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 UVOD 
 

Sistem vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah in diploma Skupnosti višjih strokovnih 

šol, ki ju opisujem v tej monografiji obsega obdobje od leta 2008 do leta 2017. S tem 

seveda ne menim, da se je kakovost v višjih strokovnih šola začela leta 2008 in končala 

leta 2017. Nasprotno, zavedam se, da se je delalo že prej in se bo na področju kakovosti 

v VSŠ delalo še naprej. Obdobje, ki ga opisujem v monografiji je obdobje v katerem sem 

na področju kakovosti in odličnosti v višjih strokovnih šolah aktivno sodeloval ter sem 

večinoma avtor ali soavtor vseh gradivih, ki so v nadaljevanju predstavljena. Namen te 

monografije je  predstaviti večino gradiva s področja sistema vodenja kakovosti v VSŠ, ki 

je nastala v tem obdobju, saj je škoda, da ga ne bi imeli razvojno zbranega od leta 2008 

do 2017. 

S sistemi vodenja kakovosti in modelom odličnosti sem se seznanil leta 1993 v vlogi  

direktorja podjetja. Na področju kakovosti namreč skozi  organizacije (Pomursko društvo 

za kakovost, Slovensko združenje za kakovost in odličnost) aktivno delujem  že 25 let. V 

to me je vpeljala mag. Tatjana Žagar ki se ji ob tej priložnosti zahvaljujem za orodja 

kakovosti, katera so mi kot direktorju pripomogla, da je podjetje prejelo priznanje 

Republike Slovenije za poslovno odličnost, sam pa sem kot visoko priznanje za izjemne 

dosežke trajnejšega pomena v gospodarstvu prejel nagrado Gospodarske zbornice 
Slovenije.  
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 ZAČETKI 
 

Leta 2008 sem po naključju postal predavatelj na Ekonomski šoli Murska Sobota, višji 

strokovni šoli. Ravno v tem obdobju se je pričel projekt Impletum v okviru katerega je bila 

tudi aktivnost 9, za katero sem bil imenovan kot koordinator. Začrtal sem večletno obdobje 

dela na področju te aktivnosti, in sicer do leta 2012. Plan je bil potrjen, tudi v komisiji za 
kakovost v okviru Skupnosti VSŠ, član katere sem postal. 

Sam plan je bil zamišljen tako, da se najprej izdelajo zahteve sisteme vodenja kakovosti v 

višjih strokovnih šolah, nato se o sistemu vodenja kakovosti in njegovem pomenu izobrazi 

zaposlene v višjih strokovnih šolah, se jih usposobi za notranje presojevalce in pripravi vsa 

potrebna dokumentacija o sitemu vodenja kakovosti (navodila za poslovnik kakovosti, 

samoevalvacijsko poročilo Itd.). Z vidika sistema vodenja kakovosti je bilo v tem času 

veliko narejenega na področju samoevalvacije, kar sem spoznal pri dr. Aniti Gotnik Urnaut 

iz VSŠ Slovenj Gradec in na področju anketiranja (enotne ankete po VSŠ). S ciljem 

ugotoviti, kako z leti višje strokovne šole napredujejo,  so se izvedle tri letne konference 

kakovosti v višjih strokovnih šolah, kjer so se izmenjale dobre prakse na področju 

kakovosti. Vse tri konference so bile organizirane na Ekonomski šoli v Murski Soboti, med 

katerimi sem prvo tudi sam koordiniral. Vsako leto so bile tudi izvedene številne delavnice 

za predsednike komisij za kakovost ter direktorje in ostale zaposlene v višjih strokovnih 

šolah. Na 15 delavnicah je bilo več kot dvesto udeležencev. Po zaključku projekta Impletum 

sem s pomočjo anketnega vprašalnika evalviral  delo na področju aktivnosti 9 Kakovost in 

rezultat je bil dober. Od več kot petdesetih je okrog štirideset višjih strokovnih šol  pričelo 

uporabljati sistem vodenja kakovosti na svoji šoli. Še najbolj pozitivna je bila ugotovitev 

zunanjih strokovnjakov NAKVIS-a, da imajo višje strokovne šole zelo dobro urejeno 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. 
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3. NADALJEVANJE DELA NA PODROČJU KAKOVOSTI V VIŠJIH 

STROKOVNIH ŠOLAH 
 

Po zaključku projekta Impletum se je s sistemom vodenja kakovosti nadaljevalo v okviru 

Skupnosti VSŠ in sicer v Komisiji za kakovost, kjer smo začrtali pot naprej. Letno so se 

izvajale delavnice, izdali smo drugo verzijo dokumenta Sistema vodenja kakovosti (2017) 

ter pripravili model Diploma Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost (2015). Del 

delavnic sem izvajal sam in bil soavtor druge verzije dokumenta Sistema vodenja kakovosti 

in modela za odličnost. Letno smo organizirali konference za kakovost ter v letu 2015 

naredili prvi razpis po modelu odličnosti Diploma Skupnosti višjih strokovnih šol za 
odličnost. Prvo priznanje je leta 2017 prejela VSŠ iz Gorice.  

Diplomo Skupnosti VSŠ za odličnost smo tudi internacionalizirali, saj sem ta model 

predstavil na univerzi Alfa BK v Beogradu v Srbiji. V dvajsetih urah, ki  sem jih imel na 

razpolago, sem model predstavil in skupaj smo naredili samooceno njihove univerze po 
tem modelu. 

Upam, da bo model doživel razširitev v druge države, saj je eden redkih v Evropi in bi bilo 
škoda, da ga ne bi predstavili širše. 
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4. DOKUMENTACIJA 
 
V tej točki predstavljam nekaj dokumentacije, ki je služila pri izobraževanju na delavnicah 

organiziranih za višje strokovne šole. 

 

NAVODILO O POTREBNIH ELEMENTIH V SISTEMU ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

 

Evropska skupnost poudarja, da bi bilo potrebno pri sistemih zagotavljanja kakovosti 

visokošolskega izobraževanja (v Sloveniji tudi višješolskega) vključevati naslednje 

elemente: 

 jasne in merljive cilje in standarde, 

 smernice za izvajanje, vključno s sodelovanjem zainteresiranih strani, 

 ustrezne vire, 

 enotne metode vrednotenja, ki povezujejo samoocenjevanje in zunanji pregled, 

 mehanizme povratnih informacij in postopke izboljševanja, 

 široko dostopne rezultate vrednotenja. 

 

V okviru sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah so omenjeni elementi 

opredeljeni.  

Vsaka šola si opredeli lastne jasne in merljive cilje, seveda pa se lahko opredelijo tudi na 

nacionalnem nivoju. Šole imajo lahko višje cilje od teh, ne pa nižjih in s tem  postanejo 

konkurenčnejše in kakovostnejše.  

Načini doseganja ciljev so opredeljeni v letnih planih in samoevalvacijskih poročilih. 

 

Zagotavljanje ustreznih virov je opredeljeno v poslovniku kakovosti in planih, ki bi naj 

vključevali izboljšave. 

 

V okviru aktivnosti 9 Kakovost v projektu Impletum so izdelani enotni vprašalniki za vse 

zainteresirane strani, glede zunanjih pa mora poskrbeti pristojna služba v državi. 

 

Mehanizmi povratnih informacij in postopki izboljšav morajo biti v skladu z zahtevami 

sistema vodenja kakovosti v višjih šolah opredeljeni v Poslovnikih kakovosti (dokument je 

lahko tudi drugače imenovan), ki jih imajo višje strokovne šole. 

 

Šola mora imeti v Poslovniku kakovosti opredeljeno dostopnost rezultatov vrednotenja , in 

sicer v skladu z zahtevami sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah.  

Višje strokovne šole, ki upoštevajo zahteve sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih 

šolah in si postavljajo jasne merljive cilje, katere neprestano izboljšujejo na osnovi 

notranjih presoj, predlogov, korektivih in preventivnih ukrepov, rezultatov anketiranj in 

samoevalvacije, izpolnjujejo Evropske smernice s področja sistema zagotavljanja 

kakovosti v visokem šolstvu. Seveda se bo potrebno prilagoditi usmeritvam, ki bodo dane 

s strani države glede npr. merljivih ciljev in vprašalnika zunanje evalvacije. 

 

 

September, 2010                        Pripravil: dr. Branko Škafar 
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SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VIŠJIH ŠOLAH 

Najpomembnejši pojmi s katerimi se srečamo pri sistemu vodenja kakovosti v 
višjih šolah: 

Zahteve sistema vodenja kakovosti - v višjih strokovnih šolah imamo izdelan sistem 
vodenja kakovosti (objavljene so na spletni strani IRCa, Impletum, aktivnost 9). 

Poslovnik kakovosti –krovni dokument šole iz katerega je razviden oz. nas napoti na 

posamezno dokumentacijo sistem vodenja kakovosti, in sicer od vodstva, vizije, politike 

šole, vrednot, dolgoročnih in letnih ciljev, virov, procesov, merjenj in izboljšav. Kaj pa 

obseg poslovnika? Lahko je na nekaj straneh pa tudi do 100 in več strani. Zaželeno pa je, 
da je obseg manjši, npr. cca. 30 strani in napoti bralca poslovnika na drugo dokumentacijo. 

Notranja presoja sistema vodenja kakovosti – presojo opravljajo zaposleni na šoli, ki 

morajo biti za presojo usposobljeni. Imeti morajo potrdilo o usposobljenosti, ki ga pridobijo  

na usposabljanjih za notranje presojevalce, ki so organizirana tudi v okviru projekta 

Impletum. Predmet notranje presoje je proces in ne posameznik. Na osnovi presoje se 

lahko ugotovijo nepravilnosti procesa, velika vrednost pa so predlogi za izboljšave 

presojanih  procesov šole. Notranja presoja poteka po planu, enkrat ali večkrat letno. 

Korektivni in preventivni ukrepi – kadarkoli se v procesih preverjanja (nadzorovanja) 

ugotovi odstopanje je šola dolžna le-to odpraviti in izvesti korekcijo. Odstopanje je šola 

dolžna oceniti z vidika pomembnosti in možnosti za ponovitev ter se na osnovi ocene 

odločiti o določenih ukrepih, ki bodo odstranili vzroke oz. za t. i. korektivne ukrepe. 

Preventivne ukrepe šola sprejme, ko vnaša v svoje procese spremembe ali novosti in pri 

tem predvidi oziroma razmišlja o možnih odstopanjih, ki bi se pojavila in verjetnostih, da 

se odstopanja res pojavijo (šola oceni tveganja). Za primeru odstopanj šola predvidi način 
ravnanja, ki takšno pojavitev zmanjša ali prepreči ter določi t.i. preventivne ukrepe.  

Za zapis in spremljanje uresničevanja korektivnih in preventivnih ukrepov ima šola lahko 

poseben obrazec ali pa za zapis uporabi obstoječ zapisniški sistem. 

Samoevalvacija (vodstveni pregled) – izdela se enkrat letno. V njem je prikazano 

uresničevanje ciljev šole in določeni splošni podatki. V samoevalvaciji šole zapišejo tudi 

cilje za naslednje leto, odgovorne osebe ter  zastavljene roke. Smernice za samoevalvacijo 

so na spletni strani IRCa, Impletum, aktivnost 9 in so usklajene z vprašalnikom zunanjih 

evalvacij.  

Zunanja evalvacija – v višjih strokovnih šolah se izvaja enkrat v sedmih letih. Presoja se 

delovanje šole ter njenih procesov, izvaja pa jo določena komisija zunanjih ocenjevalcev 
(evalvatorjev). 

Zunanja presoja – se izvaja, če se šola odloči pridobiti kakršenkoli certifikat, ki dokazuje 

izpolnjevanje določenih modelov kakovosti (ISO 9001 ali drugih). Za takšno izvajanje 

presoj skladnost z zahtevami izbranega modela preverjajo posebej usposobljeni zunanji 
presojevalci.  

 

Murska Sobota, 26. 01. 2010      Pripravil: dr. Branko 
Škafar 
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NAVODILO ZA VZPOSTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE SISTEMA VODENJA 

KAKOVOSTI  

V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH 
 

Kakovost je izpolnjevanje pričakovanj vseh, ki so kakorkoli povezani z organizacijo. V višjih 

strokovnih šolah so to študenti, delodajalci, zaposleni, dobavitelji, ustanovitelji ter ožja in 

širša družbena skupnost. Cilj je vsekakor kompetenten in zaposljiv študent. Da do tega 

cilja pridemo, organizacije uporabljajo različna orodja za vodenje kakovosti. Poznamo 

sledeče sisteme vodenja kakovosti: ISO 9001, Kakovost za prihodnost vzgoje in 

izobraževanja, v višjih šola pa Zahteve sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah. 

Torej gre za recept, ki (če ga uporabljamo kot način življenja) prinaša rezultat kakršnega 
si želimo, to pa je kompetenten in zaposljiv študent, ki ga delodajalci potrebujejo. 

Uvajanje sistema vodenja kakovosti se začne z odločitvijo šole, da k temu pristopi. Za 

uvajanje sistema vodenja kakovosti, ki mora postati način življenja šole, mora biti razen 

vodstva tudi kritična masa zaposlenih (to je cca. 1/3 zaposlenih). Če ni podpore najvišjega 

vodstva in kritične mase zaposlenih, sistem vodenja kakovosti ne bo zaživel in bo kvečjemu 

le zapisan. Potrebno je večkrat informirati  zaposlene ob različnih priložnostih, npr. na 

predavateljskih zborih in posebej na drugih sestankih, ki so lahko organizirani samo s tem 

namenom. Gre za komuniciranje o sistemu vodenja kakovosti, njegovem pomenu in 

koristih, ki jih prinaša zaposlenim, študentom, šoli, ustanoviteljem, dobaviteljem ter ožji 
in širši družbeni skupnosti. 

Sledi usposabljanje oz. seznanjanje z zahtevami dokumenta, ki jih podaja model kakovosti 

npr. Zahteve za VSŠ (so na spletni strani IRC-a), ali standard ISO 9001, model odličnosti 

ali vseh navedenih ter razjasnitev in uskladitev osnovnih pojmov o razumevanju kakovosti 
v šoli.   

Na osnovi izbranega modela sledi izdelava ocene stanja, ki bo pokazala, kje šola že 

izpolnjuje zahteve, kaj bo morala nadgraditi in dopolniti v svoji vsakodnevni praksi (akcijski 

plan).  

Šola nato pristopi k izdelavi poslovnika kakovosti, ki naj bo narejen v skladu z izbranim 

modelom in šolsko prakso. V poslovniku se definirajo tudi kriteriji, kazalniki. Vsaka šola si 

izbere tiste, za katere misli, da so pomembni za učinkovito in uspešno delovanje. Enotnih 
kazalnikov za VSŠ še ni, mogoče nekoč bodo. O tem se še dogovarjamo. 

V poslovniku kakovosti v skladu z Zahtevami za VSŠ opredelimo voditeljstvo, vire, procese, 

merjenja in sistem stalnih izboljšav. Istočasno z nastajanjem poslovnika pa nastaja tudi 

potrebna spremna dokumentacija: dolgoročni plani, plan usposabljanja, plan odnosov z 

javnostjo, seznam zakonskih in internih predpisov, plan presoj, potrebna poročila, matrika 
zapisov in ostalo kar izhaja iz poslovnika kakovosti. 

Šola vsako leto zbira informacije o svojem delovanju oziroma svoji kakovosti s pomočjo: 

 notranjih presoj po vnaprej zastavljenem programu,  

 zbiranja povratnih informacij vseh zainteresiranih (študentov, zaposlenih Itd.) na 

način kot si določi (npr. s pomočjo anketiranja, zbiranja predlogov, pripomb s 

pomočjo npr. skrinjice, beleženja telefonskih pripomb, opravljanjem intervjuje, 

predavatelji praktičnega izobraževanja obiščejo delodajalce itd.), 

 analiziranja rezultatov inšpekcijskih pregledov itd.  

Na osnovi opisanega in doseženih rezultatov šola v skladu s predlaganimi smernicami izdela 

samoevalvacijsko poročilo,  v katerem so navedene ugotovitve o dobrih praksah šole in 
tista področja, ki so potrebna izboljšav.   

Na osnovi analize samoevalvacijskega poročila šola izdela akcijski načrt izboljšav z 
navedenimi roki in nosilci.  

Predlagani terminski plan: 



11 
Elektronska izdaja; november 2018 

Samoevalvacijsko poročilo: SEPTEMBER 

Osnutek samoevalvacijskega poročila za naslednje leto: OKTOBER, NOVEMBER 

Notranja presoja: MAREC – JUNIJ 

Zbiranje predlogov in pripomb s strani zainteresiranih: celo leto in njihovo obravnavanje 

na komisiji za kakovost vsaj vsaka dva do tri meseca (torej se komisija za kakovost sestane 

vsaj 4 do 6-krat letno). V okviru komisije za kakovost se sproti zbirajo tudi vse ostale 

informacije, ki so opisane zgoraj. Tudi poslovnik kakovosti se sproti ažurira, če so nastale 
kakšne spremembe. 

Anketiranje: MAJ, JUNIJ 

Izvedba aktivnosti za analizo in pripravo predlogov ter izdelavo samoevalvacijskega 

poročila: JULIJ, AVGUST, SEPTEMBER 

Zunanje presoje 

Zunanje presoje lahko izvajajo presojevalci ustreznih institucij in druge zainteresirane 

stranke. V višjih strokovnih šolah je trenutno predvideno, da se zunanja presoja 

(evalvacija) s strani pristojne institucije v okviru visokega šolstva izvaja na sedem let 

enkrat. V kolikor se šola odloči za pridobitev certifikata ISO 9001, izvedejo presojevalci 

certifikacijske organizacije presojo enkrat letno. Cilj zunanjih presoj v skladu z zahtevami 

ISO 9001 je preverjanje delovanja šole in njenih procesov, usklajenost z zahtevami in 

ugotavljanje odstopanj. Koristi take zunanje presoje so priporočila in neskladnosti, ki 
predstavljajo priložnosti za izboljšave šole na posameznih področjih. 

 

Murska Sobota, januar 2010      Pripravil: dr. Branko 

Škafar 
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5. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI – 1. VERZIJA  

Prva verzija sistema vodenja kakovosti je nastala leta 2008 in je bila posodobljena 
leta 2011. Ta posodobljena verzija je tukaj predstavljena. 

 

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ZA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

Zahteve 

PREDGOVOR 

Sistem vodenja kakovosti za Višje strokovne šole – Zahteve je dokument, ki je bil 

pripravljen za potrebe projekta Impletum. Dokument so pripravili mag. Tatjana Žagar, dr. 

Branko Škafar in Sonja Zavrl. Izhaja iz podobnega dokumenta Kakovost za prihodnost 

vzgoje in izobraževanja, SIQ, 2006 in upošteva ISO 9001 in model poslovne odličnosti 

(EFQM). Dokument predstavlja sistematičen in celovit pristop k vodenju kakovosti v višjih 
strokovnih šolah na podlagi izkušenj na področju sistemov vodenja kakovosti. 

Vsebina dokumenta je namenjena uporabi v projektu Impletum, ki je potekal v letih 2008 

- 2011. 

UVOD 

Zahteve, ki jih podaja ta dokument, predstavljajo minimalne zahteve, ki jih izpolnjuje višja 

strokovna šola (v nadaljevanju šola) za dokazovanje svoje kakovosti. Zahteve temeljijo na 

sodobnih standardih in modelih vodenja kakovosti, ki so uveljavljeni in priznani v 

mednarodnem merilu, kot so mednarodni standardi skupine ISO 9000 za sisteme vodenja 

kakovosti ter evropski model poslovne odličnosti EFQM. Pri tem je med osnovnimi 

zahtevami poudarjena zahteva po izpolnjevanju obstoječe zakonodaje in uveljavljenih 
smernic s področja višješolskega izobraževanja. 

Dokument Sistem vodenja kakovosti za Višje strokovne šole – Zahteve je zasnovan tako, 

da so v levem stolpcu v normalnem tisku podane zahteve, v desnem stolpcu v ležečem 

tisku pa podani napotki, ki naj bi uporabniku olajšali razumevanje zahtev in z oznako * 

navedena povezava na Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol nastala v okviru 

NAKVIS-a in Predlogom za zunanjo evalvacijo (povezavo v izdaji 2, marec 2011 sta izdelala 

dr. Branko Škafar in dr. Anita Urnaut).  

Zahteve, ki jih podaja ta dokument, spodbujajo šole k sistematičnemu pristopu razvijanja 

takšnih aktivnosti in procesov, ki vodijo v povečevanje zadovoljstva vseh udeležencev v 

procesih izobraževanja. Pri tem se še posebej poudarja pomen:  

 razumevanja in izpolnjevanja zahtev in pričakovanj udeležencev v procesih 

izobraževanja, 

 pridobivanja in vrednotenja rezultatov delovanja in uspešnosti šole, 

 nenehnega izboljševanja, ki izhaja iz objektivnih merjenj in spremljanja delovanja 

šole. 

Pristop ima vgrajeno metodologijo, poznano kot PDCA: »Planiraj (Plan) – Izvedi (Do) – 

Preveri (Check) – Ukrepaj (Act)«. Metodologijo lahko opišemo kot: 

 Planiraj: vzpostavi cilje in procese (aktivnosti) potrebne za realizacijo ciljev. 

 Izvedi: izvajaj procese (aktivnosti). 

 Preveri: nadzoruj in spremljaj procese (aktivnosti) in rezultate glede doseganja 

ciljev in o njih poročaj. 

 Ukrepaj: ukrepaj tako, da dosegaš (presegaš) cilje in izboljšuješ procese 

(aktivnosti). 

Takšen pristop omogoča šoli tudi integracijo z drugimi sistemi ali modeli v enovit sistem 

vodenja šole. 
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1 DEFINICIJE 

Kakovost izobraževanja – izpolnjevanje potreb in pričakovanj udeležencev v procesih 
izobraževanja. 

Udeleženci v procesih izobraževanja – študenti, strokovni delavci (predavatelji,  

inštruktorji, knjižničarji) strokovni sodelavci (laboranti), drugi delavci (tehnični, upravni) 

zaposleni na šoli, delodajalci, lokalne skupnosti, širša družbena skupnost in drugi 
zainteresirani. 

Sistem vodenja kakovosti – aktivnosti načrtovanja, izvajanja, nadzorovanja – 
vrednotenja in izboljševanja, ki omogočajo kakovost izobraževanja. 

Storitev izobraževanja – učna priložnost; izvajanje izobraževalnega programa, razvoj 

izobraževalnih programov, vodenje in sodelovanje v  projektih s čimer je študentom 

ponujena možnost za pridobivanje kompetenc – znanj, spretnosti in sposobnosti za 
zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja. 

Rezultat storitve izobraževanja – celota vseh pridobljenih kompetenc – znanj, 

spretnosti in razvitih sposobnosti študentov za uspešno zaposlitev in zadovoljstvo vseh 

udeležencev v procesih izobraževanja. 

 

2 VODITELJSTVO IN VODENJE 

2.1 Zavezanost vodstva 

 

Vodstvo šole ustvarja in vzpodbuja 

okoliščine za povezovanje z družbenim 

okoljem in za trajnostni razvoj šole - 

nenehno izboljševanje in posodabljanje, 

razvoj zaposlenih, učnega okolja ter 

drugih materialnih in nematerialnih 

pogojev ter povečevanje zadovoljstva 

udeležencev v procesu izobraževanja. 

 
 

Vodstvo svojo zavezanost dokazuje z načini 

spodbujanja in delovanja v širšem okolju 

šole. 

 *Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol, poglavja:   

- VPETOST V OKOLJE: objavljeno 

poslanstvo in strategija razvoja z 

opredeljeno vlogo pri gospodarskem, 

socialnem in kulturnem razvoju ožjega in 

širšega okolja in racionalna raba virov ter 

ugotavljanje učinkov delovanja  šole na 

okolje; povezanost z razvojem ožjega in 

širšega okolja ter sodelovanje z njima; 

spremljanje diplomantov; 

- DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE: 

strategija delovanja in razvoja šole in 

študijskih programov; sodelovanje z 

drugimi višjimi šolami in strokovnimi 

organizacijami; posodabljanje 

izobraževanja, posodabljanje in 

prenavljanje učnih vsebin; usklajevanja 

vpisa s potrebami okolja; sklenjene 

pogodbe z različnimi partnerji o praktičnem 

izobraževanju…, 

- ŠTUDENTI: upoštevanje njihovega 

mnenja pri posodabljanju in izvajanju 

študijskih programov; 
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- ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI:  skrb za 

razvoj kadrov, evalvacija poučevanja in 

vseh dejavnosti. 

Zahteve so povezane z obrazcem Predlog  

za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. 

VSŠ ima vzpostavljeno uspešno 

sodelovanje na domači in mednarodni 

ravni, spodbuja sodelovanje z drugimi VSŠ, 

s podjetji, s pomembnimi deležniki v 

okolju, izkazuje vključevanje vse 

zainteresirane javnosti v svoje dejavnosti, 

študijski programi in druga izobraževanja 

izražajo potrebe gospodarstva in 

negospodarstva, gospodarstvo in 

negospodarstvo je vključeno v načrtovanje 

in spremljanje izobraževalnega dela VSŠ, 

sodeluje pri izmenjavi študentov ter 

visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in strokovnih sodelavcev doma in 

na tujem. 

2.2 Poslanstvo, vizija, vrednote 

 

Vodstvo šole določi in zapiše 

dogovorjeno poslanstvo, vizijo in 

vrednote. 

V pripravo poslanstva, vizije in vrednot 

vključi zainteresirane udeležence. 

S poslanstvom, vizijo in vrednotami 

seznanja vse udeležence v procesu 

izobraževanja. 

Na podlagi poslanstva, vizije in vrednot 

vodstvo snuje in usmerja  strateško in 

operativno načrtovanje šole. 

 
 

Vodstvo šole naj v poslanstvu opiše namen 

svojega delovanja, v viziji naj opiše, 

kakšno stanje želi šola doseči v korist vseh 

udeležencev v procesih izobraževanja. 

Vizija naj podpira skupnost – okolje, v 

katerem deluje. 

Vrednote šole naj določajo prioritete za 

pomoč pri odločanju ter naj vključujejo 

spodbujanje in razvijanje sodelovalne 

kulture. 

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol, 

poglavjema:  

- VPETOST V OKOLJE: javna objava 

strategije, poslanstva, vrednot in   

- DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE: 

delovanje v skladu s poslanstvom in 

vizijo razvoja šole (razvidni 

izobraževalni, strokovni cilji ter 

strategija delovanja in razvoja šole in 

študijskih programov). 

Zahteve so povezane s Predlogom  za 

zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. 

VSŠ ima poslanstvo in vizijo, s katerima 

izraža svoje izobraževalne in razvojne cilje, 

Poslanstvo in vizija VSŠ sta dostopna 

javnosti, Načini za uresničitev 

izobraževalnih in razvojnih ciljev so jasno 

določeni. 
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2.3 Razvojno in letno načrtovanje 

 

Vodstvo šole določi in zapiše 

dogovorjene cilje razvoja šole, ki 

podpirajo poslanstvo, vizijo in vrednote 

ter načrte za doseganje le-teh. 

Vodstvo šole določi postopek 

sprejemanja in preverjanja uspešnosti 

izvajanja načrtov razvoja šole ter 

njihovega spreminjanja in 

izboljševanja. 

S sprejetimi cilji in načrti razvoja šole 

seznani vse udeležence v procesu 

izobraževanja.  

Vodstvo šole določi postopek letnega 

načrtovanja. 

Vodstvo šole izdela letni načrt, ki 

vsebuje tudi merljive cilje. 

Pri pripravi letnega načrta izhaja iz ciljev 

razvoja šole, upošteva tudi zahteve 

ustrezne zakonodaje ter pričakovanja in 

zahteve udeležencev v procesih 

izobraževanja. 

V pripravo letnega načrta vključi 

zaposlene. 

Vodstvo šole preverja uspešnost 

izvajanja letnih načrtov in jih po potrebi 

izboljšuje. 

 

  

Dogovorjeni cilji razvoja šole se običajno 

imenujejo strateški cilji. Načrte za 

doseganje strateških ciljev šola običajno 

imenuje strateški programi. Strateški ciliji 

in programi skupaj pa tvorijo dokument, ki 

ga šola običajno imenuje strateški načrt 

šole ali razvojni načrt šole. 

