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1. UVOD 

 
 
Ključni dogodki in aktivnosti, ki so vplivali na izvedbo študijskih programov ali okoliščine, v katerih je 
delovala VSŠ v povezavi s sistemom vodenja kakovosti, so bili: 

 Priprava načrta anketiranja za študijsko leto 2019/2020 

 Priprava Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2018/2019 in povzetka poročila za objavo 

 Analiza študentskih anket za študijsko leto 201/2020 in predlog aktivnosti/ukrepov 

 Priprava pregleda trendov kazalnikov delovanja šole (vpisa, prehodnost, čas do diplomiranja, 
učni izidi) za pripravo predloga izboljšav v okviru strokovnih aktivov 

 Priprava evidence izboljšav in okvirnega stanja uvajanja izboljšav VSŠ 

 Sodelovanje članov komisije s prispevki na temo kakovosti in vodenja na konferencah 

 Promocija sistema kakovosti 

 Priprava letnega poročila o aktivnostih komisije v študijskem letu 2019/2020 

 Priprava načrta aktivnosti za študijsko leto 2020/2021  

 Priprava predlogov izboljšav (obveščanje študentov in delavcev VSŠ, prilagoditev prostorske 
razporeditve v urniku gibalno oviranim osebam, postopki posodabljanja programske opreme na 
računalnikih za študente) 

 Priprava samoevalvacijskega poročila SEP za leto 2018/19 je bil potrjen 17. 7. 2020 na 
korespondenčni seji Komisije za kakovost VSŠ 

 Priprava načrta anketiranja 2019/20 

 Analiza rezultatov anket 2018/2019  

 Izvedba anketiranja 2019/20 

 Aktivno sodelovanje v zunanji evalvaciji NAKVIS-a  

 Obravnava končnega poročila zunanje evalvacije NAKVIS-a  

 Sodelovanje v pripravi in izvedbi akcijskega načrta za uvedbo priporočil zunanje evalvacije  

 Nadaljevanje implementacije enotnega sistema izboljšav 

 Priprava prispevkov za konference 
 
Poročilo za študijsko leto 2019/2020 vsebuje pregled doseženih rezultatov in izboljšave v sistemu 
vodenja in v izobraževalnem procesu, rezultati analiz anket. Kjer je bilo možno, so bili kot za predhodni 
študijski leti podatki iz obeh programov Evidenca VSŠ ročno združeni, ker enotne informacijske podpore 
še nimamo na razpolago. 
 
Struktura poglavij v poročilu sledi merilom NAKVIS-a za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. 
 
Avtorji poročila: 

 mag. Roman Rehberger, predsednik komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in ŠC 
Kranj,  

 Mateja Demšar, referentka za študijske in študentske zadeve. 
 
Mnenje so podali: 

 Luka Krašovec in Irena Tavčar, študentska člana Komisije za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti VSŠ, 

 člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ. 
 
Viri in avtorji referenčnih poročil, iz katerih smo povzeli že predhodno objavljene podatke ali jih uporabili 
pri nadaljnji analizi, so navedeni neposredno v tekstu samoevalvacijskega poročila. 
 
V študijskem letu 2019/2020 se je nadaljevalo intenzivno delo na področju kakovosti Višje strokovne 
šole (VSŠ) in celotnega Šolskega centra Kranj (ŠC Kranj), ob nadaljnjem vzpostavljanju sistema vodenja in 
vodenja kakovosti po reorganizaciji v začetku leta 2013, poglobljeni analizi priložnosti za izboljšave ter 
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ukrepov po 6. notranji presoji. Zahvala za podporo in intenzivno sodelovanje v aktivnostih velja vodstvu 
ŠC Kranj in VSŠ, članom komisij za kakovost zavoda in VSŠ, v okviru Komisije za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti VSŠ za izjemen prispevek k delu komisije še posebej osebju referata VSŠ, posebej 
referentki Mateji Demšar, ter vsem ostalim zaposlenim na ŠC Kranj in zunanjim sodelavcem, ki so 
prispevali k uspešni izvedbi aktivnosti. 
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2. PODATKI O ZAVODU 

2.1. PODATKI O USTANOVITVI 

Višja strokovna šola deluje kot tretja organizacijska enota v okviru Šolskega centra Kranj.  

Ustanovljena je bila s sklepom Vlade Republike Slovenije 24. 1. 2005. Dejavnost višješolske dejavnosti je 
šola pričela izvajati s študijskim letom 2005/2006, ko se je v program Mehatronika vpisala prva 
generacija rednih in izrednih študentov. Šola je nastala zaradi potreb gospodarstva po tovrstnih 
strokovnjakih na Gorenjskem. Konec leta 2007 smo v programu Mehatronika dobili prve diplomante. 

Uspešno začeto delo smo v študijskem letu 2008/2009 nadaljevali s prenovljenim programom 
Mehatronika in dodatnim študijskim programom Informatika. Januarja 2011 smo pridobili še program 
Elektroenergetika, s pričetkom vpisa študentov v študijskem letu 2011/2012. 
 
Z reorganizacijo v začetku leta 2013 smo pridobili iz bivše Višje strokovne šole ESIC še tri študijske 
programe s področja poslovnih znanj in sicer Ekonomist, Poslovni sekretar in Organizator socialne 
mreže. V študijskem letu 2013/2014 se je pričel izvajati študijski program Varovanje. V študijskem letu 
2019/2020 se je izvajalo šest študijskih programov, od tega 5 na rednem in izrednem študiju (Ekonomist, 
Elektroenergetika, Informatika, Mehatronika, Varovanje) ter 1 samo na izrednem študiju (Organizator 
socialne mreže). Sedmi program Poslovni sekretar je bila šola pripravljena izvajati, vendar ni bilo vpisa.  
 
Zadnji vpis v prvi ciklus v program Poslovni sekretar je bil v študijskem letu 2012/2013. Zaradi večletnega 
nezanimanja za vpis v program Poslovni sekretar je tudi Strateški svet podal mnenje, da se program na 
Višji strokovni šoli ŠC Kranj ukine, saj ne obstoji niti vertikala poklica. Na MIZŠ je bil podan predlog za 
ukinitev programa. Program se je prenehal izvajati 30. 9. 2020. 
 
Vsi programi dajejo poudarek povezovanju teorije s prakso, so kreditno ovrednoteni in mednarodno 
primerljivi. Z modularno zasnovanostjo omogočajo izbirnost in s tem večjo konkurenčnost na trgu dela. 
V naše delo zaupajo tudi številna podjetja, s katerimi se povezujemo in aktivno sodelujemo, saj šola 
aplicira strokovno-teoretična znanja v prakso, zato k nam na izredni študij napotijo svoje zaposlene.  

