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Dr. Maja Makovec Brenčič, 
ministrica 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Višje strokovne 
šole so s svojim 
delovanjem, ki 
ga že od samega 
začetka zaznamuje 
in definira tesna 
povezanost z 
gospodarstvom, 
ključnega pomena 
za prepoznavo, 
kaj gospodarstvo 
potrebuje in 
pričakuje od 
diplomantov. 

Že Platon je dejal, da je najpomembnejši del vsakega 
opravila njegov začetek. Začetek, ki mora biti skrbno 
premišljen in podprt z dobro mero navdušenja, obenem 
pa mora presegati okvir danega in stremeti k odličnosti. 
Pred 20 leti se je na tak način začela zgodba višjega stroko-
vnega izobraževanja v Sloveniji. Višje strokovne šole so s 
svojim delovanjem, ki ga že od samega začetka zaznamuje 
in definira tesna povezanost z gospodarstvom, ključnega 
pomena za prepoznavo, kaj gospodarstvo potrebuje in 
pričakuje od diplomantov. Višje strokovne šole in podjetja 
so postala soodgovorna za razvoj diplomantov – za razvoj 
ustreznih sposobnosti, za pridobljeno strokovno znanje 
in razvite kompetence, ki pripomorejo pri ohranjanju in 
krepitvi njihove zaposljivosti. Rezultat tega sodelovanja je 
visoka zaposljivost višješolskih diplomantov. 

Lahko smo izjemno ponosni: na številne uspešne diplo-
mante, na šole, ki so pokazale kakovost in zrelost ob preda-
janju strokovnih znanj študentom, pa tudi na delodajalce 
in njihove mentorje, ki se zavedajo pomembnosti in nuj-
nosti medsebojnega sodelovanja. 

KAKOVOST IN ZAPOSLJIVOST – 
TEMELJA PRIHODNOSTI 

Višješolsko strokovno izobraževanje  je kot del terciarnega 
izobraževanja še posebej striktno zavezano h kakovostne-
mu delu na vseh ravneh. Tudi tukaj višje strokovne šole 
zavzeto zrejo naprej, saj ne želijo biti »zgolj kakovostne«, 
temveč tudi prepoznane širšemu okolju kot odlične. In to 
ne zgolj na nacionalni, pač pa tudi na mednarodni ravni. 
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport si bomo 
skupaj s šolami prizadevali vedno znova izboljševati po-
goje za kakovostno delo, da bodo diplomanti in obenem 
delodajalci lahko (p)ostajali konkurenčni kjerkoli.     

Ob tej pomembni prelomnici čestitam ravnateljem, pre-
davateljem, študentom, strokovnim delavcem, mentorjem 
in vsem ostalim, ki ste na svoj način prispevali h kakovosti 
in uspehu višjega strokovnega šolstva v Sloveniji. Veliko 
dela je bilo že opravljenega in številni izzivi so še pred 
nami. Prepričana sem, da bodo tudi ti uspešno premagani. 
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20 LET VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI
POGLED SKOZI ČAS 

1993
December – sprejet Zakon o visokem šolstvu, po katerem med visokošolske zavode spadajo univerze, fakultete, umetniške 
akademije in visoke strokovne šole.

1996
Februar – sprejet tako Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki je omogočil podlago 
za ustanovitev višjih strokovnih šol in sprejemanje študijskih programov, kot Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (ZPSI) kot krovni zakon za področje višjega strokovnega izobraževanja. 

Marec – sprejet Sklep o merilih za postavitev javne mreže višjih strokovnih šol. Strokovni svet Republike Slovenije 
za poklicno in strokovno izobraževanje predlaga splošne dele in določi posebne dele prvih višješolskih programov 
elektronika, elektroenergetika, gostinstvo in turizem, strojništvo. Objava razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje 
v študijskem letu 1996/1997 v časopisu Delo.

April – prvi informativni dan.

Junij – sprejeta Odredba o izobrazbi predavateljev višjih šol in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem 
izobraževanju.

September – sprejeti: Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje 
strokovne šole, Pravilnik o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah, Pravilnik o ocenjevanju znanja, javnih listinah 
in vodenju evidenc v višjih strokovnih šolah.

Oktober – objavljena Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe za programe 
elektronika, elektroenergetika, gostinstvo in turizem, strojništvo in vpis prvih študentov v višje strokovne programe v 
študijskem letu 1996/1997.

1998
December – podelitev prvih diplom diplomantom prvih petih višjih strokovnih šol v Narodni galeriji v Ljubljani.

2000
Januar 2000 – objava prvega skupnega razpisa v tiskani obliki za študijsko leto 2000/2001.

2002
Januar 2002 – začetek delovanja Višješolske prijavne službe (VPS) na Šolskem centru Celje.

2003
Junij – objavljena Uredba, po kateri se za izvajanje upravnih nalog na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport oblikuje 
Direktorat za srednje in višje šolstvo.

2004
Julij – sprejet nov Zakon o višjem strokovnem izobraževanju.

2005
April – ustanovljena Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije.

November – sprejeta nova Izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov in priloga izhodišč Merila za kreditno 
vrednotenje višješolskih študijskih programov po ECTS.

2006
2005–2006 – poteka EES projekt Prenova in dopolnitev programov višjih strokovnih šol. 

2007
Oktober – Skupnost VSŠ se je vključila v organizacijo EURASHE kot polnopravna članica.

2008
April – Ministrstvo RS za šolstvo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih 
programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2008–2011 – IMPLETUM.

Oktober – začetek izvajanja prenovljenih programov.

Temelje za razvoj višjega strokovnega šolstva v Sloveniji so predstavljali Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 
Bela knjiga in Zakon o visokem šolstvu, ki se je začel uveljavljati v letu 1994. Med drugim je uvedel visokošolske strokovne 
in hkrati ukinil dotedanje višješolske programe, ki so se izvajali na univerzah in omogočali neposredni prehod v tretji 
letnik univerzitetnega programa. Višje strokovne šole pa so nastale na novo z novimi študijskimi programi, na pobudo 
in kot odgovor na potrebe gospodarstva po krajših, izrazito praktično usmerjenih programih.
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PROGRAM PHARE IN PRIPRAVA NOVIH 
VIŠJEŠOLSKIH STROKOVNIH PROGRAMOV 

Glede na interes slovenskega 
gospodarstva in nastalo 
praznino v višješolskem 
strokovnem izobraževanju 
smo skupaj s socialnimi 
partnerji v okviru programa 
Phare pripravili štiri 
višješolske programe.

Kot država kandidatka za članstvo v EU je Slovenija oktobra 
1992 postala upravičena do predpristopne finančne 
pomoči iz programa Phare. V procesu pridruževanja EU 
je Phare zagotavljal tudi tehnično pomoč, prenos znanja in 
izkušenj na podlagi dvostranskega sodelovanja z drugimi 
evropskimi državami. 

Preko programa Phare se je v letu 1995 v prenovo poklicnega 
in strokovnega izobraževanja vključila tudi Evropska 
unija, in sicer je bil razpisan Program Phare za preobrazbo 
sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v 
Sloveniji (VET PMU) – reforma izobraževalnega sistema. 
Glede na interes slovenskega gospodarstva in nastalo 
praznino v višješolskem strokovnem izobraževanju smo 
skupaj s socialnimi partnerji v okviru programa Phare 
pripravili štiri višješolske programe.

Janez Šolar s Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, 
Alojz Razpet s Šolskega centra Celje, Drago Simončič s 
Šolskega centra Novo mesto, Milan Meža s Šolskega centra 
Velenje in Milan Stebernak z ELES-a smo vstopili v zgodbo 
razvoja novega višjega strokovnega šolstva v Sloveniji 
kot koordinatorji programa Phare leta 1995. Vodili smo 
razvoj novih višješolskih strokovnih izobraževalnih 
programov elektronika, energetika, gostinstvo in turizem 
ter strojništvo. Pri pripravi programov smo sodelovali z 
domačimi in tujimi strokovnjaki, socialnimi partnerji in 
delodajalci. Razvoj je potekal po fazah, in sicer je bilo treba 
najprej pripraviti analizo potreb in nove nomenklature 
poklicev, pripraviti splošni del programa in katalogov 

znanj za posamezne predmete ter praktično izobraževanje, 
izdelati primerljivost programov s podobnimi v državah 
EU, opraviti izobraževanje učiteljev in koordinatorjev 
programa, pripraviti posodobitev opreme in tehnologije.

Pri pripravi novih višješolskih strokovnih 
izobraževalnih programov smo upoštevali:

• izhodišče za pripravo novih programov morajo biti nove 
nomenklature poklicev (današnji poklicni standardi);

• da so vsebine vseh predmetnih področij usmerjene v 
prakso in temeljijo na ciljno usmerjenih katalogih znanj;

• pri pripravi programa morajo sodelovati strokovnjaki iz 
gospodarstva, srednjih šol in fakultet;

• šola mora izobraževati nove diplomante skupaj z 
gospodarstvom, vsak študent mora v času študija opraviti 
40 % programa ali 800 ur praktičnega izobraževanja v 
gospodarstvu;

• seminarske naloge in praktične diplomske naloge 
nastajajo v času praktičnega izobraževanja v podjetju na 
osnovi spoznavanja potreb in problemov podjetja;

• primerljivost z izobraževalnimi programi v državah EU 
in partnerstvo s šolami;

• imenovani predavatelji so strokovnjaki z dolgoletnimi 
praktičnimi izkušnjami in pedagoškimi kvalitetami;

• hitro prilagajanje in odzivanje na potrebe gospodarstva;

• nove višje šole nastajajo izven univerzitetnih središč - 
bližje potrebam gospodarstva;

• trajanje študija je dve leti in načini izvajanja so predavanja, 
seminarske vaje in laboratorijske vaje;

• predmetniki se glede na posamezne programe razlikujejo, 
vendar so v osnovi pri vseh programih predmeti razdeljeni 
v 4 skupine, in sicer skupni strokovni predmeti, temeljni 
strokovni predmeti, posebni strokovni predmeti in 
praktično izobraževanje.
Zasnova višješolskih študijskih programov izhaja iz zahtev 
po povezovanju razvoja stroke in dela. Programi izhajajo 

iz modernih didaktičnih teorij, ki priporočajo prepletanje 
učno-ciljnega in učno-vsebinskega načrtovanja ter 
zagotavljajo optimalno povezavo strokovno-teoretičnega 
in praktičnega znanja. Ti programi omogočajo uporabo 
teoretičnega znanja in znanstvenih metod pri reševanju 
problemov operativnega praktičnega dela pri vodenju in 
organizaciji delovnih procesov. Povezava teorije in prakse 
teži k uveljavitvi modernega izobraževalnega koncepta, 
ki pridobivanje znanja, razvoj sposobnosti in poklicne 
identitete povezujejo z reševanjem praktičnih problemov 
med študijem.

Postali smo del evropskega visokošolskega sistema, in 
sicer kot kratko visokošolsko izobraževanje (SCHE – 
short cycle higher education), to je 2-letno strokovno 
izobraževanje.

Projekt PHARE - ekipa višješolcev v šoli za ravnatelje

VPS - Alenka Kralj, MŠŠ - Tatjana Debevc in Duša Marjetič
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ZAČETKI IZVAJANJA VIŠJEŠOLSKIH STROKOVNIH 
PROGRAMOV 
V študijskem letu 1996/97 smo začeli na petih – 
štirih javnih in eni zasebni – na novo ustanovljenih 
višjih strokovnih šolah poizkusno izvajati naslednje 
višješolske strokovne programe:

1. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, 
program gostinstvo in turizem;
2. Izobraževalni center Elektro Slovenije,
Višja strokovna šola, program elektroenergetika;
3. Šolski center Celje,
Višja strokovna šola, program strojništvo;
4. Šolski center Novo mesto,
Višja strokovna šola, program strojništvo;
5. Šolski center Velenje,
Višja strokovna šola, program elektronika.

Javne višje strokovne šole, razen Višje strokovne šole 
za gostinstvo in turizem Bled, so bile ustanovljene kot 
organizacijske enote šolskih centrov. Ta oblika se je skozi 
čas pokazala kot prednost, saj so višje strokovne šole 
v šolskih centrih postale del strokovne izobraževalne 
vertikale, pri čemer so bolje izkoriščene prostorske 
kapacitete, specialna učna tehnologija in kader, kar je 
še posebej prednost na področju tehniških študijskih 
programov.

Poseben poudarek je potreben pri predavateljskem kadru 
oz. imenovanju predavateljev. Ti morajo izkazovati 
posebne dosežke na pedagoškem in strokovnem 
področju, ki ga pokrivajo v okviru izvajanja študijskega 
programa. Poudarek je predvsem na njihovih praktičnih 
in projektnih izkušnjah v gospodarstvu. Zato prihaja 
dobršen del predavateljev iz gospodarstva.

Višje strokovne šole smo od ustanovitve leta 1996 pa do 
leta 2004 spadale na Ministrstvo za šolstvo, znanost in 
šport pod Urad za višje strokovno in visoko šolstvo, v 
okviru katerega je deloval Oddelek za višje šolstvo. Junija 
2003 pa je vlada sprejela Uredbo, po kateri se za izvajanje 
upravnih nalog na Ministrstvo za izobraževanje, kulturo 
in šport oblikuje Direktorat za srednje in višje šolstvo 
in s tem so višje šole premestili iz Sektorja za visoko 
šolstvo k srednjemu šolstvu. V letu 2004 smo z delitvijo 
enega ministrstva dobili dve, in sicer Ministrstvo za 
izobraževanje, kulturo in šport ter Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo. V istem letu smo dobili 
tudi samostojni Zakon o višjem strokovnem izobraževanju 
(ZVSI).

Otvoritev VSŠ na ŠC Celje, oktober 1996, minister za šolstvo in šport, dr. Slavko Gaber

RAZVOJ VIŠJEGA strokovnega ŠOLSTVA v 
sloveniji
Z našimi prvimi diplomanti pa se je odprlo vprašanje 
o nadaljevanju študija na visokih strokovnih šolah. 
Pojavil se je problem prehodnosti na visoko šolstvo oz. 
priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Visoke 
strokovne šole diplomantom višjih strokovnih šol, ki 
so želeli nadaljevati s svojim izobraževanjem na visoki 
strokovni šoli, praviloma niso priznale pridobljenih znanj. 
Sodelovanje s šolami v tujini pa je pokazalo, da v državah 
EU naši diplomanti dosežejo več priznanih kreditnih točk 
in s tem tudi ugodnejše pogoje prehoda. Višje strokovne 
šole smo se morale dodatno angažirati in dokazovati s 
svojim kakovostnim delom in dosežki, da smo z dogovori 
s posameznimi visokimi šolami zagotovili prehodnost 
po merilih za prehode. Primerljivost z visokim šolstvom 
pa smo dosegli z umestitvijo višjega šolstva v sistem 
zunanje evalvacije in uvajanjem sistema ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti. Na področju kakovosti je zvezo 
med višjim in visokim šolstvom zagotavljala Komisija za 
zunanje evalvacije pri Svetu za visoko šolstvo oz. današnja 
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu (NAKVIS), katere naloga je izvajanje 
zunanje evalvacije.

Veliko zanimanje za višješolski študij je v prvem desetletju 
spodbudilo rast teh šol – število zasebnih šol je dohitelo 
število javnih. Vedno večje število višjih strokovnih šol, 
koncentriranih na nekaj programov, je ogrozila razvoj 
kakovostnega višjega šolstva. Po desetih letih delovanja 
smo imeli v Sloveniji že 51 višjih strokovnih šol, in sicer 
24 javnih ter 27 zasebnih. Število študentov je naraščalo 
do študijskega leta 2009/2010, ko smo dosegli največje 
število vpisanih študentov, to je 16.973, nato pa je začelo 
padati. V letu 2002 smo realizirali pobudo ravnateljev, 
da zagotovimo enotne razpisne in vpisne postopke 
kandidatom za vpis v višje strokovne šole, ki so primerljivi 
z visokošolskimi. Zato smo ustanovili Višješolsko prijavno 
službo, ki jo od vsega začetka izvaja Šolski center Celje.

Skupni evropski izobraževalni trg in trg delovne sile 
potrebujeta diplomante s primerljivim znanjem. Zato 
so evropske države sprejele odločitev, da bodo prenovile 
svoje izobraževalne sisteme na vseh nivojih, tako da 
bodo ti med seboj kar najlažje primerljivi. Tako smo tudi 
naše višješolske programe v letu 2007 v okviru projekta 
Impletum prenovili in ovrednotili s kreditnimi točkami 
po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), in 
sicer s 120 kreditnimi točkami. Študentom in zaposlenim 

je tako omogočena prenosljivost kreditnih točk in 
mednarodna mobilnost, saj je stopnja izobrazbe ustrezno 
priznana in ovrednotena. 

Po letu 2005 se je v višjem strokovnem šolstvu pojavil 
problem fiktivnega vpisa. Kot »redni« študenti višjih 
strokovnih šol so se vpisovali študenti visokega šolstva 
brez statusa rednih študentov, absolventi in brezposelni 
diplomanti – pri čemer so iskali socialni status oz. pogoje 
za opravljanje dela preko študentskih servisov, niso pa 
opravljali študijskih obveznosti. Ta problem smo poskušali 
rešiti preko vpisnih postopkov, sistemom financiranja (po 
prehodnosti) in na koncu s spremembo zakona (ZVSI) v 
letu 2013. Eden izmed predlogov je bil poenotena centralna 
evidenca študentov, vendar ta predlog ni bil izveden, saj 
imajo v visokem šolstvu sistem eVŠ, višješolski študentje 
pa spadajo v CEUVIZ.

V aprilu 2005 je bila ustanovljena Skupnost višjih 
strokovnih šol Republike Slovenije,  katere poslanstvo je 
zastopanje pogledov višjih strokovnih šol in višješolskih 
strokovnih programov v nacionalnem in mednarodnem 
visokošolskem prostoru. Na področju mednarodnega 
sodelovanja in povezovanja v Evropskem prostoru 
visokošolskem prostoru so se začele Skupnosti odpirati 
nove poti z zaposlitvijo sekretarke Skupnosti Alicie 
Leonor Šauli Miklavčič in včlanitvijo Skupnosti VSŠ v 
EURASHE. Skupnost je polnopravna članica postala v 
oktobru 2007. EURASHE je evropsko združenje visokega 
strokovnega šolstva in ima pomembno mesto in vpliv na 
evropsko politiko izobraževanja, saj je tudi ena izmed 
EU4 organizacij, ključnih za razvoj in izvedbo bolonjskega 
procesa. Že v letu 2011 ima Skupnost VSŠ 2 predstavnika 
v Svetu EURASHE, pet glasov v Skupščini EURASHE, 
smo aktiven partner pri izvajanju projektov in študij, 
aktivno sodelujemo v štirih od šestih delovnih skupin 
znotraj EURASHE in v Upravni odbor EURASHE je bila 
izvoljena kot prva ženska predsednica Skupnosti VSŠ 
Zdenka Steblovnik Župan. 

Ob 20-letnici višjega strokovnega šolstva v sistemu 
višješolskega izobraževanja deluje 50 višjih strokovnih šol, 
in sicer 30 javnih ter 20 zasebnih. 

Alojz Razpet,
predsednik Skupnosti VSŠ
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Kakšna je dodana vrednost 
višješolskega študija?

Leta 1996 so se v šolskem prostoru ponovno pojavili 
študijski programi višjega strokovnega izobraževanja 
kot posledica potreb trga dela po kadru, ki se nahaja 
med srednjo strokovno in visoko izobrazbo, z znanji 
in veščinami, prilagojenimi potrebam delodajalcev in 
razvoju posameznikov.

Kar nekaj časa je poteklo in veliko razprav, študij in evalvacij 
je bilo potrebnih, preden je bila sprejeta odločitev o uvedbi 
te oblike študija. Center RS za poklicno izobraževanje se je 
že takoj po svoji ustanovitvi skupaj s socialnimi partnerji 
pojavil kot nosilec uvedbe tega segmenta izobraževanja. 
Izziv je bil še večji, saj višje strokovno izobraževanje v 
sistemu pokriva poklicno in strokovno izobraževanje in 
je istočasno del visokega izobraževanja. Mreža izvajalcev, 
programska ponudba in interes po višješolskih študijskih 
programih so hitro naraščali, zato je ministrstvo pripravilo 
samostojni Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, ki 
je s časom doživel nekaj dopolnitev. 

Kaj je dejansko bila in še vedno je dodana vrednost 
višješolskega študija? To, da so vsi študijski programi 
pripravljeni na osnovi poklicnega standarda in da se velik 
del študija izvaja na delovnem mestu pri delodajalcu in v 
realni sferi dela. To pa omogoča študentu, da skozi študij 
lahko rešuje konkretne probleme in pridobi ustrezna 
znanja, veščine in kompetence, potrebne za svoje delo. 
Delodajalcu pa omogoča, da spozna študenta kot bodočega 
delojemalca. Lahko bi trdili, da pride do obojestranske 
koristi. Prednost višješolskega študija je tudi v tem, da 
so predavatelji akreditirani strokovnjaki iz podjetij, ki 
opremijo študente z najsodobnejšimi spoznanji iz stroke. 
Prav tako se je v tem segmentu pojavila pestra privatna 
iniciativa, ki je obogatila že tako bogat šolski prostor in 
vnesla pozitivno konkurenco. Tak pristop pa izžareva 
usmeritve in dogovorjene skupne cilje, ki si jih je postavila 
Evropska unija, da bi dobili visoko izobražen kader, ki je 
pripravljen za vstop na trg dela in ima take kompetence, 
veščine in znanja, ki mu omogočajo vseživljenjsko učenje 
in karierno napredovanje. Da so višješolski diplomanti 
cenjeni, se lahko vidi tudi iz tega, da se na trgu dela 
uspešno uveljavljajo.

Elido Bandelj, 
direktor CPI

“Kaj je dejansko bila in še 
vedno je dodana vrednost 
višješolskega študija? To, 
da so vsi študijski programi 
pripravljeni na osnovi 
poklicnega standarda in da 
se velik del študija izvaja 
na delovnem mestu pri 
delodajalcu in v realni sferi 
dela.”

Eno od temeljnih poslanstev Gospodarske zbornice 
Slovenije je skrb za usposabljanje in izobraževanje kadrov, 
ki jih potrebuje slovensko gospodarstvo tako danes, 
kot v prihodnjih letih. Zato je v izobraževalni sistem 
vpeta na več načinov: spremlja izobraževalne potrebe v 
gospodarskih družbah, je sama izvajalka številnih oblik 
usposabljanja in ima center, ki izvaja tudi javno veljavne 
izobraževalne programe. 

“Diplomanti višjih strokovnih 
šol so zaposljivi” 

Med njenimi ključnimi nalogami je aktivno sodelovanje 
pri pripravi zakonskih podlag in spremljanje rezultatov 
izobraževalnih procesov na vseh ravneh. V zadnjem 
času posebno pozornost namenjamo prav razvoju 
poklicnega in strokovnega izobraževanja.  kjer ima višje 
strokovno izobraževanje posebej pomembno vlogo. Z 
zadovoljstvom ugotavljamo, da je našlo svoje stalno mesto 
v izobraževalnem sistemu, da v zadnjih desetih letih beleži 
konstanten, skoraj 15%  delež med vsemi študenti in da  
je v primerjavi z visokošolskimi študiji zelo uspešna tudi 
po številu diplomantov. Višje strokovno izobraževanje 
je najbolj tesno povezano z gospodarstvom. Diplomanti 
višjih strokovnih šol so zaposljivi in zanesljivo opravljajo 
pomembno poslanstvo. V večjih gospodarskih družbah 
zasedajo mesta srednjega menedžmenta, pripravljeni pa 
so tudi za uresničevanje podjetniških idej. Želimo si, da 
bi bilo v Sloveniji podjetnosti in podjetništva še več, ker 
so prav mala in srednja podjetja generatorji novih idej 
in novih delovnih mest. Posebej za mlade je tu še veliko 

ustvarjalnega prostora, na nas pa je odgovornost, da v 
sodelovanju z državo pripravimo boljše pogoje za to, da 
bodo podjetja lahko nastajala in obstala na sedanjem 
globalnem trgu. 
Pričakujemo industrijski preporod, ki se kaže predvsem v 
tem, da se proizvodnja iz vzhoda vrača v države EU, tudi k 
nam, vendar zahteva bolj izobražene in bolje usposobljene 
kadre za obvladovanje tehnologij, ki prihajajo. Med 
12 ključnimi ukrepi za industrijski preporod jih je pet 
neposredno ali vsaj posredno povezanih z izobraževanjem. 
To so: ustreznejša štipendijska politika, izobraževanje 
kadrov na vseh ravneh skladno s potrebami delodajalcev, 
prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo, 
digitalizacija industrije (in tudi izobraževanja) ter 
pametno usmerjanje razvojnih sredstev (kjer bo industrija 
aktivna v vlogi oblikovanja vsebin razpisov).

Pričakujemo, da se bo tudi višje strokovno izobraževanje 
vključilo v te procese in izkoristilo nove priložnosti, kot to 
dokazuje v teh dvajsetih letih uspešnega razvoja.
Vsem šolam, strokovnim delavcem, predavateljem, 
mentorjem in študentom čestitam za opravljeno delo in 
želim uspešno delo še naprej.

Mag. Samo Hribar Milič
Generalni direktor GZS

Diplomanti višjih strokovnih 
šol so zaposljivi in zanesljivo 
opravljajo pomembno 
poslanstvo. V večjih 
gospodarskih družbah 
zasedajo mesta srednjega 
menedžmenta, pripravljeni 
pa so tudi za uresničevanje 
podjetniških idej.
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Če nismo ravno v toku stvari, nas obletnice rade 
presenetijo. Že dvajset let! S človeškimi merili bi lahko 
rekli, da so naše višje strokovne šole zdaj v samem cvetu 
mladosti in vitalnosti. Moj neposredni stik z njimi pa 
sega daleč nazaj, v čas njihovega rojstva, nemara bi lahko 
celo rekel, da sega v čas njihovega spočetja.  Rad slišim o 
njihovih sedanjih uspehih in razvoju, a ob tem se skoraj 
vedno spominjam tudi začetnih korakov, ki nikakor niso 
bili niti lahki niti enostavni.

Začetni koraki višjega 
strokovnega izobraževanja

Na področju terciarnega izobraževanja je bil prvi korak 
narejen leta 1993, ko je dozorela in se uveljavila zamisel, 
da visoko šolstvo bifurkiramo, kot se temu reče s 
strokovnim izrazom: razvejanje študija na univerzitetne in 
visokošolske strokovne programe. Toda že prve izkušnje 
so pokazale, da to ni zadostna rešitev. Visokošolski 
strokovni programi so se spričo razmer razvijali v  senci 
univerzitetnih in včasih so doživljali usodo, ki je nekoliko 
spominjala na Pepelko.

Prakse, ki smo jih poznali iz širšega sveta, so nakazovale, 
da bi bilo treba iskati še tretjo »vejo« terciarnega 
izobraževanja – časovno krajšo, z bolj izrazito praktično 
komponento in z bolj neposredno navezavo na prakso v 
gospodarstvu. V preteklosti smo že poznali višje šole, ki 
pa so bile praviloma članice ene ali druge univerze in za 
katere je bilo videti, da so višje šole predvsem zaradi tega 
in toliko časa, dokler si ne pridobijo »akademske avreole« 
–  takrat so postale fakultete. Nove višje strokovne šole 
bi bilo tega treba obvarovati od samega začetka in jim 
omogočiti udejanjanje in promocijo lastne identitete.

Videti je, da jim je to relativno dobro uspelo. Jubilej 
zaokrožuje širitev in uveljavljanje tega dela izobraževalnega 
sistema, ki je pomembno prispeval k povečanju deleža 
prebivalstva s terciarno stopnjo izobrazbe in zmanjšal 
zaostanek za nekaterimi drugimi državami. Zato je v 
resnično veselje pogledati dvajsetletno jubilantko in 
ji zaželeti še veliko uspeha na njeni nadaljnji poti – k 
tridesetletnici.

dr. Pavel Zgaga,
državni sekretar MIZŠ (1993–1999)

in minister MIZŠ (1999–2000)

“Visokošolski strokovni programi so se spričo razmer razvijali 
v senci univerzitetnih in včasih so doživljali usodo, ki je 
nekoliko spominjala na Pepelko.”

KONTROVERZNI POLOŽAJ VIŠJIH 
STROKOVNIH ŠOL
Ideja o današnjih višjih strokovnih šolah je bila zasnovana 
leta 1992 v programskem dokumentu Sistemsko urejanje 
poklicnega izobraževanja (Medveš, Muršak, 1992), 
ki je bil pripravljen za razpravo o reformi poklicnega 
in strokovnega izobraževanja na posvetu relevantnih 
socialnih partnerjev leta 1992 v Poljčah. To je čas, ko se je 
prenavljalo tudi univerzitetno izobraževanje, ki ga na novo 
uredi visokošolski zakon 1993, v katerem sta dve bistveni 
strukturno-sistemski novosti: odpravi se dvoletno prvo 
stopnjo univerzitetnega študija in po evropskih zgledih 
uvede triletne visoke strokovne šole. Ideja o višjih šolah 
(v programskem dokumentu se omenjajo celo visoke 
strokovne šole), raste torej istočasno kot nova sistemska 
zamisel univerzitetne vertikale, vendar paralelno in 
ločeno od nje. V besedilu dokumenta za Poljče 1992 se 
govori celo o višjih poklicnih šolah, kar vsaj na simbolni 
ravni pomeni nekakšno distinkcijo do visokih strokovnih 
šol, ki so nastajale z zakonom o visokem šolstvu 1993. Šele 
pozneje pri nastajanju zakonodaje 1996 se uveljavi pojem 
višje strokovno šolstvo v pomenu nadgradnje srednjega 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zamisel se 
je opirala na mednarodne primerjave ter na kadrovske 
potrebe sodobno organizirane proizvodnje in javnega 
sektorja, ki terjajo poklicne profile na ravni obratnih 
inženirjev, višjih tehnikov ter njim ustreznih poklicev 
v administraciji, zdravstvu in drugih javnih službah. 
Nedvoumno je izražena opredelitev, da je višje strokovno 
izobraževanje neuniverzitetno izobraževanje, čeprav je že 
izvorno predvidena tudi možnost, da bi ga izvajale tudi 
univerze ali visoke šole. Težave s poimenovanjem, ali gre za 
višje poklicne ali višje strokovne šole, nekako nakazujejo 
(v nekaterih krogih še ne preseženo) dilemo, da gre v 
začetku terciarnega izobraževanja za pretirano gnečo šol 
in programov. Od tod potreba po iskanju specifik, ki so 
že danes prisotne, tudi z uvedbo bolonjskega sistema, ki je 
ohranil binarno ureditev prve stopnje. Priznati je treba, da 
so si opredelitve nalog višjih in visokih strokovnih šol zelo 
sorodne in ne vedno povsem razpoznavne. 

“Ideja o višjih šolah, raste torej istočasno kot nova sistemska 
zamisel univerzitetne vertikale, vendar paralelno in ločeno
od nje.”

Dilema je resna in za višje strokovno izobraževanje lahko 
usodna. Pa ne zato, ker bi bil dolgoročno lahko celo 
ogrožen njihov obstoj, temveč zato, ker bi se morala višja 
strokovna šola v programskem smislu »umikati« visokemu 
strokovnemu izobraževanju. Že povsem na začetku je 
bilo prisotno takšno breme »umikanja«, ki ni bilo vedno 
koristno za nastajajoče višješolske programe. 
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Najbolj jasna distinkcija do univerzitetnega sistema 
je bila izražena v zasnovi same ideje in tudi pozneje v 
izhodiščih za pripravo izobraževalnih programov, saj 
so programi višješolskega strokovnega izobraževanja 
praktično naravnani, sledijo aktualnim praktičnim 
potrebam in ne logiki ter potrebam razvoja znanosti. 
Ni dvoma, da je takšna opredelitev kateregakoli tipa ali 
stopnje izobraževanja sama po sebi kontroverzna. Sporna 
pa ni usmeritev, ki terja poseben pomen praktičnega dela 
študentov ter naravnanost njihovih praks na aktualne 
probleme podjetij ali javnih služb. Kontroverznosti izraža 
načelo, da programi ne sledijo logiki razvoja znanosti. 
Čemu naj potem sledijo, če ne logiki razvoja znanosti? 
Od vsega začetka je bila prisotna grožnja »umikanja« pri 
načrtovanju vsebin teoretičnih predmetov, ki vsebinsko 
ne bi smele biti podobne visokošolskim. Tako je ostajalo 
težko rešljivo vprašanje, čemu lahko slediš v razvoju 
teoretičnih predmetov, če ne logiki razvoja znanosti, zlasti 
ko določaš standarde terciarnega izobraževanja. 

Vedno nastane problem z umestitvijo določene stopnje 
šolanja ali šole, če jo označujemo samo negativno. To se je 
zgodilo tudi v primeru višjih strokovnih šol, ko smo rekli, 
da višje strokovno izobraževanje ni univerzitetno. S tem 
smo izrekli, kaj to izobraževanje ni, nismo pa povedali, 
kaj je. Šele kasneje se je, in to zgolj na verbalni ravni, 
začela uporabljati delovna oznaka, da je višje strokovno 
izobraževanje postsrednje ali terciarno neuniverzitetno 
izobraževanje. A glede tega, da je postsrednje oziroma 
terciarno, že ni bilo enotnosti. Razklanost glede tega 
vprašanja dobro izpričuje iskanje družine ali sektorja v 
šolskem ministrstvu, ki naj mu pripada višje strokovno 
izobraževanje. Pri tem se je pokazalo, da nimamo nobenih 
načelnih meril več in se zatekamo v čisti pragmatizem, 
ki pa nas pripelje do fascinantno protislovnih pojavov. 
Najprej izločimo višje strokovno izobraževanje iz sektorja 
za visoko šolstvo in ga porinemo v sektor za srednje 
šolstvo, menda zato, ker imajo javne višje strokovne 
šole skupne prostore (učilnice, hodnike, sanitarije in 
podobno) s srednjimi šolami in se z vključitvijo v skupen 
sektor ministrstva lahko izognemo težavam računovodske 
birokracije. Kako bistveno, mar ne. Potem zunanjo 
evalvacijo višjih strokovnih šol vključimo v NAKVIS 
in s tem merimo na to, da naj bi evalvacijska merila 
kakovosti višjega strokovnega šolstva približali oziroma 
zgledovali po merilih visokega izobraževanja. Vsekakor 
zgledna zamisel, ki ji je v podporo tudi dogajanje na 
obrobju bolonjskega procesa v Evropi z idejo o pomenu 
krajših programih v terciarnem izobraževanju. Vendar 
pa to že striže s zamislimi nekaterih naših politikov in 
strokovnjakov, ki so višje strokovno izobraževanje videli 
kot sestavni del in zaključek poklicnega izobraževanja in 
bi »višje strokovne šole« najraje poimenovali višje srednje 
strokovne šole. Končno pa poznamo tudi rešitev, ko so 

odpovedala vsa merila, ki jih pozna naš izobraževalni 
sistem na vseh stopnjah in v vseh oblikah, namreč, da 
mora vzgojitelj, učitelj, mojster, predavatelj, univerzitetni 
učitelj … izkazovati pedagoško usposobljenost. To načelo 
zdaj ne velja edino za imenovanje predavateljev višjih 
šol iz vrst strokovnjakov – praktikov. A da ne bo dvoma, 
njihov pomen je za višje strokovno šolstvo neprecenljiv, 
problem je le odsotnost presoje, ali imajo zmožnosti, da 
svoje znanje učinkovito ponudijo v strnjenem študijskem 
procesu.

V razmisleku o položaju višjega strokovnega šolstva gre 
torej za več vprašanj kot le za sistemsko urejeno možnost 
prehajanja absolventov v visokošolski študij. Mnogo je 
podatkov, ki kažejo, da v praksi ta prehodnost deluje. Celo 
pri nas, če smo cinični, kjer znanje nekaj pomeni, le če ga 
potrjuje papir, ki pove stopnjo izobrazbe. Upajmo, da je 
tega vse manj in bo znanje postalo vrednota samo po sebi. 
Ključno vprašanje razvoja višješolskega izobraževanja 
pa slej ko prej ostaja, čemu slediti, če ne logiki razvoja 
znanosti. 

“Vedno nastane problem 
z umestitvijo določene 
stopnje šolanja ali šole, če jo 
označujemo samo negativno. 
To se je zgodilo tudi v 
primeru višjih strokovnih 
šol, ko smo rekli, da višje 
strokovno izobraževanje ni 
univerzitetno. S tem smo 
izrekli, kaj to izobraževanje ni, 
nismo pa povedali, kaj je.”

IZOBRAŽEVALNI CILJI 
IN NARAVNANOST NA 
RAZVOJ KOMPETENC
Ta zgodba je v pripravi višješolskih študijskih programov 
najdaljša in še vedno najbolj nedorečena. Nobena od 
dosedanjih evalvacij ni prinesla jasnega odgovora na to 
vprašanje. Na začetku snovanja študijskih programov se 
je zdelo kot plodno »odkritje«, da logiko razvoja znanosti 
zamenja logika razvijanja kompetenc. Fascinantno, 
mar ne? Stvar pa je postala sčasoma sporna, ko se je v 
Izhodiščih za pripravo študijskih programov pojavila 
»kompetenca« v dveh pomenih. Nimam odgovora na 
vprašanje, kdaj se je to zgodilo, a sem naveden med avtorji 
Izhodišč. Prvi in prevladujoč pomen je razumevanje 
kompetence kot študijskega dosežka, ki obsega več 
dimenzij: informacijsko in formacijsko (na začetku, tudi 
socializacijsko). Tako je nastala slovita tabela za pripravo 
okvirnih katalogov znanj. Drugi pomen kompetenc pa 
se pojavi v tabeli za predmetnik. Kompetence naj bi bile 
nadomestek za študijski predmet. V prvem pomenu se 
je s kompetenco vsaj skušalo najti zvezo z logiko razvoja 
znanosti, v drugem pomenu pa je izraz kompetenca 
uporabljen v smislu »umikanja« logiki razvoja znanosti in 
izogibanja disciplinarnemu pristopu. Povsem legitimno 
je to, ko gre za področja praktične aktivnosti študenta, 
težko razumljivo pa, ko gre za transformacijo znanstvene 
logike pri snovanju bazičnih predmetov. A kompetenca 
kot sestavina predmetnika ni naredila velike škode, ker 
sestavljavci programov v predmetniku niso označevali, kaj 
je kompetenca, kaj pa predmet. So pa lahko kompetence 
v predmetniku prispevale k drobitvi predmetov. Tako 
imamo namesto »komerciale« »nabavo« in »prodajo«, 
»komunikacijo z uporabniki« in podobno. Pa nič za to, 
saj gre za praktično obarvana področja dela, kar pozna 
tudi univerza. Pri bazičnih predmetih pa tega praviloma 
ni, če pa je, je vredno premisleka. Na primer »Strokovna 
terminologija v tujem jeziku« (najbrž bi to geslo v 
predmetniku lahko označili kot kompetenco) v programu 
»Snovanja vizualnih komunikacij in trženje«, bi lahko 
spodbudilo vprašanje, ali je zgolj poznavanje strokovne 
terminologije v tujem jeziku zadostno znanje za trženje 
vizualnih komunikacij v mednarodnem prostoru.

Usodnejši problem je povezan s prvim pomenom rabe 
kompetenc v izhodiščih, ki je bil prevladujoč. Kaj je 
kompetenca kot dosežek? Sam sem kar nekaj let posvetil 
temu vprašanju in v sodelovanju s snovalci programov 
različnih strok ter aktivnimi predavatelji višjih šol iskal 
rešitve za uveljavljanje kompetenc v študijskih programih, 
v višješolskih učbenikih (aktivnost je bila intenzivna 
v projektu IMPLETUM, kjer je nastalo večje število 

tako imenovanih kompetenčno zasnovanih višješolskih 
učbenikov), vloga kompetenc v izvajanju študija in 
pri preverjanju dosežkov študentov. Ideja je bila, da bi 
kompetenca prežemala vse ravni ali dimenzije študijskega 
procesa, od tega, da bi se izrazila kot izobraževalni cilj 
na papirju (v študijskih programih in v učbenikih) ter v 
realnosti (pri izvajanju študija in preverjanju dosežkov). 
Izhodišče za opredeljevanje kompetenc sta bili dve 
ključni nalogi višješolskega izobraževanja: usposabljanje 
za izvajanja zahtevnih poklicnih nalog ter uporaba 
znanstvenih metod za reševanje delovnih problemov. V 
tej zamisli naj bi bila izpeljana opredelitev, da višješolski 
študijski programi ne sledijo logiki znanosti, temveč 
praktičnim potrebam delovnega polja, znotraj tega pa 
zagotavljajo usposobitev za posamezne sklope zahtevnih 
poklicnih nalog (npr. priprava poslovnega načrta) in 
uporabo znanstvenega orodja za reševanje problemov. 

Bilo je nekoč tudi tretje področje ciljev: socializacijski, ki 
so merili predvsem na poklicno socializacijo. Ta v šolanju 
poteka, o tem ni dvoma, in njeni učinki se kažejo kot 
tipični vedenjski vzorci posameznih poklicnih praks. A 
teoretsko je bilo to področje še najmanj dodelano, da bi 
lahko na praktični ravni izpostavili prioritete ter povezali 
določene socializacijske komponente z vsebino študija 
in metodo poklicnega dela. Tudi s tem v zvezi je znan 
paradoks. Če podjetja sprašujete, katere so največje in 
najpogostejše vrzeli, ki jih prinašajo diplomanti iz (vseh) 
šol, se kot preferenčna vrednost pokaže nekaj podobnega, 
kot je odnos do dela.

“Ideja je bila, da bi 
kompetenca prežemala vse 
ravni ali dimenzije študijskega 
procesa, od tega, da bi se 
izrazila kot izobraževalni cilj 
na papirju ter v realnosti.”
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AVTONOMIJA VIŠJIH ŠOL 
IN POKLICNI STANDARD
Če natančno preberemo izhodišča za pripravo višješolskih 
študijskih programov, bomo ugotovili, kako so si med 
seboj v nasprotju zahteve, kot so: programi naj temeljijo 
na poklicnem standardu, modularizacija, integrirani 
predmetnik, odpiranje kurikula. Tudi če primerjamo 
študijski program in poklicni standard, bomo ugotovili, da 
je tu veliko papirnatega podvajanja. To ne pomeni nujno, 
da študijski program verno upošteva poklicne potrebe 
in zahteve sestavljavcev poklicnega standarda, lahko 
pomeni prej odsotnost lastnega razmisleka pripravljavcev 
programa in ni dokaza, da se za vsem tem skriva le 
papirnato usklajevanje. Mislim, da je potrebno poklicni 
standard kot institut za pripravo programov odpraviti, višje 
šole pa uveljaviti kot sestavljavce oziroma predlagatelje 
študijskih programov, z vsemi odgovornostmi, ki iz tega 
izhajajo. Strokovni svet RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje je sestavljen tako, da lahko s socialnimi 
partnerji organizira o vsakem visokošolskem študijskem 
programu kvalificirano razpravo, na podlagi katere je 
svet sam sposoben odločiti o akreditaciji programa. 
Višje šole morajo postati v tem smislu avtonomne. Gre 
končno za raven terciarnega izobraževanja, ki temelji na 
osebni strokovni usposobljenosti in odgovornosti vsakega 
izvajalca. Odveč je ustvarjati vtis, da predavatelji višjih 
šol niso usposobljeni za pripravo študijskega programa, 
temveč le za izvedbo nečesa, kar so jim pripravili drugi. 
Tako ali tako, to ni stanje v praksi, razen v primerih, 
ko se isti program izvaja na več šolah in to vsem jemlje 
njihovo strokovno legitimnost in odgovornost. Prav to 
pa je destruktivno vplivalo na razvoj višjega šolstva in 
ga močno komercializiralo. Kolektiv, ki ne zna ustvariti 
študijskega programa, ga tudi izvajati ne bo znal. 

Dr. Zdenko Medveš
predsednik SSPSI

“Odveč je ustvarjati vtis, da 
predavatelji višjih šol niso 
usposobljeni za pripravo 
študijskega programa, temveč 
le za izvedbo nečesa, kar so 
jim pripravili drugi. Tako ali 
tako, to ni stanje v praksi, 
razen v primerih, ko se isti 
program izvaja na več šolah 
in to vsem jemlje njihovo 
strokovno legitimnost in 
odgovornost.”

brezposelnosti, pripeljal do zlorabe tudi višjega strokovnega 
izobraževanja za zagotavljanje socialne varnosti. V višje 
strokovne šole so se množično začeli vpisovati kandidati, 
ki tam v resnici niso nameravali študirati, mnogi so bili 
študenti na univerzah in na visokih strokovnih šolah, kjer 
so izrabili vse možnosti za ohranitev statusa študenta.  
Status študenta višje šole pa jim je zagotavljal ustrezno 
zdravstveno zavarovanje, pravico do bivanja v dijaških 
domovih, subvencionirano prehrano in prevoz ter nekatere 
druge socialne transfere. Z zadnjo novelo zakona o višjem 
strokovnem izobraževanju so zlorabe precej omejene.

Višje strokovne šole so v svojem dvajsetletnem delovanju 
dokazale svojo živo povezanost z gospodarskim in 
družbenim okoljem, postale so prepoznaven del 
izobraževalnega sistema, povezujejo se znotraj Slovenije 
in tudi v mednarodnem visokošolskem prostoru. 
Nadaljnji razvoj, ki ne bi upošteval dosežene kvalitete 
višjih strokovnih šol in praktične povezanosti višjega 
strokovnega izobraževanja z družbenim okoljem, ne 
bi prispeval k  dvigu blaginje državljanov Republike 
Slovenije.

Boštjan Zgonc,
vodja sektorja za višje šolstvo na MIZŠ  (do 2014)

Začetek delovanja višjih strokovnih šol je omogočil 
koncept razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja, 
ki je dobil svojo utemeljitev v beli knjigi vzgoje in 
izobraževanja v letu 1995, sprejetje Zakona o poklicnem 
in strokovnem izobraževanju poleti 1996, predvsem pa 
jasen in nedvoumen interes srednjih strokovnih šol, da 
se ustvari strokovna vertikala izobraževanja po srednji 
šoli po posameznih poklicnih področij. Pri tem so bili 
dovolj prepričljivi predvsem ravnatelji tehniških šol 
in direktorji večjih šolskih centrov. Za pripravljavce 
bele knjige in zakona je bilo pomembno, da so idejo o 
višjem strokovnem izobraževanju podpirali nekateri 
večji gospodarski sistemi (na primer ELES). Pomembno 
je bilo tudi, da je v beli knjigi uspelo utemeljiti razliko 
med  višjim strokovnim izobraževanjem in visokošolskim 
ter univerzitetnim izobraževanjem. Ključna je bila  
usmeritev višjega strokovnega izobraževanja na potrebe  
gospodarstva, praktična usmerjenost študija, povezanost 
s srednjim strokovnim izobraževanjem. 

Dvomov ni bilo malo. Živ je bil še spomin  na višje šole, 
iz katerih so se razvile visoke šole in fakultete, iz njih pa 
so nastale nove univerze; ali se bo proces ponovil? Tudi 
izkušnje s stopenjskim študijem v času usmerjenega 
izobraževanja so bile vsaj različne, če že ne slabe. Poleg tega 
je visoko šolstvo komaj uvedlo sistem visokih strokovnih 
programov ob tradicionalnih univerzitetnih študijih. 
Mnogi, zlasti na univerzah so videli v višjih strokovnih 
šolah nepotrebno konkurenco in trošenje denarja, ki bi ga 
tako zelo potrebovalo visoko šolstvo.

