šole, ki so članice Skupnosti VSŠ.  
 
V celotno terciarno izobraževanje je bilo skupaj vpisanih 82.694 študentov, od tega jih je bilo v 
preostalem visokem šolstvu 72.130. Delež višješolskih študentov v terciarnem izobraževanju pa je bil 
12,8 %. 
 
Vseh 48 članic sestavlja člane Skupščine Skupnosti VSŠ. Vsaka ima en volilni glas ne glede na število 
podružnic oz. organizacijskih enot. Glasujejo zakoniti zastopniki članic v Skupnosti VSŠ oz. njihovi 
pooblaščenci. 
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Seznam vseh višjih strokovnih šol članic Skupnosti VSŠ  
 

Št. Članica in povezava Logotip članice 

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

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

 

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

4.  
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

5.  
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI 
CENTER LJUBLJANA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA   

6.  
CENTER ZA POSLOVNO 
USPOSABLJANJE,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA LJUBLJANA  

 

7.  
DOBA EPIS MARIBOR, 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

8.  
EDUKACIJSKI CENTER EDC KRANJ,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

9.  
EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA 
BREŽICE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

10.  
EKONOMSKA ŠOLA CELJE,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

EKONOMSKA ŠOLA CELJE 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

  

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

 

12.  
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

13.  
EURUDIO IZOBRAŽEVALNI CENTER 
LJUBLJANA,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

14.  

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

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

 

16.  
IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA 
MARIBOR,  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  

 

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

 

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

 

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

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

 

21.  
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN 
BALET LJUBLJANA, VIŠJA 
STROKOVNA ŠOLA  

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

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 

 

48.  VIŠJA VOJAŠKA STROKOVNA ŠOLA 
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Razpisani višješolski programi v študijskem letu 2020/2021 

Višje strokovne šole, članice Skupnosti VSŠ, so v študijskem letu 2020/2021 izvajale 35 višješolskih 
strokovnih programov: 
 

1. avtoservisni menedžment, 

2. balet, 

3. bionika, 

4. ekonomist, 

5. elektroenergetika, 

6. elektronika, 

7. elektrotehnika, 

8. fotografija, 

9. geotehnologija in rudarstvo, 

10. gostinstvo in turizem, 

11. gozdarstvo in lovstvo, 

12. gradbeništvo, 

13. hortikultura, 

14. informatika, 

15. komerciala (DOBA), 

16. lesarstvo, 

17. logistično inženirstvo, 

18. kozmetika, 

19. medijska produkcija, 

20. mehatronika, 

21. naravovarstvo, 

22. oblikovanje materialov, 

23. organizator socialne mreže, 

24. policist, 

25. poslovni sekretar, 

26. strojništvo, 

27. snovanje vizualnih komunikacij in trženja, 

28. telekomunikacije, 

29. upravljanje podeželja in krajine, 

30. varovanje, 

31. varstvo okolja in komunala, 

32. velnes, 

33. velnes (DOBA) 

34. vojaški menedžment 

35. živilstvo in prehrana. 
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6. 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 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 
 

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, 
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 

 

mailto:Egon.Pipan@scng.si
mailto:natasa.makovec@gea-college.si
mailto:tjasa.vidrih@bic-lj.si
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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7. 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. Člani Upravnega odbora so 2. 3. 2021 pregledali in podali pripombe na 
predlog Poslovnika Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ. Na 16. seji UO 12. 5. 2021 je bila predlagana 
nova sestava komisije za kakovost, z namenom dodatnega člana Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ – 
predstavnika zasebne šole. Slednji (Marko Dotzauer) je bil na 17. seji UO 6. julija 2021 izvoljen za 
predstavnika zasebnih šol v Komisijo za kakovost Skupnosti VSŠ. 
 
Predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. Sekretariat Skupnosti VSŠ 
 
Skupnost VSŠ ima sekretariat, ki je neposredna vez z vsemi članicami, upravnim odborom in drugimi 
socialnimi partnerji. Vloga sekretariata je iniciacija izvedbe in implementacija delovanja v vseh 
pogledih. Sekretariat je zadolžen za koordinacijo in organizacijsko in finančno vodenje letnega 

programa Skupnosti VSŠ. 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, ki je te naloge opravljala do 
31. januarja 2021. 
 
 

 

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

T: +386 (0)3 428 5873 

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, ki je 1. februarja 2021 prevzela naloge generalne sekretarke. 
 

 

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:gabrijela.kotnik@guest.arnes.si
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Alicia Leonor Sauli Miklavčič 
M: +386 (0)40 727 229 
F: +386 (0)3 428 5873 

alicia.miklavcic@skupnost-vss.si  
 

 
Naloge vodje razvoja je 1. februarja 2021 prevzel Miha Zimšek, ki je od 1. marca 2020 
opravljal naloge strokovnega sodelavca. 
 

 

Miha Zimsek 
M: +386 (0)31 475 981 
F: +386 (0)3 428 5873 

miha.zimsek@skupnost-vss.si 
 

 
V letu 2021 so bili na sekretariatu zaposleni tudi: 
 

 

Branka Mulej 
Strokovna sodelavka, od 1. 7. 2020 

 

Dr. Anita Goltnik Urnaut 
Raziskovalka, od 1. 10. 2020 

mailto:alicia.miklavcic@skupnost-vss.si
mailto:miha.zimsek@skupnost-vss.si
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Hana Balog 
Administrativna sodelavka, od 15. 2. 2021 

 
 

Timska srečanja 
Za tekoče delovanje sekretariata Skupnosti VSŠ se zaposleni v sekretariatu sestajamo tedensko z 
namenom: 

- Poročanja opravljenega dela v preteklem tednu, 
- Pregled doseganja zastavljenih ciljev, 
- Informiranje o dejavnostih med člani sekretariata, 
- Usklajevanja del in nalog v tekočem tednu, 
- Dolgoročnejše usklajevanje delovanja, 
- Razpravljati o nadaljnjih pristopih za razvoj posameznih prioritet, 
- Reševanje rednih kadrovskih zadev, 
- Pregled tem in predlogi objav v tedenskem Novičniku, 
- Predlogi promocijski priložnosti in vsebin, 
- Načrtovanje zastopanja in udeleževanja predstavnikov sekretariata na dogodkih. 

 

Poročanje predsedniku 
Za redno spremljanje delovanja se tedensko srečujejo predsednik Skupnosti VSŠ, vodja razvoja in 
generalna sekretarka z namenom: 

- Poročanja opravljenega dela v preteklem tednu, 
- Pregled doseganja zastavljenih ciljev, 
- Informiranje o dejavnostih sekretariata, 
- Spremljanje finančnih zadev, 
- Sprejemanje odločitev o nadaljnjih pristopih za razvoj posameznih prioritet, 
- Odločanje o rednih kadrovskih zadevah. 

 
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.  
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9. Predstavniki višjih strokovnih šol in Skupnosti VSŠ 
 

➢ Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol – predstavniki 
višjih strokovnih šol: 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. 
➢ Nacionalna strokovna skupina za vseživljenjsko karierno orientacijo (NSSVKO): Alicia Leonor 

Sauli Miklavčič. 
➢ Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu (EURASHE): članica Upravnega odbora in 

podpredsednica – Alicia Leonor Sauli Miklavčič. 
➢ 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 in Miha Zimšek. 
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II. DEJAVNOSTI 2021 
 
Glavne dejavnosti Skupnosti VSŠ v letu 2021 so bile predvsem naslednje: 
 

➢ delovanje Skupnosti VSŠ,  
➢ izvajanje kratkoročnih strateških ciljev Razvojnega načrta 2020-2025, 
➢ izvajanje strateških ciljev Strategije razvoja višjega strokovnega šolstva 2020 – 2030, 
➢ delovanje na področju zagotavljanja kakovosti, 
➢ usposabljanje 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, 
➢ zaključevanje projekta Apprentice Track (SAT), 
➢ zaključevanje projekta MentorTrain, 
➢ sodelovanje pri projektu VET21001, 
➢ sodelovanje pri projektu QA-Lead, 
➢ zaključevanje projekta SELFIE WBL Pilot 
➢ sodelovanje pri projektu V2V, 
➢ sodelovanje pri projektu SELFIE WBL Follow-up, 
➢ priprava in prijava novih strateško-razvojnih projektov, 
➢ vodenje sekretariata (priprava in vodenje dokumentacije, registracija, stalna korespondenca, 

itd.) 
o vodenje računovodstva, 
o potni stroški, dnevnice za udeležbe na sestankih, srečanjih in dogodkih 
o najem prostorov 
o materialni stroški (kartuše, poštnina, telefon, tiskovine, fotokopiranje in vezava, ipd.) 
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1. Delovanje Skupnosti VSŠ v letu 2021 

Upravni odbor 
 
Upravni odbor Skupnosti VSŠ 2020 – 2023 se je v letu 2021 sestal 4-krat v živo, 7-krat preko 
videokonferenčnega orodja Zoom in  5-krat korespondenčno, in sicer: 
 

➢ 7. 1. 2021 – Zoom,  
➢ 11. 2. 2021 – ŠC Celje, 
➢ 2. 3. 2021 – Zoom, 
➢ 12. – 15. 3. 2021– korespondenčna seja, 
➢ 24. 3. 2021 – Zoom, 
➢ 7. – 10. 4. 2021 – korespondenčna seja, 
➢ 15. – 19. 4. 2021 – korespondenčna seja, 
➢ 12. 5. 2021 – Zoom, 
➢ 24. 6. 2021 – Vransko, 
➢ 16. – 21. 7. 2021 – korespondenčna seja, 
➢ 16. 9. 2021 – Zoom, 
➢ 6. 10. 2021 – Vransko, 
➢ 4. 11. 2021 – Zoom, 
➢ 22. – 23. 11. 2021 – korespondenčna seja, 
➢ 2. 12. 2021 – Zoom, 
➢ 22. 12. 2021 - Vransko. 

 
V letu 2021 so bile naloge UO usmerjene v: 
 

➢ priprava poročila o delu za leto 2020in načrta dela za leto 2021; 
➢ izvajanje razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2020 – 2025; 
➢ potrjevanje 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 2021; 
➢ priprava smernic za študij v letu 2021/2022; 
➢ srečanja 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; 

➢ izvajanje 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. 

 

Veliko aktivnosti in sodelovanja članov UO pa se je odvijalo preko elektronske pošte. 
 
 

18. redna Skupščina Skupnosti VSŠ 
Dne 4. marca 2021 je preko spletne aplikacije Zoom potekala 18. redna letna Skupščina Skupnosti VSŠ. 
 
Prisotne je pozdravil nov predsednik Skupnosti VSŠ, Egon Pipan, ter izpostavil opravljeno delo 
Skupnosti VSŠ v preteklem letu in predstavil spremembe na sekretariatu: 

- Hana Balog, administrativna sodelavka in Erasmus+ koordinatorica 
- dr. Anita Goltnik Urnaut, raziskovalka in strokovnjakinja na področju kakovosti, CiljajVišje 
- Branka Mulej, strokovna sodelavka in vodja projekta CiljajVišje 
- Miha Zimšek, vodja razvoja, finančne in kadrovske zadeve, 
- Alicia Leonor Sauli Miklavčič, generalna sekretarka, vodenje projektov in mednarodne zadeve. 

 
Verifikacijska komisija je najprej preverila sklepčnost Skupščine Skupnosti VSŠ. Udeleženih je bilo 36 
predstavnikov višjih strokovnih šol od 47 višjih strokovnih šol, ki so članice Skupnosti VSŠ in imajo 
pravico glasovanja – 77 % sklepčnost. Verifikacijska komisija je soglasno ugotovila, da je Skupščina 
Skupnosti VSŠ sklepčna. 
 
Člani Skupščine Skupnosti VSŠ so soglasno potrdili predlagane delovne organe Skupščine Skupnosti 
VSŠ: 
Člani delovnega predsedstva: 

- mag. Dragica Budić – predsednica; 
- Nada Reberšek Natek – članica; 
- mag. Ana Rozman – članica; 

Overitelja zapisnika: mag. Breda Perčič, mag. Bojan Sešel; 
Verifikacijska komisija: mag. Peter Mihelčič – predsednik, mag. Neva Malek – članica, mag. Lidija Grmek 
Zupanc – članica; 
Zapisnikar: Hana Balog. 
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Predstavljeno je bilo Letno poročilo Skupnosti VSŠ za leto 2020 (delovanje Skupnosti VSŠ, UO in 
Sekretariata – Egon Pipan; mednarodno sodelovanje in podporne aktivnosti – Alicia Leonor Sauli 
Miklavčič; projekti Razvojnega načrta – Alicia Leonor Sauli Miklavčič; finančno poročilo – Miha Zimšek). 
Predsednik Egon Pipan je predstavil delovanje Skupnosti VSŠ, upravnega odbora in sekretariata. 
Povedal je, da je bilo lansko leto drugačno in posebno, predvsem zaradi situacije zaradi virusa Covid-
19. Skupnost VSŠ je v prvem polletju delo posvetila predvsem nemotenemu delovanju in uspešni 
izvedbi študijskega leta na daljavo ter efektivni izvedbi sprejetega Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 
2020-2025 in Strategije VSŠ 2020-2030. Dolgoletna sodelavka Jasmina Poličnik, je delovno mesto 
generalne sekretarke meseca februarja 2021 zapustila, zato so se na sekretariatu zgodile tudi večje 
kadrovske spremembe. Kot izzive za v prihodnje, je predsednik izpostavil predvsem razvoj in prenovo 
strokovnih višješolskih programov. 
 

 
 

Alicia Leonor Sauli Miklavčič je izpostavila 23. julija 2020 sprejeto prvo Nacionalno Strategijo VSŠ 2020-
2030 in povedala, da je to en pomembnejših dokumentov za nadaljnje delovanje višjega šolstva v 
Republiki Sloveniji. Povedala je, da so za uresničitev vseh ukrepov Strategije VSŠ 2020-2030 nujno 
potrebni izpolnjeni naslednji predpogoji: umestitev in prepoznavnost višjega strokovnega 
izobraževanja, krepitev skupnosti višjih strokovnih šol, sistemska in strokovna podpora višjim 
strokovnim šolam na državni ravni in krepitev delovanja socialnega partnerstva. 
 
Opozorila je, da so vsi ukrepi iz te strategije, vključeni tudi v Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2020-2025, 
ki je bil zastavljen v lanskem letu in v katerem je opredeljenih 5 strateških področij: 

- Delodajalci, 
- Študenti, 
- Prepoznavnost, 
- Skupni standardi delovanja in 
- Institucionalno okolje. 

 
Alicia Leonor Sauli Miklavčič je kot vodja mednarodnih projektov predstavila projektno delo ter 
izpostavila, da so v višjem šolstvu, v skoraj 40% kurikulumi usmerjeni v praktično izobraževanje, zato 
se tudi projekti, ki se jih loteva sekretariat, skušajo v čim večji meri navezovati v razvoj in kakovost na 
tem področju. Vabimo vas, da si podrobneje o aktualnih projektih preberete v Zapisniku 18. redne 
letne Skupščine Skupnosti VSŠ 2020 ali na spletni strani Mednarodni projekti. 

https://www.skupnost-vss.si/mednarodni-projekti/
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Hana Balog se je predstavila kot nova koordinatorica konzorcija Erasmus+ in povzela izvedene 
aktivnosti na tekočih projektih Erasmus+. Povedala je, da je bilo izvedeno redno letno srečanje 
koordinatorjev Erasmus+, članice so prijavljale nove ECHE listine in jih tudi uspešno pridobile, nov 
razpis pa v lanskem letu, zaradi situacije z virusom Covid-19 ni izšel, zato ga nestrpno pričakujemo v 
tem letu. 
 

 
 
Branka Mulej je predstavila nov projekt Izpopolnjevanja CiljajVišje!. Povedala je, da je namen projekta 
usposobiti oz. vključiti strokovne delavce višjih strokovnih šol, v različna izpopolnjevanja in 
usposabljanja ter s tem dvig kakovosti njihovega znanja. Od začetka oziroma od novembra 2020, ko je 
bil projekt sprejet, je bilo izvedenih 12 izpopolnjevanj in 11 potrjenih programov; 158 vključenih 
strokovnih delavcev VSŠ, od načrtovanih 180. 96 % udeležencev je uspešno zaključilo izpopolnjevanja, 
kar kaže na dobro doseganje kazalnikov projekta. Dr. Anita Goltnik Urnaut je predstavila raziskavo 
potreb, interesov in dobrih praks prejšnjih projektov, ki jih je izvajala skupnost VSŠ, v primerjavi s 
projektom CiljajVišje – rezultati raziskave so pokazali, da je projekt bolj uspešen od prejšnjih. 
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Vodja razvoja Miha Zimšek je predstavil finančno poročilo za leto 2020, dosegljivo v prilogi Letnega 
poročila Skupnosti VSŠ. Sredstva na dan 31. 12. 2020 so znašala 787.898,00 evrov. Prihodki so se 
povišali v kategoriji iz sredstev javnih financ na račun 3 projektov. Stroški so se znižali za 26 %, kar je 
posledica situacije z virusom Covid-19 – sem spadajo manjši stroški sejemskih prostorov, telefonskih 
storitev, službenih poti in pogodbenega dela. Miha Zimšek še pojasni, da so se v preteklem letu 
zmanjšali tako prihodki kot stroški. 
 
Alicia Leonor Sauli Miklavčič je povedala, da je bila aktivnost skupnosti v letu 2020 zelo uspešna, saj je 
bilo izvedenih več kot 300 dogodkov in več kot polovica, jih je bilo izvedenih v organizaciji Skupnosti 
VSŠ. 
 