Pri postopku sprejemanja in preverjanja 

uspešnosti izvajanja razvojnih načrtov naj 

bodo razvidni ključni koraki, potrebni za 

razvojno načrtovanje, način zbiranja in 

analiziranja ustreznih podatkov in 

informacij (swot analiza, dosežki in 

rezultati sorodnih šol doma in v tujini, 

morebitne reforme in razvoj novosti na 

področju višješolskega izobraževanja idr.). 

Cilji naj zajemajo uspeh (vključno z 

zaposljivostjo) in zadovoljstvo 

udeležencev, trajnostni razvoj šole – 

njegovo nenehno izboljševanje in 

posodabljanje, razvoj strokovnih in drugih 

sodelavcev, učnega okolja in drugih 

materialnih in nematerialnih pogojev. 

Letni načrt, ki se v šolah praviloma imenuje 

letni delovni načrt, predstavlja operativni 

planski dokument vodenja šole za 

posamezno šolsko leto. Vsebuje naj  

posamezne dejavnosti (tudi strokovno 

dejavnost), odgovornosti in potrebne vire. 

Običajno šole ločeno pripravljajo finančni 

načrt šole.  

Postopek letnega načrtovanja naj vsebuje 

ključne korake v letnem načrtovanju, 

vključno z zbiranjem in analiziranjem 

ustreznih podatkov in informacij in 

seznanjanjem vseh udeležencev v procesu 

izobraževanja z letnim načrtom. Pri letnem 

načrtovanju naj se upošteva spremembe, 

ki lahko v šolskem letu vplivajo na 

delovanje šole. 

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol, poglavjema 

- DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

(jasno razvidni izobraževalni, strokovni 

cilji, načrt in načini za uresničevanje 

postavljenih ciljev, primerjanje 

načrtovanih in doseženih učnih izidov), 

ŠTUDENTI (sodelovanje v 

samoevalvacijskih postopkih, 

sodelovanje in soodločanje v organih 

upravljanja, sodelovanje pri primerjavi 
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načrtovanih in doseženih učnih izidov) 

in  

- ZAGOTAVLJANJE KAKOVOST 

(dejavnost šole se načrtuje sproti, 

spremlja se izvajanje kakovosti). 

Zahteve so povezane s Predlogom za 

zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol: 

VSŠ ima strateški načrt, VSŠ ima 

postavljen sistem za spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti, zagotovljeno je 

aktivno sodelovanje študentov pri 

sprejemanju odločitev, ki vplivajo na 

izobraževanje in izboljševanje njegove 

kakovosti, zagotovljeno je aktivno 

sodelovanje strokovnih delavcev in 

sodelavcev pri sprejemanju odločitev, ki se 

nanašajo na izobraževanje, razvoj ter 

spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

 

2.4 Spremljanje in poročanje 

 

Vodstvo šole določi postopek 

spremljanja izvajanja razvojnega in 

letnega načrta in način seznanjanja 

zaposlenih z ugotovitvami tega 

spremljanja. 

Vodstvo šole izdela letno poročilo, ki 

prikazuje: 

a) doseganje zastavljenih razvojnih in 

letnih ciljev ter njihovih trendov; 

b) izvedbo letnega načrta, vključno s 

porabo načrtovanih finančnih in 

drugih virov; 

c) povratne informacije udeležencev v 

procesih izobraževanja, vključno z 

njihovim zadovoljstvom;  

d) rezultate sodelovanja z zavodi, iz 

katerih so prišli študenti; 

e) rezultate o študijskih programih, 

vpisu, študentih in njihovi 

mobilnosti, zaposljivosti;  

f) podatke o zaposlenih; 

g) rezultate razvoja programov, 

projektov, strokovne dejavnost; 

h) rezultate uvedenih izboljšav; 

i) rezultate notranjih presoj, 

inšpekcijskih, revizijskih pregledov 

in drugih nadzorov. 

Vodstvo šole obravnava letno poročilo 

skupaj z zaposlenimi in ga na primeren 

način predstavi organom šole ter 

drugim zainteresiranim udeležencem. 

Obravnavo letnega poročila 

dokumentira tako, da so razvidne 

 
 

Obravnava letnega poročila predstavlja 

pregled delovanja šole v preteklem 

obdobju. 

Letno poročilo vključuje tudi 

samoevalvacijsko poročilo. Letno poročilo 

običajno šole pripravijo v dveh delih kot 

poročilo o delu (uresničitvi letnega 

delovnega načrta) in kot poslovno poročilo 

(zaključni račun).  

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih šol, poglavjem 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

(izboljševanje kakovosti, samoevalvacija, 

obravnava na vseh organih šole, 

dokumentiranje razvoja, pomanjkljivosti in 

njihovega odpravljanja). 

 

Zahteve so povezane s Predlogom  za 

zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. 
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predlagane izboljšave, časovni okviri in 

viri, ki izhajajo iz prikazanih in 

obravnavanih rezultatov. 
 

2.5 Organiziranost, odgovornosti, pooblastila in notranje komuniciranje 

 

Vodstvo določi organizacijsko strukturo 

šole, odgovornosti in pooblastila ter 

potrebne kompetence za vsako delovno 

mesto in za posamezne odgovorne 

nosilce in skupine, vključno z 

odgovornostjo in pooblastili za vodenje 

kakovosti v šoli. 

Vodstvo šole vzpostavi ustrezne 

postopke in omogoča pogoje za 

učinkovito notranje komuniciranje, 

vključno s postopki odločanja 

zaposlenih. 

Pri tem vodstvo uveljavlja etična načela 

komuniciranja, ki podpirajo poslanstvo, 

vizijo in vrednote šole. 

Vodstvo ugotavlja učinkovitost 

komuniciranja in ustrezno deluje v 

primeru, ko se ugotavlja, da 

komuniciranje ni v skladu s 

pričakovanji. 

  

Odgovornosti in pooblastila ter kompetence 

za vsako delovno mesto in za posamezne 

odgovorne nosilce so lahko določeni npr. v 

opisih delovnih mest. Pri tem naj šola 

ustrezno pozornost nameni tudi opisom 

odgovornosti in učinkovitosti zaposlenih po 

doseženem napredovanju, zunanjih 

sodelavcev ipd.  

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih šol, poglavjema: 

- DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

(jasna notranja organiziranost, 

pregledno delovanje organov šole, 

razvidno opredeljene pristojnost, 

naloge, in dolžnosti vodstva, zaposlenih 

in študentov v organih šole;  

- ŠTUDENTI (opredeljene pristojnosti v 

organih upravljanja). 

Zahteve so povezane s Predlogom za 

zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. 

Pristojnosti oz. odgovornosti zaposlenih so 

določene in vsi vpleteni so o tem obveščeni, 

Postopki odločanja zaposlenih so določeni 

in vsi vpleteni so o tem obveščeni. 

2.6 Zagotavljanje zakonitosti delovanja 

 

Šola določi pravila svojega delovanja 

glede izpolnjevanja zakonskih in drugih 

zahtev ter zahtev tega dokumenta. 

Pri tem šola določi pravila in 

odgovornosti: 

a) za prepoznavanje zakonskih in 

drugih zahtev, ki se nanjo nanašajo, 

b) za obveščanje in seznanjanje vseh 

zaposlenih z zakonskimi in drugimi 

obvezujočimi zahtevami, ki 

zadevajo šolo in zaposlene, 

c) za vpeljavo zakonskih in drugih 

obvezujočih zahtev v vsakodnevno 

delovno prakso, 

d) za preverjanje učinkovitosti 

izvajanja zakonskih in drugih 

obvezujočih zahtev v vsakodnevni 

praksi. 

  

Druge zahteve predstavljajo smernice ali 

vodila, ki jih pripravljajo organizacije, 

strokovna združenja ipd. katerih članica je 

šola ali pa z njimi sodeluje in se na njih 

sklicuje.   

 

Šola lahko dokument »poslovnik šole« 

poljubno imenuje. Dokument je lahko v 

kakršnikoli obliki (tiskani, elektronski). 
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Pravila in odgovornosti dokumentira v 

poslovniku šole, ki je na razpolago vsem 

zaposlenim. 

3 PROCESI VODENJA (ZAGOTAVLJANJA) VIROV 

3.1 Opredelitev virov 

 

Vodstvo določi in priskrbi vire, 

potrebne za realizacijo načrtov šole. Pri 

tem določi in dokumentira procese: 

a) zagotavljanja finančnih virov, 

njihovega razporejanja in 

spremljanja porabe,  

b) nabave materialnih sredstev in 

storitev  

c) vzdrževanja in posodabljanja 

infrastrukture,  

d) vzdrževanja, posodabljanja ter 

zagotavljanja varnega delovnega 

okolja. 

 

  

Vodstvo naj opredeli tudi odgovornosti, 

povezane z viri. 

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih šol, poglavjem 

MATERIALNE RAZMERE: primernost 

prostorov in opreme za uresničevanje 

poslanstva, vizije in ciljev ter za izvajanje 

študijskih programov in drugih, s tem 

povezanih dejavnosti šole, sodobna IK 

tehnologija, ki je dostopna tudi študentom, 

knjižnica, ustreznost prostorov glede na 

vpisane študente, prilagojenost študentom s 

posebnimi potrebami, načrtovanje 

zagotavljanja finančnih, materialnih in 

drugih virov, zagotovljenost sredstev za vse 

programe in povezane dejavnosti šole.  

Zahteve so povezane s Predlogom  za 

zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. 

3.2 Proces razvoja kadrov 

 

Vodstvo šole določi postopek(-e) za: 

a) pridobivanje novih zaposlenih ter 

drugih sodelavcev in njihovo 

uvajanje v delo,  

b) spremljanje in razvoj zaposlenih in 

drugih sodelavcev ter ugotavljanje 

njihovega zadovoljstva,  

c) usmerjanje, načrtovanje in izvajanje 

stalnega strokovnega usposabljanja 

in izpopolnjevanja glede na potrebe 

in opredeljen razvoj šole,  

d) spremljanje in vrednotenje učinkov 

stalnega strokovnega usposabljanja 

in izpopolnjevanja, 

e) spremljanje zadovoljstva zaposlenih 

z namenom izboljševanja svojega 

dela.  

Vodstvo šole podpira in spodbuja 

zaposlene k izpolnjevanju pogojev za 

napredovanja in za redno objavljanje 

ugotovitve iz svoje strokovne 

dejavnosti. 

Vodstvo zagotovi, da se zaposleni 

zavedajo pomena in pomembnosti 

svojih aktivnosti in  da vedo, kako lahko 

prispevajo k doseganju ciljev šole. 

  

V spremljanje in razvoj zaposlenih naj se 

vključijo letni razgovori, ki naj bodo 

podlaga za načrtovanje tako osebnega kot 

strokovnega razvoja.  

Pri spremljanju in vrednotenju učinkov 

usposabljanja in izpopolnjevanja naj se 

določi vlogo strokovnih aktivov. 

 

Pri ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih se 

lahko pripravijo lastni ali uporabijo mnogi 

že razviti vprašalniki. Če se jih spremeni, 

naj se jih tako, da bo po obdelavi možna 

primerjava med sorodnimi šolami. 

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih šol, poglavjema 

- KADRI (ustrezna kadrovska struktura 

predavateljev in zaposlenih, kadrovski 

načrt) in   

- ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (razvoj 

kadrov). 

Zahteve so povezane s Predlogom  za 

zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. 
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O izobrazbi, usposabljanju, veščinah in 

izkušnjah šola vodi ustrezne zapise. 

3.3 Proces obvladovanja in ravnanja z dokumentacijo 

 

Šola določi in dokumentira način 

obvladovanja dokumentacije, ki jo 

določa zakonodaja ter morebitno lastno 

dokumentacijo, ki jo je vpeljala zaradi 

lastnih potreb in ni zahtevana z 

zakonodajo. Posebej opredeli način 

vodenja dokumentacije o 

izobraževalnem procesu. 

Šola: 

a) dokumente pred njihovo izdajo 

odobri, 

b) dokumente občasno pregleda ter 

nato po potrebi posodobi in ponovno 

odobri, 

c) identificira spremembe 

dokumentov, 

d) poskrbi, da so ustrezne izdaje 

dokumentov na voljo uporabnikom, 

e) identificira dokumente zunanjega 

izvora in obvladuje njihovo 

razdeljevanje, 

f) preprečuje nenamerno uporabo 

zastarelih dokumentov in uporablja 

primerno identifikacijo zanje, če jih 

obdrži za kakršenkoli namen. 

Pri obvladovanju zapisov zavod določi: 

g) način identifikacije zapisov, 

h) način in čas hranjenja, 

i) zaščito, 

j) dostopnost in 

k) način odstranjevanja. 

 Za dokumentacijo, katere vsebino in obliko 

določi šola, naj  opredeli, na kakšen način 

je dokumentacija razpoznavna (naziv, 

veljavnost, verzija, obseg, obvladovanje 

sprememb, idr.). 

Z izrazom dokumentacija je mišljen skupek 

dokumentov in zapisov. 

Dokumenti praviloma podajajo dogovore o 

načinu dela (kdo, kdaj, kaj in po potrebi 

tudi kako). Z izrazom dokument razumemo 

tako informacijo kot njen nosilni medij. 

Dokument naj vsebuje naziv (po potrebi 

lahko tudi oznako) ter podatke o izdaji oz. 

veljavnosti, verziji in obsegu ("stran od 

strani"). 

Zapis je posebna vrsta dokumenta, ki 

navaja dosežene rezultate ali predstavlja 

dokaz o izvedenih aktivnostih. Za razliko od 

dokumenta je zapis "enkraten" in v 

splošnem nima nove izdaje. 

Dokumenti in zapisi naj ostanejo čitljivi in 

prepoznavni brez težav. 

 

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih šol in obrazcem Predlog za 

zunanjo evalvacijo, ki v vsakem poglavju 

zahteva dokumentirano spremljanje 

procesov in rezultati dela. 

4 PROCESI IZVAJANJA STORITEV 

4.1 Komuniciranje in sodelovanje s študenti 

 

Šola vzpostavi ustrezne postopke 

komuniciranja in sodelovanja s 

študenti. Pri tem določi in dokumentira 

načine sodelovanja in komuniciranja o: 

a) promoviranju, seznanjanju 

študentov o izobraževalnih 

programih, 

b) načinu vpisa in izbirnem postopku, 

c) izvajanju izobraževalnega procesa, 

d) praktičnem izobraževanju v 

organizacijah, 

e) sodelovanju z okoljem, 

f) reševanju ugovorov (pritožb). 

  

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih šol, poglavjema 

- ŠTUDENTI (svetovalne storitve 

povezane vpisom in študijem, pomoč 

pri sklepanju pogodb za praktično 

izobraževanje, sodelovanje pri 

primerjanju načrtovanih in doseženih 

izidov in kompetenc, upoštevanje 

mnenja študentov pri posodabljanju in 

izvajanju študijskih programov) in 

- ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

(evalvacija poučevanja, ki jo podajo 

študenti). 
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Pri tem vodstvo uveljavlja etična načela 

komuniciranja, ki podpirajo poslanstvo, 

vizijo in vrednote šole. 

Vodstvo ugotavlja učinkovitost 

komuniciranja in sodelovanja s študenti 

ter ustrezno deluje v primeru, ko 

ugotavlja, da komuniciranje ni v skladu 

s pričakovanji. 

Zahteve so povezane s Predlogom za 

zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. 

  

4.2 Komuniciranje in sodelovanje z drugimi udeleženci 
 

Šola vzpostavi ustrezne postopke 

komuniciranja in sodelovanja z drugimi 

udeleženci izobraževanja. Pri tem določi 

in dokumentira postopke sodelovanja in 

komuniciranja z:  

a) organizacijami za izvedbo 

praktičnega izobraževanja,  

b) s širšim zainteresiranim okoljem, 

c) drugimi zainteresiranimi. 

Vodstvo ugotavlja učinkovitost 

komuniciranja in sodelovanja z drugimi 

udeleženci ter ustrezno deluje v 

primeru, ko ugotavlja, da komuniciranje 

ni v skladu s pričakovanji. 

 *Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih šol, poglavjema 

- VPETOST V OKOLJE (spodbujanje 

sodelovanja s podjetji, povezanost VSŠ 

z razvojem ožjega in širšega okolja ter 

sodelovanje s pomembnimi deležniki v 

njem (delodajalci, diplomanti itd.),  

vključevanje vse zainteresirane 

javnosti v svoje dejavnosti, 

ugotavljanje učinkov delovanja šole na 

okolje) in  

- DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

(sklenjene pogodbe z različnimi 

partnerji - podjetji, organizacijami in 

zasebniki - o praktičnem izobraževanju 

svojih študentov, organiziranje 

praktičnega izobraževanja in stalno 

preverjanje usposobljenosti in 

kompetenc mentorjev na praksi, 

praktično izobraževanje omogoča 

študentom, sodelovanje z drugimi 

višjimi strokovnimi šolami, sodelovanje 

v domačih in mednarodnih projektih in 

projektih v gospodarstvu). 

Zahteve so povezane s Predlogom za 

zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. 

4.3 Izobraževalni proces 

 

Šola določi postopek(-e) obvladovanja 

izobraževalnega procesa, ki vključuje: 

a) organizacij in nadzoru pedagoškega 

procesa,  

b) izvajanje pedagoškega procesa, 

vključno s praktičnim 

izobraževanjem,  

c) izvajanju in poročanju o izpitih,  

d) izdajanju listin, 

e) evalvaciji pedagoškega procesa, 

vključno s praktičnim 

izobraževanjem. 

Šola dokazuje, da z učinkovitimi 

analizami doseženega uspeha in z 

ustreznimi drugimi  analizami, spremlja 

 *Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih šol, poglavjem 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

(samoevalvacija z evalvacijo poučevanja, 

vseh dejavnosti, analiza dosežkov). 

Zahteve so povezane s Predlogom  za 

zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. V 

vseh poglavjih so opredeljene analize. 
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uspešnost   izobraževalnega procesa in 

določa potrebne izboljšave. 

 

4.4 Razvoj programov in projekti 

 

Šola določi postopek(-e) obvladovanja 

razvoja novih in posodabljanja 

obstoječih programov ter vodenja 

projektov.  

Pri tem uveljavlja projektni način dela, 

ki vključuje najmanj:  

a) določitev ciljev, 

b) določitev nosilca in sodelujočih, 

c) določitev časovnih okvirov in 

potrebnih virov, 

d) načrtovanje poteka aktivnosti, 

e) določitev načina(-ov) za spremljanje 

poteka in ocenjevanja doseganja 

ciljev, 

f) evalvacijo izidov novega ali 

spremenjenega programa ali 

učinkov izvedenega projekta, 

g) preglednost razvoja programov in 

projektov. 

 

 *Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih šol, poglavjema:  

- DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

(strategija in cilji razvoja šole in 

študijskih programov predeli 

sodelovanje in število domačih in 

mednarodnih projektov, razvojnih 

projektov in projektov v gospodarstvu) 

in  

- MATERIALNE RAZMERE (zagotavljanje 

sredstev za vse programe in povezane 

dejavnosti šole – strokovni in razvojno 

delo). 

Zahteve so povezane s Predlogom za 

zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.  

 

 

 

5 MERJENJA, ANALIZIRANJE IN IZBOLJŠEVANJE 

5.1 Načrtovanje merjenj in nadzorovanj 

 

Šola določi postopke s katerimi meri in 

ocenjuje zadovoljstvo udeležencev. Pri 

tem določi metode in periode za 

merjenja zadovoljstva: 

a) študentov,  

b) zaposlenih in drugih sodelavcev, 

c) organizacij praktičnega  

izobraževanja in delodajalcev, 

d) drugih zainteresiranih. 

Šola določi metode s katerimi meri 

učinkovitost in uspešnost: 

a) svojih procesov, 

b) rezultatov svojih storitev 

izobraževanja.  

 *Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih šol, poglavji: 

- VPETOST V OKOLJE (ugotavljanje 

učinkov delovanja šole na okolje, 

spremljanje učnih izidov, spremljanje 

zaposlenosti in konkurenčnosti 

diplomantov), 

- ŠTUDENTI (sodelovanje v 

samoevalvacijskih postopkih, 

sodelovanje pri primerjavi načrtovanih 

in doseženih kompetenc, upoštevanje 

mnenja pri posodabljanju in izvedbi 

študijskih programov) in 

- ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

(samoevalvacija, evalvacija 

poučevanja, ki jo podajo študenti in 

drugi deležniki, obravnava 

samoevalvacijskega poročila na vseh 

organih šole, javna objava poročil). 

 

Obrazec Predlog za zunanjo evalvacijo 

predvideva navedbo podatkov o merjenjih 

zadovoljstva in učinkovitosti procesov ter 

rezultatov izobraževanja: 
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- VPETOST V OKOLJE: anketiranje 

delodajalcev, pogovori, okrogle mize, 

anketiranje diplomantov. 

- DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - 

analiza vpisa v 1. Letnik, zbiranje 

informacij o izvedbi praktičnega 

izobraževanja, analiza učnih izidov, 

napredovanje študentov, analiza 

prehodnosti študentov, analiza trajanja 

študija, analiza izobraževanja, analiza 

diplomantov, analiza kazalnikov za 

diplomante, zaposljivost diplomantov, 

sodelovanje s študenti in diplomanti. 

- ŠTUDENTI – analiza vpisanih študentov 

v študijskem letu evalvacije po spolu, 

analiza vpisanih študentov s posebnimi 

potrebami/statusom, anketiranje 

študentov oz. uporaba drugih 

instrumentov merjenja, analiza 

mobilnosti študentov. 

- ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI – 

samoevalvacijsko poročilo. 

Anketiranja - anketiranje študentov (vrste 

anket za: ocenjevanje študijskih 

programov, ocenjevanje pedagoških 

delavcev, ovrednotenje študijskih 

obremenitev po ECTS, ocenjevanje 

mentorjev pri strokovni praksi, 

ocenjevanje tutorjev, ocenjevanje referata 

za študentske zadeve) in anketiranje 

diplomantov (zaposljivost diplomantov, 

ocenjevanje ustreznosti pridobljenih 

kompetenc, razvoj poklicne poti, nadaljnji 

študij). 

 

 

5.2 Notranje presoje 

 

Šola izvaja notranje presoje v planiranih 

časovnih intervalih, da ugotovi, ali: 

a) sistem vodenja ustreza zahtevam 

tega dokumenta, 

b) se učinkovito izvajajo postavljena 

notranja pravila in dogovori šola, 

c) se učinkovito izvaja zakonske in 

druge zahteve. 

Šola pri načrtovanju notranjih presoj 

upošteva: 

d) pomembnost in vpliv presojanih 

področij na kakovost vzgoje in 

izobraževanja, 

e) rezultate predhodnih presoj 

(notranjih, zunanjih), 

 Notranje presoje naj se vodi v skladu z 

mednarodnim standardom ISO 19011. 
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f) šibkost posameznih področij 

delovanja šola.  

Notranje presoje izvajajo usposobljeni 

presojevalci. Izbira presojevalcev in 

izvajanje presoj zagotavlja objektivnost 

in neodvisnost procesa presoj. 

Presojevalci ne presojajo lastnega dela.  

Vodstvo zagotavlja, da se ukrepi za 

odpravo ugotovljenih odstopanj 

učinkovito izvedejo v opredeljenih 

rokih. Ocene učinkovitost izvedenih 

ukrepov se dokumentira. 

 

5.3 Postopki ravnanja ob ugotovljenih odstopanjih in izboljševanje 
 

Šola določi postopke sistematičnega 

ravnanja ob ugotovljenih odstopanjih. 

Šola dokazuje, da nenehno izboljšuje 

učinkovitost svojega delovanja. 

Nenehno izboljševanje vključuje 

izvajanje ukrepov za: 

a) odpravo ugotovljenega odstopanja 

ali druge nezaželene situacije 

("korekcija"), 

b) odpravo vzroka ugotovljenega 

odstopanja ali druge nezaželene 

situacije ("korektiven ukrep"), 

c) odpravo vzroka potencialnega 

odstopanja ali druge potencialne 

nezaželene situacije ("preventiven 

ukrep"), 

d) izboljšanje kakovosti in s tem 

povečevanja verjetnosti, da bodo 

udeleženci v procesih vzgoje in 

izobraževanja zadovoljni 

("izboljševanje"), 

e) dokumentiranje učinkovitosti 

izvedenih ukrepov. 

 Pri določitvi ukrepov za izboljšanje naj se 

upošteva vizijo šole, vrednote, cilje, 

ugotovitve notranjih in zunanjih presoj 

sistema vodenja, analize podatkov različnih 

evalvacij. 

K odstopanjem sodi nedoseganje ciljev, 

evidentirane pritožbe udeležencev v   

izobraževanju, negativne ugotovitve pri 

analizi podatkov o zadovoljstvu  

udeležencev v   izobraževanju ali pri drugih 

analizah, idr. 

Potencialne nevarnosti za odstopanje in/ali 

priložnosti za izboljšave so lahko razvidne 

iz analiz okolja šole, analiz povratnih 

informacij in podatkov o zadovoljstvu  

udeležencev v   izobraževanju, idr. 

 
 

Literatura in viri 

- ISO 9000:2000,  Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar 

- ISO 9001:2000,  Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve 

- ISO 9004:2000,  Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za izboljšave delovanja 

- ISO 19001:2002, Smernice za presojanje sistemov vodenja kakovosti in/ali sistemov 

ravnanja z okoljem 

- EFQM, MIRS,   Model odličnosti EFQM - javni in prostovoljni sektor 

- EFQM, MIRS, Temeljna načela odličnosti 

- Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 2.0, 2008, SIQ Ljubljana 

Merila za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol z prilogo Predlog za zunanjo evalvacijo, 
Uradni list RS, številka 9/2011  
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6. POSLOVNIK KAKOVOSTI 

Poslovnik kakovosti je temeljni dokument sistema vodenja kakovosti. Da bi si ga višje 
strokovne šole lažje pripravile je bila izdelana skrajšana verzija, ki jo tukaj predstavljam. 

 

OSNUTEK SKRAJŠANE VERZIJE 

 

POSLOVNIK (VODENJA) KAKOVOSTI 

 

 

1. PREDSTAVITEV Višje strokovne šole  

1.1. KRATKA PREDSTVITEV IN ZGODOVINA VSŠ 

1.2. TEMELJNI PODATKI 

Naziv višje strokovne šole:  

Sedež:  

Davčna številka:  

Matična številka:  

Tel.:  

Fax:  

E-pošta:  

Spletna stran:  

Šifra in naziv dejavnosti: 

1.3. DEJAVNOST 

1.4. CILJI VISOKE STROKOVNE ŠOLE 

Osnovni cilji  

Konkurenca 

2. DEFINICIJE  

 Kakovost - v naši višji strokovni šoli pomeni vse aktivnosti, ki jih izvajamo za 

zadovoljevanje pričakovanj in zahtev delodajalcev, študentov, zaposlenih, 

ustanoviteljev in izpolnjevanje zakonskih zahtev. 

 Cilj kakovosti – merljivi kazalci dela, ki so pomembni za dokazovanje kakovosti 

naše organizacije.  

 Kompetenten študent – je rezultat aktivnosti ali procesov.  

 Dokument – posebna vrsta  papirnega ali računalniškega zapisa, katerega 

priprava, pregled, odobritev in objava poteka po predpisanem postopku, tako da je 

veljavna ena sama verzija. 

 Zapis – vse vrste zapisov, ki nastajajo v sistemu vodenja kakovosti v skladu s 

predpisanimi postopki. 

 Dokumentiran postopek – postopek, ki je vzpostavljen, dokumentiran, se izvaja 

in vzdržuje. 

 

3. POSLOVNA POLITIKA VSŠ 

  

SLOGAN:  

NAŠA VIZIJA: 

POSLANSTVO: 

VREDNOTE: Varnost, znanje, učinkovitost, odzivnost, zglednost, odgovornost, 

fleksibilnost, inovativnost. 
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S to poslovno politiko družbe VSŠ dokazujemo svojo zavezanost razvoju in izvajanju 

sistema vodenja kakovosti. Prav tako tudi našo zavezanost izpolnjevati zahteve in 

pričakovanja delodajalcev, študentov, zaposlenih, ustanovitelja in zakonodajnih zahtev.  