Bilo pa je nekaj ugodnih okoliščin. Višje strokovne 
šole so bile, razen dveh, umeščene v šolske centre kot 
organizacijske enote. S tem so dobile dobro opremljene 
laboratorije in informacijsko opremo, predvsem pa razvite  
partnerske odnose z gospodarstvom na regionalni ravni. 
Poleg tega je sistem imenovanja predavateljev, za katere je 
bila ključna referenca uspešna praksa, zagotavljal stalen 
pretok  strokovnjakov iz gospodarstva v študijski proces. 
Povezanost višjih strokovnih šol z delodajalci, pri katerih 
so študenti opravljali praktično izobraževanje, je krepilo 
zaupanje v višješolski študij, medsebojno spoznavanje 
delodajalcev in študentov pa je bila lepa popotnica za 
poznejše zaposlovanje diplomantov višješolskega študija. 
K zgodbi o uspehu je pripomogla tudi dovolj naklonjena 
zakonodaja za ustanavljanje zasebnih višjih strokovnih 
šol, ki so dopolnile javno mrežo.
Žal je družbeni razvoj, v katerem smo doživeli naraščanje 

“Dvomov ni bilo malo” 
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Nekaj podobnega kot se je dogajalo z Nacionalno agencijo 
RS za visoko šolo, NAKVIS (v nadaljnjem besedilu 
Agencija), se je dogajalo tudi z višješolskim študijem pri 
nas. Vseskozi je bilo podvrženo spremembam. Vendar je 
višje šolstvo z implementacijo bolonjskih načel v terciarno 
izobraževanje pridobilo poseben status, poimenovano 
je bilo »terciarno izobraževanje – short cycle«. Višje 
strokovno izobraževanje vsekakor dopolnjuje terciarno 

Vloga višjega strokovnega 
izobraževanja

“Na višje strokovne šole je 
vpisanih 10.757 študentov.
Za približno 49 visokošolskih 
zavodov pri nas pa je 
akreditiranih 947 študijskih 
programov. Vredno 
razmisleka.”

izobraževanje in izpolnjuje popolnoma bolonjsko načelo 
o zaposljivosti (employability). Seveda pa so obstajali(jo) 
tudi v našem sistemu visokega šolstva določeni paradoksi. 
Za majhne države je to še bolj boleče. V Resoluciji 
Nacionalnega programa visokega šolstva 2011–2020 je 
zapisano, da bo »urejena umestitev višjega strokovnega 
šolstva v terciarno izobraževanje, da mora biti odnos 
med višjim in visokim šolstvom jasen na vseh področjih: 
pri statusu institucij, pripravi študijskih programov, 
akreditaciji institucij in programov, financiranju in 
prehodu študentov in diplomantov med posameznimi 
institucijami.« Vendar se to na žalost po mojem mnenju 
preprečuje tudi na evropskem nivoju. Kako si naj drugače 
razlagamo dva ločena sistema kreditnih točk, ECTS in 
ECVET, četudi menijo, da je namen uvedbe ECVET olajšati 

prenos kreditnih točk za učne izide (learning outcomes) 
iz enega sistema kvalifikacij v drugega. Kako pripraviti 
študijske programe z dvema sistemoma kreditnih točk? 
Razlikovanje med višješolskim in visokošolskim študijem 
se pri nas kaže tudi na zakonodajni ravni ob ločenih 
Zakonu o visokem šolstvu (ZViS) in Zakonu o višjem 
strokovnem izobraževanju (ZVSI), četudi deklarativno 
oboje spada pod »terciarno izobraževanje«. Ne nazadnje 
tudi Agencija, katere direktor sem, drugače obravnava 
visoko šolstvo (zunanje evalvacije in akreditacije) od 
višjega strokovnega (mnenje o doseganju z zakonom 
predpisanih standardov, določenih z merili za zunanjo 
evalvacijo višjih strokovnih šol). Res hvalevredno pa je, da 
imamo v Sloveniji v študijskem letu 2015/16 49 višješolskih 
zavodov, tako javnih kot zasebnih, in enega, ki spada 

pod MNZ. Ti zavodi izvajajo 31 študijskih programov, 
razpršeni pa so v 28 krajih po vsej Sloveniji. Na višje 
strokovne šole je vpisanih 10.757 študentov. Za približno 
49 visokošolskih zavodov pri nas pa je akreditiranih 947 
študijskih programov. Vredno razmisleka.

Dr. Ivan Leban,
direktor Nacionalna agencija RS

za kakovost v visokem šolstvu, NAKVIS

Ko me pot zanese mimo Šolskega centra Velenje, kjer 
sem bil zaposlen večino delovne dobe, tudi kot sokreator 
zgodbe o uspehu, mi misli poletijo v leto 1995, ko so na 
takratnem Centru srednjih šol stekle aktivnosti za pripravo 
višješolskih programov. Ali je res od takrat minilo že 20 
let?

Z osamosvojitvijo Slovenije so se pojavile zahteve 
po prenovi slovenskega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Na takratnem Centru srednjih šol smo 
veliko pozornosti posvečali kvaliteti izobraževanja 
ter razvoju novih učnih tehnologij, tako da smo bili 
prepoznavni v slovenskem izobraževalnem prostoru. 
Tako je z Ministrstva za šolstvo in šport prišlo povabilo za 
sodelovanje pri prenovi slovenskega šolstva.

Po temeljiti analizi obstoječega stanja na šoli glede 
kadrovskih in materialnih resursov smo se ob podpori 
gospodarstva in lokalne skupnosti prijavili za sodelovanje 
pri pripravi višješolskih izobraževalnih programov. 
V načrtu je bilo več programov, k sodelovanju pa se 
je prijavilo več srednjih šol. Za pripravo višješolskega 
programa elektronika je bil izbran Center srednjih šol 
Velenje.

V prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja se je 
vključil tudi Phare. Na uvodnem sestanku predstavnikov 
Ministrstva za šolstvo in šport, predstavnika Phare in vseh 
šol, ki so bile izbrane v programu prenove poklicnega 
in strokovnega izobraževanja, smo dobili smernice za 
delo. V njih so bili opredeljeni naloge in roki, do katerih 
morajo biti te izvedene. Za koordinatorja aktivnosti na 
Centru srednjih šol so določili mene. Skladno z navodili 
smo sestavili delovno skupino. Sestavljena je bila iz 
predstavnikov delodajalcev, delojemalcev, šole in Zavoda 
RS za zaposlovanje.

Delovna skupina se je takoj lotila dela. Določili smo 
dela in naloge, ki jih bo študent opravljal po končanem 
šolanju, ter znanja in spretnosti, ki si jih mora pridobiti 
med šolanjem. Določili smo predmete, vsebine pri 
posameznem predmetu in potrebno število ur. Opredelili 
smo vsebine, ki jih bo študent usvojil pri praktičnem 
izobraževanju v podjetjih pod vodstvom mentorjev. Nastal 
je prvi osnutek višješolskega programa elektronika, ki smo 
ga primerjali, usklajevali z delovnimi skupinami iz drugih 
šol, ki so pripravljale druge višješolske programe. Takšnih 

nastanek prvih višješolskih 
strokovnih programov

usklajevanj je bilo kar nekaj, preden je bili program 
pripravljen, tako da je bil potrjen in sprejet na državnih 
institucijah. Ker se je čas prvega vpisa v izobraževanje 
po višješolskih programih hitro približeval, smo včasih 
morali kakšne popravke narediti tudi ponoči, saj smo bili 
vsi začetniki na tem področju, navodila pa so bila včasih 
nepopolna. To nam ni bilo težko, saj smo delo opravljali z 
veseljem, med nami se je spletlo prijateljstvo, ki ga še sedaj 
vzdržujemo. V študijskem letu 1996/97 smo vpisali prvo 
generacijo 67 študentov v višješolski program elektronika, 
Center srednjih šol Velenje smo preimenovali v Šolski 
center Velenje, sam pa sem postal prvi ravnatelj Višje 
strokovne šole Velenje. Po vzoru programa elektronika smo 
leta 1999 razvili še program rudarstvo in geotehnologija 
ter leta 2003 program informatika.
Vesel in ponosen sem, da sem lahko bil eden izmed 

kreatorjev prvih višješolskih strokovnih programov v 
Sloveniji. Tisti časi so mi ostali v lepem spominu.
 

Mag. Milan Meža,
ravnatelj Šolskega centra Velenje, VSŠ, do l. 2010
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Kot koordinator višješolskega programa strojništva sem 
v okviru programa Phare sodeloval s Šolskim centrom 
Celje, kjer smo skupaj ustvarjali in usklajevali delo vsak 
v svojem okolju. Vključeni so bili tudi predstavniki 
podjetij, gospodarske in obrtne zbornice z namenom, da 
bi program oblikovali v skladu s potrebami gospodarstva. 
Iz industrije smo dobili številne pobude in predloge, 
kakšen naj bo študij, usmerjene predvsem v aplikativnost 
študija oziroma njegovo povezavo z razvojnimi 
tehnologijami in uporabnimi rešitvami, kjer se teorija 
prepleta z aplikativnimi znanji. Pri pripravi predmetnikov 
programov so izstopale želje in zahteve po praktičnem 
izobraževanju študentov v podjetjih, ki smo jih upoštevali.

Pred ustanovitvijo Višje strokovne šole sta na Šolskem 
centru Novo mesto vrsto let uspešno delovala dislocirani 
oddelek Višje šole Fakultete za strojništvo iz Ljubljane 
in dislocirani oddelek Fakultete za elektrotehniko iz 
Maribora. Tako je imela naša šola veliko izkušenj in 
znanja, saj so številni naši predavatelji sodelovali pri 
izvedbi predavanj in vaj. 

Višja strokovna šola je začela delovati v študijskem letu 
1996/1997 v okviru našega zavoda in je ena od šestih 
šol, ki deluje v sklopu Šolskega centra Novo mesto. Prvi 
začetki dela so bili kar velik zalogaj za zaposlene, saj je bilo 
še marsikaj nedorečenega, zlasti na področju zakonodaje 
in umeščenosti višjih šol. Kar nekaj časa je preteklo, da je 
bilo višješolsko izobraževanje sprejeto kot krajše terciarno 
izobraževanje, da so se pripravili pravilniki in končno 
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju. Vključevali 
smo izkušnje šol iz tujine, kot sta bili  šola v Franciji (IUT 
Cachan) in Nemčiji (Osnabruck), kjer so bili laboratoriji 

20 let Višje strokovne šole
ŠC Novo mesto

za specialne predmete bolje opremljeni kot pri nas. To pa 
nam je bil izziv, kako aktivno sodelovati z gospodarstvom, 
kjer smo dobili kar nekaj sponzorske opreme za  izvedbo 
vaj.

V tem obdobju se je krepila zavest po sodelovanju med 
višjimi šolami, saj so nastajale vedno nove. 
Kar nekaj časa je minilo, da je bila ustanovljena Skupnost 

“Iz industrije smo dobili številne pobude in predloge, kakšen 
naj bo študij, usmerjene predvsem v aplikativnost študija 
oziroma njegovo povezavo z razvojnimi tehnologijami in 
uporabnimi rešitvami, kjer se teorija prepleta z aplikativnimi 
znanji. Pri pripravi predmetnikov programov so izstopale želje 
in zahteve po praktičnem izobraževanju študentov v podjetjih, 
ki smo jih upoštevali.”

“V začetku ustanavljanja višjih 
šol nam je bilo v veliko oporo 
medsebojno sodelovanje 
koordinatorjev in pozneje 
ravnateljev višjih šol, da smo 
tako hitreje prebrodili začetne 
težave.

Danes se tako lahko veliko 
bolj posvečamo študentom, 
pedagoškemu procesu, 
izobraževanju, predavateljem 
in sledimo razvoju stroke 
ter vključevanju novosti v 
izobraževalni program.”

VSŠ, katere namen je bil usklajevanje interesov in enotno 
nastopanje pri ministrstvu ter v mednarodnem okolju. 
Vseskozi se zavedamo pomena zaposljivosti naših 
diplomantov, zato skrbimo za kakovost pedagoškega dela, 
medsebojne odnose, sodobno opremljene laboratorije, da 
si študentje pridobijo aktualna znanja, ki jih bodo lahko 
ponudili našemu gospodarstvu.

Nadaljnji razvoj naše VSŠ je potekal v smeri izvedbe študija 
na daljavo, kjer smo v okviru mednarodnega projekta 
razvili kombinirani sistem izobraževanja in računalniški 
program e-center (WEBEL). Študij na daljavo smo v 
teh letih izvajali v središčih po Sloveniji, in sicer Ložu, 
Postojni, Ajdovščini, Idriji, Škofji Loki, Kopru, Ljubljani, 
Zagorju in Murski Soboti, kjer smo koristili klepetalnico 
e-center, nato pa Moodle.

Do sedaj smo akreditirani za sedem višješolskih programov 
in kar nekaj truda je bilo treba vložiti, da so bili izpolnjeni 
vsi kadrovski in materialni pogoji za njihovo izvajanje. 
S prenovo višješolskih programov so postali vsebinsko 
dopolnjeni, kreditno ovrednoteni, zasnovani modularno 
in kompetentno ter mednarodno primerljivi. Če danes 
pogledamo prehojeno pot, lahko z veseljem ugotovimo, da 
smo pridobili kvaliteten strokoven kader, svoje in zunanje 
predavatelje iz podjetij in dobre prostorske razmere, zlasti 
z dograditvijo novih prostorov.

V začetku ustanavljanja višjih šol nam je bilo v veliko 
oporo medsebojno sodelovanje koordinatorjev in pozneje 
ravnateljev višjih šol, da smo tako hitreje prebrodili 
začetne težave. Danes se tako lahko veliko bolj posvečamo 
študentom, pedagoškemu procesu, izobraževanju, 
predavateljem in sledimo razvoju stroke ter vključevanju 
novosti v izobraževalni program. 

Moja zahvala gre celotnem kolektivu VSŠ, Šolskemu centru 
Novo mesto, kolegom Skupnosti VSŠ, predstavnikom 
podjetij, ki so sodelovali in še sodelujejo pri soustvarjanju 
nadaljnjega razvoja šole.

Drago Simončič,
ravnatelj Šolskega centra Novo mesto, VSŠ, do l. 2015
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Elektrogospodarstvo Slovenije je bilo med prvimi 
gospodarskimi podjetji, ki je pred 20 leti razvilo svoj 
višješolski izobraževalni program in ga s svojimi 
strokovnjaki tudi izvajalo.

Tedaj je elektroenergetski sistem Slovenije sestavljalo 
osem podjetij za proizvodnjo, eno podjetje za prenos 
in pet podjetij za distribucijo električne energije, ki so 
zaposlovala 7200 ljudi. Vodstva teh podjetij se ves čas 
zavedajo, da morajo imeti za obvladovanje tako velikega 
in tehnološko zahtevnega sistema dobro usposobljen 
strokovni kader na vseh delih. Posebno pozornost 
namenjajo zaposlenim, ki načrtujejo, gradijo, upravljajo 
in vzdržujejo elektroenergetske naprave. Tudi Energetski 
zakon zahteva, da so zaposleni usposobljeni, tako da je 
porabnikom električne energije zagotovljena kvalitetna 
in neprekinjena dobava električne energije in da 
elektroenergetske naprave obratujejo varno, zanesljivo (za 
ljudi in okolje) in ekonomično. Tako zahtevne kriterije 
lahko izpolnjuje le  kvalitetno usposobljen strokovni 
kader.

Ideja o pripravi višješolskega programa za potrebe 
elektrogospodarstva Slovenije ni bila nova, saj smo na 
komisiji za obratovanje elektroenergetskega sistema 
o njej razpravljali že leta 1985. Želeli smo, da bi bil 
program primerljiv s programom „obratovalni inženir 
elektroenergetike“, ki ga izvajajo v nekaterih evropskih 
državah. Ko smo začeli razmišljati o omenjenem programu, 
še ni bilo zakonske osnove zanj. Zato smo, podobno 
kot smo imeli urejeno došolanje elektrikarja za poklic 
delovodje, skušali z različnimi oblikami izobraževanja 
nadgraditi praktična in teoretična znanja elektrotehnika 
skladno z rastjo zahtevnosti delovnih procesov. S 
sistematizacijo delovnih mest je bilo urejeno nagrajevanje 
dodatno izobraženih elektrotehnikov, nismo pa jim mogli 
izdati javne listine, s katero bi lahko dokazovali svojo 
praktično in teoretično usposobljenost in z njo nastopati 
na trgu dela.

Leto 1995 pa je bilo prelomno za izobraževanje v 
elektrogospodarstvu Slovenije. Ministrstvo za šolstvo 
in šport je v okviru projekta „Prenova poklicnega in 

INŽENIR ELEKTROENERGETIKE
“Tudi Energetski zakon 
zahteva, da so zaposleni 
usposobljeni, tako da je 
porabnikom električne 
energije zagotovljena 
kvalitetna in neprekinjena 
dobava električne energije 
in da elektroenergetske 
naprave obratujejo varno, 
zanesljivo (za ljudi in okolje) 
in ekonomično.”

strokovnega izobraževanja v Sloveniji“, katerega je finančno 
podpiral program Evropske unije PHARE, objavilo 
razpis za prenovo izobraževalnih programov. Novost 
je bila možnost razviti nove višješolske programe, ki jih 
bodo izpolnjevali predpisane pogoje za izobraževanje, 
ne le fakultete. Izobraževalni center elektrogospodarstva 
Slovenije, ki je tedaj že uspešno izvajal različne oblike 
izobraževanja, se je prijavil na razpis ministrstva z dvema 
programoma:

• INŽENIR ELEKTROENERGETIKE
• DELOVODJA V ELEKTROENERGETIKI.

Oba programa sta bila sprejeta. V elektrogospodarstvu 
smo za izvedbo obeh programov angažirali več kot 30 
strokovnjakov iz elektrogospodarstva in od drugod.

Hkrati so bili sprejeti še trije višješolski izobraževalni 
programi, dobro sodelovanje med vodji izdelave teh 
programov je prispevalo k uspešnosti projektov.

Cilj izdelave izobraževalnega programa za potrebe 
elektroenergetike v Sloveniji je bil izdelati tak višješolski 
program, da bo diplomant:

• usposobljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih 
del na področju elektroenergetike, upravljati delovne 
procese ter voditi sodelavce v delovnih procesih;  

• spoznal sodobne tehnike obvladovanja stroškov in 
vodenja manj zahtevnih projektov;

• znal organizirati delovne procese.
Upoštevajoč te cilje nismo podlegli skušnjavi, da bi 
kopirali predmetnike, po katerih sta študij na 1. stopnji 
izvajali obe fakulteti za elektrotehniko, tako v Ljubljani kot 
v Mariboru.

Izdelali smo predmetnik za izvedbo izobraževalnega 
procesa v skladu s postavljenimi cilji in ga primerjali z  
nekaterimi podobnimi v Evropi. Veliko smo se zgledovali 
po nemškem sistemu poklicnih akademij. Od tod tudi 
ideji, da smo za vpis v program zahtevali dve leti delovnih 
izkušenj, in da damo študentu v času študija mentorja.

Ministrstvo RS za šolstvo in šport ter Center za poklicno 
in strokovno izobraževanje imata veliko zaslugo, da smo 
zastavljene projekte, v okviru Phare, tako uspešno in v 
roku izvedli. Njihove strokovne ekipe so nas seznanjale 
s smernicami za izdelavo izobraževalnih programov in s 
prakso, ki velja na tem področju pri posameznih članicah 
v Evropske unije.

Za elektroenergetski sistem Slovenije je še posebno 
pomembna primerljivost našega programa s sorodnimi 
izobraževalnimi programi članic Evropske unije, saj ne 
obratuje avtonomno, temveč je tehnično povezan v enotni 
evropski elektroenergetski sistem.

Milan Stebernak,
direktor ICES-a (od leta 2002 v pokoju)

“Veliko smo se zgledovali po nemškem sistemu poklicnih 
akademij. Od tod tudi ideji, da smo za vpis v program zahtevali 
dve leti delovnih izkušenj, in da damo študentu v času študija 
mentorja.”
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Kot bi bilo pred kratkim. Tako hitro je minilo. Pa sem 
bil skoraj polovico svojega delovnega obdobja zelo tesno 
povezan z višjo šolo. Ko je šlo za odločitev, ali sprejeti to 
delo, sem se zavestno in tudi s soglasjem svojih, odločil, da 
jo sprejmem. Ob tem sem se zavedal, da bo to pomenilo 
veliko odrekanja dotedanjemu načinu življenje, da bo šola 
prva in potem vse ostalo. Mislil sem, da bo to trajalo le 
nekaj časa, da se stvari uredijo. Pa je trajalo petnajst let in 
šola je bila vedno prva.

Utrinki dvajsetih let

Jeseni leta 1995 so me povabili v delovno skupono za 
pripravo programa višje šole na Bledu. Skupino je vodila 
Justina Erčulj, v njej pa sta bila še Jana Špec in Jože Pogačar. 
Po nekem naključju sem pozneje postal odgovoren za 
projekt, za aktom o ustanovitvi sem bil imenovan za v. d. 
in nato dobrih 13 let ravnatelj in direktor Višje strokovne 
šole za gostinstvo in turizem Bled.

Šola je bila že od začetka drugačna od drugih prvih 
višjih strokovnih šol. Bila je samostojen zavod in zaradi 
tega je bilo potrebno rešiti veliko več organizacijskih, 
strokovnih in materialnih zadev. Začeli smo pravzaprav iz 
nič, pa z veliko moralne in malo manj finančne podpore 
soustanoviteljev. Soustanoviteljica šole je bila poleg 
ministrstva tudi Občina Bled.

Veliko stvari se je dogajalo, veliko je bilo utrinkov. 
Višje strokovno šolstvo je bilo treba vključiti v šolski 
sistem v Sloveniji. V taki obliki ga do tedaj ni bilo, niti 
praktično, niti pravno. Ideje, programi, realizacija; vse je 
bilo novo. 

Hitro mine čas. Dvajset let mineva od časa, ko so bile vse 
naše misli in delo namenjene novim izzivom. Prepletale 
so se pravzaprav z željo, da naredimo res nekaj novega, 
drugačnega, boljšega.

Ko gledam iz take časovne oddaljenosti, ko čas zabriše 
marsikatero podrobnost, v tistem času slabo ali dobro 
stvar, lahko začnem razmišljati o tem, ali so bile tedanje 
ideje, cilji, hotenja, želje v tem času uresničene, kje nam je 
uspelo in kje ne. 

Višje strokovne šole naj bi bile locirane izven univerzitetnih 
mest, ker bi s tem omogočali nadaljevanje izobraževanja 
tudi tistim študentom,  ki ne bi želeli ali ne mogli nadaljevati 
študija v centrih. Število študentov naj ne bi preseglo 10 % 
vseh študentov, to bi pomenilo kakšnih 10 do 15 višjih šol. 
Prve javne šole so bile ustanovljene v Celju, Novem mestu, 
Velenju in na Bledu s programi strojništvo, elektronika, 
gostinstvo in turizem. Šole so spadale v Sektor za visoko 
šolstvo pri Ministrstvu za šolstvo in šport.

“Ko gledam iz take časovne 
oddaljenosti, ko čas zabriše 
marsikatero podrobnost, v 
tistem času slabo ali dobro 
stvar, lahko začnem razmišljati 
o tem, ali so bile tedanje ideje, 
cilji, hotenja, želje v tem času 
uresničene, kje nam je uspelo 
in kje ne.”

Kakšno je stanje na področju višjega strokovnega šolstva 
danes, kaj je bilo vzrok, da se je na osnovne ideje pozabilo? 
Ali so potrebe in želje gospodarstva res takšne, da je nastalo 
32 programov, ki se izvajajo na 67 javnih in zasebnih 
šolah in njihoovih lokacijah, od tega dobra polovica v 
univerzitetnih mestih? Ali imajo višje šole dejansko in 
pravo mesto v tercialnem izobraževanju?

Zelo sem vesel, da smo se že od začetka nastajanja višjih 
strokovnih šol povezali ravnatelji prvih šol: Alojz Razpet 
iz Celja, Milan Meža iz Velenja, Drago Simončič iz Novega 
mesta, pa ob začetku Milan Stebernak iz ICES-a ter Jasna 
Dominko Baloh iz Maribora. Skupaj smo naredili veliko. 
Sodelovali smo, skupaj ali posamezno v mnogih komisijah, 
soustvarjali zakonodajo, prihajali z novimi idejami. 

Čas je mineval, postajali smo starejši. Odhajali smo, 
ostali smo prijatelji. Utrinkov je toliko, kot bi v jasni noči 
gledali v nebo. Kakšna zvezda na nebu žari bolj, kakšna 
manj, kakšno vidimo bolj, kakšno manj; kakšna nam je 
bolj simpatična, kakšna manj. Takšno je pač življenje. 
V spominu pa ostaja lepa noč, polna zvezd in svetlečih 
utrinkov.  

Janez Šolar,
ravnatelj in direktor VGŠ Bled

od 1996 do 2009
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Moje delovanje na višješolskem področju sega na 
sam začetek, in sicer v leto 1995, ko me je takratna 
ravnateljica Tehniške šole Celje, Marija Marovt, postavila 
pred izziv, da bi prevzel naloge koordinatorja projekta 
PHARE. Priznam, da mi je bil po eni strani izziv kot 
srednješolskemu učitelju všeč, po drugi strani pa se je v 
meni porajal dvom, ali bom kos tej nalogi, ki je zahtevala 
finančno in vsebinsko vodenje projekta. Po enem od 
prvih srečanj koordinatorjev, ki smo bili zadolženi za 
pripravo novih višješolskih programov, med katerimi sem 
spoznal nove kolege koordinatorje Janeza, Milana, Draga 
in še enega Milana, sem ugotovil, da smo vsi na istem in 
da bomo s kupnimi močmi uspeli priti na cilj. Skupaj z 
Dragom sva pripravljala višješolski program strojništvo, 
hkrati pa smo izven projekta že pripravljali tudi program 
gradbeništvo. Mnogo let pozneje pa smo sodelovali z 
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije še pri pripravi 
programa avtoservisni menedžment. 

V tistem času smo tudi še osvajali računalniško tehnologijo, 
elektronsko pošto, poleg tega pa še zahteve dr. Medveša po 
obliki in vsebini prvih katalogov znanj. Mislim, da ga je 
zadovoljila šele sedeminpetdeseta različica. Včasih je bilo 
težko stopiti iz okvirjev in izkušenj, ki smo jih imeli sami 
in naši sodelavci s svojo študijsko potjo in študijskimi 
programi, ki smo jih poznali. 

V veliko pomoč so nam bile izkušnje tujih ekspertov iz 
držav EU, ki so sodelovali z nami, ter delodajalci, ki so si 
želeli bolj praktično usposobljen inženirski kader. Študijski 
programi so torej morali ponuditi aplikativna znanja, ki 
naj jih predavajo predavatelji s praktičnimi izkušnjami in 
študenti morajo že v času študija spoznati realno delovno 
okolje.

20 LET Višje strokovne šole 
Šolski center CELJE 

Iz nalog koordinatorja sem z ustanovitvijo višje strokovne 
šole prevzel tudi ravnateljevanje, to pa pomeni postavljanje 
šole, iskanje predavateljev, izpeljavo njihovih imenovanj, 
obiske podjetij in sklepanje pogodb o praktičnem 
izobraževanju študentov, sodelovanje pri pisanju raznih 
pravnih aktov, sodelovanje v raznih delovnih skupinah in 
komisijah, razvoj evidence študentov, postavitev in vodenje 
višješolske prijavne službe, Združenja in Skupnosti VSŠ …

Seveda je bilo v tistem času kar nekaj dvomov, kako bomo 
višje strokovne šole izven univerz uspešno nadomestile 
dotedanje višje šole. Še posebej pa je vladala skeptičnost 

glede kakovosti študijskih programov, ki so močno 
strokovno naravnani in je njihovo izvajanje vpeto v 
gospodarstvo preko praktičnega izobraževanja študentov, 
izdelave projektnih in diplomskih nalog.  Vendar so 
že študenti prvih generacij, še posebej pa diplomanti, 
potrdili naša pričakovanja in uspeli smo dokazati, da je 
nov način partnerskega sodelovanja v izobraževalnem 
procesu ne samo primerljiv z evropskim sistemom, 
ampak tudi edini primeren na področju poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. Verjamem, da smo zgradili 
trdne in kvalitetne temelje novim višješolskim študijskim 
programom, ki zagotavljajo kakovostno izobraževanje 
vsem dosedanjim in prihodnjim generacijam študentov 
višjega šolstva. 

Prihajajo pa še vedno novi izzivi, saj resnično ne moremo 
vedeti, kaj nam prinaša prihodnost. Zagotovo pa vemo, da 
se delovna okolja in tehnologije zelo hitro in intenzivno 
spreminjajo in to kar počnemo danes, bomo v prihodnosti 
mogoče delali drugače ali pa bomo celo opustili. 

Alojz Razpet,
ravnatelj Šolskega centra Celje, VSŠ

V tistem času smo tudi 
še osvajali računalniško 
tehnologijo, elektronsko 
pošto, poleg tega pa še zahteve 
dr. Medveša po obliki in 
vsebini prvih katalogov znanj. 
Mislim, da ga je zadovoljila 
šele sedeminpetdeseta 
varianta.

Še posebej pa je vladala skeptičnost glede kakovosti študijskih programov, ki so močno strokovno naravnani in je njihovo izvajanje 
vpeto v gospodarstvo preko praktičnega izobraževanja študentov, izdelave projektnih in diplomskih nalog.  Vendar so že študenti prvih 
generacij, še posebej pa diplomanti, potrdili naša pričakovanja in uspeli smo dokazati, da je nov način partnerskega sodelovanja v 
izobraževalnem procesu ne samo primerljiv z evropskim sistemom, ampak tudi edini primeren na področju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. 
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Tertiary education provided by the Slovenian higher 
vocational and professional colleges, can play a key role in 
providing people with the high-level skills that are needed 
to increase the competitiveness of the economy and the 
innovative potential of companies, while empowering 
citizens with the skills they need for employment and 
active citizenship.

Cedefop studies show that by 2025 almost half of all job 
openings in the EU will require higher qualifications, 
typically awarded through academic and professional 
programmes at tertiary level. Skills developed through 
these programmes are generally considered to be drivers of 
productivity and innovation. Evidence shows that tertiary 
graduates have better chances of employment and higher 
earnings than people with lower qualification levels.

There is a strong need for the development of higher, 
more complex skills which are needed to drive creativity 
and innovation. These skills need to be strengthened 
throughout life through upskilling and reskilling, allowing 
people to thrive in fast-evolving workplaces and society, 
and to cope with complexity and uncertainty. 

The recently adopted Commission Communication 
"A New Skills Agenda for Europe: Working together 
to strengthen human capital, employability and 
competitiveness" , states that Higher level vocational and 
professional provision is steadily expanding and is valued 
by both learners and employers for providing the skills 
needed on the labour market. 

The Communication also calls for measures to further 
encourage the development of the sector, and that those 
qualifications be appropriately integrated into the national 
qualification frameworks and systems. The Commission 
proposal for a revised European Qualifications framework 
will facilitate this process.

We need to increase the attractiveness and visibility of 
vocational and professional opportunities. In December 
2016, the Commission will organise the first ever 
Vocational Skills Week under the motto “Boost your 
talent!”, with the aim of increasing the attractiveness of 
vocational and professional training by showcasing its 
quality, excellence, and the multiple life and quality job 
opportunities that it offers. We are counting on Slovenian 

Higher Vocational
and Professional education – looking ahead

VET and Professional higher education institutions to 
take an active role in this initiative.

In many member states general and higher education 
programmes rarely include any work-based experience, 
and partnerships between learning providers, research 
institutions and business are not yet widespread. 
Through initiatives such as the European Alliance for 
Apprenticeships and the Pact for Youth, as well as with 
funding from Erasmus+, the Commission is working 
together with a large group of stakeholders to support the 
establishment of quality Business-education partnerships 
to increase the labour market relevance of skills and 
qualifications, and increase the employability for both the 
young and the adult population.

Another area on which we will be working in the near 
future is to improve the information on the labour market 
outcomes or learning progression of higher education 

* http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15621&langId=en

Cedefop studies show that 
by 2025 almost half of all 
job openings in the EU will 
require higher qualifications, 
typically awarded through 
academic and professional 
programmes at tertiary level. 
Skills developed through these 
programmes are generally 
considered to be drivers of 
productivity and innovation.

and higher vocational and professional graduates. 
The EQAVET Recommendation already includes two 
indicators that support this objective. However, EQAVET is 
mainly used at the VET upper-secondary level. Therefore, 
in 2017 the Commission intends to present an initiative 
on tertiary graduate tracking to support Member States in 
improving information on how graduates progress on the 
labour market.

Innovation is not an exclusive domain for traditional 
academic education and research. Throughout Europe 
grass-root innovation at local level is increasingly a result 
of cooperation between regional higher vocational and 
professional colleges and companies, thus contributing 
to “smart specialisation” strategies that boost local and 
regional growth and development.

Globalisation, and the fast pace of technological 
developments, increasingly demand for rapid responses 
from the education and training system to provide the 
skills and qualifications that are needed by the labour 
market. There is a growing demand for high level 
professional skills delivered through flexible training 
provision, often customised for specific needs, as well as 
for training that supports the continuing upskilling and 
reskilling of adults. Tertiary vocational and professional 
colleges have a tremendous opportunity to respond to this 
challenge and strengthen their key role in supporting the 
sustainable and inclusive growth of Europe.

Brussels, 15 June 2016

João SANTOS,
European Commission

DG Employment, Social Affairs & Inclusion,
Deputy Head of Unit  VET, 

Apprenticeships & Adult learning

“There is a strong need for 
the development of higher, 
more complex skills which are 
needed to drive creativity and 
innovation. These skills need 
to be strengthened throughout 
life through upskilling and 
reskilling, allowing people 
to thrive in fast-evolving 
workplaces and society, and 
to cope with complexity and 
uncertainty.”
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V številnih državah članicah splošno izobraževalni 
programi (tudi na visoki stopnji) redko vključujejo  
praktične delovne izkušnje in sodelovanja med 
izobraževalnimi institucijami, delodajalci in 
raziskovalnimi institucijami. S pobudami kot so Evropsko 
združenje za pripravništva in Evropski pakt za mlade, kot 
tudi s sredstvi iz programa Erasmus +, Komisija sodeluje 
z veliko skupino zainteresiranih deležnikov za podporo 
vzpostavitvi kakovostnih gospodarsko-izobraževalnih 
partnerstev za povečanje usklajenosti potreb trga dela 
ter spretnosti in kvalifikacij, s čimer bomo prispevali k 
povečanju zaposljivosti mladih kot odrasle populacije.

Hkrati je nujno izboljšati pridobivanje informacij o 
učnih izidih ter učnega napredka diplomantov višjega in 
visokega poklicnega in strokovnega izobraževanja na trga 
dela. Priporočilo EQAVET že vključuje dva kazalnika, ki 
podpirata ta cilj. Vendar pa EQAVET posega večinoma 
na srednješolski nivo. Zato namerava Evropska komisija 
v letu 2017 predstaviti pobudo za sledenje podiplomskih 
diplomatov za podporo državam članicam pri izboljšanju 
informacij o napredku diplomatov na trgu dela.

Inovativnost pravzaprav ni področje akademskega 
izobraževanja in raziskav. V Evropi je temeljna inovativnost 
na lokalni ravni dober rezultat sodelovanja med višjimi 

Terciarno izobraževanje, ki ga ponuja višje strokovno 
šolstvo in visoko strokovno šolstvo v Sloveniji ima ključno 
vlogo v zagotavljanju kompetenc višje ravni, ki so potrebne 
za rast konkurenčnosti gospodarstva in inovativnega 
potenciala podjetij hkrati pa omogočajo posameznikom 
kompetence za večjo zaposljivost in aktivno državljanstvo. 

Raziskave CEDEFOP kažejo, da bo do leta 2025 skoraj 
polovica vseh zaposlitev v Evropski uniji zahtevala višje 
kvalifikacije, običajno pridobljene skozi akademske 
in strokovne programe na terciarni ravni. Pridobljene 
kompetence v teh programih so razumljene kot gonilniki 
za produktivnost in inovacije. Dokazi kažejo da imajo 
diplomanti terciarne stopnje boljše možnosti za zaposlitev 
in višji zaslužek kot ljudje z nižjo izobrazbo.

Obstaja realna potreba za razvoj višjih, bolj kompleksnih 
kompetenc, ki so potrebne za pospeševanje kreativnosti in 
inovacije. Te kompetence se morajo krepiti z dokvalifikacijo 
in prekvalifikacijo ter s tem pomagati posameznikom k 
uspehu v hitro razvijajočih se delovnih mestih in v družbi, 
kjer se sooča s kompleksnostjo in negotovostjo.
    
Nedavno objavljeno sporočilo Evropske komisije o “Novi 
program znanj in spretnosti za Evropo: z roko v roki za večji 
človeški kapital, zaposljivost in konkurenčnost”  navaja, 
da se višje in visoko poklicno in strokovno izobraževanje 
širi in ceni tako s strani učečih se posameznikov kot 
delodajalcev za zagotavljanje kompetenc potrebnih na 
trgu dela. 

Sporočilo opozarja na nujnost ukrepov, ki bodo spodbujali 
razvoj področja in da bodo te kvalifikacije ustrezno 
vključene v obstoječa nacionalna ogrodja kvalifikacij in 
sisteme. Predlog Komisije za pregled Evropskega ogrodja 
kvalifikacij spodbuja ta proces. 

Moramo povečati privlačnost in prepoznavnost možnosti 
poklicnega in strokovnega izobraževanja. V decembru 
2016 Evropska komisija organizira Evropski teden 
poklicnih znanj in spretnosti z geslom “Odkrij svoj talent!” 
s ciljem povečati privlačnost poklicnega in strokovnega 
usposabljanja s prikazom kvalitete, odličnosti in 
raznolikosti zaposlitvenih možnosti, ki jih ponuja. Tukaj 
pričakujemo in si želimo, da bodo institucije poklicnega 
in strokovnega izobraževanja v Sloveniji aktivno pristopile 
in podprle iniciativo.

Višje poklicno
in strokovno izobraževanje – pogled v prihodnost

“Raziskave CDEFOP kažejo, 
da bo do leta 2025 skoraj 
polovica vseh zaposlitev v 
Evropski uniji zahtevala 
višje kvalifikacije, običajno 
pridobljene skozi akademske 
in strokovne programe na 
terciarni ravni.”

strokovnimi ter visokimi strokovnimi institucijami ter 
gospodarstvom. Sodelovanje je prispeva k zastavljenim 
strategijam pametne specializacije, ki želijo pospešiti 
lokalno in regionalno rast ter razvoj. 

Globalizacija in hiter tempo tehnološkega razvoja vse 
bolj zahtevajo hitro odzivnost sistemov izobraževanja 
in usposabljanja za zagotavljanje ustreznih spretnosti 
in kvalifikacij. Vse večje povpraševanje je po visoki 
strokovni usposobljenosti, ki bo rezultat fleksibilnega 
usposabljanja, pogosto prilagojenega posebnim potrebam, 
hkrati tudi usposabljanja za nadaljnje prekvalifikacije 
in dokvalifikacije. Terciarno poklicno in strokovno 
izobraževanje ima izjemno priložnost, da se odzove 
na ta izziv in okrepi svojo ključno vlogo pri podpiranju 
trajnostne in vključujoče rasti v Evropi. 
   

Bruselj, 15. junij 2016

João SANTOS,
Evropska komisija

Generalni direktorat za zaposljivost, socialne zadeve in 
vključevanje

Namestnik vodje enote za poklicno in strokovno 
izobraževanje, pripravništva in odraslo izobraževanje

“S pobudami, kot so Evropsko 
združenje za pripravništva in 
Evropski pakt za mlade, pa 
tudi s sredstvi iz programa 
Erasmus +, Komisija 
sodeluje z veliko skupino 
zainteresiranih deležnikov 
za podporo vzpostavitvi 
kakovostnih gospodarsko-
izobraževalnih partnerstev 
za povečanje usklajenosti 
potreb trga dela ter spretnosti 
in kvalifikacij, s čimer bomo 
prispevali k povečanju 
zaposljivosti tako mladih kot 
odrasle populacije.”
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The landscape of higher education has been changing over 
the past decades across Europe. The societal expectations 
and demands have been changing, the expectations 
towards the qualification of population have increased, 
together with a stronger voice of prospective students and 
learners. The variety of individual students’ objectives, 
expectations and patterns and pathways of learning have 
enhanced substantially, yet also responded to changing 
demands of the labour market, entrepreneurship 
opportunities and challenges, as well as to structural and 
technological changes within the world of work. New 
target groups have been invited – or even claimed their 
right – to access higher education and the systems of 
higher education or tertiary education, as seen in some 
countries, had to respond by a more diversified offer of 
study programmes profiles, embedded and supported by 
a diversified variety of institutions with various missions, 
priorities and values. It is not always an easy and generally 
acceptable step, the values and patterns of behaviour 
within the systems have to change. The countries of 
Central and Eastern Europe faced these challenges, yet 
especially the developments, in somewhat later period 
than many other European countries. That may call for 

different approaches, respecting the societal and cultural 
specifics, yet the basic principles seem to be the same 
across European Higher Education Area and probably 
even beyond it.

Professional higher education is one of the key directions 
accommodating both the expectations of a more diverse 
population of students with various ambitions, objectives 
and capacities, as well the more ultimately formulated 
expectations of the world of work, at least as regards some 
part of the widened higher education population.
EURASHE, as a European representation of this type of 
education, developed  with a great support of its members, 
including the Slovene Association of Higher Professional 
Schools, a definition of the professional higher education 
as “a form of Higher Education that offers a particularly 
intense integration with the world of work in all its aspects, 
including teaching, learning, research and governance and 
at all levels of the overarching Qualifications Framework 
of the European Higher Education Area.” It is recognised 
that function of such type of higher education is to diversify 
learning opportunities, enhance the employability of 
graduates, offer qualifications and stimulate innovation, 
for the benefit of learners and society, where “the world of 
work includes all enterprises, civil society organisations, 
and the public sector. The intensity of integration with 
the world of work is manifested by a strong focus on 
the application of learning achievements. This approach 
involves combining phases of work and study, a concern 
for employability, cooperation with employers, the use of 
practice-relevant knowledge and use-inspired research.”
With specific regard to Slovene colleges of professional 
higher education it is important to mention a few factors 
which contributed tremendously to the discussions 
and mutual conclusions – a strong focus on benefits for 
students and graduates, in particular as regards their 
professional preparation and skills development; very 
close and intensive relationship with the partners from 
the world of work, whatever the field of study was; and 
above all a great enthusiasm, and systemic cooperation 
of a vast number of people devoted to the idea of 
developing suitable, relevant and motivating learning 
opportunities for new generations, as well as for those 
seeking to enhance their profile, experience, knowledge, 
skills and competencies. The realistic and practical focus 
while promoting a colourful and enriching vision of 
possible future developments at the same time has been 
a great benefit and contribution of Slovene colleagues to 

A Tribute to Slovene Adventures within
Professional Higher Education Developments

the endeavour. Enjoying fun, respect and tolerance and 
the entire time spent together on focused discussions 
with various representatives of Slovene colleges, either in 
Slovenia or elsewhere in Europe is an extra bonus which 
many of us appreciated. There is a true and deep respect 
for the achievements the students and people working 
at Slovene colleges have achieved over the past years. 
This would be, however, hardly possible without mutual 
collaboration of peers within Slovenia, yet also learning 
and being inspired at the international scene.

On behalf of EURASHE, as well from my personal point 
of view, I can say that we are proud and honoured that 
we could have experienced the mutual collaboration 
and contributed to the further developments of the 
professional higher education in Slovenia – recalling the 
various great times at Bled, Otocec during the Slovene or 
international events, yet also visiting various schools and 
admiring their efforts and achievements. From the same 
position I would like to wish all the current, former and 
prospective students, yet also to the leaders and staff of the 
Slovene higher professional colleges success, enough space, 
capacity and energy for further development. We look 
forward to learning about inspiring cases from Slovenia 
and hope to keep strong partnership for sharing experience 
of other EURASHE members and for supporting mutually 
the further development by enhanced communication 
with key stakeholders, identifying the common challenges 
and removing the barriers.

With congratulations to the anniversary, current 
achievement and best wishes for further work.

Michal Karpíšek
Secretary General of EURASHE…

… and a truly great admirer of many friends from Slovene 
colleges
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Področje terciarnega šolstva se v zadnjih desetletjih v 
Evropi spreminja. Družbena pričakovanja in zahteve 
se spreminjajo, pričakovanja glede usposobljenosti in 
kvalifikacij prebivalstva so narasla, skupaj z učinkovitejšo 
zastopanostjo interesov bodočih študentov in učencev. 
Raznolikost posameznih ciljev, pričakovanj, vzorcev in 
učnih poti študentov je znatno izboljšana, vendar je ta 
raznolikost hkrati odziv na spreminjajoče se zahteve 
na trgu dela, priložnostih in izzivih podjetništva, kot 
tudi strukturnih in tehnoloških sprememb v svetu 
dela. Nove ciljne skupine so bile povabljene - ali celo 
zahtevajo svojo pravico - za dostop do visokega šolstva 
in sisteme visokošolskega izobraževanja ali terciarnega 
izobraževanja, kar je v nekaterih državah povzročilo, da 
so s morale odzvati z bolj raznoliko ponudbo študijskih 
programov in profilov, vgrajene in jih podprtih z različnimi 
institucijami z različnimi misijami, prednostnimi 
nalogami in vrednotami. Ni vedno enostaven in splošno 
sprejemljiv korak, saj moramo spremeniti vrednote 
in vzorce obnašanja znotraj sistemov. S temi izzivi 
se soočajo zlasti države Srednje in Vzhodne Evrope, 
zlasti zaradi kasnejšega razvoja v primerjavi z mnogimi 
drugimi evropskimi državami. Zahtevani so različni 
pristopi, spoštovanje družbenih in kulturnih posebnosti, 
vendar so osnovni principi kažejo kot enaki v evropskem 
visokošolskem prostoru kot tudi izven njega. 

Terciarno strokovno izobraževanje je ena od ključnih 
usmeritev in ustrezajo tako pričakovanjem raznolikim 
populacijam učencev z različnimi pričakovanji, cilji 
in zmogljivostmi, kot tudi bolj izrazito oblikovanim 
pričakovanjem sveta dela, vsaj kar zadeva del razširjene 
populacije terciarnega izobraževanja.
EURASHE kot evropski predstavnik te vrste 
izobraževanja, razvite z veliko podporo svojih članov, 
vključno s Skupnostjo višjih strokovnih šol Republike 

Slovenije, opredeljuje terciarno strokovno šolstvo kot 
"obliko izobraževanje, ki ponuja posebno intenzivno 
vključevanje s svetom dela v vseh njegovih vidikih, 
vključno poučevanja, učenja, raziskovanja in upravljanja 
ter na vseh ravneh okvira Orodja kvalifikacij v evropskem 
visokošolskem (terciarnem) prostoru." Prepoznano je, 
da je funkcija tega tipa terciarnega šolstva predvsem v 
diverzifikaciji možnosti učenja, krepitvi zaposljivosti 
diplomantov, ponudbi kvalifikacij in spodbujanju inovacij 
v korist študentov in družbe, v kateri "svet dela vključuje 
vsa podjetja, organizacije civilne družbe in javnega 
sektorja. Intenzivnost povezovanja s svetom dela se kaže 
z močnim poudarkom na uporabi učnih dosežkov. Ta 
pristop vključuje kombinacijo faze dela in študija, skrb 
za zaposljivost, sodelovanje z delodajalci, z uporabo 
praktičnih znanj in uporabnih/aplikativnih raziskav. 

S posebnim ozirom na višje in visokošolsko strokovno 
izobraževanje v Sloveniji je potrebno omeniti še nekaj 
dejavnikov, ki izredno prispevajo k medsebojni razpravi in 
sklepom - močan poudarek in osredotočenost na koristih 
študentov in diplomantov, zlasti kar zadeva njihovo 
strokovno pripravo ter razvoj znanj in spretnosti; tesen 
in intenziven odnos s partnerji iz sveta dela; predvsem 
pa veliko navdušenje in sistemskega sodelovanja velikega 
števila ljudi, namenjenega ideji o razvoju primernih, 
ustreznih in motivacijskih učnih priložnosti za nove 
generacije, kot tudi za tiste, ki želijo izboljšati svoje profile, 
izkušnje, znanje, spretnosti in kompetence. Realističen in 
praktičen poudarek ob spodbujanju bogate vizije možnih 
razvojnih dogodkov ob istem času je velika prednost in 
prispevek prizadevanj slovenskih kolegov. Mnogi med 
nami cenimo osredotočene strokovne razprave, polne 
medsebojnega spoštovanja in strpnosti, ki smo jih bili z 
različnimi predstavniki slovenskih šol, bodisi v Sloveniji 

Poklon slovenskemu razvoju
terciarnega strokovnega izobraževanja 

Raznolikost posameznih ciljev, pričakovanj, vzorcev in učnih 
poti študentov je znatno izboljšana, vendar je ta raznolikost 
hkrati odziv na spreminjajoče se zahteve na trgu dela, 
priložnostih in izzivih podjetništva, kot tudi strukturnih in 
tehnoloških sprememb v svetu dela.

ali kje drugje v Evropi. Obstaja resnično in globoko 
spoštovanje vseh dosežkov študentov in ljudi, ki delajo 
v slovenskih višjih strokovnih šolah, ki so jih dosegli v 
zadnjih letih. Vsekakor bi bilo to težje dosegljivo brez 
medsebojnega sodelovanja šol v Sloveniji, hkrati pa tudi 
učenja in inspiracij v mednarodnem prostoru. 