Vodja sektorja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ga. mag. Katja Dovžak je pohvalila delo 
Skupnosti VSŠ in višjih strokovnih šol Republike Slovenije v preteklem letu. Povedala je, da je bilo 
opravljenih mnogo analiz izobraževanja na daljavo, saj so bile te potrebne za sofinanciranje zaščitne 
opreme na višjih strokovnih šolah in pohvalila hitre odzive zaposlenih na različne potrebe odpiranja šol 
in izvajanja laboratorijskih vaj ter poteka testiranja. Kot zelo pomembno je opozorila na sprejem 
Strategije višjega strokovnega izobraževanja 2020-2030, ki bo predstavljala pomemben strateški 
dokument za pripravo ukrepov na tem področju in dvigu kakovosti celotnega višjega strokovnega 
izobraževanja. Povedala je še, da MIZŠ načrtuje obdobje novih evropskih mehanizmov, ki narekujejo 
kako izpeljati strateško razvojni in implementacijski del, predvsem v tem delu terciarnega 
izobraževanja. 
 

 
 
Na seji je bilo eno izmed bolj izpostavljenih – gostujoče predavanje športnega psihologa, rednega prof. 
dr. Mateja Tušaka – Spodbujanje motivacije, ki je vse udeležence navdušilo. 
 
Alicia Leonor Sauli Miklavčič je predstavila Letni program skupnosti VSŠ 2021. Izpostavila je prenovo 
višješolskih strokovnih programov in sicer se napoveduje prenova 6 programov: 

- Logistika, 
- Gostinstvo in turizem, 
- Živilstvo in prehrana, 
- Elektroenergetika, 
- Telekomunikacije in 
- Ekonomist. 

 
Izvedena je bila tudi anonimna anketna raziskava med udeleženci. V anketi so udeleženci glasovali o 
tem, kateri projekt iz vsakega posameznega področja Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2020-2025, se 
jim zdi prioriteten. Rezultati ankete so pokazali kot prioritetne projekte naslednje: Krepitev 
sodelovanja z delodajalci, Karierni centri, Poenotenje dokumentacije in orodij in Prenova in razvoj 
študijskih programov. 
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Alicia Leonor Sauli Miklavčič je še podrobno predstavila strateška področja Razvojne strategije 
Skupnosti VSŠ 2020-2025, ki so bila sprejeta in potrjena na lanski skupščini Skupnosti VSŠ 6. marca 
2020 ter vodje in udeležence posameznih projektov, v okviru teh strateških področij. 
 
 

1. Srečanje ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol 
 
V četrtek in petek, 3. in 4. junija 2021 je v Hotelu Plesnik v Logarski dolini potekalo srečanje ravnateljev 
višjih strokovnih šol Republike Slovenije. 
 
Po dolgem premoru in premnogih virtualnih srečanjih, smo za ravnatelje višjih strokovnih šol RS 
organizirali srečanje v živo, kjer smo v dveh dneh uspešno predebatirali vse izzive, ki so se pojavili v 
času pandemije in izzive, ki nas še čakajo. V začetek srečanja nas je popeljala red. prof. dr. Eva 
Boštjančič, nas motivirala in nam predstavila primere dobre prakse, kako se uspešno lotiti reševanja 
izzivov, ki so se pojavili v zadnjem letu zaradi pandemije. 
 
Prvi dan so udeleženci medgeneracijsko izmenjali izkušnje z izzivi na področju kadrov in kakovosti ter 
po skupinah predebatirali različne teme, ki jih je uvodoma predstavila dr. Anita Goltnik Urnaut. Na 
področju kadrov, so se udeleženci najpogosteje srečali z izzivi na področju motivacije, tako vodij, 
študentov kot ostalih zaposlenih. V zadnjem letu se je večina srečala tudi z drugačnim razporejanjem 
delovnega časa in (ne)ločevanjem službenega in prostega časa. 
 
Mag. Dragica Budić, ravnateljica višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mesto in Branka Mulej, 
strokovna sodelavka na Skupnosti VSŠ sta predstavili predloge za organizacijo usposabljanj in 
izobraževanj, ki bi vsebovala nabor tem za posvete in izpopolnjevanje mladih kadrov. 
 
Pričakovanja ravnateljev od Skupnosti VSŠ so bila enotna in sicer: 

➢ pomoč pri postopkih (vsebinskih, operativnih…), 
➢ mentorstvo “novopečenim ravnateljem”, 
➢ periodična srečanja ravnateljev, 
➢ predstavitev karakteristik posamezne višje strokovne šole. 

 
Drugi dan so udeleženci obravnavali strateško sodelovanje v razvojnih projektih Skupnosti VSŠ. 
Generalna sekretarka Alicia Leonor Sauli Miklavčič in vodja razvoja Miha Zimšek sta predstavila 
projekte Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ in glavne izzive pri strateškem sodelovanju udeležencev v 
razvojnih projektih. Na tem mestu je Alicia Leonor Sauli Miklavčič v sklopu razvojnega projekta 
sodelovanje z delodajalci izpostavila projekt MentorTrain. Izpostavila je tudi, da se v sklopu razvojnega 
projekta Karierni centri načrtuje sistemizacija delovnega mesta “Karierni svetovalec”. Načrtuje se 
povezovanje z Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) in s tem podpora tudi višješolskim študentom. 
Za študente s posebnimi potrebami se v sklopu projekta CiljajVišje načrtujejo programi in 
usposabljanja. V sklopu promocijskega načrta želimo še naprej izpostaviti odličnost naših šol in dosežke 
naših študentov. Za poenotenje dokumentacije in v sklopu razvojnega projekta skupni standardi 
delovanja je v pripravi Evidenca 2.0. 
 
V nadaljevanju je mag. Gregor Rak predstavil postopkovne izzive, s katerimi se srečujejo ravnatelji. 
Izpostavil je spremembo zakona in pravilnika ter meril za imenovanje predavateljev. Predlagane so bile 
spremembe poenotenja katalogov znanj in izbire znanja pred izobrazbo. Predlagano je bilo tudi 
izobraževanje ravnateljev oz. delavnica na temo priprave imenovanj predavateljev. 
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V drugem delu srečanja je mag. Ana Rozman, ravnateljica ERUDIO Višje strokovne šole predstavila idejo 
karierne podpore in povezovanje z delodajalci na ravni Skupnosti VSŠ. Razvija se ideja za krovno bazo 
podatkov podjetij oz. delodajalcev, ki bi študentom nudili praktično izobraževanje. Idejo druge 
projektne skupine je predstavila Alicia Leonor Sauli Miklavčič, ta se nanaša na poslovne zajtrke različnih 
poslovnih con in na kreiranje baze kontaktov na VSŠ, ki bi se zajtrkov udeleževali na posameznih 
področjih Slovenije. Žan Dapčevič, direktor višje strokovne šole Academia je podal primer dobre prakse 
– podpisan sporazum med občino Maribor, vsemi višjimi strokovnimi šolami v Mariboru in javnim 
holdingom Maribor, s katerim so sklenili sodelovanje pri izvajanju obveznega praktičnega 
izobraževanja za študente. 
 
Jasmina Poličnik, sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, nas je seznanila s 
ključnimi dogodki v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021. 
 
Na koncu srečanja so udeleženci podali predloge za pripravo strateških okvirjev izpeljave dogodka ob 
25-letnici višjih strokovnih šol RS. 
 
 

2. Srečanje ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol 
 
Srečanje je bilo izvedeno 27. septembra 2021 preko ZOOMa na pobudo UO Skupnosti VSŠ in članic 
Skupnosti VSŠ. Člani UO so ravnateljem in direktorjem predstavili aktualna dogajanja v povezavi s 
študijskim letom 2021/2021 in smernicami MIZŠ zaradi COVID19. Predstavljena je bila priprava 
Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ za obdobje 2020-2025 ter Smernice za študijsko leto 2021/2022. 
 
 

Epidemija Koronavirus (SARS-CoV-2) 
 
Tudi v letu 2021 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. Prva zaprtje javnega življenja in s tem tudi višjih 
strokovnih šol je trajalo študijskem letu 2020/21 trajalo od 26. oktobra 2020 do 17. maja 2021, kar je 
v večini primerov pomenilo, da se je študij na daljavo izvajal celotno študijsko leto. 
 
Praktično izobraževanje je bilo dovoljeno v kolikor je bila dovoljena gospodarska panoga in so bili 
upoštevani ukrepi NIJZ. Epidemiološko situacijo je država spremljala z okrepljenim testiranjem, glede 
na število okuženih pa so sprejemali in prilagajali ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. 
 
Upravni odbor Skupnosti VSŠ je v sodelovanju z MIZŠ v letu 2021 pripravljal predloge, analize in 
zakonodajne spremembe v povezavi s študijem na daljavo in prilagajanjem študijskega procesa na 
izredne razmere zaradi epidemije COVID19. 
 
Povzetki Analize študija na daljavo v študijskem letu 2020/21 so predstavljeni v nadaljevanju. Podrobna 
analiza pa je objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ: https://www.skupnost-vss.si/wp-
content/uploads/2021/12/Analiza-studij-na-daljavo-2020-2021_20122021.pdf. 
  

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2021/12/Analiza-studij-na-daljavo-2020-2021_20122021.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2021/12/Analiza-studij-na-daljavo-2020-2021_20122021.pdf
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Analiza študija na daljavo v študijskem letu 2020/2021 
 
Skupnost VSŠ je v mesecu septembru 2020 izvedla Analizo izvedbe višješolskega študija na daljavo v 
letu 2019/2020 med študenti, predavatelji ter organizatorji praktičnega izobraževanja. Z njo smo želeli 
podrobneje razjasniti, kako so spremenjene okoliščine, ki so nastopile zaradi epidemije COVID-19 
vplivale na potek in zaključevanje študijskih procesov na VSŠ. Prav tako smo želeli preveriti, kako so 
bile višje strokovne šole pripravljene za sledenje Navodilom in smernicam za izvedbo študija na daljavo 
v višjem strokovnem šolstvu. 
 
Zaradi vnovične izvedbe študijskega procesa na daljavo v študijskem letu 2020/2021 smo postopek 
anketiranja študentov in predavateljev višjih strokovnih šol ponovili še v mesecu juniju 2021. Zanimalo 
nas je predvsem: 

➢ uporaba enotnih informacijskih sistemov in videokonferenčnih orodij v VSŠ, 
➢ ocena digitalne kompetentnosti predavateljev in študentov, 
➢ kakovost in zahtevnost izvedbe študijskega procesa na daljavo, 
➢ spremembe posameznih dejavnikov povezanih z delom zaradi izvedbe študijskega procesa na 

daljavo, 
➢ spremembe posameznih dejavnikov povezanih z zdravjem in počutjem zaradi izvedbe 

študijskega procesa na daljavo. 
 
Na podlagi izvedene analize odgovorov predavateljev in študentov višjih strokovnih šol smo v 
nadaljevanju povzeli ključne ugotovitve. 
 
Študenti 
Pri študentih nas je zanimalo predvsem, kako so dojemali študijski proces na daljavo v primerjavi s 
študijem v predavalnicah skozi uspešnost in zahtevnost študijskega procesa. Polovica anketiranih 
ocenjuje uspešnost izpolnjevanja študijskih obveznosti ter obseg in zahtevnost pri samostojnem delu 
pri izvedbi na daljavo nekoliko višje kot v predavalnici. 71 % študentov je ocenilo višjo uspešnost 
izpolnjevanja svojih študijskih obveznosti pri študiju na daljavo v primerjavi s študijem v 
predavalnicah. 76 % vprašanih je višje ocenila obseg in zahtevnost pri samostojnem delu pri izvedbi 
na daljavo (49 % kot nekoliko višje in 23 % kot občutno višje). 56 % študentov je nižje ocenila kakovost 
izvedbe  predavanj in vaj (11 % občutno nižje, 45 % nekoliko nižje).  
 
Kar za 82 % študentov študij na daljavo ni predstavljal stiske ali stresa. Spremembe povezane z 
zdravjem in počutjem študentje v večini primerov zaradi študija na daljavo niso občutili. Med dejavniki 
bi veljalo izpostaviti prosti čas, ki se je 50% anketiranim povišal. 
 
Glavne prednosti, ki so jih študenti izpostavili pri študiju na daljavo so bile odsotnost dnevne vožnje – 
70 %, več svobode pri razporejanju časa za študij - 69 %, večja samostojnost, motiviranost, 
discipliniranost - 45 % ter bolj umirjen ritem in več časa za spanje 41 % študentov.  
 
Izpostavljene slabosti s strani študentov so odsotnost sodelovanja in druženja s sošolci (47 %), 
pomanjkanje stikov z drugimi študenti (42 %) in slab internet (35 %). Kar 46% je izpostavilo tehnične 
težave z digitalno tehnologijo kot glavno težavo pri zaključevanju študija.  
 
Študentje so bili v glavnini zadovoljni s študijem na daljavo, predvsem z izvajalci študijskega procesa 
(90 %), preverjanjem in ocenjevanjem znanja (88 %) in študijem v celoti 78 %. Najmanj so bili 
zadovoljni z izvedbo praktičnega izobraževanja, saj jih 21 % z njim ni bilo zadovoljnih.  
 
Tudi študentje visoko ocenjujejo svojo digitalno kompetentnost za spremljanje študijskega procesa na 
daljavo. V več kot 70 % so povsem suvereni in brez težav pri sledenju študijskem procesu na daljavo, 
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informacijski in podatkovni pismenosti, medsebojni komunikaciji in sodelovanju s predavatelji in 
sošolci, odgovorni rabi digitalnih vsebin in varstvu osebnih podatkov ter izdelovanju digitalnih vsebin. 
Malenkost manj so suvereni pri reševanju tehničnih težav in izzivov, saj jih je samostojnih in brez težav 
53 % vprašanih. 
 
Primerjava odgovorov rednih in izrednih študentov 

➢ Izredni in redni študenti so se na splošno strinjali, da so bili v povprečju njihovo znanje, uspešno 
izpolnjevanje študijskih obveznosti ter obseg in zahtevnost pri samostojnem delu, nekoliko 
višji v primerjavi z izvedbo v predavalnici. Ugotavljamo tudi, da se najvišje razlike med 
izrednimi in rednimi študenti pojavljajo pri njihovi motiviranosti za študij, saj je bila le ta, pri 
izrednih študentih v povprečju nekoliko višja (2,7) v primerjavi z rednimi študenti, pri katerih 
je bila ta komponenta v povprečju nekoliko nižja (2,3). 

➢ Večini anketiranih študiranje na daljavo ni predstavljajo stresa ali stiske. Primerjava med 
izrednimi in rednimi študenti pa pokaže, da je med rednimi študenti, v primerjavi z izrednimi 
študenti, več takih, ki jim študiranje na daljavo ni predstavljalo stresa ali stiske, saj znaša razlika 
deset odstotnih točk (88 % – 78 %). 

➢ Izredni in redni študenti so se na splošno strinjali, da v zadnjem študijskem letu ni bilo 
sprememb posameznih dejavnikov povezanih s študijem, zdravjem in počutjem, saj so skoraj 
vse postavke odgovorili z odgovorov »Ni sprememb«. Analiza posameznih postavk pa pokaže, 
da večina oziroma dobri dve petini (41 %) izrednih študentov v zadnjem študijskem letu 
ocenjuje, da se je njihova učinkovitost pri učenju in opravljanju obveznosti povečala, medtem 
ko slabi dve petini (37 %) rednih študentov ocenjuje, da se je povečala poraba njihovega časa 
za študijske obveznosti. 

➢ Večina rednih in izrednih študentov je kot prednosti študija na daljavo pred obiskovanjem 
študijskega procesa v predavalnicah zaznala »odsotnost dnevne vožnje« ter »več svobode pri 
razporejanju časa za študij«. Primerjava med izrednimi in rednimi študenti je pokazala, da se 
največje razlike kažejo pri postavki »Bolj umirjen ritem, več časa za spanje« ter postavki 
»Manj nastopov v živo pred sošolci«. Z drugimi besedami, v primerjavi z izrednimi študenti, je 
za šest odstotnih točk več takih rednih študentov, ki so zaznali bolj umirjen ritem ter imeli 
več časa za spanje prav tako pa je tudi za osem odstotnih točk več takih rednih študentov, ki 
so imeli manj nastopov v živo pred sošolci. Na drugi strani pa ugotavljamo tudi, da je v 
primerjavi z rednimi študenti, za 11 odstotnih točk več takih izrednih študentov, ki so zaznali 
angažiranost in ažurnost izvajalcev predmetov. 

➢ Pri slabostih študija na daljavo, ki so jih študenti izpostavili, ugotavljamo, da se najvišje razlike 
pojavljajo pri postavki »Manjša motiviranost«, »Slab internet« ter »Ni bilo slabosti«. 
Natančneje ugotavljamo, da je v primerjavi z izrednimi študenti, več takih rednih študentov, 
ki so bili pri študiju na daljavo manj motivirani (za 15 odstotnih točk več)  ter imeli slabši 
internet (za 14 odstotnih točk več). Ugotovitve še dodatno potrjuje dejstvo, da je bilo, v 
primerjavi z rednimi študenti, za 13 odstotnih točk več takih izrednih študentov, ki pri študiju 
na daljavo niso našli slabosti. 

➢ Glede morebitnih težav ob zaključevanju študijskih obveznosti na daljavo ugotavljamo, da so 
se tako redni kot izredni študenti v večini primerov soočali s tehničnimi težavami z digitalno 
tehnologijo. Primerjava med njimi pa je pokazala, da je bilo za 11 odstotnih točk več takih 
rednih študentov, ki so imeli težave z neažurnostjo ali slabo odzivnostjo predavateljev po 
zaključenem ocenjevanju. Več rednih kot izrednih študentov pa se je soočalo tudi s težavami 
pri dokazovanju avtentičnosti študijskih izdelkov, saj je bilo takih rednih študentov, v 
primerjavi z izrednimi študenti, za osem odstotnih točk več. 
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➢ Večina izrednih študentov ni imela težav pri izvedbi ocenjevanja znanja na daljavo, če pa so se 
težave pojavile, so bile te najpogosteje povezane s slabo internetno povezavo. Na drugi strani 
pa so redni študenti najpogosteje izpostavili »slab internet«. 

➢ Tako izredni kot redni študenti so s študijem na daljavo v povprečju zadovoljni. Še najvišje 
razlike v povprečni oceni med študenti zaznamo pri postavki »Praktično izobraževanje (PRI), 
kjer so izredni študenti v povprečju postavko ocenili nekoliko nižje (0,3 točke) v primerjavi z 
rednimi študenti. 