Navedeno poslovno politiko udejanjamo:  

 s svetovanjem in strokovno pomočjo delodajalcem in študentom,  

 s prilagajanjem delovanja zahtevam zakonodaje,  

 s pristopom nenehnega izboljševanja na vseh področjih,  

 z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih za kakovostno in varno delo,  

 s postavitvijo in spremljanjem doseganja ciljev na ključnih področjih delovanja,  

 z rednim preverjanjem našega delovanja (procesov),  

 z uvajanjem preventivnih in korektivnih ukrepov ter 

 s sistemskim delovanjem na osnovi mednarodnega standarda ISO 9001:2008, ki ga 

upoštevamo v celoti. 

Izpolnjevanje navedenih opredelitev je naloga ter osebna odgovornost VSEH in VSAKEGA 

od zaposlenih. Vodilni zaposleni bomo z aktivnim delovanjem in s svojim zgledom prispevali 

k dvigu poslovne in varnostne kulture zaposlenih. Letno bomo pregledovali politiko podjetja 

in jo po potrebi posodabljali.  
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4. PREDSTAVITEV SISTEMA VODENJA  

4.1. SPLOŠNO  

V VSŠ sistem vodenja kakovosti temelji na nedvoumno določenih procesih. Osnovni 

procesi, ki potekajo v VSŠ so:  

 

 
Slika 1: Shema povezanosti procesov in dejavnosti v VSŠ 

Legenda: * - procesi predani v izvajanje pogodbenim izvajalcem. 
  

  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPLIVI PROCESOV NA VARNOST IN ZDRAVJE ZAPOSLENIH – Ocena tveganja 

ZAGOTAVLJANJE VIROV, RAZVOJ KADROV, NABAVA STORITEV, VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE (IT)*  

 

Vodenje podjetja   (planiranje in nadzorovanje) 

D E L O D A J A L E C  D O B A V I T E L J  

KOMPETENTEN ŠTUDENT  Proces NABAVE  

 
Proces 

RAZVOJA – 
osvajanje 

nove 
storitve 

P R O C E S  I Z O B R A Ž E V A N J A  

Računovodstvo* 
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4.2. DOKUMENTACIJA SISTEMA VODENJA  

4.2.1. Opis dokumentacije sistema vodenja kakovosti 

Naš sistem vodenja kakovosti imamo dokumentacijsko podprt z dokumentacijo, ki je 

razvidna iz elektronskih medijev (računalniško podprt poslovni informacijski sistem – XY 

NET) in v minimalnem obsegu klasične izpisane (papirne) dokumentacije.  

Strukturo dokumentacije v naši VSŠ kaže spodnja slika. V dokumentacijo uvrščamo: 

 dokumente kot tisto vrsto dokumentacije v kateri so podane bodisi zahteve za 

kompetentne študente, obveze, postopke dela,  

 zapise, ki dokazujejo skladnost našega delovanja z zahtevami ter učinkovitost 

delovanja. 

Sistem vodenja kakovosti podjetja je dokumentiran v obliki piramide, kot je prikazano na 

spodnji sliki. 

 

Dokumenti             Zapisi 

         

Poslovnik vodenja;     Obrazci, zapisi 

Organizacijski predpisi, opisi procesov;                 v 

informacijskem 

Smernice ali navodila za delo,                  sistemu,  

podatkovne baze, 

navodila za varno delo, postopki                                               zapisniki 

o raznih 

za ravnanje ob morebitni nevarnosti                                        dogodkih. 

požara, vzdrževanje… 

Obrazci (naročilnica, dobavnica), 

predloge za pisanje poročil, projektnih 

planov pogodb…; 

Komercialni dokumenti (računi); 

                       Zunanji dokumenti (standardi, zakoni…) 

 

 

Slika 2: Struktura dokumentacije v VSŠ 

4.2.2. Poslovnik vodenja  

Poslovnik vodenja (v nadaljevanju: PV) podaja osnovno predstavitev sistema vodenja 

kakovosti. V PV smo opisali sistem vodenja kakovosti, ki se izvaja in vzdržuje v našem 

podjetju z namenom zagotavljati takšne študente delodajalcem in takšen način delovanja, 

da bomo zadovoljni tako zaposleni, delodajalci ter ustanovitelj in s katerim bomo 

dokazovali tudi naše odgovorno delovanje do okolja v katerem delujemo.  

V PV smo opisali osnovna načela organizacije, medsebojne vplive, odgovornosti in 

pristojnosti ter postopke dela. Določeni postopki in navodila, ki smo jih izdelali z namenom 

poenotenega pristopa delovanja vseh zaposlenih, pa so navedeni tudi v posameznih 

poglavjih PV kot referenčni dokumenti. To pomeni, da se nanje v PV sklicujemo.  

V zadnjem poglavju PV smo prikazali shemo povezav med našo dokumentacijo in 

zahtevami standarda SIST ISO 9001:2008.  

Pobudo za dopolnitev in spremembe poslovnika vodenja dajejo lahko vsi zaposleni. 

Odgovoren za vzdrževanje ažurne verzije PV je skrbnik sistema vodenja kakovosti. PV je 

sprejet, ko ga odobri direktor.  

Spremembe in dopolnitve se izvajajo najmanj enkrat letno. Med letom pa se zbirajo 

predlogi in pripombe pri skrbniku sistema vodenja kakovosti. Ob večji spremembi je možna 

sprememba PV tudi med letom, o čemer odloči direktor.  
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Vsaka sprememba PV se odraža v novi številki izdaje. Skrbnik sistema vodenja kakovosti 

mora poskrbeti za odstranitev stare izdaje iz uporabe in zagotovitev dostopnosti nove 

verzije. Na mreži je za vse na razpolago vedno le aktualna, to je zadnja verzija poslovnika 

vodenja.  

V zadnjem delu PV so v seznamu dokumentacije navedeni vsi dokumenti in zapisi, vezani 

na sistem vodenja kakovosti. 

4.2.3. Obvladovanje dokumentov 

Smernice in/ali navodila za obvladovanje dokumentov so podane v Pravilniku o pisarniškem 

poslovanju in obvladovanju dokumentov.  

4.2.4. Obvladovanje zapisov  

Zapise vzdržujemo tako, da so čitljivi, prepoznavni in na razpolago (če je tako določeno v 

pogodbi ali pa je to zakonsko določeno) ob različnih zahtevah ali delodajalcem ali 

študentom ali organom nadzora. V Mapi dokumentacije v sistemu XY se ti zapisi tudi 

nahajajo. Zapisi predstavljajo:  

 dokaz, da so proizvodi skladni s postavljenimi zahtevami, 

 dokaz, da potekajo procesi pod obvladovanimi pogoji, 

 dokaz, da vzpostavljen sistem vodenja kakovosti učinkovito deluje in 

 osnovo za analize, izboljšave in korektivne ali preventivne ukrepe. 

Hranimo jih na način, ki zagotavlja dostopnost, onemogočena je možnost poškodb in 

preprečena je možnost izgube podatkov. Zapisi o kakovosti dokazujejo opravljene 

aktivnosti in imajo obliko:  

 izpolnjenih obrazcev (papirnih ali računalniških) v določenih primerih pa tudi kot 

pripisi na dokumente,  

 poročil ali zapisnikov.  

Za opredelitev vsebine zapisa je odgovorna oseba, ki je zadolžena za izdelavo in 

spreminjanje vsebine dokumenta. Pri vsakem zapisu zagotavljamo, da je vsebina berljiva 

ter da avtor vsebine zapisa, zapis potrdi s podpisom ter datumom nastanka. Popravki 

zapisov so dovoljeni le izjemoma, vendar mora biti jasna stara in nova vsebina ter avtor 

in datum popravka.  

Zapise hranimo pet let v kolikor pri posameznem zapisu ni drugače določeno. Direktor je 

odgovoren, da po preteku časa hranjenja zapisov poskrbi za kontrolirano uničenje. 

5. ODGOVORNOST VODSTVA  

Kot direktor sem zavezan k izpolnjevanju zahtev in pričakovanj delodajalcev, študentov, 

ustanovitelja in zaposlenih. S tem namenom tudi spodbujam sodelavce, da skupaj 

razvijamo in izboljšujemo sistem vodenja kakovosti.  

Usmeritev VSŠ temelji na oblikovanih viziji, poslanstvu in vrednotah, predstavljenih v točki 

3 tega poslovnika. Pri tem so nam glavni cilji kakovosti vezani na kompetentnega 

diplomanta (študenta):  

 hitrost odzivanja na potrebe in zahteve delodajalcev,  

 hitrost odzivanja in reševanja morebitnih pritožb, 

 spoštovanje zakonodaje. 

Posledično tako zagotavljamo tudi poslovne cilje po rasti in razvoju VSŠ, ki jih za tekoče 

leto določamo v LDN in v Oceni sistema kakovosti VSŠ, vključujoč tudi letno poročilo.  

Odgovornosti in pooblastila za načrtovanje, izvajanje in nadzorovanje procesov ima 

direktor. Vsak sodelavec pa je odgovoren za izvedbo dogovorjenih nalog in storitev ter 

nalog glede na opredeljeno delovno mesto.  
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Direktor ima tudi vse odgovornosti in pooblastila kot predstavnik vodstva za zagotavljanje, 

da so vsi procesi za sistem kakovosti vzpostavljeni, vzdrževani, se redno pregledujejo ter 

se nadalje razvijajo. Z lastnim usposabljanjem in zagotavljanjem usposabljanja, vključno 

zakonsko zahtevanega, pa dviguje tudi zavedanje o pomembnosti izpolnjevanja zahtev 

delodajalcev, ustanovitelja in študentov. Za operativno urejanje dokumentacije sistema 

vodenja kakovosti in druge operativne naloge je pristojen skrbnik sistema vodenja 

kakovosti, IME IN PRIIMEK, ki mu je to pooblastilo dano z imenovanjem v tem poslovniku 

vodenja.  

V medsebojnem komuniciranju dajemo glavi poudarek zadevam, ki so povezane z 

izpolnjevanjem zahtev delodajalcev in ustanovitelja. Vse dogovore z delodajalci in 

ustanovitelji beležimo v poslovni informacijski sistem. Naše medsebojne dogovore med 

sodelavci in načrtovanje dogodkov evidentiramo in spremljamo s Koledarjem dogodkov v 

MS Outlooku. Druge oblike medsebojnega komuniciranja, ki jih negujemo, so še skupni 

razgovori oz. delovni sestanki, uporaba e-pošte, uporaba skupne mape, kjer so shranjene 

vse ponudbe, predračuni in druge pomembne informacije.  

Svojo uspešnost in učinkovitost delovanja ter delovanje sistema vodenja kakovosti 

pregledujemo redno na letni ravni s sodelavci ob pregledu letne uspešnosti-letnega poročila 

to je na t.i. vodstvenem pregledu z namenom iskanja priložnosti za sistematično 

izboljševanje in posodabljanje poslovne politike in ciljev kakovosti. Osnovo za vodstveni 

pregled nam predstavljajo:  

 poslovni rezultati (letno  poročilo) v katerih so zbrani podatki s kazalci o prodaji 

(izredni študenti, najemnina), koncesionirani dejavnosti, izobraževalnem procesu 

ter ostalih procesih,  

 povratne informacije zainteresiranih strani (pohvale, pritožbe, reklamacije),  

 ugotovitve notranjih in zunanjih presoj,  

 rezultati in stanje korektivnih in preventivnih ukrepov in ukrepih izhajajočih iz 

predhodnih vodstvenih pregledov,  

 ocena morebitnih sprememb, ki bi lahko vplivale na sistem kakovosti ter 

  načrt morebitnih izboljšav.  

Podlage, navedene v točkah od b do d so zbrane v letnem zbirniku Tabele zapisov 

korektivnih in drugih ukrepov. Zapis vodstvenega pregleda je razviden iz t.i. zapisa Ocena 

sistema kakovosti. V Oceni sistema kakovosti so opredeljeni tudi novi cilji in morebitne 

izboljšave ter potrebni viri.  

6. VODENJE VIROV  

V VSŠ zagotavljamo in skrbimo, da imamo zagotovljene ustrezne kadrovske in finančne 

vire, ustrezno infrastrukturo in delovno okolje.  

Kot direktor zagotavljam, da so sodelavci ustrezno strokovno usposobljeni. Tako skupaj s 

sodelavci redno dopolnjujemo svoje znanje bodisi v kontaktu z dobavitelji, obiskovanjem 

seminarjev, predavanj  in drugih izobraževanj. Plan usposabljanja določamo v Koledarju 

dogodkov v MS Outlooku. Redno se udeležujemo zakonsko obveznih izpopolnjevanj. 

Dokumentacijo v zvezi s strokovnim usposabljanjem posameznikov hrani direktor v 

kadrovskih mapah posameznika Učinke usposabljanj in izpopolnjevanj spremljamo z 

uvedenimi izboljšavami in vplivi na doseganje poslovnih rezultatov kot so število vpisanih 

študentov, število diplomiranih na leto, zmanjševanje pritožb zainteresiranih strani.  

Infrastrukturo nam predstavlja lastna oprema, ki je zbrana v Seznamu osnovnih sredstev. 

Infrastruktura, ki pomembno vpliva na izvedbo naših storitev, je informacijska tehnologija. 

Zavedajoč se pomembnosti njenega varnega in zanesljivega delovanja imamo vzdrževanje 

tako strojne kot programske opreme urejeno z lastnimi in pogodbenimi izvajalci. 

Računalniki na delovnih mestih so povezani v mrežo, kar omogoča učinkovitejšo 

preglednost ter zanesljivejše varovanje podatkov pred izgubo. Direktor je odgovoren za 

nadzor tega procesa.  
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Delovno okolje vzdržujemo in urejamo skladno z Oceno tveganja za delovna mesta, ki jo 

s strokovnega vidika vzdržuje in posodablja pogodbeni izvajalec. 

7. REALIZACIJA NAŠIH STORITEV  

Realizacijo naših storitev zagotavljamo z dobro definiranimi procesi. 

 

DIAGRAM PROCESA (šola sama pripravi tako kot ima) 

7.1 PROCES IZOBRAŽEVANJA 

V primeru reklamacije ali pritožbe kupca se vsaka pritožba ali reklamacija zabeleži v 

Tabelo zapisov korektivnih in drugih ukrepov oziroma dogovorov iz katere je tudi 

razvidna rešitev. Sledljivost rešitve reklamacije kupca je razvidna iz dokumentacije, ki je 

prikazana na naslednji sliki procesa obravnavanje reklamacije. 

7.2 PROCES NABAVE  

V družbi izvajamo nabavo YX za XY v skladu s postopkom razvidnem iz sheme poteka 

poslovnega procesa nabava – prodaja, prikazane v točki 7. 1 tega poslovnika. Postopek 

dogovarjanja z dobaviteljem je sledljiv preko dokumentacije, sledljive v računalniški 

aplikaciji Microsoft Outlook, ker se praktično vsa povpraševanja vršijo v pisni obliki po 

elektronski pošti. Pri izboru dobaviteljev upoštevamo naslednje kriterije: zanesljivost, 

razpoložljivost produktov, kvaliteta, cena in prodajno plačilni pogoji.  

7.3 PROCES RAZVOJA  

Pod razvojem v naši družbi obravnavamo postopek osvajanja nove storitve. Osnovo za 

delo predstavlja iskanje idej in primerjava z drugimi šolami doma in v tujini. Te lahko 

iščemo na pobudo delodajalcev, zaposlenih, študentov, kjer je osnova za iskanje potreba 

delodajalcev. Postopek poteka tako, da celoten razvoj vodimo pregledno po korakih, 

razvidnih iz tabele RAZVOJ. V tabeli so podatki o potrebi delodajalcev ter vsa sledljivost 

- terminski načrt. Plan razvoja nam tako predstavljajo aktivnosti, razvidne iz tabele 

»razvoj«. Verifikacije predstavljajo vmesne odločitve. Vsa korespondenca je hranjena v 

mapi delodajalci in sicer v pisni obliki. Mape se nahajajo v pisarni in so vedno na 

voljo/vpogled vsem zaposlenim. Validacijo razvoja razumemo kot potrditev delodajalcev o 

ustreznosti storitve, kar je razvidno iz tabele. Proces spremljamo po kazalcu števila novih 

storitev. 

 

ŠOLA LAHKO DEFINIRA VEČ PROCESOV NPR: ŠE DELO REFERATA (zelo priporočamo), 

KNJIŽNICE itd. 

8. MERJENJE, ANALIZIRANJE IN IZBOLJŠEVANJE  

 

V družbi imamo vzpostavljene naslednje načine merjenja, analiziranja in izboljševanja 

našega delovanja:  

 merjenje zadovoljstva kupca  

 ugotavljanje izvajanja in učinkovitosti sistema kakovosti z notranjimi presojami in 

vodstvenim pregledom  

 nadzorovanje procesov  

V kolikor v kateremkoli od opredeljenih načinov merjenja ugotovimo odstopanje le-to 

pregledamo in ocenimo posledice ter ukrepamo tako, da se ne bi več ponovile. Vse 
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odločitve, vrsta napake, količina neustreznega izdelka se evidentira v Tabelo zapisov 

korektivnih in drugih ukrepov.  

 

 

 

8.1 Zadovoljstvo delodajalcev, študentov, zaposlenih 

Spremljanje zadovoljstva  delodajalcev, študentov, zaposlenih izvajamo preko 

posrednih kazalnikov zadovoljstva kot so lojalnost, obseg predlogi, pritožbe in reklamacije. 

Navedene podatke spremljamo na skupnem sestanku s sodelavci. Zadovoljstvo  

preverjamo z anketami in letnimi razgovori z zaposlenimi in delodajalci (predavatelji 

praktičnega izobraževanja). Kakršnakoli nova pričakovanja delodajalcev zapišemo v bazo 

delodajalca. Kakršnokoli izraženo nezadovoljstvo obravnavamo s sodelavci in zapišemo v 

Tabelo zapisov korektivnih in drugih ukrepov  

8.2 Notranja presoja  

Notranjo presojo izvajamo najmanj enkrat letno za celoten sistem vodenja, vključujoč vse 

zahteve standarda in vse procese. Izvajamo jo po opredeljenem »Programu presoje«. 

Notranje presoje lahko izvajajo usposobljeni notranji presojevalci oz. jo lahko izvajamo v 

sodelovanju z zunanjim usposobljenim presojevalcem, s čimer je zagotovljena 

neodvisnost. O notranji presoji presojevalec naredi »Poročilo o notranji presoji« iz katerega 

je razvidno kaj je bilo presojano, kakšno je stanje sistema in katera so morebitna 

odstopanja. Za odstopanja se izvedejo korektivni ukrepi. Učinkovitost ukrepov preverja 

direktor ali od njega pooblaščena oseba. Zapise učinkovitosti – rezultatov izvedenih 

ukrepov vodimo v tabeli o ukrepih, rokih in nosilcih, razvidnih iz Tabele zapisov korektivnih 

in drugih ukrepov. Ugotovitve notranje presoje so tudi ena od podlag za vodstveni pregled.  

8.3 Nadzorovanje in merjenje procesov  

Procese spremljamo glede na opredeljene kazalce v točki 7. Redno mesečno analiziramo 

glavne podatke o poslovanju. Tako šestmesečno spremljamo sledeče glavne kazalce: 

realizacijo izobraževalnega programa prihodke, zaloge, obveznosti do dobaviteljev, 

morebitne pritožbe in/ali reklamacije.  

8.4 Nadzorovanje in merjenje proizvodov – kompetenc študentov 

V našem primeru kot proizvod pojmujemo kompetenčnega študenta. Nadzor je v skladnost 

realizacije z izobraževalnim programom. V kolikor se pri takem nadzoru pojavijo 

odstopanja, ki imajo za posledico pritožbo ali reklamacijo, ravnamo v skladu s postopkom 

reševanja pritožb in reklamacij.  

8.5 Obvladovanje neskladnosti 

Obravnavanje neskladnosti je opredeljeno v posameznih shemah procesov. Analiza 

pomembnih neskladnosti in izhajajoči ukrepi pa se obravnavajo na skupnih sestankih s 

sodelavci. Zapisi o ugotovljenih neskladnostih so razvidni iz Tabele zapisov korektivnih in 

drugih ukrepov.  

8.6 Analiza podatkov  

Podatki za spremljanje naših procesov so dostopni v posameznih računalniških aplikacijah, 

ki nam omogočajo pripravljati različna poročila. Na podlagi letnega poročila in finančnega 

poročila spremljamo doseganje zastavljenih ciljev. Na podlagi analiz različnih poročil 

(različni kazalci) po skupni oceni pripravimo korektivne ukrepe, ki nam omogočajo sprejem 

ustreznih postopkov za izboljšanje poslovanja, kar je razvidno iz Tabele zapisov korektivnih 

in drugih ukrepov.  
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8.7 Izboljševanje  

Vsi sodelavci v družbi smo zavezani skrbeti za nenehno izboljševanje sistema vodenja. Vse 

predloge izboljšav se obravnava na rednih sestankih in na komisiji za ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti. Ob sprejemu določenih sprememb se dogovorimo ali je 

sprememba takšna, da jo dokumentiramo oziroma ali sprememba vpliva na 

dokumentacijo. V takem primeru poskrbi direktor ali od njega imenovana oseba za 

potrebno spremembo dokumentacije.  

 

8.8 Korektivni in preventivni ukrepi  

V družbi izvajamo ukrepe, s katerimi odpravljamo vzroke neskladnosti, da bi preprečil 

njihovo ponovitev. Izvajamo jih, kadar se odkrije odstopanje od standardov v procesih 

prodaje, nabave, logistike, razvoja in posledično neskladnost storitev.  

V primeru uvajanj sprememb v postopke dela ali na osnovi spremljanj trendov posameznih 

podatkov ugotavljamo možnost pojavljanja potencialnih odstopanj z namenom, da 

določimo preventivne ukrepe. Preventivni ukrepi se običajno sprožijo na skupnih sestankih 

s sodelavci. Takrat definiramo ukrep, kdo je zadolžen in v kakšnem času mora biti ukrep 

izvršen. Za lažje spremljanje preventivnih in korektivnih ukrepov vodimo tabelo iz katere 

je razviden opis potencialne neskladnosti, predlog ukrepa, določen rok in nosilec naloge. 

Preventivni in korektivni ukrepi so razvidni iz Tabele zapisov korektivnih in drugih ukrepov, 

ki se nahaja na mreži v folderju ISO. 

Dodatek 1: Povezanost Poslovnika vodenja in druge dokumentacije z zahtevami ISO 

9001:2008:  

Poglavje Poslovnika kakovosti  Zahteve standarda ISO 

9001:2008  

1. PREDSTAVITEV PODJETJA  

2. DEFINIOCIJE  4.2.2 a)  

3. POSLOVNA POLITIKA družbe ORGANIZACIJA, 

F.A.C. d.o.o  

5.1, 5.2, 5.3  

4. PREDSTAVITEV SISTEMA VODENJA  4  

   4.1 Splošno  4.1  

   4.2 Dokumentacija sistema vodenja  4.2  

        4.2.1 Opis dokumentacije sistema vodenja  4.2.1  

        4.2.2 Poslovnik vodenja  4.2.1, 4.2.2  

        4.2.3 Obvladovanje dokumentov  4.2.3  

        4.2.4 Obvladovanje zapisov  4.2.4  

5. ODGOVORNOST VODSTVA  5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)  

6. VODENJE VIROV  6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4)  

7. REALIZACIJA NAŠIH STORITEV  7.1  

    7.1 Proces prodaje  7.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3  

    7.2 Proces nabave  7.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3  

    7.3 Proces logistike  7.5, 7.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.3  

    7.4 Proces razvoja  7.3  

8. MERJENJE, ANALIZIRANJE IN IZBOLJŠEVANJE  8.1  

    8.1 Zadovoljstvo kupcev  8.2.1  

    8.2 Notranja presoja  8.2.2  

    8.3 Nadzorovanje in merjenje procesov  8.2.3  

    8.4 Nadzorovanje in merjenje proizvodov  8.2.4  

    8.5 Obvladovanje neskladnih proizvodov  8.3  

    8.6 Analiza podatkov  8.4  

    8.7 Izboljševanje  8.5, 8.5.1  

     

 8.8 Korektivni in preventivni ukrepi  

8.5.1, 8.5.2, 8.5.3  
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7. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VIŠJIH STROKOVNIH 
ŠOLAH – 2. VERZIJA 

Druga verzija sistema vodenja kakovosti je trenutno veljavna verzija in organizacije, ki 

želijo uporabiti to orodje ga lahko proučijo in vpeljejo v svojo višjo strokovno šolo. 

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ZA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 

Zahteve 

PREDGOVOR 

Sistem vodenja kakovosti za Višje strokovne šole – Zahteve je dokument, ki je bil v 1. 

izdaji pripravljen za potrebe projekta Impletum leta 2008 v sodelovanju s Slovenskim 

inštitutom za kakovost in meroslovje. Razvoj področja vodenja kakovosti v času od 1. 

izdaje dokumenta narekuje potrebe po spremembah. Pričujoča 2. izdaja vključuje 

spremembe, ki temeljijo na spremembah mednarodno uveljavljenih standardov in modelov 

vodenja kakovosti in odličnosti kot sta ISO 9001 in model poslovne odličnosti (EFQM). 

Dokument sta za novo izdajo pripravila mag. Tatjana Žagar in dr. Branko Škafar. 

Pregledala ga je Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ in potrdil Upravni odbor Skupnosti 

VSŠ dne xxxx. Model predstavlja sistematičen in celovit pristop k vodenju kakovosti v višjih 

strokovnih šolah, upoštevajoč izkušnje s področja sistemov vodenja kakovosti.  

Izdaja 2 razveljavlja in nadomešča predhodno izdajo 1 iz leta 2008.  

0 UVOD  

Zahteve, ki jih podaja ta dokument, predstavljajo minimalne zahteve, ki jih izpolnjuje višja 

strokovna šola za dokazovanje svoje kakovosti. Zahteve temeljijo na sodobnih standardih 

in modelih vodenja kakovosti, ki so uveljavljeni in priznani v mednarodnem merilu, kot so 

mednarodni standardi skupine ISO 9001 za sisteme vodenja kakovosti ter evropski model 

poslovne odličnosti EFQM. Upoštevane so tudi Standardi in smernice za zagotavljanje 

kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG) 2015. Med osnovnimi zahtevami je 

poudarjena zahteva po izpolnjevanju obstoječe zakonodaje in uveljavljenih smernic s 

področja višješolskega izobraževanja.  

Dokument Sistem vodenja kakovosti za Višje strokovne šole – Zahteve je zasnovan tako, 

da so v levem stolpcu v normalnem tisku podane zahteve, v desnem stolpcu v ležečem 

tisku pa podani napotki, ki naj bi uporabniku olajšali razumevanje zahtev in z oznako * 

navedena povezava na merila NAKVIS, objavljena v Merilih za zunanjo evalvacijo višjih 

strokovnih šol (NAKVIS, 2011, Uradni list RS, št. 9/11) in možne kazalce oz. kazalnike. V 

dodatku A so prikazane povezave z modeli na katerih temelji ali jih upošteva ta dokument.  

Zahteve, ki jih podaja ta dokument, spodbujajo VSŠ k sistematičnemu pristopu razvijanja 

takšnih aktivnosti in procesov, ki vodijo v povečevanje zadovoljstva vseh udeležencev v 

procesih izobraževanja. Pri tem se še posebej poudarja pomen:  

 razumevanja in izpolnjevanja zahtev in pričakovanj udeležencev v procesih 

izobraževanja,  

 pridobivanja in vrednotenja rezultatov delovanja in uspešnosti VSŠ, 

 nenehnega izboljševanja, ki izhaja iz objektivnih merjenj in spremljanja delovanja 

VSŠ.  

Pristop ima vgrajeno metodologijo, poznano kot PDCA: »Planiraj (Plan) – Izvedi (Do) – 

Preveri (Check) – Ukrepaj (Act)«. Metodologijo lahko opišemo kot:  

 Planiraj: vzpostavi cilje in procese (aktivnosti) potrebne za realizacijo ciljev. Izvedi: 

izvajaj procese (aktivnosti). Sistem vodenja kakovosti za Višje strokovne šole – 

Zahteve Izdaja 2; december 2017 5/18 Preveri: nadzoruj in spremljaj procese 

(aktivnosti) in rezultate glede doseganja ciljev in o njih poročaj.  
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 Ukrepaj: ukrepaj tako, da dosegaš (presegaš) cilje in izboljšuješ procese 

(aktivnosti).  

Takšen pristop omogoča VSŠ tudi integracijo z drugimi sistemi ali modeli v enovit sistem 

vodenja VSŠ.  