Tako v imenu EURASHE kot v svojem imenu lahko 
rečem, da smo ponosni in počaščeni ob medsebojnem 
sodelovanju in prispevku k nadaljnjemu razvoju 
terciarnega strokovnega izobraževanja v Sloveniji - ob 
že doživetih slovenskih in mednarodnih dogodkih na 
Bledu in Otočcu ter obiskih različnih šol in občudovanju 
njihovih prizadevanj in dosežkov. Rad bi zaželel vsem 
sedanjim, nekdanjim in bodočim študentom, njihovim 
ravnateljem ter direktorjem ter strokovnemu osebju 
veliko uspeha, dovolj prostora, zmogljivosti in energije za 
nadaljnji razvoj.

Veselimo se novih in navdihujočih primerov iz Slovenije 
in upamo na nadaljevanje močnega partnerstva za 
izmenjavo izkušenj z drugimi člani EURASHE in za 
podporo pri medsebojnem nadaljnjem razvoju, še večji 
in boljši  komunikaciji s ključnimi deležniki, opredelitvijo 
skupnih izzivov in odpravi ovir.

S čestitkami ob obletnici, trenutnih dosežkih in najboljšimi 
željami za nadaljnje delo!

Michal Karpíšek
Generalni sekretar EURASHE …

… in velik občudovalec in prijatelj slovenskih višjih 
strokovnih šol 
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primeri
dobrih
praks

diplomanti

Šolski center Ptuj 
Kot študent in uspešen diplomant Višje strokovne šole 
Šolskega centra Ptuj, programa mehatronika, imam 
o študiju in izobraževalnem procesu na tej šoli zelo 
pozitivno mnenje. Pedagoški pristop je bil v času mojega 
študija zelo dober, zelo inovativen. Veliko poudarka je 
bilo na strokovnih vsebinah in praktičnem izvajanju 
učnega procesa oz. povezanosti teorije s praktičnimi 
znanji. Pri študiju se mi je zdelo zelo pomembno, da 
imajo študenti tehnična predznanja, zelo koristne so bile 
predhodne izkušnje iz industrije in gospodarstva, med 
mladimi pa mora biti prisotna vedoželjnost in zanimanje 
za tehniko. Glede na moje bogate izkušnje v gospodarstvu, 
ki sem jih imel že pred začetkom študija, sem imel do 
izobraževanja zelo resen in odgovoren odnos, kar se mi 
je bogato obrestovalo tudi pri nadaljnjih poslovnih in 
življenjskih aktivnostih, saj od študija dalje že vrsto let 
opravljam pomembne funkcije na različnih nivojih. Kot 
bivši študent mladim priporočam to šolo kot zelo dobro, 
napredno in bogato z dobrimi predavatelji. Vedno sem si 
namreč tudi sam želel šole, ki ima vizijo in sledi zahtevam 
časa ter obvladuje vse inovativne pristope za čim boljšo 
usposobljenost diplomantov. Prav tako mlade venomer 
opozarjam, da bo njihovo znanje v veliki meri odvisno tudi 
od njih samih in njihove resne in odgovorne vključitve v 
vse faze izobraževalnega procesa. 

Janez Škrlec

Academia 
Ko se človek odloča za resen korak, kot je šolanje, intenzivno 
preverja vse ponudnike na trgu. Po temeljitem premisleku 
sem se odločila za Academio, predvsem zaradi resnosti 
prestavitve in kvalitete programa. Predavatelji, organizacija 
šole in vodstvo so presegli vsa moja pričakovanja. Da 
o dobri »klapi« sošolcev sploh ne govorim. Tisti, ki se 
odločate, da investirate v svoj osebnostni in profesionalen 
razvoj, naj vas nič ne ustavi, da se oglasite na Academii. Kot 
center menedžerka največjega nakupovalnega središča v 
regiji vam to dobronamerno priporočam.

Simona Mandl

Ekonomska šola 
Novo mesto 
V času študija na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji 
strokovni šoli, sem v dveh letih pridobila številna nova 
znanja, ki jih s pridom uporabljam pri svojem delu in 
nadaljnjem študiju. Izpostavila bi predvsem praktični del 
predavanj, s katerim sem pridobila vpogled v reševanje 
različnih nalog in izzivov. 
V 1. letniku sem praktično izobraževanje opravljala v 
digitalni agenciji Mediodrom. V kreativnem okolju sem 
se odlično počutila in pri krmarjenju med obveznostmi 
dobro izkoristila novo pridobljena znanja, predvsem s 
področja IT, trženja in komunikacije.
Delo v digitalni agenciji me je popolnoma osvojilo, 
zato sem s pomočjo ekipe na temo s področja tržnega 
komuniciranja napisala tudi diplomsko nalogo. Trenutno 
moje delo v podjetju obsega izvrševanje nalog vodje 
projektov, z veseljem pa se še vedno odzovem povabilu šole 
pri sodelovanju v različnih aktivnostih: promociji šole na 
družbenih omrežjih, kot članica komisije pri ocenjevanju 
študentskih podjetniških idej, pri izvajanju delavnic.

Mira Dim

Šolski center
Nova Gorica
Luka Manojlović se je v spomin ŠC Nova Gorica Višje 
strokovne šole zapisal kot njen prvi diplomant. Strokovna 
javnost ga pozna kot predavatelja na vseh pomembnejših 
slovenskih IT konferencah. Leta 2008 je prejel Microsoftov 
naziv MVP (Most Valuable Professional). Mladi 
podjetnik se po diplomi ukvarja z vzpostavljanjem in 
vzdrževanjem večjih informacijskih sistemov ter omrežij, 
ki jih potrebujejo sodobna podjetja in organizacije za 
svoje nemoteno delovanje. Svojo družbeno odgovornost 
izkazuje in potrjuje tudi kot delodajalec in mentor našim 
študentom na praktičnem izobraževanju. V času študija 
je bil aktiven v Klubu Goriških študentov in v kulturnem 
centru Mostovna: Wlan Nova Gorica in didaktični center 
e-Hiša, novogoriška hiša poskusov, sodeloval pa je tudi pri 
mnogih drugih projektih, povezanih s izobraževanjem, 
kulturo in umetnostjo npr.: 5 za vzgojo, TedX Nova Gorica, 
e-Center, novogoriški center znanj.

Martina Kodelja
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šolski center šentjur 
V študijskem letu 2005/06 sem se vpisal na Šolski center 
Šentjur, izobraževalni program živilstvo. Za to smer 
študija sem se odločil, da pridobim višjo stopnjo izobrazbe 
na področju živilstva in prehrane. V času študija sem 
pridobil veliko novih znanj z različnih področij. Imel sem 
priložnost spoznati, da je področje živilstva izjemno široko 
in zahteva veliko poglabljanja. Stroka s področja živilstva 
in prehrane se tudi neprestano spreminja in posodablja. Da 
bi ostal v stiku z novostmi in spremembami na živilskem 
področju, je treba poglabljati znanja tudi po formalnem 
študiju. Po zagovoru diplomske naloge sem se zaposlil 
v podjetju Celjske mesnine d.d., kjer sem v času študija 
opravljal prakso, in kjer pridobljena znanja s pridom 
uporabljam. Ves čas ostajam v stiku s šolo ter strokovno 
sodelujem s predavatelji. Sodelujem tudi s študenti, ki v 
našem podjetju opravljajo praktično izobraževanje, ter pri 
raziskovalnih delih diplomskih nalog.

Martin Amon

Šolski center
Postojna 
Marjetka Vogrinec je diplomantka 1. generacije študentov 
Višje strokovne šole v Postojni, ki je s študijem začela v 
letu 2003/2004. Diplomirala je med prvimi in uspešno 
nadaljuje delo v tajništvu Upravne enote Postojna. Po 
opravljeni diplomi je napredovala in zasedla delovno 
mesto poslovne sekretarke, v okviru katerega pokriva 
ves organizacijski in kadrovski del procesov v Upravni 
enoti Postojna. Bila je med ustanovitelji klubov tajnic in 
poslovnih sekretarjev Primorske regije. Prerasla je okvire 
regijskih aktivnosti in postala predsednica Zveze klubov 
tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije, ki jo danes 
sestavlja enajst pokrajinskih in strokovnih klubov tajnic 
in poslovnih sekretarjev v Sloveniji. Zvezo je vodila od 
leta 2007 do 2011. Svoje znanje, poslanstvo in izkušnje 
občasno prenaša na naše študente kot zunanja gostja – 
predavateljica.

Marjetka Vogrinec

Šolski center kranj
Zaposlen sem v podjetju Müller AG Cleaning solutions, ki 
se ukvarja z izdelavo pomivalnih strojev za farmacevtsko 
industrijo. Podjetje samo je relativno mlado, vendar si je že 
ustvarilo svoje mesto na trgu. Pred desetimi leti je podjetje 
Riobeer kupil Müller AG in ga preimenoval v Müller AG 
Cleaning solutions. Letno izdelamo približno 15 strojev, 
cena stroja se giblje od 250.000 € naprej.

Naše podjetje je del skupine Müller Gruppe, ki je tudi 
njegov 100-odstotni lastnik. Podjetje Müller se že od 
leta 1897 ukvarja z izdelavo sodov. Takrat so izdelovali 
običajne kovinske sode, danes pa so razširjeni na vse 
panoge. Podjetje Müller AG Steel, ki je tudi del skupine 
Müller Gruppe, je vodilni proizvajalec inox sodov za 
farmacijo, letno jih izdelajo približno 2 milijona.

Moje delovno mesto se imenuje “Senior process engineer”. 
Zadolžen sem za izdelavo procesnih diagramov (PID 
diagramov), za izdelavo funkcijskih specifikacij (FS, opis 
delovanja stroja), izdelavo pnevmatskih shem, pregled 
električnih shem, korigiranje dela s programerji itd.

Sašo Perme

ices 
Zaposlen sem na delovnem mestu inženirja za pripravo 
del na elektroenergetskih napravah. Izobraževanje na 
ICES je temeljilo na teoretičnem in praktičnem znanju. S 
predavatelji in sošolci smo si izmenjali izkušnje o načinu 
dela, vrsti del, morebitnih izboljšavah ipd., kar ocenjujem 
kot dodano vrednost. Predavanja so bila zanimiva in 
življenjska. Vsebina predavanj se je v večini primerov 
navezovala na praktične primere. Komunikacija med 
vodstvom šole, profesorji in učenci je bila nemotena.

O primerjavi z rednim študijem na fakulteti, ki ga zaradi 
priložnost v poslovni karieri nisem zaključil, lahko rečem, 
da so bile obveznosti na fakulteti zato, ker so morale biti, 
na ICES-u, pa zato, da smo se dejansko nekaj naučili.

Primož Ribič

GEA college - center višjih šol 
S študenti GEA College sodelujem že 19 let. Z gotovostjo trdim, da pridobijo znanja, ki jih bodo potrebovali v delovnem 
procesu. Predavatelji izhajamo iz podjetniških okolij in s študenti delimo svoja podjetniška znanja. 
Dodana vrednost, ki jo študent pridobi po zaključku šolanja je tisto, kar delodajalci pričakujejo in potrebujejo.

Slavko Frelih, predavatelj, vodja prodaje in marketinga, PRONET, Kranj d.o.o.

Izobraževalni center 
Piramida Maribor 
Po končani srednji gostinski šoli sem leta 2000 nadaljeval 
študij živilstva v prvi generaciji študentov rednega študija 
v Mariboru na takratni Živilski šoli, sedaj IC Piramida 
Maribor. Študij je bil pester, strokovni predmeti zanimivi, 
še posebej, ko smo se srečevali z zunanjimi predavatelji, 
ki so na nas, študente, prenašali svoje znanje in izkušnje 
iz podjetij. 

Praktično izobraževanje sem opravljal v Kolinski 
v Ljubljani, kjer sem povezoval teoretično znanje s 
predavanj s prakso v proizvodnji, kontroli kakovosti in 
razvoju. Tam sem delal tudi diplomsko nalogo. Raziskoval 
sem možnosti priprave različnih koncentracij ekstrakta 
paprike, ki se uporablja kot dodatek pri začimbni mešanici 
za hrenovke. V Kolinski sem se nato tudi zaposlil v Repro 
oddelku kot tehnokomercialist na področju dodatkov za 
pekarsko industrijo. Pri delu sem sodeloval s pekarnami 
po celi Sloveniji. Po treh letih dela v Kolinski sem se 
zaposlil v zasebni pekarni kot pomočnik direktorja, kjer 
sem se spoznal z vsemi segmenti v podjetju od prodaje, 
tehnologije, nabave, razvoja. Sedaj sem vodja prodaje 
v podjetju Bonopan, ki je del koncerna Lesaffre group, 
svetovnega proizvajalca kvasa ter specialnih dodatkov 
za pekarstvo. Najprej sem delal kot tehnolog za pekarsko 
industrijo, leta 2011 sem napredoval v vodjo prodaje za 
slovensko tržišče skupine Lesaffre. Danes je moja naloga 
še nekoliko širša. Moje delo je dinamično in mi omogoča, 
da se izobražujem tako v Sloveniji kot v tujini in tako 
nadgrajujem svoje znanje, ki sem ga v osnovi pridobil na 
Višji strokovni šoli za živilstvo v Mariboru kot inženir 
živilstva.

Znanje nadgrajujem z delovnimi izkušnjami.

Marko  Pulko

Višja šola za 
gostinstvo in 
turizem Maribor 
Dolgoletna tradicija družinskega podjetja je že zgodaj 
začrtala mojo pot. Želja po novem znanju, izpopolnjevanju 
in izkušnjah me je vodila na Višjo strokovno šolo za 
gostinstvo in turizem Maribor, kjer sem aktivno sodeloval 
v številnih projektih, svoje znanje pa dokazoval tudi na 
tekmovanjih. Tako sem na prestižnem mednarodnem 
tekmovanju v strežnih veščinah Coupe Georges Baptiste 
v Madridu (Španija) osvojil bronasto medaljo, na 
mednarodnem tekmovanju Marianne Müller Award za 
najboljšo študentsko nagrado v Casablanci (Maroko) 
pa srebrno medaljo. Med enim od skupinskih projektov 
na VŠGT Maribor se je porodila tudi ideja o blagovni 
znamki Gostilna Slovenija. S projektnimi kolegi smo 
ugotavljali, da je vse manj pravih gostiln in vse preveč 
tistih, ki so izgubile identiteto gostilne. Študij sem 
nadaljeval na prestižni švicarski hotelirski šoli ECOLE 
HOTELIERE LAUSANNE, vse znanje in izkušnje, med 
drugim pridobljene na VŠGT Maribor, pa mi pomagajo 
pri vodenju družinskega podjetja Jezeršek gostinstvo.

Martin Jezeršek

EDC KRANJ 
Boštjan Prestor je na EDC Kranj, višji strokovni šoli diplomiral leta 2007. Diplomiral je tudi na Visoki strokovni šoli 
za podjetništvo. Svoje znanje iz gradbeništva nadgrajuje na Visoki šoli za gradbeno inženirstvo Kranj. Od leta 2005 
je direktor uspešnega gradbenega podjetja Gradbeništvo Prestor, d.o.o. Zelo uspešen je pri izvajanju gradbenih del in 
obenem projektiranju. Je pooblaščeni odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik za enostavne, manj zahtevne in 
zahtevne objekte. Dobro je razvil sposobnosti vodenja, pridobivanja in načrtovanja kadrov ter njihovega razvoja in 
znanje projektnega vodenja. Je mentor študentom EDC Kranj, Višje strokovne šole na praktičnem izobraževanju. Njegove 
reference so: izgradnja daljnovoda Bohinj–Železniki, vzdrževanje občinskih cest v Občini Bled, izgradnja vodovodnih 
sistemov v Občini Kranj, izgradnja objekta Salus v Ljubljani in komunalne infrastrukture v Preddvoru.

Boštjan Prestor

erudio izobraževalni 
center 
Kot član atletskega kluba Krka Novo mesto in stalni član 
Slovenske reprezentance v metu diska sem se za študij 
na ERUDIO višji strokovni šoli, odločil, ker so imeli 
posluh za športnike in temu primeren prilagodljiv urnik. 
Za posamezna predavanja, izpite in vse obveznosti se je 
dalo dogovoriti individualno s predavatelji, kar mi je pri 
napornih treningih zelo veliko pomenilo. ERUDIO mi je 
tudi pomagal, da sem odšel na dve univerzijadi, za kar sem 
šoli zelo hvaležen.

Tadej Hribar
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Izobraževalni center 
Memory 
Za študij v Izobraževalnem centru Memory, višji strokovni 
šoli, sem se odločil, ker šolo poznam in zaupam osebju, saj 
sem na isti šoli zaključil tudi srednjo šolo. 

Pri odločitvi za študij, po končani srednji šoli, nisem 
imel dvomov glede izbire šole, saj sem zelo zadovoljen 
s prijaznostjo osebja šole in njihovo pripravljenostjo 
pomagati. 

Profesionalno se ukvarjam z veslanjem in pogosto nastopam 
na tekmah po tujini. Ko sem prihajal študirati, sem na šoli 
vedno prejel številne konzultacije in pomoč predavateljev 
za čas, ko sem bil zaradi tekmovanj  odsoten. Zelo sem 
hvaležen celemu kolektivu IC Memory, saj dvomim, da bi 
brez njihove pomoči, razlag in številnih konzultacij, uspel 
diplomirati. Cenim pripravljenost osebja, da so mi nudili 
pomoč, kadarkoli sem jo potreboval, so mi jo nudili. V 
kolikor bodo imeli visoko šolo, bom zagotovo nadaljeval 
študij na Memory. 

V letu 2015 sem postal promotor vseživljenjskega učenja in 
prejel priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemne 
dosežke pri študiju in v športu. Živim in verjamem, da 
izobraževanje izboljšuje življenjski standard, dviguje 
zaposlitvene možnosti in pripomore k osebnostni rasti 
posameznika. Meni je k temu odločilno pomagala IC 
Memory.

Rajko Hrvat

Šolski center
Novo mesto
“Tako šola kot predavatelji si prizadevajo biti v stiku z 
realnim poslovnim svetom,« se svojega študija na Šolskem 
centru Novo mesto, Višji strokovni šoli, spominja Andrej 
Orožen, diplomant strojništva in direktor podjetja 
Dewesoft, ki ustvarja visokotehnološke izdelke, ki 
uporabljajo tudi NASA, Volvo, Fiat, Scania in General 
Motors. 

Leta 2008 je skupaj s soustanoviteljem podjetja dr. Juretom 
Knezom prejel prestižni naziv Podjetnik leta. Priznanje za 
najboljše najhitreje rastoče podjetje v Sloveniji sta prejela 
leta 2012 in nagrado GZS za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke leta 2013. Komisije sta prepričala z 
izjemno kombinacijo tehničnega znanja in podjetniške 
miselnosti. 
Na vprašanje, kakšnega mladega človeka bi zaposlil v 
svojem podjetju, Andrej odgovarja: »Brihten, pravimo 
takemu človeku pri nas v Zasavju! Naš šolski sistem 
daje mlade strokovnjake, ki imajo dokaj visoko raven 
osnovnega znanja, si pa želimo, da ima inženir, ki se nam 
pridruži, tudi strmo krivuljo učenja. Želimo si, da mlad 
inženir ponujeno znanje, ki ga dobi pri nas ali pa od naših 
izjemno sposobnih kupcev, izkoristi za svoj lasten razvoj 
in s tem tudi za hitrejši razvoj podjetja.«
Ob podelitvi diplom leta 2009 smo Andreju Orožnu 
podelili naziv častni diplomant Višje strokovne šole na 
Šolskem centru Novo mesto.

Diplomant Andrej Orožen

Šolski center Celje
Po prihodu v Slovenijo sem v prvem letu svojega bivanja opravil izpit iz slovenskega jezika ter dobil zaposlitev v skladišču. 
Ves čas pa sem si želel nadgraditi svoje znanje in nadaljevati izobraževanje po zaključeni matematično-tehnični gimnaziji. 
Tako sem se leta 2008 po pogovoru z ravnateljem Višje strokovne šole v Celju odločil za študij mehatronike s poudarkom 
na avtomatizaciji in robotiki. 
V prvih mesecih študija mi je največjo oviro predstavljal slovenski jezik, v katerem so potekala predavanja. S trdim delom 
in razumevajočimi profesorji sem premagal tudi to težavo. 
Po zaključku študija sem sprejel službo kot programer robotov v avtomobilski industriji v večjem nemškem podjetju, 
katerega dejavnost je tudi avtomatizacija. Moje delo obsega vse od montaže do zagona robotov ter programiranja po 
internih standardih, kalibriranja robotov in optimizacijo taktnih časov robotov. Z vpogledom v delovanje proizvodnje 
v veliki industrijski hali, kjer je tudi več sto robotov, ki opravljajo različne naloge, lahko dobite občutek, kaj so to 
avtomatizirane linije, seveda ob zadostnem teoretičnem znanju. Brez teorije pač ne gre in višja šola mi jo je dala.

Adel Torkhani

DOBA
Praktično izobraževanje sem opravljala v podjetju Nigrad 
d.d., kjer me je mentor mag. Slavko Bunderla vključil v 
pripravo študij dostopnosti javnega okolja za gibalno 
ovirane osebe ter dostopnosti za slepe in slabovidne osebe. 
To je bil proces z veliko učenja in usklajevanja z internimi 
službami podjetja, predvsem pa z invalidskimi društvi 
in Francijem Žiberno. Študiji sta bili pozneje osnova za 
pripravo evropskega projekta, s katerim je Mestna občina 
Maribor pridobila sredstva EU za odpravo identificiranih 
ovir, bili pa sta tudi odskočna deska za pripravo moje 
diplomske naloge. Z Zavodom za turizem Maribor smo 
pripravili Karto dostopnih lokacij mesta Maribor za 
gibalno ovirane osebe, ki je še danes dostopna v tiskani 
in e-obliki. Širše lokalno in regionalno okolje me je tako 
začelo prepoznavati kot mlado in entuziastično akterko s 
ciljem osveščanja o enakih možnostih invalidov v mestu. 
Po opravljeni praksi v omenjenem podjetju sem tam za 
nekaj časa dobila tudi zaposlitev in veliko dragocenih 
izkušenj.« 

Nataša Rebernik

B&B
Šola B&B je bila zame prva stopnička h kariernemu 
napredku in se je v moj spomin zapisala kot najboljša šola, 
čeprav sem študij nadaljevala na visoki stopnji, trenutno pa 
sem študentka magistrskega študija. Ves čas se ukvarjam 
z nepremičninami. Hkratno pridobivanje znanja – s 
študijem in delom – se mi zdi najboljša kombinacija. V 
tem je moja prednost pred mlajšimi sošolci.

Kot večini odraslih, ki se vpisujemo v šolo, mi vedno 
zmanjkuje časa, tokrat pa se mi je še posebej mudilo. 
Izobrazbo sem potrebovala v kratkem času in šola mi je 
omogočila, da sem napredovala hitreje od sošolcev, samo 
zame so potekala predavanja iz nemščine, ker je to moj prvi 
tuji jezik.  Dobila sem vsa gradiva, literaturo, predavatelji 
so odprti, prijazni in dostopni. Zaposleni se hitro odzivajo 
in rešujejo morebitne zadrege. 

Moja odločitev za B&B je bila prava. K uspehu je 
pripomoglo tudi dejstvo, da sledim postavljenim ciljem in 
odgovornost postavljam na prvo mesto. 

Vlasta Jeromel

Biotehniški izobraževalni center ljubljana 
S študijem živilstva in prehrane na BIC Ljubljana, VSŠ sem začel l. 2012/13 in ga zaključil z diplomskim delom »Vpliv 
različnih načinov hmeljenja na senzorične lastnosti piva izdelanega na napravi Speidel's Braumeister«. Pohvalil bi 
odzivnost kolektiva zavoda za nove predloge, ki smo jih z namenom razvoja novih spretnosti, sledenju trendom podali 
tudi študenti in pripravljenost pomagati, sodelovati z nami. Kot član študentskega sveta sem vodstvu in svetu zavoda 
predlagal, da bi v študijske namene začeli razvoj mikropivovarstva in ideja je bila podprta. Zaposlen sem v Pivovarni 
Union, a se pogosto vračam na BIC Ljubljana, kjer aktivno sodelujem pri razvoju tehnologije mikropivovarstva.  

Jaka Mihelčič

ABITURA 
Za  pridobitev  novih  strokovnih  znanj  sem  se  vpisala  na  Abituro,  višjo  strokovno šolo,  v  program poslovni  sekretar.  
Rada  se  vseskozi  izobražujem,  saj  s  tem  pripomorem  k  večji  kakovosti  in strokovnosti  opravljenega  dela.  Po  
opravljenih  vseh  izpitih, še  pred  zagovorom  diplome,  sem  se udeležila  tudi  tekmovanja  za  Naj  tajnico  leta,  na  
tekmovanje  me  je  sicer  prijavila  sodelavka,  in  sem bila kar malo presenečena. Vendar se me je takrat že ob misli na 
laskavi naslov polotil nekakšen strah glede vsega, kar ta naslov prinese. In ko se je to res zgodilo, so pritisk začele blažiti 
solze sreče. In zdaj poznam občutek, ko si v nečem najboljši. Kot poslovna sekretarka sem zaposlena v celjskem podjetju 
Simbio d. o. o. že enajst let. Znanje in veščine, ki jih potrebujem pri delu, sem pridobivala z leti, so pa vsekakor tudi 
rezultati izobraževanja in razmišljanja, da je vsak izziv, vsak problem lahko priložnost za nekaj dobrega in za osebnostno 
rast. V našem  podjetju  je  ugodna  klima  za  pridobivanje  novega  znanja,  veščin,  kompetenc.  Spodbujamo  in 
motiviramo se sodelavci tudi med seboj in si stojimo ob strani. Zavedamo se namreč, da nam znanja, ki  ga  imamo,  
ne  more  nihče  vzeti.  Stalnica življenja  so  spremembe,  zato  se  je  treba  zanje  nenehno izobraževati. Stanovskim 
kolegicam želim, da bi imele možnosti izobraževanja, izpopolnjevanja, in to ne  le  v  praktičnem  znanju,  temveč  tudi  za  
osebnostno  rast,  saj  le  tako  lahko  ustvarjamo  pozitivne medsebojne odnose, ki so med najpomembnejšimi elementi 
uspešnega poslovanja podjetja. Tudi ta znanja in veščine nam je Abitura dala. 

Lucija Koštomaj
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Šolski center šentjur
Na področju NARAVOVARSTVA naši študentje aktivno 
sodelujejo v obliki projektov, ki se izvajajo na Razvojni 
agenciji Kozjansko. S tamkajšnjimi mentorji so aktivno 
vključeni v projekte regionalnega razvoja za Območno 
razvojno partnerstvo Obsotelje in Kozjansko, v katerega 
so vključene občine Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška 
Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah. Študentje 
opravljajo praktično izobraževanje s področja vodenja 
v naravi, kot turistični vodniki, vzpostavljajo kolesarske 
poti, sodelujejo pri vzdrževanju režimov v zavarovanih 
območjih Natura 2000. Aktivno sodelujejo pri razpisih za 
različne razvojne projekte in si na ta način nabirajo bogate 
izkušnje za bodoča zelena delovna mesta. Na praktičnem 
izobraževanju je pri vzpostavljanju kolesarskih poti 
sodeloval naš študent Gregor Krajnc, ki je državni prvak v 
gorskem kolesarjenju. 

Razvojna agencija Kozjansko

B&B
Veseli smo, da so se 4 naše zaposlene odločile za študij po 
programu ekonomist v šoli BB. Izkazale so se za pridne 
študentke. V času študija v službi nismo opazili nobene 
slabe volje ali zmanjšanja učinkovitosti, kar nas še posebej 
veseli. S pridobljeno izobrazbo so pridobile znanja, ki jih 
dnevno uporabljajo pri svojem delu. Znanje jim pomaga 
in olajša delovne obveznosti.

Šola jim je tudi povečala splošno razgledanost  ter v veliki 
meri znanje s področja ekonomsko-administrativne 
smeri.

Tudi v prihodnje bomo stremeli k izobraževanju kadra in 
upamo, da se še kdo odloči za izobraževanje na šoli BB.

Mag. Mihela Šifrer, pomočnica direktorice 
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Višja strokovna šola 
za gostinstvo
in turizem Bled
Alenka in Simon Kovač sta se kot študenta spoznala na 
Bledu, po diplomi pa sta svojo osebno in poslovno pot 
nadaljevala v Osilnici ob Kolpi, od koder prihaja Simon. 
Pridobljeno znanje in dolgo družinsko tradicijo gostinstva 
sta nadgradila v inovativno in uspešno turistično zgodbo.
Začetki družinskega gostinstva segajo že v 18. stoletje, ko 
je na mestu današnjega hotela stala furmanska gostilna. 
Leta 2000 so staro gostilno porušili in na njenem 
mestu postavili hotel z restavracijo, teraso, 18 sobami 
in pomožnimi prostori. Vodenje hotela sta leta 2003 
prevzela Simon in Alenka Kovač, ki sta se usmerila v 
športno-doživljajski turizem, ki obsega rafting, veslanje 
s kajaki in kanuji po Kolpi, kolesarjenje, tenis, pohode 
in lokostrelstvo, paintball, obisk adrenalinskega parka in 
oglede divjih živali.
Recept za uspešno zgodbo je po mnenju Kovačevih 
ljubezen do dela, spoštovanje tradicije in lokalnega okolja, 
poznavanje svojih gostov ter veliko entuziazma, dobre 
volje in truda.

Alenka in Simon Kovač,
Hotel Kovač

Šolski center
Postojna
Na Zavodu za gozdove Slovenije sem bil zaposlen kot 
strokovni sodelavec II. načrtovalec. Izvajal sem meritve 
SVP - stalnih vzorčnih ploskev lesa na terenu. Ker sem želel 
postati revirni gozdar, sem se vpisal na Višjo strokovno 
šolo Postojna, študijski program Gozdarstvo in lovstvo.

1. letnik študija 2009/10 sem si na začetku plačal sam. Ko 
je delodajalec videl moje rezultate pri izobraževanju, se je 
odločil, da mi financira 2. letnik in diplomo, ob pogoju, 
da vsaj še 4 leta delam na Zavodu za gozdove. S tem sem 
si zagotovil službo za vsaj 4 leta, Zavod za gozdove pa 
delavca za to časovno obdobje. 

Hkrati mi je uspelo pridobiti tudi nagrado v okviru 
natečaja na temo ekologije, ki ga je leta 2010 razpisal Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. S to dobrodošlo 
finančno nagrado sem si poplačal 1. letnik študija. Leta 
2012 sem diplomiral in uspešno zagovarjal nalogo z 
naslovom Stanje in ustreznost opremljenosti gozdnih cest 
v GGE Vransko pod mentorstvom predavatelja višje šole 
Petra Krme, univ. dipl. inž. gozd., ki je zaposlen tudi na 
Zavodu za gozdove.

Po zaključku študija me je delodajalec premestil na 
delovno mesto revirni gozdar IV. S tem se mi je izpolnila 
želja po tem delu, hkrati pa tudi povečala plača.

Matija Hrovat
Zavod za gozdove Slovenije
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Lesarska šola 
Maribor
Arosa Mobilia, d.o.o. in Lesarska šola Maribor, Višja 
strokovna šola že več let aktivno in dobro sodelujemo. 
Podjetje ima mednarodni sloves proizvajalca kuhinjskega 
in kopalniškega pohištva. S podjetjem sodelujemo pri:
- praktičnem izobraževanju študentov – programa 
Lesarstvo in Oblikovanje materialov,
- izvajanju obveznega izobraževalnega programa 
(obvezne laboratorijske in seminarske vaje –meritve v 
proizvodnji, predlogi za racionalizacijo),
- izvajanju strokovnih ekskurzij za študente in zaposlene 
(ogled proizvodnje, predstavitev oblikovanja kuhinjskega 
in kopalniškega pohištva),
- mentorstvu diplomskih nalog,
- pripravi skupnih projektov (npr. projekt Moderne 
kuhinje),
- usposabljanju tujih študentov v sklopu projektov 
Erasmus plus (študenti iz Litve, Francije).

Sodelovanje z omenjenim podjetjem pomembno prispeva 
h kakovostnejšemu študiju in predstavitvi dela v lesarstvu 
in dizajnu.

Arosa Mobilia, d.o.o. 

DOBA
Sodelovanje s podjetji je stalna praksa Višje strokovne 
šole Doba. Že vrsto let uspešno sodelujemo s podjetji 
iz regije in Slovenije, med drugim tudi z Nacionalnim 
laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v 
Mariboru. Naše sodelovanje poteka na več nivojih: preko 
izvedbe študija in praktičnega izobraževanja, zaposlovanja 
naših diplomantov do napotovanja svojih zaposlenih na 
študij. 

“Svoje bogate izkušnje s študenti deli pet zaposlenih 
na NLZOH, ki predavajo v programih varstvo okolja in 
komunala, ekonomist in velnes. Izkušeni strokovnjaki 
iz prakse so namreč zagotovilo, da je študijski program 
aktualen in omogoča študentom, da pridobivajo 
znanje s pomočjo konkretnih primerov iz prakse. Prav 
spoznavanje študentov skozi izvedbo študija ter praktično 
izobraževanje, ki ga na NLZOH vsako leto opravlja 
več študentov, je razlog, da smo zaposlili že devet naših 
diplomantov. Svoje zaupanje v šolo pa smo izkazali tudi 
tako, da so na študij napotili že štiri svoje zaposlene. Ti 
diplomanti sedaj predajajo znanje novim študentom na 
praktičnem izobraževanju in krog je sklenjen.”

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

izobraževalni center 
memory
Izobraževanje  v  Izobraževalnem  centru  Memory,  
priporočam vsem, ki si želijo praktičnih in uporabnih 
znanj za pridobitev višješolske   izobrazbe   s   področja   
ekonomije. Študij   z   navdušenjem priporočam  prijateljem  
in  znancem,  ki želijo  z izrednim študijem pridobiti  nova  
aktualna  znanja. Navdušil  me  je  način  dela, program 
in prijaznost predavateljev. Podpiram iniciativo šole, da 
odpira nove smeri študija.   Izobraževanje  v  IC  Memory  
je  bilo  zame nepozabna življenjska izkušnja  in  je  
izpolnila  vsa  moja  pričakovanja. Odlični  predavatelji  
- strokovnjaki iz gospodarstva, prijazno in dostopno 
osebje, ki se posveti posamezniku in ga spodbuja, dobra 
organizacija dela, možnost Erasmus izmenjave  v  tujini,  
urejeni  prostori  in  tehnološka  opremljenost,  druženje, 
občutek, da si pomemben in še kaj, so razlogi, zakaj 
priporočam IC Memory.  Znanja, ki sem jih pridobil, so 
praktična  in  uporabna  pri  delu,  služijo mi  pri  vodenju  
lastnega  podjetja.  Kot direktor  podjetja  Zepelin  iz  
Sežane  lahko  rečem,  da  je študij  primeren za vse, ki so 
aktivni v gospodarstvu ali to želijo postati.

Igor Klun s.p., Zepelin, gostilna in picerija

izobraževalni center 
Piramida maribor
Žito z IC Piramida Maribor, sodeluje od same ustanovitve 
leta 1999. Do sedaj je bilo v Žitu na praktičnem 
izobraževanju že več kot 50 študentov, več kot 15 študentov 
pa je v našem podjetju opravljalo diplomske naloge – tudi 
pod mentorstvom Žitovih strokovnjakov. Žito zaposluje 
diplomante Izobraževalnega centra, ki strokovno in 
uspešno opravljajo svoje delo v podjetju, nekaj zaposlenih 
pa je končalo tudi izredni študij živilstva in prehrane na 
tej višji šoli.  

Dr. Mateja Modic, direktorica Razvojno-tehnološkega 
sektorja, je predstavnica GZS v strateškem svetu VSŠ.
Žito je sodelovalo kot referenčno podjetje pri predstavitvi 
dobrih praks za NAKVIS ob zunanji evalvaciji IC Piramida 
Maribor, VSŠ. 

Pri pedagoškem delu od vsega začetka sodeluje kot 
predavateljica višje šole Lidija Tašner, univ. dipl. inž., 
plodno sodelovanje poteka tudi na drugih izobraževanjih, 
na področju razvoja in pri izmenjavi dobrih praks.  

Žito, d.d.

Šola za hortikulturo 
in vizualne umetnosti 
Celje
Leta 1996 sva ustanovila lastno podjetje. Osnovna 
dejavnost podjetja je urejanje in vzdrževanje parkovnih 
površin in vrtov. Poleg tega sva že leta 1988 pričela z 
gojenjem kalifornijskih deževnikov in pridobivanjem 
visokokakovostnega organskega gnojila oziroma humusa. 
V tem času je podjetje pridobilo veliko strank, tako 
zasebnih kot tudi javnih, ter mnoga podjetja, ki smo jim 
ponudili celostno rešitev zasaditve in vzdrževanja. Pred 
10 leti sva se oba odločila, da dopolniva svoje znanje in 
izobrazbo na novoustanovljeni Višji strokovni šoli v Celju. 
Vpisala sva se v prvo generacijo študentov in šolanje nekaj 
let kasneje tudi uspešno zaključila. Vsa leta sva ostala zvesta 
vrtnarski stroki in v podjetju je znanje in izkušnje nabiralo 
veliko študentov agronomije, ki danes opravljajo vidne in 
odgovorne naloge v podjetjih in zavodih. Ponosna sva na 
vrtnarsko stroko in na poklic, ki ga opravljava. Lahko bi 
rekel, da je najino delo poslanstvo. Bogate izkušnje, znanje 
o naravi in rastlinah prenašava na vse, ki si želijo o naši 
stroki in delu obogatiti znanje.

Barbara in Dušan Levičnik
Vrtnarstvo Levičnik & CO. d.n.o. 

Šolski center NOVO MESTO
Skupina   TPV   je   prepoznan   razvojni   dobavitelj   v   avtomobilski   industriji.   S   svojimi proizvodnimi zmogljivostmi 
je prisotna na petih lokacijah v Sloveniji – Novo mesto, Brežice, Suhor, Velika Loka in Ptuj  - in eni v srbskem Kragujevcu. 
Poslovni program združuje v dveh divizijah  -  diviziji  AvtoIN  in  diviziji  Vozila;  V  sklopu  divizije  AvtoIN  podjetje  
razvija  in proizvaja  sklope karoserije ter podvozja, komponente  in elemente avtomobilskih  sedežev ter tesnila  motorjev  
za  potrebe  avtomobilskih  proizvajalcev  in  sistemskih  dobaviteljev.  Divizija Vozila  povezuje  program  prodaje  
vozil  blagovnih  znamk  Renault,  Nissan,  Dacia  in  Toyota, prodajo rabljenih avtomobilov vseh znamk in ponudbo 
celovitih storitev za uporabnike vozil.  Poleg omenjenih divizij v sodelovanju z nemš kim partnerjem Boeckmann razvija 
in proizvaja lahke tovorne prikolice, s katerimi  je po tržnem deležu drugi največji proizvajalec  v Evropi.  TPV  d.o.o.   je  
tudi  eden  od  družbenikov  v  Razvojnem  centru  SiEVA,  v  sklopu  katerega razvija tehnološ ke kompetence in deluje 
na strateš kih raziskovalnih projektih.  Skupina TPV tesno sodeluje z Viš jo strokovno š olo Šolskega centra Novo mesto 
vse od njene ustanovitve  na š tevilnih  področjih.  Tako  je  Skupina  TPV  skupaj  z  Viš jo  strokovno š olo sodelovala  
pri  pripravi  poklicnih  standardov  ter  samih š tudijskih  programov  in  je  bila  kot predstavnik  gospodarstva  tudi  
močno  vpeta  v  prenovo  viš ješ olskih  programov  v  okviru projekta  IMPLETUM. Številni š tudentje Viš je  strokovne 
š ole  opravljajo  praktično  izobraževanje  v  Skupini  TPV  ter  v  okviru  diplomskih  nalog  obravnavajo  in  reš ujejo  
konkretne probleme  v  podjetju. V š tudijski  proces  Viš je  strokovne š ole  so  kot  predavatelji  vpeti  tudi strokovnjaki  
Skupine  TPV,  ki  s  svojimi  strokovnimi  referencami,  bogatimi  izkuš njami  in sodobnimi  znanji  s  področja  
visokotehnološ ke  industrije  predstavljajo  eno  glavnih  dodanih vrednosti Višje strokovne šole. 

Skupina TPV

Šolski center kranj
Čas šolanja ni samo čas za pridobitev teoretičnega znanja, 
saj dijaki in študenti preko praktičnih izobraževanj v 
podjetjih pridobijo izkušnje. Na tak način so aktivno 
vključeni pri razvojnih projektih v gospodarstvu in 
uporabijo znanje, ki so ga pridobili med šolanjem. 

Vodenje mladih je zanimiva izkušnja. Zelo me navdihuje 
njihova vedoželjnost in njihov pristop k delu. Mladi so 
tisti, ki prinesejo svežino in v stvareh vidijo možnost 
spremembe. Z veseljem sodelujemo s Šolskim centrom 
Kranj, Višjo strokovno šolo. 

V podjetju LOTRIČ Meroslovje že 24 let širimo dobro 
meroslovno prakso. Tako s Šolskim centrom Kranj 
sodelujemo pri izvedbi meroslovnih dni, kjer predstavimo 
meroslovje v vsakdanjem življenju. Dijakom in študentom 
odpremo vrata za opravljanje praktičnega usposabljanja. 
Rezultat partnerskega odnosa z dijaki, študenti in 
profesorji so seminarske in diplomske naloge. 
Meritve bodo prinesle svetovne rekorde, človeštvu polete v 
vesolje. Merimo vsak korak, saj nas navsezadnje vendarle 
zanima, koliko je zrasel naš otrok ...

Marko Lotrič, direktor
LOTRIČ Meroslovje d.o.o. / LOTRIČ Metrology
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Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije oz. 
Skupnost VSŠ že od ustanovitve deluje kot združenje višjih 
strokovnih šol. Potrebo po združenem delovanju višjih 
strokovnih šol je predvidel že Zakon o višjem strokovnem 
izobraževanju iz julij 2004, ki spodbuja medsebojno 
sodelovanje šol ter sodelovanje šol z drugimi deležniki. 

Skupnost VSŠ je bila tako ustanovljena kot javni zavod 
20. aprila 2005, ko je bil s strani Vlade RS tudi potrjen 
Akt o ustanovitvi Skupnosti VSŠ. V sodni/poslovni 
register je bila vpisana 5. decembra 2006. Svečano 
listino o ustanovitvi je podpisalo 37 od skupno 43 
višjih strokovnih šol. Po sprejetju aktov skupščine, so se 
definirale potrebne naloge ter organi skupščine. Skupščina 
je najvišji odločevalni organ Skupnosti, njeno delovanje 
pa se izvaja preko drugih organov: upravnega  odbora, 
predsednika, podpredsednika, komisije za kakovost, 
odbora za mednarodno delovanje ter drugih strokovnih 
odborov. Neposredna vez med vsemi članicami, organi 
Skupnosti ter drugimi socialnimi partnerji je sekretariat. 
Vloga sekretariata je spodbujanje in omogočanje izvajanja 
ter delovanja Skupnosti v vseh pogledih. Sekretariat je 
zadolžen za koordinacijo, organizacijsko in finančno 
vodenje Skupnosti.

Skupnost VSŠ je predvsem osredotočena na razvoj 
politike in projekte na področju višješolskega strokovnega 
izobraževanja in raziskav s poudarkom predvsem 
na aplikativnih in strokovnih segmentih. Poslanstvo 
Skupnosti VSŠ je predstavitev pogledov in interesov višjih 
strokovnih šol tako v nacionalnem kot mednarodnem 
visokošolskem prostoru, ki pa ne le ponujajo višješolske 
strokovne programe, temveč s svojim prispevkom 
na področju aplikativnih in strokovnih raziskav tudi 
neposredno prispevajo k razvoju lokalne skupnosti in 
regije. Prav tako organizira letne konference, tematske 
seminarje, posvete in usposabljanja, ter druge dogodke za 
svoje članice. Zbira in posreduje relevantne informacije za 

SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE

svoje članice. Deluje kot skupno raziskovalno telo in izvaja 
analitično delo.
Kot temeljne naloge, ki jih Skupnost opravlja so:
• opravljanje razvojnih nalog v višješolskem izobraževanju,
• uvajanje in spremljanje kakovosti dela,
• promocije višješolskih programov,
• spremljanje mednarodnih razvojnih usmeritev na 
področju višješolskega strokovnega izobraževanja ter 
sodelovanju s šolami in ustanovami doma in v tujini,
• načrtovanje in izvajanje strokovnega izpopolnjevanja,
• priprava programov za zaposlovanje diplomantov in 
spremljanju zaposlovanja,
• priprava in uvajanje skupnih meril za ugotavljanje, 
potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja 
študentov,
• oblikovanje meril za vidne dosežke na strokovnem 
področju za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne 
šole,
• sodelovanje z delodajalci zaradi praktičnega 
izobraževanja in posodobitve programov glede na potrebe 
gospodarstva,
• zastopanje višjih strokovnih šol v domačem in 
mednarodnem prostoru,
• načrtovanje in izvedba strokovnih usposabljanj za 
zaposlene na višjih strokovnih šolah …

Tako člani redno sodelujejo v Komisiji za akreditacijo 
višješolskih študijskih programov, Programskemu svetu 
za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih 
delavcev v VIZ, Svetu za visoko šolstvo RS, Svetu 
Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu 
(NAKVIS), Koordinacijskemu telesu za usklajevanje nalog 
na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, v 
različnih delovnih skupinah ministrstev. 

Sodelujemo tudi z različnim socialnimi in drugimi 
partnerji - GZS, OZS, CPI, ACS, ŠOS, ZZZS … 

VSE NA ENEM MESTU 
Izjemno pomembno vlogo ima sodelovanje Skupnosti 
VSŠ z mednarodnimi združenji, saj je v oktobru 2007 
postala polnopravna članica organizacije EURASHE 
- Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu, ki 
ponujajo strokovno usmerjene programe in se ukvarjajo 
z aplikativnimi in strokovno usmerjenimi raziskavami 
znotraj prve Bolonjske stopnje. EURASHE ima pomembno 
mesto in vpliv na evropsko politiko izobraževanja, saj 
je tudi ena izmed E4 organizacij – ključnih za bolonjski 
proces. V Upravnem odboru je kot prva ženska 
predstavnica sodelovala tudi Zdenka Steblovnik Župan 
(kot predsednica Skupnosti VSŠ). Njeno delo v EURASHE 
uspešno nadaljuje Alicia Leonor Sauli Miklavčič, ki je 
bila v Upravni odbor EURASHE izvoljena v 2016. Kot 
predstavnica Skupnosti VSŠ in EURASHE Alicia Leonor 
Sauli Miklavčič sodeluje tudi v ekspertni skupini izvajalcev 
poklicnega in strokovnega izobraževanja Evropske 
komisije kot zunanja strokovnjakinja. Namen skupine 
je svetovanje in podpora pri zadevah, ki se nanašajo na 
poklicno in strokovno izobraževanje.

Skupnost VSŠ je kot soustanoviteljica mednarodnega 
združenja CHAIN5, ki si v evropskem prostoru prizadeva 
za  podporo stopnji 5 po Evropskem kvalifikacijskem 
ogrodju. Rezultat našega skupnega prizadevanja je tudi 
poročilo ministrske konference, kjer je jasno zapisano, 
da se stopnja 5 EOK, kamor je uvrščeno višje strokovno 
šolstvo umešča v Evropski visokošolski prostor kot kratko 
visokošolsko izobraževanje.

Poleg omenjenih nalog so člani Skupnosti in Skupnost 
sodelovali v študijah, analizah, raziskavah, NPVŠ, pripravi 
in dopolnitvah zakonodaje (ZVis in ZVSI), ter v naslednjih 
projektih:

• IMPLETUM – projekt je trajal v letih 2008-2011 
in je imel pomembno vlogo pri zagotavljanju podpore 
višješolskim ustanovam pri uvajanju novih izobraževalnih 
programov in je bistveno prispeval k kakovosti dela v 
višjih strokovnih šolah. 