➢ Večina izrednih in rednih študentov svoje trenutne digitalne kompetence za opravljanje 
študijskih obveznosti na daljavo ocenjuje, kot »To zmorem samostojno brez težav«. Primerjava 
med izrednimi in rednimi študenti pa pokaže, da je v primerjavi z rednimi študenti, več takih 
izrednih študentov, ki imajo višji nivo digitalnih kompetenc za opravljanje študijskih 
obveznosti na daljavo, saj je več takih, ki vse od naštetih postavk zmorejo opraviti samostojno 
brez težav. 

➢ Več kot tri četrtine (81 % in 87 %) anketiranih študentov je imelo dostop do obveznih študijskih 
gradiv v digitalni in/ali fizični obliki, okoli tri četrtine (72 % in 75 %) študentov pa do informacij 
in usposabljanja, kako dostopati do spletne učilnice (LMS) in drugih virov. Na drugi strani pa 
ugotavljamo, da je le dobre tri desetine študentov lahko dostopalo do video vodičev in do 
primerne IKT podpore. Večjih razlik med izrednimi in rednimi študenti pa ni zaznati. 

➢ V primerjavi s študenti izrednega študija je bilo za pet odstotnih točk več takih rednih 
študentov, ki so ocenili, da je bil obseg študijskega procesa pri posameznem predmetu pri 
izvedbi na daljavo v primerjavi z izvedbo v "živo", večji. 

➢ V primerjavi s študenti izrednega študija je bilo za sedem odstotnih točk več takih rednih 
študentov, ki so ocenili, da so bile obremenitve pri samostojnem delu v povprečju glede na 
obdobje pred epidemijo in študijem na daljavo, večje. 

➢ Skoraj tri četrtine (73 %) izrednih študentov,  je PRI opravljalo v partnerskem podjetju oziroma 
organizaciji, medtem ko je dobri dve petini (41 %) rednih študentov, PRI opravljalo drugje. 

➢ V primerjavi z rednimi študenti, so izredni študenti v večji meri med izvedbo PRI na daljavo, 
uporabljali spletne učne programe in digitalna orodja. 

➢ Več kot polovica (54 % in 65 %) anketiranih med izvedbo PRI v času epidemije ni imela posebnih 
težav. Ugotavljamo pa, da je bilo v primerjavi z izrednimi študenti, za devet odstotnih točk več 
rednih študentov, ki so imeli izzive ali težave med izvedbo PRI v času epidemije. 

➢ Večina študentov meni, da bi bilo od študija na daljavo smiselno v študijski proces vključiti 
»Snemanje predavanj in možnosti ogleda vsem študentom«, »Gradiva za samostojno 
učenje«, »E-učilnico« ter »izvedbo dela študijskega procesa na daljavo«. 

➢ Do največjih razlik med izrednimi in rednimi študenti prihaja pri mnenju glede vključitve 
»snemanja predavanj in možnosti ogleda posameznim študentom (izrednim, športnikom s 
posebnimi potrebami, službeno obremenjenim ...)«, kjer je, v primerjavi z rednimi študenti, 
za devet odstotnih točk več takih izrednih študentov, ki menijo, da bi bilo to smiselno 
vključiti v študijski proces v prihodnje. 

➢ Nasprotno pa je v primerjavi z izrednimi študenti, za devet odstotnih točk več takih rednih 
študentov, ki ocenjujejo, da bi bilo smiselno v študijski proces vključiti »medpredmetno 
povezovanje na daljavo«. 

 
Predavatelji 
Skoraj tri četrtine vseh anketiranih predavateljev na svojih šolah uporablja enotni informacijski sistem 
oz. e-platformo za izvedbo študija na daljavo (73 %), dobra četrtina nima skupne e-platforme. 
Epidemija je pomembno vplivala na vzpostavitev skupnih informacijskih sistemov, saj je le ena tretjina 
(33 %) uporabljala enotni informacijski sistem pred pojavom epidemije (pred marcem 2020), skoraj 
petina (23 %) ga je začela uporabljati po začetku prvega vala epidemije, nadaljnja šestina (17 %) pa v 
drugem valu. Najpogosteje uporabljeni e-platformi sta Moodle (46 %) in MS Teams (41 %); 
najpogosteje uporabljeni videokonferenčni orodji pa Zoom (44 %) in MS Teams (41 %). 
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Stališča do snemanja in objave predavanj in vaj pri predavateljih so deljena. Mnenje o koristnosti 
posnetkov za študente je malo bolj v prid snemanju, saj malo več kot polovica anketiranih (55 %) meni, 
da je snemanje in objava predavanj in vaj zelo koristna za študente (41 % se strinja, 14 % popolnoma 
strinja), hkrati pa je velik delež (54 %) tistih, ki imajo odklonilno mnenje do snemanja (sploh se ne 
strinja 28 %, se ne strinja 26 %). Le tretjina (31 %) bo s prakso snemanja in objave nadaljevala ne glede 
na način izvajanja pedagoškega procesa. 
 
Ocena izvedbe študijskega procesa na daljavo v primerjavi z izvedbo študijskega procesa v živo je 
pokazala, da je večina predavateljev (84 %) bolj obremenjenih in v stresu, večja je zahtevnost izvedbe 
ocenjevanja znanja in zahtevnost izvedbe študijskega procesa (73 %). Nižja je kakovost izvedbe 
študijskega procesa (76 %), motiviranost študentov (75 %), učinkovitost usmerjanja k sodelovanju in 
doseganju učnih izidov študentov in kontaktna komunikacija s študenti (72 %). Zanimivo je, da je malo 
višja motiviranost za delo pri izvajalcih (57 %) in uspešnost študentov (52 %). 
 
Obseg izvedbe pedagoškega procesa na daljavo je v 74 % enak kot v živo, le desetina poroča o večjem 
obsegu. Obremenjenost študentov pri samostojnem delu je večja pri slabi tretjini (29 %). Pri 
ocenjevanju prevladujejo pisni izpiti (29 % videokonference ali e-učilnica, petina je ocenjevanje izvedla 
preko seminarskih in projektnih nalog (21 %), oz. zagovorov le teh (18 %). 
 
Spremembe pri delu, ki so jih občutili predavatelji so bile povečanje časa za delo v povezavi s 
študijskim procesom (59 %), trajanje delovnega časa preko celega dne (60 %), in občutek, da je delo 
zelo zahtevno (53 %). Najpogostejše spremembe zdravja in počutja so bile povečanje obremenjenosti 
s stresom (56 %), čustvena izčrpanost (45 %), odtujenost (43 %), osamljenost (34 %), zmanjšanje 
kvalitete življenja (49 %) in prostega časa (45 %). Izvedba študija na daljavo je vplivala tudi na 
zadovoljstvo predavateljev pri delu. Pri dobri petini se je zmanjšalo zadovoljstvo z medosebnimi 
odnosi (31 %), celotno zadovoljstvo z delom (27 %) in vsebino dela (26 %). 
 
Predavatelji ocenjujejo visoko digitalno kompetentnost za izvedbo študijskega procesa v digitalnem 
okolju (spletne učilnice, videokonference), informacijsko pismenost (iskanje podatkov, izbiranje 
informacij in digitalnih vsebin) in medsebojno komunikacijo in sodelovanje s študenti skozi digitalne 
tehnologije (aritmetična sredina 3,8 od 4), najnižje pa ocenjujejo reševanje tehničnih težav in izzivov, 
ugotavljanje tehnoloških potreb in vrzeli (2,8). 
 
Primerjava med študijskima letoma 2019/2020 – 2020/2021 
Študenti, ki so sodelovali v anketi v študijskem letu 2020/2021, so v povprečju vse postavke, ki se 
nanašajo na uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije, ocenili z nekoliko višjo povprečno 
oceno. V letu 2020/2021 so imeli študenti nekoliko več digitalnih kompetenc. 
 
Med povprečnimi ocenami skupine študentov, ki je anketo rešila poleti 2020 in študenti, ki so jo rešili 
poleti 2021 obstajajo statistično pomembne razlike pri trditvah: sledenje študijskemu procesu v 
digitalnem okolju (spletne učilnice, videokonference); informacijska in digitalna pismenost (iskanje 
podatkov; izbiranje, obdelava in analiza informacij in digitalnih vsebin); medsebojna komunikacija in 
sodelovanje s predavatelji in sošolci preko digitalnih tehnologij; izdelovanje digitalnih vsebin v sklopu 
študijskih obveznosti in odgovorna raba digitalnih vsebin ter varnost osebnih podatkov. Razlik ni pri 
postavki reševanje tehničnih problemov in izzivov. 
 
Študenti so v obeh študijskih letih večinoma sodelovali pri praktičnem izobraževanju v partnerskem 
podjetju oziroma organizaciji, v letu 2020/2021 je bilo teh izvedb več (za 32 odstotnih točk). 
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Študentom je v obeh letih največji izziv povzročala »karantena in prepoved opravljanja praktičnega 
izobraževanja«, opazna je velika razlika med obema letoma (21,6 odstotnih točk). Velik del študentov 
navaja, da ni bilo težav, razlika med obema letoma je 14,2 odstotnih točk.  
 
Predavatelji so ocenili izvedbo študijskega procesa na daljavo v študijskem letu 2019/2020 z nekoliko 
višjo povprečno oceno. To pomeni, da so bile zahtevnost, kakovost in učinkovitost na eni strani ter 
stopnja obremenjenosti in stresa na drugi strani v študijskem letu 2019/2020 nekoliko višje, 
učinkovitost usmerjanja k sodelovanju in doseganju učnih rezultatov študentov pa nižja. Razlik ni bilo  
pri zahtevnosti izvedbe ocenjevanja znanja. 
 
Ocene digitalnih kompetenc za izvedbo študijskega procesa na daljavo so v letu 2021 najvišje pri 
medsebojni komunikaciji s študenti in izvedbi študijskega procesa, razlike med leti niso statistično 
značilne. Malo nižje so povprečne ocene pri postavki »zagotavljanje varnosti vsebin in osebnih 
podatkov ter zaščita naprav« in »reševanje tehničnih težav in izzivov ter ugotavljanje tehnoloških 
potreb in vrzeli«. 
 
Predavatelji bi potrebovali »dodatno usposabljanje za uporabo digitalnih tehnologij«, »natančna 
navodila o poučevanju«, »izmenjavo primerov dobrih praks«, »pomoč in podporo sodelavcev pri 
tehnični izvedbi«, »učno podporo gradiva s področja pravilne uporabe plagiatorstva, pravnih in etičnih 
standardov, avtorskega prava ter uporabe digitalnih spletnih virov« ter »interne akte šole, ki določajo 
načine komunikacije in odzivni čas pedagoškega osebja«. 
 
Priporočila za šole na področju upravljanja s kadri 
Glede na rezultate raziskave o obremenjenosti s stresom in znižanja zadovoljstva (z medosebnimi 
odnosi, vsebino dela in splošnega zadovoljstva) priporočamo šolam ob (ponovnem) izvajanju študija 
na daljavo uvedbo naslednjih aktivnosti z višješolskimi kadri: 

➢ redni stiki (mesečni ali tedenski) z osebjem preko videokonference, 
➢ pogostejši telefonski pogovori z osebjem , 
➢ pogovor z osebjem o spremenjeni vsebini dela in izzivih, s katerimi se soočajo pri izvedbi študija 

na daljavo, 
➢ uporaba delitev v skupine in možnost za pogovore v manjših skupinah med sestanki z osebjem 

na daljavo, 
➢ skrb za psihofizično zdravje zaposlenih s pomočjo delavnic za spoprijemanje s stresom, 

organiziranih aktivnih odmorov,  
➢ organiziranje in spodbujanje za vključevanje v izpopolnjevanja na področju uporabe IKT pri 

izvajanju študija na daljavo, didaktike in metodike izvajanja predavanj, vaj, skupinskega dela in 
ocenjevanja znanja na daljavo, 

➢ povračilo stroškov izvajalcem študijskega procesa na daljavo, učiteljem za uporabo lastne IKT 
in energije, 

➢ ovrednotenje dodatnega dela osebja, ki ga vključuje izvedba študija na daljavo, 
➢ organizacija tehnične podpore na VSŠ, 
➢ stalna tehnična podpora osebju za izvedbo študija na daljavo in pomoč pri reševanju težav. 

 
Priporočila za šole na področju sodelovanja s študenti 
Glede na rezultate raziskave o slabostih študija na daljavo priporočamo šolam ob (ponovnem) izvajanju 
študija na daljavo uvedbo naslednjih aktivnosti z višješolskimi kadri: 

➢ spodbujanje komunikacije med študenti in vzpostavljanja socialnih stikov med njimi, 
➢ uporaba interaktivnih oblik izvedbe študija na daljavo (razdelitev v sobe in omogočanje klepeta 

med študenti), 
➢ tutorstvo predavateljev in redna srečanja s študenti, za katere so zadolženi kot tutorji, 
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➢ študentsko tutorstvo in redna srečanja med študenti in študentskimi tutorji, ki bi jih vključili v 
tedenski urnik, 

➢ izvedba skupinskih in individualnih konzultacijskih ur, ki niso osnovane samo na pobudo 
študentov, 

➢ izvedba analize osipa in uspešnosti zaključevanja študija, želenih načinov komunikacije ter 
uvajanje izboljšav,   

➢ ohranjanje dejavnikov, ki so jih študenti označili kot prednosti študija na daljavo (npr. 
snemanje pedagoškega procesa in možnost ogleda izven urnika), 

➢ zmanjšanje dejavnikov, ki jih študenti navajajo kot slabosti (npr. premalo stikov z drugimi 
študenti), 

➢ organiziranje psihosocialne svetovalnice za študente (in osebje), 
➢ nabava opreme za hibridno poučevanje, 
➢ izvajanje dela aktivnosti na daljavo (npr. konzultacij in sestankov) z namenom pridobivanja 

kompetenc za delo na daljavo in ohranjanje rutine, če bo situacija zahtevala, da se takšna 
izvedba ponovno uvede v celoti. 

 
Aktivnosti, ki bi jih lahko izvajala Skupnost VSŠ 
Glede na rezultate raziskave bi lahko Skupnost VSŠ med svoje naloge uvrstila naslednje aktivnosti: 

➢ analiza osipa kot posledica študija na daljavo v VSŠ in načrtovanje aktivnosti za zmanjšanje 
osipa, 

➢ analiza psihičnega stanja študentov v obdobju omejitev zaradi pandemije, 
➢ organiziranje psihosocialne svetovalnice za študente (in osebje), 
➢ organizacija izpopolnjevanj za osebje (IKT, didaktika in metodika izvedbe študija na daljavo, 

obvladovanje stresa, uspešna komunikacija in vzpostavljanje medosebnih odnosov na 
daljavo…), 

➢ spremljanje načina izvajanja študijskih in ob študijskih aktivnosti v VSŠ, 
➢ spodbujanje aktivnosti za financiranje nakupa opreme za hibridno poučevanje in 

enakovrednega dostopa do opreme in licenc za javne in zasebne šole, 
➢ spodbujanje aktivnosti za ovrednotenje dodatnega dela zaradi izvajanja študija na daljavo in 

posodobitve normativov. 
 
Aktivnosti, ki bi jih lahko izvajalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Glede na rezultate raziskave se kažejo potrebe, da bi MIZŠ izvajalo ali spodbudilo naslednje aktivnosti: 

➢ sofinanciranje nakupa opreme za hibridno poučevanje in omogočanje enakovrednega dostopa 
do opreme in licenc za javne in zasebne šole, 

➢ omogočiti zasebnikom, da se identificirajo kot višje šole v pogajanjih s ponudniki programske 
opreme in pridobijo pravico do licenc za programe, 

➢ omogočiti nakup potrebne opreme za študente s posebnimi potrebami in prilagojene opreme 
za študij na daljavo in povečanje glavarine za študente s posebnimi potrebami, 

➢ omogočiti nadaljevanje projekta Izpopolnjevanj za kadre v VSŠ, 
➢ vključiti redno vključevanje osebja VSŠ v izpopolnjevanja med pogoje za pridobitev naziva 

predavatelj, 
➢ priprava priporočil za ovrednotenje dodatnega dela zaradi izvajanja študija na daljavo, 

zagotavljanje sredstev za osebje za tehnično podporo študentom in kadrom na VSŠ, 
➢ posodobitve normativov (za izvajalce študijskega procesa, vzdrževalce IKT tehnologije…). 
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Srečanji Skupnosti VSŠ in predstavnikov MIZŠ 
 
31. marca 2021, so se predstavniki UO Skupnosti VSŠ in Miha Zimšek iz sekretariata udeležili 
virtualnega srečanja s predstavniki MIZŠ in CPI, kjer je CPI predstavil načrt za prenovo višješolskih 
programov v naslednjih petih letih. 
 
4. novembra 2021, pa so se predstavniki UO Skupnosti VSŠ in sekretariata udeležili virtualnega srečanja 
s predstavniki MIZŠ, kjer nam je dr. Slavica Černoša predstavila reorganizacijo direktorata. Kot 
posledica reorganizacije je višje strokovno šolstvo bilo umeščeno v sektor Srednjega in višjega šolstva 
pod vodstvom dr. Slavice Černoše. Področje višjega strokovnega šolstva pa pokrivajo, mag. Katja 
Dovžak, Marjan Vidrih in Nataša Hafner Vojčič. 
 
Predstavniki Skupnosti VSŠ smo predstavili glavne rezultate izvedene v okviru pogodbe MIZŠ za 
sofinanciranje nalog Skupnosti VSŠ. Prav tako smo predstavniki Skupnosti VSŠ predstavili predlog 
programa nalog, ki naj bi bile sofinancirane s strani MIZŠ v letu 2022 ter doseganje ciljev in kazalnikov 
ESS projekta za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem šolstvu CiljajVišje. 
Predstavniki MIZŠ pa so na kratko predstavili aktivnosti v zvezi z uresničevanem Načrta za okrevanje in 
odpornost in EKP. 
 