1 DEFINICIJE  

 Kakovost izobraževanja – izpolnjevanje potreb in pričakovanj udeležencev v 

procesih izobraževanja.  

 Udeleženci v procesih izobraževanja – študenti, strokovni delavci (predavatelji, 

inštruktorji, knjižničarji, laboranti), drugi delavci (tehnični, upravni) zaposleni na 

VSŠ, delodajalci, lokalne skupnosti, širša družbena skupnost in drugi zainteresirani.  

 Sistem vodenja kakovosti – aktivnosti načrtovanja, izvajanja, nadzorovanja – 

vrednotenja in izboljševanja, ki omogočajo kakovost izobraževanja.  

 Storitev izobraževanja – učna priložnost; izvajanje izobraževalnega programa, 

razvoj izobraževalnih programov, vodenje in sodelovanje v projektih s čimer je 

študentom ponujena možnost za pridobivanje kompetenc – znanj, spretnosti in 

veščin za zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja.  

 Rezultat storitve izobraževanja – celota vseh pridobljenih kompetenc – znanj, 

spretnosti in veščin študentov za uspešno zaposlitev in zadovoljstvo vseh 

udeležencev v procesih izobraževanja. Sistem vodenja kakovosti za Višje strokovne 

šole – Zahteve Izdaja 2; december 2017 6/18. 

2 VODITELJSTVO IN VODENJE  

2.1 Zavezanost vodstva in razumevanje okolja VSŠ  

 

Vodstvo VSŠ ustvarja in vzpodbuja okoliščine 

za povezovanje z družbenim okoljem in za 

trajnostni razvoj VSŠ - nenehno izboljševanje 

in posodabljanje, razvoj zaposlenih, učnega 

okolja ter drugih materialnih in nematerialnih 

pogojev ter povečevanje zadovoljstva 

udeležencev v procesu izobraževanja.  

Vodstvo VSŠ pri tem ugotavlja tudi učinke, ki 

jih ima njeno delovanje na okolje, vključno s 

spremljanjem zaposljivosti in zaposlenosti 

svojih diplomantov in konkurenčnosti 

diplomatov na trgu dela in racionalno rabo 

javnih virov.  

Vodstvo VSŠ zagotovi, da so vzpostavljeni 

učinkoviti procesi in njihove medsebojne 

povezave za doseganje predvidenih 

rezultatov v skladu s politiko kakovosti, ko jo 

predstavljajo poslanstvo, vizija in vrednote.  

 

Vodstvo svojo zavezanost dokazuje z načini 

spodbujanja in delovanja VSŠ v širšem 

okolju.  

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 10 (vpetost v okolje).  
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2.2 Poslanstvo, vizija, vrednote  

 

Vodstvo VSŠ določi in zapiše dogovorjeno 

poslanstvo, vizijo in vrednote.  

V pripravo poslanstva, vizije in vrednot 

vključi zainteresirane udeležence.  

S poslanstvom, vizijo in vrednotami seznanja 

vse udeležence v procesu izobraževanja in so 

javno dostopni.  

Na podlagi poslanstva, vizije in vrednot 

vodstvo snuje in usmerja strateško in 

operativno načrtovanje VSŠ.  

 

Vodstvo VSŠ naj v poslanstvu opiše namen 

svojega delovanja, v viziji naj opiše kakšno 

stanje želi VSŠ doseči v korist vseh 

udeležencev v procesih izobraževanja, 

vključno z usmeritvijo v kakovost. Vizija naj 

podpira skupnost – okolje, v katerem deluje.  

Vrednote VSŠ naj določajo prioritete za 

pomoč pri odločanju ter naj vključujejo 

vzpodbujanje in razvijanje sodelovalne 

kulture.  

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 10 (vpetost v okolje) - 10.1  

2.3 Razvojno in letno načrtovanje  

 

Vodstvo VSŠ določi in zapiše dogovorjene 

cilje razvoja VSŠ, ki podpirajo poslanstvo, 

vizijo in vrednote ter načrte za doseganje le-

teh.  

Vodstvo VSŠ določi postopek sprejemanja in 

preverjanja uspešnosti izvajanja razvojnih 

programov VSŠ ter njihovega spreminjanja 

in izboljševanja.  

Vodstvo VSŠ s sprejetimi razvojnimi 

programi in vključenimi cilji razvoja VSŠ 

seznani vse udeležence v procesu 

izobraževanja.  

Vodstvo VSŠ zagotovi postopek letnega 

načrtovanja.  

Vodstvo VSŠ izdela letni načrt, ki vsebuje 

tudi merljive cilje.  

Pri pripravi letnega načrta izhaja iz ciljev 

razvoja VSŠ, upošteva tudi zahteve ustrezne 

zakonodaje ter pričakovanja in zahteve 

udeležencev v procesih izobraževanja.  

V pripravo letnega načrta vključi zaposlene. 

Vodstvo VSŠ preverja uspešnost izvajanja 

letnih načrtov in jih po potrebi izboljšuje.  

 

Vodstvo VSŠ pri snovanju razvojnega 

programa VSŠ (strateški načrt VSŠ) in letnih 

načrtov (letni delovni načrt in finančni načrt) 

prepozna tveganja in določi ukrepe za 

njihovo zmanjšanje ali odstranitev.  

Vodstvo VSŠ zagotavlja pogoje za 

prepoznavanje priložnosti, ki lahko ugodno 

 

Razvojno ali strateško načrtovanje naj se 

odrazi v izdelanem razvojnem programu VSŠ 

ali strateškem načrtu VSŠ.  

Pri postopku sprejemanja in preverjanja 

uspešnosti izvajanja razvojnih programov naj 

bodo razvidni ključni koraki, potrebni za 

razvojno načrtovanje, način zbiranja in 

analiziranja ustreznih podatkov in informacij 

(npr. swot analiza, dosežki in rezultati 

sorodnih šol doma in v tujini, morebitne 

reforme in razvoj novosti na področju 

višješolskega izobraževanja idr.).  

Cilji naj zajemajo uspeh (vključno z 

zaposljivostjo, konkurečnostjo diplomatov 

idr.) in zadovoljstvo udeležencev, trajnostni 

razvoj VSŠ – njegovo nenehno izboljševanje 

in posodabljanje, razvoj strokovnih in drugih 

sodelavcev, učnega okolja in drugih 

materialnih in nematerialnih pogojev.  

Letni načrt v VSŠ predstavljata letni delovni 

načrt, vezan na študijsko leto, ki predstavlja 

operativni planski dokument vodenja 

izobraževalnega dela VSŠ z opredeljeno 

finančno izvedljivostjo ter finančni načrt, 

vezan na koledarsko leto.  

Postopek letnega načrtovanja naj vsebuje 

ključne korake v letnem načrtovanju, 

vključno z zbiranjem in analiziranjem 

ustreznih podatkov in informacij in 

seznanjanjem vseh udeležencev v procesu 

izobraževanja z letnim načrtom. Pri letnem 

načrtovanju naj se upošteva spremembe, ki 
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vplivajo na realizacijo razvojnih programov in 

letnih načrtov VSŠ z namenom, da jih 

pravočasno implementira. 

lahko v šolskem letu vplivajo na delovanje 

VSŠ.  

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 11 (delovaje višje strokovne 

šole) – 11.1, 11.2.  

2.4 Spremljanje in poročanje  

 

Vodstvo VSŠ določi postopek spremljanja 

izvajanja razvojnega programa ter letnega 

načrta VSŠ in način seznanjanja zaposlenih z 

ugotovitvami tega spremljanja.  

Vodstvo VSŠ izdela letno poročilo, ki 

prikazuje:  

a) doseganje zastavljenih razvojnih in letnih 

ciljev ter njihovih trendov, 

b) izvedbo letnega načrta, vključno s porabo 

načrtovanih finančnih in drugih virov,  

c) povratne informacije udeležencev v 

procesih izobraževanja, vključno z 

njihovim zadovoljstvom, 

d) rezultate sodelovanja z zavodi, iz katerih 

so prišli študenti, 

e) rezultate o študijskih programih, vpisu, 

študentih in njihovi mobilnosti, 

zaposljivosti, konkurenčnosti,  

f) podatke o zaposlenih,  

g) rezultate razvoja programov, projektov, 

strokovne dejavnosti, 

h) rezultate uvedenih izboljšav,  

i) rezultate notranjih presoj, inšpekcijskih, 

revizijskih pregledov in drugih nadzorov.  

Vodstvo VSŠ obravnava letno poročilo skupaj 

z zaposlenimi in ga na primeren način 

predstavi organom VSŠ in drugim 

zainteresiranim udeležencem.  

Obravnavo letnega poročila dokumentira 

tako, da so razvidne predlagane izboljšave, 

časovni okviri in viri, ki izhajajo iz prikazanih 

in obravnavanih rezultatov. 

 

Obravnava letnega poročila predstavlja 

pregled delovanja VSŠ v preteklem obdobju.  

Letno poročilo vključuje tudi 

samoevalvacijsko poročilo. Letno poročilo 

običajno VSŠ pripravijo v dveh delih kot 

poročilo o delu (uresničitvi letnega delovnega 

načrta s samoevalvacijskim poročilom) in kot 

poslovno poročilo (zaključni račun).  

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 11 (delovaje višje strokovne šole 

– 11.12, 11.13, 11.14).  

VSŠ med podatke v letnem poročilu med 

drugim lahko vključi tudi podatke o:  

- zaposlenih (število zaposlenih po profilih, 

število novo zaposlenih po profilih, stopnji 

izobrazbe in enakovrednost za poln 

delovni ali študijski čas) in njihovih 

napredovanjih (redna, izredna 

napredovanja, poprečna mesečna 

vrednost napredovanja za strokovne 

delavce in sodelavce ter druge upravne in 

strokovno-tehnične sodelavce), št. 

izvolitev v naziv predavatelja, mobilnosti 

predavateljev (število gostujočih 

predavateljev, ki sodelujejo pri 

izobraževalnem procesu na VSŠ, število 

predavateljev, ki sodelujejo pri 

izobraževalnem procesu v tujini kot 

gostujoči predavatelji, število strokovnih 

delavcev oz. sodelavcev, ki se 

izobražujejo v tujini), podatki o številu 

izobraževanj zaposlenih idr.;  

- študijskih programih (vrste študijskih 

programov, ki jih izvaja in opis njihove 

primerljivosti z domačimi in 

mednarodnimi), frekvenca njihovega 

izvajanja (vsako leto idr., trajanje študija, 

informacije o zanimanju kandidatov za 

vpis v študijske programe, ki jih ponuja. 

Razmerje strokovni delavci in sodelavci 

ter drugimi delavci in študenti, mnenja 

študentovo programu idr.);  

- podatke o vpisu (št. razpisanih vpisnih 

mest, št. prijavljenih kandidatov za vpis, 

št. sprejetih študentov, št. sprejetih 
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študentov glede na 1. željo, št. sprejetih 

študentov v 2. prijavnem roku, ipd., 

povprečen srednješolski uspeh sprejetih 

študentov, št. vpisanih študentov v 

študijske programe pred prenovo, št. 

vpisanih študentov v prenovljene 

študijske programe;  

a) podatke o študentih (število in delež 

študentov, tudi po spolu, redni, izredni, 

število študentov s posebnimi potrebami, 

št. študentov na predavatelja, št. 

študentov na inštruktorja, št. študentov 

na strokovnega sodelavca, povprečno št. 

opravljanj posameznega izpita na 

študenta, povprečno št. komisijskih 

izpitov pri posameznem predmetu, 

povprečna ocena opravljenih izpitov, 

prehodnost študentov, delež 

ponavljavcev, trajanje študija v letih, št. 

vpisnih mest na enega diplomanta, 

povprečna ocena opravljenih diplom, 

delež diplomantov v rednem roku ipd.);  

- podatke o mobilnosti študentov (št. 

študentov na in iz drugih šol, na tujih 

VSŠ, iz tujih šol, št. študentov na praksi 

v in iz tujine, št. priznanih spričeval ali v 

tujini opravljenih študijskih obveznosti, 

pridobljena sredstva iz naslova 

mobilnosti) ipd.  

 

2.5 Organiziranost, odgovornosti, pooblastila in notranje komuniciranje  

 

Vodstvo določi organizacijsko strukturo VSŠ, 

odgovornosti in pooblastila ter potrebne 

kompetence za vsako delovno mesto in za 

posamezne odgovorne nosilce in skupine, 

vključno z odgovornostjo in pooblastili za 

vodenje kakovosti v VSŠ.  

Vodstvo VSŠ zagotovi in omogoča pogoje za 

učinkovito notranje komuniciranje, vključno s 

postopki odločanja zaposlenih.  

Pri tem vodstvo uveljavlja etična načela 

komuniciranja, ki podpirajo poslanstvo, vizijo 

in vrednote VSŠ. 

Vodstvo ugotavlja učinkovitost 

komuniciranja in ustrezno deluje v primeru, 

ko se ugotavlja, da komuniciranje ni v skladu 

s pričakovanji.  

Vodstvo VSŠ pri zagotavljanju ustrezne 

organiziranosti, pooblastil in notranjega 

komuniciranja prepozna tveganja in določi 

ukrepe za njihovo zmanjšanje ali odstranitev. 

 

Odgovornosti in pooblastila ter kompetence 

za vsako delovno mesto in za posamezne 

odgovorne nosilce so lahko določeni npr. v 

opisih delovnih mest. Pri tem naj VSŠ 

ustrezno pozornost nameni tudi opisom 

odgovornosti in učinkovitosti zaposlenih po 

doseženem napredovanju, zunanjim 

sodelavcem ipd.  

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 11 (delovaje višje strokovne šole 

– 11.3, 11.4) in člen 15 (zagotavljanje 

kakovosti).  
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2. 6 Zagotavljanje zakonitosti delovanja  

 

VSŠ določi pravila svojega delovanja glede 

izpolnjevanja zakonskih in drugih zahtev ter 

zahtev tega dokumenta.  

Pri tem VSŠ določi pravila in odgovornosti za:  

a) prepoznavanje zakonskih in drugih 

zahtev, ki se nanjo nanašajo,  

b) obveščanje in seznanjanje vseh 

zaposlenih in študentov z zakonskimi in 

drugimi obvezujočimi zahtevami, ki 

zadevajo VSŠ, zaposlene in študente,  

c) vpeljavo zakonskih in drugih obvezujočih 

zahtev v vsakodnevno delovno prakso,  

d) preverjanje učinkovitosti izvajanja 

zakonskih in drugih obvezujočih zahtev v 

vsakodnevni praksi.  

Pravila in odgovornosti dokumentira v obliki, 

ki je na razpolago vsem zaposlenim.  

VSŠ pri zagotavljanju zakonitosti delovanja 

prepozna tveganja in določi ukrepe za 

njihovo zmanjšanje ali odstranitev.  

 

Druge zahteve predstavljajo smernice ali 

vodila, ki jih pripravljajo organizacije, 

strokovna združenja ipd. katerih članica je 

VSŠ ali pa z njimi sodeluje in se na njih 

sklicuje  

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 11 (delovanje višje strokovne 

šole) – 11.5, in 17. člen (priloge k Predlogu 

za samoevalvacijo) – 17.6)  

VSŠ pravila svojega delovanja in 

odgovornosti, navezujoče na kakovost lahko 

dokumentira v kakršnikoli obliki in mediju 

(tiskani, elektronski) in jih lahko imenuje tudi 

“poslovnik kakovosti”.  

3 PROCESI VODENJA (ZAGOTAVLJANJA) VIROV  

3.1 Opredelitev virov  

 

Vodstvo določi in priskrbi vire, potrebne za 

realizacijo načrtov VSŠ. Pri tem določi 

procese:  

a) zagotavljanja finančnih virov, njihovega 

razporejanja in spremljanja porabe,  

b) nabave materialnih sredstev in storitev,  

c) vzdrževanja in posodabljanja 

infrastrukture,  

d) vzdrževanja, posodabljanja ter 

zagotavljanja varnega delovnega in 

učnega okolja.  

Vodstvo VSŠ pri priskrbi virov prepozna 

tveganja in določi ukrepe za njihovo 

zmanjšanje ali odstranitev 

 

 

Vodstvo naj opredeli tudi odgovornosti, 

povezane z viri.  

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 14 (materialne razmere) 

Kazalniki, ki jih VSŠ lahko spremlja:  

-  na področju financiranja so npr.: 

struktura iz različnih virov (iz 

proračunskih virov,  sredstev evropskih in 

drugih mednarodnih projektov, sredstev 

pridobljenih na trgu), razporejanje in 

spremljanje (prikazi vrednosti po 

posameznih letih),  

-  na področju prostorov, opreme za 

izobraževalno in strokovno dejavnost in 

knjižnice so npr št. študentov na 

računalnik, število predavateljev, 

inštruktorjev na računalnik, delež 

študentov, ki uporabljajo e-portal VSŠ, 

delež študentov, ki uporabljajo e-podprti 

sistem izobraževanja, dostopnost 

knjižnice (št. študentov VSŠ na število 

knjig, revij v knjižnici, poprečen obisk 

študenta v knjižnici, povprečno število 

izposojenih knjig na študenta, št. 

študentov na število knjig, izdanih na 

VSŠ), zagotovljenost čitalnice in spletnih 
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virov zaposlenim in študentom (št. 

dostopov do podatkovnih baz, št. lastnih 

podatkovnih baz) ipd. 

 

3.2 Proces razvoja kadrov  

 

Vodstvo VSŠ ima vpeljan sistematičen 

postopek za:  

a) pridobivanje novih zaposlenih ter drugih 

sodelavcev in njihovo uvajanje v delo,  

b) spremljanje in razvoj zaposlenih in drugih 

sodelavcev ter ugotavljanje njihovega 

zadovoljstva,  

c) usmerjanje, načrtovanje in izvajanje 

stalnega strokovnega usposabljanja in 

izpopolnjevanja glede na potrebe in 

opredeljene razvojne cilje VSŠ,  

d) spremljanje in vrednotenje učinkov 

stalnega strokovnega usposabljanja in 

izpopolnjevanja,  

e) spremljanje zadovoljstva zaposlenih z 

namenom izboljševanja svojega dela.  

Vodstvo VSŠ podpira in spodbuja zaposlene k 

izpolnjevanju pogojev za napredovanja in za 

redno objavljanje ugotovitve iz svoje 

strokovne dejavnosti.  

Vodstvo zagotovi, da se zaposleni zavedajo 

pomena in pomembnosti svojih aktivnosti in 

vedo, kako lahko prispevajo k doseganju 

ciljev VSŠ.  

O izobrazbi, usposabljanju, veščinah in 

izkušnjah VSŠ vodi ustrezne zapise.  

Vodstvo VSŠ pri zagotavljanju ustreznega 

kadra in razvoju kadra prepozna tveganja in 

določi ukrepe za njihovo zmanjšanje ali 

odstranitev. 

 

V spremljanje in razvoj zaposlenih naj se 

vključijo razgovori z zaposlenimi, ki naj bodo 

podlaga za načrtovanje tako osebnega kot 

strokovnega razvoja.  

Pri spremljanju in vrednotenju učinkov 

usposabljanja in izpopolnjevanja naj se 

določi vlogo strokovnih aktivov.  

Pri ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih se 

lahko pripravijo lastni ali uporabijo mnogi že 

razviti vprašalniki. Če se jih spremeni, naj se 

jih tako, da bo po obdelavi možna 

primerjava s predhodnimi rezultati 

(spremljanje trendov) in med sorodnimi 

VSŠ.  

VSŠ naj zagotavlja, da so postopki izbire 

zaposlenih predpisani in javni. Enako 

postopki imenovanja predavateljev in 

napredovanja zaposlenih. VSŠ naj skrbi za 

vseživljenjsko izobraževanje in strokovni 

razvoj zaposlenih. VSŠ zagotavlja svojim 

zaposlenim svetovanje pri razvoju poklicne 

poti in sodeluje pri domači in mednarodni 

izmenjavi predavateljev in inštruktorjev, jo 

spodbuja in omogoča. VSŠ spodbuja tesno 

povezovanje med predavatelji in inštruktorji 

ter strokovnjaki iz prakse. VSŠ ima določeno 

delovno obremenitev za izobraževalno in 

razvojno/strokovno dejavnost.  

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 12 (kadri).  
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3.3 Proces obvladovanja in ravnanja z dokumentacijo  

 

VSŠ določi in dokumentira način 

obvladovanja dokumentacije, ki jo določa 

zakonodaja, in morebitno lastno 

dokumentacijo, ki jo je vpeljala zaradi lastnih 

potreb in ni zahtevana z zakonodajo. Posebej 

opredeli način vodenja dokumentacije o 

izobraževalnem procesu.  

VSŠ zagotovi, da se:  

a) dokumentacijo pred njeno izdajo odobri, 

b) dokumentacijo, ki določa pravila 

delovanja, v določenih intervalih pregleda 

ter po potrebi posodobi in ponovno 

odobri, 

c) identificira spremembe dokumentacije,  

d) poskrbi, da je uporabnikom na voljo le 

veljavna dokumentacija, neveljavna pa je 

ustrezno umaknjena, da se prepreči 

njena nenamerna uporaba, 

e) identificira dokumentacija zunanjega 

izvora in obvladuje njeno razdeljevanje, 

f) preprečuje nenamerno uporabo zastarele 

dokumentacije in uporablja primerno 

identifikacijo zanjo, če jo obdrži za 

kakršenkoli namen.  

g) določi način in čas hranjenja 

dokumentacije,  

h) zagotovi zaščita in dostop do 

dokumentacije,  

i) določi način odstranjevanja 

dokumentacije.  

VSŠ pri obvladovanju in ravnanju z 

dokumentacijo prepozna tveganja in določi 

ukrepe za njihovo zmanjšanje ali odstranitev.  

 

 

Za dokumentacijo, katere vsebino in obliko 

določi VSŠ, naj opredeli, na kakšen način je 

dokumentacija razpoznavna (naziv, 

veljavnost, verzija, obseg, obvladovanje 

sprememb, idr.). Pri tem naj VSŠ upošteva 

ustrezne zahteve po klasifikacijskem načrtu 

in rokih hrambe, izdane na nacionalnem 

nivoju.  

Dokumentacija je lahko v kakršnikoli obliki in 

na različnih nosilcih (tiskana, elektronska).  

VSŠ naj ustrezno pozornost nameni 

obvladovanju informacij, posredovanih preko 

elektronskih medijev. 

4 PROCESI IZVAJANJA STORITEV  

4.1 Komuniciranje in sodelovanje s študenti  

 

VSŠ zgotovi ustrezne postopke 

komuniciranja in sodelovanja s študenti. Pri 

tem zagotovi sodelovanje in komuniciranje o:  

a) promoviranju, seznanjanju študentov o 

izobraževalnih programih in zaposljivosti 

svojih diplomantov,  

b) načinu vpisa in izbirnem postopku,  

c) izvajanju izobraževalnega procesa,  

d) vključevanju študentov v strokovno 

dejavnost VSŠ, v organe upravljanja in 

druge organe VSŠ ter samoevalvacijske 

postopke,  

e) praktičnem izobraževanju v 

organizacijah,  

 

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 13 (študenti).  
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f) sodelovanju študentov pri primerjanju 

načrtovanih in doseženih učnih izidov in 

kompetenc ter upoštevanjem njihovega 

mnenja pri posodabljanju oziroma 

izvajanju študijskih programov, 

g) reševanju ugovorov (pritožb).  

Pri tem vodstvo uveljavlja etična načela 

komuniciranja, ki podpirajo poslanstvo, vizijo 

in vrednote VSŠ.  

Vodstvo ugotavlja učinkovitost 

komuniciranja in sodelovanja s študenti ter 

ustrezno deluje v primeru, ko ugotavlja, da 

komuniciranje ni v skladu s pričakovanji.  

VSŠ pri sodelovanju in komuniciranju s 

študenti prepozna tveganja in določi ukrepe 

za njihovo zmanjšanje ali odstranitev. 

 

 

4.2 Komuniciranje in sodelovanje z drugimi udeleženci  

 

VSŠ zagotovi ustrezne postopke 

komuniciranja in sodelovanja z drugimi 

udeleženci izobraževanja. Pri tem zagotovi 

sodelovanje in komuniciranje z:  

a) organizacijami za izvedbo praktičnega 

izobraževanja,  

b) s širšim zainteresiranim okoljem,  

c) drugimi zainteresiranimi.  

Vodstvo ugotavlja učinkovitost 

komuniciranja in sodelovanja z drugimi 

udeleženci ter ustrezno deluje v primeru, ko 

ugotavlja, da komuniciranje ni v skladu s 

pričakovanji.  

VSŠ pri sodelovanju in komuniciranju z 

drugimi zainteresiranimi prepozna tveganja 

in določi ukrepe za njihovo zmanjšanje ali 

odstranitev.  

 

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 11 (delovaje višje strokovne šole 

– 11.7, 11.11).  

4.3 Izobraževalni proces  

 

VSŠ zgotovi učinkovito:  

a) načrtovanje, organizacijo in nadzor 

pedagoškega procesa,  

b) izvajanje pedagoškega procesa, vključno 

s praktičnim izobraževanjem,  

c) ocenjevanje in poročanje o izpitih,  

d) izdajanje listin,  

e) evalvacijo pedagoškega procesa, 

vključno s praktičnim izobraževanjem.  

VSŠ dokazuje, da z učinkovitimi analizami 

doseženega uspeha in z ustreznimi drugimi 

analizami, spremlja uspešnost 

 

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 15 (zagotavljanje kakovosti).  

Evalvacija pedagoškega procesa vključuje 

spremljanje podatkov o kompetencah 

diplomantov tako, da so:  

- kompetence diplomantov skladne s 

stopnjo pridobljene izobrazbe, 

kompetence diplomantov se periodično 

evalvirajo pri delodajalcih, da metode 

poučevanja in učenja pripomorejo k 

uresničevanju postavljenih ciljev in učnih 

dosežkov, metode ocenjevanja znanja so 

jasno opredeljene in javno dostopne, 
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izobraževalnega procesa in določa potrebne 

izboljšave.  

VSŠ za izobraževalni proces prepozna 

tveganja in določi ukrepe za njihovo 

zmanjšanje ali odstranitev.  

sodobna spoznanja iz strokovne 

dejavnosti strokovni delavci uporabljajo 

pri poučevanju.  

- VSŠ izvaja ukrepe, ki omogočajo 

študentom ocenjevanje lastnega 

napredovanja v programu, študenti pa si 

med študijem pridobijo osnovne 

kompetence, kot so: sposobnost učenja, 

komunikacijske veščine idr., mobilnost 

študentov je omogočena in se spodbuja z 

medsebojnim priznavanjem kreditnih 

točk med VSŠ ipd.  

 

 

 

 

 

 

4.4 Razvoj programov in projekti  

 

VSŠ zagotovi učinkovito obvladovanje 

razvoja novih in posodabljanja obstoječih 

programov ter vodenja projektov. Pri tem 

uveljavlja projektni način dela, ki vključuje 

najmanj:  

a) določitev ciljev, 

b) določitev nosilca in sodelujočih,  

c) določitev časovnih okvirov in potrebnih 

virov,  

d) načrtovanje poteka aktivnosti,  

e) določitev načina(-ov) za spremljanje 

poteka in ocenjevanja doseganja ciljev, 

f) evalvacijo izidov novega ali 

spremenjenega programa ali učinkov 

izvedenega projekta, 

g) preglednost razvoja programov in 

projektov.  

VSŠ za razvoj programov in vodenja 

projektov prepozna tveganja in določi ukrepe 

za njihovo zmanjšanje ali odstranitev.  

 

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 11 (delovanje višje strokovne 

šole)- 11.8, 11.9, 11.12.  

 

Kazalci s katerimi VSŠ lahko spremlja 

področje so npr. število posodobitev v 

izvajanju študijskih programov in prikaz 

učinkov posodobitev, št. razvojnih projektov 

in prikaz njihovih učinkov, št. 

interdisciplinarnih projektov, št. programskih 

skupin, št. zaposlenih, vključenih v domače 

projekte, št. študentov, vključenih v 

projekte, skupna vrednost pridobljenih 

sredstev za domače projekte, delež sredstev 

iz domačih projektov v primerjavi z vsemi 

pridobljenimi sredstvi, št. bilateralnih 

projektov, št. drugih mednarodnih projektov, 

št. zaposlenih, vključenih v mednarodne 

projekte, skupna vrednost pridobljenih 

sredstev za mednarodne projekte, delež 

sredstev iz mednarodnih projektov v 

primerjavi z vsemi pridobljenimi sredstvi, št. 

podpisanih pogodb z gospodarstvom, št. 

opravljenih projektov za gospodarstvo, št. 

seminarskih/diplomskih nalog oz. projektov, 

ki jih pripravijo študenti, št. študentov na 

praktičnem izobraževanju v gospodarstvu, 

št. zaposlenih, vključenih v projekte za 

gospodarstvo, skupna vrednost pridobljenih 

sredstev za gospodarske projekte, delež 

sredstev iz projektov za gospodarstvo.  
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5 VREDNOTENJE DELOVANJA VSŠ  

5.1 Spremljanje, merjenja, analiziranje in vrednotenje  

 

VSŠ določi postopke s katerimi spremlja, 

meri, analizira in vrednoti svoje delovanje. 