• L5 Missing – Level 5 Missing – EURASHE je s 
partnerji pripravil natančno analizo držav, ki imajo krajše 
terciarno izobraževanje.  

• HAPHE - Harmonizacija pristopov do terciarnega 
strokovnega izobraževanja – je predstavil analizo 
karakteristik visokega strokovnega šolstva, primerov 
dobrih praks, pregled stanja v državah partnericah 
projekta ter priporočila za nadaljnje delo.
• ERASMUS konzorcij - oktobra 2014 je Skupnost 
VSŠ prejela Certifikat Erasmus+ Konzorcij 2014 – 2016, 
ki članicam omogoča dodatno možnost za sodelovanje 
v vseh tipih mobilnosti (študenti – za študij in prakso; 
osebje – za poučevanje in usposabljanje).

• PROCSEE - Strengthening Professional Higher 
Education and VET in Central & South Eastern Europe 
- je projekt, ki ga koordinira Skupnost VSŠ in bo skupaj s 
partnerji vzpostavila sistematične strukture za oblikovanje 
politike priporočil in izmenjavo najboljših praks na 
štirih tematskih področjih v višjem in visokošolskem 
izobraževanju (uskladitev poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja z regionalnimi oz. lokalnimi strategijami 
gospodarskega razvoja, promocija poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja kot odziv na ugotovljen 
primanjkljaj usposobljenosti, organizacija in spremljanje 
umestitve študentov v svet dela, osebna učna okolja in 
nadaljnje izobraževanje). Projekt traja od 2015 – 2017.

• BUILDPHE - Building Professional Higher 
Education Capacity - projekt vključuje oblikovalce 
politik v visokem strokovnem šolstvu ter spodbuja 
samoocenjevanje, izboljšave institucionalnih strategij na 
podlagi dobrih praks in razvija ustrezen instrumentarij. 
Projekt traja od 2015 - 2016
Komisija za kakovost je bila ustanovljena v letu 
2008, predsednica je bila Zdenka Steblovnik, do leta 
2010, ko je vodenje komisije prevzela mag. Gabrijela 
Kotnik. Delovanje komisije je predvsem usmerjeno v 
vzpostavljanje in vzdrževanje sistema kakovosti v višjih 
strokovnih šolah. Že od vsega začetka je bil cilj vzpostaviti 
enoten sistem kakovosti za vse višje šole. Začeli smo z 
uvedbo enotnega instrumentarija za merjenje zadovoljstva 
v višjih šolah. V letu 2007 so bili pripravljeni vprašalniki 
za merjenje zadovoljstva s šolo in študijskim procesom, 
s predavatelji in izvedbo predmetov in vprašalnik za 
merjenje zadovoljstva zaposlenih.

Mednarodno in projektno delovanje
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S projektom Impletum pa je bila dana možnost za 
sistematični pristop k uvedbi sistema kakovosti v vse 
višje šole. Izhodišča za nastale zahteve sistema vodenja 
kakovosti v višjih strokovnih šolah so bila podoben 
dokument Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 
SIQ, 2006, sistem vodenja kakovosti ISO 9001 in model 
poslovne odličnosti (EFQM). Sistem vodenja kakovosti v 
višjih strokovnih šolah predstavlja sistematičen in celovit 
pristop k vodenju kakovosti v višjih strokovnih šolah na 
podlagi izkušenj na področju sistemov vodenja kakovosti.  
V tem projektu so bili razviti še dodatni vprašalniki za 
merjenje zadovoljstva ostalih deležnikov (diplomantov, 
mentorjev praktičnega izobraževanja, delodajalcev), 
spremljanje dejanske obremenitve glede na ECTS in 
vzpostavljena prilagoditev programa Evidenca za spletno 
anketiranje ter izračun kazalcev kakovosti iz podatkov v 
programu. Da bi spodbudili uvedbo sistema kakovosti v 
prav vse višje šole, so le-te lahko prejele tudi priznanje 
za vzpostavitev sistema kakovosti v skladu z izhodišči 
Impletuma. Na ta način so šole bile pripravljene na 
začetek zunanjega preverjanja kakovosti s strani Sveta za 
zagotavljanje kakovosti in kasneje NAKVIS-a. Pomembna 
sprememba na področju kakovosti se je zgodila z aktivnim 
sodelovanjem naše komisije in predstavnice višjih šol v 
NAKVIS-u dr. Anite Goltnik Urnaut pri sprejemu Meril 
za  zunanjo evalvacijo višjih šol, ki jih je Svet NAKVIS-a 
sprejel leta 2011, s čimer smo višje šole postale del 
zunanjih evalvacij v celotnem terciarnem izobraževanju. 
Po zaključku Projekta IMPLETUM je komisija delovala v 
povezavi z NAKVIS-om in si prizadevala za usposabljanja 
v zvezi s pripravo in izvajanjem tako notranjih kot zunanjih 
evalvacij, vrednotenjem rezultatov in sprejemanjem 
ustreznih odločitev za naprej. K zvišanju kakovosti 
pripomorejo predvsem posveti predsednikov komisij za 
kakovost, posveti ravnateljev, številna izobraževanja na 
področju kakovosti. Poudarek pa je vsako leto dan tudi 
na organizaciji Konference o kakovosti v višjih strokovnih 
šolah, ki bo v letošnjem letu organizirana že šestič (prvi 
dve konferenci sta bili organizirani v okviru Impletuma) in 
na kateri je do sedaj bilo predstavljeno 85 referatov. Vsako 
leto pa v plenarnem delu gostimo znane predavatelje 
s področja kakovosti na mednarodni ravni. Prav tako 
poskušamo aktualizirati področje kakovosti v višjih šolah 
tudi z okroglimi mizami, kjer se soočajo pogledi prav 
vseh deležnikov, ki lahko prispevajo k uvajanju izboljšav 
na področju višješolskega izobraževanja in še večji 
zaposljivosti višješolskih diplomantov. Veseli smo, da tudi 

na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport podpirajo naše 
aktivnosti in se vsako leto aktivno vključijo v razpravo. 
Prav tako je vzpostavljeno tudi zelo dobro sodelovanje z 
NAKVIS-om.

Višje šole smo bile v vseh letih od ustanovitve naprej novost 
v našem izobraževalnem prostoru in prav zaradi tega smo 
utirali pot aplikativno zasnovanemu sistemu terciarnega 
izobraževanja. Trdo delo in vztrajnost je višjim šolam 
odpirala vrata tudi pri uveljavljanju na tako pomembnem 
in kompleksnem področju kot je kakovost. Izredno 
pomembno se nam zdi, da je sistem kakovosti uveden 
v višje šole in pomeni nenehni napredek, saj je s tem 
vzpostavljen sistem nenehnih izboljšav, s ciljem doseganja 
uporabnih in iskanih kompetenc naših diplomantov. 

Cilj za prihodnje je razviti sistem poslovne odličnosti, ki bi 
šolam dal možnost dodatne rasti na področju kakovosti. 
Temeljne vrednote, ki jih člani Skupnosti VSŠ in vsi, ki 
pri zgodbi Skupnosti kakorkoli prispevamo, zasledujemo, 
so kakovost, inovativnost in podjetnost, odgovornost 
in spoštovanje. Trudimo se, da s svojim kvalitetno 
opravljenim delom in ravnanjem krepimo svoje institucije 
in Skupnost, smo družbeno odgovorni do vseh deležnikov 
ter spodbujamo šole, zaposlene, študente in partnerje v 
generiranje novih idej in njihovo pretvarjanje v praktično 
rabo. 

Mag. Gabrijela Kotnik,
Predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ 

Jasmina Poličnik,
sekretarka Skupnosti VSŠ

Spodbujanje in krepitev kakovosti
Spomladi leta 2005 je napočil pravi čas za ustanovitev 
Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Že od 
ustanovitve prvih višjih strokovnih šol leta 1996 smo si 
ravnatelji prizadevali, da bi svojo vlogo pri umeščanju višjih 
strokovnih šol v slovenski izobraževalni prostor izvajali 
tudi v bolj organizirani obliki. Zavedali smo se namreč, da 
bi brez našega sodelovanja pri tem vključevanju, počasneje 
in lahko tudi v nasprotju z našimi željami, potekali procesi 
nastajanja zakonskih in podzakonskih aktov, ki bi višje 
šole umeščale v ta prostor. Zato smo že maja leta 2001 na 
osnovi podobnih društev ustanovili Društvo ravnateljev 
višjih strokovnih šol. Ker pa je to po namenu le opozarjalo 
na probleme in ni imelo pravnih možnosti za tesnejšo 
povezavo z pristojnimi institucijami, smo koncem leta 2001 
ustanovili gospodarsko interesno združenje - Združenje 
višjih strokovnih šol Slovenije g.i.z. Končno pa smo po 
sprejetem Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju 
20. aprila 2005 ustanovili Skupnost višjih strokovnih šol 
Republike Slovenije. Akt o ustanovitvi je že na ustanovni 
skupščini podpisalo 37 od 43 višjih strokovnih šol, torej 
86% vseh šol. Na osnovi teh sklepov je Vlada Republike 
Slovenije 21. februarja 2005 dala soglasje k ustanovitvi 
Skupnosti VSŠ, v sodni register pa je bila skupnost vpisana 
5. decembra 2006. Naloge so bile opredeljene z zakonom 
in programom, bile pa so zelo obsežne in pomembne. 
Skupnost sem vodil od ustanovitve do odhoda v pokoj. 
Med pomembnejšimi nalogami sta bili vodenje Komisije 
za akreditacijo višješolskih strokovnih programov pri 
Strokovnem svetu RS za poklicno izobraževanje in 
zastopanje višjega strokovnega šolstva v Svetu za visoko 
šolstvo RS.

Janez Šolar
predsednik Skupnosti VSŠ

od 2005 do 2008

Skupnost višjih strokovnih šol je leta 2008 stopila 
v svoje najzahtevnejše obdobje do tedaj. Sama sem 
aktivno delovala v upravnem odboru tudi v prejšnjem 
mandatu, kot vodja komisij za kakovost in mednarodno 
sodelovanje, zato sem se ob izvolitvi za predsednico na 
skupščini leta 2008 zavedala vseh novih izzivov, ki nas 
čakajo. Skozi nacionalni projekt IMPLETUM smo se 
aktivno vključili v prenovo obstoječih in razvoj novih 
višješolskih programov, uvajanje postopkov spremljanja 
kakovosti, oblikovanje podzakonskih aktov, nudenje 
podpore delovanju obstoječih in številnih novih šol ter 
se zavzemali za prepoznavnost in ustrezno pozicioniranje 
slovenskega višjega šolstva v visokošolskem prostoru, 
tako na nacionalni kot evropski ravni. Vse te aktivnosti 
so od upravnega odbora v letih 2008-2011 terjale veliko 
entuziazma, koordinacije in dobre organizacije. Kljub delni 
zaposlitvi sekretarke, smo v UO v tem času skupaj opravili 
okoli 6000 ur dodatnega dela na omenjenih področjih. 
Dostikrat smo zaradi obsega dela bili tudi pod stresom, 
doživljali tudi trenutke razočaranj in nerazumevanj, a se 
v teh letih spominjam predvsem odličnega sodelovanja v 
upravnem odboru in predvsem enotnosti in povezanosti 
sektorja javnih in zasebnih višjih šol. Kar zadeva 
rezultate, pa sem ponosna predvsem na to, da nam je 
skozi aktivno vključenost SVSŠ Slovenije v evropskem 
združenju visokega strokovnega šolstva EURASHE uspelo 
vzpostaviti temelj za zavidljivo raven mednarodnega 
sodelovanja, uvajanje kakovostnih standardov delovanja 
višjega šolstva in vključitev v Zakon o visokem šolstvu 
ter s tem v zunanje-evalvacijske postopke NAKVIS-a in 
zastopanost višjega šolstva tudi v Svetu za visoko šolstvo.

Zdenka Steblovnik Župan 
predsednica Skupnosti VSŠ

od 2008 do 2011

Ustanovili smo Skupnost VSš

V začetku mandata smo se s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dogovorili o rednem sofinanciranju 
programa Skupnosti višjih šol RS Slovenije, da smo lahko uresničevali zastavljene načrte. 
Nadaljevali smo delo v EURASHE, dobili Erasmus Certifikat za konzorcij za prakse in se povezovali z različnimi 
državami. Aktivni smo bili v skupini bolonjskih ekspertov in organizirali nekaj odmevnih mednarodnih srečanj. 
Pomemben poudarek smo dali kakovosti (organizirali izobraževanja, postavljali temelje za merjenje kakovosti) ter 
promociji višješolskega strokovnega izobraževanja. 

Skozi ves moj mandat je potekala razprava o spremembah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, ki je bil konec 
decembra 2013 tudi sprejet. 

dr. Marijan Pogačnik
predsednik Skupnosti VSŠ od 2011 do 2014
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Višješolska prijavna služba (VPS) je nastala po dolgoletnih 
prizadevanjih predvsem javnih višjih strokovnih šol in 
ministrstva. Pokazalo se je, da je potrebna enotna prijavna 
služba, saj je zanimanje za vpis vanje naraščalo bolj kot je 
bilo ob nastanku prvih petih višjih strokovnih šol leta 1996 
mogoče pričakovati, šol in izobraževalnih programov pa 
je iz leta v leto več. Tako je za študijsko leto 2002/2003 
prosta vpisna mesta razpisalo že 32 višjih strokovnih šol 
(17 javnih, ena koncesionirana ter 15 zasebnih), in sicer za 
17 različnih študijskih programov za pridobitev višješolske 
strokovne izobrazbe.

Po starem pravilniku, ki je urejal razpis za vpis in izvedbo 
vpisa v višje strokovno izobraževanje, so se kandidati 
lahko hkrati prijavili za vpis na vse višje strokovne šole, 
zato so bili podatki o prijavah nerealni in je bilo težko 
predvideti, kdaj je omejitev vpisa v posamezno šolo 
upravičena oziroma kakšen bo dejanski vpis vanjo. Ob tako 
neurejenem položaju na eni strani, na drugi pa ob čedalje 
številnejših pobudah za ustanovitev novih javnih višjih 
strokovnih šol, je bilo oteženo odločanje o nadaljnji širitvi 
javne mreže teh šol in seveda njihovem položaju oziroma 
umestitvi v celotni  ponudbi v terciarnem izobraževanju.

Zato je januarja 2002 ministrica, pristojna za višje 
strokovno šolstvo, izdala novi Pravilnik o razpisu za 
vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje, po 
katerem je prijavno-vpisni postopek dodobra spremenjen 
in podoben tistemu v visokem šolstvu. Tudi v višjem 
strokovnem izobraževanju je bila uvedena enotna 
Višješolska prijavna služba ministrstva. Sedež je dobila v 
Šolskem centru Celje, kar je bilo tudi v skladu z načelom 
o decentralizaciji državne uprave. To pomeni, da ŠC 
Celje zagotovlja ustrezne prostore, opremo in kadre za 
šifriranje, vnos in računalniško obdelavo vseh prijav 
za vpis v višješolske programe, izvedbo razvrščanja in 
obveščanja vseh kandidatov ter višjih strokovnih šol, 
obdelavo vseh statističnih podatkov o prijavah in vpisu na 
višje strokovne šole v Sloveniji.

VPS je omogočila predvsem ureditev prijavno-vpisnih 
postopkov v višje strokovne šole in pridobitev natančnih 
podatkov o tem, kolikšen je interes kandidatov za vpis 
vanje – tudi iz posameznih regij, kar je bilo nujno za 
nadaljnjo racionalno širitev javne mreže višjih strokovnih 
šol, poleg tega pa načrtovanje in razvoj celotnega 
terciarnega izobraževanja. Prijavno-vpisni postopek 

je torej podoben kot v visokem šolstvu (prav tako je 
lahko kandidat v prijavi navedel največ tri želje za vpis, 
razvrščanje kandidatov v izbirnem postopku je bilo enako 
in ga je opravila višješolska prijavna služba, dokazila o 
izpolnjevanju vpisnih pogojev za kandidate, ki končujejo 
srednjo šolo, VPS pošlje Državni izpitni center ipd.).

Za delovanje Višješolske prijavne službe je bilo v letu 
2002 treba razviti računalniški program za vnos podatkov 
iz prijav, njihovo obdelovanje, za izpeljavo izbirnega 
postopka, posredovanje podatkov o kandidatih in izidu 
izbirnega postopka višjim strokovnim šolam, obveščanje 
kandidatov in šol, prenašanje podatkov iz Državnega 
izpitnega centra ipd. (program pa se je v naslednjih 
letih dopolnjeval v skladu z spoznanji in izkušnjami, 
spremembami zakonodaje, vpisnih postopkov ipd.). 
Pripraviti je bilo treba enotna prijavna obrazca za vpis v 
višje strokovne šole, to sta prva in druga prijava za vpis. 
Po končanih prijavnih rokih je VPS s pomočjo študentov 
vnesla in obdelala podatke iz vseh prijav, pridobivala 
podatke iz maturitetnih spričeval, spričeval o poklicni 
maturi, spričeval 3. in 4. letnika kandidatov, ki so v 
tem šolskem letu končali srednjo šolo, pa tudi podatke 
o preizkusih znanja kandidatov s končano triletno 
poklicno šolo, pozivala kandidate z že končano srednjo 
šolo k dopolnitvi pomanjkljivih prijav, opravila izbirni 
postopek, vsakega kandidata in šolo posebej obvestila o 
izidu izbirnega postopka, pripravila sezname sprejetih 
kandidatov, objavila podatke o še prostih vpisnih mestih 
v drugem oz. tretjem prijavnem roku in druge statistične 
podatke ipd.

Vendar so kandidati na začetku še naprej pošiljali prijave 
v prvem in drugem prijavnem roku višjim strokovnim 
šolam. V prijavi so po prednostnem vrstnem redu navedli, 
kam se želijo vpisati, izvirnik prijave so pošiljali na naslov 
višje strokovne šole, v prijavi navedene na prvem mestu, 
največ dve kopiji izvirnika na naslova višjih strokovnih 
šol, v prijavi navedenih na drugem in tretjem mestu. Tak 
način prijavljanja so zahtevali pogoji za vpis v posamezne 
programe, ki so bili zelo različni in so imele pri njihovem 
ugotavljanju pomembno vlogo študijske komisije v višjih 
strokovnih šolah. 

Po končanem postopku v drugem prijavnem roku pa 
so višje strokovne šole poslale podatke o vseh vpisanih 
študentih, in na podlagi teh podatkov je VPS naredila 

VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA
celovito analizo vpisa v študijskem letu 2002/2003. 
Analiza je zelo pomembna, saj pokaže, koliko kandidatov, 
uvrščenih na sezname sprejetih za vpis v višje strokovne 
šole, se je dejansko vpisalo vanje (dvojne prijave), iz 
katerih regij so, kakšna je njihova srednješolska izobrazba 
oz. uspeh, kakšna je njihova starostna struktura, kakšno 
je razmerje med povpraševanjem za vpis v višje šole, 
izbranimi in vpisanimi kandidati …   

Večje spremembe pri delovanju VPS so se zgodile:
• V študijskem letu 2005/06 so kandidati prijave v vseh 
treh rokih že pošiljali direktno na VPS.

• V študijskem letu 2008/09 je bila sprememba pri prijavnih 
rokih, in sicer kandidati so imeli samo spomladanski rok 
za prijavo preko VPS. Na še prosta vpisna mesta so se 
prijavljali direktno na šole. O postopkih vpisa so odločale 
posamezne šole, ki pa so po končanem vpisu morale VPS 
javiti podatke o vseh vpisanih, ta pa je te podatke vnesla 
v bazo.

• V tem letu je bil uveden tudi elektronski obrazec prijave, 
katerega kandidati izpolnjenega natisnejo s spletne strani, 
pošljejo s priporočeno pošiljko VPS.

• V študijskih letih od 2010/11 do 2013/14 je prijava za 
vpis na še prosta vpisna mesta za redni študij potekala s 
predhodno elektronsko prijavo – “hitri prsti”, medtem ko 
je postopek za izredni študij ostal nespremenjen; kandidati 
so se prijavljali neposredno na višjih šolah.

• V študijskem letu 2012/13 je razpis za vpis v višje 
strokovno izobraževanje je izšel le v elektronski obliki.

• V študijskem letu 2013/14 se kandidati za vpis v 
višješolske študijske programe oziroma višje strokovne 
šole na razpis lahko prijavijo samo z elektronsko prijavo 
na spletni strani VPS. 

• V študijskem letu 2014/15 sta bila uvedena zopet dva 
prijavna roka in v primeru omejitve vpisa imajo pri 
vpisu v redni študij prednost kandidati, ki pred tem še 
niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali 
visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji. Kdor 
je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, 
se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem 
izobraževanju.  

Na Šolskem centru Celje že šestnajst let izvajamo naloge 
višješolske prijavne službe. Na delih in nalogah prijavne 
službe so delale referentke Alenka Kralj, Rosana Jordan 
in Monika Vačun. S strani ministrstva je bila v času 
ustanavljanja VPS odgovorna za prijavno službo Tatjana 
Debevec, ki pa jo je nadomestil Marjan Vidrih, s strani 
ŠC Celje pa ravnatelj VSŠ Alojz Razpet. 

Alojz Razpet,
vodja VPS

“VPS je omogočila predvsem 
ureditev prijavno-vpisnih 
postopkov v višje strokovne 
šole in pridobitev natančnih 
podatkov o tem, kolikšen je 
interes kandidatov za vpis 
vanje – tudi iz posameznih 
regij, kar je bilo nujno za 
nadaljnjo racionalno širitev 
javne mreže višjih strokovnih 
šol, poleg tega pa načrtovanje 
in razvoj celotnega terciarnega 
izobraževanja.”
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kakovostno
terciarno izobraževanje

Visok jubilej - 20 let uspešnega delovanja višjih strokovnih 
šol - je že sam po sebi pomemben dokaz kakovosti 
višješolskega izobraževanja. Dodatna potrditev kakovosti 
pa so ugotovitve zunanjih evalvacij, v katerih so bili 
izpostavljeni številni primeri dobrih praks in le redko 
opažene manjše neskladnosti.

Prva zunanja evalvacija višje šola je bila izvedena leta 
2008. Od leta 2010, ko skrbi za zunanje evalvacije višjega 
šolstva Nacionalna agencija za kakovost visokega šolstva 
(Nakvis), so bile opravljene zunanje evalvacije vseh 
višjih šol po novih merilih ter začeti postopki ponovnih 
zunanjih evalvacij.  

Na presojah so bile izpostavljene številne prednosti in 
dobre prakse. Med njimi izstopajo odlična vpetost v 
okolje, povezovanje z delodajalci in mentorji praktičnega 
izobraževanja, praktična naravnanost vsebin, zadovoljstvo 
deležnikov, mednarodna mobilnost in vzpostavljeni 
sistemi kakovosti. Mnenje, da šola dosega z zakonom 
predpisane standarde, je bilo sprejeto za več kot 80 
odstotkov šol, na 8 šolah pa so bile ugotovljene manjše 
neskladnosti. Nanašale so se na praktično izobraževanje, 
nesklenjena delovna razmerja z referentom in 
organizatorjem prakse, organe šole, izvajanje modulov brez 
vpisa v razvid, odsotnost mnenja študentov k imenovanju 
predavateljev. Priložnosti za izboljšanje so bile predvsem 
objava samoevalvacijskega poročila, poslanstva in vizije, 
povečanje seznanjenosti zaposlenih z vizijo in strategijo 
šole, ugotavljanje potreb po diplomantih in prilagajanje 
vpisa potrebam, spremljanje zaposljivosti in zaposlenosti 
diplomantov ter informiranje kandidatov za vpis o the 
ugotovitvah, oblikovanje študentskega sveta, vključevanje 
študentov v samoevalvacijo, spremljanje zadovoljstva vseh 
deležnikov, povečanje mobilnosti, pridobivanje projektov 
za gospodarstvo.

Višje šole imamo posamezna področja kakovosti vzorno 
urejena, pri čemer velja izpostaviti veliko enotnost 
vzpostavljenega sistema zagotavljanja kakovosti v višjem 
šolstvu, uporabo skupnih oz. podobnih vprašalnikov za 
merjenje zadovoljstva različnih deležnikov in poenoten 
način izračuna kazalnikov.
Na področju zunanjih presoj kakovosti smo povsem 
enakopravni z visokošolskimi zavodi. Enakovredna 
obravnava pomeni enake postopke in zahteve, žal pa 
finančna podpora kakovosti ni enaka podpori uvajanja 

“Na presojah so bili 
izpostavljeni številni primeri 
dobrih praks in prednosti. 
Med njimi izstopa odlična 
vpetost v okolje, povezovanje 
z delodajalci in mentorji 
praktičnega izobraževanja, 
praktična naravnanost vsebin, 
zadovoljstvo deležnikov, 
mednarodna mobilnost 
in vzpostavljeni sistemi 
kakovosti.”

kakovosti v visoko šolstvo, saj višje šole nismo imele 
možnosti kandidirati za projekte kakovosti, kariernih 
centrov ...

Posebnost zakonodaje višjega šolstva, ko Nakvis skrbi le 
za zunanje evalvacije, ne pa tudi za akreditacije, sproža 
vprašanje zaključenosti zanke kakovosti. Potrebno bi bilo 
izboljšati komunikacijo med agencijo in direktoratom 
za višje šolstvo ter akreditacijsko komisijo in vzpostaviti 
povratno informiranje o ukrepih, ki sledijo mnenju o 
doseganju standardov za posamezno šolo. 

Od začetkov vzpostavljanja sistemov zagotavljanja 
kakovosti v višje šolstvo smo naredili ogromen 
napredek. Presegli smo pojmovanje kakovosti, ki je bilo 
osredotočeno zgolj na študentske ankete in odvisno od 
pobude vodstva, in napredovali do ravni, ko imajo vse višje 
šole vzpostavljen sistem kakovosti, se notranje in zunanje 
presojajo, ter se začeli ozirati k preseganju standardov. Vse 
to nam ne bi uspelo brez zagnanosti posameznikov, ki so 
delovali v okviru Komisije za kakovost pri Skupnosti VSŠ, 
in sodelovanja z vodstvom, člani in strokovnimi delavci 
Senata za evalvacijo oz. Nakvis.

Posebna zahvala za enakopravno obravnavo višjega 
šolstva gre dr. Franciju Čušu, ki je bil predsednik Senata 
za evalvacijo pri Svetu za visoko šolstvo, predsednicama 
Sveta Nakvis, prof. dr. Maji Makovec Brenčič in prof. dr. 
Andreji Kocijančič in Tatjani Debevec, sodelavki Senata 
za evalvacijo in Nakvis.

Dr. Anita Goltnik Urnaut,
članica Senata za evalvacijo pri Svetu za visoko šolstvo 

(2007-2010)

“Presegli smo pojmovanje 
kakovosti, ki je bilo 
osredotočeno zgolj na 
študentske ankete in odvisno 
od pobude vodstva, in 
napredovali do ravni, ko imajo 
vse višje šole vzpostavljen 
sistem kakovosti, se notranje 
in zunanje presojajo, ter se 
začeli ozirati k preseganju 
standardov. Vse to nam ne 
bi uspelo brez zagnanosti 
posameznikov, ki so delovali 
v okviru Komisije za kakovost 
pri Skupnosti VSŠ, in 
sodelovanja z vodstvom, člani 
in strokovnimi delavci Senata 
za evalvacijo oz. Nakvis.”
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višje
strokovne
šole

danes in jutri
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• Šolski center Kranj 
• Biotehniški center Naklo
• B&B izobraževanje in usposabljanje
• EDC Kranj

• Šolski center Srečka Kosovela Sežana 

• Šolski center Nova Gorica
• Lampret consulting

• Izobraževalni center Memory 

• Šolski center Velenje

• Šolski center Postojna

• Šolski center Ravne na Koroškem 

• Šolski center Slovenj Gradec 

zemljevid višjih strokovnih 
šol v Sloveniji

• Višja strokovna šola za
   gostinstvo in turizem Bled 

• Šolski center Škofja Loka 

• Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
• B2 Višja strokovna šola
• Center za poslovno usposabljanje
• GEA College
• ERUDIO izobraževalni center
• ICES
• Inštitut in akademija za multimedije
• Izobraževalno-razvojni zavod Izraz
• Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

• Šolski center Celje 
• Ekonomska šola Celje 
• Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
• Abitura

• Ekonomska šola
Murska Sobota 

• Ekonomska šola Novo mesto 
• GRM  Novo mesto  
• Šolski center Novo mesto

• Ekonomska in trgovska šola Brežice 

• Izobraževalni center GEOSS

• Šolski center Šentjur

• Višja strokovna šola Rogaška Slatina

• Šolski center Ptuj

• DOBA
• Lesarska šola Maribor 
• Prometna šola Maribor 
• Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor 
• Izobraževalni center Piramida Maribor
• Tehniški šolski center Maribor
• Academia Maribor

• MUCH izobraževanje
• Šolski center Ljubljana 
• Šolski center PET Ljubljana
• Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
• Višja strokovna šola za ustne higienike
• Višja policijska šola šola
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Število višjih strokovnih šol od leta 1996 do 2015

STATISTIČNI PODATKI 

* V študijskem letu 2011/2012 je prišlo do zmanjšanja števila zasebnih šol, ker so se začele voditi evidence samo 
matičnih šol, ne pa tudi dislociranih enot.

ŠTUDIJSKO LETO ZASEBNEJAVNE IN
KONCESIRANE SKUPAJ

2003/2004 19 3818

1999/2000 2 97

2007/2008 32 6027

2012/2013 19 5030

1997/1998 1 54

2005/2006 25 4923

2001/2002 7 2214

2009/2010 30 6130

2014/2015 19 4929

1996/1997 1 54

2004/2005 21 4321

2000/2001 2 1512

2008/2009 31 6028

2013/2014 20 4928

1998/1999 1 65

2006/2007 27 5224

2011/2012 21 52*30

2002/2003 8 3217

2010/2011 29 6131

2015/2016 18 5031

JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ŠTUDIJSKI PROGRAMI

 Ekonomska in trgovska šola Brežice  ekonomist

 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

 Ekonomska šola Novo mesto

 gostinstvo in turizem

 ekonomist

 živilstvo in prehrana

 medijska produkcija

 naravovarstvo

 naravovarstvo

 informatika

 ekonomist (Mozirje)

 organizator socialne mreže (Rogaška Slatina)

 varovanje (Rogaška Slatina)

 Biotehniški center Naklo

 Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma

 Ekonomska šola Murska Sobota

 hortikultura

 gostinstvo in turizem

 ekonomist

 ekonomist

 organizator socialne mreže

 varovanje (Mozirje)

 Ekonomska šola Celje

 upravljanje podeželja in krajine

 upravljanje podeželja in krajine

 ekonomist (Rogaška Slatina)

 varovanje

Seznam višjih strokovnih šol in programov, ki jih izvajajo v 
študijskem letu 2015/16
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 elektroenergetika

 organizator socialne mreže

 ekonomist

 mehatronika

 varovanje

 Šolski center Kranj

 informatika

 poslovni sekretar

 Šolski center Celje

 avtoservisni menedžment

 mehatronika

 gradbeništvo

 strojništvo

 Prometna šola Maribor, Višja prometna šola

 ekonomist

 logistično inženirstvo

 varstvo okolja in komunala

 Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana  balet

 živilstvo in prehrana

 mehatronika

 upravljanje podeželja in krajine

 oblikovanje materialov

 snovanje vizualnih komunikacij in trženja

 Izobraževalni center Piramida Maribor

 Šolski center Nova Gorica

 Lesarska šola Maribor

 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

 organizator socialne mreže

 informatika

 lesarstvo

 hortikultura

 Šolski center Ljubljana
 mehatronika

 oblikovanje materialov (les, kovina)

 informatika

 ekonomist

 lesarstvo

 mehatronika (Slovenske Konjice)

 strojništvo

 elektronika

 bionika

 kozmetika (Izola)

 mehatronika

 logistično inženirstvo (Ljubljana)

 varstvo okolja in komunala

 Šolski center Novo mesto

 Šolski center Ptuj

 kozmetika

 ekonomist (Slovenske Konjice)

 logistično inženirstvo

 upravljanje podeželja in krajine

 strojništvo (Murska Sobota)

 poslovni sekretar

 strojništvo

 strojništvo

 Šolski center Postojna

 Šolski center Ravne na Koroškem

 gozdarstvo in lovstvo

 mehatronika

 ekonomist (Velenje)

 poslovni sekretar (Velenje)

 Šolski center Slovenj Gradec

 ekonomist

 poslovni sekretar
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 naravovarstvo

 geotehnologija in rudarstvo

 živilstvo in prehrana

 informatika

 varstvo okolja in komunala

 Šolski center Šentjur

 Šolski center Velenje

 gostinstvo in turizem

 elektronika

 upravljanje podeželja in krajine

 gostinstvo in turizem

 mehatronika

 oblikovanje materialov (kamen)

 strojništvo

 telekomunikacije

 strojništvo

 velnes

 velnes

 Šolski center Srečka Kosovela Sežana

 Šolski center Škofja Loka

 Šolski center PET Ljubljana

 Tehniški šolski center Maribor

 Višja strokovna šola za gostinstvo
 in turizem Bled

 Višja policijska šola*

 Višja strokovna šola za gostinstvo
 in turizem Maribor

 fotografija

 lesarstvo

 ekonomist

 avtoservisni menedžment

 gostinstvo in turizem

 policist

 gostinstvo in turizem

*Višja policijska šola je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve.

ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ŠTUDIJSKI PROGRAMI

 Inštitut in akademija za multimedije

 ABITURA

 medijska produkcija *

 ekonomist

 varovanje

 poslovni sekretar

 velnes

 informatika

 ekonomist (Maribor)

 poslovni sekretar

 logistično inženirsvo

 organizator socialne mreže

 snovanje VK in trženja

 varovanje (Maribor)

 DOBA

 B2 Višja strokovna šola

 ekonomist

 ekonomist

 organizator socialne mreže

 informatika (Maribor)

 kozmetika

 informatika

 varstvo okolja in komunala

 logistično inženirsvo (Maribor)

 poslovni sekretar

 snovanje VK in trženja (Maribor)

 velnes

 velnes (Doba)

 poslovni sekretar (Maribor)

 varovanje
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 varstvo okolja in komunala
 EDC Kranj

 gradbeništvo

 ekonomist (Radovljica)

 gradbeništvo

 logistično inženirstvo

 logistično inženirstvo (Ljubljana)

 poslovni sekretar

 gostinstvo in turizem (Postojna)

 mehatronika

 gradbeništvo (Postojna)

 poslovni sekretar

 poslovni sekretar

 varovanje

 gradbeništvo

 organizator socialne mreže

 informatika

 strojništvo

 varstvo okolja in komunala

 B&B izobraževanje in usposabljanje

 Center za poslovno usposabljanje Ljubljana

 ERUDIO izobraževalni center

 ekonomist

 ekonomist

 ekonomist

 kozmetika

 logistično inženirstvo

 informatika

 gostinstvo in turizem

 medijska produkcija

 kozmetika

 informatika

 informatika

 ekonomist (Dutovlje)

 poslovni sekretar

 varstvo okolja in komunala

 IZRAZ Ljubljana

 ICES

 Izobraževalni center GEOSS

 Izobraževalni center Memory

 ekonomist

 elektroenergetika

 elektroenergetika

 ekonomist (Koper)

 mehatronika

 strojništvo

 strojništvo

 organizator socialne mreže (Koper)

 organizator socialne mreže (Dutovlje)

 gradbeništvo

 strojništvo

 varovanje

 ACADEMIA

 ekonomist

 medijska produkcija

 poslovni sekretar

 snovanje vizualnih komunikacij in trženja

 gostinstvo in turizem

 organizator socialne mreže

 GEA College 

 ekonomist

 informatika
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 Višja strokovna šola za kozmetiko
 in velnes Ljubljana

 kozmetika

 velnes

 Višja strokovna šola Rogaška Slatina
 logistično inženirstvo

 logistično inženirstvo (Ljubljana)

 Višja strokovna šola za ustne higienike, Ljubljana

 MUCH izobraževanje

 Lampret Consulting

 ustni higienik

 ekonomist

 ekonomist

 poslovni sekretar

 velnes IZRAZ Ljubljana

Število diplomantov na VSŠ

KOLEDARSKO LETO ŠTEVILO DIPLOMANTOV

2005 2.330

2001 413

2009 3.170

2014 2.194

1999 170

2007 2.874

2003 1.250

2011 4.832

1998 151

2006 2.834

2002 873

2010 3.677

2015 1.784

2000 215

2008 3.435

2013 2.349

2004 1.829

2012 2.712

Vir: SURS
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Pregled vpisa od leta 1996 do 2015

ŠTUDIJSKO LETO IZREDNIREDNI SKUPAJ

2003/2004 8.583 12.1133.530

1999/2000 1.258 2.4471189

2007/2008 10.890 16.9286.038

2012/2013 3.149

13.202

10.396

1997/1998 232 864632

2005/2006 10.646 15.4384.792

2001/2002 3.809 6.1702.361

2009/2010 9.377

15.707

16.813

7.596

2014/2015 4.531

10.757

6.878

1996/1997 / 342342

2004/2005 9.145 13.2434.098

2000/2001 2.794 4.7601.966

2008/2009 10.067

16.973

6.746

2013/2014 2.614

11.409

10.588

1998/1999 661 1.478817

2006/2007 10.896 16.5005.604

2011/2012 6.724

13.545

8.044

2002/2003 7.073 10.0252.952

2010/2011 7.788

14.768

7.919

2015/2016 4.3686.389
Opomba: Analiza vključuje podatke za VSŠ v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Pregled vpisa po letih
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ABITURA
Zagotovite si svojo prihodnost

Abitura d. o. o. Celje je bila ustanovljena kot podjetje 
za izobraževanje leta 1992 in je s svojo vizijo sledila 
potrebam in razvojnim tendencam gospodarstva v regiji. 
Po programih, ki smo jih najprej izvajali za Gospodarsko 
zbornico Slovenije, smo nadaljevali s srednješolskimi 
programi in jim leta 2001 dodali prve višješolske študijske 
programe. Vse programe izvajamo kot izredni študij v 
Celju in na dislocirani enoti v Zagorju. Sledenje potrebam 
po vedno višji izobrazbi nas je vodilo dalje k pridobivanju 
visokošolskih študijskih programov. Ustanovili smo 
Fakulteto za komercialne in poslovne vede in pripravili 
študijske programe komerciala, poslovna informatika, 
turizem in varnostni menedžment na vseh treh stopnjah, 
tudi na doktorski. Vsi programi so logično nadaljevanje 
naših višješolskih programov, z njimi se naši študentje 
zaradi organske povezave obeh institucij lahko srečujejo 
že v času višješolskega študija. Za ustanovitev Abiture in 
nadaljnji razvoj vse do doktorskega študija na FKPV je 
ključna oseba njen prvi direktor, Jože Geršak. Od vsega 
začetka ima velike zasluge za izobraževanje in šport v 
Celju, za dosežke, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled 

mesta doma in v tujini, kar izpričuje njegov naziv častni 
meščan Celja, ki ga je prejel leta 2010. Nanj smo ponosni 
vsi, ki z njim delamo. 

Prvotnima višješolskima programoma komercialist 
in poslovni sekretar, ki sta bila ob naši ustanovitvi 
najkonkurenčnejša v gospodarskem okolju glede 
pridobljenih kompetenc, smo po prenovi dodali, skladno 
s potrebami in razvojnimi tendencami gospodarstva, 
še nove študijske programe, in sicer varovanje, velnes 
in informatiko, formalne oblike izobraževanja pa smo 
dopolnili z aktualnimi seminarji in delavnicami, ki lahko 
zadovoljujejo potrebo po vseživljenjskem učenju v našem 
prostoru. Vse študijske programe izvajamo kot izredni 
študij in ga organiziramo tako, da študentje lahko uspešno 
študirajo tudi ob družini in delovnih obveznostih.

Na Abituri zagotavljamo odlične materialne pogoje, v lasti 
imamo približno 2000 m2 poslovnih površin, namenjenih 
teoretičnemu delu izobraževanja, ki poteka v šestnajstih 
sodobno opremljenih predavalnicah in štirih računalniških 

Spoznavno druženje študentov

učilnicah (80 računalnikov), ki jih redno posodabljamo. 
Moderno opremljena knjižnica z več kot 10.000 enotami 
in dostopom do splošnih in strokovnih baz podatkov, ki je 
polnopravna članica sistema COBISS, je hkrati prijetno mesto 
za študij, poleg medknjižnične izposoje pa omogoča tudi 
izposojo študijskega gradiva na dislocirane enote. Ključna 
prednost Abiture so predavatelji, priznani strokovnjaki na 
svojih delovnih področjih, ki zagotavljajo aktualna praktična 
znanja študentom že v teoretičnem delu izobraževanja in so 
pomembna vez s praktičnim izobraževanjem v delovnih 
okoljih ter gostujočimi predavatelji iz prakse, ki jih redno 
vključujemo v programe.

Zagotavljanje in krepitev kakovosti izobraževanja je 
temeljna naloga, ki se je zavedamo vsi na Abituri in jo tudi 
uresničujemo. To potrjujejo ne le diplomanti z nagrajenimi 
diplomami in naziv Naj tajnica leta 2011, ki ga je prejela naša 
študentka, Lucija Koštomaj, pač pa zadovoljstvo in uspešnost 
vseh naših študentov tako med izobraževanjem samim kot 
tudi pri svojem delu ali pa pri nadaljnjem študiju na visokih 
šolah. Tako na Abituri utrjujemo strokovno skupnost 
izvajalcev pedagoškega procesa, študentov in drugih 
sodelavcev ter si prizadevamo za svojo uveljavitev v ožjem in 
širšem okolju. Svoje poslanstvo uresničujemo na področju 
izobraževanja odraslih za povišanje izobrazbene ravni. 
S kakovostnim izobraževalnim procesom zagotavljamo 
uspešno vključevanje študentov v delovno okolje oziroma 
nadaljevanje študija in jih navajamo na pomembne 
civilizacijske in družbene vrednote.

Vaje študentov Varovanja na terenu

V času študija sem nadgradila svoje znanje, saj se 
je potrebno pri delu poslovnega sekretarja veliko 
pisno in ustno izražati, zato si brez pravopisa, 
znanja tujega jezika, komunikacije, psihologije, 
pisarniškega poslovanja, uporabe informacijske 
tehnologija – uspešnega in kvalitetnega dela 
poslovne sekretarke sploh ne moremo zamisliti. Pri 
svojem delu si prizadevam za učinkovitost in visok 
nivo opravljenih storitev. 

- Lucija Koštomaj,
poslovna sekretarka, naj tajnica leta 2011
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ACADEMIA
Višja strokovna šola – v naši šoli ste naš partner!

Smo ena izmed vodilnih organizacij v Sloveniji na 
področju izkustvenega izobraževanja ter uvajanja in 
zagotavljanja kakovosti v izobraževanju. Od leta 1994 je 
naše programe izobraževanja in usposabljanja obiskalo 
več kot 75.000 udeležencev.

Poslovni študijski programi
• Ekonomist – komercialist
• Ekonomist – računovodja
• Ekonomist – turizem

Študijski programi tehničnih smeri
• Gradbeništvo
• Strojništvo
• Varovanje

Program Medijska produkcija
• Avdio produkcija
• Fotografija
• Grafično oblikovanje
• Spletna produkcija
• Video produkcija
 

Smo prva izobraževalna organizacija v Sloveniji, ki je 
leta 2001 pridobila mednarodni standard kakovosti ISO 
9001:2000, danes 9001:2008, obe priznanji Andragoškega 
centra Slovenije za razvoj kakovosti v izobraževanju 
odraslih, priznanje Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve za izredne dosežke na področju zaposlovanja, 
priznanje Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport 
– IMPLETUM za vzpostavljen sistem kakovosti v višjem 
strokovnem šolstvu ter priznanje Skupnosti VSŠ kot prva 
višja strokovna šola, ki je stopila na pot k odličnosti v VSŠ.

Redno sodelujemo pri posodabljanju novih višješolskih 
strokovnih programov, v sodelovanju z Ministrstvom 
za notranje zadeve ter GZS CPU pa smo razvili nov 
študijski program varovanje, ki predstavlja javno dobro R 
Sloveniji. Naše vodstvo redno zastopa interese razvoja in 
uveljavljanja višjega strokovna šolstva v R Sloveniji v okviru 
delovnih skupin pri pripravi nove zakonodaje, delovanju 
v upravnem odboru Skupnosti VSŠ in mednarodne 
organizacije EURASHE ter zastopanju višjih strokovnih 
šol v skupini bolonjskih ekspertov R Slovenije.
Smo ena izmed redkih zasebnih šol, ki študijske dejavnosti 
ne financira iz proračunskih sredstev, zato smo posebej 

Podelitev diplom.

ponosni, da že več kot 20 let poslujemo z najvišjo bonitetno 
oceno A ter smo ves čas uvrščeni med 3 % najuspešnejših 
podjetij v Sloveniji. Poleg denarnih donacij, ki so že presegle 
100.000 EUR, s tem dokazujemo družbeno odgovornost do 
svojih partnerjev in štajerske regije.

S predavatelji, ki vsakodnevno delujejo v gospodarstvu na 
svojem strokovnem področju, zagotavljamo študentom 
praktično naravnana predavanja in učinkovite laboratorijske 
vaje. Slednje v  programu gradbeništvo potekajo v institutih 
in laboratorijih, kot sta APROS in IGMAT, v programu 
strojništvo v TECOS – razvojnem inštitutu orodjarstva 
Slovenije ter podjetju UNIOR, na programu varovanje na 
poligonih varne vožnje ter urejenih vadbenih streliščih, v 
programu medijska produkcija pa v vodilnih regionalnih 
produkcijskih hišah s področja fotografije, oblikovanja, 
avdio in video produkcije. 

Po mnenju skupine strokovnjakov Nacionalne agencije za 
kakovost v višjem in visokem šolstvu Republike Slovenije je 
naša prednost pred ostalimi visoka zaposljivost diplomantov 
in zadovoljstvo delodajalcev z njihovimi pridobljenimi 
učnimi izidi. Investicija v študij se namreč 80 % diplomantov 
Academie s povišanjem plače povrne prej kot v 24 mesecih, 
polovici pa že prej kot v 12 mesecih. Za študij pri nas se 
študentje odločajo predvsem zaradi dobre organiziranosti 
študijskega procesa, pozitivnega in proaktivnega odnosa 
vodstva šole ter visokega ugleda v regiji.

Študentje v času študija obiščejo tudi vodilna podjetja v 
regiji v okviru strokovnih ekskurzij in poslušajo gostujoča 
predavanja vrhunskih strokovnjakov iz prakse.
Zaradi prilagodljivosti študija zaposlenim so domača in tuja 
podjetja, med katerimi so večja Nova KBM, NLB, Palfinger, 
Reflex, Starkom, Pomgrad, CP Ptuj, Rosenbauer, Sintal, 
Perutnina Ptuj, Paloma, Mercator, Impol, Europark, Elektro 
Maribor, Adria Airways, Henkel, Intereuropa, Ecolab, 
Prangl, Trimo, AJM, Marles, Talum, GKN Driveline in 
drugi, pripravljena financirati študij svojim zaposlenim.

Iz svoje izkušnje lahko zagotovim, da študij 
strojništva na Academii pripomore k večjemu 
obsegu znanja, ki je na predavanjih podprto s 
praktičnimi primeri uporabe določenih tem iz 
teorije.

- Darko Dajčman
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B&B izobraževanje
in usposabljanje
Skupaj do cilja

Podjetje B&B, d.o.o. ima izobraževanje zapisano med 
svojimi osnovnimi dejavnostmi. Od leta 1994 izvajamo 
srednješolske programe za odrasle, leta 2003 pa smo vpisali 
prve študente v višješolske strokovne programe promet, 
komercialist in poslovni sekretar. V študijskem letu 
2008/09 smo prešli na prenovljene programe logistično 
inženirstvo, ekonomist in poslovni sekretar. 

Program logistično inženirstvo izvajamo v Ljubljani in 
Kranju, kjer tečeta tudi programa ekonomist in poslovni 
sekretar. Naši študenti prihajajo iz vseh krajev, največ z 
Gorenjske in osrednje Slovenije.