 

Predsedovanje Slovenije Evropski uniji 
 
V okviru dogodkov predsedovanja Slovenije EU je Skupnost VSŠ predstavljala višje strokovno šolstvo 
na srečanju Direktorjev direktoratov za poklicno in strokovno izobraževanje, 4. oktobra 2021. Glavni 
cilj dogodka je bil izmenjava pogledov kako lahko poklicno strokovno izobraževanje in višje strokovno 
šolstvo postanejo gonilo inovacij, rasti, zelenega in digitalnega prehoda, kakor tudi razprava med 
državami članicami kako podpreti in krepiti za sodelovanje s trgom dela in za dvig zanimanja za tovrstne 
programe. 
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Obisk Vlade Republike Slovenije v savinjski regiji tudi na Skupnosti VSŠ 
 
V torek 14. septembra 2021 smo na Skupnosti VSŠ imeli prav poseben obisk. Obiskala nas je državna 
sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, ki je v sklopu 
obiska Vlade Republike Slovenije v savinjski regiji obiskala tri večja podjetja/zaposlovalce, območni 
Zavod RS za zaposlovanje in nas, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, ki svoje 
izobraževalne programe povezujemo s potrebami v gospodarstvu. 
 

 
 
 

Pobude Skupnosti VSŠ 
 
V letu 2021 so bile s strani Skupnosti VSŠ na MIZŠ, Državni svet in CSD podane naslednje pobude za 
izboljšanje položaja višjih strokovnih šol, zaposlenih na šolah in višješolskih študentov: 

➢ Pobuda za odpravo omejitev pri izvajanju PRI v VSŠ 
➢ Pobuda za spremembo Pravilnika o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva 

predavatelj višje šole, 
➢ Pobuda za krepitev VSŠ, 
➢ Pobuda za spremembo pogojev za opravljanje PRI, 
➢ Pobuda za izboljšanje položaja študentov višjih strokovnih šol, 
➢ Pobuda za umestitev višješolskega izobraževanja v NPVŠ 2020 - 2030 
➢ Pobuda za štipendiranje študentov višjih strokovnih šol po redno zaključenem 2. letniku. 

Pobude so arhivirane na sekretariatu Skupnosti VSŠ. 
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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. Člani Upravnega odbora so 2. 3. 2021 pregledali in podali pripombe na 
predlog Poslovnika Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ. Na 16. seji UO 12. 5. 2021 je bila predlagana 
nova sestava komisije za kakovost, z namenom dodatnega člana Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ – 
predstavnika zasebne šole. Slednji (Marko Dotzauer) je bil na 17. seji UO 6. julija 2021 izvoljen za 
predstavnika zasebnih šol v Komisijo za kakovost Skupnosti VSŠ. 
 
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 osemkrat, vselej preko ZOOMa. Prvo srečanje je bilo 23. 3. 2021, drugo srečanje 
je bilo 16. 4. 2021, tretje, četrto, peto in šesto (krajše, tematsko) srečanje 4. 5. 2021, sedmo srečanje 
5. 5. 2021. Srečanji sta bili povezani z aktualno epidemijo COVID-19 in vplivom na procese višjega 
strokovnega izobraževanja tudi v luči kakovosti šol ter delovanja Komisije za kakovost. Komisija je 
obravnavala konferenco 2021, načrtovanje in izvedbo delavnic ter aktivnosti projekta QA-Lead, 
predvsem pa razpis za najboljše diplomsko delo, najboljšega diplomanta ter najboljšega mentorja. V ta 
namen se je zvrstilo več krajših sestankov 4. 5. 2021 in 5. 5. 2021, z namenom razdelitve najboljšega 
diplomskega dela v tri sklope – klasično diplomsko delo, izdelek in storitev. 19. 10. 2021 je tako izšel 
razpis »Izbor najboljših diplomantov in mentorjev praktičnega izobraževanja v okviru Skupnosti VSŠ«, 
ki je po podaljšanju trajal do 3. 11. 2021. Osmo srečanje je potekalo 19. 11. 2021 in je bilo namenjeno 
pregledu prijavljenih članov komisije, ki bo pregledala in izbrala najboljše delo ter dogovoru glede 
termina, lokacije in naslova Konference za kakovost v letu 2022.  
 
V letu 2021 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, 

➢ izvedba 10. konference Kakovost v VSŠ z naslovom »Zelena in digitalna kakovost«, 
➢ priprava razpisa »Izbor najboljših diplomantov in mentorjev praktičnega izobraževanja v okviru 

Skupnosti VSŠ«,  
➢ priprava kriterijev za izbiro najboljše diplomske naloge na višjih strokovnih šolah (dr. Škafar),  
➢ priprava kriterijev za izbiro najboljšega diplomanta in mentorja PRI (dr. Škafar),  
➢ priprava predloga Poslovnika komisije za kakovost Skupnosti višjih šol Republike Slovenije, 
➢ priprava posveta za predsednike komisije za kakovost in presojevalce kakovosti,  
➢ izvedba usposabljanja s področja zagotavljanja kakovosti (v okviru sistema KATIS), 
➢ priprava »Navodil za avtorje referatov konference 'Kakovost v višjih strokovnih šolah'«.  

 
Aktivnosti Komisije za kakovost so podrobneje predstavljene v okviru Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 
pod strateškim področjem 3 – Skupni standardi delovanja.  
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10. Konferenca Kakovost v VSŠ – Zelena in digitalna kakovost 
10. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah z nazivom Zelena in digitalna kakovost je pod 
okriljem Skupnosti VSŠ in Višje strokovne šole Slovenj Gradec potekala 26. maja 2021 od 9.00 do 13.00 
na daljavo preko Zoom konferenčnega orodja. 
 
Tematika letošnje konference, namenjene ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, 
predstavnikom komisij za kakovost, predavateljem in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v 
Sloveniji, se je nanašala na dobre prakse na področju višjega šolstva, uspešna podjetja s področja 
digitalizacije, projekt izpopolnjevanja mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetjih in doseganje 
strateških ciljev Skupnosti VSŠ, spodbujanje kakovosti kadrov na VSŠ ter na izbrane prispevke, ki 
tematsko pokrivajo zeleno in digitalno kakovost. Skupno se je konference udeležilo 124 udeležencev 
(sočasno je bilo prisotnih največ 95 udeležencev) iz različnih institucij, javnih in zasebnih višjih 
strokovnih šol, podjetij, visokega šolstva, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in 
Nacionalne agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). 
 
Uvodoma je mag. Gabrijela Kotnik, predsednica Komisije za kakovost pri Skupnosti VSŠ, pozdravila vse 
navzoče in poudarila zadovoljstvo ob organizaciji tokratne, že desete konference. V uvodnem pozdravu 
so udeležence nagovorili tudi gostiteljica, mag. Janja Razgoršek, ravnateljica VSŠ Slovenj Gradec, Egon 
Pipan, predsednik Skupnosti VSŠ in mag. Nataša Kranjc, v.d. direktorice Direktorata za srednje in višje 
šolstvo ter izobraževanje odraslih na MIZŠ, ki je izpostavila pomembnost uresničevanja zastavljene 
strategije in doseganje ciljev tudi na področju kakovosti. 
 

 
 

V okviru prvega plenarnega dela konference so se zvrstila štiri predavanja, na njih so spregovorili: 
 
mag. Katja Dovžak in mag. Nataša Hafner Vojčić, MIZŠ: Dosežki in razvojne priložnosti višjega 
strokovnega izobraževanja v okviru evropskih finančnih mehanizmov. V sklopu prvega predavanja je 
mag. Katja Dovžak predstavila nekatere operacije, kot so priprava višješolskih študijskih programov za 
izpopolnjevanje in Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem 
izobraževanju 2020-2022. Nataša Hafner Vojčić je v nadaljevanju predstavila operacijo Izvajanje 
programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja MUNERA 3 in načrtovane ukrepe v 
okviru Načrta za okrevanje in razvoj. V sklopu razvojnega področja digitalne preobrazbe je Nataša 
Hafner Vojčić predstavila mehanizem za spreminjanje zaposljivosti diplomantov VSŠ in napovedala 
razvoj Evidence 2.0. Predstavljeno je bilo tudi razvojno področje pametne trajnostne in vključujoče 
rasti, s poudarkom na krepitvi kompetenc in načrtovani ukrepi krepitve sodelovanja med 
izobraževalnim sistemom in trgom dela. 
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Martina Mravlja, NAKVIS: VSŠ kot del sistema zagotavljanja kakovosti v terciarnem 
izobraževanju. Predstavnica NAKVIS, Martina Mravlja je predstavila sestavo in naloge agencije, ki že 
deseto leto izvaja zunanje evalvacije višjih strokovnih šol, merila za akreditacijo in primere vprašanj 
agencije pri obisku na višjih strokovnih šolah. Prav tako je predstavila raziskavo prednosti in 
pomanjkljivosti virtualnih obiskov višjih strokovnih šol, v katero so bili poleg višjih šol vključeni tudi 
strokovnjaki in strokovni delavci NAKVIS. 
 
Adrijana Hodak, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra je v nadaljevanju predstavila 
Dobre prakse, Center odličnosti ŠC Nova Gorica – dvoletni projekt Talent Journey: platformo za 
poklicno odličnost na področju interneta stvari (IoT), ki počasi že obvladuje poslovne procese v 
današnjem svetu. Program nudi celostno izkušnjo za učeče se na področju interneta stvari preko 
spremljanja študentov skozi celoten proces izobraževanja z razvojem modulov in profesionalnih 
usposabljanj učiteljev. Program omogoča personaliziran pristop, mentorstvo in tutorstvo ter karierno 
svetovanje za študente. 
 
Tudi v uspešnih podjetjih procesi slonijo na zagotavljanju kakovosti. Mag. Domen Ocepek, predstavnik 
podjetja KOPA, računalniški inženiring, d. d., je v nadaljevanju predstavil pomen vpliva kakovosti v 
višjih strokovnih šolah na raven kakovosti v podjetjih. Kot dobre prakse njihovega podjetja je izpostavil 
močno razvojno ekipo, lastne rešitve, nenehno vlaganje v kadre in povezovanje z rešitvami in dobrimi 
praksami za zagotavljanje celovite podpore strankam. Digitalizacijo vidi kot nujno za učinkovitejše 
poslovanje in ohranjanje konkurenčne prednosti podjetij. Njihovo aktivno vključevanje študentov višjih 
strokovnih šol s teoretičnim znanjem, pričakovanji in predlogi v veliki meri vpliva na razvoj in nove 
koncepte poslovanja podjetja. Kakovost pridobljenih kompetenc študentov prihaja v podjetje, izkušnje 
iz podjetja pa študentje prenesejo nazaj v šole. 
 
Prvi plenarni del konference se je zaključil s predstavitvijo rezultatov Razpisa za priznanja Skupnosti 
višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Mag. Gabrijela Kotnik je napovedala, da bo slovesna 
podelitev priznanj sledila na prireditvi ob 25 letnici višjih strokovnih šol, ki je predvidena za konec leta 
2021. 
 
Dobitniki priznanj Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije za leto 2021 so: 
 
Za 20 letno uspešno delovanje: – Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, – Ekonomska šola Murska 
Sobota, Višja strokovna šola, – Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, – Izobraževalni 
center Piramida Maribor, Višja strokovna šola, – Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, – 
Strokovno izobraževalni center Brežice, Višja strokovna šola, – Šolski center Slovenj Gradec, Višja 
strokovna šola, – Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Višja strokovna 
šola, – Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor. 
 
Posamezniki: – dr. Andreja Križman, za dolgoletno uspešno delo v komisiji za kakovost pri Skupnosti 
VSŠ, – mag. Bojan Sešel, za 20 letno uspešno vodenje šole, – Marija Sraka, za dolgoletno uspešno delo 
v komisiji za kakovost pri Skupnosti VSŠ, – Jasmina Poličnik, za izjemen prispevek k prepoznavnosti, 
ugledu, delovanju Skupnosti VSŠ in višjega strokovnega šolstva ter na področju razvoja strategije 
višjega strokovnega šolstva. 
 
Pred drugim delom konference je bil udeležencem v izpolnitev posredovan vprašalnik o 
mikrodokazilih. Odgovore je prispevalo 46 udeležencev. Rezultati raziskave so pokazali, da 45 % 
udeležencev še nima izkušenj z mikrodokazili in 79 % jih meni, da so mikrodokazila kot priložnost za 
razvoj kakovosti višje strokovne šole. Kot najpogostejši namen mikrodikazil pa udeleženci 
izpostavljajo: – 38 % udeležencev pridobivanje novih spretnosti ter nadgrajevanje znanj in poklicnih 
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veščin, – 21 % udeležencev obogatitev standardnih višješolskih programov, – 17 % udeležencev 
posodobitev/nadgradnja kompetenc diplomantov (nekdanjih študentov) . 
  
V drugem delu konference, ki jo je vodila dr. Anita Goltnik Urnaut je bilo predstavljenih pet izbranih 
strokovnih referatov: 
 
1. mag. Lidija Grmek Zupanc, Manca Doberšek, Katja Ržek, Daša Zupanec in Maša Pavuna: Trajnostna 
embalaža (predstavitev krožnega gospodarstva, ponovne uporabe, primerov rešitev v podjetjih in 
lastnega razmišljanja o trajnostni embalaži s strani mentorice in študentk). 
 
2. Katja Orehek Hati: Praktično izobraževanje študentov turistične smeri s pomočjo digitalizacije v 
obdobju pandemije (izkušnje z izvedbo praktičnega izobraževanja na daljavo in izdelava raziskovalnih 
in projektnih nalog z uporabo družbenih omrežij – potopisov, idej za izlete, kuharskih receptov, 
spletnega mesta kulinarična doživetja in video vsebin). 
 
3. Mitja Petelin: Igrifikacija na daljavo: jedilni list; Igrifikacija na daljavo: prihodkovni management 
prodaje hotelskih sob (predstavitev aplikacij za simulacijo dela v gostinstvu (priprava jedilnika), 
hotelirstvu (upravljanje ponudbe hotelskih sob) in zadovoljstva študentov z uporabo aplikacij pri 
predmetu). 
 
4. Jožica Ovčjak in mag. Janja Razgoršek: Izzivi pri izvajanju praktičnega izobraževanja na daljavo v času 
pandemije (predstavitev in analiza različnih oblik opravljanja praktičnega izobraževanja).ž 
 
5. mag. Gregor Rak in Martina Belšak: Inovativna uporaba MS TEAMSA v izobraževalne namene; 
(predstavitev aplikacij za popestritev pedagoškega procesa in prikaz zadovoljstva študentov). 
 
V drugem plenarnem delu je Alicia Leonor Sauli Miklavčič predstavila doseganje strateških ciljev 
Skupnosti VSŠ s pomočjo Razvojnega načrta, nacionalnih in mednarodnih projektov, kjer je poudarila 
ukrepe v sklopu Strategije VSŠ 2020-2030 in projekte Skupnosti VSŠ, tako mednarodne kot tudi 
nacionalne. Prav tako je predstavila Razvojni načrt Skupnosti 2020-2025 po posameznih strateških 
področjih. Podrobneje je predstavila področje delodajalcev in mednarodni projekt MentorTrain, v 
okviru katerega poteka usposabljanje mentorjev za uspešno vodenje študentov na praktičnem 
izobraževanju v dejanskem delovnem okolju; področje študenti s kariernimi centri in organiziranim 
sodelovanjem; področje prepoznavnosti preko različnih promocijskih orodij Skupnosti VSŠ; področje 
skupnih standardov delovanj in institucionalnega okolja. 
 
Za konec plenarnega dela je dr. Anita Goltnik Urnaut predstavila podporo projekta Izpopolnjevanja 
CilljajVišje! pri zagotavljanju in krepitvi kakovosti v višjih strokovnih šolah. Predstavila je izvedeno 
Analizo potreb po izobraževanju in usposabljanju zaposlenih na višjih strokovnih šolah preko 
intervjujev ravnateljev partnerskih šol, fokusnih skupin predavateljev in strokovnih delavcev. 
Izpostavila je ključne ugotovitve analize: interese, pričakovanja, izzive in predloge novih programov ter 
predstavila razvoj teoretskega modela za vzpostavitev informacijskega sistema z moduloma za 
sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju znanja in bazo programov izpopolnjevanja znanja. 
Na koncu je predstavila še zadovoljstvo udeležencev z izvedbo programov izpopolnjevanj po 
posameznih področjih. 
 
10. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah se je zaokrožila z zaključno zahvalo gostiteljice 
mag. Gabrijele Kotnik in predsednika Egona Pipana ter izraženim upanjem, da bo naslednja konferenca 
zopet potekala v živo. 
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Priprava razpisa »Izbor najboljših diplomantov in mentorjev praktičnega 
izobraževanja v okviru Skupnosti VSŠ« 
Na osnovi predloga Komisije za kakovost pri Skupnosti VSŠ in projektne skupine razvojnega projekta 
Skupnosti VSŠ 3.1 Promocijski načrt, je 19. 10. 2021 izšel razpis »Izbor najboljših diplomantov in 
mentorjev praktičnega izobraževanja v okviru Skupnosti VSŠ«, ki je po podaljšanju trajal do 3. 11. 2021.  
 
Skupnost VSŠ je razpisala nagrado za: 
1. najboljše diplomsko delo na višjih strokovnih šolah Republike Slovenije, 
2. najboljšega diplomanta, 
3. najboljšega mentorja praktičnega izobraževanja.  
 
Navodilo je bilo, da lahko šola predlaga največ enega kandidata v vsaki kategoriji (diplomant, mentor) 
oz. samo eno, najboljše diplomsko delo. Na letnem razpisu za najboljše diplomsko delo je lahko šola 
predlagala diplomsko delo iz tekočega (2020/2021) in preteklega študijskega leta (2019/2020). Šole so 
lahko izbor oddale preko predpisanega obrazca za prijavo, kjer so bili pojasnjeni tudi kriteriji. Na razpis 
najboljše diplomsko delo na višjih strokovnih šolah Republike Slovenije so prispele prijave 18 šol.  
Izbor bo opravila združena skupina Komisije za kakovost pri Skupnosti VSŠ in projektne skupine za 
Promocijski načrt po dvostopenjskem sistemu (najprej na osnovi predlogov šol rangiranje in ožji izbor, 
nato na osnovi pregleda dela (izdelka ali storitve) izbor najboljšega dela. 
 