2.2. ORGANIZIRANOST 

 
Slika 1: Organigram Šolskega centra Kranj 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.sckr.si/solski-center-kranj/predstavitev.html&psig=AOvVaw0yG38uNvW7450NpGjyWO1c&ust=1594113879806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjlvJ2muOoCFQAAAAAdAAAAABAD
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PODATKI ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ 
 
Direktor ŠC Kranj Jože Drenovec, univ. dipl. org. 
Ime zavoda Šolski center Kranj 
Ulica in hišna številka Kidričeva cesta 55 
Poštna številka in pošta 4000 Kranj 
Telefon 04 280 40 00 
Faks 04 280 40 35 
Elektronski naslov info@sckr.si 
Dislocirane enote Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola 

Cesta Staneta Žagarja 33 
059 093 900 
infosegs@sckr.si 
 

Tabela 1: Podatki ŠC Kranj 

2.3. PODATKI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

Ravnatelj VSŠŠC Kranj mag. Lidija Grmek Zupanc 
Ime zavoda, organizacije Višja strokovna šola, Šolski center Kranj 
Ulica in hišna številka Kidričeva cesta 55 
Poštna številka in pošta 4000 Kranj 
Telefon 04 280 40 00, 04 280 40 42 
Faks 04 280 40 35 
Elektronski naslov vss@sckr.si 

Tabela 2: Podatki VSŠ ŠC Kranj 

2.4. ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN ŠTUDENTI V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 

Študijski programi Skupno št. vpisanih 
študentov 

Število rednih študentov Število izrednih 
študentov 

EKONOMIST 
(Začetek izvajanja 2008/2009) 

97 83 14 

ELEKTROENERGETIKA 
(Začetek izvajanja 2011/2012) 

99 73 26 

INFORMATIKA 
(Začetek izvajanja 2008/2009) 

194 150 34 

MEHATRONIKA  
(Začetek izvajanja 2005/2006) 

168 120 48 

ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE 
(Začetek izvajanja 2010/2011) 

9 / 9 

POSLOVNI SEKRETAR 
(Začetek izvajanja 2008/2009) 

/ / / 

VAROVANJE 
(Začetek izvajanja 2013/2014) 

28 23 5 

Skupaj 7 programov 585 449 136 

Tabela 3: Število študijskih programov in študentov na dan 15. 11. 2019 

2.5. MODULI IN IZBIRNI PREDMETI ŠOLE 

Študijski program Moduli in obvezni predmeti Izbirni predmeti 

mailto:info@sckr.si
mailto:infosegs@sckr.si
mailto:vss@sckr.si
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EKONOMIST M1-Komuniciranje 
M2-Analiza 
M3-Poslovanje 
M4-Trženje 
M5-Komerciala 
M6-Pravo 
M7-Kakovost 
M8-Mednarodna menjava 
M11-Temelji računovodstva 

P8-Trženje 
P20-Temelji računovodstva 
P14-Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni 
P15-Poslovni tuji jezik 2 

ELEKTROENERGETIKA M1-Poslovne komunikacije 
M2-Varnost in varovanje okolja 
M3-Avtomatika in meritve v 
elektroenergetiki 
M4-Osnove ekonomije 
M5-Projektiranje 
M6-Elektroenergetika 
M8-Instalacije in zaščita v 
elektroenergetiki 
P5-Tehniška matematika 
P6-Osnove elektrotehnike 
P7-Uporabna mehanika, hidrodinamika in 
termodinamika 

P14-Zaščita elektroenergetskih 
sistemov 
P15-Učinkovita raba in obnovljivi viri 
energije  
P16-Sodobne električne inštalacije 
 

INFORMATIKA M1-Komunikacije v tehniki 
M2-Postavitev in konfiguracija omrežij 
M3-Kodiranje programov 
M4-Osnove ekonomije 
M5-Sistemsko administriranje 
M6-Upravljanje podatkovnih omrežij 
M7-Izdelava programskih aplikacij 
M9-Razvoj in vzdrževanje spletnih 
predstavitev 

P14-Programiranje 2 
P16-Zbirke podatkov 2 
P18-Izdelava spletnih strani 
P19-Elektronsko poslovanje 
 

MEHATRONIKA M1-Komunikacije v tehniki 
M2-Osnove mehatronike 
M3-Mehatronika 1 
M4-Osnove ekonomije 
M5-Mehatronika 2 
M6-Avtomatizacija 
M7-Robotika 
M8-Proizvodni sistemi 

P13-Programiranje v avtomatiki 
P14-Robotski sistemi 1 
P15-Računalniško podprte tehnologije 
 

ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE M1-Sporazumevanje 
M2-Vodenje in organiziranje 
M3-Socialna dejavnost 
M4-Človek in okolje 
M5-Otroci in mladostniki 
M6-Družina 
M7-Stari človek 
M8-Aktivno bivanje 

P11-Otroci in mladostniki v sodobni 
družbi 
P12-Družba tveganja 
P13-Družina v sodobnem svetu 
P15-Starost in staranje 
P16-Življenjski svet starega človeka 
P19-Izobraževanje in trg dela 
P21- Tuji jezik 2 

POSLOVNI SEKRETAR / / 

VAROVANJE M1-Poslovno komuniciranje 
M2-Varovanje in predpisi 
M3-Varovanje in organizacija 
M4-Varovanje oseb in premoženja 
M5-Varnostni menedžment 

P22-Varovanje informacijskih 
sistemov 

Tabela 4: Moduli in izbirni predmeti v študijskih programih v študijskem letu 2019/2020 
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3. VPETOST V OKOLJE 

3.1. VPETOST VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V OKOLJE 

3.1.1. Vizija, poslanstvo, vrednote, cilji, strateške usmeritve, urejenost evidenc, 
skrb za kakovost 

VIZIJA  

 Postati odlična šola za poklice in družbo prihodnosti. 
 

POSLANSTVO ŠOLE 

VSŠ ŠC Kranj bo s stalnim spremljanjem in posodabljanjem izobraževalnega procesa, odličnimi 
predavatelji, sodobnimi metodami poučevanja in vpeljanim sistemom spremljanja in vodenja kakovosti:  

 razvijala znanje, samostojnost in odgovornost pri mladih, 

 spodbujala vseživljenjsko učenje zaposlenih, 

 zagotavljala kompetentne diplomante za globalno okolje. 
 

VREDNOTE 

Želja po znanju, inovativnost, etičnost, sodelovanje, skrb za okolje. 

 
POVZETEK GLAVNIH STRATEŠKIH USMERITEV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
 
VSŠ deluje skladno s strateškimi cilji ŠC Kranj. 
 
CILJ 1: Krepitev razvojne orientiranosti 
Izvedbene naloge: 

 krepitev vključenosti v razvojne projekte in aktivnosti povezane z gospodarstvom oz. ustanovami 
in s tem posledično doseči, da vsebine izvajanja izobraževalnih programov oz. dejavnosti sledijo 
potrebam in razvoju gospodarstva; 

 povečevanje lastne aktivnosti zaposlenih v smeri razvoja in inoviranja; 
 vključevanje študentov v razvojne projekte in aktivnosti. 

 
CILJ 2: Usmerjenost v razvoj odličnosti delovanja 
Izvedbene naloge: 

 usmerjenost v realizacijo izboljšav; 
 izvajanje presoj in samoevalvacij ter posledično izvajanje ukrepov za povečevanje kakovosti; 
 študente informirati o možnostih nadaljnjega kariernega razvoja na različne načine (karierni dan, 

predavanja ...); 
 usmerjenost v uspešnost in učinkovitost izobraževanja, od 100 % realizacije izobraževalnih 

programov do zavedanja pomena prehodnosti, razvoja tutorstva in pomoči študentom s 
posebnimi potrebami in pravicami, spremljanja števila diplomantov, zaposljivosti diplomantov 
itd. 