Šola BB svoje programe in urnike ves čas pripravlja v skrbi 
za odrasle udeležence izobraževanj, ki so zaposleni in 
imajo tudi druge obveznosti. Predavanja zato potekajo v 
popoldanskem času dvakrat tedensko, urnik je pripravljen 
za celo leto vnaprej. V zadnjem času lahko študente 
razvrstimo v dve skupini: eni so prisotni na predavanjih 
in so tako ves čas v osebnem stiku s sošolci, predavatelji 

Diplomanti šole BB

in referatom, drugim pa bolj ustreza virtualni stik. Pri nas 
oboji dobijo vse informacije in so lahko enako uspešni.
Za kakovostno pripravo in izvedbo študijskega procesa 
skrbimo s stalnim sodelovanjem z okoljem: gospodarstvom, 
Skupnostjo višjih šol in drugimi šolami. Vključujemo se v 
domače (Impletum) in mednarodne projekte (Erasmus+). 
Delodajalci se vključujejo tako s sprejemanjem študentov 
na prakso, sodelujejo kot gostujoči predavatelji in preko 
naše šole objavljajo razpise za prosta delovna mesta na 
tistih področjih, kjer se izobražujejo naši diplomanti. Ves 
čas spremljamo zadovoljstvo vseh deležnikov: študentov, 
predavateljev, zaposlenih, zainteresirane javnosti, in se 
hitro odzivamo na izražene pomisleke.  

K zadovoljstvu pripomore uspešen zaključek. Zato 
študente spodbujamo, da v zadnjih mesecih študija 
intenzivno razmišljajo o temi svoje diplomske naloge, 
stopijo v kontakt s predavateljem/mentorjem v šoli in 
predavateljem v organizaciji. H kakovostnim projektom, 
predstavljenim v nalogah, pripomorejo naši usposobljeni 

Ponosni smo na vse mlade starše, ki so pri nas dosegli 
svoj cilj: višjo izobrazbo.

mentorji z različnimi strokovnimi in predavateljskimi 
izkušnjami. Že devet let zapored sodelujemo na razpisu 
Planeta GV in revije Adma za najboljša diplomska dela in 
kar štirikrat smo bili poleg številnih nagrad imenovani tudi 
za najboljšo šolo na tem strokovnem področju. 

Svoje delovanje smo utemeljili na kombinaciji zahtevnosti 
in prijaznosti. Študenti opažajo, da s svojim delovanjem 
uresničujemo vizijo, poslanstvo in vrednote: prijaznost, 
dostopnost in prilagodljivost. Naša vizija je postati osrednji 
izobraževalni center v Sloveniji.

Šola B&B – kjer študente poznamo po imenih in obrazih.

Moja družina je ponosna name, saj sem
diplomirala na šoli, ki jo odlikujejo strokovnost, 
prijaznost in dostopnost.

- Bojana, diplomantka logistike
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B2 Višja strokovna šola
Najbolj prijazna šola

B2 Višja strokovna šola je bila ustanovljena leta 2001 kot 
organizacijska enota uspešnega in vodilnega podjetja na 
področju računalniškega izobraževanja, B2 d. o. o. Sedež 
šole je v Ljubljani, dislocirana enota pa tudi v Mariboru. 
Iz prvotnih dveh programov, komercialist in poslovni 
sekretar, smo do današnjih dni ponudbo izobraževalnih 
programov močno razširili. Izvajamo programe 
ekonomist, poslovni sekretar, informatika, logistično 
inženirstvo, organizator socialne mreže, varovanje, velnes 
in snovanje vizualnih komunikacij in trženja.

Najboljša referenca so naši zadovoljni študenti. Ves čas 
dokazujemo, da smo zares najbolj prijazna šola. V  letih 
2007 in 2009 nam je Planet GV podelil priznanje za 
najboljšo višjo strokovno šolo. Pohvalimo se lahko s skoraj 
2000 diplomanti. Številni od njih študij nadaljujejo na naši 
Visoki šoli za poslovne vede.

Predavateljski zbor B2 Višje strokovne šole šteje 78 
predavateljev – strokovnjakov iz prakse, kar nam omogoča 
prenos sodobnega in uporabnega znanja na študente in 
aktivno sodelovanje z gospodarstvom. Preko ustanovitelja 
je šola vpeta tudi v številne mednarodne projekte.

B2 - vodilni strokovnjak na področju računalniškega izobraževanja

V knjigi diplomantov je že skoraj 2000 podpisov.

Študijski programi so podprti z e-izobraževanjem, kar 
nam omogoča lasten portal eCampus, celovit sistem za 
e-izobraževanje in številna e-gradiva, med katerimi so tudi 
prejemniki Comenius EduMedia Award 2012. Mednarodno 
priznanje dodatno potrjuje, da smo z omenjeno obliko 
izobraževanja konkurenčni tako v Sloveniji, kot v tujini. 
Nagrada nam predstavlja zagon za nadaljnji razvoj lastne 
tehnologije e-izobraževanja in dodatnih vsebin v začrtani 
smeri.

Pohvalimo se lahko s pridobljeno kompetenco Microsoft 
GOLD Application Development – Gold ISV (Independent 
Software Vendor) v okviru partnerstva Microsoft, kar 
študentom omogoča brezplačen dostop do programa 
Dreamspark Premium, ki vsebuje: Microsoftove operacijske 
sisteme, Microsoftova razvojna orodja (Visual Studio), 
Microsoftove strežnike (SQL Server, SharePoint), Microsoft 
Azure za študente in brezplačen Microsoft Office 365 pro 
plus, ki vsebuje: online različice Office programov, desktop 
različice Office programov in e-pošto s programom Outlook 
Online. 

Priznanje za najboljšo šolo

“S študijem na B2 sem bila zelo zadovoljna, zaradi 
praktičnosti, poučnih predmetov in predvsem 
prilagajanja posamezniku. Največja prednost je 
bila v tem, da sem imela možnost izbire klasičnega 
študija ali študija na daljavo, za katerega sem 
se tudi odločila predvsem zaradi vsakodnevnih 
družinskih obveznosti, zaradi katerih sem imela 
zelo malo časa zase, pa vendar mi je uspelo zaradi 
prilagajanja in prijaznosti vseh zaposlenih na šoli 
uspešno zaključiti študij in postati diplomantka na 
tako dobri šoli.”

 - Suzana Perić, Ljubljana
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Biotehniški center Naklo
V Biotehniški center Naklo po kariero na podeželju

Biotehniški center Naklo izhaja iz 110-letne tradicije 
izobraževanja v mlekarstvu. Z ustanovitvijo Biotehniškega 
centra Naklo (BC Naklo) je bila v letu 2007 ustanovljena 
tudi enota Višja strokovna šola. BC Naklo je pridobil EKO 
certifikat, certifikata ISO 9001:2008 ter Družini prijazna 
organizacija, trenutno pa je v postopku pridobivanja 
certifikata Družbeno odgovorno podjetje.

V študijskem letu 2007/08 smo vpisali prve študente 
v redni in izredni program Upravljanje podeželja in 
krajine. V študijskem letu 2010/11 smo začeli z izvajanjem 
programa Naravovarstvo, v študijskem letu 2013/14 pa z 
izvajanjem programa Hortikultura. 

Višja šola s svojo razvojno, založniško in raziskovalno 
dejavnostjo vse bolj postaja središče raznolikih priložnosti 
za razvoj podeželja. Naše temeljne usmeritve so: 
izobraževanje, usposabljanje za delo, razvoj, mednarodna 
usmerjenost, raziskovanje; naša bistvena prednost je v 
kombinaciji izobraževanja, raziskovanja ter strokovne 
prakse. 

Ribnik ob šolski zgradbi je le eden od raziskovalnih poligonov posestva Biotehniškega centra Naklo.

V okviru Višje strokovne šole deluje Raziskovalna enota 
BC Naklo, katere namen je sodelovanje in povezovanje 
z drugimi raziskovalnimi organizacijami, inštituti, 
podjetji in šolami. V projekte vključujemo tudi študente 
(Erasmus+, Norway Grants, Swiss Grants). Podpisali smo 
sporazume o dolgoročnem sodelovanju v državah: Srbija, 
Hrvaška, Makedonija, Kosovo, Italija, Švedska, Francija, 
Nizozemska, Velika Britanija, Egipt. Vsako drugo 
leto organiziramo konferenco VIVUS z mednarodno 
udeležbo. To je konferenca s področja kmetijstva, 
naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in 
prehrane. Izdajamo strokovne publikacije in tri strokovne 
revije: Moje podeželje, Floristika, Rajski vrtovi.

Na lokaciji BC Naklo, Strahinj 99, so na 4 ha površine 
objekti za izobraževanje, raziskovanje, razvoj in 
proizvodnjo. Šolski objekt obsega 5.500 m2 površine, kjer 
so učilnice, laboratoriji, delavnice in drugi spremljajoči 
objekti. Opremljene imamo štiri laboratorije za: živilstvo 
– za analizo živil, kmetijstvo – pedologijo, mikrobiologijo, 
kemijo ter biologijo.

Študentke programa Hortikultura vsako leto dosegajo prva 
mesta na cvetličarskih mednarodnih tekmovanjih v Italiji 
in na Hrvaškem. Študent programa Upravljanje podeželja 
in krajine je dosegel odlično peto mesto na mednarodnem 
tekmovanju ocenjevanja živine v Parizu.
Šola je v letu 2015 ustanovila karierni center Središče za 
razvoj kariere in kompetenc, za svoje dosedanje diplomante 
pa tudi Alumni klub. 

Smo kvalitetna višja strokovna šola z visoko usposobljenimi 
predavatelji, ki se povezujejo z gospodarstvom doma in v 
tujini ter sodelujejo v raziskovalnih projektih. Naši študenti 
usvojijo štiri ključne kompetence: KOMUNIKATIVNOST 
IN TIMSKO DELO, PRAKTIČNOST (aplikativnost) IN 
STROKOVNOST, ETIČNI ODNOS DO NARAVE IN 
OKOLJA ter PODJETNOST. Povezani smo s tradicijo, 
kulturno in naravno dediščino, ustvarjamo temelje za 
sodobno in zdravo prihodnost uspešnih posameznikov in 
skupin. 

Podeželje nudi veliko priložnosti za kariero.
Vodilo Višje strokovne šole Biotehniškega centra 
Naklo je: Živeti in delati za naravo in z njo,
ne proti njej. 

Posestvo Biotehniškega centra Naklo nudi pester raziskovalni 
poligon za terenske vaje ter praktično izobraževanje. 
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BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI 
CENTER LJUBLJANA
Priložnost za prihodnost

BIC Ljubljana, VSŠ je ena izmed šol javnega zavoda BIC 
Ljubljana, ki je izobraževalna ustanova z več kot 160-letno 
tradicijo v izobraževanju. Poleg Višje strokovne šole v 
okviru zavoda delujejo še Gimnazija in veterinarska šola, 
Živilska šola in Medpodjetniški izobraževalni center. BIC 
Ljubljana je z l. 2015 odprl center turizma in kulinarike 
KULT316, v l. 2014 pa tudi Šolsko veterinarsko ambulanto. 
Od l. 2015 deluje še v okviru degustacijsko-prodajnega 
lokala Učilna okusov, v obratovanju ima čajnico Primula 
v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. BIC Ljubljana, 
VSŠ je bila ustanovljena l. 2005. V š. l. 2006/07 smo vpisali 
prvo generacijo rednih in izrednih študentov v program 
Živilstvo, v š. l. 2007/08 pa že prvo generacijo rednih 
in izrednih študentov v prenovljeni program Živilstvo 
in prehrana. V š. l. 2008/09 smo začeli z izvajanjem 
študijskega programa Gostinstvo in turizem, najprej 
le izredni študij, leto pozneje še redni študij. Trenutno 
imamo 364 inženirk/jev živilstva oz. živilstva in prehrane 
ter organizatoric/jev poslovanja v gostinstvu in turizmu. 
Letno izobražujemo preko 500 študentov, ki jim nudimo 

Študenti Gostinstva in turizma BIC Ljubljana

najnovejša znanja stroke. 
Študenti sodelujejo v različnih projektih, so prejemniki 
številnih nagrad na tekmovanjih nacionalne in 
mednarodne ravni, so prostovoljci, tutorji, številni objavijo 
svoje prve strokovne članke v času študija pri nas. Nudimo 
jim podporo preko Kariernega centra zavoda, tutorstva, 
referata. Dobro sodelujemo z različnimi inštitucijami v 
Sloveniji in v tujini, kar nam odpira odlične priložnosti 
za nove izkušnje, znanja, projekte in spremljanje trendov. 
Prizadevamo si za aktivno in dobro sodelovanje s šolami 
v Sloveniji in s sorodnimi šolami v tujini (Italija, Turčija, 
Kanada, Srbija, Finska ...).

Pomemben del študijskih programov je praktično 
izobraževanje. Sodelujemo z več kot 200 podjetji v Sloveniji 
in tujini. V tujino pošiljamo na prakso vedno več študentov 
(preko Erasmus+ in izven). Študentom gostinstva in 
turizma nudimo najnovejša strokovna znanja v šoli in na 
praksi v hotelih, restavracijah in turističnih agencijah. Del 
prakse opravijo v centru kulinarike in turizma KULT316, Študenti Živilstva in prehrane BIC Ljubljana

ki je moderen center BIC Ljubljana in nudi odlične 
pogoje za pridobivanje praktičnih znanj v konkretnem 
delovnem okolju pred opravljanjem prakse v podjetjih. V 
okviru KULT316 študente učimo organizacije gostinskih 
in turističnih dogodkov, delovanja restavracije, 
kavarne, vodenja recepcije, podajanja pravih turističnih 
informacij, hotelskega poslovanja. Tudi študentom 
živilstva in prehrane nudimo najnovejša strokovna 
znanja v šoli in na praksi v živilsko-prehrambnih 
podjetjih, farmacevtski industriji, v šolah, v prodajalnah 
z živili, gostinskih podjetjih. Študenti pridobijo znanja o 
sestavi in kakovosti živil in njihovem vplivu na zdravje 
ljudi, znanja o tehnologijah živil, o trženju hrane, o 
proizvodnji zdrave, varne, varovalne hrane, podjetniška 
znanja, znanja o slaščičarstvu, pekarstvu in praktična 
znanja o proizvodnji piva v šolski mikropivovarni, ki se 
nahaja v KULT316. 

BIC Ljubljana, VSŠ, uspešno deluje, kar je plod dobrih 
priprav in zavzetega dela vseh strokovnih delavcev in 
sodelavcev, okolja in različnih inštitucij, delodajalcev, 
podjetij, ki sodelujejo v študijskem procesu. Osrednja 
pozornost zaposlenih strokovnih delavcev in sodelavcev 
na VSŠ je vedno posvečena študentom in ustvarjanju 
kakovostnih pogojev za njihov uspešen potek in zaključek 
študija. Zato je in bo naš najpomembnejši cilj tudi v 
prihodnje kakovostno izvajanje študijskega procesa 
z dobro vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem 
s podjetji, ki prevzemajo praktično izobraževanje in 
sodelujejo pri praktičnem delu študija ter zaposlujejo 
naše študente, diplomante. 

Pohvalil bi odzivnost kolektiva zavoda za nove 
predloge, ki smo jih z namenom razvoja novih 
spretnosti, sledenja trendom podali tudi študenti, 
in pripravljenost pomagati, sodelovati z nami. 
Kot član študentskega sveta sem vodstvu in svetu 
zavoda predlagal, da bi v študijske namene začeli 
razvoj mikropivovarstva in ideja je bila podprta.

- Jaka Mihelčič, diplomant Živilstva
in prehrane BIC Ljubljana, VSŠ
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Center za poslovno
usposabljanje Ljubljana
Najbližje gospodarstvu

CPU ima eno najdaljših tradicij organiziranja in izvajanja 
usposabljanj v Sloveniji. Ustanovila ga je Gospodarska 
zbornica Slovenije, da bi zapolnila vrzeli pri usposobljenih 
kadrih na področju vodenja proizvodnje in zagotavljanja 
kakovosti. Kmalu se je center usmeril še na področje 
poslovnega usposabljanja. Leta 2000 se je na Višji strokovni 
šoli vpisala prva generacija študentov v en program. Nato 
je svojo dejavnost širil z več izobraževalnimi programi 
in sodelovanjem na različnih, predvsem mednarodnih 
projektih ter na izvajanje postopkov za pridobitev 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Na CPU so zrasli 
številni predavatelji, ki so prav tu naredili prve korake v 
predavateljske vode.

Prvemu študijskemu programu poslovni sekretar, sta se v 
naslednjih letih pridružila še komercialist in računovodja. 
Poleg poslovanja je CPU zaznal potrebo še po bolje 
usposobljenih kadrih na področju tehnike in svojo 
programsko ponudbo razširil tudi tja.

Podelitev diplom

Danes CPU izvaja višješolske študijske programe 
ekonomist, informatika, gradbeništvo, poslovni sekretar 
in varovanje. Osredotočen je na izobraževanje odraslih, 
programe pa izvaja na njim prilagojen način – v 
popoldanskem času in predmete v strnjeni obliki. Sledi 
sodobnim trendom učenja s pomočjo informacijsko-
komunikacijske tehnologije, vsakemu študentu zagotavlja 
računalniško mesto za potrebe študija in e-učilnico. 
Vendar posebno pozornost namenja prav osebnemu 
stiku med študenti in predavatelji. Čas, ki si ga študent 
vzame za to, da pride na šolo in pusti vse druge skrbi 
in obveznosti pred vrati ter se posveti vsebini, ki jo 
posreduje predavatelj, je najbolje izkoriščen čas za študij. 
Predavatelji so študentom na voljo z vsem svojim znanjem 
in neprecenljivimi praktičnimi izkušnjami, ki so jih 
pripravljeni deliti z njimi. 
CPU iz svoje lastne baze znanja skupaj s strokovnjaki 
razvija nove programe usposabljanj, ki jih študentom nudi 
v dodatni ponudbi znanja.

CPU preko svoje ustanoviteljice ohranja neposredne 
stike s podjetji, jih obiskuje in dobiva informacije 
o konkretnih izobraževalnih potrebah slovenskega 
gospodarstva. V okviru vsebin, predpisanih s študijskim 
programom, si prizadeva usposobiti študente za reševanje 
konkretnih strokovnih izzivov v podjetjih. Usmerja jih 
k samostojnemu komuniciranju z delodajalci že v času 
študija, spodbuja podjetnost in radovednost, ki je lastna 
najboljšim študentom. Vse, ki se vpisujejo z delovnimi 
izkušnjami, pa povabi v postopek priznavanja kompetenc 
praktičnega izobraževanja, ki so jih s svojim delom 
že pridobili. Posvečamo se usposabljanju mentorjev v 
podjetjih in spodbujamo različne metode prenosa znanja 
in izkušenj od starejših na mlajše.

Študenti imajo na razpolago pravzaprav idealne pogoje: 
dobro opremljene predavalnice v pritličju, enostavno 
dostopne z brezplačnega parkirišča za šolo in to sredi 
mesta. Pozornost smo posvetili študijskemu okolju in ga 
vizualno izpopolnili, hkrati pa omogočili študij tudi na 
daljavo z uporabo sodobnih IT-rešitev.
Ponosni smo na rezultate študijskih prizadevanj študentov 
in šole. Raziskave iz leta v leto potrjujejo, da več kot 60 
odstotkov študentov v dveh letih po zaključku študija 
postane mobilnih, tako da napredujejo, spremenijo 
delovne zadolžitve ali prevzemajo zahtevnejše naloge.

Temeljno poslanstvo CPU je dvig ravni usposobljenosti 
za delo, zagotavljanje večje fleksibilnosti na trgu dela, 
zagotavljanje ustreznih veščin in kakovosti dela tako 
med zaposlenimi kot nezaposlenimi v Sloveniji. Na 
razpolago smo potencialnim tujim investitorjem, ki 
vlagajo v slovensko gospodarstvo in pri tem povprašujejo 
po kompetentnih kadrih. 
CPU si prizadeva postati vodilna izobraževalna institucija 
na področju poklicnega in strokovnega usposabljanja 
odraslih v Sloveniji. Pripravljal in izvajal bo programe 
usposabljanja za pridobitev ali dopolnitev specifičnih 
poklicnih oz. strokovnih kompetenc za zaposlene v 
gospodarskih družbah in drugih organizacijah ter za 
brezposelne osebe. Višje strokovno izobraževanje ima pri 
zagotavljanju konstantnosti in pravočasnem prilagajanju 
kompetenc zaposlenih in brezposelnih konkretnim 
potrebam gospodarskih posebej pomembno vlogo. 

CPU iz svoje lastne baze znanja skupaj s 
strokovnjaki razvija nove programe usposabljanj, 
ki jih študentom nudi v dodatni ponudbi znanja.
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DOBA
Šola, ki vidi dlje.

Že vse od ustanovitve leta 1999 je Višja strokovna šola 
DOBA v strokovni javnosti znana in cenjena tako po 
razvoju novih programov kot po inovativnih načinih in 
oblikah dela. To potrjuje tudi izjemno pozitivno poročilo, 
ki ga je pripravila skupina strokovnjakov, ki jo je imenoval 
Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu.

Bili smo ena prvih višjih šol v Sloveniji. Začeli smo z 
izvajanjem programa poslovni sekretar, ki smo ga sami 
razvili in kot edina zasebna šola pridobili koncesijo 
Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje rednega študija. 
Uspešno smo nadaljevali svojo razvojno pot in danes 
lahko s ponosom rečemo, da smo se razvili v eno največjih 
in najuglednejših višješolskih središč v Sloveniji. Zaradi 
potreb po povečanju dostopnosti višješolskih programov 
smo leta 2000 začeli izvajati edinstven online študij za 
izredne študente. To je bil eden naših največjih razvojnih 
projektov. Z online študijem dosegamo odlične rezultate.

Trenutno izvajamo sedem višješolskih študijskih 
programov: poslovni sekretar, ekonomist, varstvo okolja 
in komunala, informatika, organizator socialne mreže, 
velnes in kozmetika. 

Ponosni smo na naše diplomante.

S konferencami, posveti, okroglimi mizami, dobrodelnimi 
akcijami in drugimi dogodki že vrsto let vplivamo na 
dogajanja tako v ožjem lokalnem kot tudi v širšem 
slovenskem prostoru. Načrtno si prizadevamo za 
uspešnost in hitro napredovanje ter zaključek študija 
naših rednih in izrednih študentov, zato smo razvili 
sistem celostne podpore študentom, ki zajema pedagoško, 
organizacijsko, administrativno in tehnično podporo ter 
sistem informiranja in svetovanja pred vključitvijo v študij 
in med samim študijem. 

Smo šola sodobnih pedagoških pristopov in nenehnega 
razvoja, kar dokazujejo trije študijski programi – poslovni 
sekretar, organizator socialne mreže in velnes, – ki smo jih 
razvili na naši šoli v sodelovanju z delodajalci. 

Programe izvajamo v klasični obliki s predavanji na sedežu 
šole, online in v kombinaciji klasične in online oblike. 
Online študij poteka v virtualnem učnem okolju ob stalni 
podpori mentorja. 
Uspešno sodelovanje z mentorji in drugimi predstavniki 
podjetji ocenjujemo kot pomembno za karierni in 
osebnostni razvoj študentov. Zato tesno sodelujemo s 

Študentke pri vajah Kozmetične nege.

podjetji pri pripravi novih študijskih programov, pri izvajanju 
praktičnega izobraževanja in pri pripravi aplikativnih 
diplomskih nalog. Za mentorje praktičnega izobraževanja 
vsako leto organiziramo Seminar za mentorje praktičnega 
izobraževanja in tudi na ta način skrbimo za prenos dobrih 
praks. 

Kar tri dobitnice nazivov tajnica/poslovna sekretarka leta ter 
6 diplomantk, ki so prejele priznanje »preizkušena tajnica« 
so dokaz, da Dobini diplomanti programa poslovni sekretar 
med študijem dobijo res odlična znanja in kompetence.

K zadovoljstvu, dobremu počutju in visoki uspešnosti 
študentov veliko prispevajo tudi sodobno opremljene 
klimatizirane učilnice, Središče za samostojno učenje in 
knjižnica. 

Naši načrti za prihodnost so jasno zastavljeni. Z 
nenehnim posodabljanjem in razvojem novih programov 
bomo zagotavljali praktična strokovna znanja in znanja 
za osebnostni razvoj posameznikov ter prispevali k 
trajnostnemu razvoju podjetij in družbe. Z razvojem 
inovativnih in fleksibilnih načinov poučevanja bomo izvajali 
izobraževanje po meri posameznika ter kot nosilci online 
izobraževanja povečevali prednost v Sloveniji. 

Pozitivna stran študija na Dobi je predvsem odnos 
zaposlenih in predavateljev do študentov, ki temelji 
na osebnem stiku. Med študijem sem se počutila kot 
oseba in ne kot številka.  Zaradi tega pristopa sem 
bila sproščena, zadovoljna in brez večjega stresa, 
kar je vsekakor pripomoglo k uresničitvi mojega 
cilja.

- Janja Krajnc, naj diplomantka 2015
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EDC KRANJ
Obvladovanje poklica je, kot bi imel lastno trdnjavo.

EDC Kranj, Zavod za strokovno izobraževanje v tem letu 
praznuje 20. obletnico svojega delovanja. Direktorica 
Darinka Rakovec je Zavod za strokovno izobraževanje 
ustanovila leta 1996. Prva generacija študentov Višje 
strokovne šole se je vpisala v študijskem letu 2003/04. V 
trinajstih letih delovanja Višje strokovne šole je diplomiralo 
že 452 kandidatov, od tega 270 inženirjev gradbeništva in 
182 inženirjev varstva okolja in komunale. Zadovoljni 
študentje, ki so sklenili izobraževanje, se k nam vračajo z 
željo, da bi nadaljevali svoje izobraževanje na Visoki šoli 
za gradbeno inženirstvo Kranj.
 
Študentje višje strokovne šole imajo možnost izbirati med 
programoma gradbeništvo ter varstvo okolja in komunala. 
EDC Kranj je šola gradbenih programov, namenjena 
vsem, ki želijo nadaljevati in dopolnjevati strokovno 
usposobljenost. 

Nosilci kakovosti so predavatelji, ki s svojim ravnanjem 
in odnosom do študentov pripomorejo k odličnosti. 
Najtehtnejšo povratno informacijo o kakovosti 
izobraževanja nam podajo študentje in prav tako 
njihovi delodajalci. Podjetij, ki so v teh letih omogočila 

Podelitev diplom

izobraževanje mnogim študentom, je že več kot 150. 
Zadovoljstvo delodajalcev z našimi študenti je veliko, tako 
da z  višje strokovne šole odhajajo diplomanti z veliko 
teoretičnega in praktičnega znanja za nadaljnje delo.

Še naprej bomo sodelovali s podjetji na področju 
gradbeništva, ter varstva okolja in komunale, predstavljali 
uspehe študentov ter spremljali razvoj kariernih poti naših 
diplomantov.

V letu 2013 je šola sodelovala pri projektu »Evropska unija 
za mlade« (European Union for Youth) – EU4YOUth. Tesno 
smo povezani z lokalno skupnostjo, saj smo sodelovali 
pri obnovitvi ene prvih osnovnih šol v Zgornji Besnici. 
EDC Kranj, Višja strokovna šola ,sodeluje tudi z drugimi 
organizacijami ter izvaja dobre promocije in animacije v 
lokalnem okolju.  Aktivno se ukvarjamo z restavratorskimi 
projekti, kjer sodelujemo s Centrom za trajnostni razvoj 
podeželja. Vključujemo se v različna združenja za 
izobraževanje, kot je Skupnost višjih strokovnih šol ali 
Slovensko društvo za zaščito voda.

Strokovnjaki določenega strokovnega področja iz različnih 
podjetij na šoli sodelujejo kot predavatelji strokovnih 
predmetov, ki omogočajo,  da v izobraževalnem procesu 
nastopijo z aktualnimi temami in nas seznanijo s 
tehnološkimi novostmi. Za naše študente organizirajo vaje 
na terenu in strokovne ekskurzije. Vabimo tudi gostujoče 
predavatelje in strokovnjake iz prakse, ki sodelujejo v 
učnem procesu z raznimi predstavitvami, ter svoje izkušnje 
s področja gradbeništva posredujejo našim študentom.
 
EDC Kranj razpolaga z ustrezno strokovno literaturo, 
dostopno od leta 1996 dalje in arhivom diplomskih nalog 
naših študentov. Ker diplomske naloge predstavljajo 
reševanje konkretnih problemov z delovnih mest v podjetjih, 
so prava zakladnica novosti in inovativnosti v strokovnih 
pristopih.

Zadovoljstvo delodajalcev z našimi študenti je 
veliko, tako da z višje strokovne šole odhajajo 
diplomanti z veliko teoretičnega in praktičnega 
znanja za nadaljnje delo.
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Ekonomska in trgovska šola 
Brežice, Višja strokovna šola
... da ima vsak nekaj od tega.

Višja strokovna šola Brežice je bila prva ustanova, ki je 
omogočila študij v posavski regiji. V prvem študijskem 
letu 2000/01 je bil zaradi velikega interesa vpis omejen 
na skupaj 140 rednih in izrednih študentov programa 
komercialist. Očitno je bil to zanimiv in v okolju 
potreben program, saj nas je bilo leta 2003 na šoli čez 400 
študentov s predavatelji. Neugodnim spremembam širših 
družbenih pogojev po letu 2008 se ni mogel izogniti niti 
takrat prenovljen in trenutno aktualni študijski program 
ekonomist. Ker pa je poklicni profil naših diplomantov 
še vedno statistično pri vrhu razvidnih zaposlitvenih 
možnosti, se bodo gotovo temu primerno odzivale tudi 
prihodnje odločitve o izbiri kariernih poti.  

Dolgoročno ima šola ustrezne materialne pogoje za 
delo. Prostori so bili pridobljeni z racionalno adaptacijo 
podstrešne etaže poslopja zavoda Ekonomske in trgovske 
šole Brežice, opremo pa smo postopno pridobivali v 
obsegu in strukturi dejanskih potreb študijskega procesa. 
Kadrovska zasedba je bila v 16. letih delovanja šole 
sorazmerno stabilna. 

Ekonomska šola Brežice, Višja strokovna šola

V tem času je sodelovalo okroglo 50 predavateljev in 
inštruktorjev,  njihovo povprečno število pa je okoli 25. Za 
predavatelje smo uspeli pridobiti večino kadra iz Posavja, 
za inštruktorje pa največ vključujemo pretežno zaposlene 
na srednji šoli ETrŠ. Glede na dejansko število aktivnih 
študentov se delo izvaja v minimalnem številu skupin. 
Informatizacija obveščanja in spremljanja realizacije ter 
uvedba spletne učilnice je bistveno prispevala k racionalizaciji 
delovanja in k študijskem uspehu. Tudi gradiva, za katera se 
posebej ne zahteva pisna oblika, so večinoma v elektronski 
obliki. Ustreznost kompetenc študentov in diplomantov 
ugotavljamo predvsem iz odzivov delodajalcev, ki sodelujejo 
pri praktičnem izobraževanju.

Pomembnejši strukturni parametri študentov Višje 
strokovne šole Brežice

Povprečni uspeh dokončanja predhodne šole: 
- poklicna matura 14,3 t
- matura: 15,6 t

Uspeh glede prehodnosti se je v zadnjem študijskem letu 
izboljšal na dobrih 50 %, kar je celo 10 odstotnih točk boljše 
od dolgoročnega povprečja 41 %.

Od leta 2000 se je na VSŠB vpisalo 1850 študentov/k  (od 
tega 31 % izrednih), 715 pa  je bilo opravljenih diplom. 

Ekonomska šola Brežice, Višja strokovna šola 
je bila prva ustanova, ki je omogočila študij v 
posavski regiji.
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EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Zadovoljni študenti - uspešna šola

Poslanstvo višje strokovne šole je izvajati kakovostno 
višješolsko izobraževanje v neposredni povezavi z 
gospodarstvom, sodelovati v različnih projektih in slediti 
trendom družbe v duhu trajnostnega razvoja ter večje 
družbene odgovornosti.

Ekonomska šola Celje, višja strokovna šola, se je do leta 
2013 imenovala Poslovno-komercialna šola Celje. Je 
javna višja šola, ki izvaja študij v programih ekonomist, 
organizator socialne mreže in varovanje. Izredni študij 
poteka tudi na dislocirani enoti v Rogaški Slatini. Ravnatelj, 
mag. Bojan Sešel, jo vodi vse od ustanovitve leta 2000. 

Prednost študija na višji strokovni šoli je osebni pristop 
predavateljev do študentov. Posredovanje znanja temelji 
na povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja. 
Zaposleni so strokovno usposobljeni predavatelji 
z ustrezno izobrazbo in izkušnjami iz prakse. Več 
predavateljev prihaja neposredno iz delovnih organizacij. 
Šola razpolaga s sedmimi predavalnicami, opremljenimi 
s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 
Študentom je na voljo 45 namiznih in 50 prenosnih 
računalnikov. 

Svečana podelitev diplomskih listin

V prvem študijskem letu 2000/2001 smo začeli izvajati 
višješolski študijski program komercialist, ki smo ga 
razvijali tudi na naši šoli. Program računovodja smo začeli 
izvajati v letu 2005/2006. 

Obstoječa programa je s prenovo višješolskih programov v 
študijskem letu 2008/2009 nadomestil program ekonomist 
z različnimi moduli. V študijskem letu 2011/2012 smo 
začeli izvajati program organizator socialne mreže in v 
študijskem letu 2014/2015 program varovanje. Programa 
izvajamo samo za izredni študij.

Višja strokovna šola je v okviru mednarodnega sodelovanja 
uspešno organizirala tri mednarodne poslovne konference 
in mednarodni simpozij na temo turizma. Vse konference 
so bile zelo odmevne in odlično obiskane. Šola ima dobre 
poslovne odnose z institucijami terciarnega izobraževanja 
s celotnega področja zahodnega Balkana. Predavatelji se 
redno udeležujejo tudi številnih mednarodnih konferenc 
v tujini.
Podpisano imamo univerzitetno listino za sodelovanje v 
projektu Erasmus+. Predavatelji v projektu sodelujejo v 
programu mobilnost osebja z namenom poučevanja in Utrinek z mednarodne poslovne konference

usposabljanja, študenti pa v programu mobilnost študentov 
z namenom praktičnega usposabljanja. Zadnja leta so bili 
na Malti, v Veliki Britaniji, Nemčiji, Španiji in na Hrvaškem.

Šola krepi povezovanje z gospodarstvom in 
negospodarstvom, zato predavanja velikokrat popestrijo 
predstavniki iz različnih delovnih organizacij. Več vaj se 
opravi na terenu, s strokovno vodenimi ogledi v različnih 
organizacijah in z obiski strokovnih sejmov. Organizacije 
rade sprejmejo študente na obvezno praktično izobraževanje 
in jim po zaključku študija nudijo možnost zaposlitve v teh 
organizacijah. Študenti med študijem pridobijo raznolika 
znanja in veščine, uporabne v različnih delovnih okoljih. 

Prihajajo poklici, ki jih danes še ne poznamo. Zato je 
potrebno stalno iskanje novega znanja in izpopolnjevanje 
obstoječega. Situacije v zasebnem in poslovnem življenju 
so vedno bolj nepredvidljive, jemati jih je treba kot izziv 
in priložnost, da dokažemo svoje sposobnosti. Šola si 
prizadeva, da bi v prihodnosti uspešno sledila razvoju in 
potrebam družbe. 

Naša vizija je biti vodilna višja strokovna šola v 
pokrajini, ki izvaja različne višješolske programe 
glede na potrebe okolja in je pomemben dejavnik 
razvoja pokrajine.
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EKONOMSKA ŠOLA
MURSKA SOBOTA
Središče odličnosti

Višja strokovna šola kot organizacijska enota javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Ekonomska šola Murska 
Sobota deluje že 16 let. Prve študente smo v študijskem letu 
2000/2001 vpisali v program komercialist. V študijskem 
letu 2005/2006 smo začeli izvajati še programa računovodja 
in poslovni sekretar. V študijskem letu 2008/2009 je 
dotedanje programe nadomestil prenovljeni višješolskim 
program ekonomist. V študijskem letu 2011/2012 smo 
začeli izvajati še prenovljeni program informatika. Vsa 
študijska leta izvajamo redni in izredni študij. Od leta 
2008 poteka izobraževanje v novih, sodobno opremljenih 
prostorih. Do danes je diplomiralo in si pridobilo VI. 
stopnjo izobrazbe več kot 900 diplomantov. 

S partnerstvom v konzorciju smo aktivno sodelovali v 
projektu IMPLETUM, ki je zajemal tudi pripravo katalogov 
za nove prosto izbirne module in predmete ter pripravo 
učnih gradiv. V študijskem letu 2015/2016 izvajamo 
programa ekonomist in informatika, ki sta mednarodno 
primerljiva, kreditno ovrednotena po metodologiji ECTS 
in modularno sestavljena. V okviru programa ekonomist 
izvajamo usmeritve: tehnični komercialist, računovodja 
za gospodarstvo, organizator poslovanja v turizmu ter 
organizator poslovanja za podjetništvo in trženje, v okviru 

Ekonomska šola Murska Sobota

programa informatika pa usmeritvi: računalniški sistemi 
in omrežja ter programske aplikacije in zbirke podatkov.
Imamo vzpostavljena ustrezna partnerstva z 
gospodarstvom in s socialnimi partnerji, predvsem na 
področju izvajanja izobraževanja in usposabljanja v 
delovnem okolju. Z namenom spodbujanja podjetništva 
in inovativno-raziskovalne dejavnosti med mladimi ter 
nudenja pomoči pri razvoju gospodarskih organizacij 
in regije je Ekonomska šola Murska Sobota skupaj s 
Pomurskim društvom za kakovost ustanovila ŠPIC 
(Študentski podjetniški in inovacijsko-raziskovalni 
center), ki predstavlja operacionalizacijo višje strokovne 
šole in možnost vključevanja študentov v zahtevne projekte 
gospodarskih družb. Vizija ŠPIC-a je postati vodilni 
center v severovzhodni Sloveniji za razvoj podjetništva, 
inovativnosti in raziskovalne dejavnosti pri študentih. 

Šola aktivno sodeluje v evropskih projektih. Sprva smo 
sodelovali v okviru programa Leonardo da Vinci, kasneje 
smo se pridružili programu Erasmus. Študenti praktično 
izobraževanje večinoma opravljajo v Veliki Britaniji, 
Nemčiji in Španiji, predavatelji in administrativno osebje 
pa mednarodno mobilnost na fakultetah v Nemčiji, 
Turčiji, Latviji, Litvi, Srbiji, na Češkem in Poljskem. Otvoritev 7. mednarodnega raziskovalnega tabora ŠPIC

V letih 2012–2014 smo sodelovali v projektu Grundtvig, 
učna partnerstva, v katerem je bil poudarek na novih 
metodah poučevanja tujega jezika za odrasle. Od leta 2014 
sodelujemo v KA2 projektu Key Skills for European Union 
Hotel Staff, strateška partnerstva, v katerem sodeluje 6 
evropskih držav. Namen projekta je priprava računalniških 
programov, mobilnih aplikacij za pametne telefone ter učno 
platformo za učenje in poučevanje 12 evropskih jezikov. 

Študenti se vključujejo v različne dejavnosti, kot so: okrogle 
mize, izdaja časopisa EKS, strokovna revija Izkoristimo 
priložnost, raziskovalne naloge, delavnice za študente ter 
mednarodni raziskovalni tabor ŠPIC, ki smo ga organizirali 
že 8. leto zapored in se ga vsako leto udeležujejo študenti iz 
več držav.

Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola, 
želi postati središče odličnosti. Izobražujemo kadre, ki 
bodo čim bolje služili razvoju družbe. V svojem delovanju 
se povezujemo z akterji lokalne skupnosti, državnimi 
institucijami ter iščemo mednarodne povezave in partnerje. 
Prizadevamo si za doseganje odličnosti z razvijanjem znanja 
med študenti, predavatelji in celotnim osebjem na šoli.

Izobražujemo kadre, ki bodo čim bolje služili 
razvoju družbe. Stopili smo na pot odličnosti z 
razvijanjem znanja med študenti, predavatelji in 
celotnim osebjem na šoli.
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EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
Vodilo našega dela je kakovost in skrb za študente

Temelj višje strokovne šole je bil postavljen leta 2000, ko 
je Vlada Republike Slovenije sprejela Ustanovitveni akt 
Ekonomske šole Novo mesto in ustanovila enoto Višja 
strokovna šola. Za ravnateljico je bila imenovana mag. 
Iris Fink Grubačević. Z veliko dela, entuziazma, poguma 
in pozitivne energije smo ustvarili pogoje za vpis prve 
generacije študentov v program poslovni sekretar, ki se je v 
prvi letnik vpisala v študijskem letu 2000/2001. Predavatelji 
smo se izobraževali, sodelovali z drugimi višjimi šolami in 
napisali študijska gradiva. Pomemben mejnik je bilo leto 
2005, kajti preselili smo se v nove prostore in razpisali nov 
študijski program računovodja. Vključili smo se v projekt 
prenove višješolskih programov in pridobili program 
ekonomist. Leta 2006 sta nam Planet GV in revija Moja 
tajnica podelila laskavi naslov Najboljša višja strokovna 
šola, ki je potrdil in nadgradil naša prizadevanja za 
kakovostno izobraževanje. Leta 2015 smo začeli izvajati 
nov študijski program medijska produkcija, ki je v naše 
okolje prinesel drugačno dinamiko in ustvarjalnost, 
predvsem pa še tesnejši stik z gospodarstvom v regiji. 
Študenti medijske produkcije imajo odlične prostorske 
in tehnične pogoje za svoje ustvarjanje, kajti na šoli 
imamo najsodobnejše računalniške učilnice, vrhunsko 

Študenti in predavatelji na medijskem dogodku

opremljena vrhunsko opremljena studia za fotografijo 
in snemanje. Ena izmed naših konkurenčnih prednosti 
je gotovo kakovost, ki jo nenehno izboljšujemo z visoko 
strokovno kadrovsko strukturo, aktualizacijo študijskih 
vsebin, projektnim delom in samoevalvacijo.

Intenzivno sodelujemo z lokalnim okoljem in se 
prilagajamo njihovim potrebam v okviru obveznega 
praktičnega izobraževanja. Prav tako se vključujemo 
v mednarodno okolje z izmenjavami študentov, 
predavateljev, projekti in študijskimi obiski. Naši 
najodmevnejši projekti so: Erasmus asistent za tuji jezik, 
Lifelong Learning Programme: organizacija študijskega 
obiska E-Business as a link between Education and 
Company: Exploring best practices, Erasmus in Erasmus+: 
usposabljanje zaposlenih in študentska praksa v tujini, 
Comenius: InterCom (International Communication), 
Erasmus+ KA2: Power of Enterpreneurial Education – 
Inspiration and Step to Success ter From Idea to Europe!, 
Podjetniško razmišljanje (Razvojni center Novo mesto in 
StartUp Novo mesto), ZdravKo Dren – promocija zdravja 
na delovnem mestu, Osebni finančni načrt.

Z zaupanjem gledam v prihodnost in vem,
da bomo skupaj zmogli storiti še več in
postajali vedno boljši.

- Iris Fink Grubačević

Redno se izobražujemo na področju stroke, komunikacije, 
kakovosti izobraževanja, sodobnih metod poučevanja, 
uporabe interaktivne table, spletne učilnice, poučevanja 
z e-gradivi, vse z namenom učinkovitega poučevanja 
in aktivnega vključevanja študentov v študijski proces. 
Predavatelji s svojimi prispevki sodelujemo na konferencah, 
tudi mednarodnih, seminarjih in izobraževalnih delavnicah, 
s podjetji, zbornicami in društvi ter objavljamo prispevke 
v strokovnih publikacijah. Za študente organiziramo 
predavanja, ekskurzije v Sloveniji in tujini, obiske 
podjetij, dneve medkulturne komunikacije, sodelujemo 
s podjetniškim inkubatorjem, razvijamo podjetniško 
miselnost.

Vizijo šole, ki je kakovosten študij za naše študente in 
uspešni diplomanti, uresničujemo s svojim delom, odnosom 
do študentov ter ustvarjanjem spodbudnega in kreativnega 
okolja, v katerem študenti pridobijo vse potrebne 
kompetence za nadaljnje poslovno življenje. Vodilo naše 
vizije so tudi vrednote, ki jih razvijamo pri študentih, in 
sicer vztrajnost, znanje in etičnost. V prihodnosti se bomo 
osredotočili predvsem na krepitev partnerstva z delodajalci 
doma in v tujini, zagotavljanje kakovosti izobraževanja in 
intenzivno regijsko vlogo kariernega centra in alumni kluba 
ter ponudbo pestre izbire višješolskih programov. Ob tem 
pa bomo stremeli k uvajanju sodobnih in aktivnih metod 
poučevanja, s katerimi bomo razvijali kompetence, potrebne 
za suveren vstop na trg dela.
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erudio izobraževalni center
Poženi možgane, požanji uspeh!

Imamo bogato tradicijo na področju izobraževanja. 
Pod imeni EURO ŠOLA, ZARIS in ZAVOD IRC smo 
v izobraževanju prisotni že 23 let, v sklopu višjega 
strokovnega izobraževanja letos štejemo 17. leto delovanja. 
Leta 08/09 smo med prvimi šolami v Sloveniji razvili 
sistem kombiniranega študija (t. i. blended learning), 
od leta 2011/2012 pa ponujamo vrhunsko razvit sistem 
e-študija (ERUDIO ONLINE študij). Študentom tako 
omogočamo spremljanje študija in opravljanje študijskih 
obveznosti od doma. V sklopu ERUDIO ONLINE 
študenti spremljajo predavanja v živo, zato je online študij 
po kakovosti povsem primerljiv s klasičnim študijem. 

Zaposlujemo mlad in ambiciozen kader, saj nam to 
omogoča dinamično delo in prilagajanje potrebam 
študentov. Sodelujemo z nekaj manj kot 200 strokovnjaki 
- višješolskimi predavatelji, ki so strokovnjaki na svojem 
področju in znajo predati znanje na zanimiv način z 
uporabo sodobnih IKT metod.

Z željo po aktivnem mednarodnem sodelovanju, smo se 
letos vključili v postopek pridobivanja certifikata Erasmus 
listine za terciarno izobraževanje. 

Študenti programa Gostinstvo in turizem na projektni nalogi - podelitvi diplom, 9. aprila 2016

Ponujamo 13 javnoveljavnih višješolskih študijskih 
programov. Med inženirske/tehnične programe sodijo 
mehatronika, strojništvo, gradbeništvo, informatika, 
logistično inženirstvo, varstvo okolja in komunala ter 
medijska produkcija. Ponujamo tudi dva poslovna 
programa – Ekonomist in poslovni sekretar. Programi 
storitvenih dejavnosti-velnes, kozmetika, gostinstvo in 
turizem in organizator socialne mreže so vsako leto bolj 
aktualni. 

Vsi programi so izrazito praktično naravnani, da lahko 
študenti po zaključenem študiju suvereno vstopijo na trg 
dela. 

Z učenjem izven učilnic poskrbimo, da lahko študenti 
pridobijo znanja na terenu, v realnih okoliščinah. V ta 
namen zanje redno organiziramo strokovne ekskurzije, 
npr. Te-TOL, RCERO, Elektro Celje, Yaskawa, Revoz, 
Hotel Slon, Terapevtski zavod Pelikan, UKC Ljubljana, 
BTS Company, Fakulteto za strojništvo,  Rehabilitacijski 
center Soča in mnogo drugih.

Aktivno izvajanje programa Kozmetika.
Foto Andraž Blatnik

Sem Tadej Hribar, član atletskega kluba Krka Novo 
mesto in stalni član Slovenske reprezentance v 
metu diska. Za študij na ERUDIO višji strokovni 
šoli sem se odločil, ker je šola imela posluh za 
športnike in temu primeren prilagodljiv urnik. Za 
posamezna predavanja, izpite in vse obveznosti se 
je dalo dogovoriti individualno s predavatelji, kar 
mi je pri napornih treningih zelo veliko pomenilo. 
ERUDIO mi je tudi pomagal, da sem odšel na dve 
univerzijadi, za kar sem šoli zelo hvaležen.

- Tadej Hribar

Vpisanih imamo povprečno 400 študentov v posameznem 
študijskem letu. Ponosni smo tudi na to, da imamo v šoli 
študente, ki so odlični športniki, umetniki, ipd. Trudimo 
se namreč, da se prilagajamo individualnim potrebam 
študentov.