Tako zbrane podatke prikazuje na način, da 

so razvidni trendi. Pridobljene podatke VSŠ 

uporablja za izboljševanje svojega delovanja. 

VSŠ določi metode in periode za merjenja 

zadovoljstva:  

a) študentov,  

b) zaposlenih in drugih sodelavcev,  

c) organizacij praktičnega izobraževanja in 

delodajalcev,  

d) drugih zainteresiranih.  

VSŠ določi metode s katerimi meri 

učinkovitost in uspešnost:  

a) svojih procesov,  

b) rezultatov svojih storitev izobraževanja.  

 

 

*Zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 15 (zagotavljanje kakovosti).  

Med metodami spremljanja in merjenje se 

lahko uporablja različna anketiranja 

študentov v primerjavi z anketami 

pedagoških delavcev, mentorjev pri 

strokovni praksi ipd. Ankete se lahko 

uporablja za ocenjevanje študijskih 

programov, ocenjevanje izvajanja 

pedagoških delavcev, ovrednotenje 

študijskih obremenitev po ECTS, ocenjevanje 

dela mentorjev pri strokovni praksi, 

ocenjevanje tutorjev, ocenjevanje referata 

za študentske zadeve, zaposljivost 

diplomantov, ocenjevanje ustreznosti 

pridobljenih kompetenc, razvoj poklicne poti, 

nadaljnji študij idr. Postopki vrednotenja 

vključujejo tudi samoevavacijo.  

5.2 Notranje presoje  

 

VSŠ izvaja notranje presoje v planiranih 

časovnih intervalih, da ugotovi, ali:  

a) sistem vodenja ustreza zahtevam tega 

dokumenta,  

b) se učinkovito izvajajo postavljena 

notranja pravila in dogovori ter obvladuje 

tveganja,  

c) se učinkovito izvaja zakonske in druge 

zahteve.  

VSŠ pri načrtovanju notranjih presoj 

upošteva:  

d) pomembnost in vpliv presojanih področij 

na kakovost vzgoje in izobraževanja,  

e) rezultate predhodnih presoj (notranjih, 

zunanjih),  

f) šibkost posameznih področij delovanja 

VSŠ,  

g) prepoznana tveganja.  

Notranje presoje izvajajo kompetentni 

presojevalci. Izbira presojevalcev in izvajanje 

presoj zagotavlja objektivnost in neodvisnost 

procesa presoj. Presojevalci ne presojajo 

lastnega dela. 

Vodstvo zagotavlja, da se ukrepi za odpravo 

ugotovljenih odstopanj ali podanih priporočil 

za izboljšanje učinkovito izvedejo v 

opredeljenih rokih. Ocene učinkovitosti 

izvedenih ukrepov VSŠ dokumentira in o 

 

Notranje presoje naj se vodi v skladu z 

mednarodnim standardom ISO 19011.  
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rezultatih poroča v samoevalvacijskem 

poročilu. 

 

6 IZBOLJŠEVANJE  

6.1 Vodenje izboljšav  

 

VSŠ dokazuje izboljševanje delovanja tako, 

da upošteva:  

a) rezultate vrednotenja (glej tč. 5),  

b) spremembe v notranjem in zunanjem 

okolju VSŠ,  

c) prepoznane nevarnosti,  

d) zaznane priložnosti,  

e) ugotovljene neskladnosti,  

f) učinkovitost izvedenih ukrepov.  

Vodstvo VSŠ določi prednostne cilje in naloge 

za njihovo uresničitev. Pri tem spremembe, 

ki so potrebne za izboljšanje, načrtovano 

izvede in na način, da upošteva tudi tveganja 

in ovrednoti potencialne posledice 

sprememb.  

 

 

Pri določitvi izboljšav naj se upošteva vizijo 

VSŠ vrednote, cilje, ugotovitve notranjih in 

zunanjih presoj sistema vodenja, analize 

podatkov različnih evalvacij, vključno z 

zaznanimi neugodnimi trendi.  

Med ugotovljene neskladnosti sodi 

nedoseganje ciljev, evidentirane pritožbe 

udeležencev v izobraževanju, negativne 

ugotovitve pri analizi podatkov o 

zadovoljstvu udeležencev v izobraževanju ali 

pri drugih analizah, idr.  

Potencialne nevarnosti so lahko razvidne iz 

analiz okolja VSŠ, analiz povratnih informacij 

in podatkov o zadovoljstvu udeležencev v 

izobraževanju, idr.  

*zahteve so povezane z Merili za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (NAKVIS, 

2011), člen 15 (zagotavljanje kakovosti)  

6.2 Ugotovljene neskladnosti in korektivno ukrepanje  

 

VSŠ ob ugotovljeni neskladnosti sprejme 

ukrepe za odpravo neskladnosti, obravnava 

posledice in oceni potrebo po korektivnem 

ukrepanju za odpravo vzrokov, ki so privedli 

do nastanka neskladnosti, da se ta ne bo 

ponovila ali pojavila drugje.  

V primeru potrebe po korektivnem ukrepanju 

vodstvo zavoda zagotovi, da se:  

a) ugotovi vzroke za pojav neskladnosti,  

b) ugotovi, če obstajajo ali bi se lahko 

pojavile podobne neskladnosti,  

c) določi in izvede potrebne ukrepe,  

d) pregleda uspešnost izvedenih ukrepov.  

Korektivni ukrepi morajo biti primerni 

posledicam neskladnosti, ki so se pojavile. 

VSŠ zagotovi dokaze o naravi neskladnosti in 

kakršnihkoli nadaljnjih ukrepanjih ter o 

rezultatih izvedenih korektivnih ukrepov.  

Neskladnost je situacija ali primer, ko 

zahteve niso izpolnjene (pritožbe, 

neizpolnjevanje zakonskih ali drugih zahtev, 

nedoseganje ciljev, neizpolnjevanje notranjih 

pravil in dogovorov  

 

 

LITERATURA IN VIRI  

- ISO 9000:2015, Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar  

- ISO 9001:2015, Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve  

- ISO/DIS 9004:2017, Kakovost organizacije – Napotki za trajno uspešnost  

- ISO 19011:2011, Smernice za presojanje sistemov vodenja kakovosti  

- EFQM, MIRS, Model odličnosti EFQM 2013  

- Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 3, 2016, SIQ Ljubljana  

- Nacionalna komisija za kakovost visokega šolstva, Merila za zunanjo evalvacijo višjih 

strokovnih šol, (Ul. RS št. 9/11)  
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- Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area (ESG), 2015, Brussels, /uploads/2015/11/ESG_2015.pdf)  

 

Zelo zanimiva za sistem vodenja kakovosti sta sliki v nadaljevanju, ki sta aktualna (še 

nista bila predstavljena na delavnicah Višjih strokovnih šol). Predlagam, da ju proučite in 

udejanjite v praksi. 
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8. SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 

Samoevalvacijsko poročilo višje strokovne šole je obvezno za šole in sistem vodenja 

kakovosti. Zato so bila izdelana navodila, ki bi naj bila v pomoč višjim strokovnim šolam. 
Seveda v teh smernicah niso upoštevana merila NAKVISa izdana v letu 2018. 

 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH 

Priporočene smernice 

 

UVOD 

V priporočenih smernicah za samoevalvacijsko poročilo v VSŠ želimo prikazati, kaj je 

samoevalvacija, opredeliti priporočeno vsebino samoevalvacijskega poročila in pojasniti 

kakšen je pomen samoevalvacije v sistemu vodenja kakovosti v višji strokovni šoli. 

Osnova so Zahteve  sistema vodenja kakovosti za višje strokovne šole, Merila za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol ter obrazec Predlog za zunanjo evalvacijo. 

V  točki 5 sta podani struktura in vsebina, v točki 6 pa uporabnost poročila o samoevalvaciji, 

ki naj pomagata višjim strokovnim šolam pri izdelavi poročila.  

EVALVACIJA V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH 

Zakaj evalviramo šole? Zakaj jih ne pustimo pri miru, da delajo tisto, v čemer so najboljše, 

torej da nadaljujejo s poučevanjem in učenjem? 

Odgovor je enostaven. Druge možnosti ni. Odkar obstajajo šole, smo jih evalvirali. Tega 

nismo počeli vedno dobro ali sistematično, ampak  velikokrat bolj  intuitivno in spontano, 

bila je stvar govoric in ugleda. In mnoge, ki so bile širše priznane kot dobre šole, so to 

pogosto postale na osnovi pripovedovanja in ne preveč jasnih razlogov. Evalvacija šolske 

kakovosti ni samo domena raziskovalcev, ampak je bila vedno tudi element vsakodnevnega 

šolskega besednjaka. Ne glede na naravo različnih mnenj je kakovost šole že vrsto let 

predmet zanimanja večine staršev. Nekateri vpišejo svojega otroka v »dobro šolo«, še 

preden se sploh rodi. Praktično vsi starši želijo »dobro izobrazbo« za svojega otroka in to 

pogosto izenačujejo s tem, da ga pošljejo v »dobro šolo« (Macbeath in Mcglynn, 2006, 
13). 

Dobra višja strokovna šola naj bi bila urejena, dobro vodena šola, v kateri bi študenti 

pridobili ustrezne kompetence (razlike med šolami – konkurenčna prednost), predavatelji 

bi imeli ustrezne kompetence (razlika med šolami – konkurenčna prednost), tista šola,  s 

katere bi prišli kompetentni diplomanti za delodajalce, ožjo in širšo družbeno skupnost. V 

tem se šole med seboj razlikujejo in na osnovi tega lahko primerjamo značilnosti šol 

(razlike med dobrimi, kakovostnimi, odličnimi in ostalimi šolami). Če povzamemo, imeti 

želimo učinkovite (delati stvari na pravi način) in uspešne šole (delati prave stvari). Da bi 
to dosegali, pa se moramo tudi evalvirati. 

VRSTE EVALVACIJ 

Strokovne in manj strokovne razprave so pripeljale do ugotovitve, da je najboljše, da se v 

šolah opravljajo NOTRANJE IN ZUNANJE EVALVACIJE. 

Tudi za višje strokovne šole so primerne in potrebne  

- NOTRANJE in 

- ZUNANJE evalvacije. 

Notranjo evalvacijo ali SAMOEVALVACIJO bomo podrobneje predstavili v poglavju 4. 
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Zunanja evalvacija pomeni pregled in poročilo o šolskem delu s strani ljudi, ki niso del 

šolske organizacije. Zunanji evalvatorji lahko prihajajo iz različnih agencij in z različnimi 

pooblastili. Osebje izobraževalnega okraja, inšpektorji in svetovalci že dolgo igrajo 

pomembno vlogo pri ocenjevanju delovanja šole z izmenjujočimi se kombinacijami 

pregleda in podpore ter povratnih informacij in nasvetov. Kot delodajalec ali navidezni 

delodajalec ima osebje izobraževalnega okraja bolj protisloven položaj v primerjavi z 

državnimi inšpektorati. Bolj ko so evalvirani v smislu delovanja šol v lastni regiji, bolj 

protislovni postanejo kot zunanji evalvatorji. 

Zaradi tega oblasti pogosto pooblastijo evalvatorje drugih teles: agencij (npr. za kakovost), 

univerz ali svetovalnih družb. V mnogih deželah je zaradi hitro rastočega gospodarstva na 

razpolago vrsta novih virov kapitala – skladov (npr. The Challenge Fund, The Excellence 

Fund, The New Opportunities Fund in program The Single Regeneration Budget), ki 

vključujejo zahteve po evalvaciji in tako postajajo novi vir zaslužka za zunanje agencije. 

Poleg teh obstajajo tudi agencije, ki ponujajo prestižne certifikate o kakovosti organizacije 

na osnovi zunanjega pregleda ali inšpekcije. Te vključujejo standard Investitorji v ljudi 

(IIP), evropsko fundacijo za kakovost (EFQM) in mednarodne standarde ISO 9000. 

Drugačne oblike zunanje evalvacije vključujejo tudi mreže šol, ki se evalvirajo med seboj. 

Člani združenja ravnateljev Latinske Amerike sami izvajajo preglede svojih šol. Na Rhode 

Islandu učitelji sestavljajo pregledovalno telo, ki vodi preiskave na šolah znotraj njihove 

mreže. Oblika zunanje evalvacije, ki se najbolj približa šolskemu življenju v Veliki Britaniji, 

je program inšpekcij, ki ga redno izvajajo šolski inšpektorji njenega veličanstva (HMI): 

OFSTED v Angliji, HMI na Škotskem in v Walesu ter inšpektorji na Severnem Irskem. Vsi 

ti inšpektorati so ponosni na svojo neodvisnost in nepristranskost pri ocenjevanju. Njihov 

cilj je izvesti neodvisen pregled delovanja šole glede na glavne prioritete in dosežke šole. 

Pri teh štirih inšpektoratih Velike Britanije so standardi, po katerih ocenjujejo šole, za vse 

enaki, predpisani in se o njih ne da pogajati. Po nedavnem OFSTED-ovem sprejetju šolske 

samoevalvacije so šole dobile merila, ki so jih uporabljali inšpektorji. Na seminarjih so jih 

usposobili za njihovo uporabo v lastnem izobraževalnem okraju (Macbeath in Mcglynn, 

2006, str. 24). 

Zunanja evalvacija višjih strokovnih šol v Sloveniji 

Za izvajanje zunanjih evalvacij v visokem in višjem šolstvu je v Sloveniji pristojna 

Nacionalna agencija za kakovost v višjem šolstvu (Zakon o visokem šolstvu, 2009 in Zakon 
o višjem strokovnem izobraževanju, 2004). 

NAKVIS izvaja akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, med 

svojimi nalogami pa ima tudi skrb za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol 

(sprejema merila, izvaja zunanje evalvacije, sprejema mnenje o doseganju z zakonom 
predpisanih standardov, določenih z merili za zunanjo evalvacijo). 

NAMEN: Z zunanjo evalvacijo se ugotavlja doseganje z zakonom predpisanih standardov, 

določenih z merili, napredek v delovanju višje strokovne šole in izboljšanje izvajanja 

študijskih programov po vseh področjih presoje.  

Področja presoje so določena v merilih, zato je dobro, da tudi v samem samoevalvacijskem 

poročilu sledite (vsaj kot priloga poročilu) področjem opredeljenih v merilih NAKVIS-a za 
višje strokovne šole. 

Agencija opravi zunanjo evalvacijo višje strokovne šole vsakih pet let (redna zunanja 

evalvacija). Zunanja evalvacija je tudi izredna in se lahko opravi kadar koli po razmestitvi 

akreditiranega programa na višjo strokovno šolo.  

Postopek za zunanjo evalvacijo višje strokovne šole je opredeljen v merilih.  

Postopek zunanje evalvacije se konča z odločitvijo sveta NALVIS o doseganju z zakonom 

predpisanih standardov, določenih z merili za zunanjo evalvacijo.  

Podlaga za odločanje sveta agencije je samoevalvacijsko poročilo višje strokovne šole, 
končno evalvacijsko poročilo ter morebitne pripombe višje strokovne šole k poročilu.  
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Svet agencije: 

- sprejme mnenje, da VSŠ dosega z zakonom predpisane standarde, določene z  

merili za zunanjo evalvacijo,  

- sprejme mnenje, da so v doseganju z zakonom predpisanih standardov,  določenih 

z merili za zunanjo evalvacijo, ugotovljene manjše nepravilnosti, če so ugotovljene 

pomanjkljivosti pri delu VSŠ take, da jih je mogoče odpraviti v manj kot treh letih, 

- sprejme mnenje, da VSŠ ne dosega z zakonom predpisanih standardov, določenih 

z merili za zunanjo evalvacijo, kadar gre za hujše kršitve zakonskih določb in meril.  

Kadar svet agencije sprejme mnenje, da so v doseganju z zakonom predpisanih 

standardov, ugotovljene manjše nepravilnosti, določi rok, v katerem mora višja strokovna 

šola napake in pomanjkljivosti odpraviti, po preteku tega roka se opravi vnovična zunanja 

evalvacija, na podlagi katere svet agencije oblikuje mnenje o doseganju predpisanih 

standardov.  

Svet agencije o sprejetem mnenju obvesti ministrstvo, pristojno za višje strokovno 

izobraževanje. Z odločbo ministra, pristojnega za višje šolstvo, se šoli prepove izvajati 

javnoveljavni študijski program, če Svet NAKVIS v svojem mnenju ugotovi, da šola ne 

dosega predpisanih standardov (28. člen ZVSI).  

Nova merila za zunanjo evalvacijo opredeljujejo velik pomen samoevalvacijskih poročil, ki 

jih vsakoletno pripravlja VSŠ. 

SAMOEVALVACIJA (NOTRANJA EVALVACIJA) 

Pri samoevalvaciji gre za samoocenjevanje šole, vendar je potrebno, da je to 

samoocenjevanje (postopek samoocenjevanja) strokovno. S pomočjo samoevalvacije višje 

strokovne šole same načrtno ali sistematično pridobijo podatke o kakovosti svojega dela. 

Torej gre za neke vrste mehanizem, ki višji strokovni šoli omogoči, da sama od znotraj 

neprenehoma (stalno) izboljšuje kakovost svojega dela. Samoevalvacijo v vzgojno-

izobraževalni organizaciji opredelimo kot celovit proces neprestanega načrtovanega 

zbiranja ter dejavnega analiziranja informacij z namenom priskrbeti organizaciji oceno 

njenega trenutnega stanja in osnove za nadaljnje načrtovanje in usmerjanje (po Advanced 

Education Council of British Columbia, 2000). Natančnejšo opredelitev ponujajo Tiana in 

sodelavci (1999): Samoevalvacija v vzgojno-izobraževalni organizaciji je vrsta osnovnega 

programa in storitev, pri kateri strokovnjaki, ki so nosilci in izvajalci osnovnega programa 

in storitev organizacije (na primer učitelji in vodstvo) izvajajo evalvacijo svoje lastne 

organizacije (na primer šole). Z vidika organizacije lahko torej razumemo samoevalvacijo 

predvsem kot proces iskanja odgovora na vprašanja: Kako kakovostna je naša 

organizacija? Kako kakovostno je naše delo? Kako kakovostne so naše storitve? Kaj lahko 
storimo za ohranjanje in dvig kakovosti (Musek Lešnik in Bergant 2001, 9)? 

Kaj je namen samoevalvacije? 

Že iz prejšnjih navedb izhaja, da je osnovni namen samoevalvacije ugotavljanje, 

zagotavljanje in stalno (neprenehoma) izboljševanje kakovosti dela višje strokovne šole. 

Musek Lešnik in Bergant (2001, str. 10) sta o samoevalvaciji zapisala: 

- Temeljni namen samoevalvacije je ugotavljanje, zagotavljanje in zviševanje 

kakovosti dela organizacije. 

- Bistvena značilnost samoevalvacije je, da organizacija sama izvede celoten 

postopek na svojo lastno pobudo. Tako se preko samoevalvacije ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti preneseta na organizacijo in zaposlene v njej. 

- Bistvena prednost samoevalvacije je, da vodstvo, zaposleni in uporabniki z njeno 

pomočjo sami ocenijo stanje v svoji organizaciji. 

- Tudi če pri samoevalvaciji sodelujejo zunanji sodelavci ali druga organizacija, je 

njihova vloga omejena le na pomoč pri izpeljavi celotnega postopka. So torej 

partnerji organizacije in njeni pomočniki, ne pa kakšni zunanji »sodniki«, ki bi ji 

postavljali kriterije in jo na osnovi izpolnjevanja ali neizpolnjevanja kriterijev 

»nagrajevali« oziroma »kaznovali«. 
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- Samoevalvacija je pomembno orodje za razvoj vsake organizacije (s tem tudi VSŠ). 

Samoevalvacija mora biti ena od gonilnih sil organizacije in nepogrešljiv del organizacijske 
kulture uspešne in učinkovite organizacije. 

S samoevalvacijo pridobijo vsi, ki so kakorkoli povezani s šolo (gospodarstvo, študenti, 

zaposleni, šolski sistem). Za vse navedene je vzpostavljeno načrtovanje in uvajanje 
izboljšav na osnovi dognanj samoevalvacije. 

Ugotovili smo že, da je samoevalvacija močno orodje za ugotavljanje in vzdrževanje 

kakovosti. Organizaciji ponudi zrcalno podobo o sebi kot jo vidijo zaposleni in uporabniki, 

omogoča ji prepoznati lastne močne točke in slabosti. Organizacija lahko primerno ukrepa 

ter na osnovi ugotovitev samoevalvacije pospešuje resno in vsebinsko diskusijo med 

zaposlenimi, vodstvom, uporabniki, »nadrejenimi« in drugimi partnerji.  

Poleg tega ne smemo prezreti dejstva, da je danes zagotavljanje kakovosti ključni dejavnik 

uspeha vsake organizacije. Z leti le pridobiva na pomenu. 

O pomenu samoevalvacije govori tudi Deklaracija z Dunajske konference 1998 in 

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta Evrope z dne 12. februarja 2001 (priporočilo 

državam članicam EU, da podprejo izpolnjevanje evalvacije kakovosti v šolah). (Musek 

Lešnik, Bergant, 2001) 

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 

Smernice za izdelavo samoevalvacijskega poročila 

Namen samoevalvacije VSŠ je nenehno zagotavljanje, spodbujanje in izboljševanje 

kakovosti študijskega procesa ter priprava osnov za strokovno odločanje, načrtovanje 

razvoja in izboljševanje delovanja VSŠ. Samoevalvacijsko poročilo VSŠ vključuje kritično 

analizo stanja, podprto z dokazi, analizo prednosti in slabosti ter predloge in priporočila za 

izboljšanje kakovosti. Predstavlja rezultat procesa samoevalvacije, ki ga izvaja VSŠ vsako 
leto.  

PROCES SAMOEVALVACIJE 

Proces samoevalvacije vključuje vse potrebne aktivnosti, ki se bodo odrazile v končnem 

rezultatu, to je v samoevalvacijskem poročilu kot osnovi za vodenje izboljšav kakovosti 

VSŠ. Za uspešno in učinkovito izvedbo samoevalvacije naj VSŠ skrbno načrtuje vse 

potrebne aktivnosti, rezultate aktivnosti, nosilce in roke za izvedbo aktivnosti. Pri tem naj 

se nedvoumno opredelijo odgovornosti (kdo bo pripravil osnutek poročila, časovnico za 

pripravo poročila, ki naj vključuje datume za izdelavo osnutka in končnega poročila o 

samoevalvaciji ter vse ostale potrebne aktivnosti (izpeljava anketiranj in drugih morebitnih 
raziskav, notranje presoje idr.)).  

Samoevalvacijsko poročilo naj strnjeno prikazuje: 

- dosežene rezultate VSŠ v primerjavi z načrtovanimi cilji za vsa področja delovanja 

kot so: upravljanje in vodenje (zagotavljanje ustreznih virov – finančnih, 

prostorskih, komunikacijskih, opreme, knjižnice, literature, delovnih pogojev), 

izobraževanje (študijski dosežki, mnenja in ocene deležnikov - študenti, zaposleni, 

delodajalci, povezovanje z okoljem), 

- prepoznavanje napredka in dosežkov, 

- priložnosti za izboljševanje z opredeljenimi aktivnostmi za izboljšanje. 

VSŠ naj pri prikazovanju stremi tudi k primerjavi z drugimi podobnimi VSŠ doma in v tujini. 

Pri tem si lahko pomaga s podatki Statističnega urada RS, spletnimi objavami sorodnih šol 

doma in v tujini ter drugimi viri. Rezultate naj prikazuje na način, da bodo razvidni trendi, 

kar ji bo omogočilo prepoznavanje pravilnosti in ustreznosti svojih pristopov oz. 

ugotavljanje priložnosti za izboljševanje. 
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Pri izvajanju samoevalvacije in pisanju samoevalvacijskega poročila naj VSŠ vodi potrebna 

kritičnost in analitičnost. Čim več podatkov naj bo prikazanih v obliki tabel/grafov, 

opremljenih s potrebnim komentarjem. Grafični prikazi trendov, primerjave lastni 

cilji/doseženo največkrat povedo več kot mnogo besed. Poročilo VSŠ pišete za sebe z 

namenom jasno izraziti področja, ki so potrebna izboljšav in pokazati področja, kjer dosega 

dobre ali najboljše rezultate (izpostaviti primere dobrih praks, ki jih je vredno širiti). Koristi 
samoevalvacije naj se odrazijo tudi na področju razvojnega/strateškega načrtovanja.  

Priporočena vsebina samoevalvacijskega poročila 

Struktura poročila o samoevalvaciji ima tri dele in sicer: uvod, jedro (vsebinski del) in 
zaključek. 

UVOD 

V uvodu samoevalvacijskega poročila se pojasni namen samoevalvacijskega procesa, 

našteje člane tima, kdo vse je še sodeloval pri pripravi poročila, kdo je sodeloval v razpravi 
o poročilu, na katere dobre stvari in katere ovire so naleteli izvajalci itd. 

Vsebinski del samoevalvacijskega poročila naj vključuje naslednja poglavja: 

     1 Podatki o zavodu/šoli  

Vključujejo naj ime šole, sedež, kontaktne podatke, odgovorne osebe, opredelitev in 

opis organizacijske oblike VSŠ, podatke o ustanovitvi šole, navedbo študijskih 

programov in skupno število študentov po programih in načinu študija(redni, izredni), 

navedba in kratek opis ključnih kompetenc, ki naj bi jih diplomanti razvili in pridobili v 
programu, module in  izbirne predmete, ki jih izvaja. 

     2 Opis metod spremljanja kakovosti 

V tej točki naj šola povzame, kako je urejeno zagotavljanje kakovosti (npr. skladno z 

zakonom in merili, z zahtevami za VSŠ, z  ISO standardom, merili poslovne odličnosti), 

kateri postopki samoevalvacije in katere metode spremljanja kakovosti so bile 

izvedene,  kateri organi so analize rezultatov obravnavali npr. anketiranja študentov, 

anketiranja zaposlenih, anketiranja delodajalcev, primerjava podatkov kazalcev 

učinkovitosti, notranja presoja idr. in morebitne certifikate kakovosti, ki jih šola ima. 

     3 Ocena stanja po področjih 

V tej točki šola navede ugotovitve iz izvedenih merjenj in navede predvidene ukrepe 

za izboljšanje. Oceni tudi uspešnost uresničevanja predlogov izboljšav iz prejšnjih 

samoevalvacij. V naslednjih samoevalvacijskih poročilih za  vsako poročano področje, 
navedeno v točkah 3.1 do 3.6, oceni tudi uresničevanje podanih predlogov izboljšav.  

3.1 Vpetost v okolje 

Gre za zapis vizije, poslanstva, vrednot in strategije, ki so javno objavljeni in zajemajo 

opredelitev vloge v okolju in njegovem razvoju in učinkov delovanja šole. Šola navede, 

kako skrbi za racionalno rabo javnih virov. 

Šola naj prikaže pristope svojega delovanja v družbenem okolju kot npr. primeri 

sodelovanja na lokalni, državni in mednarodni ravni, sodelovanje z drugimi VSŠ, 

podjetji in drugimi organizacijami, vključevanje zainteresirane javnosti v svoje 

delovanje in navede rezultate takšnega sodelovanja. 

Šola opiše sodelovanje z diplomanti, sistem spremljanja zaposljivosti diplomantov, 

spremljanja učnih izidov in kompetenc ter konkurenčnosti diplomantov na trgu dela. 

Navede načine pridobivanja povratnih informacij od delodajalcev, njihovo analiziranje 

in seznanjanje z ugotovitvami. 
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      3.2  Delovanje višje strokovne šole 

Šola zapiše izobraževalne, strokovne in razvojne cilje, opiše njihovo načrtovanje (kdo 

sodeluje pri odločanju) in načine njihovega uresničevanja in spremljanje.  