 
CILJ 3: Krepitev delovanja v lokalnem in globalnem okolju 
Izvedbene naloge: 

 ohranjanje sodelovanja z dosedanjimi delodajalci in širitev mreže z novimi; 
 povezovanje s sorodnimi šolami in podjetji v mednarodnem prostoru; 
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 ohranjanje sodelovanja z dosedanjimi nacionalnimi partnerji in širitev mreže z novimi; 
 promocija vseh dobrih praks naše šole z različnimi dogodki in objavami v medijih, referati na 

nacionalnih in mednarodnih posvetih in konferencah ter s prepoznavnimi članki v uglednih 
strokovnih revijah. 

 
CILJ 4: Rast konkurenčnosti in poslovne uspešnosti 
Izvedbene naloge: 

 povečevanje vpisa študentov v redne in izredne programe in temu ustrezna kadrovska zasedba. 
 
CILJ 5: Razvoj kadrovskega potenciala 
Izvedbene naloge: 

 uvajanje nove sodobne učne tehnologije; 
 pripravljanje in izdelovanje didaktične opreme in učil za laboratorije strokovnih predmetov; 
 spodbujanje osebnega in profesionalnega razvoja zaposlenih na različnih nivojih, tudi skozi letne 

razgovore; 
 spremljanje razvojnih dosežkov na področju stroke, individualno ter prek strokovnega aktiva 

(poudarek na timskem sodelovanju). 
 
Podrobni strateški in operativni cilji so opredeljeni v skladu z navedenimi cilji centra. 
 
Pri razvoju strategije so bile uporabljene različne metode, modeli in orodja, predvsem poglobljena SWOT 
analiza področij delovanja in izvajanja študijskih programov in teorije omejitev pri prepoznavanju 
neželenih efektov pri delovanju.  
 
Poslanstvo, vizija in vrednote VSŠ ŠC Kranj so dostopni javnosti. Objavljeni so na spletni strani VSŠ in 
dostopni na povezavi https://www.sckr.si/vss/vss-sc-kranj/vizija-in-poslanstvo.html  
 
Na osnovi vizije in poslanstva ter ob upoštevanju temeljnih vrednot je šola opredelila politiko kakovosti 
in jo zapisala v Poslovnik kakovosti VSŠ. 
 
  

https://www.sckr.si/vss/vss-sc-kranj/vizija-in-poslanstvo.html
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USMERITEV IN CILJI ZAVODA ŠC KRANJ 
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Tabela 5: Dolgoročni cilji s kazalniki in opis kazalnikov 

Vir: Pedagoško poročilo Šolskega centra Kranj za šolsko leto 2019/2020, str. 3-5 
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KRATKOROČNI CILJI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE IN NJIHOVA IZVEDBA V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 
 

Zap. 
št. 

cilja 
Dolgoročni cilj Opis kazalnikov 

Izhodiščna 
vrednost kazalnika 

Pričakovana 
vrednost 
kazalnika 

2019/2020 

Realizirana 
vrednost 
kazalnika 

2019/2020 

1. 
Krepitev razvojne 
orientiranosti VSŠ 

ŠC Kranj 

1. 
kazalnik 

1. Št. projektov VSŠ  
(M-mednarodni, D-državni) 
2. Št. aktivnosti VSŠ (D-
mednarodni, Š-šolski) 
3. Št. projektov prek MIC, v 
katerih sodelujejo naši 
predavatelji in študenti  
(M-mednarodni, D-državni, 
Š-šolski) 
 
GLEJ OPOMBE POD TABELO 

1. Št. projektov 
VSŠ (M-1) 
2. Št. aktivnosti 
VSŠ (D-3, Š-4) 
3. Št. projektov 
prek MIC, v katerih 
sodelujejo naši 
predavatelji in 
študenti (M-2,D-
2,Š-1) 

SKUPAJ 13 

1. Št. razvojnih 
projektov VSŠ  
(M-1, D-1) 
2. Št. aktivnosti 
VSŠ (D-3, Š-7) 
3. Št. razvojnih 
projektov prek 
MIC  
(M-4, D-3, Š-2) 
 

SKUPAJ 21 

1. Št. razvojnih 
projektov VSŠ   
(M-2, D-2)  
2. Št. aktivnosti 
VSŠ (D-2, Š-8)  
3. Št. razvojnih 
projektov prek 
MIC  
(M-3, D-4, Š-1)  
  

SKUPAJ 22  

2. 
kazalnik 

Število aktivnosti 
zaposlenih s prispevki na 
področju razvoja in 
inoviranja  

23 24 22 

3. 
kazalnik 

Število vključenih 
študentov v razvojne 
projekte in aktivnosti  

17 50 41 

2. 

Usmerjenost v 
razvoj odličnosti 
delovanja VSŠ ŠC 

Kranj 

1. 
kazalnik 

Število realiziranih izboljšav  3 4 2 

2. 
kazalnik 

Število presoj in 
samoevalvacij 

2 2 2 

3. 
kazalnik 

Informiramo oz. 
omogočamo predstavitve 
za študente o kariernem 
razvoju 

21 24 22 

4. 
kazalnik 

Uspešnost in učinkovitost 
izobraževanja:  
2.3.1 Realizirano 
izobraževanje v rednih 
programih 

100 % 100 % 99,51 % 

2.3.2 Realizirano 
izobraževanje v izrednih 
programih 

100 % 100 % 94,77 % 

2.3.2 Prehodnost študentov 
iz 1. v 2. letnik R in I (EKN-
gen. 19/20,ENE, INF, MEH, 
OSN-gen. 19/20, VAR) 

75 % 93 % 92,4 % 

2.3.2 Prehodnost študentov 
iz 1. v 2. letnik R in I (EKN, 
OSM, POS – starejše gen.) 

55 % 78 % 80,65 % 

2.3.3 Število študentov, ki 
so dosegli prva tri mesta na 
državnih tekmovanjih 

5 4 

2-Društvo 
vzdrževalcev 

Slovenije; 
1-CISCO 

PAcket Tracer; 
2-GS1 

2.3.4 Število diplomantov 63 74 78 

2.3.5 Število diplomantov, 
ki so prejeli pohvale in 
priznanja na podelitvi 
diplom 

Pohvale 7 
Priznanja 15 

Pohvale 8 
Priznanja 7 

Pohvale 8 
Priznanja 6 
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2.3.6 Število študentov, ki 
ima tutorja zaradi posebnih 
potreb 

8 19 16 

2.3.7 Število študentov, ki 
ima tutorja zaradi posebnih 
pravic 

23 8 6 

   
2.3.8 Zaposljivost 
diplomantov /Klub 
diplomantov*  

93 % 93 % 
Poteka na 2 

leti 

3. 

Krepitev 
delovanja VSŠ ŠC 
Kranj v lokalnem 

in globalnem 
okolju 

1. 
kazalnik 

3.1 Število dogovorov z 
delodajalci 

690 835 1026 

3.2 Število sklenjenih 
pogodb na novo 

EKN 20 
ENE 10 
INF 20 

MEH 20 
OSM 1 
POS 0 

VAR 10 

EKN 24 
ENE 13 
INF 27 

MEH 20 
OSM 3 
POS 0 
VAR 1 

EKN 21 
ENE 15 
INF 48 

MEH 17 
OSM 2 
POS 0 
VAR 2 

3.3 Število srečanj z 
delodajalci 

1 2 0 

2. 
kazalnik 

Število tujih partnerjev 15 
SKUPAJ 16 
(brez MIC) 

 
Brez MIC 4  
 

3. 
kazalnik 

Število nacionalnih 
partnerjev 

25 27 27 

4. 
kazalnik 

Število mednarodnih 
izmenjav strokovnega 
osebja in udeležencev 
izobraževalnega procesa 

2 zaposlena 
3 študenti 

ERASMUS + 
(15 notranjih 

outgoing,  
Zunanji incoming 

3 
7 študentov) 

 
Izmenjava preko 

MIC 
(3 zaposleni,  
4 študenti) 

 
SKUPAJ 

18 zaposlenih  
11 študentov 

 

ERASMUS + 
(4 izmenjave 

outgoing,  
3 študenti na 

PRI, 1 
predavatelj 
poučevanje) 

 
 
SKUPAJ  
3 študent. na 
prakso  
1 predavatelj 
na poučevanje 

5. 
kazalnik 

Skupno število objav o delu 
VSŠ v medijih in število 
nastopov predavateljev na 
posvetih, konferencah ter 
objav v strokovni literaturi 

30 33 30 

4. 