Šola ima velike, svetle in moderno opremljene prostore. 
Vsaka učilnica je opremljena z računalnikom, interaktivnim 
projektorjem, kamero, ozvočenjem in avdio snemalno 
napravo, na šoli pa imamo tudi dve računalniški učilnici 
(skupno 50 sodobnih računalnikov) s programsko opremo, 
ki jo študenti uporabljajo na vajah. 
Vsi zaposleni (direktor, ravnateljica, referentki, IKT podpora 
in ostali) smo študentom vedno dostopni za njihove predloge, 
mnenja, pohvale in kritike. Tudi v prihodnje želimo delati 
na kakovostni izvedbi posameznih študijskih programov, 
študentom ponujati individualen pristop in se povezovati z 
lokalnim ter mednarodnim okoljem. Želimo biti sodobna 
šola, ki gre v korak s časom in izvaja kakovosten online/e-
študij.
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GEA College
Center višjih šol, šola s tradicijo

Podjetje GEA College je vse od ustanovitve v letu 
1990 v Sloveniji sinonim za praktično naravnano 
poslovno izobraževanje s poudarkom na podjetništvu, 
menedžmentu in drugih poslovnih vsebinah. GEA 
College – Center višjih šol je del poslovnega sistema GEA 
College, ustanovljena leta 2000 kot ena prvih višješolskih 
zasebnih izobraževalnih institucij. V 16 letih delovanja je 
na Centru višjih šol diplomiralo skoraj 1000 diplomantov, 
na katere smo zelo ponosni in z njimi še vedno povezani 
preko Alumni kluba. 

Študij na GEA College temelji na uporabi različnih metod: 
predavanja, konzultacije, študije primerov, medsebojne 
diskusije, pogovori z gosti, študij s pomočjo sodobnih 
tehnologij ter eštudij. Različne oblike in metode poučevanja 
omogočajo boljše prilagajanje željam in sposobnostim 
posameznika, ter pridobivanje kompleksnega  spektra 
kompetenc za boljše delo in izgradnjo poslovne kariere.   

Študijski programi na GEA College – Centru višjih šol
GEA College – Center višjih šol izvaja celo paleto 
višješolskih študijskih programov:
- program ekonomist – poslovna smer;
- program ekonomist - računovodska smer;
- program poslovni sekretar;
- program informatika;
- program snovanje vizualnih komunikacij in trženja;
- program gostinstvo in turizem;
- program organizator socialne mreže.

Študentom, ki so veliko na poti, se zaradi službenih 
ali družinskih obveznosti, športnih aktivnosti (aktivni 
športniki) ali zdravstvenih težav ne morejo udeleževati 
predavanj, dodatno pomagamo s pripravo osebnega 
štusijskega načrta in prilagoditvijo študijskega procesa. To 
nam omogočajo tudi spletni portali, ki jih uporabljamo 
pri izvedbi študijskega procesa. Portal eGEA College 
omogoča postavitev spletnih učilnic za vse študijske 
in ostale aktivnosti na šoli. Pri študiju na daljavo in 
kombiniranem študiju so na voljo tudi posnetki spletnih 
predavanj in zagovorov.

Avla in priročna čitalnica za študente

Nikakor ne zapostavljamo pomena sobivanja in skupnega 
dela v evropskem prostoru, zato študentom  omogočamo 
študij in prakso v partnerskih institucijah v različnih 
državah, v sklopu projekta Erasmus+. V okviru izmenjav 
študenti, zaposleni in predavatelji  navezujejo nove stike, 
izboljšujejo znanje jezika, spoznajo različne kulture in 
navade, se pripravljajo na mednarodno sodelovanje ter 
poglobijo znanje iz posameznih strokovnih področjih. 

Karierni center povezuje gospodarsko in akademsko sfero 
ter študentom in diplomantom pomaga na poti k uspešni 
karieri. Poslanstvo Kariernega centra GEA College je 
izvajanje različnih aktivnosti z namenom, da še izboljšamo 
kompetence in povečamo možnosti za zaposljivost naših 
študentov in diplomantov. Karierni center želi študentom 
in diplomantom pomagati pri kariernem in osebnostnem 
razvoju ter napredku. Naloga kariernega centra je 
svetovanje, posredovanje informacij, povezovanje s podjetji 
in gospodarstvom, sodelovanje pri oblikovanju boljše 
politike zaposlovanja.

Alumni klub združuje in povezuje diplomante GEA College 
ter ustvarja pogoje za poslovne priložnosti. Alumni klub 
GEA College je prijateljsko združenje, saj vključuje in 
povezuje vse generacije diplomantov. Vizija Alumni kluba 
je povezati generacije študentov tako poslovno kakor tudi 
strokovno, znanstveno in osebno. 

S skrbno izbranimi predavatelji iz gospodarstva kakovostno 
in interaktivno izvajamo aktualne višješolske programe 
za izredne študente. Študentom zagotavljamo uporabno 
in praktično znanje ter razvoj podjetniške in proaktivne 
orientiranosti, kar povečuje zadovoljstvo in zaposljivost 
študentov.

Študij na daljavo je super! Ker sem zaposlena v 
tujini, je to zame idealen način študija. Prednost 
je, da si sama organiziram čas za delo in učenje. 
Profesorji in mentor so ves čas na voljo ter v pomoč 
in spremljajo naše sprotno delo.

- Petra Radak,
študentka višješolskega programa ekonomist

Slogan GEA College – Prihodnost pripada podjetnim!
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GRM NOVO MESTO –
CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Odgovori za jutri!

Višja strokovna šola Grm Novo mesto je enota šolskega 
centra Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, 
ki v letošnjem letu praznuje 130-letnico svojega delovanja 
v Novem mestu, potem ko je bila leta 1886, po 13 letih 
delovanja v Slapu pri Vipavi, takratna »kmetijska« šola 
preseljena na grad Grm in poimenovana »Vinorejska in 
Sadjerejska šola Grm«. V letu 1977 je bila premeščena 
na novo lokacijo Sevno pod Trško goro in v prihajajočih 
desetletjih, vse do danes, zaznava bogat razvoj tako na 
programskem kot na infrastrukturnem področju. 

Višja strokovna šola je prve študente vpisala pred 
petnajstimi leti, ko je leta 2001 v študijske klopi sedla 
prva skupina študentov študijskega programa kmetijstvo, 
ki ga je po bolonjski prenovi leta 2007 nadomestil 
program upravljanje podeželja in krajine. V skladu s 
splošnimi razvojnimi smernicami Grma Novo mesto se 
je programsko razširila tudi višja šola. Danes ponujamo 
izobraževanje na treh celostnih strokovnih področjih, 
upravljanje podeželja in krajine, gostinstvo in turizem ter 
naravovarstvo. Skozi vse svoje aktivnosti dela s študenti 

Šola na sončni strani Trške gore

in celostnim šolskim okoljem se trudimo približati 
zastavljeni viziji – postati zibelka izobraževanja in 
razvoja odličnih strokovnjakov praktikov, zaposljivih na 
področjih, za katera izobražujemo. S programom določene 
usposobljenosti in poklicna znanja študentov zaokrožamo 
v celovite kompetence, ki temeljijo na kakovostnem 
izobraževanju, vzgoji za spoštovanje sočloveka in narave, 
usposabljanju za delo in spretnostih ter krepitvi splošnih 
znanj. Veliko prizadevanj vlagamo v razvijanje novih 
delovnih mest, tako skozi horizontalni interni projekt 
»Delovno mesto si bom ustvaril sam« kot v intenzivnem 
sodelovanju s šolskim okoljem, ki ima najpogosteje 
regionalno, mnogokrat pa tudi nacionalno dimenzijo. 
V okviru številnih aktivnosti in projektov se v skladu s 
trendi vse več odpiramo tudi v mednarodno okolje in si 
prizadevamo segmente internacionalizacije vnesti v sam 
študijski proces.

Prizadevamo si, da v okviru vizije razvoja višje strokovne 
šole, tako sodelavci kot tudi študentje ter diplomanti, 
po svojih najboljših močeh prispevamo k ohranitvi 

Sodelovanje študentov s priznanim kuharjem Markom 
Pavčnikom, junija 2014.

slovenskega kmetijstva in vitalnega slovenskega podeželja, 
da na področju gostinske in turistične dejavnosti prispevamo 
k razvoju Slovenije kot izjemnega turističnega potenciala, da 
so spretnosti in inovativne kreacije v gastronomiji odlično 
izhodišče za ekonomsko uspešno gostinsko dejavnost, ki 
naj temelji na visokokakovostni lokalno pridelani hrani, 
pijačah in vinih. Želimo biti dobri poznavalci naravnih 
in antropogenih ekosistemov, živega sveta in množice 
abiotičnih dejavnikov, ki vplivajo nanj, razumeti cilje 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja tipike 
slovenskih pokrajin, pa tudi ohranjanja naravnih virov in 
umeščanja okolju prijaznih energetskih rešitev.

Sodelavci šole, vključno z mentorji praktičnega izobraževanja, 
se skupaj s študenti trudimo, da osebni in strokovni dosežki 
naših študentov, kot so različne delovne naloge, osebna 
naravnanost, diplomska dela ter drugi dosežki, izkazujejo 
njihovo predanost strokovnemu analitičnemu delu tako na 
strani tehnoloških raziskav kot na strani organizacijskih in 
tržnih pristopov in pri razvoju posameznega strokovnega 
ali raziskovalnega področja. Študenti uspešno povezujejo 
novo pridobljena znanja in ugotovitve v izboljšane končne 
izdelke, dejavnosti ali storitve.

Sodelavci in študentje Višje strokovne šole Grm Novo mesto 
verjamemo, da je tak pristop pravšnji za uspešno načrtovanje, 
razvoj in učvrstitev posamezne kmetijske panoge, gostinske 
ali turistične dejavnosti na podeželju ali v urbanih območjih 
ter za doseganje zahtevnih ciljev varstva narave, ki smo jim 
na pravni in etnični ravni podvrženi.

Višja strokovna šola se v organizacijskem smislu intenzivno 
povezuje z mnogimi institucijami in gospodarstvom, v 
sektorskem delu pa nam je zelo dragoceno sodelovanje s 
partnerskimi šolami Konzorcija biotehniških šol Slovenije, 
veseli pa smo tudi vseh prispevkov in aktivnosti, ki jih 
prejemamo ali jih sooblikujemo s Skupnostjo višjih 
strokovnih šol Slovenije. Študenti uspešno povezujejo novo pridobljena 

znanja in ugotovitve v izboljšane končne izdelke, 
dejavnosti ali storitve.

- Helena Jurše Rogelj, ravnateljica
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IAM smo ustanovili leta 2000 na podlagi dolgoletnega 
dela in referenc s tega področja ter predvsem zaradi 
želja uporabnikov, da se na področju multimedijev in 
medijske produkcije začnejo sistematično raziskovanje, 
razvoj, formalno in neformalno izobraževanje ter da se 
spodbuja razvoj in uporaba novih znanj v praksi ter novih 
proizvodih in storitvah. 

IAM je bil prvi tovrstni inštitut v srednji Evropi in tudi 
pobudnik številnih procesov in novih idej ter tudi 
izobraževalnih programov v Sloveniji. Naša vizija iz 
leta 2000 se je potrdila. V zadnjem desetletju je svet 
prešel na digitalno delovanje in globalno komunikacijo 
preko spleta. Poznavanje in uporaba novih tehnologij 
in medijev že sodi med splošno izobrazbo in veščine 
vsakega državljana, razvoj novih produktov in storitev 
pa predstavlja najperspektivnejše področje produkcije in 
izobraževanja.

Študent med vajami

V okviru IAM je leta 2001 nastala Višja strokovna šola za 
multimedije, ki je pričela z izvajanjem javnega programa 
multimediji – izredni študij s šolskim letom 2002/2003. 
V letu 2007 smo vpisali prvo generacijo rednih študentov 
multimedije. Od leta 2008 poteka na šoli višješolski 
program medijska produkcija, ki je bil prenovljen v letu 
2010. 

Višješolski študijski program medijska produkcija v 
celoti izvajamo na lokaciji šole v Ljubljani, kjer imamo za 
izvedbo na voljo sodobno opremljene prostore, ki poleg 
predavalnic vključujejo računalniške učilnice, montažnice 
ter avdio, video in foto studio. Poleg tega so na voljo še 
dodatni prostori za druženje in delo študentov (npr. 
čitalnica). Študijski proces je podprt s spletnim učnim 
okoljem, ki omogoča transparenten način delovanja, 
enostaven dostop do gradiv in informacij, potrebnih za 
nemoten študij. IAM ima tudi ustrezno založeno knjižnico.

inštitut in akademija za
multimedije
Sodoben višješolski študij, kvalitetni kadri, oprema in prostori.

IAM je tako kot vsaka višja šola usmerjena v praktično delo 
in je močno povezana z gospodarstvom, saj polovico časa 
študenti preživijo v podjetjih na praktičnem izobraževanju. 
Pomagamo jim pri pripravi na praktično delo in pri iskanju 
podjetij in ustanov, kjer ga lahko opravijo. Študentom že 
med študijem nudimo možnost vključitve v delo podjetij, ki 
jim jih približamo tako preko različnih oglasov v Kariernem 
centru kot tudi z različnimi strokovnimi predavanji 
gostujočih predavateljev ter ekskurzijami v podjetja.

Od študentov in predavateljev zahtevamo odličnost pri 
izobraževanju in delu ter se natančno držimo pravil o 
sprotnem preverjanju in tudi ocenjevanju znanja, kar 
zagotavlja ob drugih organizacijskih ukrepih in sodobnih 
pristopih k delu veliko prehodnost študentov in uspešno 
vključevanje diplomantov v delovne procese v podjetjih.

Vizija IAM je postati vodilna izobraževalna in razvojno-
strokovna ustanova v Sloveniji za področje (multi)medijske 
produkcije. Študentom želimo ponuditi najboljšo učno 
izkušnjo na področju (multi)medijske produkcije.

Vizija IAM je postati vodilna izobraževalna 
in razvojno-strokovna ustanova v Sloveniji za 
področje (multi)medijske produkcije. Študentom 
želimo ponuditi najboljšo učno izkušnjo na 
področju (multi)medijske produkcije.
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iCES
Znanje je energija.

Center se je oblikoval na osnovi potreb razvoja kadra v 
delovnih procesih elektroenergetskega sistema podjetij 
elektrogospodarstva Slovenije. Leta 1988 je bil verificiran 
kot Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije. 
Prve študente so v program elektroenergetika vpisali v 
študijskem letu 1996/97. Štiri leta pozneje, v letu 2001/02, 
so začeli izvajati program elektronika. Leta 2005 se je ICES 
izločil iz podjetja Elektro Slovenija, d.o.o., v samostojno 
pravno osebo – zavod. Istega leta, 2005, so začeli izvajati 
višješolski strokovni program informatika, naslednje leto, 
2006/07 pa strojništvo.

Leta 2013 je šolo prevzel nov lastnik. Programa strojništvo 
in elektroenergetika izvajamo v Ljubljani. Trenutno je v 
programa elektroenergetika in strojništvo vpisanih 311 
študentov. 

V izobraževalni proces na ICES so vključeni strokovnjaki 
– na eni strani predavatelji, ki imajo dolgoletne izkušnje 
na področjih strojništva in elektroenergetike, na drugi 
strani študenti, ki na teh področjih že delajo in želijo 
napredovati oziroma se želijo s tem poklicno ukvarjati. 
Zaradi raziskav, ki kažejo deficitarnost, sta oba poklica 

Direktorica ICES

Obisk HEP NOC-a – Izobraževalnega centra na Hrvaškem

V diplomski nalogi sem s pomočjo mentorja rešil 
problem, s katerim smo se v službi neuspešno 
ukvarjali že dlje časa.

- Aleš, inženir elektroenergetike

precej zaželena. Kot tretji so v izobraževalni proces vključeni 
delodajalci, ki študentom omogočajo opravljanje praktičnega 
izobraževanje; nemalokrat to sodelovanje vodi v zaposlitev. 
V podjetjih so zelo zainteresirani tudi za to, da so opravljeni 
projekti tema diplomskih nalog. 

Zadovoljstvo z izobraževalnim procesom ves čas spremljamo; 
zanima nas tako mnenje udeležencev kot predavateljev in 
drugih, ki se vključujejo v izobraževalni proces. Spremljamo 
zadovoljstvo diplomantov in organiziramo srečanja alumni 
kluba. Tako študentom kot diplomantom omogočamo 
pomoč pri iskanju zaposlitve v okviru kariernega centra. 
Poleg strokovnih predavanj organiziramo tudi različne 
brezplačne delavnice.

Naši diplomanti v okviru svojih diplomskih nalog 
raziskujejo aktualne probleme s svojih strokovnih področij, 
načrtujejo in izdelujejo naprave, se ukvarjajo z razvojem in 
inovacijami. Leta 2015 je študent Borut Perš prejel nagrado 
za svoje diplomsko delo Vzdrževanje SN nadzemnih vodov 
v Elektro Ljubljana na državnem tekmovanju – natečaju za 
najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja, ki je 
potekalo v okviru 25. tehniškega posvetovanja vzdrževalcev 
Slovenije na Otočcu.
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Izobraževalni center
GEOSS
Stopite korak višje!

Izobraževalni center Geoss d.o.o., OE Višja strokovna 
šola, je bil v mesecu oktobru 2009 kot organizacijska enota 
vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih višješolskih 
programov z odločbo Ministrstva RS za šolstvo in šport. 

V začetku študijskega leta 2009/2010 smo tako začeli 
izvajati 1. letnik višješolskih strokovnih programov 
izrednega izobraževanja po programih organizator socialne 
mreže in strojništvo. V študijskem letu 2010/11 smo 
izpolnili vse potrebne pogoje za vpis v razvid za izvajanje 
programa ekonomist, v letu 2016/2017 pa bomo začeli še 
z izvajanjem programov logistično inženirstvo in poslovni 
sekretar. Višješolske strokovne programe izvajamo samo 
kot izredni študij, zato je izobraževanje v celoti prilagojeno 
potrebam in zahtevam izrednih študentov. Študenti imajo 
možnost pristopa h konzultacijam in ostalim oblikam 
pomoči in podpore. Za samostojno učenje imajo v 
času uradnih ur referata možnost uporabe učilnice za 
samostojno učenje. Študenti imajo možnost uporabe 
knjižnice in e-knjižnice. Z osebnim geslom dostopajo 

Podelitev diplom 2014.

do gradiv za posamezne predmete ter do navodil za vaje, 
seminarske naloge, praktično izobraževanje ter diplomske 
naloge. Študijsko leto se začne 1. oktobra in zaključi 30. 
septembra. Ker izvajamo izredni študij, so organizirane 
oblike dela časovno in izvedbeno prilagojene odraslim, 
zaposlenim študentom. 

Predavatelji v posameznih programih so priznani 
strokovnjaki na svojih delovnih področjih in imajo 
dolgoletne izkušnje v praksi. Posebno skrb na šoli 
posvečamo prijaznim in spoštljivim odnosom med 
študenti in predavatelji. Praktično izobraževanje pri 
delodajalcu je obvezen in pomemben del višješolskega 
strokovnega študija. Študentu, ki ima najmanj dve leti 
ustreznih delovnih izkušenj, se praktično izobraževanje 
lahko prizna. Študent, ki nima ustreznih delovnih 
izkušenj ali pa jih ima premalo, si praktično izobraževanje 
organizira sam ali v sodelovanju s šolo. V ta namen 
sodelujemo z uspešnimi podjetji s širšega lokalnega 
območja, ki poskrbijo, da naši študenti s praktičnim 

izobraževanjem pridobijo ustrezne delovne izkušnje, ki jim 
bodo koristile pri nadaljnjem razvoju kariere. V sodelovanju 
s predavatelji in različnimi podjetji redno organiziramo tudi 
oglede dobrih praks, ekskurzije. 

Za izvajanje izrednega višješolskega izobraževanja 
uporabljamo prostore in opremo, ki omogočajo kvalitetno 
izvedbo izobraževalnega procesa. Novembra 2014 smo se 
preselili v nove prostore, kjer imamo na istem mestu upravne 
prostore in učilnice, kar nedvomno prispeva k še boljšim 
delovnim pogojem tako zaposlenih kot tudi študentov. 
Razpolagamo s tremi moderno opremljenimi učilnicami 
in računalniško učilnico z 18 zmogljivimi računalniki, kar 
omogoča interaktivno izvedbo predavanj.

Kakovost in pestrost izobraževalnega procesa je eno glavnih 
vodil naše šole, zato smo v letu 2014 pridobili listino Erasmus 
Charter for Higher Education (ECHE), ki omogoča našim 
študentom mednarodne izmenjave v okviru programa 
Erasmus+.

Izobraževalno ustanovo in s tem tudi višjo strokovno 
šolo želimo razviti v ustanovo, ki bo izobraževala in 
usposabljala kakovostne kadre iz dela, za delo in za nadaljnje 
izobraževanje ter še naprej zgledno sodelovala z lokalnim 
okoljem. Ostati želimo študentom in okolju prijazna in 
prilagodljiva izobraževalna ustanova, usmerjena v skrb za 
študenta in okolje, v katerem delujemo.

Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bomo svojo 
izobraževalno ponudbo še razširili in v skladu s potrebami 
širšega lokalnega okolja potencialnim študentom ponudili 
dodatne višješolske strokovne programe. Prav tako bomo še 
naprej skrbeli za mednarodno sodelovanje in prepoznavnost 
naše šole z omogočanjem mednarodnih izmenjav ter 
vključevanjem v različne projekte.

Našo izobraževalno ustanovo in s tem tudi višjo 
strokovno šolo želimo razviti v ustanovo, ki bo 
izobraževala in usposabljala kakovostne kadre iz 
dela, za delo in za nadaljnje izobraževanje ter še 
naprej zgledno sodelovala z lokalnim okoljem.
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Izobraževalni center Memory
Pri nas je učenje doživetje in užitek na poti do cilja!

V Izobraževalnem centru Memory od leta 1993 izvajamo 
izobraževalne programe srednjega poklicnega, srednjega 
strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja z 
ekonomskega področja. Od leta 2002 deluje organizacijska 
enota Višja strokovna šola, v kateri izobražujemo kader 
za potrebe okoliškega gospodarstva, predvsem s področja 
ekonomske stroke. 
Izobraževanje izvajamo na dveh lokacijah, in sicer: v 
Dutovljah, na Krasu ter v Kopru. Do leta 2008 smo v okviru 
višješolskega izobraževanja izvajali program komercialist, 
po prenovi pa izvajamo program ekonomist. S študijskim 
letom 2015/2016 smo pričeli izvajati še dva izobraževalna 
programa; logistično inženirstvo in organizator socialne 
mreže. Pri nas je diplomiralo 551 študentov.

Trudimo se slediti svoji viziji in poslanstvu: »ostati 
kvalitetna in prijazna višja strokovna šola v obalno-kraški 
regiji, prepoznana po strokovnosti in osebnem odnosu do 
študentov.«

Smo ena prvih višjih strokovnih šol, ki se je vključila 
v sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti pod 
okriljem Andragoškega centra Slovenije, v sklopu projekta 

Podelitev diplom

POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje). 
Že 12 let smo nosilci zelenega znaka kakovosti, ki ga redno 
obnavljamo. V letu 2013 smo prejeli pozitivno oceno 
s strani akreditacijske komisije NAKVIS za izvajanje 
višješolskega izobraževanja. Že več kot 10 let sodelujemo 
na različnih projektih mobilnosti, usmerjeni smo 
predvsem na mobilnost študentov za opravljanje prakse 
v tujini. Smo nosilci Erasmus+ univerzitetne listine do 
leta 2020. Na študijske izmenjave v tujino smo v zadnjih 
desetih letih napotili 38 študentov.

Do študentov imamo strokoven in oseben odnos. Ker 
smo majhna šola, poznamo vse svoje študente, jih 
spremljamo na njihovi življenjski poti in se veselimo 
njihovih osebnih in poslovnih dosežkov. Mnogi nas vedno 
znova presenečajo s svojo vztrajnostjo in trudom, saj ob 
delovnih in družinskih obveznostih dokazujejo, da se 
tudi na področju izrednega študija lahko dosega osebni 
razvoj in karierno rast. V svojih delovnih okoljih vodijo 
manjša podjetja, preko 125 jih je ustanoviteljev manjših 
gospodarskih družb in s. p., turističnih in gostinskih 
lokalov, nepremičninskih agencij, številni so pomembni 
zaposlovalci v okolju, kar nekaj naših študentov dela na 

Diplomant Izobraževalnega centra Memory, dobitnik 
priznanja Andragoškega centra Slovenije za promocijo 
učenja in znanja 2015

»Iskal sem študij v bližini svojega doma in 
izvedbo študija, prilagojeno službi. Prijatelji so mi 
priporočili študij v IC Memory. Šola je izpolnila 
vsa moja pričakovanja in želje. Osvojeno znanje, 
posredovano s strani strokovnih predavateljev, ki se 
posvetijo posamezniku, mi je bilo v veliko korist pri 
vodenju lastnega podjetja. Nasploh lahko povem, 
da je študij na IC Memory zelo dober in primeren 
za vse, ki so aktivni v gospodarstvu ali to želijo 
postati.« 

Igor Klun, diplomant

področju javne uprave, v preteklih mandatih vlade je bila 
naša diplomantka ministrica, številni so vključeni v lokalna 
društva in ponosni smo na njihovo družbeno odgovorno 
delovanje. V zadnjem letu bi izpostavili našega uspešnega 
diplomanta, Rajka Hrvata, ki je obenem tudi vrhunski 
športnik – veslač v lahkem enojcu in aktualni svetovni 
podprvak v omenjeni kategoriji. Dosegel je tudi druge vidne 
rezultate, kot npr. 3. mesto na Evropskem prvenstvu, 2. 
mesto na tekmi svetovnega pokala idr. Andragoški center 
Slovenije, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport, je Rajku Hrvatu podelil priznanje za 
promocijo učenja in znanja odraslih v 2015. 



119118

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA 
MARIBOR
Z znanjem rastemo in se povezujemo.

Izobraževalni center Piramida Maribor se nahaja v Parku 
mladih v Mariboru. V sklopu zavoda je še Srednja šola za 
prehrano in živilstvo ter Medpodjetniški izobraževalni 
center. Višja strokovna šola je bila ustanovljena leta 1999. 
V 17 letih se je vpisalo več kot 1700 študentov.

Na šoli izvajamo dva višješolska programa, organizator 
socialne mreže ter živilstvo in prehrana, ki smo ga na 
Višji šoli na IC Piramida Maribor začeli izvajati kot prvi 
v Sloveniji. Za nastanek programa so najbolj zaslužni 
sodelavci šole ter zunanji sodelavci iz podjetij. Šola ima 
dobre prostorske možnosti. Naši študenti pridobivajo 
svoje spretnosti v zavidljivo opremljenih laboratorijih 
za kemijo in analizo živil, mikrobiologijo, tehnološke 
in senzorične analize. Pomembna prednost za šolo in 
študente so možnosti za kreativno ustvarjanje, ki jih mnogi 
v ožjem in širšem, celo mednarodnem okolju nimajo. 
Razvoj izdelkov poteka tudi v pekovskih, slaščičarskih in 
mesarskih delavnicah, kjer imamo lastno proizvodnjo in 
tudi praktično izobraževanje študentov. 

Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola

Študentje se predstavljajo z izdelki iz ajde na sejmu Agra 
v Gornji Radgoni 

Predavatelji višje šole so strokovnjaki iz prakse. Nekaj jih je 
zaposlenih na šoli, približno polovica pa jih prihaja k nam iz 
živilske industrije, inšpekcijskih in nadzornih služb, velikih 
kuhinj in tudi od drugod. 
Najnovejše strokovne informacije prinašajo študentom v 
šolo, ali pa se študenti na mnogih strokovnih ekskurzijah in 
ob obiskih živilskih industrij z njimi seznanjajo kar v praksi. 

Pri izvajanju praktičnega izobraževanja študentov 
sodelujemo z več kot 100 podjetji, prav tako pri pripravi 
diplomskih nalog diplomantov. Šola podpira raznovrstno 
projektno delo. Izvedli smo projekte: Vrelci zdravja z 
Radensko, Pivo v prehrani s Pivovarno Laško, Štuži nas 
druži, Sladko zdravje in druge. Projektno delo je postalo 
pomemben del študijskega procesa. 

V šoli imamo izkušnje sodelovanja z mnogimi strokovnjaki 
in institucijami iz evropskih držav (Portugalske, Francije, 
Luksemburga, Poljske, Švedske, Turčije …), pa tudi s 
strokovnjaki z Japonske, Kitajske, iz Južne Koreje itd. Preko 
projektov Erasmus+ imajo priložnost v tujino odhajati 
študentje in predavatelji, tuji predavatelji in strokovnjaki pa 
so dobrodošli tudi na šoli. 

Naš uspeh je naša prepoznavnost v svetu po razvoju izdelkov 
iz navadne in tatarske ajde. Razvijamo različne tehnologije 
izdelave živilskih izdelkov, za razvojem pa stoji večja 
skupina strokovnjakov iz šole in okolja. Za nami je uspešna 
soorganizacija 12. svetovnega simpozija o ajdi leta 2013 v 
Laškem, kjer smo se svetu predstavili z izdelki iz tatarske ajde, 
ki jih še nihče na svetu ne izdeluje, ter uspešno sodelovanje s 
Fakulteto za vede o zdravju iz Izole in Biotehniško fakulteto 
iz Ljubljane pri izvedbi delavnice v mednarodnem projektu 
Trafoon leta 2015.

Tudi študentje so se predstavljali na mnogih dogodkih, dobili 
zlato priznanje Turistične zveze Slovenije, več zlatih priznanj 
na tekmovanjih Konzorcija biotehniških šol Slovenije, 
predstavljali pa so tudi svoja glasbena in športna znanja 
z nastopi na prireditvah ter v prostovoljnih dejavnostih. 
Imeli smo tudi nekaj vrhunskih športnikov študentov, tudi 
državnega univerzitetnega prvaka v streljanju s pištolo, ki se 
je udeležil svetovnega prvenstva v Kazanu v Rusiji.

Vizija višje šole je, da smo uspešna, odlična in prepoznavna 
šola v slovenskem in evropskem okolju, pa tudi širše v svetu. 
V okolju želimo delovati odprto in strokovno, izobraževati 
mlade in odrasle na visokem strokovnem nivoju, z dobrimi 
strokovnimi kadri in v nenehnem povezovanju s prakso. Z 
našimi diplomanti želimo ohranjati nenehni stik, spremljati 
njihovo poklicno kariero, jih vključevati v naše dejavnosti 
ter preko njih in z njimi predstavljati tudi dobre prakse v 
širšem družbenem okolju.

Študij na Piramidi je bil pester, strokovni predmeti 
zanimivi, še posebej, ko smo se srečevali z zunanjimi 
predavatelji, ki so na nas, študente, prenašali svoje 
znanje in izkušnje iz podjetij.   

Marko Pulko, diplomant Višje strokovne šole
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LAMPRET CONSULTING
Izobražujemo za poklic in življenje!

Lampret consulting d.o.o., Višja strokovna šola, je zasebna 
višja šola. Ustanovljena je bila leta 2002. To je bil pomemben 
korak v razvoju podjetja z dolgoletno tradicijo na področju 
poslovnega svetovanja in izobraževanja. Istega leta smo 
vpisali prvo generacijo študentov programa komercialist, 
v naslednjih dveh letih pa še programov poslovni sekretar 
in računovodja. Po prenovi višješolskih programov, od 
leta 2008 dalje, izvajamo študijska programa poslovni 
sekretar in ekonomist smeri: komerciala, računovodstvo, 
bančništvo in zavarovalništvo. 

Usposabljamo za poslovne, podjetniške in družboslovne 
poklicne profile, ki jih potrebujejo delodajalci v regiji. 
Programske vsebine posodabljamo in dopolnjujemo 
z novimi ter tako sledimo potrebam delodajalcem 
in zahtevam trga. Pri izvedbi pedagoškega procesa 
sodelujemo s predavatelji – strokovnjaki iz prakse, ki 
prinašajo uporabna znanja in jih uspešno prenašajo na 
študente. 

V okviru našega študijskega centra imajo diplomanti višje 
šole možnost za nadaljevanje študija na visokošolskih 
programih: komerciala in turizem.

Podelitev diplom 2014

Študijska programa organiziramo v sodelovanju s 
Fakulteto za komercialne in poslovne vede iz Celja.

Izvajamo programa ekonomist in poslovni sekretar. 
Program ekonomist omogoča študentom pridobivanje 
strokovnih kompetenc in konkretna znanja za delo 
v različnih poslovnih okoljih. Usposobijo se lahko 
za ekonomista, usmerjenega v področje komerciale, 
računovodstva, bančništva ali zavarovalništva. Program 
poslovni sekretar usposablja za dinamičen in zahteven 
poklic s širokimi možnostmi zaposlitve. Študenti 
pridobijo kompetence za učinkovito izvajanje podpornih 
nalog menedžmentu, samostojno reševanje zahtevnejših 
strokovnih problemov, načrtovanje, organiziranje in 
vodenje pisarniškega poslovanja. Organizacijsko je 
pedagoški proces prilagojen zaposlenim študentom kot 
izredni študij. 

Z delodajalci sodelujemo preko skupnih projektov in 
gostovanj predavateljev iz podjetij, z obiski in ekskurzijami, 
preko praktičnega izobraževanja, ki ga študenti opravljajo 
v podjetjih oziroma institucijah ter pri izdelavi diplomskih 
nalog.

Študenti med predavanjem

Pri izvajanju študijskega programa upoštevamo zahteve 
in potrebe delodajalcev, tako da študentom ponudimo 
strokovna in čim bolj uporabna znanja za  delo v 
poslovnem okolju. 

Vzpostavljamo povezavo partnerskih podjetij za 
pridobivanje informacij o aktualnih novostih in 
spremembah poklicnih profilov.

Šola je leta 2011 prejela priznanje za vzpostavljen 
sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami vodenja 
kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju, v okviru 
evropskega projekta Impletum.
Številni naši diplomanti so prejeli priznanja za najboljša 
diplomska dela s področja pisarniškega managementa. 
Posebno priznanje za kakovostna diplomska dela svojih 
diplomantov je leta 2008  prejela tudi šola.

Želimo spodbujati učenje in izvajati kakovostno 
izobraževanje kadrov, ki jih potrebujejo delodajalci v 
regiji, pa tudi v mednarodnem okolju.

Želimo spodbujati učenje in izvajati kakovostno 
izobraževanje kadrov, ki jih potrebujejo delodajalci 
v regiji, pa tudi v mednarodnem okolju.
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LESARSKA ŠOLA MARIBOR
Znanje odžeja

Višja strokovna šola s programom lesarstvo je bila s sklepom 
vlade RS ustanovljena 15. 6. 2000 kot organizacijska enota 
Lesarske šole Maribor. S tem so bili postavljeni temelji za 
razvoj kakovostne nadgradnje srednješolskega programa. 
V letih 2006–2008 je potekala bolonjska prenova programa 
lesarstvo in priprava novega programa oblikovanje 
materialov – modul les. Potreba po višješolskih inženirjih 
v naših podjetjih je dokaz, kako koristen je ta strokovni 
profil. Zato smo poleg izobraževanja redno vpisanih 
študentov v obeh programih v letih od 2003 do 2010 
izvajali tudi izobraževanje izrednih študentov v Železnikih, 
Ljubljani, Postojni in Velenju, kjer so velik delež študentov 
financirala tamkajšnja, takrat še močna lesna podjetja. 

Poleg rednega strokovnega izobraževanja sodelujejo naši 
študenti tudi pri različnih projektih.
V sodelovanju s priznanimi podjetji je bilo pripravljenih 
kar nekaj zelo uspešnih diplomskih del: izdelava lesenega 
propelerja v sodelovanju s podjetjem Pipistrel, izdelava 
dokumentacije za lesene okraske za prvo vgradnjo za 
avtomobilsko znamko Volkswagen v podjetju Novem 
mestu. Žalec, LED-tehnologija na liniji za površinsko 
obdelavo v podjetju Gorenje, sončna elektrarna in drugi 

Lesarska šola Maribor

solarni sistemi v podjetju Alples Železniki, pridobivanje 
certifikata za lepljence v podjetju Gašper Trženje ter 
številna druga zanimiva in aplikativna diplomska dela. 
V sodelovanju z lokalno skupnostjo smo realizirali kar 
nekaj odmevnih projektov, npr. oblikovanje in izdelavo 
avtobusnega postajališča za občino Selnica ob Dravi, v 
sodelovanju s ZVKD pa restavriranje vhodnih vrat OŠ 
Olge Meglič Ptuj ter vhodnih vrat na občinski zgradbi 
in v Glasbeni šoli Ruše. Z različnimi projekti sodelujemo 
tudi s Pokrajinskim muzejem Maribor in Pokrajinskim 
muzejem Ptuj - Ormož.

Pri mednarodnem sodelovanju je bil največji projekt 
organizacija Erasmusove poletne šole 2014 z naslovom 
»Sustainable design: Metamorphosis in Wood«, v kateri je 
sodelovalo 30 študentov s Škotske, Češke, Hrvaške, iz Litve 
in Slovenije, ponosni pa smo tudi na vsakoletne izmenjave 
študentov in zaposlenih s Francijo, Estonijo, Litvo, Češko, 
Španijo, Veliko Britanijo, Nemčijo in Islandijo.

Naši študenti uspešno sodelujejo s podjetji Arosa Mobilia, 
Marles, Lip Bled, Adria Mobil, Brest pohištvo, Stilles, 
Johnson Controls, Snežnik, Carthago, Mizarstvo Šavel Pozdrav predsednika Boruta Pahorja študentom, dijakom 

in zaposlenim 

»Na tej šoli sem videl prihodnost!«

- Borut Pahor
(zapisal v knjigo vtisov ob obisku marca 2015)

idr. Izdelane so bile številne diplomske naloge s področja 
oblikovanja in izdelave glasbenih inštrumentov (orgle, kitare, 
violine, harmonike, bobni …) ter športnih pripomočkov 
(sani, deske za športne aktivnosti na snegu, kopnem in v 
vodi). Kar nekaj študentov programa oblikovanje materialov 
je s svojim diplomskim delom (oblikovanje uspešnih 
inovativnih izdelkov ter oblikovanje modnih dodatkov in 
nakita) postavilo temelje za samozaposlitev.

Plod takšnih sodelovanj sta tudi laskava naziva, ki sta ju 
osvojila naša študenta, in sicer drugo mesto ekipno na 
evropskem tekmovanju mladih v poklicnih spretnostih 
Euroskills 2010 v Lizboni ter zlati znak ZLS 2010 – Zveze 
lesarjev Slovenije za diplomsko delo.

Osnovni vrednoti naše šole sta odgovornost in spoštljivost, 
ki ju upoštevamo tako študenti kot zaposleni. Prepričani 
smo, da bomo le tako dosegli zastavljene cilje in vizijo šole, 
ki je postati ena izmed najkakovostnejših evropskih šol na 
področju aplikativnega kratkega visokošolskega strokovnega 
izobraževanja za področje pridobivanja in predelave 
lesa, proizvodnje in oblikovanja pohištva, umetniškega 
oblikovanja materialov, gradnje z lesom in rabe primarnih 
virov energije. Želimo imeti tudi prepoznavno, pomembno 
in aktivno vlogo pri promociji vseživljenjskega učenja na tem 
področju v regiji, državi in širšem mednarodnem okolju. 
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Prometna šola Maribor,
Višja prometna šola
Prometne poti puščajo sledi

Začetki prometnega izobraževanja segajo v leto 1958, ko 
je bila v Mariboru ustanovljena dvoletna železniška šola, 
kjer so se izobraževali kadri za potrebe železnice. Leta 
1963 se je dejavnost šole preselila na zdajšnjo lokacijo, kjer 
so ob šoli zgradili tudi dijaški dom, pozneje pa še vmesni 
objekt, namenjen bivanju študentov. 

Višja prometna šola deluje kot organizacijska enota 
zavoda Prometne šole. Zamisli o ustanovitvi Višje 
prometne šole so se začele oblikovati že leta 1999, ko so 
nekateri učitelji strokovnega aktiva Srednje prometne šole 
pripravili Program za pridobitev višje strokovne izobrazbe 
tehnolog/tehnologinja prometa. Elaborat o ustanovitvi 
Višje prometne šole je bil potrjen leta 2001, tako da se je 
v študijskem letu 2002/03 lahko začel izvajati višješolski 
strokovni program promet. Program je temeljil na tradiciji 
izobraževanja za potrebe v cestnem in železniškem 
prometu, za potrebe transportne in logistične dejavnosti, 
špedicije, skladiščne dejavnosti, notranjega transporta, 
carine ipd. 

Prometna šola Maribor, Višja strokovna šola

V študijskem letu 2005/06 je ministrstvo za šolstvo in šport 
potrdilo izvajanje dveh dodatnih študijskih programov – 
poštni promet in komunala. Razvoj višješolskih študijskih 
programov je privedel do tega, da je Višja prometna šola v 
Mariboru v študijskem letu 2008/09 ponudila študentom 
nove, prenovljene in v skladu z bolonjskimi izhodišči 
pripravljene študijske izobraževalne programe logistično 
inženirstvo, varstvo okolja in komunala ter ekonomist. 

Programi Prometne šole Maribor, Višje prometne šole, 
se redno prilagajajo zahtevam in potrebam poslovnih 
sistemov, s tem pa odpirajo širše možnosti zaposlitve v 
različnih gospodarskih dejavnostih. Sledenje razvoju stroke, 
povezovanje z gospodarstvom, vključevanje strokovnjakov 
iz priznanih podjetij, uporaba sodobnih metod dela in 
učnih pristopov je zagotovilo, da si študenti pridobijo 
praktično uporabna znanja ter razvijajo ključne strokovne 
kompetence, ki jih delodajalci potrebujejo, hkrati pa usvojijo 
teoretična znanja, ki jim bodo omogočala nadaljevanje 
študija. Prav skrb za zagotavljanje ključnih kompetenc, ki 
jih gospodarstvo v tem času potrebuje, je tisto, zaradi česar 
na šoli nenehno spremljamo stroko in tudi posodabljamo  
študijske programe. Spremljanje strategij Evrope in države, 
upoštevanje predlogov naših partnerjev iz gospodarstva 
mora biti osnova za to. Naše poslanstvo mora biti razvoj 
znanj, ki jih narekujeta prostor in čas. Hkrati pa se moramo 
zavedati, kako je za razvoj okolja pomemben razvoj 
posameznika.

Dokaz za to, je uvedba rednega študija varstva okolja in 
komunale v študijskem letu 2014/15, krepitev sodelovanja 
s kompetenčnimi centri in tudi aktivnosti za prenovo 
višješolskega strokovnega programa logistično inženirstvo.

V tem letu je uspešno začela s študijskim letom 
že dvanajsta generacija rednih in izrednih 
študentov. Višja prometna šola Maribor tako 
potrjuje svoj pomemben položaj za razvoj 
logistične, ekonomske, in okoljevarstveno-
komunalne stroke v širši regiji kakor tudi na 
državnem nivoju.

- mag. Oton Mlakar, ravnatelj
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Šola za hortikulturo in
vizualne umetnosti Celje
Kreativno v zeleno  prihodnost

Naša višja strokovna šola je bila ustanovljena v študijskem 
letu 2004/2005, torej smo že praznovali 10-letnico 
umestitve v izobraževalni tok slovenskega višjega 
strokovnega šolstva in tako tudi 10-letnico vpisa prve 
generacije rednih in izrednih študentov. Po prenovi 
izobraževalnih programov izobražujemo za poklic 
inženirka/inženir hortikulture ter izvajamo program 
snovanje vizualnih komunikacij in trženja.

Vodstvo, predavatelji in drugi zaposleni smo avtorji 
programa vrtnarstvo oziroma hortikultura in vseh 
katalogov znanj, kajti takrat si nihče v Sloveniji ni upal 
storiti tega koraka. Dolgo časa smo bili edina višja šola, 
ki je ta program izvajala. Vedeli smo, da je v Sloveniji nivo 
hortikulturnega oblikovanja v primerjavi z nekaterimi 
drugimi evropskimi državami skromnejši, zato dobre 
evropske prakse z občutkom za ohranjanje tradicije 
smiselno povezujemo in nadgrajujemo. 

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Sčasoma smo spoznali potrebo po bolj poglobljenem 
znanju s področij snovanja dekoracij in promocije 
izdelkov. Tudi na tem področju smo uspeli z lastno pobudo 
in vztrajnostjo kot soavtorji programa in katalogov znanj. 
Edini izvajamo program snovanje vizualnih komunikacij 
in trženja za redni študij že pri drugi generaciji študentov. 

Študenti z znanjem, ki ga pridobijo v letih študija in z 
dodanimi izkušnjami, lahko spreminjajo in oblikujejo 
zunanji in notranji, poslovni in bivalni prostor ter tako 
promovirajo hortikulturo korak za korakom. Poleg 
teh znanj pridobijo študenti tudi znanja s področja 
snovanja dekoracij, promocije in trženja izdelkov ter 
komunikacijskih veščin.

Delodajalci omogočajo praktično izobraževanje naših 
študentov, jih zaposlujejo, mentorji pa sodelujejo pri 
izdelavi diplomskih nalog. 

Pred 10 leti sva se oba z ženo odločila, da 
dopolniva svoje znanje in izobrazbo na 
novoustanovljeni Višji strokovni šoli v Celju. 
Vpisala sva se v prvo generacijo študentov in 
šolanje nekaj let pozneje tudi uspešno zaključila. 
Vsa leta sva ostala zvesta vrtnarski stroki in v 
podjetju je znanje in izkušnje nabiralo veliko 
študentov agronomije, ki danes opravljajo vidne 
in odgovorne naloge v podjetjih in zavodih. 
Ponosna sva na vrtnarsko stroko in na poklic, ki ga 
opravljava. 

- Barbara in Dušan Levičnik 

Kot nadgradnjo študentskega dela nudimo našim študentom 
predstavitve izkušenih delodajalcev, ki jih seznanijo s svojim 
delom, razmišljanjem, opisujejo svoje strokovne življenjske 
poti in jih s primeri iz prakse motivirajo, da hitreje opravljajo 
študijske obveznosti.

Že na začetku izvajanja višješolskega programa smo bili 
povabljeni na prestižno mednarodno razstavo »Buga 2005« 
v München, kjer smo zastopali Slovenijo in jo dostojno 
predstavili.

Prvi in tudi edini smo v Sloveniji že leta 2007 naredili v 
šolskem parku Učno pot za slepe, slabovidne in videče. 
Bogat izbor okrasnih rastlin, vrtnin in grajenih elementov, 
s katerimi razpolagamo, je omogočal, da smo pot zasnovali 
tako, da lahko naravo približamo tako slepim in slabovidnim 
kot drugače oviranim osebam. 

S pomočjo švicarsko-slovenskega projekta smo zgradili 
učilnico za krajinsko vrtnarstvo, ki omogoča kakovostnejše 
izvajanje programa hortikulture, in organizirali 7 posvetov 
s področja hortikulture, na katerih so sodelovali najbolj 
kompetentni strokovnjaki.

Ob 40-letnici zasaditve šolskega parka smo pritegnili k 
sodelovanju slovenske vrtnarje in cvetličarje, ki so bili naši 
dijaki in nekateri pozneje študenti in diplomanti, da so se 
predstavili z rezultati svojega dela.

Pomembno pa je tudi dejstvo, da skrbimo za dobre 
medsebojne odnose. Na šoli je v deležu zaposlenih 25 
predavateljev, izvajamo 2 programa in sicer hortikulturo že 
11. leto, diplomiralo je 201 študentov, ter 2. leto teče program 
snovanje vizualnih komunikacij in trženja.

Na vse te uspehe smo ponosni, zato ni razloga za pesimizem 
in zagrenjenost. Prepričani smo, da zmoremo še naprej 
stopati po poti odličnosti, z novimi idejami, na dobrih 
temeljih in s pogledom v prihodnost.
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šolski center celje
Za kakovost gre. Bodi uspešen. Kar delaš, delaj najbolje.

Višja strokovna šola Šolskega centra Celje je ena od 
prvih petih ustanovljenih višjih strokovnih šol v Sloveniji 
leta 1996. V okviru programa Phare smo sodelovali pri 
pripravi študijskega programa strojništvo in smo ga 
začeli poskusno izvajati v študijskem letu 1996/97 za 72 
študentov rednega študija. Sočasno pa smo že pripravljali 
študijski program gradbeništvo, ki pa smo ga začeli 
izvajati v študijskem letu 1998/99. Sodelovali pa smo tudi 
pri razvoju programa avtoservisni menedžment. V okviru 
projekta Phare smo že načrtovali in tudi izvedli nabavo 
opreme za izvajanje višješolskega programa strojništvo, in 
sicer za področje avtomatizacije ter računalniško opremo. 
Pozneje smo vodili še kar nekaj projektov, iz katerih smo 
nabavili opremo s področja CNC tehnologije in robotike. 