 

Usposabljanje s področja zagotavljanja kakovosti 
V okviru sistema KATIS je bilo za višje strokovne šole izvedeno usposabljanje s področja zagotavljanja 
kakovosti, namenjeno vsem, ki sodelujejo v aktivnostih za spodbujanje in zagotavljanje kakovosti in 
vsem, ki se srečujejo z zbiranjem in obdelavo podatkov. Ciljne skupine so predvsem: ravnatelji, 
referenti, predsedniki in člani komisij za kakovost, predsedniki in člani študijskih komisij, predavatelji. 
Usposabljanje je potekalo preko spletnega okolja Zoom 18. 5. 2021 ob 13.00 (4 šolske ure) in 25. 5. 
2021 ob 13.00 (4 šolske ure). Predavatelji so bili doc. dr. Branko Škafar, Marko Rovan, univ. dipl. prav., 
Saša Kocijančič , dr. Tatjana Novak, Nadja Šuligoj Kunilo, mag. Nina Meh Savić. 
Strokovnjak s področja vodenja sistemov kakovosti je predstavil priporočila za pripravo vloge za 
zunanjo evalvacijo in dobre prakse zbiranja ter obdelave podatkov za potrebe samoevalvacije in 
zunanje evalvacije. Strokovnjaki s področja GDPR pa so predstavili osnove varstva osebnih podatkov in 
ustaljene prakse na področju varstva osebnih podatkov v višješolskem izobraževanju, ki jih udeleženci 
potrebujejo za samostojno izvedbo svojih delovnih nalog. 
 
 

Priprava in izvedba razpisa za diplomo odličnosti  
V marcu 2021 smo na Skupnosti VSŠ objavili razpis za podelitev diplom Skupnosti višjih strokovnih šol 
za odličnost po Modelu OVSŠ, a prijave na razpis nismo prejeli. 
 
 

Evropska pobuda za spremljanje diplomantov (EGTI) 
V okviru Evropske pobude za spremljanje diplomantov sta se predstavnika Skupnosti VSŠ, Miha Zimšek 
in Alicia Leonor Sauli Miklavčič, udeležila 4 srečanj v okviru katerih smo prepoznali področja potrebna 
izboljšav in predlagali področja usposabljanj in izobraževanj za višje strokovne šole. V okviru pobude je 
prvo usposabljanje pod naslovom »Graduates - meeting the needs of the labour market and society« 
organizirano 12. novembra 2021 (10.00-13.00). Prav tako je Skupnost VSŠ vložila na MIZŠ pobudo za 
projekt Evidenca 2.0, ki bi omogočil digitalizacijo upravljanja podatkov višjega strokovnega 
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izobraževanja in spremljanja zaposljivosti diplomantov v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in 
odpornost (NOO). 
 
 

Višješolska prijavna služba 
Skupnost VSŠ redno sodeluje z Višješolsko prijavno službo, spremlja in analizira podatke prijav na 
razpisana vpisna mesta kakor tudi aktivno promovira vpis na višje strokovne šola na nacionalnih 
dogodkih, družabnih omrežjih in v medijih. 
 
 

Posvet predsednikov komisij za kakovost, Sistem vodenja kakovosti v VSŠ, 
samoevalvacijska poročila, zunanje evalvacije 
Skupnost VSŠ je v sredo, 22. septembra 2021, med 9.00 in 13.00, pripravila posvet za predsednike 
komisije za kakovost in presojevalce kakovosti. Posvet je potekal v prostorih Šolskega centra Celje, 
vodil ga je dr. Branko Škafar. 
 
Osrednji namen posveta je bil izmenjati izkušnje in primere dobrih praks pri vodenju kakovosti v višjih 
strokovnih šolah, predstaviti izzive in možne rešitve pri delu komisij in v postopkih notranjih in zunanjih 
evalvacij, odgovoriti na vprašanja glede sistema vodenja kakovosti in priprave potrebne 
dokumentacije. 
 
Na posvetu so bili predstavljeni: 

➢ Sistem vodenja kakovosti v višjem šolstvu, 
➢ ugotovitve zunanjih evalvacij in zavodov ter opažanja evalvatorjev, 
➢ predstavitev primera dobre prakse samoevalvacijskega poročila – Šolskega centra Novo mesto 

in najpogostejše pripombe NAKVIS ter priložnosti za izboljšave, 
➢ aplikacije in razvojni projekti, ki jih razvija in izvaja Skupnost VSŠ in so lahko v pomoč na 

posameznih področjih kakovosti: spremljanje potreb in izvedb izobraževanja zaposlenih, 
ponudba delovnih mest za prakso in zaposlitev študentov ter višješolskih kadrov, Evidenca: 
statistika, spremljanje PRI; spremljanje zaposljivosti diplomantov višjih strokovnih šol, 

➢ razpis za nagrade na področju višjega šolstva (za diplomante in mentorje PRI). 
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1. Promocija 

1.1 Sodelovanje na sejmih, razstavah in predstavitvah 
 

eInformativa – 13. sejem Informativa 
13. sejem Informativa, sejem poklicev in izobraževanj, je letos potekal virtualno v petek 22. in v soboto 
23. januarja 2021. 
 
Skupnost VSŠ je sodelovala na razstavnem 
prostoru VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, kjer so bile 
predstavljene naslednje vsebine: 

➢ POGOSTA VPRAŠANJA o višješolskem 
študiju, prednostih in načinu vpisa, 

➢ SEZNAM VSŠ in študijskih programih 
(povezava na iskalnik), 

➢ NAGRADNA IGRA – Polet v vetrovniku, 
➢ PREDSTAVITVE posameznih VSŠ, ki so se 

odločile za to možnost, 
➢ POGOVOR V ŽIVO s sekretariatom. 

 
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. 
 
Bodočim študentom so se predstavile številne višje strokovne šole, nekatere samostojno, 8 članic pa 
se je skupaj s Skupnostjo VSŠ predstavilo pod enotno znamko VIŠJE STROKOVNE ŠOLE. Predstavnica 
Skupnosti VSŠ je na sejmu predstavila tudi tiste šole, ki se sejma same niso udeležile, obiskovalcem pa 
je ponudila informativno in promocijsko gradivo. 
 

Virtualni karierni sejem – Sejem poklicev in izobraževanja 2021 
Virtualni karierni sejem 2021 je osrednji dogodek s področja karierne orientacije mladih na območju 
kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS), ki je potekal od 22. do 28. novembra 2021. Dogodek 
pomaga mladim odgovoriti na vprašanja kje nadaljevati izobraževanje, kaj so značilnosti poklicev, 
kakšne so možnosti za zaposlitev ali sodelovanje s podjetji in drugimi organizacijami v času 
izobraževanja. Na virtualnem sejmu se je Skupnost VSŠ predstavljala svoje članice poleg tega pa so se 
na sejmu predstavile še naslednje članice s samostojnimi virtualnimi stojnicami. 
 

➢ Višja prometna šola Maribor, 
➢ Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, 
➢ Višja strokovna šola Šolskega centra Novo mesto, 
➢ Tehniški šolski center Maribor, 
➢ DOBA, Višja strokovna šola, 
➢ Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola, 
➢ Academia in 
➢ Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 
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Nagradna igra (polet v Vetrovniku) 
Skupnost VSŠ je za obiskovalce 13. Informative organizirala 
nagradno igro“ Poleti z nami in ciljaj višje”, ki je potekala med 24. in 
25. januarjem 2021. Podeljena nagrada je letenje v vetrovniku v 
organizaciji podjetja AERODIUM Logatec. 
Nagrada zajema: 

➢ Uvodno predstavitev letenja v predavalnici z navodili za 
varno letenje, da lahko kar najbolj uživate v samem letu. 

➢ Uporabo celotne letalne opreme (letalni kombinezon, 
čelada, očala, rokavice in čepki za ušesa). 

➢ Ogrevanje in razgibavanje v telovadnici  pred samim 
letenjem. 

➢ Demonstracijski let inštruktorja v vetrovniku. 
➢ Vaš 6-minutni let v vetrovniku, kjer vas bo spremljal 

inštruktor. 
➢ Spominsko diplomo o opravljenem letu v vetrovniku. 

 
 

1.2 Priprava, izdelava promocijskega gradiva 
 
Pripravili smo dva promocijska videoposnetka, enega v angleškem jeziku in enega v slovenskem jeziku. 
Posnetek v angleškem jeziku je bil predstavljen tudi na mednarodnem srečanju CareersNet pod 
vodstvo Evropske komisije in CEDEFOPa, 6. decembra 2021, ob predstavitvi višjega strokovnega 
izobraževanja v okviru uvodne predstavitve slovenske vseživljenkse karierne orientacije. 
 
Povezava do videoposnetka v angleškem jeziku: https://www.youtube.com/watch?v=ao1N8wPMWfE 
 
Povezava do videoposnetka v angleškem jeziku: https://www.youtube.com/watch?v=FJ7pJgIlAF0 
 
Pripravljena so bila tudi druga promocijskega gradiva za sejme in informativne dneve.  

https://www.aerodium.si/Let
https://www.aerodium.si/
https://www.youtube.com/watch?v=ao1N8wPMWfE
https://www.youtube.com/watch?v=FJ7pJgIlAF0
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1.3 Oglaševanje 
 
Tedenski Novičnik Skupnosti VSŠ 
 
Primer zadnjega Novičnika Skupnosti VSŠ v letu 2021 lahko pogledate na naslednji povezavi: 
https://mailchi.mp/d8e92932bb2d/e-novice-skupnosti-vs-10706413?e=348499e0f9. 
 

Na Novičnik Skupnosti VSŠ se lahko uporabniki prijavijo tukaj: https://www.skupnost-
vss.si/prijava-e-novice/ 
Kampanje preko Novičnika Skupnosti VSŠ v oktobru 2021.  
 

https://mailchi.mp/d8e92932bb2d/e-novice-skupnosti-vs-10706413?e=348499e0f9
https://www.skupnost-vss.si/prijava-e-novice/
https://www.skupnost-vss.si/prijava-e-novice/
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Objave v zunanjih medijih: 

➢ Fax vpisnik (fizična izdaja), doseg: 14.419 dijakom na 156 gimnazijah in srednjih šolah, 
➢ Dijaški.net, PR članek dostopen na povezavi https://dijaski.net/novice/izberi-sodoben-na-

prakticnem-znanju-utemeljen-studij-na-visji-strokovni-soli , 
➢ Cekin.si objava, 15. 2. 2021: https://cekin.si/izobrazevanje_in_zaposlitev/zacenja-se-prvi-

prijavni-rok-za-vpis-v-visje-sole.html  
➢ iProm, 11. 2. – 21. 2. 2021, 1.462.308 klikov 

 

 

 

https://dijaski.net/novice/izberi-sodoben-na-prakticnem-znanju-utemeljen-studij-na-visji-strokovni-soli
https://dijaski.net/novice/izberi-sodoben-na-prakticnem-znanju-utemeljen-studij-na-visji-strokovni-soli
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Fax vpisnik: 
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Dijaški.net:  
 

 
 
 

Oglaševanje na digitalnih platformah 
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1.4 Urejanje spletnih strani in spletne predstavitve, tehnična podpora  
 
Nadgradnja, vzdrževanje in urejanje spletne strani 

 

 
 

 

Spletna stran in socialna omrežja: 
 
Vzporedno se na Facebook in Twitter strani Skupnosti VSŠ tedensko promovirajo višje strokovne šole. 
Spletna stran in Facebook se dnevno ažurirata.  
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Osrednje teme promocijskih aktivnosti: promocija 1. in 2. roka za vpis na višje strokovne šole, 
promocija/predstavitev višješolskega izobraževanja, Novičnik Skupnosti VSŠ, aktivnost in nagrade višjih 
strokovnih šol, nominacija za nagrado projekta VET21001. 
Primer oglasa: 
 

 
 
 

Spletna stran  
Spletna stran se dnevno ažurira. Analitika spletne strani kaže, da je bila v 2021 obiskanost sledeča: 
- 50.789 ogledov strani (31.820 edinstvenih ogledov)  
- 10.376 uporabnikov (10.323 edinstvenih uporabnikov)  
- 16.878 sej, od tega 1,63 sej v povprečju na uporabnika, za katere je ta potreboval 1,18 minute za 
ogled.  
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Uporabniki so največkrat obiskali vstopno stran (7.139 ogledov), temu sledi brskalnik s študijskimi 
programi (3.770 ogledov) in projektna stran Izpopolnjevanja CiljajVišje! (2.098 ogledov).  
 
Prednjači organsko iskanje spletne strani (61,05%), čemur sledi direktno iskanje (27,81%), iskanje iz 
preusmerjenih spletnih strani (7,32 %) ter iskanje s preusmeritvijo iz socialnih omrežij (4,54 %). 
Najpogosteje je bil uporabnik preusmerjenih iz spletnih strani gov.si (201x), skupnost.sio.si (84x), 
visjasola.sclj.si (75x), ads.dijaski.net (71x) in studentski.net (24x). 
 
Pri preusmerjanju iz socialnih omrežij je uporabnik najpogosteje prihajal iz Facebooka (450x) ter 
LinkedIn (12x), Instagram Stories (5x) in Twitter (4x). Največji obisk smo zabeležili v mesecih februar, 
september, oktober in november. 
 
 

Socialna omrežja 
Vzporedno na FB strani Skupnosti VSŠ se dnevno promovirajo višje strokovne šole. Vzporedno s FB se 
promocija izvaja tudi na Twitter-ju. 
 
Osrednje teme promocijskih aktivnosti: promocija 1. in 2. roka za vpis na višje strokovne šole, 
promocija/predstavitev višješolskega izobraževanja in prednosti višješolskega izobraževanja ter 
povezane nagradne igre, vabila k branju novičnika in projekt Karierni centri ki je imel tudi največ 
plačljivega dosega.  
 
 

Facebook 
Analitika Facebooka kaže, da smo dosegli 115.085 uporabnikov. Poleg tega smo v letu 2021 pridobili 
23 novih sledilcev – skupno jih je 930. Porast predstavlja 2,54 % sledilcev. 

 
 
Poraslo je tudi število uporabnikov, ki so všečkali stran Skupnosti VSŠ in sicer za 38 uporabnikov. 
Uporabniki so največkrat vstopili preko Facebook objave, spletne strani skupnost-vss.si, google.com, 
dijaski.net in informativa.si. 
 
Uporabniki so se v letu 2021 kar 7.689 krat odzvali na objave in 1.394 krat kliknili na stran. Skupno je 
bilo v letu 2021 doseženih 115.085 uporabnikov, od česar je 63.844 organskih prikazov in 51.241 
plačljivih prikazov.  
 



                                                                            

                                                                                                               Živi svoje sanje, ciljaj višje! 

 
SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2020  stran 50 

Primeri oglasov: 
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Sodelovanje Skupnosti VSŠ s podjetji za praktično izobraževanje 
 

Sestanki in strokovna srečanja s predstavniki podjetij 
Razvojni projekt 2.1 Karierni centri (7 srečanj, priprava predloga aktivnosti in dogodkov z delodajalci, 
priprava predloga vsebin dogodkov za aneks z MIZŠ definiran pod postavko VII). Sedem sestankov je 
potekalo: 

- 1. srečanje:  14. 4. 2021: Uvodni sestanek, pregled izvedenih nalog v preteklih letih, pregled 
načrtovanih nalog,  

- 2. srečanje: 5. 5. 2021: Pregled izvedenih nalog, načrt aktivnosti, organizacija posveta,  
- 3. srečanje: 19. 5. 2021: Priprava ankete za karierne svetovalce, 
- 4. srečanje: 19. 5. 2021: Priprava predloga vsebin posveta in gostujočih predavateljev, 
- 5. srečanje: 27. 5. 2021: Priprava predloga aktivnosti in dogodkov z delodajalci, 
- 6. srečanje:  27. 5. 2021: Priprava predloga vsebin dogodkov, 
- 7. srečanje: 3. 6. 2021: Predstavitev opravljenih aktivnostih po delovnih skupinah in 

načrtovanje dela. 

 
Rezultati srečanj so bili uporabljeni pri načrtovanju Aneksa k pogodbi z MIZŠ za področje VII. 
Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja v višjem strokovnem izobraževanju.  
 
 

Sodelovanje Skupnosti VSŠ z lokalnimi skupnostmi 
 
Srečanje mariborskih višjih strokovnih šol z Mesno občino Maribor 
 
Mariborske VSŠ, članice Skupnosti VSŠ, so na podlagi srečanj s predstavniki Mestne občine Maribor 
dogovorile tesnejše sodelovanje in te dogovore 29. 9. 2021 zapisale v Memorandum o sodelovanju. 
29. 9. 2021 sta župan MOM in generalna sekretarka Skupnosti tudi slavnostno podpisala Memorandum 
o sodelovanju v navzočnosti ravnateljev in direktorjev VSŠ MOM. Sledila je tiskovna konferenca in 
prijetno druženje ob načrtovanju prvih aktivnosti za uresničitev dogovorjenega sodelovanja. Ta 
dogodek na Skupnosti VSŠ smatramo kot prvi korak do tesnejšega sodelovanja z lokalnimi oblastmi 
tudi v drugih krajih Slovenije. Naslednje so se pričele dogovarjati VSŠ na področju MO Ljubljana. 
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Sodelovanje z relevantnimi deležniki Skupnosti VSŠ 
 

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 pri aktivnostih projekta 5.1 Prenova in razvoj študijskih programov, 
sodelovali na 2 srečanjih na temo evropskega visokošolskega prostora, na srečanju 
Prenova poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru evropskih mehanizmov in 
srečanju Prenova poklicnih standardov – dogovor s CPI glede dinamike. 
 