Rast 
konkurenčnosti in 

poslovne 
uspešnosti VSŠ ŠC 

Kranj 

1. 
kazalnik 

Število študentov: 
Število redno in izredno 
vpisanih študentov na dan 
1. 10. 

R – 456 
I – 136 

R – 449 
I – 142 

R – 439 
I – 136 

2.  
kazalnik 

Število študentov na 
skupno število 
predavateljev, inštruktorjev 
in laborantov (vsi – notranji 
in zunanji) 
 

8,7 9 9,67 

5. Razvoj 

kadrovskega 
1. 

kazalnik 

Povprečno število 
izobraževanj na 
zaposlenega 

2,5 2,8 2,4 
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potenciala VSŠ ŠC 

Kranj 2. 
kazalnik 

Število uspešno 
pridobljenih imenovanj na 
akreditacijski komisiji in % 
uspešnosti 

30 
100 % 

96 % 100 % 

  3.  
kazalnik 

Odstotek izvedenih letnih 
razgovorov glede na redno 
zaposlene delavce VSŠ 

100 % 100 % 100 % 

 
Tabela 6: Kratkoročni cilji v študijskem letu 2019/2020 

Opombe k Tabeli 1:  
1. Število razvojnih projektov VSŠ  

 MEDNARODNI (M-1): M-Erasmus  

 MEDNARODNI (M-1): M-Hess  

 DRŽAVNI (D-1): Projekt Vključitev in uvajanje vsebin GS1 za terciarno izobraževalno raven  

 DRŽAVNI (D-1): Prehod mladih  

 Število aktivnosti VSŠ  

 AKTIVNOST NA DRŽAVNI RAVNI (D-1): INFORMATIVA 2020 - Gospodarsko razstavišč Ljubljana;  

 AKTIVNOST NA DRŽAVNI RAVNI (D-0): Teden vseživljenjskega učenja TVU - ni bilo izvedeno zaradi korone.  

 AKTIVNOST NA DRŽAVNI RAVNI (D-1): Sodelovanje z Društvom Vzdrževalcev Slovenije.   

 AKTIVNOSTI NA ŠOLSKI RAVNI (Š-8): Uredništvo Glasila ŠC Kranj, Karierni dan, Informativni dan, Svečana 
podelitev diplom, Skupina za promocijo, Skupina za strateške usmeritve; Sodelovanje s FOV; Klub 
diplomantov.  

 Število razvojnih projektov prek MIC, v katerih so sodelovali naši predavatelji – glejte tabelo Poročilo o 
vključenosti predavateljev v projekte, ki jih je vodil MIC v 2019/20  

 MEDNARODNI (M-3): Urban Centres, CORELA, Talent Yourney,  

 DRŽAVNI (D-4): Center za svetovanje in pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske, E-polnilnice, 
MUNERA, Teden vseživljenjskega učenja - odpadlo, PAUM  

 ŠOLSKI (Š-1): CISCO - ni bilo dovolj prijav, FIT Festival  
1.2 Vir vpis v Cobiss, razvojni pogovori  
1.3  Število vključenih študentov v razvojne projekte in aktivnosti – Karierni dan, Informativni dan, Svečana 
podelitev diplom, Električni avto. V januarju 2020 je v okviru projekta Vključitev in uvajanje vsebin GS1 za 
terciarno izobraževalno raven sodelovalo 12 študentov, 2 študenta 2. letnika ekonomist so pridobili 
mednarodne certifikate GS1 – prva stopnja, Razume standarde GS1.  
2.1 Število realiziranih izboljšav: 1. Munera za 1. cikluse, vključenih je bilo 51 študentov študijsko 
leto 2019/20. 2. Nova oprema v uč. 262   
2.2 Pripravljeno samoevalvacijsko poročilo.  
2.3 Informiramo oz. omogočamo predstavitve za študente o kariernem razvoju: Karierni dan – predstavitve 
fakultet, objave ponudb za prakso, delovna mesta itd. različnih podjetij v e-učilnicah oz. v zavihku kariera na 
spletni strani.  
2.3.1 in 2.3.2 Razlika do polne realizacije v študijskem letu 2019/20 tako na rednem kot izrednem študiju, je 
posledica dolgotrajnih bolniških odsotnosti predavateljev.  
3.1 – 3.3 Število srečanj – izvedeno Srečanje z delodajalci in Karierni dan  
3.3. Število domačih partnerjev: MIZŠ, CPI, Cmepius, Skupnost Višjih strokovnih šol, Višješolska prijavna služba 
Celje, ŠR, Andragoški center, GZS, OZS, fakultete, s katerimi imamo podpisane pogodbe o sodelovanju: Visoka 
šola na Ptuju, Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring Novo 
mesto, Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled, FOV, Alma Mater Europeae, Prek projekta MUNERA 3 
sodelujemo tudi s BIC Naklo. Kot ŠC Kranj sodelujemo v konzorciju šolskih centrov, prek projekta pa z GS1 
Slovenija, ESHA.  
Sodelujemo tudi s podjetji, v katerih opravljajo naši študenti prakso, preko projekta PAUM pa z udeleženci 
številnih podjetij, ki prihajajo na izobraževanja.  

 
3.2. ERASMUS+  
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Vir: Pedagoško poročilo VSŠ ŠC Kranj za študijsko leto 2019/2020, str. 8-10 

 
Tabela in opis kazalnikov sta povzeta po Pedagoškem poročilu 2019/2020 Šolskega centra Kranj in Višje 
strokovne šole. V tem poročilu predstavljamo rezultate strukturirano po merilih NAKVIS-a za kakovost 
višjih strokovnih šol. 
 

3.2. SODELOVANJE Z DELODAJALCI 

Sodelovanje z delodajalci je potekalo predvsem v okviru podjetij, pri katerih študenti opravljajo 
praktično izobraževanje (podrobnejši opis je v poročilih o izvedbi praktičnega izobraževanja v študijskem 
letu 2019/2020). Sodelovanje je bilo v študijskem letu 2019/2020 okrnjeno, zaradi epidemije COVID-19, 
vendar se je šola trudila, da bi ohranila čim večje število sodelovanj. 
 
Izpostavimo lahko sodelovanje s podjetjem Danfoss, ki se je predstavilo na šoli v decembru 2019 in 
ponuja unikatno priložnost za sodelovanje za našimi študenti ter možnost razvijanja njihovih znanj in 
sposobnosti v podjetju s kariernim razvojem. 
 
Izvedeno je bilo tudi e-gostovanje podjetja Lotrič Meroslovje, ki so se v mesecu aprilu 2020 predstavili 
študentom programa elektroenergetika in mehatronika. 
 