Šola navede pristojnosti, naloge in sestavo organov šole ter opiše, kako so urejene 

evidence o dejavnosti. 

Šola predstavi povzetek delovanja na področju strokovno razvojnega dela, projektov 

(domači, v gospodarstvu, mednarodni), dosežkov, objav itd.  

Šola navede s katerimi šolami in strokovnimi organizacijami sodeluje in opiše, kako 

posodablja izobraževanje z dosežki lastnega strokovno razvojnega dela. 

Opisati je potrebno, kako se ugotavljajo potrebe okolja po diplomantih ter kako se 

usklajuje vpis z dejanskimi potrebami ter naredi analizo vpisa. 

Šola opiše, kako izvaja praktično izobraževanje in sodelovanje z mentorji ter kako 

poteka zbiranje povratnih informacij o izvedbi. 

Šola opredeli načine primerjave načrtovanih in doseženih učnih izidov in kompetenc 

študentov in posodabljanje izvajanja študijskih programov. 

Šola navede načina spremljanja napredovanja študentov, analizira prehodnost in 

trajanje študija, uspešnost pri izpitih, analizira kazalnike za diplomante (delež 

diplomantov glede na vpis, ocena diplom, zaposljivost) ter sodelovanje s študenti in 

diplomanti (karierni center, klub diplomantov, anketiranja in ukrepi na osnovi 

rezultatov). 

Priporočljivo je tabelarično in/ali grafično predstaviti podatke ter primerjavo po 

študijskih letih, kar bo omogočilo spremljanje trendov. 

3.3 Kadri  

Šola prikaže število in strukturo predavateljev in strokovnih sodelavcev, opredeli vrsto 

zaposlitve, predstavi podatke o izvajalcih in njihovih imenovanjih, predstavi število in 

strukturo podpornih delavcev in organiziranost službe za podporo pedagoškemu 
procesu. 

Prikaz lahko vključuje opis sistemov (izbire kadrov, imenovanja v naziv, napredovanja, 

izobraževanja, sodelovanja šole pri razvoju kariere in podatke), število zaposlenih po 

profilih, stopnje izobrazbe in enakovrednost za poln delovni ali študijski čas ter njihovih 

napredovanjih (redna, izredna napredovanja, mobilnosti zaposlenih, ocene (mnenja) 

zaposlenih o zadovoljstvu z delovnimi pogoji, strokovnem napredovanju, delovanjem 

knjižnice idr. (ocene se lahko pridobijo s pomočjo vprašalnika zadovoljstva za 
zaposlene)). 

3.4 Študenti 

Gre za opis in podatke o vključevanju študentov v strokovno dejavnost šole in projekte. 

Šola opiše, kako izvaja svetovanje in informiranje za kandidate za vpis in študente, 

kako študentom pomaga pri sklepanju pogodb za praktično izobraževanje, pri študiju, 

pri izmenjavah z drugimi višjimi šolami in mobilnosti, opredeli načine in postopke 
priznavanja znanj in spretnosti, pridobljenih na drugih šolah. 

Navede strukturo študentov po spolu in opredeli število študentov s posebnimi 
potrebami/statusom. 

Šola prikaže razvidno opredeljenost pristojnosti, nalog in dolžnosti študentov v  

organih šole, organiziranost študentov in njihovo sodelovanje pri odločanju in 

samoevalvacijaskih postopkih. 

Šola opiše sodelovanje pri oblikovanju kariere, in postopek anketiranja študentov. 
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Šola navede, kako upošteva mnenja študentov pri posodabljanju in izvajanju študijskih 

programov. 

3.5 Materialne razmere  

Opisati je potrebno primernost prostorov in opreme za izvajanje poslanstva, vizije, 

ciljev ter študijske in strokovno razvojne dejavnosti, razpoložljivost IKT tehnologije 

študentom, knjižnico in čitalnico ter dostopno študijsko gradivo in elektronske baze 

podatkov, prilagojenost prostorov osebam s posebnimi potrebami, ustreznost glede na 
število vpisnih mest. 

Šola opiše postopek načrtovanja finančnih, materialnih in drugih virov in financiranje 

dejavnosti (delež pridobljenih proračunskih sredstev, sredstev iz dela na trgu, sredstva 

za projekte in mobilnost). 

        3.6 Zagotavljanje kakovosti 

Šola opiše sestavo in dejavnost komisije za kakovost, opiše postopke načrtovanja 

dejavnosti šole, postavljanje ciljev ter spremljanje izvajanja teh načrtov in sistem 

odpravljanja pomanjkljivosti. opredeli kako poteka evalvacija poučevanja in drugih 

dejavnosti, kako se obravnava samoevalvacijsko poročilo in izsledki anket. Navede 
kako se ugotovitve samoevalvacije objavljajo. 

4 Zaključek s SWOT analizo, uresničevanja načrtov in predlogi za izboljšave 

V povzetku naj se navedejo glavne prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti. Poda 

naj se zaključna ocena uresničevanja načrtov (doseganja ciljev). Poudarijo naj se 

prioritetne naloge oz. se predlaga akcijski načrt. Na koncu poročila naj bo določeno 
tudi obdobje naslednje samoevalvacijske raziskave. 

UPORABNOST POROČILA O SAMOEVALVACIJI 

Uporabno samoevalvacijsko poročilo naj zadosti naslednjim pogojem: 

- Ker je cilj samoevalvacije spodbujanje kakovosti in izboljšav, naj bo poročilo čim 

bolj odprto in samoreflektivno, zato je potrebno jasno in natančno opredeliti močna 

področja in slabosti VSŠ. 

- Izogniti se je potrebno tendenci po podcenjevanju ali prikrivanju slabosti. 

- Podatki o močnih področjih in slabostih VSŠ, ki so predstavljeni v jedru poročila, 

naj bodo omenjeni tudi v zaključku. 

- Načrti za premagovanje slabosti VSŠ naj bodo napisani v jedru in povzeti v 

zaključku poročila v obliki celovitega akcijskega načrta. 

- Samoevalvacijsko poročilo naj ne bo preobsežno (predlagamo da obsega do 20 

strani brez dodatkov in prilog). 

- Avtorji naj ne pozabijo, da je samoevalvacijsko poročilo deloma namenjeno 

notranjim  zainteresiranim  v VSŠ, deloma pa zunanjim, zato naj posamezna 

poročila, če jih je več, prilagodijo zainteresiranim, ki so jim namenjena. 
 

LITERATURA IN VIRI 

- Macbeath, J. in Mcglynn, A. Samoevalvacija. Ljubljana: Državni izpitni center. 2006. 

- Musek Lešnik in Bergant, K. Samoevalvacija. Ljubljana: Inštitut za psihologijo 

osebnosti. 2001. 

- Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. Ur.list, 9/2011 
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9. NOTRANJA PRESOJA 

Notranja presoja je pomemben element organizacije za presojo ali sistem vodenja 

kakovosti ustrezno deluje. Dobro je, da ima šola usposobljenih čim več notranjih 

presojevalcev. Do sedaj je bilo usposobljeno na višjih strokovnih šolah nekaj manj kot 100 
oseb. 

 

NOTRANJA PRESOJA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI PO ZAHTEVAH SISTEMA 

VODENJA KAKOVOSTI ZA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 

mag. Tatjana Žagar 

dr. Branko Škafar 

 

0 UVOD 

V tej knjižici želimo prikazati, kaj je notranja presoja sistema vodenja kakovosti in kako 

naj poteka. 

Izhajali smo iz Zahtev sistema vodenja kakovosti za višje strokovne šole in temu prilagodili 
gradivo (potek po drugih zahtevah nima bistvenih odstopanj). 

Na koncu knjižice sta dodana dva primera (obrazca), ki vam bosta lahko v pomoč pri 

pripravi programa presoje in pri izvajanju notranje presoje - opomnik (vprašalnik). 

Notranje presoje lahko izvajajo le tisti, ki se usposobijo za notranje presojevalce 

(organizirani tečaji). 

1 NOTRANJE PRESOJE 

Kaj je notranja presoja? 

Po definiciji ISO 900, tč. 3.1 je notranja presoja: 

Sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje in 

njihovega objektivnega vrednotenja, da bi določili obseg, v katerem so izpolnjeni 
dogovorjeni kriteriji presoje. 

Če poskusimo podrobneje razčleniti to definicijo pomeni sistematično, da se notranja 

presoja planira, izvede in kontrolira (ali teče po programu, ali so ugotovitve upoštevane in 

nepravilnosti odpravljene). Na osnovi večkrat opravljenih notranjih presoj pa mora 

prihajati tudi do izboljšav pri opravljanju procesa notranje presoje. Da je neodvisna 

pomeni, da nihče naj ne bi vplival na presojevalce in potek presoje. Torej so presojevalci 

neodvisni. Dokumentiran pa pomeni, da je proces notranje presoje zabeležen v pisni obliki 
(obstajajo zapisi o pripravi, izvedbi, ugotovitvah). 

Vrste presoj 

Razen notranje presoje poznamo še presoje druge stranke, ki jo izvajajo stranke, ki 

so zainteresirane za organizacijo in zunanje neodvisne presoje, ki jo izvajajo tretje 

stranke (npr. certifikacijski organi).  

Torej notranje presoje izvajajo organizacije, v našem primeru višje strokovne šole same, 

presoje druge stranke bi lahko v našem primeru pomenilo, da nas presoja ena od 

zainteresiranih strani naše šole, zunanja neodvisna presoja pa bi lahko bila s strani 

certfikacijske hiše (npr. SIQ), ki je mednarodno nadzorovana, da lahko opravlja zunanje 

neodvisne presoje (npr. za ISO 9001). 

Namen notranje presoje 

Po Zahtevah sistema vodenja kakovosti za višje strokovne šole, tč. 5.2, višja strokovna 

šola izvaja notranje presoje v planiranih časovnih intervalih, da ugotovi ali: 
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- sistem vodenja ustreza zahtevam dokumenta SVK-VSS, Zahteve, 

- se učinkovito izvajajo postavljena notranja pravila in dogovori zavoda, 

- se učinkovito izvajajo zakonske in druge zahteve. 

Razlogi za izvedbo notranje presoje 

Razlogov za izvedbo je veliko. Naštejmo jih! 

Notranja presoja je ena od metod v procesu samoevalvacije. 

S pomočjo notranje presoje se ugotavlja ustreznost obstoječega sistema vodenja 

kakovosti zahtevam sistema vodenja kakovosti za višje strokovne šole. 

S pomočjo notranje presoje ugotavljamo in odpravimo neskladnosti preden jih 
ugotovijo zunanji presojevalci (zunanja evalvacija). 

Notranja presoja nam da informacijo o napredovanju projekta dograditve sistema 
vodenja kakovosti v različnih organizacijskih enotah v primerjavi s planom. 

Z notranjo presojo se ugotavlja skladnost izvajanja sistema kakovosti z dogovorjenim 
in dokumentiranim načinom dela. 

Z notranjo presojo se usposabljata tako presojevalec kot presojanec (posebej, če niso 

bili vajeni biti presojani). 

POMEMBNO JE VEDETI, DA JE NOTRANJA PRESOJA: 

ISKANJE MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 

in 

POMOČ PRI VODENJU ORGANIZACIJE. 

Notranja presoja NI ocenjevanje dela ali iskanje napak posameznikov. 

Notranja presoja JE ocenjevanje celotnega sistema vodenja zavoda (ugotavljanje 

odstopanj od dogovorjenega načina dela, iskanje področij, kjer je možno izboljšanje, 

spoznavanje dela sodelavcev, izmenjava dobrih praks, dvigovanje zavesti zaposlenih o 
pomenu kakovosti). 

Proces notranje presoje 

Proces notranje presoje poteka po določenih fazah, načelih in ob upoštevanju zahtev 
sistema vodenja kakovosti za višje strokovne šole. 

Faze procesa notranje presoje so: 

planiranje presoje, priprava na izvedbo, izvedba presoje pri presojancu, poročanje o 

ugotovitvah, določitev ukrepov, izvedba ukrepov, preverjanje učinkovitosti izvedenih 
ukrepov, zaključno poročanje. 

Posamezne faze bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. 

Načela presojanja 

Pri presojah bi naj veljala za presojevalce naslednja načela: 

- etično obnašanje (kar predstavlja temelj strokovno opravljenega dela);  

- poštenost predstavitve (dolžnost je poročati resnično in točno); 

- skrb za strokovnost (pri presojanju moramo biti prizadevni in preudarni). 

Načela za samo presojo pa so: 

- neodvisnost, ki je temelj za nepristranost in objektivnost sklepov presoje; 

- pristop na podlagi dokazov (to je racionalna metoda za doseganje zanesljivih in 

ponovljivih sklepov presoje v sistematičnem procesu presoje). 
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Sistem vodenja kakovosti za višje strokovne šole – zahteve 

Zahteve sistema vodenja kakovosti za višje strokovne šole so bile izdane v okviru projekta 
IMPLETUM v mesecu decembru 2008 kot izdaja 1.0. 

V nadaljevanju podajamo le kratke točke teh zahtev, ki jih notranji presojevalci morajo 

dobro poznati in razumeti, da lahko dobro izvedejo notranjo presojo. Več si lahko preberete 

v samih Zahtevah, kjer so tudi obrazložitve, kaj mora šola izpolnjevati pri posamezni točki 

zahtev. Zahteve najdete na spletni strani http://www.zavod-

irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Impletum_Sistem_vodenja_kakovosti_zahteve 
_za_VSS_december_2008.pdf. 

Kratki pregled zahtev: 

Predgovor 

0 UVOD 

1 DEFINICIJE 

2 VODITELJSTVO IN VODENJE 

2.1 Zavezanost vodstva 

2.2 Poslanstvo, vizija, vrednote   

2.3 Razvojno in letno načrtovanje   

2.4 Spremljanje in poročanje 

2.5 Organiziranost, odgovornosti, pooblastila in notranje komuniciranje 

2.6 Zagotavljanje zakonitosti delovanja 

3 PROCESI VODENJA (ZAGOTAVLJANJA VIROV) 

3.1 Opredelitev virov 

3.2 Proces razvoja kadrov 

3.3 Proces obvladovanja in ravnanja z dokumentacijo 

4 PROCESI IZVAJANJA STORITEV 

4.1 Komuniciranje in sodelovanje s študenti 

4.2 Komuniciranje in sodelovanje z drugimi udeleženci 

4.3 Izobraževalni proces 

4.4 Razvoj programov in projekti 

5 MERJENJE, ANALIZIRANJE IN IZBOLJŠEVANJE 

5.1 Načrtovanje merjenj in nadzorovanj 

5.2 Notranje presoje 

5.3 Postopki ravnanja ob ugotovljenih odstopanjih in izboljševanje 

Zahteve temeljijo na znanem Demingovem krogu (spirali – nenehne izboljšave) PDCA (P 
– planiraj, D – izvajaj, C – kontroliraj, A – ukrepaj). 

 

Podrobnejši pregled posameznih faz procesa notranjih presoj 

Proces notranje presoje kakor smo že omenili poteka po določenih fazah. V nadaljevanju 

so posamezne faze opisane. 

http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Impletum_Sistem_vodenja_kakovosti_zahteve%20_za_VSS_december_2008.pdf
http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Impletum_Sistem_vodenja_kakovosti_zahteve%20_za_VSS_december_2008.pdf
http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Impletum_Sistem_vodenja_kakovosti_zahteve%20_za_VSS_december_2008.pdf
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Planiranje presoje  

Plan presoje (letne) vsebuje kdo bo izvajal presojo, kaj in kdaj. Zajeti moramo vse zahteve 

sistema vodenja kakovosti za višje strokovne šole, upoštevati obseg in pomembnost 

področja, upoštevati šibkost sistema, upoštevati mnenje študentov, zaposlenih in drugih 

udeležencev ter večje organizacijske in kadrovske spremembe. POUDAREK pri planiranju 
notranje presoje naj bo na POMEMBNOSTI in ŠIBKOSTI posameznih področij zavoda. 

Pri planiranju presoje se določijo: vodja presoje (ima več izkušenj) in presojevalci (npr. 1 

– 5), ki lahko vsi skupaj presojajo (po planu) vse ali pa si delo porazdelijo (en presoja npr. 

aktive, drugi vodstvo, tretji predavatelja – seveda je presojanje lahko tudi v parih (po dva 
presojevalca)). 

Vodja presoje in presojevalci morajo biti pri svojem delu neodvisni, usposobljeni (tudi 

poznavanje zakonodaje, zahtev, postopkov presoje…), izkušeni (seveda je razumljivo, da 

vsak presojevalcev začne enkrat kot prvič), profesionalni, odprti in nekonfliktni ter 
komunikativni in objektivni. 

a. Priprava na izvedbo 

Individualna priprava obsega pregled dokumentacije in pregled poročila zapisov 
predhodne presoje (dogovor s sopresojevalcem), 

pripravo vprašalnika – opomnika (upoštevajte PDCA) in izdelavo urnika (dogovor s 
presojanim).  

Priprava na izvedbo 

Izvedba presoje pri presojancu 

Poročanje o ugotovitvah 

Določitev ukrepov 

Izvedba ukrepov 

Preverjanje učinkovitosti 
izvedenih ukrepov 

Planiranje presoje 

Zaključno poročanje 
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Priprava presojevalcev – uvodni sestanek obsega dogovor o glavnih usmeritvah glede 

izvajanja, način individualne priprave, zapisi o presoji, poročanje o presoji… 

Urnik presoje – pri pripravi urnika presoje ocenimo potreben čas, dogovorimo se s 
presojancem za termin in trajanje presoje ter nato ta dogovor spoštujemo. 

Izvedba presoje pri presojancu 

Pri načinu dela upoštevajmo, da ocenjujemo sistem in ne posameznikov. Postopek naj teče 
po naslednji sliki: 

 

 

 zapiši sprašuj 

 

 

 

 

 

 

 

preveri  

in primerjaj  

 poslušaj, 

                                                                              opazuj 

 

 

Kako pričeti s presojo? 

Pomemben je prvi stik, prijazne besede in kako minuto, dve pogovor  o splošnih temah. 

Vzdušje naj bo sproščeno (kakor pogovor ob kavi). Vprašanja naj bodo (kdo, kaj, kdaj, 

kako, zakaj, kje). Če nam kakšno področje ni jasno ali ni dokazov, le-te iščemo še drugje 

in pripeljemo nejasnost do konca (posebej velja za pomembna in šibka področja šole). 

Odnos do sogovornika naj bo spoštljiv in ne vršimo nanj pritiska kakor na zatožni klopi. 

Navedli smo že, da notranja presoja NI iskanje napak. Če le imamo priložnost, pohvalimo 

dobre prakse in predlagajmo izboljšave. Dobro je, če se doseže o predlagani izboljšavi 
soglasje. 

Zapisovanje ugotovitev naj bo jasen opis dejanskega stanja (kaj, kje, kdo), ugotovitve 

naj bodo utemeljene s sklicevanjem in uporabo besedila sistema vodenja kakovosti za višje 

strokovne šole, Zahteve ali tudi dokumentov presojanca. Sklicevanje na Zahteve (SVK-
VSŠ) kot referenčnega dokumenta in dokument presojanca naj bo čim podrobnejše. 
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»Vrednost« ugotovitev 

Zavedati se moramo, kaj je bolj pomembno in kaj manj. Če nekje ugotovimo, da manjkajo 

pike, vejice itd. to ne obravnavamo kot veliko napako, ampak le opozorimo (lahko se na 

licu mesta popravi). Če pa je ugotovljeno npr. da so študenti podali 7 predlogov izboljšav, 

vendar se nanje tudi po 3 mesecih še nismo odzvali, je to vsekakor ugotovitev, ki lahko 

pomembno prispeva k izboljšanju našega sistema vodenja kakovosti (če pravilno 

reagiramo – odpravimo, da do tega več ne prihaja). 

Neskladost 

Neskladnost je ugotovljen primer, situacija, ko ugotovimo, da zahteve niso bile izpolnjene 
(zakonodaja, lastne…). Pomen neskladnosti je seveda lahko večji ali manjši. 

b. Poročanje o ugotovitvah 

O ugotovitvah poročamo presojancu na licu mesta in kasneje pisno. Vodji presoje in 

vodstvu poročamo pisno. 

Pisno poročilo naj vsebuje splošne podatke o presoji, ugotovitve in priporočila.  

c. Določitev ukrepov, izvedba ukrepov, preverjanje učinkovitosti izvedenih 

ukrepov, zaključno poročanje 

Po izvedeni presoji poročamo vodstvu (pisno poročilo, predstavitev ugotovitev). Poročilo 

se obravnava (kakšne ugotovitve, do kdaj odprava neskladnosti, upoštevanje priporočil), 

sledi sklep o ukrepih (o odpravi neskladnosti). Nato je potrebno še spremljati izvajanje 

ukrepov ter v določenem roku potrditi učinkovitost izvedenih ukrepov. Na koncu se poda 

zaključno poročilo (zaključno poročanje). 

Pred povzetkom 

Pred povzetkom si oglejmo, kateri so potrebni zapisi pri posameznih fazah notranje 
presoje. To so: 

planiranje -  PROGRAM PRESOJE, 

priprava na izvedbo – OPOMNIK, 

izvedba presoje pri presojancu - ZAPISI UGOTOVITEV, 

poročanje o ugotovitvah – PISNO POROČILO 1, 

določitev ukrepov – ZAPISNIK, 

zaključno poročanje – PISNO POROČILO 2. 

Omenjeni zapisi so za transparentno izvedbo notranje presoje obvezni. 

 

2 POVZETEK 

Na koncu povzemimo še bistvene napotke za uspešno izvedbo notranje presoje. 

Ključno za presojevalca je razumevanje metod vrednotenja organizacije in zahtev sistema 
vodenja kakovosti za višje strokovne šole. 

Zelo pomembna je priprava na presojo in izdelava opomnika. 

Ko iščemo informacije bodimo pozorni, da bodo to prave informacije. 
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Ugotovitve naj bodo primerne (oblikovanje, utemeljenost, vrednost). 

 

VELIKO USPEHA IN KORISTI PRI NOTRANJIH PRESOJAH ter uspešno izboljševanje sistema 

vodenja kakovosti v vaši šoli.
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VPRAŠALNIK - OPOMNIK ZA NOTRANJO PRESOJO    

SVK-

VSŠ, 

točka 

Zahteva (ključne besede) 
 

Se izvaja 

 

Dokazila, opombe 
DA DA -

priporo
čilo 

NE - 

neskladn
ost 

      

Datum:    Presojevalci (ime in priimek) podpis: 
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PROGRAM PRESOJE ZA LETO:  
  
Presojano področje/Sogovorniki_____________________ 

 

Področje dela/proces 

 

Zahteva SVK-VSŠ, 
tč. 

 

Presojevalec 

10 11 12   1  2 3 4 5 6 7 8 9 
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10. KONFERENCE KAKOVOST V VIŠJIH  

    STROKOVNIH ŠOLAH 

V okviru projekta Impletum so bile organizirane 3 konference, ostale pa so bile organizirane 

v okviru Skupnosti VSŠ. V letu 2018 bo tako že 8. konferenca Kakovost v VSŠ. Večino 

gradiva (zborniki) s konferenc najdete na spletni strani Skupnosti VSŠ. 

1 MODEL ODLIČNOSTI 

Ideja o modelu odličnosti v višjih strokovnih šolah, ki se imenuje Diploma Skupnosti višjih 

strokovnih šol za odličnost je nastala leta 2015 kot logična nadgradnja sistema vodenja 

kakovosti. Če je kakovost izpolnjevanje pričakovanj deležnikov organizacije je odličnost 

preseganje pričakovanj deležnikov organizacije. Z modelom odličnosti, ki je predvsem 

orodje za samoocenjevanje, smo želeli višje strokovne šole spodbuditi, da dokazujejo svojo 
nadpovprečnost oziroma, da se skozi vsakoletno izboljševanje približujejo odličnosti. 

Prva ideja je nastala že leta 2010 o čemer priča spodnji dokument. Vendar pa takrat 

model odličnosti še ni zaživela. 

Navodila in kriteriji za podelitev ZNAKA KAKOVOSTI IN ZNAKA ODLIČNOSTI 

VIŠJIM STROKOVNIM ŠOLAM 

Znak kakovosti, ki se podeljuje v okviru aktivnosti 9 kakovost v projektu Impletum in 

Komisije za kakovost pri Skupnosti višjih strokovnih šol dokazuje, da je šola presegla, na 

osnovi zunanje ocene, 350 točk po modelu Priznanja Republike Slovenije za poslovno 

odličnost. 

 

Znak odličnosti, ki se podeljuje v okviru aktivnosti 9 kakovost v projektu Impletum in 

Komisije za kakovost pri Skupnosti višjih strokovnih šol dokazuje, da je šola presegla, na 

osnovi zunanje ocene, 500 točk po modelu Priznanja Republike Slovenije za poslovno 

odličnost. 

 

Znak kakovosti in Znak odličnosti se podeljujeta na letnih konferencah Kakovost v višjih 

strokovnih šolah. 

 

Kriteriji za podelitev Znaka kakovosti in Znaka odličnosti 

 

Višja strokovna šola prejme Znak kakovosti v kolikor izpolni naslednje zahteve: 

- Prijavi se na razpis za Znaka kakovosti v roku, ki je opredeljen v razpisu. 

- Pripravi vlogo v skladu navodili, ki veljajo za Priznanje Republike Slovenije za 

poslovno odličnost.  

- Omogoči ocenjevalcem, če se tako odločijo, da na sami šoli preverijo  dejansko 

stanje in to z intervjuji in pregledom dodatne dokumentacije. 

- Na osnovi ocene komisije šola preseže 350 točk po kriterijih za Priznanje Republike 

Slovenije za poslovno odličnost. 

Višja strokovna šola prejme Znak odličnosti v kolikor izpolni naslednje zahteve: 

- Prijavi se na razpis za Znaka kakovosti v roku, ki je opredeljen v razpisu. 

- Pripravi vlogo v skladu navodili, ki veljajo za Priznanje Republike Slovenije za 

poslovno odličnost.  

- Omogoči ocenjevalcem, če se tako odločijo, da na sami šoli preverijo  dejansko 

stanje in to z intervjuji in pregledom dodatne dokumentacije. 

- Na osnovi ocene komisije šola preseže 500 točk po kriterijih za Priznanje Republike 

Slovenije za poslovno odličnost. 
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Prijava na razpis za Znak kakovosti ali Znak odličnosti 

 

DOKUMENTACIJA, ki se ob prijavi na razpis za Znak kakovosti ali Znak odličnosti mora 

posredovati: 

- Vloga, ki mora biti v skladu z Navodili, ki veljajo za prijavo na Priznanje Republike 

Slovenije za poslovno odličnost. 

- Soglasje, da lahko komisija, če se tako odloči, priden na lokacijo šole preverit 

dejansko stanje.  

- Spremni dopis s podpisom ravnatelja (direktorja) in predsednika komisije za 

kakovost na šoli, da se prijavljajo na razpis za podelitev Znaka kakovosti ali Znaka 

odličnosti.  

Navodila za podelitev Znaka kakovosti in Znaka odličnosti 

Znak kakovosti in Znak odličnosti, ki se podeljujeta v okviru aktivnosti 9 kakovost v 

projektu Impletum in Komisije za kakovost pri Skupnosti višjih strokovnih šol se podeli na 

letni konferenci Kakovost v višjih strokovnih šolah. Podeli se na osnovi izpolnjevanja 

kriterijev za podelitev Znaka kakovosti in Znaka odličnosti. O izpolnjevanju kriterijev za 

podelitev priznanja odloča komisija za  podelitev Znaka kakovosti in Znaka odličnosti na 

osnovi ocen pridobljenih od ocenjevalcev vloge in po potrebi obiska šole. Komisija je 

sestavljena iz 3 članov (en med njimi je koordinator). Komisijo določi delovna skupina 

kakovost v projektu Impletum, po zaključku omenjenega projekta pa Komisija za kakovost 

v okviru Skupnosti VSŠ. 

Na osnovi razpisa, ki je predviden v mesecu maju in se razpiše v okviru aktivnosti 9 

kakovost v projektu Impletum, se šole, če želijo prejeti Znak kakovosti ali Znak odličnosti 

in smatrajo, da izpolnjujejo kriterije, prijavijo najkasneje do konca meseca julija.  