Nacionalna strokovna skupina za vseživljenjsko karierno orientacijo (NSSVKO) 
V tem obdobju je bilo izvedenih 13 srečanj Nacionalne strokovne skupine za vseživljenjsko karierno 
orientacijo in njenih podskupin, ki je imenovana s strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. 
Skupnost VSŠ je v okviru skupine predstavila izvedbo delavnic 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+. Predstavili smo tudi delovanje na področju karierne rasti 
zaposlenih v VSŠ, 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. 
 
Predstavili smo tudi 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 tečaj 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 spletni tečaj za 
podporo in usposabljanje mentorjev v podjetjih. 
 
Skupnost VSŠ vodi podskupino za mednarodno sodelovanje in naša predstavnica je bila izbrana tudi 
kot nadomestna članica mednarodne mreže neodvisnih nacionalnih strokovnjakov na področju VKO, 
CareersNet, pod okriljem CEDEFOP-a. V okviru slovenskega predsedovanja bomo v decembru na 
dvodnevnem srečanju predstavili delo Skupnosti VSŠ na tem področju in izpostavili dobre prakse. 
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NAKVIS 
Na letnem bilateralnem srečanju 3. 3. 2021, smo se dogovorili za posvet za strokovnjake evalvatorje za 
višje strokovne šole, predstavljen je bil eNAKVIS, ki ga želijo povezati z Višješolsko prijavno službo, v 
okviru pobude promocije terciarnega izobraževanja bodo podali javno naročilo za pripravo 
promocijskih video posnetkov VSŠ. Dogovorjen je tudi ponovno razpis za študente VSŠ kot zunanje 
evalvatorje. Kot rezultat je bil 23. 3. 2021 objavljen Javni poziv za vpis v register strokovnjakov 
(https://www.skupnost-vss.si/javni-poziv-za-vpis-v-register/). 
 

SVET RS ZA VISOKO ŠOLSTVO 
Kot predstavnica je v Svet RS za visoko šolstvo imenovana Jasmina Poličnik. V letu 2021 smo 
obravnavali predlog Nacionalnega programa za visoko šolstvo (NPVŠ) in podali pripombe na podan 
predlog. 
 

ACS 
Z Andragoškim centrom Slovenije (ACS) redno sodelujemo na področju usposabljanja, promocije in 
izmenjave dobrih praks, promoviramo usposabljanja in izobraževanja ACS preko naših promocijsko 
informativnih kanalov. Prav tako pa posredujemo informacije naših dogodkov za objavo v novičniku 
ACS. 

 

ŠOS 
S Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) smo v letu 2021 sodelovali pri pobudi za izredno 
solidarnostno pomoč, ki jo je Vlada RS namenila študentom. Prav tako smo podali 
pripombe k predlogu Zakona o kakovosti v visokem šolstvu. 
 

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. 

 

https://www.skupnost-vss.si/javni-poziv-za-vpis-v-register/
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Srečanje CMEPIUS 
V letu 2021 smo se sestali dvakrat s skrbniki pogodb redno sestajali na monitoring sestankih za 
posamezne projekte. 
 

JESENSKA ŠOLA ERASMUS+ 2021 
Srečanje je bilo organizirano s strani CMEPIUSa za pogodbenike razpisa Erasmus+ 2021 kot jesenska 
šola 27. in 28. september 2021 v Podčetrtku. V okviru dogodka sta bili prisotni predstavnici Skupnosti 
VSŠ Hana Balog in Alicia Leonor Sauli Miklavčič. CMEPIUS se je na kratko dotaknil novega Erasmus+ 
programa. Velik poudarek je na zelenem Erasmusu ter digitalizaciji. Predstavljene so bile predvsem 
vsebine, vezane na strateško internacionalizacijo, diseminacijo projektnih rezultatov ter izmenjavo 
dobrih praks in pa priložnost za neformalno srečanje. Sledilo je delo po skupinah ter predstavitev 
primerov priprave komunikacijske strategije. 
 

Mednarodna dejavnost  in projektna dejavnost Skupnosti VSŠ 
 

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.  
 
V okviru EURASHE sodelujemo aktivno kot član Upravnega odbora, delovnih skupin, Skupščine, letne 
konference in tematskih delavnic. Na letošnji pomladni Skupščini je bila naša predstavnica izvoljena za 
mesto podpredsednice EURASHE. Predsedstvo EURASHE ima tedenska srečanja za spremljanje 
delovanja in sprejemanje odločitev o nadaljnjemu delu. Prav tako smo v okviru Upravnega odbora 
pripravili nov osnutek predloga strategije v okviru katerega pripravljamo v novembru intenzivno 
delavnico s članicami za določitev prioritet, ciljev in aktivnosti za uresničevanje strategije. V okviru 
EURASHE je naša predstavnica tudi članica delovnih skupin v okviru EK, CEDEFOP-a in BFUG. 
 

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. Več 
o delovanju in viziji združenja EfVET preberite na povezavi https://www.efvet.org/. 
 
V okviru mednarodnih dejavnosti se je Skupnost udeležila strokovnih delavnic, Skupščine in okroglih 
miz združenja ter pripravlja izvedbo delavnice na temo SELFIE WBL and Technology Enhanced Learning, 
ki bo 25. novembra v Berlinu (https://efvet-conference.eu/register-for-berlin/) 
 
Naše članice redno vabimo k objavi člankov v magazinu EfVET, kar pripomore k večji prepoznavnosti 
VSŠ in navezavi novih partnerstev za spodbujanje dejavnosti internacionalizacije. 
 

https://www.efvet.org/
https://efvet-conference.eu/register-for-berlin/
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CHAIN5 
Skupnost VSŠ je kot soustanoviteljica CHAIN5 sodelovala pri 
pripravi prijave projekta v okviru ERASMUS+ programa za 
podporo stopnji 5 po EOK. Predstavljeno je bilo poročilo 
ministrske konference, kjer je jasno zapisano, da se stopnja 5 
EOK, kamor je uvrščeno višje strokovno šolstvo umeščeno v Evropski visokošolski prostor kot kratko 
visokošolsko izobraževanje, kar smo si s partnerji dolgo prizadevali. 
 
V sodelovanju s CHAIN5 smo pripravljali in objavili prvi mednarodni teden višjega šolstva, ki bil 
načrtovan v drugem tednu meseca novembra v sodelovanju Skupnosti VSŠ, VSŠ Academia. Žal je zaradi 
ponovnega izbruha COVID19 dogodek bil v mesecu oktobru popolnoma odpovedan oz. prestavljen na 
naslednje leto v istem terminu. 
 

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.  
 

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 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.  
2. Certifikat konzorcija velja za obdobje 2021-2027 z 38 partnericami. Partnerice v konzorciju 2021-
2027 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 
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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 2021 so članice pridobile nove 
ECHE listine za novo programsko obdobje 2021-2027. 
 
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 deluje spletna 
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. 
Predstavitve na VSŠ v letu 2021 na posameznih VSŠ niso bile izvajane zaradi situacije s 
COVID19. Sodelovali smo na online srečanjih višjih strokovnih šol in sicer na delavnici Gremo 
na Erasmus+, Šolskega centra Šentjur in predstavitvah Erasmus+ mobilnosti na Prometni šoli 
Maribor.  
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. 
 
 

http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2018/12/Pravila-V2-za-objavo.pdf
https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#vec-o-projektu
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Srečanje koordinatorjev Erasmus+ za mobilnost 
V četrtek 25. februarja 2021, smo preko aplikacije ZOOM izvedli letno srečanje Erasmus+ 
koordinatorjev VSŠ. Spoznali smo našo novo koordinatorico Erasmus+ konzorcija Skupnosti 
VSŠ, Hano Balog. Pridružila se nam je tudi skrbnica projektov KA103, Maja Peharc iz 
CMEPIUSA. Čestitali smo novim dobitnikom ECHE listin in spodbudili ostale, da jih pridobijo. 
Izmenjali smo izkušnje in se podali polni zanosa v novo Erasmus+ obdobje. Udeleženci so bili 
seznanjeni z novostmi in posebnostmi na projektu Erasmus+, zaradi višje sile Covid19. Podane 
so bile informacije glede prostih mest za mobilnost in pregledana so bila odprta vprašanja 
glede izvajanja mobilnosti, koordinatorjev članic konzorcija E+. 
 
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 14. maja 2021. Virtualnega srečanja sta se 
udeležili Hana Balog in Alicia Leonor Sauli Miklavčič. Predstavljeni so bili rezultati in črpanje po 
posameznih projektih, izzivi povezani s COVID19 in vpliv na realizacijo mobilnosti, priprava 
končnega poročila za leto 2018 in vzpostavitev oziroma uporaba Eduroam-a. Predstavnici 
Skupnosti VSŠ sta izpostavili slabšo realizacijo sredstev v projektih, težave z virtualno 
mobilnostjo. 
 
Tekoči projekti 
 
KA1-HE-38/18, ERASMUS+ 2018 /57 mobilnosti 
Projekt je zaključen, trajal je od 1. junija 2018 do 31. maja 2021. Pridobljenih je bilo 103.800 € 
sredstev in koriščenih 75.350,00€ (72,59 % realizacija). Od načrtovanih 57 mobilnosti (27 za 
študente in 30 za osebje) je bilo izvedenih skupno 61 mobilnosti – 23 za študente in 38 za 
osebje. Dotacija se izplačuje študentom za mobilnost prakse ali študija v trajanju najmanj 2 
mesecev in največ 12 mesecev ter zaposlenim za mobilnost usposabljanja ali poučevanja v 
trajanju najmanj 2 dneva in največ 6 dni. V projektu 2018 smo pridobili več sredstev za 
mobilnosti študentov kot smo jih uspeli realizirati iz več razlogov: odpovedi zaradi pandemije 
Covid-19, mobilnosti VSŠ študentov so krajše od načrtovanih po projektu. NA je odobrila 
prošnjo za prenos sredstev iz mobilnosti študentov za namen prakse na mobilnost osebja za 
namen usposabljanja. Prav tako je bil projekt podaljšan za 1 leto. Zaradi nepredvidene situacije 
s Covid-19 vseeno nismo uspeli realizirati vseh predvidenih mobilnosti in porabiti predvidena 
sredstva. Glede na situacijo, vseeno ocenjujemo, da je bila končna realizacija mobilnosti zelo 
dobra. Projekt je zaključen in ocenjen s 77 točkami od 100 možnih.  
 
Ad futura 2018 – projekt je trajal od 1. junija 2018 do 31. maja 2021. Pridobljenih je bilo 
10.112,00 € dodatnih sredstev za upravičene študente. Porabljenih je 1.584,00 € za 10 
študentov. 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. 
Razlika med pridobljenimi in porabljenimi sredstvi je nastala, ker smo pridobili projekt MIZŠ – 
Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2018 (3 študentov). Preostali študenti iz 
različnih razlogov niso bili upravičeni do dodatka. Višina dodatka je 64 €/ mesec oz. 2 €/dan 
mobilnosti. Projekt je zaključen. MIZŠ dodatek – Mobilnost študentov iz socialno šibkejših 
okolij 2018 Dodatek je bil pridobljen za 3 študente, ki so izkazali izpolnjevanje pogojev razpisa 
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(upravičenost do socialnih transferjev). Pridobljenih je bilo 1.880 € in tudi v celoti koriščenih. 
Sodelovali sta 2 VSŠ (izobraževalni center Piramida Maribor in Šolski center Novo mesto, VSŠ). 
Višina dodatka je 200 € oz. 220 €/mesec mobilnosti. Projekt je zaključen. 
 
KA1-HE-51/19, ERASMUS+ 2019  
Projekt traja od 1. avgusta 2019 do 31. maja 2022. Pridobljenih je 112.740 € sredstev in 
porabljenih je 69.981,59 €. Od skupno načrtovanih 57 mobilnosti (27 za študente in 30 za 
osebje) je že izvedenih 43 mobilnosti (14 mobilnosti za študente in 29 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. V projektnem letu 2019 smo nekaj točk (ki se tičejo 
dodeljevanja sredstev in dni mobilnosti) Pravil spremenili oz. zamrznili, saj nam sredstva na 
projektu ostajajo, predvsem zaradi težje realizacije mobilnosti zaradi Covid-19. 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 2022. Pridobljenih je bilo 3.188,58 
€ dodatnih sredstev za upravičene študente. Porabljenih je bilo 440,01 €. 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 2023. NA je odobrila zahtevek za podaljšanje 
projekta na 36 mesecev. Pridobljenih je 79.305 € 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. 
 
Ad futura 2020 - projekt traja od 1. junija 2019 do 31. maja 2022. Pridobljenih je bilo 2.685,54 
€ dodatnih sredstev za upravičene študente. Štipendija se podeljuje študentom glede na 
dolžino trajanja mobilnosti, ki so se udeležili Erasmus+ mobilnosti v okviru razpisa 2019 in so 
upravičeni po dodatnih pogojih. Višina dodatka je 1,36 €/ mesec. 
 
KA1- 2021-1-SI01-KA131-HED-000019437, ERASMUS+ 2021  
Projekt traja od 1. septembra 2021 do 31. oktobra 2023. Pridobljenih je 136.605,00 € sredstev 
in načrtovanih je 50 mobilnosti (23 mobilnosti za študente in 27 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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Ad futura 2021 - projekt traja od 1. septembra 2019 do 31. oktobra 2022. Pridobljenih je bilo 
5.624,08 € dodatnih sredstev za upravičene študente. Štipendija se podeljuje študentom glede 
na dolžino trajanja mobilnosti, ki so se udeležili Erasmus+ mobilnosti v okviru razpisa 2021 in 
so upravičeni po dodatnih pogojih. Višina dodatka je 67,76 €/ mesec oz. 2,26 €/dan mobilnosti.  
 
 
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 

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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povezanih tehnologij, ki omogočajo samodejno izmenjavo informacij med institucijami TSI, podjetji in 
študenti. 

➢ 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. 
 
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); 
➢ 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. 

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
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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 2021 smo v okviru projekta izvedli 6 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. 

 

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 
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.   

https://mentortrain.eu/
https://www.skupnost-vss.si/vet21001/
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
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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.  
 
Projekt je bil med nominiranci za najboljši projekt, 
lahko zasledite na podelitvi nagrad CEN-CENELEC 
Standards+ Innovation Awards 2021. 
 
V letu 2021 smo v okviru projekta izvedli 8 sestankov in 
predstavitev. Več o projektu je na voljo na spletni stran: 
https://vet21001.eu/.  
 

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://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. 
 
V letu 2021 smo v okviru projekta izvedli 16 sestankov in predstavitev. Več o projektu je na voljo na 
spletni strani: https://qalead.eu/about/. 
 
 

https://qalead.eu/
https://qalead.eu/about/
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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.  
 
Aprila smo oddali končna poročila za vse 4 pilotne države. 
 
V letu 2021 smo v okviru projekta izvedli 15 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://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9761&furtherNews=yes
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2. Razvojni načrt 2017-2020 in Razvojni načrt 2020-2025 
 

Skupnost VSŠ je v letu 2021 na področju razvoja, raziskovalnega dela sodelovala pri raziskavi 
Evroštudent VII na 4 srečanjih, s predstavniki Evropske pobude za spremljanje diplomantov 2 
srečanjih in vzpostavila in zagnala delo projektnih skupin v okviru Razvojnega načrta Skupnosti 
VSŠ 2020 – 2025. 
 

 
 
Razvojni projekti 1.1 Krepitev sodelovanja z delodajalci, 1.2 Spremljanje zaposljivosti in 2.1 Karierni 
centri smo razvijali v okviru aktivnosti za Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in kariernega 
svetovanja v VSŠ. Podrobno poročilo aktivnosti je dosegljivo na spletni strani Skupnosti VSŠ: 
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2022/02/2021-POROCILO-Razvoj-VKO-in-
kariernega-svetovanja-v-VSS_11.11.2021.pdf. 
 
 

Razvojni projekt 2.2 Organizirano delovanje 
 

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: Luca Maximilian Simonič (išče se zamenjava) 

Skupnost VSŠ: Hana Balog 

Člani projektnega tima: mag. Igor Hanc, Martina Belšak, Mitja Petelin, dr. Lea Kužnik, Zdenka Celinšek 

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 
 

Rok 
 
 
 
November 2020 
November 2020 
December 2020 
 
 
 

Indikator 
 
 
 
Posodobitev skupne 
baze vseh 
predstavnikov 
študentov VSŠ. 
Srečanja študentov 
z delodajalci v 

1. DELODAJALCI 2. ŠTUDENTI 3. PREPOZNAVNOST 4. SKUPNI STANDARDI DELOVANJA 5. INSTITUCIONALNO OKOLJE

1.1 Krepitev 

sodelovanja z 

delodajalci 

2.1 Karierni centri 3.1 Promocijski 

načrt 

4.1 Poenotenje dokumentacije in 

orodij 

5.1 Prenova in razvoj 

študijskih programov

1.2 Spremljanje 

zaposljivosti

2.2 Organizirano delovanje 4.2 Baza podatkov in povezovanje z 

obstoječimi bazami podatkov 

5.2 Posodobitev normativov

2.3 Individualni pristopi in 

študenti s posebnimi potrebami

4.3 Usposabljanje in izobraževanja

4.4 Internacionalizacija

4.5 Višješolska prijavna služba 

4.6 Skupen program za upravljanje s 

procesi šole 

4.7 Sekretariat

STRATEŠKA PODROČJA IN RAZVOJNI PROJEKTI

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2022/02/2021-POROCILO-Razvoj-VKO-in-kariernega-svetovanja-v-VSS_11.11.2021.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2022/02/2021-POROCILO-Razvoj-VKO-in-kariernega-svetovanja-v-VSS_11.11.2021.pdf
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- vzpodbujanje študentov za NAKVIS 
izobraževanje 

- srečanje študentov po študijskih 
programih regionalno  

 
 
 
 
2021 
 
2021  

okviru Projekta 
Karierni centri. 
 
 
1 posredovano 
elektronsko 
sporočilo 
 

 
Ostala srečanja študentov se niso izvedla zaradi ukrepov za zajezitev in omilitev epidemije 
COVID-19. 
 