V sodelovanju s podjetjem GS1 so študenti programa ekonomist imeli možnost pridobiti tudi 
mednarodni certifikat Razume standarde GS1 za 1. stopnjo. 
 
Šola je v mesecu novembru 2019 v okviru ŠC Kranj izvedla dogodek Karierni dan, kjer je sodelovalo 19 
podjetij, posebej pa so potekala še predavanja podjetij Creatim Ržišnik in Perc d.o.o., Sibo Group d.o.o. 
in CDT Group d.o.o. 
 

Podjetje Internetna stran 

BRINOX d.o.o. www.brinox.si  

DANFOSS TRATA d.o.o. https://www.danfoss.com/sl-si/  

DOMEL d.o.o. www.domel.com/sl  

ELAPHE d.o.o. www.elaphe.si  

ELEKTRO GORENJSKA d.d. https://www.elektro-gorenjska.si/  

FILC d.o.o. www.filc.si  

GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES d.o.o. https://goodyear-slovenija.si  

HIDRIA d.o.o. https://www.hidria.com/int/sl/zaposlitev/priloznosti-za-mlade/ 

HYPEX d.o.o. https://unimotion.eu/sl  

ISKRA AMS d.o.o. www.iskra-ams.si  

ISKRA d.o.o. https://www.iskra.si/  

ISKRAEMECO d.d. www.iskraemeco.com  

LASER ČEPIN d.o.o. www.laser-cepin.si  

POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. www.poclain-hydraulics.com 

RŽIŠNIK & PERC d.o.o. https://www.rzisnik-perc.si/  

SIBO G d.o.o. https://www.sibo-group.eu/sl/o-sibo-g/  

Tabela 7: Sodelujoča podjetja na Kariernem dnevu 

Tradicionalni Strokovni posvet z delodajalci v študijskem letu 2019/2020 ni bil izveden, zaradi 
epidemioloških razmer COVID-19. 
 
Vir: Povzeto po Pedagoško poročilo VSŠ ŠC Kranj za študijsko leto 2019/2020, str. 71, 75, 76, 78, 92 
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3.3. SODELOVANJE Z DIPLOMANTI 

Izvedena je bila anketa (Impletum) za diplomante po diplomskem izpitu. Rezultati so predstavljeni v 
točki 4.10.7.  
 
Anketa o zaposljivosti diplomantov v študijskem letu 2019/2020 je bila izvedena preko aplikacije 1nka. 
Analiza ankete je bila narejena v okviru diplomske naloge študentke programa ekonomist z naslovom 
˝Analiza zaposljivosti diplomantov VSŠ ŠC Kranj s primerjavo zaposljivosti diplomantov višjih šol v 
Sloveniji˝. 
 
Vir: Povzeto po Pedagoško poročilo VSŠ ŠC Kranj za študijsko leto 2019/2020, str. 59 

 

3.3.1. Klub diplomantov 

Klub diplomantov bivšega TŠC Kranj je bil uradno ustanovljen 9. 6. 2011 na 3. podelitvi diplom 
študentom programov informatika in mehatronika, Klub diplomantov bivšega ESIC pa na 1. svečani 
podelitvi diplom študentom programa ekonomist in poslovni sekretar, 20. 11. 2012. 

Po združitvi obeh šol se imenuje Klub diplomantov. 
 
V študijskem letu 2019/2020 ni bilo izvedenih posebnih aktivnosti, zaradi razmer COVID-19. 
 
 
Vir: Pedagoško poročilo VSŠ 2018/2019, str. 95.   
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4. DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

4.1. DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V SKLADU S POSLANSTVOM IN VIZIJO 
RAZVOJA ŠOLE 

Izobraževalni in strokovni cilji ter strategija delovanja in razvoja šole in študijskih programov so razvidni 
iz LDN za 2019/2020, kakor tudi načrti in predvideni načini za uresničevanje postavljenih ciljev na osnovi 
vizije, poslanstva in vrednot VSŠ skladno z njeno dejavnostjo, ter v krogu vodstva in skupine za strateške 
usmeritve izdelan dolgoročnega razvojnega načrta šole. Realizacija ciljev je razvidna iz Pedagoškega 
poročila za 2019/2020.  
 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ je tudi v študijskem letu 2019/2020 izvajala 
aktivnosti kot so zapisane že v Uvodu, poleg tega je povzela ugotovitve o izvajanju izobraževalnega 
procesa in delovanje višje šole ter izboljšave v zvezi s sistemom kakovosti in delom komisije. 
 
V januarju 2017 je iz komisije izstopila predsednica komisije dr. Marjeta Pučko, katero je nadomestil 
mag. Roman Rehberger in od 1. decembra 2019 sta namesto dosedanjih članov, predstavnikov 
študentov, Denisa Delića in Roberta Noča, nova člana komisije Luka Krašovec, redni študent, 1. letnik, 
program varovanje in Irena Tavčar, redni študent, 1. letnik, program ekonomija. 
 
Z dnem 30. 9. 2020 je članstvo prenehalo ga. Mariji Šubic, zaradi upokojitve in ga. Jelki Bajželj, zaradi 
osebnih razlogov. Izvoljena sta bila nova člana in sicer ga. Alenka Luštrek in g. Štefan Žun. 
 
Sestava komisije  

Predsednik: Roman Rehberger (od januarja 2017 dalje) 
Člani – predavatelji do septembra 2020 dalje: Primož Kurent, Alenka Luštrek, Viktor Stare, Štefan Žun. 
Člani – študenti: Luka Krašovec, Irena Tavčar 
Redno sodelujoči v aktivnostih komisije: mag. Lidija Grmek Zupanc – ravnateljica, Mateja Demšar – 
referentka 
  
 

4.2. SODELOVANJE ZAPOSLENIH IN ŠTUDENTOV V OKVIRU DELOVANJA VIŠJE 
STROKOVNE ŠOLE 

Vodstvo VSŠ sproti seznanja zaposlene in študente s svojimi odločitvami ter je nosilec odgovornosti za 
kakovost in razvoj VSŠ. Zaposlene seznanja na sejah predavateljskega zbora, sestankih strokovnih 
aktivov, zaposlene in študente tudi na spletnih straneh šole, predvsem pa v spletnih učilnicah in e-
zbornici. Veliko je tudi kontaktov preko elektronske pošte, telefona in osebnih obiskov.  
 
Zaposleni sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev s področja izobraževalnih, razvojnih in 
strokovnih dejavnosti. Pobude za spremembe lahko dajejo vsi zaposleni, študentje in ostali, ki sodelujejo 
pri delovanju VSŠ (delodajalci, mentorji…). Odločitve se oblikujejo na sejah sveta zavoda, strateškega 
sveta, predavateljskega zbora, sejah študijske komisije, sestankih aktivov, sestankih komisije za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Za namen postavitve in posodobitve strateških ciljev in usmeritev 
je bila ustanovljena Skupina za strateške usmeritve. Sprejemajo se v skladu z zakoni in internimi akti.  
 
Študenti sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev s področja izobraževalnih dejavnosti (izbira 
modulov in predmetov), razvojnih (svet zavoda in strateški svet, komisija za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti), strokovnih (mnenja študentov za imenovanje predavateljev, izdelava diplomskih del, 
anketiranje) in obštudijskih dejavnostih (tekmovanja, promocija, tečaji). Pobude za spremembe lahko 
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dajejo vsi študenti in zaposleni (pisno, elektronsko, osebno, v skrinjico pred referatom ali v e-nabiralnik 
VSŠ, uveden v oktobru 2013). Na VSŠ deluje Študentski svet.  
 