Komisija, ki mora biti formirana najkasneje do razpisa, je sestavljena iz treh članov, ki s 

svojimi referencami dokazujejo, da so primerni kandidati za komisijo. Člane komisije se 

predlaga na delovni skupini aktivnosti 9 kakovost v projektu Impletum, po zaključku 

omenjenega projekta pa Komisija za kakovost v okviru Skupnosti VSŠ, ki komisijo tudi 

potrdi (člani/ce te skupine oz. komisije so lahko v Komisiji za Znaka kakovosti oz. Znaka 

odličnosti).  

Člani komisije naj bi imeli sledeče reference: poznavanje dela v višjih strokovnih šolah, 

poznavanje vsaj enega od sistemov vodenja kakovosti (ISO 9001, EFQM, PRSPO, modela 

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, zahtev sistema vodenja kakovosti v višjih 

strokovnih šolah), usposobljenost za presojanje (notranji ali zunanji presojevalci po 

različnih sistemih vodenja kakovosti) in poznavanje kriterijev za podelitev Znaka kakovosti 

oz. Znaka odličnosti. 

Komisija za podelitev Znaka kakovosti oz. Znaka odličnosti prejme vloge za podelitev 

Znaka kakovosti oz. Znaka odličnosti najkasneje do konca meseca avgusta. Do 5. 

septembra se imenujejo ocenjevalci vlog ( 2 ocenjevalca po eni vlogi). Do 15. oktobra 

ocenjevalci podajo svojo oceno posameznih vlog in na sestanku komisije za podelitev 

Znaka kakovosti in Znaka odličnosti, ki mora biti najkasneje do 30. oktobra se potrdijo 

prejemniki Znaka kakovosti in Znaka odličnosti.  

Šola, ki izpolnjuje kriterije za podelitev Znaka kakovosti oz. Znaka odličnosti prejme na 

letni konferenci Kakovost v višjih strokovnih šolah listino ZNAK KAKOVOSTI oz. ZNAK 

ODLIČNOSTI V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH.  

Pripravil: dr. Branko Škafar, koordinator aktivnosti 9 KAKOVOST v projektu Impletum v 

sodelovanju z ostalimi članicami delovne skupine 

Murska Sobota, april 2010      
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Spodnji dokument je 3. izdaja modela. Prva izdaja je iz leta 2015, ko je ideja zaživela.  

Model je zaživel in doživel tri razpise. V letu 2018 bo četrti razpis. Na prvih dveh razpisih 

ni bilo prejemnika Diplome skupnosti višjih, na tretjem pa smo dobili prvega prejemnika 

priznanja. To je višja strokovna šola iz Šolski center Nova Gorica, višja strokovna šola. 

Upam, da se bo v naslednjih letih, tej šoli, pridružilo še nekaj višjih strokovnih šol. 

Diploma Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost 

Uvodne besede predsednika Skupnosti Višjih strokovnih šol republike Slovenije Alojza 

Razpeta k 3. izdaji  

OB UVAJANJU PRIZNANJA 

„DIPLOMA SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL ZA ODLIČNOST (DSO)‟ 

Skupnost višjih strokovnih šol RS je sprejela odločitev, da prične z uvajanjem poslovne 

odličnosti v višjih strokovnih šolah in podeljevanjem priznanj Skupnosti za odličnost. Tako 

je na osnovi prvih izkušenj z modelom in pripomb zainteresiranih višjih strokovnih šol, v 

maju 2017 nastala posodobljena, 3. izdaja.  

Pojem poslovna odličnost lahko razumemo kot odraz vrhunske kakovosti in zanesljivosti, 

kot najvišji ideal in zadnjo stopnjo kakovosti h kateri naj bi stremela organizacija kot 

rezultat dosledne in trajne zavezanosti zaposlenih h kakovosti.  

Spodbujanje slovenskih gospodarskih družb, zavodov in drugih pravnih oseb ter državnih 

organov k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti 

ter k načrtovanju in izvajanju sodobnega procesa poslovanja za zagotovitev 

konkurenčnosti proizvodov in storitev ter uvajanju stalnih izboljšav je namenjeno tudi 

priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Model poslovne odličnosti, ki zajema 

vse dejavnike poslovanja, lahko prenesemo v vsako dejavnost, tako profitno kot 

neprofitno, s čimer ustvarjamo možnosti in pogoje za nenehno izboljševanje. To je gibalo 

za ustvarjanje pogojev za uspešnejše poslovanje.  

Poslovna odličnost vključuje tako proces neprestanega izboljševanja kot tudi prelomne 

dogodke, ki pomenijo radikalne izboljšave. Orodja in tehnike poslovne odličnosti so 

uporabni pri vseh vidikih poslovanja. Višja šola, ki bo kandidirala za priznanje za odličnost, 

mora dokazati svoje izjemne oz. izstopajoče načine sistematičnega delovanja, katerih 

posledica so odlični oz. nadpovprečni rezultati. 

Modeli za poslovno odličnost so namenjeni samoocenjevanju organizacije, in sicer s ciljem, 

da bi nenehno preverjale in izboljševale delovanje. Dobljene točke in primerjava z izbranim 

modelom pokažejo njene močne strani in področja, kjer se bodo morali izboljšati. Bistveni 

dejavniki v organizaciji so zaposleni, ki s svojim razvojem, inovativnostjo, poslanstvom in 

vizijo vplivajo na ugled in uspešnost organizacije.  

Ker procesi in cilji v šolah niso primerljivi s procesi in cilji v gospodarskih družbah smo se 

odločili, da bomo namesto poslovne odličnosti uvedli splošni izraz ODLIČNOST, ki zajame 

kakovost kot celovit proces na višjih šolah. 

Diploma Skupnosti višjih strokovnih šol RS za odličnost je najvišje stanovsko priznanje za 

dosežke na področju kakovosti delovanja višjih strokovnih šol. Prav gotovo je to spodbuda 

šolam k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja odličnosti ter 

hkrati daje prejemnikom diplome večjo moč pri njihovem pedagoškem in raziskovalnem 

delu. 

Želimo si čim več višjih strokovnih šol z „DSO‟!                                                                  Alojz 
Razpet, 

Predsednik SVSŠ 
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DIPLOMA SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL ZA ODLIČNOST (DSO) PO 

MODELU ODLIČNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL (OVSŠ) 

UVOD 

Diploma Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost je najvišje priznanje Skupnosti višjih 

strokovnih šol na področju doseganja odličnosti. Podeljuje se na osnovi ocenjevanja po 

Modelu odličnosti višjih strokovnih šol (v nadaljevanju MODEL OVSŠ), kjer šola lahko 

doseže maksimalno 100 točk. Diplomo Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost prejme 

šola, ki doseže 70 točk ali več.  

Namen modela odličnosti višjih strokovnih šol je izboljševanje delovanja kakovosti šol na 

vseh področjih svojega delovanja in to s pomočjo meril modela OVSŠ. Glede na to, da je 

model usklajen z merili NAKVIS-a, gre za izboljšave tudi na vseh področjih le-teh.  

Šole se lahko vsako leto na osnovi modela OVSŠ samoocenjujejo na vseh področjih, 

predvsem na področjih, kjer so šibkejše in področjih, ki so za šolo najpomembnejša. Same 

izboljšave skozi leta prinašajo šolam velike korake na poti od kakovosti do odličnosti. Ti 

koraki se odražajo v stalnem izboljševanju pričakovanj deležnikov šole in ne nazadnje tudi 

v zbranih točkah modela, ki jih ima lahko šola, na ta način vsako leto več in tako meri svoj 

napredek. 

Sam model in ocenjevanje po njem je v veliko pomoč šolam, saj prikazuje delovanje šole 

za tekoče leto, kakor tudi trende razvoja in primerjave s sorodnimi višjimi strokovnimi 

šolami. 

MODEL ODLIČNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL 

Model odličnosti višjih strokovnih šol sestavljajo dejavniki in rezultati, ki so razvidni iz 

slike.  

Model je orodje šolam za samoocenjevanje in prijavo na razpis Diplome Skupnosti višjih 

strokovnih šol za odličnost ter kot pomoč pri prikazovanju svojega delovanja na poti od 

kakovosti do odličnosti zainteresiranim stranem. 
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Slika: Model odličnosti višjih strokovnih šol 

 

Model vključuje merila na petih področjih DEJAVNIKOV, v katerih šola predstavi način 

svojega delovanja. Prikazani so v zgornjem delu kroga na sliki modela od 1 do 5. Posledica 

delovanja šole so doseženi REZULTATI, ki so strnjeni v petih področjih meril od 6 do 10 na 

spodnjem delu kroga. Merila odličnosti so predstavljena v dodatku tega dokumenta. 

STALNE IZBOLJŠAVE ŠOLE se dosegajo s pomočjo učenja in notranjega ter zunanjega 

inoviranja (s pomočjo pritožb, notranjih in zunanjih presoj, samoevalvacijskega poročila, 

sistematičnega zbiranja predlogov, letnih poročil, stanja na trgu, …). 

2 POSTOPEK 

Na osnovi razpisa Skupnosti višjih strokovnih šol za Diplomo Skupnosti višjih strokovnih 

šol za odličnost, se šola prijavi na razpis in izpolni vlogo. Skupnost višjih strokovnih šol 

zagotovi, da je med razpisanim datumom in končnim datumom oddaje vlog vsaj pet 

mesecev časa. Na osnovi prispelih vlog komisija ocenjevalcev, imenovana s strani Komisije 

za kakovost v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol, pregleda vloge in jih oceni. Komisija 

oz. član komisije ocenjevalcev izvede obisk šole, kadar šola na osnovi ocenjene vloge zbere 

vsaj 50 točk, z namenom preverjanja dejanskega stanja izpolnjevanja meril odličnosti 

višjih strokovnih šol. Za vsako točko izpolnjevanja meril, ki jih je šola v vlogi navedla, mora 

ob obisku predložiti dokazila (zapise). Iz komisije ocenjevalcev se za ocenjevanje 

posamezne šole izločijo ocenjevalci, ki so s šolo kakorkoli poslovno in/ali sorodstveno 

povezani, in ki so iz šole z enakim ali sorodnim programom na geografskem področju 

neposredne konkurence za vpis študentov. Ocenjevalci z namenom ohranjanja zaupnosti 

podatkov, s katerimi se ob ocenjevanju seznanijo, s Skupnostjo višjih strokovnih šol RS 
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podpišejo Dogovor o ne razkritju informacij ob skrbnem pregledu dokumentacije na razpis 

prijavljenih višjih strokovnih šol.  

Šole, ki pridobijo po oceni komisije 70 točk ali več, od skupno možnih 100 točk po merilih 

odličnosti višjih strokovnih šol, prejmejo na letni konferenci Kakovost v višjih strokovnih 

šolah Diplomo Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost. Šole, ki zberejo od 50 do 

69 točk, prejmejo Pohvalo za vzpostavljen pristop k odličnosti po Modelu odličnosti 

višjih strokovnih šol. Šole, ki v postopku ocenjevanja dosežejo od 30 do 49 točk, prejmejo 

Pohvalo za sodelovanje v postopku ocenjevanja po Modelu odličnosti višjih 

strokovnih šol. 

Šola se lahko prijavi na razpis Skupnosti višjih strokovnih šol vsako leto ter tako preverja 

svoj pristop na poti graditve svoje odličnosti, dokler ne prejme vseh možnih točk, tudi če 

je že prejemnica Diplome Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost. 
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DODATEK: MERILA ODLIČNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL 

Dejavniki delovanja VSŠ Rezultati delovanja VSŠ 

1. VODSTVO 

DIREKTOR/ RAVNATELJ ZAGOTAVLJA VPETOST 

ŠOLE V OKOLJE IN JE GONILNA SILA 

KAKOVOSTI 

skrbi za prepoznano vlogo šole v  razvoju ožjega 

in širšega okolja, pri tem zagotavlja, da so jasni 

vizija, poslanstvo in vrednote šole ter da se te 

udejanjajo tako s strani zaposlenih kot zunanjih 

sodelavcev;  da se ugotavljajo učinki, ki jih ima 

delovanje višje strokovne šole na okolje; 

racionalno uporablja javne vire in zagotavlja 

ustrezne materialne razmere; zagotavlja 

povezanost šole z drugimi organizacijami in 

inštitucijami v širšem in ožjem okolju, kar se 

odraža tudi v strategiji razvoja šole, ki je 

izdelana vsaj za obdobje štirih let, idr. 

Merila NAKVIS-a: 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.7, 

11.10  

Ovrednotenje: 10 točk 

6. KLJUČNI REZULTATI S TRENDI 

RAZVOJA  

ŠOLA ZA KLJUČNE REZULTATE IZKAZUJE 

UGODNE TRENDE 

ključni rezultati vključujejo prikaz finančnih 

rezultatov, učinkovitost financiranja 

programov, zaposljivost in konkurenčnost 

diplomantov, učne izide in pridobljene 

kompetence vsaj za obdobje petih let, prikaz 

rezultatov – učinkov in koristi sodelovanja 

šole z drugimi organizacijami in inštitucijami 

oz. sodelovanje v nacionalnih ali mednarodnih 

projektih (prikazi naj vključujejo 

benchmarking z domačimi in tujimi 

izobraževalnimi institucijami, idr.) 

Merila NAKVIS-a: 10.3, 10.4, 10.5 

Ovrednotenje: 12 točk 

2. ZAKONODAJA 

IZPOLNJEVANJE ZAKONODAJE JE PREDPOGOJ  

DELOVANJA 

(brez tega je prijava brezpredmetna) – postopki 

spremljanja zakonodaje, pravočasno in 

proaktivno pripravljanje na novosti in 

spremembe v zakonodaji, uvajanje v prakso in 

evalvacija skladnosti delovanja z zakonodajo - 

imenovanja za predavatelje, knjižnica, potrebna 

zaposlitev, ustrezni prostori (tudi za posebne 

potrebe), materialni pogoji, opredelitev 

pristojnosti in odgovornosti, organi šole, idr.  

Merila NAKVIS-a: vsa področja v zvezi z 

zakonodajo 

Ovrednotenje: 5 točk 

7. USTREZNOST PROSTOROV IN OPREME  

ŠOLA IZKAZUJE USTREZNOST PROSTOROV 

IN OPREME 

prikazana je ustreznost prostorov in tehnična 

oprema šole, predavalnice, laboratoriji, 

knjižnica, dostopnost prostorov in opreme za 

študente s posebnimi potrebami idr. 

 

 

Merila NAKVIS-a: 14 

Ovrednotenje: 5 točk 
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Dejavniki delovanja VSŠ Rezultati delovanja VSŠ 

3. ŠTUDENTI 

SKRB ZA RAZVOJ KOMPETENTNIH 

ŠTUDENTOV/DIPLOMANTOV 

vključevanje študentov v strokovno dejavnost 

šole – delo v projektnih skupinah, ustrezna 

informiranost študentov, pomoč pri sklepanju 

pogodb o praktičnem izobraževanju, študiju, 

organiziranem pridobivanju kompetenc na 

drugih šolah, mobilnost študentov in 

predavateljev, priznavanje znanj, spretnosti in 

veščin na drugih šolah, zagotavljanje 

sodelovanja študentov pri načrtovanih in 

doseženih učnih izidov in kompetenc ter 

upoštevanjem njihovega mnenja pri 

posodabljanju oziroma izvajanju študijskih 

programov, idr. 

 

 

Merila NAKVIS-a: 10.3, 13.1 do 13.7 

Ovrednotenje: 15 točk 

8. UČNI IZIDI IN KOMPETENCE 

ŠOLA SPREMLJA UČNE IZIDE IN 

PRIDOBLJENE  KOMPETENCE 

ŠTUDENTOV, POMOČ ŠTUDENTOM V 

ČASU ŠTUDIJA, IZMENJAVE 

rezultati vključujejo prikaz primerjave 

načrtovanih in doseženih učnih izidov 

študentov in kompetenc diplomantov, 

napredovanje študentov po študijskem 

programu in trajanju študija, prikaz 

spremljanja kariernega razvoja diplomantov, 

svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 

doma in v tujini, organizacija praktičnega 

izobraževanja doma in v tujini, dodatna 

usposabljanja diplomantov za trg dela, 

vključevanje vabljenih predavateljev iz 

gospodarstva v izobraževalni proces, stalne 

notranje verifikacija in validacije – nadzor nad 

izpiti in izvedbo študijskih programov z 

evalvatorjem, idr. 

Merila NAKVIS-a:10.3, 11.12, 11.13 

Ovrednotenje: 15 točk 

4. PROCESI - DELOVANJE ŠOLE 

ŠOLA IMA DEFINIRANE PROCESE 

temeljne in podporne procese kot so: 

izobraževalni proces, delo referata, delo 

knjižnice idr., ki jih stalno izboljšuje; jasna 

organiziranost, delo na projektih (domačih in 

mednarodnih), prenavljanje programov, 

zagotavljanje in skrb za razvoj kompetentnih 

zaposlenih in zunanjih sodelavcev, proces 

nabave in ravnanja z viri, idr. 

Merila NAKVIS-a: 11.1 do 14 

Ovrednotenje: 10 točk 

9.  DRUŽBENA ODGOVORNOST in 

VAROVANJE OKOLJA  

ŠOLA IZKAZUJE DRUŽBENO ODGOVORNOST 

IN ODGOVORNOST DO VAROVANJA OKOLJA 

rezultati učinkovitega obvladovanja stroškov 

(voda, energenti, ogrevanje, odpadki, …) in 

sodelovanja z družbenim okoljem (projekti), 

idr. 

 

Merila NAKVIS-a: 14 

Ovrednotenje: 5 točk 

 

5. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 

 

ŠOLA IMA VZPOSTAVLJEN SISTEM VODENJA 

KAKOVOSTI IN POTREBNE DOKUMENTE 

poslovnik kakovosti; samoevalvacijsko poročilo 

z akcijskim načrtom, spremljanje predlogov in 

pripomb ter njihovo udejanjanje; določene 

metode in postopke za spremljanje zadovoljstva 

ključnih deležnikov šole, stalne notranje 

evalvacije vseh procesov šole (vsaj 1- krat 

letno), podeljeni drugi nacionalni in mednarodni 

10. TRENDI ZADOVOLJSTVA IN STALNE 

IZBOLJŠAVE 

 

SPREMLJANJE TRENDOV ZADOVOLJSTVA 

DELEŽNIKOV ŠOLE 

rezultati zadovoljstva ključnih deležnikov – 

študenti, delodajalci, zaposleni in okolje;  

STALNE IZBOLJŠAVE  

rezultati na vseh področjih delovanja šole 

potrjujejo uspešnost stalnih izboljšav 



                   

 

70 
Elektronska izdaja; november 2018 

Dejavniki delovanja VSŠ Rezultati delovanja VSŠ 

standardi kakovosti, mednarodne akreditacije, 

nacionalna in mednarodna priznanja in nagrade 

šolam ter študentom, idr.   

Merila NAKVIS-a: 15 

Ovrednotenje: 10 točk 

 

 

Merila NAKVIS-a: 15 

Ovrednotenje: 13 točk 

 

VSEBINA VLOGE 

DIPLOMA SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL ZA ODLIČNOST 

 

Višja strokovna šola naj v vlogi prikaže svoje delovanje in rezultate v skladu s temi 

vsebinskimi napotki. V poglavju »Dejavniki delovanja VSŠ«, točke 1 do 5 šola opiše svoje 

pristope oz. način delovanja (kako deluje) in jih podkrepi z navedbo konkretnih primerov, 

značilnih za posamezno študijsko leto. V poglavju »Rezultati delovanja VSŠ«, točke 6 do 

10 šola prikaže rezultate, ki jih dosega s svojimi pristopi, torej s pristopi in navedenimi 

primeri, ki jih je opisala v točkah 1 do 5. Rezultati naj bodo prikazani vsaj za obdobje petih 

let, po možnosti v grafični obliki. Prikazi naj vključujejo primerjavo z lastnimi cilji, s 

sorodnimi šolami v Sloveniji in/ali nacionalnimi povprečji ter po možnosti s tujimi 

primerljivimi šolami oziroma šolami z mednarodnimi/evropskimi akreditacijami. 

Ocenjevanje dejavnikov in rezultatov delovanja VSŠ je določeno s točkovnikom, kjer šola 

lahko doseže največ 100 točk. Maksimalno število točk, ki jih šola lahko doseže, je zapisano 
pri posameznem dejavniku ali rezultatu.  

V poglavju »Dejavniki delovanja VSŠ« od točke 1 do 5 se število točk podeli, če VSŠ 

predstavi svoje pristope in izboljšave (z navedbo konkretnih primerov za posamezno 

študijsko leto) na osnovi podatkov samoevalvacije vsaj za obdobje petih let (upoštevati 

vsaj področja, ki so navedena v poševnem tisku pri vsaki točki). V kolikor v omenjenih 

točkah ni prikazanih izboljšav, se odbije tretjina točk. V kolikor navedene izboljšave niso 

prikazane po letih kot rezultat evalvacije načina delovanja in okoliščin, ki so vplivale na 

delovanje šole (vsaj za obdobje petih let), se odšteje tretjina točk. Za splošen opis 

delovanja v točkah 1 do 5, ne dovolj podprt z dokazi, ki v praksi odražajo preverljive 

rezultate, VSŠ lahko dobi največ tretjino navedenih točk. Upošteva se razširjenost 

pristopov za dejavnike delovanja na vse programe, ki jih šola izvaja. V kolikor pristop, ki 

je predstavljen, velja samo za določen(e) program(e), ne vse programe, se število točk 
ustrezno zmanjša. 

V poglavju »Rezultati delovanja VSŠ« od točke 6 do 10 se število točk podeli, če VSŠ 

predstavi rezultate tako, da so razvidni trendi vsaj za obdobje petih let (vsaj področja, ki 

so navedena v poševnem tisku pri vsaki točki). V kolikor ni razvidnih ugodnih trendov za 

omenjeno obdobje, se odšteje tretjina točk. V kolikor ni prikaza primerjave z lastnimi cilji, 

se odšteje še tretjina točk. V kolikor ni primerjave s sorodnimi šolami doma in v tujini in/ali 

republiškim poprečjem, se odbije še šestina točk. Za splošen prikaz, ne dovolj podprt z 

rezultati, ki v praksi odražajo ugodne trende, VSŠ lahko dobi največ eno šestino navedenih 

točk. Če so opisani pristopi, ki se šele uvajajo, ni pa še rezultatov, se točk ne podeli oziroma 
se točkuje rezultat z 0 točkami. 
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Ime VSŠ: 

 

 

 

 

A. Podatki o prijavitelju 
 

Naslov VSŠ: 

 

 

 

Študijski programi: 

 

 

 

 

 

URL spletne strani VSŠ: 

 

 

Direktor(-ica)/Ravnatelj(-ica): 

 

 

Kontaktna oseba za informacije 

vezane na vlogo: 

 

Elektronski naslov kontaktne 

osebe: 

 

 

 

 

B. Predstavitev VSŠ 

 

B.1. Predstavitev šole, zgodovina, ključni mejniki in dosežki (do 250 besed) 

B.2. Predstavitev programov, način izobraževanja - redni,  izredni študij, študij na 

daljavo, idr. (do 250 besed) 

B.3. Predstavitev organiziranosti, organov VSŠ in njihovega delovanja (opis 

dejanskega delovanja, ne prepis iz ZVSI); Merilo NAKVIS: 11.3, 11.4, 13.3, 13.6 

B.4. Število zaposlenih in zunanjih sodelavcev (prikaz gibanja strukture vsaj za 

zadnja tri leta) 

Število študentov (prikaz števila vpisanih študentov po programih, po letnikih vsaj 

za zadnjih pet študijskih let) 
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Dejavniki delovanja VSŠ 

Zap. št. 

1 

 

Število 

točk: 10  

VODSTVO 

DIREKTOR/RAVNATELJ ZAGOTAVLJA VPETOST ŠOLE V OKOLJE IN JE 

GONILNA SILA KAKOVOSTI 

skrbi za prepoznano vlogo šole v razvoju ožjega in širšega okolja, pri tem 

zagotavlja, da so jasni vizija, poslanstvo in vrednote šole ter da se te 

udejanjajo tako s strani zaposlenih kot zunanjih sodelavcev; da se 

ugotavljajo učinki, ki jih ima delovanje višje strokovne šole na okolje; 

racionalno uporablja javne vire in zagotavlja ustrezne materialne razmere; 

zagotavlja povezanost šole z drugimi organizacijami in inštitucijami v širšem 

in ožjem okolju, kar se odraža tudi v strategiji razvoja šole, ki je izdelana 

vsaj za obdobje štirih let, idr. 

 

1.1. Skrb za prepoznavno vlogo šole v gospodarskem, socialnem in kulturnem 

razvoju ožjega in širšega okolja, pri tem zagotavlja, da se ugotavljajo učinki, 

ki jih ima delovanje šole (navesti primere kot dokaz kako se zagotavlja) - 1 točka 

1.2. Povezanost šole z drugimi zavodi, izobraževalnimi inštitucijami, itd. v 

Sloveniji in mednarodno sodelovanje (pri navedbi inštitucije navesti namen 

povezovanja in učinke povezovanja, v tej točki niso mišljene povezave z 

organizacijami v katerih se izvaja praktično izobraževanje) - 1 točka 

1.3. Povezanost šole z drugimi organizacijami v ožjem in širšem okolju (pri 

navedbi vrste organizacij navesti namen povezovanja in učinke povezovanja, v tej 

točki so mišljene tudi povezave z organizacijami v katerih se izvaja praktično 

izobraževanje) - 2 točki 

1.4. Vizija, poslanstvo, vrednote in njeno udejanjanje s strani zaposlenih in 

zunanjih sodelavcev (navesti in opisati načine njenega udejanja) - 1,5 točka 

1.5. Strategija razvoja šole vsaj za obdobje štirih let s strateškimi cilji in kritični 

dejavniki uspeha (predstavitev strateških ciljev, npr. na področjih uspešnosti, 

izboljšanja kakovosti, obvladovanja stroškov materiala in storitev ter stroškov dela, 

povečanja zadovoljstva študentov, zaposlenih, uravnoteženega finančnega 

poslovanja idr. kot tudi kritičnih dejavnikov uspeha npr. pridobivanja novih 

programov, izboljšanja zadovoljstva študentov, usklajevanje vpisa študentov z 

dejanskimi in prihodnjimi potrebami okolja, učinkovita izraba virov, učinkovito 

upravljanje šole, pregled tveganj, ustrezno financiranje programov, celovita 

informacijska podpora, uvajanje sodobne informacijske tehnologije in vrhunske 

opreme na šoli, vzdrževanje infrastrukture šole, ipd.) - 2 točki 

1.6 Racionalna raba javnih virov in zagotavljanje ustreznih materialnih razmer 

(navesti kako se zagotavljajo, npr. pridobivanje sponzorskih, donatorskih idr. 

sredstev) – 2,5 točki 

 

Zap. št. 

2 

Število 

točk: 5 

ZAKONODAJA 

IZPOLNJEVANJE ZAKONODAJE JE PREDPOGOJ DELOVANJA 

postopki spremljanja zakonodaje, pravočasno in proaktivno pripravljanje na 

novosti in spremembe v zakonodaji, uvajanje v prakso in evalvacija 

skladnosti delovanja z zakonodajo - imenovanja za predavatelje, knjižnica, 

potrebna zaposlitev, ustrezni prostori (tudi za posebne potrebe), materialni 
pogoji, opredelitev pristojnosti in odgovornosti, organi šole, idr. 
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2.1 Zagotavljanje postopka ustreznega spremljanja zakonodaje že v fazi 

priprave nove ali spremenjene zakonodaje, kar omogoča pravočasno in 

proaktivno pripravljanje na spremembe oz. novosti (kratek opis postopka in 
navedba primerov proaktivnega pristopa) – 1,5 točka 

2.2 Novosti in spremembe v zakonodaji se v prakso načrtovano prenašajo; 

vpeljava zakonskih zahtev se evalvira in oceni skladnost delovanja  (kratek 

opis postopka in navedba primerov, značilnih za VSŠ) – 1,5 točka 

2.3 Preverjanje izpolnjevanja zakonskih zahtev - na vseh področjih delovanja 

šole (opis načina zagotavljanja ustrezne izpolnjenosti npr. za vzpostavljeno 

kadrovsko strukturo, ki po številu zaposlenih in kakovosti ustreza strokovnemu in 

razvojnemu delu, povezanemu s študijskimi področji oziroma študijskimi programi, 

kadrovski načrt in dokazila o različnih oblikah sodelovanja vseh predavateljev, 

inštruktorjev, laborantov in drugih strokovnih delavcev ter mednarodni mobilnosti; 

skladnosti s predpisanimi postopki za imenovanja v naziv; skladnosti o veljavnem 

imenovanju v nazive vseh višješolskih predavateljev; ustrezno število zaposlenih 

(zakonsko), knjižnica, ustrezni prostori - tudi za študente s posebnimi potrebami, 

idr.). Opis načina zagotavljanja naj vključuje uveljavljene pristope kot so npr. 

preverjanje izpolnjenosti zakonskih zahtev ob notranjih presojah, samoevalvaciji, 
hospitacijah idr. – 2 točki 

 

Zap. št. 