Razvojni projekt 2.3 Individualizacija in študenti s posebnimi potrebami 
Projektna skupina ima 7 članov in se je v letu 2021 sestala 8-krat in pripravila ter 12. 10. 2021 
izvedla strokovni posvet pod naslovom Študij in karierni razvoj študentov s posebnimi 
potrebami. 
Posvet je bil namenjen vsem sodelavcem višjih strokovnih šol, ki so vključeni v delo s študenti 
s posebnimi potrebami (tutorji, predavatelji, organizatorji praktičnega izobraževanja, 
strokovni sodelavci). 
Na srečanju so bili predstavljeni pedagoški vidiki dela s študenti s posebnimi potrebami, 
analiza raziskave o podpori študentom s posebnimi potrebami v višjem šolstvu in 
projekt »Prehod mladih«. 
Na okrogli mizi z naslovom »Kako izboljšati celovitost izobraževanja študentov s posebnimi 
potrebami na višjih strokovnih šolah?« so predstavniki višješolskih študentov, sodelavcev 
višjih strokovnih šol, Skupnosti VSŠ, Študentske organizacije Slovenije in strokovnjaki s 
področja predstavili svoje izkušnje, mnenje in ideje za izboljšave. 
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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 

Skupnost VSŠ:  dr. Anita Goltnik Urnaut 

Člani projektnega tima: 
Branka Jarc Kovačič, Peter Četina, mag. Tanja Gregorec, dr. Mateja Colarič Bajc, Nataša N. 
Ipavec  

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 
 
Analiza stanja na področju študentov s 
posebnimi potrebami in predstavitev rezultatov 
na posvetu 
 
 
 
Individualni pristop in ŠPP – organizacija srečanj: 
- 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 

Rok 
 
2021 
 
 
Izvedeno 
junij 2021, 
predstavljeno 
na posvetu 
oktober 2021 
 
Posvet za 
sodelavce 
VSŠ, ki se 
ukvarjajo s 
ŠPP izveden 
12. oktober 
2021 na 
daljavo, 
udeleženih. 
Zajete 
navedene 
teme 
 
 
Tekoče 

Indikator 
 
1 seznam 
 
 
Poročilo: 
Analiza stanja, izzivi in 
priložnosti razvoja 
 
 
 
1 srečanje  
 
 
Pripravljen program 
za izpopolnjevanje 
Študenti s posebnimi 
potrebami 
 
 
 
 
 
 
 
Predstavnica projekta 
sodelovala na 
posvetu in ponudila 
pomoč šolam.  

 
 

Razvojni projekt 3.1 Promocijski načrt 
 

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: mag. Tjaša Vidrih, mag. Nataša Makovec 

Skupnost VSŠ:  Hana Balog 
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Člani projektnega tima: 
Magda Guček, mag. Vanja Kajzer, mag. Matej Ozebek, dr. Tanja Angleitner Sagadin, 
Barbara Kalan, Tina Hribar, Irma Svetec Hudoklin, Jelena Svetlana Sovre, Zdenka 
Selinšek, Jelena Uršič, Urška Vahtar 

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
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 
 
Dnevi VSŠ: konferenca strokovne sekcije, 
zagotavljanje kakovosti, praktično izobraževanje 
in delodajalci, (vključiti gospodarstvo), 
internacionalizacija (mednarodni predavatelji), 
dogovor z NAKVISom za promocijske videe, 
financiranje/normativi/prenova programov z 
MIZŠ + nagrade; študente: predstavitve nalog, 
praks, talenti, izmenjave, novi mediji, 
oglaševanje… 

Rok 
 
januar 
2021 

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

 

Tekoča srečanja 

 

Dejavnost Časovni okvir 
Načrtovani kazalnik 

2021 
Realiziran kazalnik 

2021 
Načrtovani kazalnik 

2022 

Izdaja Novičnika 
Skupnosti VSŠ 

Januar – 
december 

30x e-izdaj 58x e-izdaj 40x e-izdaj 
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Dejavnost Časovni okvir 
Načrtovani kazalnik 

2021 
Realiziran kazalnik 

2021 
Načrtovani kazalnik 

2022 

Promocija VSŠ 
programov 

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

1x virtualni karierni 
sejem  
1x Informativa 2021 
1x karierni centri 
1x zavodi za 

zaposlovanje 

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

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 
5x »baner« 
1 roll up 
Video VSŠ 
5.000 zakovic 

Video VSŠ 
1x »baner« 
90x lončki 
185x vrečke 
110x sladkorčki, 
110x čaji 

5.000 zakovic 
1x katalog VSŠ s 
programi 
5x »baner« 
1 roll up 
Video VSŠ 

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 

1x TV 
7x sponzorirana FB 
objava 
1x FB nagradna igra 
2x Google AdWords 

2x izjava za medije 
2x TV 
6x članek 
30x spletne objave 
5x FB sponzorirana 
objava 
1x FB nagradna igra 
2x Google adwords 
Platforma VSŠ 

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

Ni realizacije fizičnih 
dogodkov – COVID-
19. 
2x nagradna igra 

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

 

IKT podpora, MOODLE, OFFICE365, računovodski program, spletna platforma za 
konference, spletno arhiviranje 
Zagotovitev ustrezne IKT podpore nujno potrebne za delovanje in sodelovanje z drugimi institucijami 
kakor tudi nabava ustreznih nujno potrebnih IKT orodij kot so: 

➢ MS Office, 
➢ PDF Architect, 
➢ Zoom, 
➢ Dropbox, 
➢ računovodski program Webvasco, 
➢ 1ka, 
➢ najem strežnika na ŠC Celje.  

 
Dogodki:  
 
Informativa 2021  
13. sejem Informativa, sejem poklicev in izobraževanj, je potekal virtualno v petek 22. in v soboto 23. 
januarja 2021. Skupnost VSŠ je sodelovala na razstavnem prostoru VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, kjer so bile 
predstavljene naslednje vsebine: POGOSTA VPRAŠANJA o višješolskem študiju, prednostih in načinu 
vpisa, SEZNAM VSŠ in študijskih programih (povezava na iskalnik), (SPLETNA) NAGRADNA IGRA – Polet 
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v vetrovniku, PREDSTAVITVE posameznih VSŠ, ki so se odločile za to možnost, POGOVOR V ŽIVO s 
sekretariatom. 
 

 
 
Evropski teden poklicnih spretnosti 2021 - s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem do 
delovnih mest prihodnosti  
Evropski teden poklicnih spretnosti 2021 je bil zaradi razmer COVID-19 odpovedan. 
 
Uvodno srečanje glede načrta aktivnosti v Razvojnem načrtu 2020-2025, s člani projektnega tima za 
projekt 3.1 Promocijski načrt 
Pregledani so bili glavni cilji projekta in na kakšen način so bodo dosegali. Pregledano je bilo stanje na 
projektu. Kakšni so roki, ki so bili določeni in katere bo potrebno spremeniti oziroma podaljšati. 
Zastavljen projektni načrt se je dopolnil na način, da so se dodale naloge in aktivnosti po pomembnosti 
in vsebinski ustreznosti. 
 
Drugo srečanje glede načrta aktivnosti v Razvojnem načrtu 2020-2025, s člani projektnega tima za 
projekt 3.1 Promocijski načrt 
Predstavljeni so bili predvideni delovni sklopi v okviru projekta. Sklopi so razdeljeni na tri dele oz. tri 
skupine. Dosežen je bil dogovor o sodelovanju članov projektne skupine pri posameznih delovnih 
sklopih. Določile so se vodje in sestanki ter priprava terminskega načrta in razdelitev nalog znotraj tima. 
 
Srečanje 1. skupine promocijskega tima za projekt 3.1 Promocijski načrt 
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Pošiljanje ankete članicam VSŠ, predlogi za pripravo CGP, medijska podpora (brezplačne objave, 

učinkovito spodbujanje objavljanja na spletnih straneh šol in Skupnosti VSŠ ter socialnih omrežjih). 

 

Barve ŠCC - Šolski center Celje se predstavi 
V petek, 24. 9. 2021 je med 8.45 in 13.00 v atriju (Pot na Lavo 22) potekal dogodek z naslovom Barve 
ŠCC – Šolski center Celje se predstavi. Dogodek je bil namenjen povezovanju med šolami, dijaki in 
zaposlenimi na Šolskem centru Celje ter z nekaterimi institucijami v bližini (OŠ Glazija, Skupnost višjih 
strokovnih šol). Dogodek je potekal v sklopu prireditev Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) 2021. Na 
dogodku je Skupnost VSŠ imela svojo stojnico, na kateri je promovirala VSŠ. 
 

 
 
 
Virtualni karierni sejem 2021  
Virtualni karierni sejem, sejem poklicev in izobraževanja je potekal virtualno od 22. do 28. novembra 
2021. Skupnost VSŠ je sodelovala na razstavnem prostoru Skupnost višjih strokovnih šol, kjer so bile 
predstavljene naslednje vsebine: 
POGOSTA VPRAŠANJA o višješolskem študiju, prednostih in načinu vpisa, 
SEZNAM VSŠ in študijskih programih (povezava na iskalnik), 
PREDSTAVITVE posameznih VSŠ, ki so se odločile za to možnost, 
KARIERNE PRILOŽNOSTI in iskalnik kariernih priložnosti, 
POGOVOR V ŽIVO s sekretariatom. 
 
Dostop do platforme je mogoč https://karierni-sejem.si/ss. 
 

https://karierni-sejem.si/ss.
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Obiski VSŠ po Sloveniji 
Člani sekretariata smo v prazničnem času od 17. do 22. decembra 2021 obiskali članice, višje strokovne 
šole po Sloveniji. Cilj srečanj je bil predati darilo ravnatelju, se predstaviti in zahvaliti za sodelovanje. 
Hkrati predstaviti naše delovanje, projekte, skupine razvojnega načrt, možnosti za mobilnosti in 
povprašati VSŠ kaj želijo od nas v prihodnje, kaj funkcionira, kje je možnost za napredek.  
 
Izobraževanje za digitalno promocijo in uporabe družbenih omrežij – Usposabljanje Google Analitika 
Člani sekretariata smo se na treh spletnih srečanjih 21. 24. in 29. septembra 2021 usposabljali za delo 
v programu Google Analytics, Google Tag Manager in Facebook Ads Manager. Usposabljanje je vodil g. 
Miha Matjašič iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Usposabljanje je bilo namenjeno 
boljši sledljivosti kazalcev uspešnosti digitalne promocije Skupnosti višjih strokovnih šol RS. 
 
Izobraževanje za nove funkcionalnosti 1KA 
Člani sekretariata smo se na online srečanju 11. oktobra 2021 usposabljali za delo v programu 1KA in 
spoznali nove funkcionalnosti za pripravo anketnih vprašalnikov. 
 
Razpis »Izbor najboljših diplomantov in mentorjev praktičnega izobraževanja v okviru Skupnosti 
VSŠ« 
Na osnovi predloga Komisija za kakovost pri Skupnosti VSŠ in projektne skupine razvojnega projekta 
Skupnosti VSŠ 3.1 Promocijski načrt, razpisujemo nagrado za: 

1. najboljše diplomsko delo na višjih strokovnih šolah Republike Slovenije, 
2. najboljšega diplomanta, 
3. najboljšega mentorja praktičnega izobraževanja. 

 
V kategoriji najboljše delo bodo izbrani najboljše klasično diplomsko delo, najboljši diplomski projekt 
stroke, najboljši izdelek in najboljša storitev. Nagrado za najboljše diplomsko delo prejmeta diplomant 
in njegov mentor (na šoli in v podjetju oz. delodajalec).  Šola predlaga največ enega kandidata v vsaki 
kategoriji (diplomant, mentor) oz. samo eno, najboljše diplomsko delo. Podelitev nagrad bo potekala 
maja 2022. 
 
VIDEO – Kariera diplomantov višjih strokovnih šol 
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Videoposnetka v slovenskem in angleškem jeziku je pripravila Skupnost višjih strokovnih šol, za višjo 
prepoznavnost višješolskih programov in karier diplomantov višjih strokovnih šol. 
 

 
 
Spletna stran in socialna omrežja:  
 
Mailchimp  
 
Novičnik Skupnosti VSŠ izide vsak teden ob torkih. Novičnik je poslan na adremo uporabnikov, ki so se 
preko linka (https://www.skupnost-vss.si/prijava-e-novice/) prijavili na novice.  
 
Analitika spletnega orodja Mailchimp kaže, da je bila v 2021 obiskanost sledeča:  
- pridobili smo 15 novih sledilcev, tako je skupno 324 sledilcev, 
- največji doseg klikov imajo kampanije za napoved izpopolnjevanj CiljajVišje!, 
- poslanih je bilo 58 kampanij (od tega 48 kampanij za novičnik, 7 za izpopolnjevanja CiljajVišje!, 1 za 
dan žena, 1 za dan učiteljev in 1 za novoletno voščilo). 
- ogledov kampanij je bilo skupaj 6.310 in 2.040 posameznih klikov v kampanijah 
 
 
Izvedene aktivnosti RN 2020-2025:  
 
RN 2020 – 2025: 3.1 Promocijski načrt  
- Redna srečanja članov promocijskega tima. 
- Letno se predstavimo na sejmu izobraževanja Informativa in na Virtualnem kariernem sejmu. 
- Izbor in podelitev nagrad za najboljšega diplomskega dela, diplomanta in mentorja. 
- Izobraževanje in usposabljanje za digitalno promocijo in uporabo socialnih omrežij. 
- Dopolnjena in prenovljena spletna stran. 
- Uporaba digitalnih orodij Google Analytics, Google Ad Words in Facebook Ad. 
 
Aktivnosti se nadaljujejo v RN 2020 – 2025. 
 
PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI PRI PROJEKTU KARIERNI CENTRI 

https://www.skupnost-vss.si/prijava-e-novice/
https://www.youtube.com/embed/ao1N8wPMWfE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/FJ7pJgIlAF0?feature=oembed
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Razvojni projekt 4.1 Baze podatkov in povezovanje z obstoječimi bazami podatkov 
V okviru razvojnega projekta 4.1 Baze podatkov in povezovanje z obstoječimi bazami podatkov so se 
člani skupine na prvem srečanju predvsem osredotočili na identifikacijo baz podatkov, ki so smiselni za 
analizo na področju višjega strokovnega izobraževanja in pripravili osnutek seznama le-teh. Za 
identificirane podatke je v teku aktivnost iskanja zakonskih podlag zanje in priprava predlogov 
zakonskih podlag za podatke, ki te podlage trenutno nimajo. 
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Razvojni projekt 4.3 Usposabljanja in izobraževanja 
 

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 

Skupnost VSŠ: dr. Anita Goltnik Urnaut 

Člani projektnega tima: 
Jerneja Planinšek Žlof, dr. Branko Škafar, Natalija Klepej Gržanič, Mojca Polak, mag. Ana 
Rozman, mag. Vesna Loborec, Lidija Ajtnik, Grega Štendler, mag. Dragica Budič, Nadja 
Bezenšek, Mitja Hudovernik 

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A - Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 

Naloga/aktivnost 
 
- 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! 
 
 
 
 
- Teoretični model za spremljanje potreb po 

izpopolnjevanjih  
 
- Analiza kadrov v VSŠ 
 
- Delovni posveti referentov, organizatorjev 

PRI, predsednikov komisij za kakovost, 
predsednikov študijskih komisij, 
bibliotekarjev 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rok 
 
Letno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letno 
 
 
 
 
 
 
Do 
oktobra 
2022 
 
 
Junij 2020 
 
 
Letno 
 
Letno  

Indikator 
 
V letu 2021 izvedeni 3 
programi izobraževanj, 88 
udeležencev  
(KATIS) in 32 
izpopolnjevanj, vključenih 
433 udeležencev 
(CiljajVišje!) 
 
 
Izveden 1 letni posvet za 
ravnatelje: 3. 6. 2021, 32 
udeležencev 
 
 
 
 
Do 31.12.2021 izvedenih 
41 programov, 549 
udeležencev 
 
 
1 model – 2021 
 
 
1 analiza - 2021 
 
Izveden 1 posvet za 
organizatorje PRI, 15. 9. 
2021, 24 udeležencev 
Izveden 1 posvet za 
predsednike KK, 22. 9. 
2021, 14 udeležencev 
Izveden 1 virtualni 
dogodek mednarodne 
mobilnosti Erasmus+,  14. 
10. 2021, 100 
udeležencev 
(koordinatorji in študenti) 

 
Izvedena 2 sestanka 
članov projektne skupine 
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- Koordinacija izobraževanj iz drugih 

razvojnih projektov in dejavnosti Skupnosti 
VSŠ (promocija: digitalno oglaševanje, 
Kakovost: notranji presojevalci, študentski 
evalvatorji, Karierni center: svetovalci 
VŽKO, uporaba Evidence, baz podatkov, 
delo s študenti OPP…) 

Izveden 1 sestanek 
skupine za programe 
izobraževanj, 4 udeleženci 

 
Izvedeni 3 sestanki 
mednarodne mobilnosti 
Erasmus+, 4 udeleženci 

 
Izveden 1 sestanek aktiva 
gostinstva, velnesa in 
turizma, 3 udeleženci 
 
 
Izvedeno 1 digitalno 
oglaševanje, 1 projekt 
Karierni centri 

 
 

Razvojni projekt 4.4 Internacionalizacija 
 

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 

Skupnost VSŠ: Hana Balog 

Člani projektnega tima: 

E+ konzorcij za mobilnost (koordinatorji), Andreja Petrovič, Nataša Seljak, mag. Anamarija 
Meglič, Mojca Novak, dr. Aleksander Kustec, dr. Tanja Angleitner Sagadin, Maja Krajnik, 
mag. Tjaša Vidrih, Barbara Turk, Živa Trstenjak, Alexia Rossi, Valentina Petelin, Marko 
Dotzauer 

Status/prioriteta (zelo 
pomemben, srednje 
pomemben): 

A – Zelo pomemben 

Idejna zasnova nalog in 
aktivnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naloga/aktivnost 
 
V okviru Erasmus+ izvedba poletne šole za 
študente 
 
V okviru Erasmus+ izvedba poletne šole za 
zaposlene 
 
 
Regulacija transnacionalnega izobraževanja 
 
 
Deregulacija izhodišč za pripravo skupnih 
študijskih programov 

Rok 
 
2021 
 
 
2022 
 
 
 
Ažurno  
 
 
 

Indikator 
 
Ni bila izvedena zaradi 
COVID-19.  
 