4.3. SODELOVANJE ŠOLE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 

VSŠ redno strokovno in razvojno sodeluje z drugimi višjimi strokovnimi šolami oziroma drugimi 
strokovnimi organizacijami (npr. zbornice, strokovna združenja, društva, ministrstva, fakultete, podjetja). 
 
VSŠ je v letu 2019/2020 nadaljevala sodelovanje z institucijami na regionalni, državni in mednarodni 
ravni. Vzdrževala je sodelovanje z drugimi višješolskimi zavodi, s podjetji, organizacijami in strokovnimi 
združenji ter drugimi zainteresiranimi udeleženci v okolju: 
 

 v okviru praktičnega izobraževanja za študente je šola sodelovala s podjetji v lokalnem in 
regionalnem okolju;  

 sodelovanje s podjetji za razvoj učil v Medpodjetniškem izobraževalnem centru ŠC Kranj;  

 v okviru promocije poklicev aktivno sodelovanje pri predstavitvi višje šole dijakom zaključnih 
letnikov ŠC Kranj in ostalih srednjih šol;  

 sodelovanje z regionalnim zavodom RRA Gorenjske,  

 aktivno sodelovanje v dejavnostih, ki jih vodi MIC (promocija, oblikovanje vsebin specialističnih 
treningov in seminarjev za zaposlene iz podjetij, priprava podlag za verifikacijo študijskih mest v 
višjem strokovnem izobraževanju …).  

 
V študijskem letu 2019/2020 je VSŠ podpisala 105 novih pogodb o izvajanju PRI oziroma dogovorov o 
sodelovanju v lokalnem in širšem okolju, kar je precej večje število kot v preteklih študijskih letih, 
predvsem je viden porast v programu informatika. V mrežo podjetij, s katerimi sodeluje VSŠ pri izvajanju 
PRI študentov, je tako vključenih 1.026 organizacij in podjetij. 
 
  
Vir: Pedagoško poročilo VSŠ ŠC Kranj za študijsko leto 2019/2020, str. 70, 92.  

 

4.4. STROKOVNO DELO IN IZOBRAŽEVANJE 

Na VSŠ je strokovno delo vpeto v izobraževalni proces. Načrtovano je na individualni ravni v razvojnih 
pogovorih in načrtu izvedbe predmeta, v okviru načrta dela strokovnih aktivov ter dejavnosti, ki se 
ustanavljajo posebej v ta namen (projektno delo). Na navedenih ravneh se tudi spremlja. 
 
Strokovni dosežki predavateljev in udeležba na izobraževanjih so razvidni iz samoevalvacijskih poročil 
predavateljev, poročil strokovnih aktivov, projektnih poročil in pedagoškega poročila. 
 
 

4.5. STROKOVNA DEJAVNOST 

4.5.1. Izvajanje strokovne dejavnosti v skladu s strateškim načrtom 

VSŠ strokovno dejavnost izvaja v skladu z zastavljenimi cilji, kar je razvidno iz letnega delovnega načrta in 
pedagoškega poročila. Strateški cilji VSŠ v okviru strateških usmeritev ŠC Kranj so bili določeni z 
dokumentom Strategija razvoja Višje strokovne šole ŠC Kranj, ki je bil potrjen leta 2014 ter posodobljen 
v letu 2017. Ustanovljena je bila Skupina za strateške usmeritve, ki je pričela s pripravo strategije razvoja 
za prihodnje obdobje 2020-2025. Priprava strategije je bila prvič obravnavana na seji Strateškega sveta 
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30. 5. 2019, nato še 1. 7. 2019, nadaljevanje pa je sledilo v študijskem letu 2019/2020. Dolgoročni 
razvojni program Višje strokovne šole ŠC Kranj za obdobje 2020-2025 je bil sprejet na 11. redni seji PZ 
VSŠ, dne 28. 1. 2020, Strateški svet ga je sprejel na 6. korespondenčni seji, dne 29. 5. 2020, Svet zavoda 
pa na 16. korespondenčni seji, dne 8. 6. 2020. 
 

4.5.2. Spodbujanje zaposlenih za objavljanje strokovnega dela 

Vodstvo VSŠ zaposlene spodbuja in jih redno z e-pošto tudi obvešča o novostih in možnostih za 
sodelovanje, objavljanje.  
Informacije o objavah so dostopne v sistemu COBISS. 

4.5.3. Povezovanje zaposlenih z gospodarstvom in negospodarstvom 

Zaposleni se na področju strokovne dejavnosti z gospodarstvom povezujejo v okviru sejmov, 
usposabljanj, delavnic in tudi z negospodarstvom: s Skupnostjo VSŠ, MIKZŠ, CPI in ZRSŠ, kar je vse 
razvidno iz poročil o izobraževanjih. Več aktivnosti za sistematično razvijanje povezav z gospodarstvom 
se je pričelo izvajati v študijskem letu 2015/2016 z ustanovitvijo združenja Konektor. 
 
Združenje Konektor pomeni aktivno sodelovanje s podjetji in organizacijami v lokalnem in širšem okolju. 
Dogovor je bil podpisan najprej 16. 11. 2015 s 24 podjetji ter 30. 11. 2017 še s 5 novimi podjetji. Vsega 
skupaj Konektor skupaj s ŠC Kranj vsebuje 30 članov, ki so pomembna vez med javnim sektorjem in 
gospodarstvom. Takšno sodelovanje pomeni boljši pretok znanja med partnerji in izmenjava informacij, 
sodelovanje pri skupnih projektih, izboljšanje aktivnosti na področju izobraževanja in razvijanje novih 
izobraževalnih programov za potrebe delodajalcev, pridobivanje znanja na visokotehnološki opremi.  
 
(Povzeto po Šolski center Kranj, http://www.sckr.si/tsc/zdruzenje-konektor.html) 
 

4.5.4. Načrtovanje strokovnega dela 

Predavatelji se običajno odločajo za udeležbo na razpisanih izobraževanjih po lastnem interesu in v 
skladu s pridobivanjem dodatnih kompetenc. Odobritev izobraževanj s strani vodstva je v skladu s 
planiranimi izobraževanji, LDN ter nacionalnimi in evropskimi usmeritvami. Tematika je vključena tudi v 
letni razgovor s predavateljem. V študijskem letu 2019/2020 je bilo opravljenih 21 letnih razvojnih 
razgovorov z notranje zaposlenimi (vsi notranji predavatelji in laborant). Ker zunanji predavatelji niso 
vezani na Zakon o javnih uslužbencih, zanje ta pogovor ni obvezen. 
 
Zaželeno pa je, da se z njimi pogovorimo o področjih njihovega dela in o morebitnih težavah. V tem 
smislu sem opravila 2 strukturirana letna delovna razgovora, o čemer obstajata tudi zapisnika. Več 
neuradnih delnih razgovorov z zunanjimi predavatelji pa opravljam sproti, ob srečanju na šoli ali ob 
njihovem prihodu v referat.  
 