3 

 

Število 

točk: 15 

ŠTUDENTI 

SKRB ZA RAZVOJ KOMPETENTNIH ŠTUDENTOV/DIPLOMANTOV 

vključevanje študentov v strokovno dejavnost šole – delo v projektnih 

skupinah, ustrezna informiranost študentov, pomoč študentom pri sklepanju 

pogodb o praktičnem izobraževanju, študiju, organiziranem pridobivanju 

kompetenc na drugih šolah, mobilnost študentov in predavateljev, 

priznavanje znanj, spretnosti in veščin na drugih šolah, zagotavljanje 

sodelovanja študentov pri načrtovanih in doseženih učnih izidih in 

kompetencah ter upoštevanje njihovega mnenja pri posodabljanju oziroma 
izvajanju študijskih programov, idr. 

 

3.1 Skrb za vključevanje študentov v strokovno dejavnost šole – delo v 

projektnih skupinah (opis delovanja podprt z dokazi) in sodelovanje v organih 

šole ter organiziranost študentov (morebiten študentski svet) – 2 točki 

3.2 Zagotavljanje pravočasnih in popolnih informacij povezanih s študijem, 

vpisom, zaposljivostjo diplomantov, idr. (opis delovanja podprt z dokazi) - 2 
točki 

3.3 Pomoč študentom pri sklepanju pogodb o praktičnem izobraževanju (opis 
delovanja podprt z dokazi) – 2 točki 

3.4 Pomoč študentom pri študiju (opis delovanja podprt z dokazi) – 3 točke 

3.5 Pomoč študentom pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in 

veščin na drugih višjih strokovnih šolah, vključno z nacionalno in 

mednarodno podprto mobilnostjo in priznavanje znanj, spretnosti in veščin, 

pridobljenih na drugih višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih (opis 
delovanja podprt z dokazi) – 3 točke 

3.6 Zagotavljanje sodelovanja študentov pri primerjanju načrtovanih in 

doseženih učnih izidov in kompetenc ter upoštevanjem njihovega mnenja 

pri posodabljanju oziroma izvajanju študijskih programov (opis delovanja 
podprt z dokazi) – 3 točke 
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Zap. št. 

4 

Število 

točk: 10 

PROCESI – DELOVANJE ŠOLE 

ŠOLA IMA DEFINIRANE PROCESE   

temeljne in podporne procese kot so: izobraževalni proces, delo referata, delo 

knjižnice idr., ki jih stalno izboljšuje; jasna organiziranost, delo na projektih 

(domačih in mednarodnih), prenavljanje programov, zagotavljanje in skrb za 

razvoj kompetentnih zaposlenih in zunanjih sodelavcev, proces nabave in 

ravnanje z viri idr. 

4.1 Šola ima določene procese po posameznih skupinah: procesi vodenja, 

procesi temeljne dejavnosti (pedagoška in raziskovalna), procesi povezani 

z odjemalci, podporni procesi in skupni/sistemski procesi, podprti s 

kazalniki uspešnosti in učinkovitosti in nedvoumno določene nosilce z 

opredeljenimi odgovornostmi kot tudi odgovornosti izvajalcev (predstaviti, 

pri tem naj bodo še posebej izpostavljen proces izobraževanja – pedagoški proces, 

razvoj in prenavljanje programov, delo na projektih, delovanje referata, delo 

knjižnice, idr.; predstaviti proces nabave in delo z dobavitelji, ki glede na kriterije 

ne sodijo v sistem javnega naročanja in kako ima šola določen postopek in 
odgovornosti za izpolnjevanje zahtev javnega naročanja) – 5 točk 

4.2 Šola zagotavlja in skrbi za razvoj kompetentnih zaposlenih in zunanjih 

sodelavcev (predstavitev pristopa podprtega z dokazi k pripravi letnega načrta 

usposabljanj, vključno z ugotavljanjem potreb po usposabljanju; prikaz števila ur 

usposabljanj na zaposlenega, višina finančnih sredstev za usposabljanje na 

zaposlenega na leto; izvajanje letnih razgovorov s strokovnimi delavci (tudi 

zunanjimi) in drugimi zaposlenimi, karierni načrti, spodbujanje ustvarjalnosti in 

inovativnosti, spodbujanje domače in mednarodne izmenjave, mobilnosti 

zaposlenih in zunanjih sodelavcev – Erasmus, domača in mednarodna sodelovanja 

v projektih in drugo, kadrovski načrt in ustreznost kadrovske strukture) – 5 točk 

Zap. št. 

5 

 

Število 

točk: 10 

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 

ŠOLA IMA VZPOSTAVLJEN SISTEM VODENJA KAKOVOSTI IN POTREBNE 
DOKUMENTE  

poslovnik kakovosti; samoevalvacijsko poročilo z akcijskim načrtom, 

spremljanje predlogov in pripomb ter njihovo udejanjanje; določene metode 

in postopke za spremljanje zadovoljstva ključnih deležnikov šole, stalne 

notranje evalvacije vseh procesov šole (vsaj 1-krat letno), pridobljena 

priznanja/certifikati na osnovi nacionalnih in mednarodnih standardov 

kakovosti, mednarodne akreditacije, nacionalna in mednarodna priznanja in 

nagrade šolam ter študentom, idr. 

5.1 Šola ima izdelan poslovnik kakovosti (predstaviti namen in način uporabe 

poslovnika kakovosti) – 1 točka 

 

5.2 Šola ima izdelano samoevalvacijsko poročilo z akcijskim načrtom (predstaviti 

namen in način uporabe) – 3 točke 

 

5.3 Šola ima opredeljen postopek za sprejemanje, obravnavanje in podajanje 

povratnih informacij v primeru podanih pobud, predlogov, pritožb (predstaviti 

razširjenost uporabe) –1 točka 

 

5.4 Šola sistematično vodi evidenco izboljšav (predstaviti razširjenost uporabe in 

učinke) – 1 točka 
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5.5 Šola ima vzpostavljen register tveganj za zmanjševanje ali preprečevanje 

pojavljanja potencialnih odstopanj (predstaviti razširjenost uporabe) – 2 točki 

 

5.6 Šola ima pridobljena priznanja in/ali certifikate nacionalnih in mednarodnih 

standardov kakovosti, mednarodne akreditacije, nacionalna in mednarodna 

priznanja in nagrade šolam ter študentom (predstaviti) – 2 točki 

Rezultati delovanja VSŠ 

Zap. št. 

6 

Število 

točk: 12 

KLJUČNI REZULTATI S TRENDI RAZVOJA 

ŠOLA ZA KLJUČNE REZULTATE IZKAZUJE UGODNETRENDE 

ključni rezultati vključujejo prikaz finančnih rezultatov, učinkovitost 

financiranja programov, zaposljivost in konkurenčnost diplomantov, učne 

izide in pridobljene kompetence vsaj za obdobje petih let, prikaz rezultatov – 

učinkov in koristi sodelovanja šole z drugimi organizacijami in inštitucijami 

oz. sodelovanje v nacionalnih ali mednarodnih projektih); prikazi naj 

vključujejo benchmarking z domačimi in tujimi izobraževalnimi institucijami 

 

6.1 Ključni finančni rezultati (prikaz prihodkov, odhodkov, presežka prihodkov nad 

odhodki, sredstva za razvoj, učinkovitost financiranja programov, sredstva 
pridobljena na trgu) – 3 točke 

6.2 Zaposljivost diplomantov(prikaz rezultatov zaposljivosti, ki naj vključuje vsaj 75 

% diplomantov v obdobju do šestih mesecev po diplomi, od pol do enega leta, več 

kot eno leto oz. podobna časovna obdobja; prikaz rezultatov tudi po strokovnih 

področjih – ali so zaposleni na svojem strokovnem področju za katerega so se 

izobraževali, ali na drugem oz. katerem in delež diplomantov, ki so se samozaposlili 

na svojem strokovnem področju z ustanovitvijo gospodarske družbe, odprtjem s.p., 
preko podjetniškega inkubatorja, idr. – 4 točke 

6.3 Konkurenčnost diplomantov(potrebe in povpraševanje po profilu diplomantov, 

ki jih je mogoče pridobiti iz podatkovnih baz Zavoda za zaposlovanje RS (za 

območno enoto, kjer s nahaja šola, če je dislocirana pa tudi za druge območne 

enote), kje se nahaja šola, po letih in sicer za obdobje zadnjih pet let.; prikaz 

zaposljivosti diplomantov v prvih treh letih po diplomi, glede na druge šole v 
Sloveniji z enakim oz. podobnim programom) – 4 točke 

6.4 Sodelovanje z drugimi organizacijami (predstaviti s katerimi organizacijami in 

koristi od tega sodelovanja – rezultati) – 1 točka 

 

Zap. št. 

7 

Število 

točk: 5 

USTREZNOST PROSTOROV IN OPREME  

ŠOLA IZKAZUJE USTREZNOST PROSTOROV IN OPREME 

prikazana je ustreznost prostorov in tehnična oprema šole, predavalnice, 

laboratoriji, knjižnica, dostopnost prostorov in opreme za študente s 
posebnimi potrebami idr. 

 

7.1  Šola izkazuje ustreznost prostorov in opreme (prikaz dejstev, ki podpirajo 

ustreznost) – 4 točke 

7.2 Varnost na šoli (rezultati, ki izkazujejo, da je poskrbljeno za varnost na šoli VZD) 

– 1 točka 
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Zap. št. 

8 

 

Število 

točk: 15 

UČNI IZIDI IN KOMPETENCE 

ŠOLA SPREMLJA UČNE IZIDE IN PRIDOBLJENE KOMPETENCE ŠTUDENTOV 
TER POMOČ ŠTUDENTOM V ČASU ŠTUDIJA, IZMENJAVE 

rezultati vključujejo prikaz primerjave načrtovanih in doseženih učnih izidov 

študentov in kompetenc diplomantov, napredovanje študentov po študijskem 

programu in trajanju študija, prikaz spremljanja kariernega razvoja 

diplomantov, svetovanje in pomoči pri iskanju zaposlitev doma in v tujini, 

organizacije praktičnega izobraževanja doma in v tujini, dodatna 

usposabljanja diplomantov za trg dela, vključevanje vabljenih predavateljev 

v izobraževalni proces iz gospodarstva, stalne notranje verifikacija in 
validacije – nadzor nad izpiti in izvedbo študijskih programov z evalvatorjem 

 

8.1 Primerjava načrtovanih in doseženih učnih izidov študentov (prikaz 

rezultatov glede na načrtovane učne izide) – 3 točke 

8.2 Primerjava načrtovanih in želenih kompetenc diplomantov (prikaz rezultatov 

ocene kompetenc, ki naj jih oceni vsaj 75 % diplomantov) – 4 točke 

8.3  Prehodnost študentov in trajanje študija (prikaz statističnih podatkov ) – 3 

točke 

8.4 Izmenjave študentov (število in trajanje po posameznih letih) – 2 točki 

8.5 Spremljanje kariernega razvoja diplomantov, svetovanje in pomoč pri 

iskanju zaposlitev doma in v tujini, organizacija praktičnega izobraževanja 

doma in v tujini, dodatna usposabljanja diplomantov za trg dela, 

vključevanje vabljenih predavateljevi z gospodarstva v izobraževalni 

proces, stalna notranja verifikacija in validacija, npr. nadzor nad izpiti in 

izvedbo študijskih programov z evalvatorjem (prikaz rezultatov) – 3 točke 

 

Zap. št. 

9 

Število 

točk: 5 

DRUŽBENA ODGOVORNOST IN VAROVANJE OKOLJA 

ŠOLA IZKAZUJE DRUŽBENO ODGOVORNOST IN ODGOVORNOST DO 

VAROVANJA OKOLJA 

rezultati učinkovitega obvladovanja stroškov (voda, energenti, ogrevanje, 
odpadki, …) in sodelovanja z družbenim okoljem (projekti) 

 

9. 1 Prikaz stroškov za vodo, energente, ogrevanje, odpadke po letih in ukrepi 

za zmanjšanje teh stroškov – 2 točki 

9.2   Drugi rezultati družbeno odgovornega delovanja (predstaviti npr. projekti 

dejavnosti, ki se neposredno ali posredno izražajo v vplivih na družbenem okolju v 
katerem šola deluje bodisi lokalno, nacionalno ali mednarodno) – 3 točke 

 

Zap. št. 

10 

 

Število 

točk: 13 

TRENDI ZADOVOLJSTVA IN STALNE IZBOLJŠAVE 

SPREMLJANJE TRENDOV ZADOVOLJSTVA DELEŽNIKOV ŠOLE 

rezultati zadovoljstva ključnih deležnikov – študenti, delodajalci, zaposleni in 
okolje; 
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STALNE IZBOLJŠAVE 

rezultati na vseh področjih delovanja šole potrjujejo uspešnost stalnih 
izboljšav 

 

10.1 Rezultati merjenja zadovoljstva študentov/diplomantov in izhajajoče 

izboljšave (prikaz rezultatov vsaj za obdobje petih let primerjalno s cilji in 

komentar uvedenih izboljšav; med podatki navesti delež sodelujočih 

študentov/diplomantov) – 4 točke 

10.2 Rezultati merjenja zadovoljstva zaposlenih in zunanjih strokovnih 

delavcev in izhajajoče izboljšave (prikaz rezultatov vsaj za obdobje petih let 

primerjalno s cilji in komentar uvedenih izboljšav; med podatki navesti delež 
sodelujočih) – 3 točke 

10.3  Rezultati merjenja zadovoljstva delodajalcev in izhajajoče izboljšave 

(prikaz rezultatov vsaj za obdobje petih let primerjalno s cilji in komentar uvedenih 

izboljšav; med podatki navesti število delodajalcev, ki so sodelovali s povratnimi 
informacijami) – 4 točke 

10.4 Rezultati merjenja zadovoljstva drugih deležnikov in izhajajoče izboljšave 

(prikaz rezultatov vsaj za obdobje petih let primerjalno s cilji in komentar uvedenih 

izboljšav; med podatki navesti število sodelujočih s povratnimi informacijami) – 2 
točki 

 

S podpisom zagotavljam, da so podatki v vlogi točni in verodostojni. 

 

 

Direktor(-ica)/Ravnatelj(-ica): 

 

Ime in priimek:        Datum: 

 

 

Podpis: 
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3 ZAKLJUČEK 

Diploma Skupnosti VSŠ za odličnost kot najvišje stanovsko priznanje Skupnosti VSŠ na 

področju doseganja odličnosti naj bo višjim strokovnim šolam izziv, da vsestransko, 

kritično evalvirajo svoje delovanje in rezultate, ki jih dosegajo. Na osnovi tako izvedene 

evalvacije naj načrtujejo svoje izboljševanje. Model odličnosti višjih strokovnih šol kot 

podlaga za podeljevanje diplom je bil pripravljen z namenom, da višjim strokovnim šolam 

poda širino okvira, ki se v odličnosti pričakuje. Lahko predstavlja tudi spodbudo, da na 

osnovi stanovsko  prepoznavne odličnosti poskuša svojo odličnost preveriti v okviru bodisi 

nacionalnega priznanja za poslovno odličnost (PRSPO), bodisi evropske nagrade za 

odličnost, ki temelji na modelu poslovne odličnosti EFQM. Kandidiranje za pridobitev 

diplome Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost naj bo pretehtana odločitev vodstva 

šole. Pisanje vloge pa naj se prepozna kot del aktivnosti samoevalvacije, ki je skrbno 

načrtovana in vključuje širok krog zaposlenih. 
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11. REZULTATI 

 
V tej točki želim predstaviti nekaj rezultatov, ki so plod aktivnosti po sistemu vodenja 

kakovosti v višjih strokovnih šolah. 

 

PONAVLJAJOČE SE NAPAKE PRI SISTEMIH VODENJA KAKOVOSTI V VIŠJIH 
STROKOVNIH ŠOLAH 

 

Napake: 

- Sistem vodenja kakovosti ni NAČIN ŽIVJENJA na šoli 

- Komisija za kakovost ne opravlja svojega dela (ne sodeluje pri postopkih uvajanja 

in zagotavljanja kakovosti – vodstvo naredi večino samo) 

- Poslovniki kakovosti ne vsebujejo vseh elementov 

- Zaposleni ne poznajo Poslovnika kakovosti 

- Zaposleni ne poznajo dovolj dobro vizije in še manj vedo ravnati pri svojem delu za 

doseganje vizije 

- Poslovnik kakovosti ne opredeljuje ključnih procesov 

- Samoevalvacijsko poročilo je le analiza ali pregled dela, ne pa osnova za 

načrtovanje, SWOT ANALIZA in vsebnost samih planov 

- Notranjih presoj se v glavnem ne opravlja 

- Ne anketira se vseh deležnikov šole, le študente in mogoče še zaposlene 

- Dolgoročnih planov je malo 

- Zapisi o letnih razgovorih so slabi 

- Šole ne izkazujejo vpetosti v okolje ali pa težko dokazujejo potrebnost šole v okolju 

- Delo na projektih je slabo 

- Povezanost s tujino je slabo (tako šola, predavatelji kot študenti) 

- Zaposljivost diplomantov se slabo spremlja (vpetost v okolje) 

- Spremljanje učnih izidov in pridobljenih kompetenc bi lahko bila boljša 

- Diplomske naloge niso poenotene 

- Organi šole včasih niso v skladu s predpisi (število, vključenost študentov) 

- Slabo delujejo študentski svet in zainteresiranost študentov je slaba za delo v 

organih 

- Predlogi za izboljšave se slabo zbirajo in nesistematično 

- Knjižnice niso povsod ustrezne (premalo gradiva), zunanje knjižnice 
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USPOSOBLJENI NOTRANJI PRESOJEVALCI – 2009, 2010 in 2011 

Zap. 

št. 

Višje strokovne šole Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto        

Skupno 

2011 

1 Abitura Celje 0 2 2 

2 Academia 1 0 2 3 

3 B&B Kranj 2 1 3 

4 B2 1 1 1 3 

5 Bic Ljubljana 2 0 2 

6 BIC Naklo 2 1 5 8 

           

7 

CPU Ljubljana   1                         

1 

8 EŠ Murska Sobota 4 3 1+2 10 

9 EŠ Novo mesto 2 3 4 9 

         

10 

FKPV Celje 0 1 1 

11 GEA College 0 1 1 2 

12 GRM Novo mesto 2 2 3 7 

13 IAM 1 0 3 4 

14 IC Geoss 0 1 1 

15 ICES 0 1 1 

16 INTER ES 1 0 1 

17 IZ Hera 1 0 1 

18 IZ Memory 3 0 3 

19 IZRAZ 2 0 2 4 

20 Lampret Consulting 1 0 1 

21 Leila 1 0 1 

22 Lesarska šola Maribor 2 2 4 

23 LU Litija 1 0 1 

24 Much 1 0 1 

25 PKŠ Celje 2 3 2 7 

26 Prometna šola Maribor 3 5 8 

27 Skupnost VSŠ RS 0 1 1 

28 ŠC Celje 0 2 2 

29 ŠC PET 2 0 2 

30 ŠC Postojna 1 2 3 

31 ŠC Ptuj 1 2 2 5 

32 ŠC Ravne 0 2 2 

33 ŠC Sežana 2 0 3 5 

34 ŠC Šentjur 3 0 3 6 

35 ŠC Škofja Loka 2 1 2 5 

36 ŠC Velenje 1 0 1 2 

37 ŠČ Novo mesto 1 1 2 

38 ŠČ Slovenj Gradec 3 2 4 9 

39 ŠHVU Celje 2 4 6 

40 TŠC Kranj 2 0 3 5 

41 TŠC Nova Gorica   3                         

3 

42 VSŠ GT Bled 2 3 5 

43 VSŠ GT Maribor 3 0 2 5 

44 IC Piramida   4                         

4 

         

45 

KGBL Ljubljana   1                         

1 
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Zap. 

št. 

Višje strokovne šole Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto        

Skupno 

2011 

         

46 

TŠC Maribor   2                         

2 

         

47 

IRC Ljubljana   2                         

2 

         

48 

ESIC Kranj   3   .                     

3 

        

49 

Zavod za šolstvo   1                         

1 

        

50 

Zavod IRC 1 1 2 4 

 SKUPAJ 61 48 63 172 

 

SEZNAM PREJEMNIKOV PRIZNANJA ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA VODENJA 
KAKOVOSTI V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH 

2010 

1. ACADEMIA MARIBOR, VSŠ 

2. BIC LJUBLJANA, VSŠ 

3. DOBA MARIBOR, VSŠ 

4. EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA, VSŠ 

5. LESARSKA ŠOLA MARIBOR, VSŠ 

6. ŠC SLOVENJ GRADEC, VSŠ 

7. TŠC NOVA GORICA 

 

2011 

1. LAMPRET CONSULTING, d.o.o., VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

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

    ŠOLA 

3. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR 

4. INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJEA,  LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

5. POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

6. EKONOMSKO-STORITVENI IZOBRAŽEVALNI CENTER KRANJ, VIŠJA STROKOVNA   

    ŠOLA 

7. PROMETNA ŠOLA MARIBOR, VIŠJA PROMETNA ŠOLA 

8. TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

9. ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

10. ŠOLSKI CENTER PTUJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

11. EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

12. ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

13. ŠOLSKI CENTER RAVNE, VIŠJA ŠOLA RAVNE  
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PREDLOG PODATKOV VIŠJEŠOLSKE PRIJAVNE SLUŽBE, KI SE LAHKO 

UPORABIJO V »MODELU ODLIČNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL« 

Z letošnjo, prvo izvedbo razpisa za »Diplomo Skupnosti višjih strokovnih šol RS« na osnovi 

»Modela odličnosti VSŠ« (v nadaljevanju »model«), se je na osnovi treh prejetih vlog 
pokazalo, da: 

- je največji izziv za višje strokovne šole pridobiti ustrezne podatke za primerjalno 

spremljanje svojega delovanja, ker vloge primerjav niso navajale. Primerjave s 

sorodnimi organizacijami doma in v tujini pa v vseh modelih odličnosti predstavljajo 

enega pomembnih elementov odličnosti. Osnovni namen primerjav je prav v 

evalvaciji vpeljanih pristopov in iskanje priložnosti za izboljšave;  

- so lastni cilji postavljeni za področja kazalnikov s katerimi se spremlja zadovoljstva 

študentov, zaposlenih delodajalcev, ni pa bilo navedenih lastnih ciljev, vezanih na 

kazalnike spremljanja učinkovitosti in uspešnosti delovanja šole oz. programa;  

- je še v preozkem smislu razumljeno področje »dejavnikov«, torej kako se določeni 

kazalniki, podatki in druga dejstva o delovanju šole (programa) uporabljajo za 

načrtovanje izboljšav ali novih pristopov (načinov delovanja), ki bodo vodili k 

vnaprej načrtovanim rezultatom (področje »rezultatov« v modelu); 

- je namen pisanja vloge prav v prikazu takih podatkov šole (na način, da so razvidni 

trendi in primerjave z lastnimi cilji in sorodnimi šolami), da se pokaže njihova 

medsebojna povezava in učinki, ki spodbudijo nova razmišljanja in ideje o 

izboljšavah. To pa pomeni, da   šola v vlogi podatke dejansko prikaže in se ne 

sklicuje na priloge v katerih je vrsta podatkov kot je to npr. pri različnih drugih 

ocenjevanjih in evalvacijah npr. NAKVIS.  

Posebej pa bi bilo smiselno razmišljati, da se v javnem sektorju, torej VSŠ, ki izobražujejo 

po javnoveljavnih študijskih programih, zagotovi celovito poročilo o delovanju višjih 

strokovnih šol  s strani MIZŠ (mogoče na pobudo Skupnosti VSŠ). To namreč razpolaga z 

vsemi potrebnimi podatki tako, da bi lahko pripravilo takšno poročilo in bi bilo razvidno 

kakšni so podatki za Republiko Slovenijo kot celoto, po posameznih programih, regijah ipd. 

Takšno poročilo bi imelo svojo vrednost tudi zato, ker  vse višje strokovne šole  svojih 

samoevalvacijskih poročil ne objavljajo na svojih spletnih straneh, niti ključnih kazalnikov 
kakovosti.  

Z namenom, da se na področju določenih podatkov, ki bi omogočili nekaj primerjav, je 

spodaj navedenih nekaj primerov podatkov, ki bi jih lahko zagotovila Višješolska prijavna 

šola. Z vidika »Modela odličnosti VSŠ« bi bili za posamezno študijsko leto za nivo države 

kot celote (če je možno tudi po statističnih regijah) zaželeni podatki: 

- število v 1. letnik vpisanih študentov v posamezen študijski program (posebej za 

redni in izredni študij, prvič vpisani, ponavljavci oziroma ponovno vpisani ) 

- število v 2. letnik vpisanih študentov v posamezen študijski program (posebej za 

redni in izredni študij, prvič vpisani, ponavljavci oziroma ponovno vpisani) 

- poprečen uspeh v 1. letnik vpisanih študentov za posamezen študijski program 

(posebej za redni in izredni študij) 

- število vpisanih študentov v 1. letnik  z opravljeno splošno maturo za posamezen 

študijski program (posebej za redni in izredni študij) 

- število vpisanih študentov v 1. letnik z opravljeno poklicno maturo za posamezen 

študijski program (posebej za redni in izredni študij) 

- število vpisanih študentov v 1. letnik  z opravljenim mojstrskim, delovodskim, 

poslovodskim izpitom ter 3-letnimi delo. izkušnjami in opravljenim preskusom 

znanja (ZVSI, 29.čl., 2. odstavek) za posamezen študijski program (posebej za 

redni in izredni študij) 

- Delež zasedenosti vseh razpisanih vpisnih mest po programih (posebej za redni in 

izredni študij) 

- število diplomantov v posameznem študijskem programu. 

Za primerjave je v modelih odličnosti pričakovano, da odlične organizacije znajo pridobiti 

podatke za primerjavo in najti pristope do virov (statističnih) podatkov v sami državi in 
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drugih državah, tujih združenjih, organizacijah,  ki take podatke imajo (interes vodstev v 

odličnih organizacijah  je zelo izrazit). Ravno po tem se tudi odlične organizacije razlikujejo 
od poprečnih.  

Komisija ocenjevalcev (po abecedi): 

Marija Sraka 

Branko Škafar 

Tatjana 

Žagar 

 

Na koncu pa še enkrat omenim pomemben rezultat. To je, da imamo že višjo strokovno 

šolo, ki je prejela Diplomo skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost. Verjamem, da bodo 

med prejemniki tega najvišjega priznanja Skupnosti višjih strokovnih šol kmalu tudi 
nekatere druge višje strokovne šole. 
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12.  ZAKLJUČEK 

Namen monografije je predstaviti pot v višjih strokovnih šolah v Sloveniji, od leta 2008 do 

2017, na področju kakovosti, ob tem pa predstaviti večino dokumentov, ki so ob tem 
nastali.  

Korist monografije je tudi v tem, da tistim, ki šele stopajo po poti zagotavljanja kakovosti 

ali pa ga nadgrajujejo in odličnosti, da v njej najdejo veljavne dokumente sistema vodenja 

kakovosti in modela odličnosti z napotki, ki jim lahko pravimo tudi orodja kakovosti. 

Upam, da bodo višje strokovne šole predstavljena orodja uporabljala, saj predstavljajo 

pomoč pri obstoju in razvoju višje strokovne šole. V kolikor pa bodo orodja koristna pa je 

seveda odvisno predvsem od vodstva višjih strokovnih šol. Orodja pravilno zaživijo šele, 
če postanejo način življenja višje strokovne šole.                                                                                                    
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13.  VIRI  

- gradiva iz projekta Impletum, aktivnost 9 

- gradiva nastala v okviru Skupnosti višjih strokovnih šol 
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