- 1 izvedena šola letno 
v trajanju 1 tedna, min. 
20 udeležencev 
 
Ustrezna sprememba 
predpisov 
 
Ustrezna sprememba 
izhodišč 

 
- Priprava na konzorcij 2021-2027 – cilji, rezultati, učinki in postopki 
- Pridobljena je bila Akreditacija konzorcija za obdobje 2021-2027  
- Izvajana je bila promocija programa Erasmus+ - mobilnosti študentov in osebja  

- Izvedene so bile aktivnosti konzorcija za mobilnost ter njegova evalvacija  
- Pomoč šolam pri vzpostavitvi transparentnega postopka za mobilnosti  



                                                                            

                                                                                                               Živi svoje sanje, ciljaj višje! 

 
SKUPNOST VSŠ    Letno poročilo 2020  stran 78 

- Pripravljen seznam višjih šol, ki imajo Erasmus listino in obveščanje o objavi na spletni strani 
- Zagotovitev tujih strokovnjakov – poučevanje, usposabljanje 
- Sodelovanje VSŠ v okviru Centrov odličnosti (CoVE) 
 
Projekt je bil deloma izveden. Predvsem je na realizacijo vplivala situacija s COVID-19.  
 
 

Razvojni projekt 4.5 Višješolska prijavna služba 
Projektna skupina pod vodstvom bivšega predsednika Skupnosti VSŠ, Alojza Razpeta, se je v 
tem obdobju sestala 6-krat (10. 2. 2021, 12. 4. 2021, 12. 5. 2021, 31. 5. 2021, 16. 7. 2021 in 
24. 11. 2021). 
V okviru uvodnega srečanja sta Alojz Razpet in Miha Zimšek predvsem izpostavili svoja 
pričakovanja. Na vseh srečanjih sta sodelovala Alojz Razpet in Miha Zimšek, ki sta se 
medsebojno obveščala o poteku projekta Evidenca 2.0 in o stanju Višješolske prijavne službe 
ter njenem morebitnem premiku na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (spletni 
portal eVŠ). Na zadnjem sestanku se je pridružila tudi Nina Zevnik, ki je predstavila podatke o 
vpisu v višje strokovne šole.  
 

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 

Skupnost VSŠ: Miha Zimšek 

Člani projektnega tima: Monika Voh Vačun (namesto nje Nina Zevnik), Renata Červ, Martin Terbuc 

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 Evidenca VSŠ) vključno z uporabo 
CGP Višje strokovne šole 
 
Posodobljen portal za višješolsko prijavno službo 

Rok 
 
april 2021 
 
 
 
2022 
 
 
 
2025 

Indikator 
 
Dogovor  
 
1 posodobitev 
 
V načrtu za 2022 
 
 
 
V načrtu izdelava 
novega programa 
(Evidenca 2.0). 

 
 

Razvojni projekt 5.1 Prenova in razvoj programov 
Projektna skupina pod vodstvom predsednika Skupnosti VSŠ, Egona Pipana, se je v tem 
obdobju sestala 2-krat (21. 4. 2021 in 20. 9. 2021). 
V okviru prvega srečanja so člani skupine (27 udeležencev) predvsem izpostavili svoja 
pričakovanja, pregledali dosedanje delo na področju, prisluhnili predstavitvi predstavnika CPI, 
Darka Malija, o načrtu prenove študijskih programov višjega strokovnega izobraževanja, 
predstavili zastavljene delovne sklope in se dogovorila za porazdelitev članov v okviru 
dogovorjenih delovnih sklopov za učinkovitejše delovanje projektne skupine. 
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V okviru drugega srečanja smo pripravili predstavitev posredovanih predlogov za izboljšave 
Komisiji za akreditacijo višješolskih programov in imenovanje predavateljev, ki je rezultat 
zbiranja predlogov vseh članic. Predlogi za izboljšanje odgovarjajo v precejšnji meri 
relevantnim pričakovanjem udeležencev projektne skupine izpostavljenim na prvem srečanju. 
Odgovora s strani na posredovane predloge s strani Komisije za akreditacijo višješolskih 
programov in imenovanje predavateljev še nismo prejeli. V nadaljevanju je bilo predstavljeno 
stanje prenove programov in delavnica za prenovo študijskih programov, ki se bo izvajala v 
oktobru in novembru 2021, v okviru katere bo podrobno predstavljen proces prenove 
programov in povezave s Strategijo VSŠ 2020 – 2030 s strani CPI, MIZŠ, Komisije za akreditacijo 
višješolskih programov in imenovanje predavateljev, ter Skupnosti VSŠ. Naslednje srečanje bo 
dogovorjeno po zaključku delavnice. 
 

Razvojni projekt 5.2 Posodobitev normativov 
Projektna skupina pod vodstvom člana Upravnega odbora Skupnosti VSŠ, Igorja Hanca, se je v 
tem obdobju sestala 2-krat (20. 9. 2021 in 11. 10. 2021). 
V okviru prvega srečanja so člani skupine (16 udeležencev) predvsem izpostavili svoja 
pričakovanja, pregledali dosedanje delo na področju posodobitve normativov, pregledali 
Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol, razpravljali in predlagali nujno 
potrebne spremembe, se razdelili v manjše skupine, ki pokrivajo ožja področja znotraj 
predlaganih spremembe in priprava ustreznih utemeljitev za posamezne predlagane 
spremembe. 
V okviru drugega srečanja so člani posameznih podskupin predstavili predloge sprememb in 
utemeljitve za predlagane spremembe. Utemeljitve in predlagane spremembe so bile tema 
razprave in nadaljnjih usklajevanj v okviru srečanja. Zaradi obširnih razprave in usklajevanj pri 
posameznih predlaganih spremembah in njihovih utemeljitvah bo potrebno, še kar nekaj 
srečanj preden bomo dosegli usklajen in ustrezen predlog sprememb normativov. Naslednje 
srečanje je predvideno v mesecu novembru. 
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3. Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja v višjem 
strokovnem izobraževanju 

To področje je bilo podpisano kot aneks k osnovni pogodbi in poročili pod to postavko sta prilogi tega 
poročila, in sicer: 
 

➢ Poročilo aktivnosti Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in kariernega svetovanja v VSŠ 
in  

➢ Analiza študija na daljavo 2020 – 2021. 
 
 
 
Poročilo so pripravili:  

• Egon Pipan, predsednik Skupnosti VSŠ, 

• Alicia Leonor Sauli Miklavčič, generalna sekretarka, 

• Miha Zimšek, vodja razvoja. 
 

Potrjeno na Skupščini Skupnosti VSŠ, 28. 1. 2022 
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III. POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU SKUPNOSTI VSŠ 
ZA LETO 2021 

 

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 31.12.2021 znašajo 635.041,10 € in so sestavljena iz: 
 

VRSTA SREDSTEV Leto 2021 leto 2020 indeks 

OSNOVNA OPREMA 2.238,71 2181 102 

DENARNA SREDSTVA 286.366,74 263.344 109 

KRATKOROČNE TERJATVE DO ČLANOV IN KUPCEV 14.268,20 4.756 300 

OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE 331.930,28 517.617 64 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 237,17 0 0 

Skupaj: 635.041,1 787.898 81 

 
Pojasnilo:  

Vrednost vseh sredstev na dan 31.12.2021 je 635.041,10 €. Denarna sredstva so se v primerjavi s 

preteklim letom zvišala za 8,03 % in na dan 31.12.2021 znašajo 286.366,74 €. 

 

Vrednost terjatev na dan 31. 12. 2021 znaša 346.198,48 € in jo sestavljajo :  
1. Terjatve do članov in kupcev so terjatve za članarino in zaračunane kotizacije. Na dan 

31.12.2021 je vrednost terjatev do kupcev v višini 13.676,20 €, ter slabitev terjatev v 

vrednosti 592€ = 14.268,20 €. 

2. Ostale kratkoročne terjatve v višini 331.930,28 € so sestavljene iz: 
a) terjatev do MIZŠ v znesku 91.250,01 €, 
b) terjatev do CMEPIUS-a v višini 158.781,00 €, 
c) terjatev do JSRIPS v višini 2.660,12 €, 
d) terjatev do E.RI.FO v višini 39.370,00 € 
e) terjatev do Casphe Czech Association Praga, v višini 17.300,00 €, 
f) terjatev do EURASHE 1.152,15 €, 
g) Institute of Tourism Studies višini 12.025,00€ 

h) Terjatev do JSRSKŠ v višini 1.392,00 € 

i) Terjatev do APRO FORMAZIONE v višini 8.000,00 € 

 

Skupnost VSŠ nima zalog. 
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Obveznosti do virov sredstev 
 
Na dan 31.12.2021 Skupnost VSŠ izkazuje obveznosti do virov sredstev v višini 635.041,10 € in 
so sestavljene iz: 

VRSTA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Leto 2021 Leto 2020 indeks 

PRESEŽEK PRIHODKOV OZ. ODHODKOV:    

NERAZPOREJEN ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 65.337,36 50.131 130 

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 16.368,52 15.214 107 

    

POSLOVNE OBVEZNOSTI:    

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA  V UPRAVLJANJE/ 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

362,19 362 100 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 4.019,54 2.763 145 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV 13.041,15 13.509 96 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.005,06 554 361 

KRATKOROČNE PČR:    

KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI 533.903,01 705.365 76 

Skupaj: 635.041,10 787.898 81 

 

Pojasnilo:  
Vrednost vseh obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2021 znaša 635.041,10 € in se je 
znižala za 19,40 % v primerjavi s preteklim letom. Sestavljajo jih: 

1. Preneseni presežek prihodkov iz preteklih let v višini 65.337,36 €. 
2. Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 v višini 4.019,54 €  
3. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 13.041,15  € predstavljajo plače za december 

2021. 

4. Kratkoročno odloženi prihodki v višini 533.903,01 € so se v primerjavi z letom 2020 znižali  za 
24,30 %, sestavljajo pa jih:  

a) kratkoročni odloženi prihodki Skupnosti v višini 66.074,70 €, s katerimi bomo pokrivali 
stroške, ki še bodo nastali, 

b) kratkoročni odloženi prihodki ERASMUS+ (št.pog. 17-203-035576), v višini 3.039,22€, 
c) kratkoročni odloženi prihodki  ERASMUS 17-203-035576  v višini 4.687,88€, 
d) kratkoročni odloženi prihodki 11010-676/2019-11 v višini 2.748,57 €, 
e) kratkoročni odloženi prihodki 3032-148/2016/123 – v višini 660,00 €, 
f) kratkoročni odloženi prihodki Erasmus 19-103-060237, v višini 47.033,16 €, 
g) kratkoročni odloženi prihodki VET21001-202-008727, v višini 24.843,48 €, 
h) kratkoročni odloženi prihodki AD FUTURA 2018-11010-795/2018, v višini 8.486,61 €, 
i) kratkoročni odloženi prihodki QA-Lead -MT01-KA202-051257, v višini 33.844,95 €, 
j) kratkoročni odloženi prihodki ERASMUS KA131-HED/34/2021 v višini 136.605,00 €, 
k) kratkoročni odloženi prihodki ERASMUS ŠT. 20-103-075657, v višini 79.305€, 
l) kratkoročni odloženi prihodki Izpopolnjevanja 2020-2022, v višini 118.574,44 €. 
m) kratkoročni odloženi prihodki VET to VET – SM, v višini 8.000,00 € 
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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. 2021 do 31. 12. 2021 znašajo 306.674 € in jih sestavljajo: 
PRIHODKI Leto 2021 leto 2020 indeks 

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC NAMENJENIH 

POKRIVANJU STROŠKOV 
296.319,19 291.461 102 

DRUGI PRIHODKI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

NEGOSPODARSKIH DRUŽB 
15.813,50 15.193 104 

POSLOVNI  PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE 

DEJAVNOSTI 
0 0 0 

FINANČNI PRIHODKI 19,75 20 98 

DRUGI PRIHODKI 535,27 0 0 

Skupaj 312.687,71 306.674 102 

 
Pojasnilo:  

Prihodki leta 2021 so bili doseženi v višini 312.687,71 € in so za 1,92 % višji od prihodkov leta 
2020. Med prihodke iz sredstev javnih financ namenjenih pokrivanju stroškov uvrščamo 
prihodke iz naslova projektov v znesku 296.319,19 €. Drugi prihodki za opravljanje dejavnosti 
negospodarskih služb so iz naslova članarin in kotizacij v višini 15.813,50 €. Finančni prihodki 
v višini 19,75 € so iz naslova a vista obresti ter prihodki v višini 535,27 € so iz naslova karantene 
oz. višje sile – covid-19 pomoč.  

V letu 2021 sta bila odobrena 2 projekta Erasmus+ (E+ KA2 projekt in projekt za mobilnost 
KA1). 
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Stroški 
 
Stroški obdobja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 znašajo 296.319,19 € in so sestavljeni iz: 

ODHODKI: Leto 2021 Leto 2020 indeks 

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV:    

STROŠKI MATERIALA 2.460,03 260 946 

STROŠKI STORITEV 110.225,71 137.426 80 

 
STROŠKI DELA: 

   

STROŠKI PLAČ 137.007,11 98.914 138 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST ZAPOSLENCEV 20.297,72 15.902 128 

DRUGI STROŠKI DELA 14.454,89 13.828 105 

STROŠKI AMORTIZACIJE 827,20 643 129 

 
DRUGI STROŠKI: 

   

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0 0 

DRUGI STROŠKI 11.046,53 24.478 45 

FINANČNI ODHODKI 48,5 10 450 

Skupaj 296.319,19 291.461 102 

 
Pojasnilo:  

Stroški, nastali od 1.1.2021 do 31.12.2021, v višini 296.319,19 € so za 1,63 % višji od stroškov, 
nastalih v letu 2020. Strošek materiala v višini 2.460,03 € predstavlja pisarniški material, 
tiskovine - projekti, monitor. Stroški storitev v višini 110.225,71 € so se v letu 2021 v primerjavi 
z letom 2020 znižali za 19,79 % in jih podrobneje razčlenjujemo v naslednji tabeli. Strošek plač 
v letu 2021 v višini 137.007,11 € je za 38.093,11  € višji kot v letu 2020 – nova zaposlitev na 
projektu Izpopolnjevanja CiljajVišje!. Drugi stroški dela v višini 14.454,89 € predstavljajo 
prehrano zaposlenega, prevoz na delo in regres za letni dopust za 2021. 

Drugi stroški v višini 11.046,53 € zajemajo članarine združenjem, štipendije dijakov in 
študentov in zahtevke za izplačila partnerjev v projektih ter finančni odhodki v znesku 48,5 € 
pa zajemajo obresti.  
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Stroški storitev od 1.1.2021 do 31.12.2021: 
 Leto 2021 Leto 2020 indeks 

 
STROŠKI STORITEV: 

   

STROŠKI NAJEMNIN SEJEMSKI PROSTOR 2.847,6 2.482 115 

UDELEŽBA NA SEJMIH, REKLAME 11.615,99 6.771 171 

STROŠKI STORITEV GSM 657,68 584 113 

STR. PLAČILNEGA PROMETA BANKA 998,64 680 147 

STR. INTEL. STOR. DRUGO 48.915,40 108.566 45 

STROŠKI KOTIZACIJ ZA SEMINARJE 0 0 0 

STROŠKI SLUŽBENIH POTI (dnevnice, kilometrine) 7.128,70 5.008 142 

STROŠKI FIZIČNIH OSEB 0 149 0 

STROŠKI POGOD. DELA 2.850,39 0 0 

STROŠKI AVTORSKIH HONORARJEV 11.604,5 274 4235 

STROŠKI REPREZENTANCE 4.922,09 4205 117 

STR. POŠTNINE IN KURIRSKIH STOR. 429,36 259 166 

STROŠKI DRUGIH STORITEV 17.725,36 4381 405 

STROŠKI STORITEV SKUPAJ 109.695,71 133.359 82 

 
Pojasnilo: 

a) zvišanje aktivnosti reklamnih oglaševanj; indeks 171, 
b) zmanjšanje na postavki intelektualnih storitev v zvezi s projektnimi aktivnostmi 

(zahtevki partnerjev); indeks 45, 
c) zvišanje stroškov na postavki službenih poti v zvezi projektnimi aktivnostmi; indeks 

142, 
d) zvišanje na postavki stroškov reprezentance zaradi povečanja dogodkov v okviru 

skupnosti in projektov, nagrade za študentski natečaj; indeks 117, 
e) zvišanje na postavki stroškov drugih storitev; indeks 405. 
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4. Poslovni rezultat 
 

 Leto 2021 Leto 2020 indeks 

PRIHODKI 312.687,71 306.674 102 

STROŠKI 296.319,19 291.461 102 

POSLOVNI IZID 16.368,52 15.213 107 

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 143,24 0 0 

ČISTI POSLOVNI IZID 16.225,28 15.213 107 

 

Skupnost VSŠ v letu 2021 izkazuje dobiček v višini 16.225,28 €. 

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
 
Gospodarnost = vrednost poslovnih učinkov / stroški= 312.687,71 / 296.319,19 = 1,05 
 
Produktivnost = vrednost poslovnih učinkov / povp. število zaposlenih iz del. ur = 312.687,71 
/ 5,04 = 62.041,21 
 

6. Računovodska problematika v letu 2021 
 
Poleg osnovnih računovodskih aktivnosti je bilo v letu 2021 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 31.12.2021.  
 
Do izdelave tega poročila ni nastal noben poslovni dogodek, ki bi bistveno vplival na 
računovodske izkaze za poslovno leto 2021. 
 
Pripravila:  Marjetka Pirš, Vizija Računovodstvo d.d. 
 
Celje, 28. 2. 2022  
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