Vsak predavatelj, ki je prišel na letni delovni razgovor, je pred tem že izpolnil Poročilo o opravljenem 
pedagoškem, strokovnem in razvojnem delu predavatelja/strokovnega delavca. Poleg podatkov o 
strokovnem delu, ki so zapisani v tabelah, pa smo se na letnih razvojnih pogovorih še največ pogovarjali 
o tekočih in bodočih projektih, o strokovnih ekskurzijah v podjetja, ki so jih že izvedli ali pa jih še 
nameravajo, ter o sodelovanju v programu ERASMUS +.  
Strokovno se predavatelji vključujejo tudi v projektno delo glede na ožje področje njihovih strokovnih 
kompetenc. 
 
Vir: Pedagoško poročilo VSŠ ŠC Kranj za študijsko leto 2019/2020, str. 98.  

 

http://www.sckr.si/tsc/zdruzenje-konektor.html
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4.5.5. Rezultati strokovnega dela 

Rezultati strokovnega dela (članki, aktivna udeležba na konferencah, projektna poročila) so objavljeni v 
strokovnih revijah, zbornikih konferenc ter internih dokumentih VSŠ in ŠC Kranj. Podatki o objavah se 
vodijo v sistemu COBISS, evidenca strokovnih člankov in udeležbe na konferencah je bila uvedena tudi v 
e-zbornici. 
 

4.5.6. Evidenca strokovnega dela 

Strokovno delo, vezano na izobraževanje, je evidentirano v obliki samoevalvacijskih poročil 
predavateljev, poročil strokovnih aktivov ravnateljici, projektnih poročil in ter zbirno v pedagoškem 
poročilu. 

 

4.5.7. Gostujoči predavatelji 

V študijskem letu 2019/2020 je bilo na šoli izvedenih 5 predavanj v okviru Šolskega centra Kranj (Tabela 
8). Število gostujočih predavateljev v študijskem letu 2016/2017 je bilo 4, v študijskem letu 2017/2018 
jih je bilo 9, v študijskem letu 2018/2019 je bilo 8 predavateljev, medtem ko jih je bilo v študijskem letu 
2019/2020 samo 5, kar pomeni, da je trend gostujočih predavateljev upadel. Večinski razlog za upad je 
bila epidemija Covid-19, ki se je pričela 13. 3. 2020 in trajala do poletnih počitnic. 

  
Predmet, program, 
dogodek 

Datum  Gostujoči predavatelj  Tema  Podjetje, ustanova  

ENE, 1. letnik 9. 12. 2019 Alenka Terbovec Ocenjevanje dela 
zmožnosti pri 
odvisnosti od 
alkohola in drog 

Zdravstveno-vzgojni 
center, ZD Kranj  

MEH, 2. letnik  16. 12. 2019 Darja Kržišnik  Predstavitev 
podjetja, 
možnosti za 
prakso, počitniško 
delo ali zaposlitev  

Danfoss Trata, d. o. o.  

EKN, 2. letnik, Kom  
 

17. 12. 2019 Matjaž Martini Standardi GS1 GS1 Slovenija  

INF, 1. letnik, RKO  8. 1. 2020 Dr. Mark Umberger Koncept 
pametnega doma, 
tehnologije, 
standardi in 
protokoli 

Entia d.o.o. 

EKN, 1. letnik, EKO 
 

24. 1. 2020 Marta Rozman  Finance po 
domače  

Tim Valores d.o.o. 

 
Tabela 8: Predstavljeni gostujoči predavatelji na VSŠ, ŠC Kranj 

Vir: Povzeto po Pedagoškem poročilu VSŠ 2019/2020, str. 93. 

 
 

4.5.8. Projekti v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra ŠC Kranj 

V projekte v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra ŠC Kranj so vključeni tudi predavatelji 
Višje strokovne šole ŠC Kranj, kar je razvidno iz Tabele 9. Projektno dokumentacijo in poročila hrani MIC. 
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V študijskem letu 2019/2020 je potekalo 11 projektov. V primerjavi s študijskim letom 2018/2019, ko je 
potekalo 16 projektov je viden upad sodelovanja višje šole v projektih. V študijskem letu 2017/2018 je 
potekalo 9 projektov, v študijskem letu 2016/2017 pa 11 projektov.  
 
Zap. 
št.  

Projekt Ime in priimek 
predavateljev 

Predvid. 
sodel. 
študentov 

Rang  Čas trajanja  Partner(ji)  

1.  Center za svetovanje 
in pridobivanje 
temeljnih kompetenc 
Gorenjske  

Sašo Bizant,  
Sašo Stanojev, 
Gabrijela Krajnc 

Ne Nacion.  2016-2022 LU Jesenice, 
Biotehnični center 
Naklo, LU Kranj, LU 
Škofja Loka  

2.  CISCO akademija  Gabrijela Krajnc Da Šolski Vsako leto  CISCO akademija 
3.  CORELA  Srećko Simović Da Mednar.  2018 do 2020 SETUGS »Mihajlo 

Pupin« Skopje; DTK 
Smart-Tech Skopje; 
Univerza v Mariboru 
in Tehnička škola 
Ruđera Boškovića 
Vinkovici. 

4.  E-polnilnice  Srećko Simović, 
Primož Kurent  

Da Nacion.  2020 Inštitut Metron, 
Češnjica pri Kropi 

5.  FIT Festival  Sašo Stanojev, 
Viktor Stare  

Učenci OŠ Šolski  Od 2016 naprej Mestna občina 
Kranj, Openlab 
(Fakulteta za 
elektrotehniko) 

6.  Inovativni oddelek  Sašo Stanojev  Dijaki  Nacion.  Od 2016 naprej Microsoft  
7.  MEPI  Gabrijela Krajnc Da Mednar.  Vsako leto  BritishCouncil 
8.  MUNERA  Sašo Stanojev, 

Marija Šubic 
Ne  Nacional.  1. 6. 2018 – 31. 

10. 2022 
Šolski center Nova 
Gorica – vodilni 
partner;  
Šolski center Celje; 
Šolski center Novo 
mesto; Šolski center 
Ptuj.  

9.  Teden vseživljenjskega 
učenja 

Alenka Grmek  Da Nacion.  Vsako leto  Andragoški center 
Republike Slovenije 

10.  Urban Centres Lidija Grmek 
Zupanc  

Ne Mednar. 1. 12. 2017 do 
29. 2. 2020 

Hordaland 
fylkeskommune, 
Bergen Norveška 
vodilni partner; 
sodelujejo še 
partnerji iz Belgije, 
Italije, Španije ter  
BSC Slovenija. 

11.  Usposabljanje 
mentorjev za izvajanje 
praktičnega 
usposabljanja z delom 
po IP za pridobitev 
izobrazbe 

Sašo Stanojev, 
Branka Balantič, 
Branka Jarc 
Kovačič, Alenka 
Grmek, Jelka 
Bajželj, Viktor 
Stare, Lidija 
Grmek Zupanc 

Ne Nacion. 2016-2021 MIZŠ 

 
Tabela 9: Projekti v okviru MIC –a (povzeto po Pedagoškem poročilu VSŠ za 2019/2020, str. 91) 
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4.5.9. Analiza študentskih anket 

VSŠ z anketami vsakoletno zbira in analizira zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim procesom. 
Podatki o rezultatih anket so prikazani posebej za programe Mehatronika, Informatika, 
Elektroenergetika in Varovanje ter posebej za program Ekonomist, Poslovni sekretar, Organizator 
socialne mreže, ker ima VSŠ ŠC Kranj še vedno ločeni Evidenci VSŠ podatkov za študente. 