V svojih 20 letih delovanja smo sodelovali pri pripravi treh 
višješolskih strokovnih programov, ki jih tudi izvajamo. 
Od jeseni leta 2005 izvajamo še program mehatronika 
in od leta 2013 tudi avtoservisni menedžment. Krajše 
obdobje pa smo izvajali tudi program logistično 
inženirstvo. V tem času je na naši šoli diplomiralo 
2.177 diplomantov; vse diplomske naloge so nastajale 
v sodelovanju s podjetji. Naše dosedanje izobraževalno 

Utrinek s slovesnosti ob podelitvi diplom

delo je in bo tudi v prihodnosti slonelo na sodelovanju z 
gospodarstvom, in sicer preko praktičnega izobraževanja 
študentov, diplomskih del, seminarskih in projektnih 
nalog. Svojim študentom zagotavljamo izobraževanje, ki 
kar najbolj povezuje teorijo in prakso. Pomembno pa je 
tudi, da pokrivamo dinamična in zaposljiva področja, kjer 
diplomanti lahko s svojo kreativnostjo na svojih delovnih 
področjih uspešno kandidirajo za delovna mesta in vodijo 
tehnološke procese ter soustvarjajo nove tehnologije.

Smo šola, ki je orala ledino na področju višješolskega 
izobraževanja v slovenskem prostoru in ves čas našega 
delovanja zagotavljamo svojim študentom vrhunske 
strokovno in pedagoško usposobljeni kader, dobro, 
sodobno in visoko tehnološko opremo ter odlične 
prostorske pogoje. Zavedamo se, da uspehi niso posledica 
naključij. Zanje se je potrebno stalno truditi. Z vključitvijo 
v mednarodne projekte smo pridobili dobre mednarodne 
reference in tudi potrditev za dobro pripravljene 
višješolske strokovne programe. Kakovost našega dela 
smo potrdili tudi v tujini, saj je dvajset naših diplomantov 
programa strojništvo in gradbeništvo uspešno zaključilo 
študij na visoki šoli v Utrechtu na Nizozemskem, kjer so se 

Tudi predavatelji se izobražujemo

lahko vpisali v četrti letnik in pridobili diplomo BSc – dipl. 
inž. Študentom in diplomantom smo od leta 1999 najprej 
v okviru projekta EU Leonardo da Vinci in pozneje preko 
Erasmus mobilnosti študentov omogočili pridobivanju 
praktičnih znanj in izkušenj na mednarodnem področju. 
Leta 2005 smo bili tudi ustanovitelji višje strokovne šole na 
Ravnah na Koroškem kot dislocirane enote, ki pa se je po 
treh letih osamosvojila. Ves čas delovanja smo se vključevali 
v delovne skupine, komisije za pripravo zakonskih in 
podzakonskih aktov, prenovo programov, evidenc študentov 
in elektronskega poslovanja šol, bili soustanovitelji 
Združenja VSŠ in Skupnosti VSŠ. Prav tako smo postavili 
in izvajamo višješolsko prijavno službo in za vse višje šole v 
Sloveniji vodimo enoten prijavno-vpisni postopek.

V viziji šole smo si zapisali, da želimo postati šola, 
prepoznavna po kvalitetnem kadru in po dobrih materialnih 
pogojih, ki izobražuje zaposljiv kader. Tej viziji pa lahko 
sledimo in ustvarjamo skupaj zaposleni na šoli, študenti, 
podjetja, in da strokovna in teoretična znanja povezujemo z 
življenjem ter praktičnim delom.

Všeč mi je bila dobra opremljenost laboratorijev in 
dejstvo, da so bile skupine študentov na predavan-
jih majhne in smo lahko med seboj navezali trdna 
poznanstva. Izredni študij je strukturiran tako, da 
smo se študentje v treh letih seznanili z različnimi 

področji mehatronike, od osnov strojništva do 
senzorike in robotike.

- Adel Torkhani
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ŠOLSKI CENTER KRANJ
Izobražujemo za poklice prihodnosti

Višja strokovna šola znotraj Tehniškega šolskega centra 
Kranj je začela delovati v študijskem letu 2005/06. 
Januarja 2013 je z reorganizacijo prišlo do združitve 
Višje strokovne šole Tehniški šolski center Kranj in Višje 
strokovne šole Ekonomsko-storitveni izobraževalni 
center Kranj v novo organizacijsko enoto, Višjo 
strokovno šolo Šolski center Kranj, ki deluje v celoti na 
Kidričevi cesti 55.

Višja strokovna šola ŠC Kranj je ena največjih višjih 
strokovnih šol v Sloveniji. Izvajamo programe 
ekonomist, elektroenergetika, informatika, mehatronika, 
organizator socialne mreže, poslovni sekretar in 
varovanje. Programa organizator socialne mreže in 
poslovni sekretar izvajamo samo kot izredni študij, vse 
ostale programe pa kot redni in izredni študij. Posebnost 
je, da programa elektroenergetika in varovanje izvajamo 
kot redni študij edini v Sloveniji. Glede na programsko 
raznovrstnost imamo kar štiri organizatorje praktičnega 
izobraževanja. Naši študenti opravljajo praktično 
izobraževanje v številnih podjetjih in zavodih, v čedalje 
večjem številu pa se odločajo za opravljanje praktičnega 
izobraževanja v tujini preko ERASMUS+. 

1. mesto na Sloskills s področja mehatronike, Jure Svetelj in Tadej Turk, januar 2012 (Foto: Srečko Simović)

Med najvidnejšimi uspehi naše šole je zagotovo 1. mesto 
na tekmovanju za najboljše diplomsko delo s področja 
vzdrževanja, ki ga je oktobra leta 2011 prejel diplomant 
programa mehatronika Nejc Dobnikar pod mentorstvom 
predavatelja Janeza Marna, univ. dipl. inž. Dosežka na 
Olimpijadi poklicev 2014 sta na področju mehatronike, 
kjer smo pod mentorstvom Andreja Arha, dipl. inž., 
dosegli 3. mesto, ter 3. mesto na področju informatike 
pod mentorstvom Gabrijele Krajnc, univ. dipl. inž. 
Omeniti moramo še priznanje za 2. mesto na državnem 
tekmovanju za najboljšo diplomsko nalogo s področja 
vzdrževanja za leto 2015, ki ga je dosegel diplomant Uroš 
Sodja pod mentorstvom Roberta Šifrerja, univ. dipl. inž. 
Priznanje mu je bilo podeljeno v okviru 25. Tehniškega 
posvetovanja vzdrževalcev Slovenije na Otočcu leta 2015.
 
Predavanja in vaje potekajo večinoma v novi stavbi 
Medpodjetniškega šolskega centra Kranj, ki ima bogato 
opremo za tehnično izobraževanje. V prihodnosti želimo 
razvijati in nadgraditi naše programe z ustreznimi 
specializacijami. V pripravo specialističnih programov 
nameravamo vključiti strokovnjake iz gospodarstva in 
drugih dejavnosti s širšega gorenjskega področja. Blaž Cof, študent programa mehatronika, je osvojil naslov 

evropskega prvaka v spustu na divjih vodah.

Vodenje mladih je zanimiva izkušnja. Zelo me 
navdihuje njihova vedoželjnost in njihov pristop 
k delu. Mladi so tisti, ki prinesejo svežino in v 
stvareh vidijo možnost spremembe. Z veseljem 
sodelujemo s Šolskim centrom Kranj, Višjo stroko-
vno šolo. 

- Marko Lotrič, Lotrič Meroslovje, d.o.o.

VIZIJA VSŠ ŠC Kranj: smo ugledna in privlačna višja 
strokovna šola, ki s široko ponudbo izobraževalnih 
programov in vpetostjo v gospodarstvo znatno prispeva k 
razvoju tako lokalnega kot mednarodnega okolja. Pri tem 
smo pomembni vsi sodelujoči: 
• študenti in diplomanti, ki pridobivajo uporabno praktično 
znanje, kar jim omogoča zaposljivost in osebno rast; 
• notranji in zunanji predavatelji kot nosilci 
interdisciplinarnih in inovativnih znanj, ki študijski proces 
nenehno posodabljajo in bogatijo s projekti; 
• predstavniki gospodarstva, ki nas usmerjajo pri 
posodabljanju programov, omogočajo praktične izkušnje 
in prenos znanja v gospodarstvo ter uspešno realizacijo 
skupnih projektov. 



133132

ŠOLSKI CENTER ljubljana
Osnovni namen izobraževanja je oblikovanje
dobre osebnosti študenta.

Višja strokovna šola Ljubljana je začela s svojim delovanjem 
v šolskem letu 2015/2016. Naša višja strokovna šola 
ponuja mladim res privlačno izobraževanje; tako, ki jim 
bo pomagalo pridobiti zanimiv poklic in dobre možnosti 
zaposlitve, ob tem pa bo študij potekal na privlačen, 
zanimiv način. Naš namen je, da bodo na koncu diplomanti 
rekli: res dobro smo se imeli, veliko uporabnega smo se 
naučili, poleg tega pa smo navezali dobre stike z različnimi 
podjetji.

Pri izvedbi višješolskih strokovnih programov sodelujejo 
štiri šole: Šolski center Ljubljana, Srednja šola tehniških 
strok Šiška, Srednja poklicna in strokovna šola 
Bežigrad – Ljubljana in Srednja gradbena, geodetska 
in okoljevarstvena šole Ljubljana. S tem sodelovanjem 
zagotavljamo odlične kadre in zelo dobre materialne 
pogoje za delovanje šole.

Izvajamo dva višješolskA študijska programa, ki dajeta 
dva zelo zanimiva in perspektivna poklica: oblikovanje 
materialov in mehatronika, diplomanti pridobijo naziv 
inženir/inženirka mehatronike oz. inženir/inženirka, 
oblikovanja materialov. 

Oba programa izvajamo v obliki rednega in izrednega študija. 
Naša višja strokovna šola je že v prvem letu delovanja navezala 
zelo intenzivne stike s številnimi delodajalci, zato študentje 
zelo lahko najdejo prosta mesta za praktično izobraževanje, 
pa tudi štipendije. V šolskem letu 2015/2016 smo vpisali 54 
rednih in 15 izrednih študentov programa mehatronika ter 
39 študentov programa oblikovanje materialov. 

Študentje programa oblikovanje materialov vsako leto 
pripravijo več samostojnih razstav svojih izdelkov, delajo 
projektne naloge za podjetja, pripravljajo idejne zamisli 
različnih izdelkov. 
 
Študente mehatronike med drugim vsako leto obiščejo 
predstavniki uspešnih podjetij in jim predstavljajo 
posamezne vidike svojega delovanja. Poleg tega se študentje 
vključujejo v sodelovanje s številnimi podjetji.   

Naša višja strokovna šola ponuja mladim res 
privlačno izobraževanje. Tako, ki jim bo pomagalo 
pridobiti zanimiv poklic in dobre možnosti za-
poslitve, ob tem pa bo študij potekal na privlačen, 
zanimiv način.
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šolski center nova gorica
Z znanjem do novih dimenzij

Ustanovitev ŠC Nova Gorica, Višje strokovne šole, kot 
dela javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda sega v 
februar 2004. Po dvanajstih letih uspešnega delovanja šole 
lahko samozavestno govorimo o zgodbi o uspehu, h kateri 
so pripomogli tudi naši socialni partnerji.
Izvajamo tri višješolske študijske programe v rednem in 
izrednem načinu študija:
- informatika – od ustanovitve leta 2004,
- mehatronika – od leta 2005 dalje in
- upravljanje podeželja in krajine – od leta 2007 naprej.

Leta 2007 smo sodelovali pri pripravi štirih novih 
višješolskih študijskih programov in v letu 2014 kot prvi 
v Sloveniji podali predlog za uvedbo novega programa 
usposabljanja po pridobljeni višješolski diplomi.

Sodelujemo z vsemi pomembnejšimi podjetji na 
Goriškem. Dobro medsebojno sodelovanje vodi v 
kakovostno izvajanje praktičnega izobraževanja, številne 
projekte, uspehe študentov na različnih tekmovanjih in ne 
nazadnje tudi v uspešno zaposlovanje diplomantov. 

Šolski center Nova Gorica

Kmetijsko posestvo

Naša zavezanost h kakovostni izvedbi študijskega procesa je 
višjo strokovno šolo pripeljala do številnih uspehov. Trudimo 
se, da bi bili prostori in oprema, namenjeni predavanjem in 
laboratorijskim vajam, optimalni za nemoteno delo. 
Naši študenti in diplomanti se dokazujejo na različnih 
delovnih mestih tako v goriški regiji (največ jih je delo 
dobilo v šempetrskem podjetju Mahle Letrika) kot tudi po 
drugih krajih v Sloveniji in celo v tujini. 

Za ŠC Nova Gorica, Višjo strokovno šolo, so uporabna 
znanja sredstvo in cilj za spreminjanje dosežene izobrazbe v 
poklic, ki omogoča zaposlitev.

Želimo si biti prepoznavni po aplikativnosti, inovativnosti, 
tehničnih znanjih, razvojnih projektih, vseživljenjskem 
učenju, novih kakovostnih pedagoških metodah in načelih.

Diploma Višje strokovne šole ŠC Nova Gorica 
ne potrjuje le strokovne rutine, hitrosti in 
učinkovitosti pri delu. Ta list papirja izkazuje 
strokovni pogum, organizacijsko voljo in izvedbeno 
vztrajnost.«

- Mag. Miran Saksida, ravnatelj,
govor o podelitvi diplomskih listin
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ŠOLSKI CENTER novo mesto
Šola s tradicijo in kakovostjo za odlično bodočnost

Začetki šole segajo v leto 1995, ko se je Šolski center Novo 
mesto aktivno vključil v razvoj poklicnega strokovnega 
izobraževanja in pripravo višješolskega strokovnega 
programa strojništvo, ki je potekal v okviru mednarodnega 
projekta Phare. Že v naslednjem letu je bila v okviru ŠC 
Novo mesto ustanovljena Višja strokovna šola, ki je še 
istega leta začela izvajati višješolski program strojništvo. V 
dvajsetih letih se je šola po številu diplomantov in številu 
študentov razvila v eno največjih višjih strokovnih šol v 
Sloveniji.

Zaradi potreb gospodarstva smo si ves čas prizadevali 
za razširitev ponudbe višješolskih programov. Tako smo 
v letu 2001 začeli izvajati program komunala, leta 2002 
elektroniko, v letu 2005 pa promet. Leta 2007 smo prevzeli 
koordinacijo projekta IMPLETUM za prenovo višješolskih 
študijskih programov in v študijskem letu 08/09 začeli 
izvajati prenovljene programe strojništvo, varstvo okolja 
in komunala, elektronika in logistično inženirstvo ter jim 
dodali  še programa informatika in lesarstvo, v študijskem 
letu 11/12 pa še program kozmetika. V študijskem letu 
15/16 šola izvaja 6 programov v obliki rednega in 7 v 
obliki izrednega študija.

Šolski center Novo mesto

Utrinek z laboratorijskih vaj

“Višja strokovna šola na Šolskem centru 
Novo mesto mi je s pomočjo  profesorjev vlila 
prepričanje, da lahko uspem. Tako kot so otroci 
hvaležni staršem, da so jih naučili samozavesti, 
sem jaz danes hvaležen prav vsakemu izmed 
profesorjev za podporo in podano znanje, saj brez 
učenja in trdega dela ni znanja, brez znanja pa 
ni uspeha. Prav ta šola me je naučila vseh teh, 
zavidanja vrednih vrlin, s pomočjo katerih sem 
dosegel zastavljene cilje.”

- Franc Setnikar,
inženir strojništva,

vodja delavnic na Institutu Jožef Stefan
in župan občine Dobrova-Polhov Gradec

Od vsega začetka delovanja se vključujemo tudi v 
mednarodne projekte. Leta 1995 smo začeli s projektom 
Phare ter nadaljevali s projektoma Mocca in Leonardo 
da Vinci. V letih 1998, 2000 in 2001 smo organizirali tri 
mednarodne konference na temo izboljšanja sodelovanja 
med višjimi šolami in podjetji. Velik poudarek namenjamo 
tudi mednarodnim izmenjavam študentov ter predavateljev 
v projektu Erasmus. Od leta 2007, ko smo pridobili Erasmus 
listino, naši predavatelji s strokovnjaki drugih evropskih šol 
in podjetij redno izmenjujejo znanje in izkušnje. Tudi precej 
naših študentov se odpravi v podjetja drugih evropskih držav 
opravljat praktično izobraževanje, hkrati pa v dolenjskih 
podjetjih in na šoli organiziramo praktično izobraževanje za 
tuje študente. 

Veliko pozornosti posvečamo kakovostnemu praktičnemu 
izobraževanju in uspešno sodelujemo s podjetji v 
jugovzhodni Sloveniji, kjer so poleg množice majhnih in 
srednje velikih podjetij naši glavni partnerji tudi novomeški 
gospodarski giganti Krka, Revoz, TPV in Adria Mobil. 
Na šoli imamo vrhunske predavatelje, od katerih jih več 
kot polovica prihaja neposredno iz gospodarstva. Tesna 
povezanost šole s podjetji se kaže tudi v projektnem 
sodelovanju, pri izvedbi strokovnih ekskurzij, pri pripravi 
seminarskih in diplomskih nalog, ki so aplikativne in se 
nanašajo na reševanje konkretnih problemov v podjetjih. 
  
Veliko naših diplomantov je postalo pojem uspešnosti ne 
le na regionalnem, ampak tudi na državnem nivoju. Tako 
je Andrej Orožen skupaj s sodelavcem iz podjetja Dewesoft 
prejel priznanje »podjetnik leta 2008«, direktor podjetja 
Kovis Andrej Šinko pa je prejel nagrado Gospodarske 
zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške 
dosežke 2015. Študentke v programu kozmetika na 
državnem tekmovanju iz kozmetike vsako leto dosegajo 
odlične rezultate na področju manikire, ličenja in celostne 
podobe.
Materialni in prostorski pogoji študija so pri nas odlični, 
saj imamo na voljo sodobno opremljene laboratorije za 
vsa študijska področja, prav tako imamo vzpostavljene 
e-učilnice, v katerih so študentom na razpolago vsa navodila, 
literatura in druga gradiva, ki jih potrebujejo pri študiju.

Izobraževanje na šoli je usmerjeno v prihodnost. S pomočjo 
tesnega sodelovanja z delodajalci sledimo potrebam na trgu 
dela s stalnim posodabljanjem pedagoškega in strokovnega 
dela. Ugled kvalitetne in priznane višje strokovne šole, ki 
je s svojo usmerjenostjo v odličnost študija ter v kakovost 
strokovnega in razvojnega dela pomemben dejavnik 
razvoja gospodarstva in storitvenega sektorja v lokalnem in 
globalnem prostoru, bomo potrjevali še naprej.



139138

šolski center postojna
S pravo izbiro študija do dobre zaposlitve.

Višja strokovna šola v Postojni je bila ustanovljena v letu 
2002 kot organizacijska enota Šolskega centra Postojna. 
V študijskem letu 2003/2004 smo vpisali prvo generacijo 
rednih in izrednih študentov programa poslovni sekretar. 
Nadalje smo sledili izraženim potrebam okolja, zlasti 
gospodarstva, in v letu 2006 pridobili višješolski program 
strojništvo. V študijskem letu 2009/2010 smo začeli 
izvajati višješolski program gozdarstvo in lovstvo, ki ga 
je pripravila Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, 
ministrstvo pa ga je dodelilo že delujoči Višji strokovni 
šoli v Postojni. Odziv pri vključevanju v vse naše programe 
je bil zelo dober.

V študijskem letu 2008/2009 smo začeli izvajati 
prenovljena in kreditno ovrednotena programa poslovni 
sekretar in strojništvo. Vzpostavili smo možnost študija 
na daljavo na izrednem študiju v programu poslovni 
sekretar. V letu 2010 smo prenovili program gozdarstvo 
in lovstvo, v letu 2014 pa opravili revizijo katalogov 
znanj v tem programu. Naši študenti in diplomanti v 
svojih evalvacijah izražajo visoko stopnjo zadovoljstva 
s študijem. Kot glavne prednosti študija navajajo 
sodelovanje s podjetji, strokovnost predavateljev, izvajanje 

Šolski center Postojna, Višja strokovna šola.

praktičnega usposabljanja v podjetjih, dobre odnose med 
predavatelji in študenti, prilagodljivost, interaktivnost in 
e-izobraževanje ter bližino šole. 

Dobro sodelujemo z lokalnim gospodarstvom pri izvajanju 
praktičnega izobraževanja, na kadrovskem področju ter s 
projektnimi diplomskimi nalogami. Veliko diplomantov 
dobi zaposlitev v podjetjih, kjer so opravljali praktično 
izobraževanje.
Preko programa Erasmus smo omogočili opravljanje 
praktičnega izobraževanja študentov v tujini in mobilnost 
zaposlenih. Tako so naši študenti že opravljali praktično 
izobraževanje v Avstriji, Italiji, Nemčiji, na Hrvaškem in 
na Malti.  

V študijskem letu 2015/2016 je na višjo šolo vpisanih 340 
rednih in izrednih študentov. Študij je do danes uspešno 
zaključilo 526 študentov: 334 diplomantov programa 
poslovni sekretar, 148 inženirjev strojništva ter 44 
inženirjev gozdarstva in lovstva. 

Študenti dosegajo priznanja na tekmovanjih in natečajih 
za najboljšo diplomsko nalogo tako na ekonomskem 

Terenske vaje

področju, ki jih podeljujejo na letnem kongresu tajnic in 
poslovnih sekretarjev, kot na tehničnem področju. Višji 
strokovni šoli Postojna so na Tehniškem posvetovanju 
vzdrževalcev Slovenije dvakrat podelili zlato priznanje in 
jo izbrali za najboljšo izobraževalno inštitucijo s področja 
vzdrževanja v letih 2014 in 2015 v kategoriji višjih šol. V letu 
2011 smo dobili Priznanje za vzpostavitev sistema vodenja 
kakovosti na šoli. V letu 2014 je Nacionalna agencija za 
kakovost v visokem šolstvu izvedla zunanjo evalvacijo šole 
in potrdila, da je delo šole kakovostno in  izdala pozitivno 
mnenje za vsa področja presoje. Višja strokovna šola 
Postojna je skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo 
Postojna v marcu 2015 uspešno organizirala  dvodnevno 
mednarodno konferenco Obnova gozdov po žledu, na kateri 
so  predstavili obseg in posledice žledoloma v gozdovih, 
meteorološke pogoje za nastanek žledu v Sloveniji, načrt in 
implementacijo sanacije gozdov, trženje lesa in izkušnje iz 
sosednjih držav. Šola se je v letu 2015 uspešno predstavila 
na mednarodnem sejmu orodjarstva Formatool v Celju. 
Študenti in diplomanti so predstavili svoje projekte in 
izdelke širši javnosti z namenom promocije svojih dosežkov 
in  iskanjem priložnosti zase. 

Možnosti razvoja vidimo na področju uvajanja specializacij, 
ki bi diplomantom omogočile poglobljen študij področja, 
ki je zanimivo za podjetja in študente. Cilj je čim večja 
zaposljivost in bližanje potrebam delodajalcev. Naš pogled 
v prihodnost je usmerjen v zadovoljstvo študentov in 
delodajalcev, spodbujati želimo odprtost, ustvarjalnost in 
vseživljenjsko izobraževanje.

“Na šoli sem se počutil kot dobrodošel član sku-
pine, ki deluje za skupen cilj – diplomiranje 
študenta. Pa tudi tu se ne konča delo naše 
izobraževalne ustanove. Svojim študentom in 
diplomantom nudijo veliko podpore pri iskanju 
zaposlitve ali boljšemu ovrednotenju že obstoječe, 
kar je končni cilj našega skupnega prizadevanja. 
Ponosen sem, da sem diplomant Višje strokovne 
šole Postojna. Hvala vsem.”

- Tomaž Klepec,
diplomant Višje strokovne šole Postojna
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šolski center ptuj
Uspeh se zgodi, ko se priložnost sreča s pripravljenostjo.

Višja strokovna šola Šolskega centra Ptuj deluje kot 
organizacijska enota in je bila ustanovljena s sklepom 
vlade leta 2004. Z izvedbo študijskih programov smo 
začeli v letu 2005/06. V tem kratkem obdobju smo postali 
upoštevanja in spoštovanja vreden igralec na slovenskem 
šolskem prizorišču. Imamo inovativne študijske programe, 
ki predstavljajo novost v slovenskem prostoru. 

Le malo šol se lahko pohvali z razvojem treh novih 
višješolskih študijskih programov. Veliko pozornosti 
posvečamo sodelovanju z gospodarstvom, in sicer pri 
izvajanju praktičnega izobraževanja, zagotavljanju 
kadrovskih in materialnih pogojev, izvajanju projektov in 
usposabljanju tako zaposlenih kot tudi brezposelnih. V 
študijskem letu 2005/06 smo začeli izvajati dva študijska 
programa, mehatronika in kmetijstvo, slednjega samo kot 
izredni študij. V naslednjem letu sta sledila še programa 
kmetijstvo kot redni študij, komercialist kot izredni in 
v letu 2008 še redni študij po programu ekonomist. V 
študijskem letu 2012/13 smo kot prvi in edini v Sloveniji 
začeli izvajati izobraževanje po programu bionika. 
Trenutno na naši šoli izvajamo višješolske programe: 
bionika, ekonomist, mehatronika in upravljanje podeželja 

Prostori Višje strokovne šole Šolskega centra Ptuj

in krajine. Vsi programi se izvajajo v redni in izredni 
obliki.

Vzpostavili smo zelo dobro sodelovanje s podjetji v širši 
regiji, z Zavodom RS za zaposlovanje, Mestno občino 
Ptuj in tudi s šolami. Še posebej smo ponosni na mrežo 
podjetij v programu mehatronika, ki omogoča dober 
prenos sodobnih spoznanj iz prakse v študijski proces. To 
se odraža v dobri organizaciji praktičnega izobraževanja 
študentov in sodobni opremljenosti laboratorijev.

Naši diplomanti so zaposljivi in imajo vodilne funkcije v 
podjetjih. Študenti mehatronike najdejo zaposlitev doma 
in v tujini in to praviloma že pred zagovorom diplome. 
Projekte vodimo na nivoju zavoda. Vanje smo vključeni 
zaposleni v zavodu v različnih deležih oziroma strokovnih 
intenzitetah. Prednosti projektov koristimo vse šole 
zavoda, odvisno od vrste in vsebine projekta. Na nivoju 
šol se izvajajo izključno usmerjeni projekti preko Zavoda 
za šolstvo ali pa nekateri projekti mobilnosti, kjer je v 
meddržavni povezavi sodelujočih več držav.

Roboti v “Hiši naprednih tehnologij”

Prizadevamo si, da bi kot šola postali osrednja izobraževalna 
in razvojna ustanova, ki bo povezovala različne institucije in 
podjetja, katerih cilj je razvoj vseživljenjskega izobraževanja 
na področju ekonomije, tehnike, kmetijstva in podeželja. 
Dolgoročni cilji našega razvoja temeljijo na široki 
programski ponudbi v sedanjosti in na novih programih, 
ki jih bodo v prihodnosti potrebovali industrija, malo 
gospodarstvo in obrt v Podravju in Sloveniji. Cilj, ki smo si 
ga zadali, je vzpostavitev študija, ki bo na našem področju 
predstavljal predvsem visoko raven znanja diplomantov in 
njihovo zaposljivost. Med trajne dolgoročne cilje uvrščamo: 
spodbujanje vseživljenjskega učenja študentov in zaposlenih; 
zagotavljanje konkurenčnosti diplomantov glede znanja ter 
osebnostnega razvoja; aktivno sodelovanje pri spremljavi in 
posodabljanju študijskih programov; spremljanje, razvijanje 
in zagotavljanje kakovosti strokovnega dela; sodelovanje v 
mednarodnih projektih, ki jih razpisuje jo MŠŠ, Javni sklad RS 
in Evropski skladi; sodobno opremljanje medpodjetniškega 
izobraževalnega centra v sodelovanju z gospodarstvom 
in v povezovanju s socialnimi partnerji; spodbujanje 
samoevalvacije zaposlenih; okrepitev sodelovanja pri 
pripravi in izvedbi praktičnega izobraževanja rednih in 
izrednih študentov v podjetjih, zagotovitev vpisa podjetij v 
register delodajalcev; promocijo višješolskega študijskega 
programa bionika; nenehno izboljševanje pogojev za študij.

Pedagoški pristop na ŠC Ptuj je bil v času mojega 
študija zelo dober, zelo inovativen. Veliko poudar-
ka je bilo na strokovnih vsebinah in praktičnem 
izvajanju učnega procesa oz. povezanosti teorije s 
praktičnimi znanji.

- Janez Škrlec, inženir mehatronike
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šolski center
ravne na koroškem
Z dobrimi idejami do uspeha.

Minister za šolstvo in šport je s sklepom o razmestitvi 
izobraževalnih programov za pridobitev višje strokovne 
izobrazbe dne 14. 1. 2008 določil, da Šolski center 
Ravne na Koroškem, Višja strokovna šola, s študijskim 

Prostori Višje strokovne šole, Šolski center Ravne na Koroškem.

Podelitev diplom 2015

letom 2008/2009 začne izvajati višješolski študijski 
program STROJNIŠTVO in višješolski študijski program 
MEHATRONIKA.

Koroška je tradicionalno povezana z jeklarstvom, zato 
je pridobitev Višje strokovne šole za STROJNIŠTVO in 
MEHATRONIKO za Ravne na Koroškem izjemnega 
pomena.

Inženirji tehnike so eden od najmočnejših vzvodov za 
razvoj in večjo konkurenčnost gospodarstva. Zaradi vedno 
zahtevnejše tehnologije je treba predvsem vlagati v človeka, 
mu omogočiti uporabo pridobljenega znanja in uspeh. 
Bližina kraja šolanja, povezava šola – proizvodnja, dogovori 
s podjetji in sodelovanja z njimi so potenciali, ki jih je treba 
izkoristiti.
Osnovno znanje je danes že premalo, zato se moramo truditi, 
da s poglobljenim znanjem obdržimo stik z razvojem in s 
tem omogočimo vsem kakovostnejše življenje. Tehnično in 
naravoslovno nadarjen kader moramo usmerjati v študij 
tehnike in tehničnih ved. Inženirji so pogosto prvi partnerji 
tujih podjetij, saj so sposobni vpeljevati in upravljati njihovo 
zahtevno proizvodnjo.

Med tehničnimi kadri so danes najbolj iskani inženirji 
STROJNIŠTVA, MEHATRONIKE, ELEKTRONIKE in 
RAČUNALNIŠTVA.

Mlade želimo pritegniti z novimi idejami in smermi 
v tehniki, kot sta na primer smer STROJNIŠTVO in 
MEHATRONIKA. Posredovati jim moramo dobra osnovna 
znanja, izbirni moduli pa naj jim omogočijo poglobljen 
študij na izbranih področjih. Najtežji problem je vzgoja 
potencialov in možnost zadržanja znanja. Pri tem bo v 
prihodnje treba razmišljati tudi o nekaterih ugodnostih za 
študente tehnike.

Višja strokovna šola na Ravnah na Koroškem nudi kvalitetne 
in strokovno dobro podkovane predavatelje, ki so sposobni 
prenašati najzahtevnejša znanja na mlado generacijo 
inženirjev, in sicer tako, da bodo naši bodoči študentje 
z njihovim delom čim bolj zadovoljni. Oprema, ki je 
namenjena za izvajanje laboratorijskih vaj, je kakovostna in 
omogoča študentom dobro in zanimivo delo. V sodelovanju 
s podjetji in ministrstvom smo pridobili opremo z najnovejšo 
tehnologijo in s tem sledimo trendu hitrega svetovnega 
razvoja tehnike.

Z nadgrajevanjem znanja, ki ga nudi izobraževanje na Višji 
strokovni šoli, so mladi strokovnjaki pomembna pridobitev 
za gospodarstvo na Koroškem, njihovo znanje je primerljivo 
in zagotovo predstavlja neprecenljiv potencial za prihodnost.

Zaradi dobre reforme izobraževalne politike lahko 
predvidevamo uspešen tehnološki napredek in se 
zahvaljujemo vsem, ki so omogočili in podprli tako 
pomemben projekt za naš kraj.

Z nadgrajevanjem znanja, ki ga nudi 
izobraževanje na Višji strokovni šoli, so mladi 
strokovnjaki pomembna pridobitev za gospodarst-
vo na Koroškem, njihovo znanje je primerljivo 
in zagotovo predstavlja neprecenljiv potencial za 
prihodnost.
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šolski center slovenj gradec
Šola, kjer ima vsak študent svoje ime. 

Študenti Višje strokovne šole Slovenj Gradec v vsakem 
študijskem letu opravijo 10 tednov obvezne prakse, kjer 
se podrobno seznanijo z delom v podjetju, pridobijo 
dragocene izkušnje in navežejo stike z delodajalci. Pogosto 
se zgodi, da koga kar obdržijo in se sploh ne vrne v študijski 
proces. Večina pa ima v tem podjetju tudi počitniško delo 
in pozneje zagotovljeno zaposlitev. Prav zaradi tega pa je 
seveda nujna povezanost šole in lokalnega gospodarstva. 
Od ustanovitve šole v letu 2000 pa vse do danes dobro 
sodelujemo s številnimi podjetji v Slovenj Gradcu in 
ostalih krajih koroške ter savinjsko-šaleške regije. Pri tem 
bi radi izpostavili predvsem podjetja, kot so Gorenje, d. 
d., Velenje, Grammer automotive, d. o. o., Slovenj Gradec, 
Johnson Controls, d. o. o., Gozdno gospodarstvo Slovenj 
Gradec idr., ki so nam vedno pripravljeni tako ali drugače 
pomagati (strokovne ekskurzije, gostujoči predavatelji, 
Erasmus+ izmenjave študentov, sponzorstvo in še bi lahko 
naštevali).

To pa ni edina prepletenost teorije in prakse, saj se večina 
predavateljev zelo trudi, da bi študentom konkretno 
prikazali, kako teorija deluje v praksi, zato organizirajo 
številne ekskurzije v podjetja v lokalnem okolju, pa tudi 

Posvet na temo »Kako znižati stroške in povečati konkurenčnost« na VSŠ Slovenj Gradec.

Podelitev diplom na VSŠ Slovenj Gradec.

malo širše. Študenti so z ekskurzijami zelo zadovoljni, 
saj si širijo obzorja, bogatijo znanje in v praksi opazujejo, 
kako potekajo določeni proizvodni ali učni procesi. Žal ne 
moremo našteti vseh podjetij, s katerimi smo v preteklih 
letih uspešno in plodno sodelovali.

Dodatno znanje pa našim študentom nudijo tudi gostujoči 
predavatelji, ki nas še vedno radi obiščejo in svoje strokovno 
znanje delijo z našimi študenti. Tako smo na naši višji 
šoli gostili številne eminentne predavatelje in člane uprav 
podjetij iz vse Slovenije. V okviru projektov, ki jih imajo 
študenti sami, pa povabijo še kakšnega dodatnega gosta ali 
pa sami sodelujejo z okoljem, kar je še posebej pohvalno, 
saj si tako že med študijem pridobijo nujne povezave in 
s tem širijo svojo uporabno mrežo kontaktov, ki jim bo v 
prihodnosti pri njihovem delu vsekakor zelo koristila. 

Zaposleni in študenti Višje strokovne šole Slovenj Gradec 
že skoraj od samega začetka sodelujemo v mednarodnih 
projektih (Leonardo, Comenius, Erasmus, Erasmus+) in 
pridobivamo dragocene izkušnje. Kot primer dobre prakse 
bi radi omenili dolgoletno sodelovanje z višjo šolo iz Časlava 
na Češkem, ki prinaša dobre rezultate in obojestransko 
zadovoljstvo (začelo se je z izmenjavo predavateljev, nato 
študentov na praksi). V okviru mednarodnega sodelovanja 
(ERASMUS+ diplomanti) bi radi izpostavili tudi primer 
našega študenta oz. sedaj že diplomanta, ki je najprej kot 
študent opravljal prakso v podjetju Gorenje na Dunaju in 
se nato v istem podjetju kot diplomant zaposlil. Tako on kot 
podjetje sta izjemno zadovoljna.

Povezovanje teorije s prakso je za Višjo strokovno šolo 
Slovenj Gradec že od same ustanovitve naprej prioriteta, ki 
se je skozi čas od njene ustanovitve samo dograjevala in se iz 
Slovenije širila v Evropo. 

Povezovanje teorije s prakso je za Višjo strokovno 
šolo Slovenj Gradec že od same ustanovitve naprej 
prioriteta, ki se je skozi čas od njene ustanovitve 
samo dograjevala in se iz Slovenije širila v Evropo.
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Šolski center
Srečka Kosovela Sežana
Zavezani kreativnosti.

Višja strokovna šola Sežana je bila ustanovljena v začetku 
leta 2008 v okviru javnega zavoda Šolski center Srečka 
Kosovela Sežana. Sedež centra je na Stjenkovi ulici 
3, medtem ko deluje višja strokovna šola v prostorih 
Visokošolskega središča Sežana na Kraški ulici 2. Šola je 
prva javna ustanova v Sloveniji, ki omogoča izobraževanje 
na področju fotografije na stopnji, višji od srednješolske, 
in edina višja šola, na kateri se je mogoče izšolati za 
oblikovanje kamna.

Šola razpisuje dva višješolska študijska programa: 
oblikovanje materialov in fotografijo. Programa, ki sta 
ovrednotena s 120 kreditnimi točkami po sistemu ECTS, 
sta oblikovana tako, da v veliki meri upoštevata potrebe 
sodobnega gospodarstva in kreativni zanos študentske 
populacije. Študij traja dve leti, študijsko leto pa je 
organizirano tako, da študenti obdobje med oktobrom 
in aprilom preživijo v študijskem procesu na šoli, nato pa 
so napoteni na opravljanje praktičnega izobraževanja pri 
delodajalcih v obsegu 400 ur oziroma 10 tednov.

Slika iz serije fotografij za Alpino Žiri. Andraž Jenkole, diplomsko delo, mentorici: Katarina Sadovski in Nives Markelj

Pri programu oblikovanje materialov v Sežani izvajamo 
modul kamen. Študij je naravnan k praktičnemu in 
kreativnemu delu z naravnim kamnom, kjer se spodbuja 
uporabo teoretičnega znanja in znanstvenih metod 
pri reševanju konkretnih oblikovalskih problemov. 
Z zaključkom študija študent pridobi naziv inženir/
inženirka oblikovanja.

Študij fotografija študente usposobi za različne procese 
dela, nudi znanja in veščine z različnih fotografskih, 
video in drugih vizualnih področij, spodbuja kreativnost 
ter razvija sposobnosti za individualno in timsko delo. 
Z zaključkom študija študent pridobi naziv inženir/
inženirka fotografije.

Dobro sodelovanje med šolo in različnimi podjetji, zavodi, 
agencijami, produkcijskimi in televizijskimi hišami 
je ključno za kakovosten in strokovno podprt razvoj 
študentov ter uspešno vključevanje diplomantov na trg 
dela. Zato na šoli poskrbimo za številne nadstandardne 

aktivnosti doma in v tujini, preko katerih študenti spoznajo 
vrhunska, tehnološko razvita in kreativno presežna podjetja, 
spremljamo razvoj stroke in se povezujemo s številnimi 
podjetji in zavodi, ki postanejo naročniki strokovnih del 
in storitev naših študentov. Med pomembnejše naročnike, 
uporabnike ali partnerje pri projektih sodijo podjetja, kot so 
Alpina Žiri, Zlatarna Celje, Vinakras Sežana, in pomembne 
ustanove, kot so Prirodoslovni muzej Slovenije, Geološki 
zavod Slovenije in Kosovelov dom Sežana.

Kljub razmeroma kratkemu času delovanja in razmeroma 
majhnemu številu študentov se šola lahko pohvali s 
številnimi prestižnimi nagradami in dosežki. Tako so 
študenti fotografije osvojili Fotografijo leta revije Emzin 
(Katarina Goljat), četrtkovo nagrado Fotopub (Maša 
Lancner), zmagali na Foto ex tempore v Novigradu 
(Slađanko Dragojević) in Portfolio a Lucinico v Gorici. 
Študenta oblikovanja materialov sta zmagala na natečaju za 
postavitev kamnitih skulptur na Trgu 28. avgusta v Sežani 
(Špela Šedivy in Matej Župec). Filmi Maje Modrinjak, Katje 
Ratoša in Petra Polesa so bili uvrščeni v tekmovalni program 
Festivala slovenskega filma. Študenti so izdelali pokale in 
priznanja za pomembne dogodke, kot so Kristal Vilenice 
(Društvo slovenskih pisateljev), Evropsko prvenstvo mladih 
v gozdarskih spretnostih 2012 (Srednja gozdarska in lesarska 
šola Postojna), Mali kraški maraton (Zavod ŠTIP Sežana), 
Festival Jamnarkult (Park Škocjanske jame), plakete ob 
25-letnici vpisa Škocjanskih jam na UNESCO-v seznam 
svetovne dediščine, glasbeni festival Svirel in številne 
druge. Rok Verstovšek Tanšek pa je postal državni prvak v 
kamnoseških spretnostih SloveniaSkills 2016.

Vztrajali bomo na začrtani poti in še naprej skrbeli za 
razvoj stroke, izboljšave pri učnih procesih in za čim boljši 
prenos znanja med šolo in delodajalci. V ta namen smo 
tudi postali soogranizatorji tekmovanja SloveniaSkills v 
poklicnih spretnostih za mlade na področju kamnoseštva. 
Poleg tega smo letos premierno izvedli fotografski festival 
Sežana Foto Film – SeFF 2016 z namenom obogatiti prostor 
s kakovostnimi fotografskimi in filmskimi vsebinami ter 
spregovoriti z mlajšo generacijo fotografov ter z uveljavljenimi 
in izkušenimi strokovnjaki s področij vizualnih komunikacij, 
reportaže, režije in filma. SeFF, pri katerem zelo aktivno 
sodeluje tudi Alumni klub Višje strokovne šole Sežana, se 
je lepo prijel in bo postal tradicionalno srečanje prijateljev 
fotografije in filma v Sežani na čudovitem Krasu.

Sodelujemo tudi pri SeFF - Fotografski festival 
Sežana Foto Film in vabimo na srečanje prijateljev 
fotografije in filma v Sežani na čudovitem Krasu.
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šolski center šentjur
Tradicija izobraževanja na področju prehranske verige

Nastanek Višje strokovne šole v Šentjurju je pomenil in 
pomeni pomembno novo kvaliteto v širši regiji, hkrati 
pa nudi možnost študentom, da blizu svojega bivališča 
pridejo do višješolske izobrazbe. Po večletnih aktivnih 
prizadevanjih za nastanek višje strokovne šole, smo začeli 
v študijskem letu 2002/03 izvajati študij po višješolskem 
študijskem programu kmetijstvo in v študijskem letu 
2004/05 živilstvo. V minulih letih se je višja strokovna 
šola programsko razvijala in tako sedaj na Šolskem 
centru Šentjur izvajamo programe prehranske verige, ki 
je velikega pomena za gospodarstvo v širši regiji, v državi 
in v vsej Evropi.

Izvajamo 4 višješolske programe, in sicer upravljanje 
podeželja in krajine, živilstvo in prehrana, gostinstvo in 
turizem ter naravovarstvo; vse programe kot redno in 
izredno obliko študija. V študijskem letu 2007/08 smo 
začeli izvajati prenovljeni program upravljanje podeželja 
in krajine. V programu so se dopolnile strokovne vsebine 
praktičnega izobraževanja, ki sledijo osnovni ideji »od 
vil do vilic«. Študentom ponudimo možnost izbire 
različnih strokovnih področij za opravljanje praktičnega 
izobraževanja, da spoznajo prepleteno povezavo med 

Šolski center Šentjur

osnovno kmetijsko dejavnostjo in trženjskimi aktivnostmi.

V istem študijskem letu, 2007/08, smo začeli izvajati tudi 
prenovljeni program živilstvo in prehrana. Praktično 
izobraževanje se izvaja pri delodajalcih v živilski industriji 
ali obrti ter drugih podjetjih, ki so povezana z živilstvom 
in prehrano. Poudarek pri praktičnem izobraževanju je 
tako na pridobivanju praktičnih izkušenj na področju 
tehnologij v živilski industriji, kot na področju prehrane.
V študijskem letu 2008/09 smo pridobili višješolski 
program gostinstvo in turizem. Praktično izobraževanje 
se izvaja v gostinsko-turističnih podjetjih, hotelih, 
restavracijah, turističnih agencijah ipd. Dela pri 
praktičnem izobraževanju se v tem programu vsebinsko 
nanašajo na module, ki jih izberejo študentje in so bolj 
turistično obarvani.

Višješolski program naravovarstvo smo začeli izvajati 
v študijskem letu 2010/11. Praktično izobraževanje 
študentje izvajajo v podjetjih, kjer se seznanijo z različnimi 
vidiki naravovarstva. To je nov mednarodno primerljiv 
program in ima svojo razvojno podlago v novih trendih 
sodobne družbe – zaradi udejanja trajnostnih tehnologij Šolska kapljica

V času študija sem pridobil veliko novih znanj z 
različnih področij. Imel sem priložnost spoznati, 
da je področje živilstva izjemno široko in zahteva 
veliko poglabljanja. Stroka s področja živilstva 
in prehrane se tudi neprestano spreminja in 
posodablja. Da bi ostal v stiku z novostmi in 
spremembami na živilskem področju, je treba 
poglabljati znanja tudi po formalnem študiju.

Martin Amon, diplomant programa živilstvo

v prilagajanju okoljskim spremembam, zakonodaji EU in 
nujnemu trajnostnemu razvoju v zavarovanih območjih ter 
zaposlovanju na trgu dela za nove zelene poklice. Zavedamo 
se pomena povezovanja šole ne le z lokalnim okoljem, 
temveč tudi širše, zato vsako študijsko leto omogočimo 
zainteresiranim študentom, da v okviru mednarodnega 
programa Erasmus+ del študijskih obveznosti (študij ali 
praktično izobraževanje) opravijo v eni izmed evropskih 
držav. Šolski center Šentjur izvaja lastno predelavo od grozdja 
do vina in tu je najprimernejše učno mesto, da se teorija 
združi s prakso, da nastane rezultat, ki je pri nas poznan kot 
Šolska kapljica. Študentje ob pomoči vinskega svetovalca 
odkrivajo značilnosti vin različnih sort grozdja, različnih 
pridelovalnih področij, različnih tehnologij, različnih 
letnikov ipd., vina opisujejo in kakovostno razvrščajo. 
Pomembno strokovno opravilo, pri katerem študentje 
aktivno sodelujejo, je lokalno ocenjevanje kakovosti vina. 
Na šolskem centru  Šentjur, Višji strokovni šoli, imamo za 
izvajanje predavanj ter vaj, praktičnega ter raziskovalnega 
dela na razpolago sodobno opremo, predavalnice, 
laboratorije, učno kuhinjo, posestvo, vrtnarijo, sadovnjak 
ter sodelujemo z veliko podjetji v lokalnem in širšem okolju. 
Študentom nudimo veliko dodatnih izobraževanj in 
možnosti sodelovanja ter usposabljanja v dopolnilnih 
dejavnostih, ki jih izvajamo sami na šoli. V lasti šole je 
traktor z navigacijskim sistemom, kjer študenti spoznajo 
praktično uporabo v kmetijstvu, izvajamo šolo vožnje, v 
sklopu šole je dijaški dom, v katerem bivajo tudi študenti, 
študentom nudimo subvencionirana študentska kosila ...
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šolski center škofja loka
V znanju je moč.

Šola za strojništvo Škofja Loka je začela razvijati višje 
strokovno izobraževanje z uspešnim sodelovanjem z Višjo 
strokovno šolo iz Novega mesta. Nabirala je prve izkušnje 
na področju višjega strokovnega izobraževanja za poklic 
inženir/inženirka strojništva. V šolskem letu 04/05 pa 
je kot organizacijska enota Šole za strojništvo Škofja 
Loka pričela samostojno delovati Višja strokovna šola za 
program strojništvo. Leta 2009 so se Šola za strojništvo, 
Srednja lesarska šola in Dijaški dom združili v Šolski 
center Škofja Loka in višja strokovna šola je pridobila še 
program lesarstvo.

Višja strokovna šola izobražuje študente v programu 
strojništvo in lesarstvo. Ta dva programa sta nastala 
kot odgovor na izobraževalne potrebe gospodarstva 
v ožjem in širšem okolju. Oba programa se izvajata 
za redne in izredne študente. Višja strokovna šola je 
v sodelovanju  z MIC (Medpodjetniški izobraževalni 
center) ena od vodilnih kreatorjev uvajanja sodobnih 
tehnologij in pristopov v poučevanje. Tako so predavatelji 
višje strokovne šole neposredno vpeti v posodabljanje 
izobraževalnih programov in razvijanje novih za industrijo 
aktualnih izobraževanj. Najbolj se to odraža v razvojnem 
delu EMCO centra odličnosti za CNC-tehnologije in 

SMC izobraževalnem centru za avtomatizacijo, kjer so v 
dogajanje in razvoj neposredno vključena tudi podjetja. 
V ta namen je bil ustanovljen tudi konzorcij podjetij, 
s katerimi šolski center neposredno in zelo uspešno 
sodeluje. Naši študenti imajo tako stik z industrijo in lahko 
usvojijo potrebno znanje in kompetence, ker organizacija 
praktičnega izobraževanja sloni na kvaliteti in realnih 
potrebah podjetij. V zaključni fazi tako nastajajo tudi 
najboljše diplomske naloge, ki študentom na široko 
odpirajo vrata v inženirskih poklicih.

Šolanje želimo razvijati v smeri, ki omogoča vertikalno 
izobrazbeno napredovanje študentov. Izkoristiti želimo 
sinergijske učinke v javnem zavodu. Želimo biti uspešna, 
kakovostna in sodobna izobraževalna organizacija, 
prepoznavna doma in v tujini. S strokovnim in prijaznim 
osebjem, sodobno opremo in metodami izobraževanja 
želimo doseči visok nivo izobraževalnih storitev in 
zadovoljstvo naših udeležencev izobraževanja. Z 
razvijanjem partnerskih medsebojnih odnosov želimo 
prispevati k temu, da se bodo vsi akterji razvijali v 
trdne, samozavestne osebnosti, ki bodo kos življenjskim 
situacijam in izzivom.

Podelitev diplom

Učilnica za avtomatizacijo

Naši študenti imajo stik z industrijo in lahko 
usvojijo potrebno znanje in kompetence, ker 
organizacija praktičnega izobraževanja sloni na 
kvaliteti in realnih potrebah podjetij. V zaključni 
fazi tako nastajajo tudi najboljše diplomske 
naloge, ki študentom na široko odpirajo vrata v 
inženirske poklice.
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šolski center velenje
Skupaj uresničujemo vizije.

VSŠ Velenje je bila ustanovljena leta 1996, ko smo 
začeli izvajati višješolski program elektronika, ki smo ga 
predhodno pomagali razviti. Po začetnem turbulentnem 
obdobju, ko smo imeli zaradi velikega interesa študentov 
kar nekaj prostorskih problemov, smo se konec leta 1998 
preselili v nove prostore, kar nam je dalo nov zagon. Tako 
smo pripravili program geotehnologija in rudarstvo ter ga 
v letu 1999 začeli izvajati. Sledila je priprava in izvajanje 
programa informatika od leta 2003 naprej. V naslednjih 
letih smo dodali še programe varstvo okolja in komunala, 
mehatronika ter nazadnje še gostinstvo in turizem. V 
vmesnem obdobju smo v letih od 2004 do 2013 izvajali 
program Informatika tudi v enoti Murska Sobota. V teh 
dvajsetih letih je bilo na našo šolo vpisanih 9841 študentov, 
uspešno jih je diplomiralo 1571.

Ves čas aktivno sodelujemo s podjetji v naši regiji in 
lokalno skupnostjo. Sodelovanje temelji na predavateljih, 
ki se vključujejo v proces usposabljanja študentov in 
praktičnem izobraževanju študentov v podjetjih. To je 
osnova za skupne projekte, ki jih izvajamo bodisi v obliki 
diplomskih nalog ali v obliki strokovnega sodelovanja 
predavateljev s podjetji pri realizacijah projektov. Poleg 
projektov ob zaključku izobraževanja se študenti, glede 

na interese, že v času študija lahko vključujejo v različne 
dejavnosti, s katerimi popestrijo izobraževanje in hkrati 
poglobijo znanje. Tako so se študenti udeležili tekmovanj 
v okviru olimpijade poklicev, ki potekajo vsaki dve leti. 
Udeležujejo se tekmovanj pod okriljem Turistične zveze 
Slovenije in turistične tržnice. Aktivno sodelujejo ali 
so sodelovali pri projektih Bicy (Avtomatiziran sistem 
izposoje koles), Električna kolesa, Hlajenje ulic, 3D 
tiskalnik, Sanjski stroj idr. Kvaliteto svojih diplomskih 
nalog preverjajo na natečaju društva vzdrževalcev Slovenije 
za najboljše diplomsko delo s področja vzdrževanja.

Predavatelji so poleg podpore, ki jo nudijo študentom v 
prej omenjenih projektih, realizirali večje število domačih 
in mednarodnih projektov. Na tem mestu bi izpostavili 
energetsko sanacijo, ki je prinesla velike prihranke pri 
porabi energije, Install+RES kot osnovo za usposabljanja s 
področja učinkovite rabe energije in SmartBuilt, kjer se je 
s pomočjo pametnega IKT monitoringa zmanjšala poraba 
energije za 30 % glede na izhodiščno stanje. Trenutno je v 
teku projekt Cooperativ and Work Integrated Curriculum, 
kjer skupaj s partnerji želimo dvigniti kvaliteto izvedbe 
praktičnega usposabljanja. Ponosni smo na opremljenost 
šole kot celote, še posebej pa laboratorijev, ki omogočajo 

optimalno izvedbo študijskih procesov. Vseskozi se trudimo, 
da sledimo sodobnim trendom in da se v laboratorijih nahaja 
oprema, ki se dejansko uporablja v podjetjih SAŠA regije. 
Vaje izvajamo v majhnih skupinah, tako da ima vsak študent 
maksimalno možno podporo pri doseganju zastavljenih 
ciljev. Študijska literatura, ki je potrebna za študij, je 
študentom na voljo v spletni učilnici. Dodatno gradivo pa je 
dosegljivo še v sodobni knjižnici z veliko čitalnico.

Posebno pozornost namenjamo omogočanju praktičnega 
usposabljanja študentov v tujini. Tako vsako leto, preko 
projekta Erasmus+, pošljemo večje število študentov v tujino 
na praktično usposabljanje. Zaradi dejstva, da je študentom 
bližji prvi tuj jezik angleščina, je večina usposabljanj 
realiziranih na Malti. Posamezni študenti se odločijo tudi 
drugače, tako smo jim omogočili usposabljanje v Španiji, 
Avstriji, Nemčiji in na Slovaškem.
V prihodnje bomo sledili svoji viziji, katere cilj je, da bodo 
naši študentje samozavestne, izobražene osebe, ki bodo s 
pridobljenim znanjem konkurenčni na trgu dela. Poudarek, 
ki ga dajemo vseživljenjskemu učenju, jim to konkurenčnost 
zagotavlja dolgoročno. 

Šola, ki ponuja kvaliteten študij, tesno povezanih 
praktičnih in teoretičnih znanjih iz industrije. 
Zame je šola, ki se lahko ponaša z imenom. 
Program je smiselno zasnovan in temelji prav 
na tem, kar se uporablja in implementira. Glede 
izvajanja programa sem bil izredno zadovoljen, 
tukaj sem se srečeval s sposobnim kadrom, ki pa 
ni mislil samo, “to sem jaz”, ampak je nudil in širil 
znanje tistim, ki so ga hoteli.

- Tomas S.
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Šolski center ZA POŠTO, 
EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 
LJUBLJANA
V koraku z globalnimi izzivi.

Informacije. Brez njih preprosto ne gre. Tako tudi 
telekomunikacije že kar nekaj časa niso le stvar 
komunikacije s telefonskimi  napravami, ampak globalno 
povezovanje ljudi in predmetov preko interneta. Pri 
tem ni izvzet niti naš osebni prostor – dom. Klimatske 
in ogrevalne naprave bomo lahko koordinirali in s tem 
zagotavljali večji učinek. Naš hladilnik ne bo nikoli 
prazen, ker bo sam odposlal naročilo in kupil manjkajoče 
izdelke, možno bo selekcioniranje hrane na zdravo in 
nezdravo glede na njeno poreklo, celo predlagal bo 
določene recepte. Iz povezljivosti od koderkoli, kadarkoli, 
s komerkoli prehajamo v povezljivost česarkoli. 

S tem pa ovrednotenje izdelkov in storitev ter njihova 
prodaja postajata vedno večji izziv. Trg se hitro spreminja 
in je nepredvidljiv, prav tako konkurenca. Delo s strankami 
je vedno bolj zahtevno. Bodočo ali obstoječo stranko je 
treba ne samo seznaniti, ampak tudi prepričati o prednosti 

Praktično izobraževanje s področja IoT si je z zanimanjem ogledal tudi predsednik republike Borut Pahor.

izdelka, upravičiti stroške, ki jih prinaša tehnološki 
napredek, ali utemeljiti določene storitve, ki so same po 
sebi zelo abstraktne in težko razumljive. Gre torej za zelo 
natančen marketing in občutljivo ekonomsko okolje.

Lahko pa obrnemo kovanec in poudarimo, da je kljub 
širokemu znanju komercialnega in finančnega poslovanja 
prav z uporabo informacijske tehnologije mogoče povečati 
učinkovitost bančništva, zavarovalništva, poslovne 
logistike in poštnega prometa, kajti omogočamo hitrejše, 
varnejše, poglobljeno upravljanje ter vodenje.
Zato potrebujemo zaposlitveni kader z znanjem, prakso 
in vizijo; lahko rečemo vizionarje, katerih cilj je pridobiti 
poklic, ki pomeni vsakodnevni izziv, je dinamičen, 
zanimiv in raznovrsten, jih poveže z veliko ljudmi, jim 
omogoča strokovno napredovanje, jim je v veselje in jim 
zagotavlja tudi kanček varnosti in zanesljivosti.

»Ko bodo pobude za izobraževanje prihajale iz podjetij 
in gospodarstva v šole, boste lahko v Sloveniji govorili o 
strokovnem in poklicnem izobraževanju ...« To so besede 
enega evropskih svetovalcev, ki smo jih na Šolskem centru za 
pošto, ekonomijo in telekomunikacije vzeli resno in na Višji 
strokovni šoli s programoma telekomunikacije in ekonomist 
tudi udejanjili. Študijska progama sta mednarodno 
primerljiva, kreditno ovrednotena in omogočata prehodnost, 
diplomant pa pridobi stopnjo izobrazbe VI/1.

Pri oblikovanju obeh programov smo upoštevali razvoj in 
potrebe po novem znanju, ki ga zahtevajo trg in delovna 
področja, še posebej v telekomunikacijah in ekonomiji.
Tako lahko študenti telekomunikacij izbirajo med 
naslednjimi moduli: multimedijski sistemi, elektronska 
komunikacijska omrežja in naprave, trženje in prodaja. 
Študenti, ki so se vpisali v program ekonomija, pa izbirajo 
med moduli: zavarovalništvo, bančništvo, poslovna logistika 
in poštni promet.

Vsebine so aktualne, sad sodelovanja s številnimi 
strokovnjaki iz prakse. Tudi predavatelji so strokovnjaki, 
praktično podkovani, sooblikovalci razvoja in novega 
znanja. Del študija je tudi obvezno praktično izobraževanje, 
ki poteka v sodelovanju s podjetji in v realnem okolju. Višja 
strokovna šola ŠC PET se po sedemnajstih letih vpisovanja 
študentov v redni in izredni študij ponaša že z več kot 1800 
diplomanti, ki kljub veliki brezposelnosti nimajo zaprtih 
vrat v zaposlitev in so cenjeni tudi v tujini.

Navsezadnje gre zagotovo za šolo, ki sestavlja koščke mozaika 
in pripomore k bolj razvitemu srednjemu vodstvenemu 
kadru, ki bo vpeljal v naše življenje tehnološke spremembe, 
ustrezne našemu okolju in potrebam, jih znal tržiti doma 
in po svetu ter nam zagotovil korak s časom ter svetovnimi 
trendi. To je šola, ki ustvarja ljudi, ki verjamejo v svoje znanje 
in ga tudi uporabljajo ter ga znajo tudi pravilno (o)ceniti.

»Ko bodo pobude za izobraževanje prihajale 
iz podjetij in gospodarstva v šole, boste lahko 
v Sloveniji govorili o strokovnem in poklicnem 
izobraževanju …«

To so besede enega evropskih svetovalcev, ki smo 
jih na ŠC PET vzeli resno, in s programoma 
telekomunikacije in ekonomist tudi udejanjili.
To je šola, ki noče biti samo šola.
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tehniški šolski center maribor
TŠC Maribor, VSŠ – moja izbira

TŠC Maribor, VSŠ, je organizacijska enota zavoda z več 
kot 70-letno zgodovino na obstoječi lokaciji in več kot 
100-letno zgodovino v našem mestu. V okviru zavoda 
danes poleg višje strokovne šole delujejo še Srednja strojna 
šola, MIC in dijaški dom. Prve ideje o višji strokovni šoli so 
se porodile leta 2006 predvsem na podlagi potreb lokalnega 
okolja, kjer je po letih stagnacije kovinsko predelovalna 
industrija doživljala nov zagon. Leta 2009 je bila v okviru 
obstoječega zavoda ustanovljena višja strokovna šola in 
v študijskem letu 2010/11 je v študijske klopi sedla tudi 
prva generacija študentov programa strojništvo pod 
ravnateljem dr. Andrejem Podbrežnikom. Višja šola je v 
kratkem času doživela veliko sprememb in tako je bila s 
1. 1. 2013 združena z višjo strokovno šolo Lesarske šole 
kot organizacijska enota novega zavoda – Šolskega centra 
Maribor – pod ravnateljico Zdenko Steblovnik Župan. S 1. 
9. 2014 je prišlo do ponovne razdružitve v prvotno stanje.

Kljub razburljivim in dinamičnim prvim letom je 
višja strokovna šola TŠC Maribor z jasno vizijo ves čas 
usposabljala visoko specializirane izvajalce na področju
strojništva in v študijskem letu 2015/16 odprla svoja vrata 
tudi prvi generaciji študentov programa avtoservisni 
menedžment. Tako po petih letih naša višja strokovna šola 

izobražuje praktično in podjetniško orientirane inženirje 
na področju strojništva in avtostroke, usposobljene za 
izvajanje, načrtovanje in vodenje poslovnih in proizvodnih 
procesov v manjših podjetjih in obratih večjih poslovnih 
sistemov.

Kot najmlajša višja šola v regiji si prizadevamo za 
prepoznavnost naših diplomantov na trgu dela, ki so dobro 
sprejeti tako pri nas kot v tujini. Ponosni smo na študente, 
ki so se odločili, da svojo prihodnost kujejo v rokah 
naših izjemnih predavateljev, inštruktorjev, laborantov, 
referentke, ki se redno izobražujejo in usposabljajo tako 
doma kot v tujini, in na naše diplomante, ki svoj kruh 
služijo v Avstriji, Nemčiji, Hong Kongu in še kje. 

Višja strokovna šola je leta 2012 pridobila tudi Erasmus 
listino, na podlagi katere smo uspešno izvedli že več 
mobilnosti študentov in predavateljev (Avstrija, Malta, 
Nemčija, Portugalska, Velika Britanija) in gostili študente, 
predavatelje in gospodarstvenike iz Avstrije, Estonije, 
Francije, Litve, Srbije in Velike Britanije, s Hrvaške, Malte 
in Nizozemske.

Vsekakor pa je nujno potrebno tesno sodelovanje z 
vsemi deležniki, tako na lokalnem, regijskem, državnem 
kot mednarodnem področju. Sodelovanje s podjetji, 
tako velikimi kot malimi, je ena izmed prioritet naše 
šole, prav tako razvoj podjetniškega, inovativnega, 
razvojnega, raziskovalnega in predvsem kritičnega 
mišljenja naših študentov. V največji možni meri se 
želimo prilagoditi odzivom in potrebam na trgu in k temu 
dodati še dodano vrednost, ki bo našim diplomantom 
ne samo olajšala pridobitev prve zaposlitve, temveč tudi 
poznejše napredovanje in ohranitev delovnega mesta. 
Višješolsko izobraževanje ni namenjeno samo rednemu 
izobraževanju, temveč je sektor, ki je najbolj cenjen med 
izrednimi študenti in študenti, ki želijo svojo izobrazbo 
nadgraditi ali razširiti na nova področja. Tako je paleta 
predhodne izobrazbe naših študentov izjemno pestra in 
raznolika in prav tako tudi njihove predhodne izkušnje. 
Zaradi tega se trudimo stroko čim bolj približati tudi 
študentom, ki je prej niso poznali, študentom, ki stroko 
že dobro poznajo in imajo bogate večletne izkušnje pa, 
preko postopka priznavanja predhodno pridobljenega 
znanja, te priznavamo. Trudimo se biti kolikor je le 
mogoče fleksibilni in odzivni na potrebe deležnikov 
in predvsem zagotoviti, da imajo naši redni ali izredni 
študentje kar se da ugodne pogoje za študij in na voljo 
najboljše strokovnjake tako iz gospodarstva kot iz stroke, 
ki jih bodo popeljali na poti novih uspehov.

Sodelovanje s podjetji, tako velikimi kot malimi, 
je ena izmed prioritet naše šole, prav tako 
razvoj podjetniškega, inovativnega, razvojnega, 
raziskovalnega in predvsem kritičnega mišljenja 
naših študentov. V največji možni meri se želimo 
prilagoditi odzivom in potrebam na trgu in k 
temu dodati še dodano vrednost, ki bo našim 
diplomantom ne samo olajšala pridobitev prve 
zaposlitve, temveč tudi poznejše napredovanje in 
ohranitev delovnega mesta.
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VIŠJA BALETNA ŠOLA

Višja baletna šola je edina izobraževalna ustanova v 
Sloveniji, specializirana za izobraževanje na področju 
klasičnega baleta na terciarni ravni. Deluje kot 
organizacijska enota Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana. 

Prvi vpis v program balet sega v študijsko leto 2007/2008. 
Program je bil prvotno namenjen učiteljem baleta na 
osnovni stopnji baletnega izobraževanja in poučevanje 
plesne pripravnice. Navedeni študij sta zaključili dve 
generaciji študentov.

V študijsko leto 2015/2016 smo vstopili s prenovljenim 
študijskim programom BALET, z zaključenim študijem pa 
si študentje pridobijo strokovni naziv višji baletni plesalec 
/ višja baletna plesalka. 

S študijskim programom Višja baletna šola baletnim 
plesalcem ponuja vsebine, ki omogočajo poglabljanje 
strokovnega znanja baletne in drugih plesnih tehnik ter 
koreografije. Študentje si pridobijo veščine za organiziranje 
in vodenje predstav ter kompetence za druga zahtevnejša 
dela na baletnem in drugem plesnem področju. Z 
izbirnostjo modulov je kandidatom omogočeno, da 
se usposobijo za plesanje zahtevnejših baletnih vlog v 
predstavah ali nadgradijo znanja iz koreografije.

Višja baletna šola

Program je kreditno ovrednoten in kompetenčno 
zasnovan s poudarkom na umetniških, ustvarjalnih, 
zdravstvenih, psiholoških, pedagoških ter organizacijskih 
znanjih. Prenovljeni program balet je namenjen dijakom, 
ki zaključujejo srednješolsko baletno izobraževanje, 
učiteljem baleta ter profesionalnim baletnim plesalcem. 
Pogoj za vpis na šolo je uspešno opravljen preizkus 
posebne nadarjenosti iz baleta.

Praktično izobraževanje predstavlja pomemben segment 
študija na Višji baletni šoli, saj študentom omogoča 
prenos teoretičnih znanj in vsebin v resnično delovno 
okolje. Višja baletna šola ima za namene praktičnega 
izobraževanja sklenjeno pogodbo s SNG Opera in balet 
Ljubljana in Konservatorijem za glasbo in balet Maribor, 
v prihodnje pa si bo prizadevala sodelovati tudi z drugimi 
institucijami s področja plesa.

Šola si bo prizadevala za spodbujanje mednarodnega 
sodelovanja ter povezovanje s plesnimi umetniškimi in 
izobraževalnimi institucijami izven nacionalnih meja, da 
bi pridobili širše, tako profesionalne, umetniške kot osebne 
kompetence in kvalifikacije, ki prispevajo k celostnemu 
razvoju baletnega plesalca.  

Vpis na Višjo baletno šolo se odvija vsaki dve leti. V 
študijskem letu 2015/2016 je bilo razpisanih 15 vpisnih mest 
za vpis na redni študij. Vpis prihodnje generacije študentov 
bo potekal v študijskem letu 2016/2017. Urnik izvajanja 
študija je oblikovan fleksibilno, upoštevajoč obstoječe 
umetniške obveznosti vpisanih študentov. 

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana se nahaja v 
mirnem, idiličnem predelu Ljubljane. Ponuja odlične 
pogoje za študijsko delo, saj se ponaša z dobro opremljenimi 
baletnimi dvoranami, telovadnico, knjižnico ter sodobno 
opremljenimi učilnicami.   

Višja baletna šola želi postati uveljavljen in odgovoren 
nosilec izobraževanja in prenosa znanja s področja 
klasičnega baleta na slovenski nacionalni ravni. Prizadeva si 
nuditi kvalitetno strokovno-teoretično znanje, ki prispeva k 
celostnemu razvoju plesalca ter uspešno povezovanje študija 
s praktičnim udejstvovanjem z namenom poglabljanja 
pridobljenih znanj in kompetenc. 

Šola si bo prizadevala za spodbujanje 
mednarodnega sodelovanja ter povezovanje 
s plesnimi umetniškimi in izobraževalnimi 
institucijami izven nacionalnih meja, da bi 
pridobili širše, tako profesionalne, umetniške kot 
osebne kompetence in kvalifikacije, ki prispevajo k 
celostnemu razvoju baletnega plesalca. 
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VIŠJA POLICIJSKA ŠOLA
Znanje za varnost

Višja policijska šola je bila leta 2000 ustanovljena kot 
organizacijska enota v Policijski akademiji Generalne 
policijske uprave. Policijska akademija si je v svoje 
poslanstvo zapisala, da želi s kakovostnimi programi 
izobraževanja in usposabljanja, aktivnim učenjem, 
usmerjenim v prakso, zagotavljati učinkovito delo 
policistov in spodbujati razvoj organizacije.

Za izvajanje javnoveljavnih višješolskih študijskih 
programov je v okviru Policijske akademije v knjigo 
razvida višjih strokovnih šol vpisana Višja policijska šola. 
Do leta 2013 je izvajala višješolski študijski program višji 
policist. V tem obdobju je zaključilo študij 389 diplomantk 
in diplomantov. 

Leta 2011 prenovljen poklicni standard je določil znanja, 
spretnosti in kompetence na VI. ravni zahtevnosti. Na 
njegovi podlagi je bil pripravljen in leta 2012 sprejet 
nov višješolski študijski program policist za pridobitev 
naziva strokovne izobrazbe policist/policistka. Z novim 
programom, ki smo ga začeli izvajati leta 2013, se je 
osnovno izobraževanje za opravljanje poklica policist/
policistka preoblikovalo v višje strokovno izobraževanje. 

Jutranji zbor

Po višješolskem strokovnem programu policist je do sedaj 
diplomiralo 278 policistk in policistov. Študent pridobi 
strokovna teoretična in praktična znanja za opravljanje 
policijskih nalog in izvajanje predpisov ter pooblastil na 
področju policijskega dela in kompetence za samostojno 
reševanje problemov ter vodenje policijskih postopkov. 

Višješolski strokovni program Policist je izrazito praktično 
naravnan, izvaja se v šoli in pri delodajalcu.
Posebni vpisni pogoj programa je, da morajo študenti, ki 
izpolnjujejo splošne pogoje, imeti sklenjeno pogodbo s 
policijo. Delodajalec vseh naših študentov že med študijem 
in po uspešnem zaključku študiju je policija.

V sodelovanju z vodstvom policije, policijskimi upravami 
in policijskimi postajami organiziramo in izvedemo 
praktično izobraževanje v delovnem procesu. Cilj našega 
sodelovanja je doseči čim večjo notranjo vsebinsko 
povezanost strokovnega teoretičnega in praktičnega 
znanja, razvijati poklicne kompetence ter tako s skupnimi 
močmi pripeljati policiste kandidate do celostne 
usposobljenosti za opravljanje poklica.

Dvig zastave

Predavatelji v višješolskem študijskem programu policist so 
strokovni delavci policije, ki imajo naziv predavatelj višje 
šole po zakonu o višjem strokovnem izobraževanju. Imajo 
bogate izkušnje na strokovnih področjih policijskega dela, 
v svoja predavanja pa vključujejo tudi druge strokovne 
sodelavce policije in zunanje strokovnjake.

Izobraževanje za policiste temelji na usklajenih in jasno 
definiranih potrebah delodajalca – policije. Teoretični del 
izobraževanja je tesno povezan s praktičnim izobraževanjem 
v policijskih enotah in naravnan v izobraževanje za delo. V 
Policijski akademiji ima šola, poleg predavalnic, zagotovljene 
primerne prostore in opremo za učenje in urjenje praktičnih 
postopkov in veščin, ravnanje s strelnim orožjem, 
usposabljanje za vožnjo službenih vozil in izvedbo drugih 
vaj, ki prispevajo k poglabljanju poklicne usposobljenosti za 
reševanje praktičnih primerov.

Pri oblikovanju načrtov za delo in razvoj višje policijske 
šole ter njene vizije je prisotna pomembna posebnost. 
Ravnatelj, ki vodi šolo, predavatelji in drugi udeleženci v 
procesu izobraževanja smo delavci policije, ki izobražujemo 
nove kadre za svojega delodajalca. Velika pričakovanja 
in pozornost so tako namenjeni tudi procesu socializacije 
v delovno okolje ter oblikovanju poklicne identitete in 
pripadnosti. 

Skupne vrednote in vrline, pomembne za delo in življenje v 
šoli, sledijo temeljnim načelom kodeksa policijske etike in 
izražajo poslanstvo policije.

Razpis za vpis objavi Policija.
Med študijem imajo udeleženci izobraževanja 
možnost brezplačnega bivanja in prehrane v 
Policijski akademiji.
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Višja strokovna šola 
ROGAŠKA SLATINA
Najbolj praktično naravnana strokovna šola

Višja strokovna šola Rogaška Slatina je bila 3. 10. 2011 
vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih višješolskih 
programov kot organizacijska enota Prah izobraževalnega 
centra.

V študijskem letu 2012/2013 smo začeli izvajati višješolski 
študijski program – izredni študij: LOGISTIČNO 
INŽENIRSTVO (VI/1) za pridobitev višješolske strokovne 
izobrazbe inženir / inženirka logistike:
- na sedežu šole, IC Prah, Kidričeva 28, 3250 Rogaška 
Slatina,
- v podružnici šole Ljubljana, IC Prah, Središka 4, 1000 
Ljubljana. 

Vse predavalnice so klimatizirane, opremljene s sodobno 
IKT tehnologijo, z računalniki, s projektorji, povezavo s 
svetovnim spletom.

Izobraževalni center Prah, Višja strokovna šola Rogaška Slatina.

Sodelujemo in povezujemo se z gospodarstvom in družbo 
v lokalnem okolju ter s tem uresničujemo poslanstvo in 
vizijo šole:
- izvajanje izrednega študija logističnega inženirstva, 
izvedba seminarjev, predavanj, konferenc s področja 
logistike in prometa v konceptu vseživljenjskega učenja; 
- postati najbolj praktično naravnana višja strokovna šola 
s področja logistike in prometa v Sloveniji in širše, ki 
izvaja program glede na aktualne potrebe v domačem in 
mednarodnem okolju.

Naši študenti sodelujejo v številnih projektih, na 
domačih in mednarodnih konferencah in seminarjih, ki 
jih organizira Prah izobraževalni center (INTERREG-
CENTRAL EUROPE-2020 – projektna ideja EGSTRA – 
establishment of a green smart transport in rural areas, 
Projekt Leonardo da Vinci, Presentation of performing the 
vocational program for long – term unemployed persons, 
Mednarodna konferenca Regionalni management 

– Transportna logistika, POKI – Ponudimo odraslim 
kakovostno izobraževanje, Mednarodni zaposlitveni sejem 
Rogaška Slatina, SQ Slovenian quality – slovenski proizvod, 
slovenska kakovost, Mednarodni projekt Mobi – pro – 
Akademie Uberlingen). V strokovno dejavnost šole se 
vključujejo z aplikativnimi seminarskimi in diplomskimi 
nalogami, ki razrešujejo konkretne primere v delovnem 
okolju študenta.

Naši diplomanti so inženirji/inženirke logistike, ki so 
strokovno usposobljen, fleksibilen zaposljiv kader, ki imajo 
poleg teoretskih znanj in kompetenc s konkretnega področja 
tudi veliko aplikativnega praktičnega znanja iz logistike. 
S tem sledimo potrebi trga dela, gospodarskega razvoja in 
konkurenčnosti gospodarstva v lokalni regiji in širše.

Pri izbiri predavateljev so ključnega pomena njihove izkušnje 
na področju apliciranja stroke, njihova inovativnost, empatija 
do pedagoškega dela, študentom nudimo individualen 
pristop s prepoznavanjem študentovega predznanja, želja 
in pričakovanj. Tako lahko upoštevamo dejstvo, da so med 
vpisanimi študenti starejši z bogatimi delovnimi izkušnjami 
in mladi, ki se po svojih lastnostih nič kaj ne razlikujejo od 
svojih vrstnikov v rednem izobraževanju. 

Z nenehnim zagotavljanjem, spodbujanjem in izboljševanjem 
kakovosti študijskega procesa kontinuirano izboljšujemo 
kakovost svojega dela. Smo nosilci certifikatov kakovosti: 
POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje in 
SQ – Slovenska kakovost in skladno z načeli teh listin bomo 
v prihodnje:
- zagotavljali prijazno in spodbudno študijsko okolje, 
- kontinuirano vnašali aktualne vsebine v študijski proces,
- vključevali domače in tuje strokovnjake v študijski proces,
- se vključevali v mednarodne projekte in sodelovanje s 
partnerji doma in v tujini,
- aktivno sodelovali z okoljem (predavanja, seminarji, 
konference, mednarodne konference).

Z nenehnim zagotavljanjem, spodbujanjem in 
izboljševanjem kakovosti študijskega procesa 
kontinuirano izboljšujemo kakovost svojega 
dela.
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višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem bled
Z Bleda med zvezde

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled je 
bila ustanovljena 28. marca 1996 kot prvi samostojni 
višješolski zavod v Sloveniji. Izobraževalni proces se je 
začel oktobra 1996 in se je prva štiri leta izvajal v prostorih 
gostinske šole v Radovljici ter v blejskih hotelih. Januarja 
2000 se je šola preselila v prenovljene prostore stare šolske 
stavbe na Bledu, kjer se izvaja teoretični del programov 
gostinstvo in turizem ter velnes. Istega leta je šola prevzela 
v upravljanje tudi hotel Astoria, v katerem od januarja 
2001 potekajo vaje strokovnih predmetov in velik del 
praktičnega izobraževanja študentov.  
 
Šolska stavba je bila zgrajena leta 1899, prvič prenovljena 
in nadgrajena po načrtih arhitekta Danila Fürsta leta 1939, 
ko je dobila tudi angleški park. Sedanjo podobo je dobila 
leta 2000, ko je postala sedež VSŠGT Bled. Najprej sta se 
na šoli izvajala ločena programa gostinstvo in turizem, 
po prenovi v letu 2007 oz. v študijskem letu 2008/09 pa 
se izvaja enoten program gostinstvo in turizem v dveh 
modulih. V letih 2005 do 2010 se je izvajal še program 
računovodstvo in v letih 2008 do 2011 tudi program 

ekonomist. Od jeseni 2011 se izvaja nov program velnes. 
V dvajsetih letih je bilo na vseh programih vpisanih preko 
5000 rednih in izrednih študentov, diplomiralo pa jih je do 
20. aprila 2016 točno 1363. V študijskem letu 2015/16 je na 
šoli skupno vpisanih 446 študentov, od tega približno dve 
tretjini na programu gostinstvo in turizem, ena tretjina pa 
na programu velnes. Študenti in diplomanti pomembno 
prispevajo k uspešnemu delovanju slovenskega turizma 
in gostinstva. Že med izrazito praktično usmerjenim 
študijem, spoznavajo turistično, gostinsko in velneško 
dejavnost v preko sto različnih podjetjih doma in po 
svetu. Obvezno prakso najprej začnejo v šolskem hotelu 
Astoria, ki je edini te vrste v Sloveniji. Deluje v okviru 
posebne organizacijske enote MIC, kjer so zaposleni 
hkrati turistični delavci in mentorji.

Praktično izobraževanje na šoli nadgrajujemo v okviru 
šolske ekipe, ki sodeluje na vrhunskih turističnih 
dogodkih v regiji ter na tekmovanjih doma in po svetu. 
Naši študentje se s tekmovanj redno vračajo z medaljami 
in priznanji, ki jih bodoči delodajalci zelo cenijo. Zmagovalna ekipa z mentorji in osmimi medaljami na 

konferenci AEHT 2014 v Beogradu.

Poslanstvo višje strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Bled je bilo opredeljeno kot kakovostno izobraževanje in 
usposabljanje strokovnih kadrov v gostinstvu in turizmu 
ter dodatno razvijanje kompetenc v šolskem hotelu skladno 
s potrebami in razvojnimi tendencami gospodarstva. Pri 
tem smo še posebej prepoznavni po pristnem odnosu med 
zaposlenimi in študenti ter veliki podpori vsem študentom 
in sodelavcem, ki se želijo dokazati in zmagovati. V 
prihodnosti želimo oblikovati model šolskega hotela, v 
katerem bodo nosilno vlogo igrali študentje s slovenskih in 
mednarodnih šol ter skupaj z mentorji razvijali turistično 
ponudbo in reševali izzive v turizmu.

Zelo smo ponosni na diplomante naše šole, zvezde v 
slovenskem gostinstvu in turizmu. Igor Jagodic, šef kuhinje 
v restavraciji Strelec na Ljubljanskem gradu pravi: »Prav na 
blejski šoli sem spoznal, da je to zame pravi poklic.« Alenka 
Nečemer, direktorica podjetja Gostinstvo Kotnik v Kranjski 
Gori pravi: »V času mojega šolanja nisem pridobila le 
znanja, temveč predvsem možnost dokazati se, razviti svoje 
sposobnosti in s pripraviti na svet dela.«

Zelo smo ponosni na diplomante naše šole, zvezde 
v slovenskem gostinstvu in turizmu.

Igor Jagodic, šef kuhinje v restavraciji Strelec na 
Ljubljanskem gradu pravi, da je » ….prav na 
blejski šoli spoznal, da je to zame pravi poklic.«

Alenka Nečemer, direktorica podjetja Gostinstvo 
Kotnik v Kranjski Gori pravi: »V času svojega 
šolanja nisem pridobila le znanja, temveč 
predvsem možnost dokazati se, razviti svoje 
sposobnosti in se pripraviti na svet dela.«
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višja strokovna šola za
gostinstvo in turizem maribor
Znanje za umetnost gostoljubja na Akademiji
kulinarike in turizma

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor 
(VSGT) s ponosom praznuje že 18 let delovanja. Prva 
leta smo delovali v prostorih Ljudske univerze Maribor 
in prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Maribor, nato v prostorih na Zagrebški c. 18 v Mariboru, 
od februarja 2015 pa svojo dejavnost nadaljujemo v 
novih sodobno opremljenih prostorih MIC – Akademije 
kulinarike in turizma. To, kar nas vodi in usmerja tudi 
naprej, je pot k odlični gostinsko-turistični šoli in k odlični 
gostinsko-turistični dejavnosti.

Svoje izobraževalno poslanstvo smo leta 1998 začeli s 
študijskim programom gostinstvo v obliki izrednega 
študija za 30 študentov, poučevalo pa je 6 predavateljev. 
V obdobju 2002‒2008 smo ob študijskem programu 
gostinstvo izvajali še študijski program turizem, nato smo 
oba programa skladno z bolonjsko reformo prenovili in 
združili v enovit študijski program gostinstvo in turizem. 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

V letu 2011 smo začeli izvajati še nov študijski program 
velnes. Danes tako izvajamo dva študijska programa, v 
okviru katerih študenti pridobijo splošne in strokovno 
specifične kompetence. Letno vpišemo približno 450‒500 
študentov, v predavateljskem zboru pa imamo 60 
predavateljev. 

Že vrsto let uspešno sodelujemo s turističnim gospodarstvom 
in organizacijami na lokalni, regionalni, nacionalni in 
mednarodni ravni. S povezovanjem z gospodarstvom in 
izvajanjem številnih projektov študentom omogočamo, 
da pridobijo strokovno samozavest in bogate izkušnje 
s sodelovanjem pri zahtevnih gastronomskih, javnih 
in protokolarnih dogodkih ter kulturnih in družabnih 
srečanjih. Smo aktivni člani več mednarodnih združenj 
(EURHODIP, AEHT, Coupe Georges Baptiste, EUHOFA 
International, La Fondation pour la Formation Hoteliere 
idr.). Pomemben je prenos mednarodnih praks, trendov 

in inovativnih pristopov v naše vsebine, saj s tem sproti 
bogatimo slovenski prostor z aktualnimi spoznanji stroke. 
V okviru Erasmus+ mobilnosti vsako leto pošljemo 30–35 
študentov na praktično izobraževanje v tujino, med drugim 
v prestižne verige hotelov Falkensteiner in Kempinski, s 
katerimi uspešno sodelujemo. Mobilnosti, ki jih izvajamo, 
so bile večkrat nagrajene z jabolki kakovosti, najvišjim 
nacionalnim priznanjem za izvedbo in organizacijo 
mobilnosti praktičnega izobraževanja študentov.

Posebnost VSGT je šolska restavracija Sedem, kjer storitve 
ponujamo širši javnosti, hkrati pa je to nov prostor 
praktičnega izobraževanja za študente. V restavraciji so 
zaposleni tudi naši bivši študenti, ki kot inštruktorji in 
mentorji z novimi generacijami študentov delijo svoje znanje 
in izkušnje. Naši študenti pa svoje znanje, spretnosti in 
ustvarjalnost redno preizkušajo na številnih mednarodnih 
in nacionalnih tekmovanjih najboljših šol iz stroke. Do sedaj 
smo osvojili že 35 zlatih, 45 srebrnih, 23 bronastih medalj, 
2 medalji odličnosti in 1 posebno nagrado komisije za edini 
izvedljiv projekt v praksi. 

Širiti »znanje za umetnost gostoljubja« je naše poslanstvo, 
zato se na vseh področjih trudimo za usklajeno in visoko 
raven delovanja. Omogočamo kakovostno izobraževanje 
in usposabljanje kadrov v gostinsko-turistični dejavnosti, 
pri čemer zasledujemo filozofijo prijazne šole, ki spodbuja 
kreativen in inovativen odnos s turističnim gospodarstvom, 
mednarodno mobilnost zaposlenih in študentov ter dodatno 
razvijanje kompetenc, skladno s potrebami in razvojnimi 
tendencami gospodarstva. Naša vizija je izboljšati 
učinkovitost in kakovost izobraževanja z delovanjem MIC – 
Akademije kulinarike in turizma, v okviru katere izvajamo 
delavnice za splošno in strokovno javnost, mojstrske izpite, 
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter dogodke 
in projekte. MIC tako postaja središče vseživljenjskega 
učenja gostinsko-turistične in velneške dejavnosti.

Od februarja 2015 svojo dejavnost nadaljujemo 
v novih sodobno opremljenih prostorih MIC – 
Akademije kulinarike in turizma. To, kar nas vodi 
in usmerja tudi naprej, je pot k odlični gostinsko-
turistični šoli in k odlični gostinsko-turistični 
dejavnosti.
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višja strokovna šola za 
kozmetiko in velnes ljubljana
Lepota in harmonija zdravega življenja

VSŠKV je leta 2013 ustanovila Glotta Nova d.o.o., ena 
izmed vodilnih zasebnih izobraževalnih organizacij v 
Sloveniji, gospodarska družba s 25-letno tradicijo in 
neprecenljivimi izkušnjami na področju izobraževanja 
odraslih ter bogato mrežo partnerskih organizacij. 

Rast šole je izjemna, saj šola tri leta po ustanovitvi že 
dosega vodilno mesto po številu vpisanih študentov 
v programa kozmetika in velnes v kategoriji zasebnih 
višješolskih zavodov. Prepričani smo, da ta rezultat ni 
naključje, pa odraz kakovosti in načina delovanja šole.

Pri izvajanju obeh študijskih programov izhajamo iz 
najpogostejšega vzvoda, zaradi katerega ljudje obiščemo 
strokovnjaka za kozmetiko ali velnes, vzvoda KBL. Pristop 
“Klient Based Learning” (učenje, usmerjeno k študentu/
stranki) pomeni, da izhajamo iz stranke in da je kozmetik/
velnes strokovnjak, usmerjen k reševanju strankinih težav. 
Evalvacije namreč kažejo, da si študent učno vsebino tako 
bolje zapomni, parcialno znanje laže in bolje integrira v 

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

celovito znanje, interes za študij se poveča, sam učni proces 
pa študenta tudi mišljenjsko razvija. Poleg pristopa KBL 
pa sledimo tudi drugim, za kakovosten študijski proces 
pomembnim vzvodom: integrativnemu pristopu k učenju 
teoretičnih in praktičnih vsebin, problemski usmerjenosti 
in ciljni naravnanosti. Spodbujamo aktivno učenje, 
odgovorne in aktivne odnose študentov, predavateljev, 
mentorjev, inštruktorjev, trenerjev, izobraževalcev, 
zaposlenih in drugih s šolo povezanih oseb, do študija, do 
šole, do znanja, do delodajalcev, do okolja, v katerem šola 
živi in funkcionira.

Na šoli gradimo takšne odnose med študenti in 
predavatelji, ki so, kot verjamemo, značilni za šolo 
prihodnosti: ko predavatelji in študenti med učenjem 
sodelujejo, ko se, v okviru možnega, prilagajajo učne poti 
potrebam posameznika, ko se spodbuja veselje do učenja 
in hotenje po novem znanju ipd., ko šola ni le nuja, ampak 
tudi želja in zadovoljstvo.

Naša največja prednost je enotna vsebinska 
usmeritev. Zanimajo nas povezana in v praksi 
nerazdružljiva strokovna področja: lepota, nega, 
dobro počutje, zdravje, zdrav in uravnotežen 
življenjski slog. To nam omogoča, da se v svoje delo 
poglobimo, ga v celoti razumemo in ga ne nazadnje 
tudi obvladamo! Oziroma poenostavljeno, smo 
specialisti za kozmetiko in velnes.

Poleg naše temeljne dejavnosti – izvajanja javnoveljavnih 
višješolskih študijskih programov kozmetika in velnes, na 
šoli potekajo tudi številne druge dejavnosti, ki so povezane 
s temeljno dejavnostjo: neformalno izobraževanje in 
usposabljanje za študente/diplomante šole, za potrebe 
organizacij, za izobraževalce, za mentorje v organizacijah 
ipd., pridobivanje evropskih sredstev, ki nam omogoča 
razvojno delovanje, povezovanje s sorodnimi organizacijami 
doma in v tujini ter razvijanje in vpeljevanje novosti 
v izvajanje naših izobraževalnih programov in druge 
dejavnosti, ki so usmerjene v razvojno delovanje šole in 
gospodarno ravnanje z vsemi viri šole. Za širšo javnost pa 
organiziramo različna krajša brezplačna usposabljanja, s 
katerimi posameznike zlasti osveščamo o skrbi za zdravo 
lepoto, dobro počutje, zdravje in za zdrav ter uravnotežen 
življenjski slog.Aktivno sodelujemo z delodajalci ožje in 
širše regije ter se udejstvujemo v domačih in mednarodnih 
partnerskih projektih na področju svetovanja, izobraževanja 
in usposabljanja, zaposlovanja, mobilnosti predavateljev in 
študentov.  Osrednja pozornost šole so študenti, njihovo 
zadovoljstvo in ustvarjanje optimalnih pogojev za uspešen 
potek ter zaključek študija kot tudi kontinuirana skrb za 
njihov osebnostni in profesionalni razvoj med študijem ter 
skrb za njihovo uspešno zaposlovanje po zaključku študija. 
Prepričani smo, da je ravno ta cilj hkrati motiv, da smo lahko 
drugačni, da smo lahko boljši in da so naši diplomanti lahko 
prepoznaven, visoko cenjen ter mednarodno iskan kader na 
trgu dela.
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VIŠJA strokovna šola
za ustne higienike
Preventiva zob in obzobnih tkiv.

Višja strokovna šola za ustne higienike deluje kot 
organizacijska enota v okviru zasebnega zdravstvenega 
zavoda SKALDENS in izobražuje za poklic ustnega 
higienika/ustne higieničarke.

Najbolj razširjeni bolezni v ustni votlini v svetu sta zobna 
gniloba in parodontalna bolezen. Osnova za preprečevanje 
obeh bolezni je ustrezno odstranjevanje zobnih oblog na 
osebni in profesionalni ravni. Motivacija, pouk in kontrola 
ustne higiene ter odstranitev mehkih in trdih zobnih 
oblog predstavljajo temelj delovanja ustnega higienika. 
Preventivna zobozdravstvena dejavnost ustnega higienika 
pomeni zmanjšanje zobne gnilobe med otroki in mladino 
ter odraslim prebivalstvom in zmanjšanje parodontalne 
bolezni ter z njo povezanih nekaterih sistemskih bolezni. 
Skupaj z zobozdravnikom in zobozdravniško asistentko 
predstavlja ustni higienik nepogrešljivi člen preventivne 
zobozdravstvene dejavnosti in v veliki meri prispeva k 
izboljšanju oralnega zdravja.

Demonstracija ustne higiene

Študent pri praktičnem pouku

Kronologija uvajanja profila ustnega higienika v Republiki 
Sloveniji:
- 7. 12. 2000 – soglasje k pobudi za uvedbo ustnega higienika  
s strani Zdravstvenega sveta R Slovenije,
- 26. 2. 2001 – soglasje k pobudi ministra za zdravje,
- 17. 7. 2001 – potrditev izobraževalnega programa za 
ustnega higienika na strokovnem svetu za poklicno in 
strokovno izobraževanje RS,
- 10. 9. 2001 – ustanovitev Višje strokovne šole za ustne 
higienike, akt o ustanovitvi in vpis v sodni register,
- 15. 2. 2002 – potrditev 24 predavateljev na Višji strokovni 
šoli za ustne higienike,
- 24. 1. 2003 – odločba Ministrstva za šolstvo, znanost in 
šport o vpisu v razvid izvajalcev višješolskega programa 
ustni higienik,
- 6. 10. 2003 – začetek šolanja prve generacije 18 študentov,
- 14. 12. 2006 – podelitev diplom prvim 10 ustnim 
higieničarkam v R Sloveniji.

Cilji izobraževalnega programa ustni higienik/ustna 
higieničarka v prihodnosti so:
- okrepitev preventivne zobozdravstvene dejavnosti,
- omejitev pandemičnih razsežnosti parodontalne bolezni,
- prihranek časa zobozdravnikom, da se bodo lahko posvetili 
tistim zahtevnim posegom, ki jih opravljajo specialisti 
dentalne medicine,
- prihranek sredstev, kar bo omogočilo večjo dostopnost 
prebivalcev R Slovenije do zobozdravstvene oskrbe.

Optimalno razmerje števila zobozdravnikov in ustnih 
higienikov, ki so ga dosegle mnoge razvite države, je 1 
ustni higienik na 3 zobozdravnike. Naš cilj za prihodnje 
desetletno obdobje je izobraziti 200 ustnih higienikov in 
doseči razmerje 1 higienik/5 zobozdravnikov, podobno kot 
je v skandinavskih deželah z najbolj preventivno naravnanim 
zobozdravstvom. 

V študijskem letu 2016/2017 bomo izvajali izobraževanje 
po prenovljenem programu, ki je bil sprejet na 152. seji 
Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje 
dne 18. 12. 2015. 

Naše posebnosti so majhne skupine študentov, ki omogočajo 
stalno interakcijo med vsemi deležniki izobraževanja.

Ustna higiena je pomemben dejavnik oralnega in 
sistemskega zdravja.
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