Anketo o šoli in študijskem procesu je v programih Ekonomist, Poslovni sekretar in Organizator socialne 
mreže sta izpolnila le 2 študenta (enako tudi preteklo študijsko leto), v programih Mehatronika, 
Informatika, Elektroenergetika in Varovanje pa 53 študentov. 

Pri slednji skupini študijskih programov smo zaznali zmanjšanje zadovoljstva z urnikom referata, 
povečanje pa pri praktičnem izobraževanju ter delu osebja v referatu. 

Za interpretacijo rezultatov in osnovni nabor ukrepov za povečevanje zadovoljstva študentov v 
kategorijah z nižjo oceno je potrebna obravnava rezultatov v okviru komisije za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti VSŠ ter seznanitev vodstva na podlagi že izdelane podrobnejše analize. Kot 
navedeno v poglavju 6.6, je bila odzivnost pri tej anketi zelo nizka, zato je vprašljiva reprezentativnost 
rezultatov. 

Podatki za programe Ekonomist, Organizator socialne mreže, Poslovni sekretar 
Rezultati prikazani v Grafu 19 kažejo, da so študenti s študijem in šolo v povprečju zadovoljni in je trend 
ostal enak na programih Ekonomist, Poslovni sekretar in Organizator socialne mreže, saj znaša 
povprečna ocena 5 (izpolnjena le 2 anketna vprašalnika) (v študijskem letu 2018/2019  - 5, v študijskem 
letu 2017/2018 - 4,19, v študijskem letu 2016/2017 - 4,56 v študijskem letu 2015/2016 - 4,32, v 
študijskem letu 2014/2015 - 4,23, v študijskem letu 2013/2014 - 4,18 in v študijskem letu 2012/2013 – 
4,47).  
 
Odlično so ocenili Pomoč v knjižnici, saj znaša povprečna ocena 5 (v študijskem letu 2018/2019  - 5, v 
študijskem letu 2017/2018 - 4,63, v študijskem letu 2016/2017 4,75, v študijskem letu 2015/2016 - 4,67 
in v študijskem letu 2014/2015 - 4,3). 
Odlično so ocenili tudi Dostopnost informacij z oceno 5 (v študijskem letu 2018/2019  - 5, v študijskem 
letu 2017/2018 - 4,52, v študijskem letu 2016/2017 4,78 v študijskem letu 2015/2016 - 4,5 in v 
študijskem letu 2014/2015 - 4,08).  
Odlično so ocenili Ustreznost čitalnice, ki je ocenjeno z oceno 5 (v študijskem letu 2018/2019  - 5, v 
študijskem letu 2017/2018 - 4,46, v študijskem letu 2016/2017 4,33 v študijskem letu 2015/2016 - 4,67 
in v študijskem letu 2014/2015 - 4,3). 
Odlično so ocenili Uradne ure referata z oceno 5 (v študijskem letu 2018/2019  - 5, v študijskem letu 
2017/2018 -3,59, kar je povečano glede na pretekla študijska leta, v študijskem letu 2016/2017 4,17 v 
študijskem letu 2015/2016 – 3,71 in v študijskem letu 2014/2015 – 3,77). 
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Graf 1: Zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim procesom za programe Ekonomist, Poslovni sekretar in 

Organizator socialne mreže 2019/2020 

 

 
Graf 2: Zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim procesom za programe Ekonomist, Poslovni sekretar in 

Organizator socialne mreže 2018/2019 

 

 
Anketa o šoli in študijskem procesu – programi Ekonomist, Poslovni sekretar, Organizator socialne mreže – primerjava študijskih 

let 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Dostopnost informacij 4,08 4,50 4,78 4,52 5 5 

Obveščanje o spremembah  4,08 4,33 4,56 4,24 5 5 

Ustreznost prostorov 4,23 4,29 4,61 4,04 5 5 

Možnost uporabe interneta 4,31 4,29 4,78 4,33 5 5 

Ustreznost spletne strani 4,08 4,29 4,67 4,16 5 5 

Ustreznost urnika 3,54 3,57 4,39 3,96 5 5 

Dostopnost literature in baz 4,50 4,50 4,44 4,21 5 5 
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podatkov 

Pomoč v knjižnici 4,44 4,60 4,75 4,63 5 5 

Ustreznost čitalnice 4,30 4,67 4,33 4,46 5 5 

Tutorstvo, svetovanje 4,33 4,33 4,50 4,21 5 5 

Uradne ure referata 3,77 3,71 4,17 3,59 5 5 

Delo osebja v referatu  4,23 4,00 4,33 3,96 5 5 

Projekti in izmenjave 4,18 4,50 4,50 4,18 5 5 

Organizacija PRI 4,54 4,57 4,78 4,30 5 5 

Delovne izkušnje PRI 4,42 4,57 4,61 4,40 5 5 

Spremljanje PRI 4,67 4,43 4,67 4,27 5 5 

Izpolnitev pričakovanj 4,15 4,29 4,67 3,82 5 5 

Zadovoljstvo v celoti 4,23 4,32 4,56 4,19 5 5 

Tabela 10: Analiza ankete o šoli in študijskem procesu za programe Ekonomist, Poslovni sekretar, Organizator 
socialne mreže 

 
Podatki za programe Mehatronika, Informatika, Elektroenergetika, Varovanje 
V Grafu 24 v programih Mehatronika, Informatika, Elektroenergetika in Varovanje so tudi tu študenti v 
povprečju precej zadovoljni, saj znaša povprečna ocena 4,20, kar je več kot v študijskem letu 2018/2019 
– 4,15, v študijskem letu 2017/2018 - 4,25, v študijskem letu 2016/2017 – 4,04, v študijskem letu 
2015/2016 - 4,21, v študijskem letu 2014/2015 - 4,06 in v študijskem letu 2013/2014 – 3,97).  
 
Najbolje so ocenili Pomoč v knjižnici – 4,43 (v študijskem letu 2018/2019 - 4,55, v študijskem letu 
2017/2018 - 4,67, v študijskem letu 2016/2017 - 4,44 v študijskem letu 2015/2016 - 4,63 in v študijskem 
letu 2014/2015 - 4,53). 
Na drugem mestu je Spremljanje PRI - 4,4 (v študijskem letu 2018/2019 - 4,29, v študijskem letu 
2017/2018 - 4,21, v študijskem letu 2016/2017 - 4,20 v študijskem letu 2015/2016 - 4,21 in v študijskem 
letu 2014/2015 - 4,06). 
Zelo dobro so ocenili Delovne izkušnje PRI – 4,37 (v študijskem letu 2018/2019 - 4,42, v študijskem letu 
2017/2018 4,32, v študijskem letu 2016/2017 - 4,28 v študijskem letu 2015/2016 - 4,60 in v študijskem 
letu 2014/2015 - 4,46).  
Sledi Ustreznost čitalnice, ki je ocenjeno z oceno  - 4,32 (v študijskem letu 2018/2019 - 4,41, v 
študijskem letu 2017/2018 - 4,49, v študijskem letu 2016/2017 - 4,12 v študijskem letu 2015/2016 - 4,4, 
v študijskem letu 2014/2015 - 4,04). 
 
Najslabše so ocenili Ustreznost spletne strani z oceno 3,83, kar je slabše glede na pretekla študijska leta 
(v študijskem letu 2018/2019 – 3,92, v študijskem letu 2017/2018 – 4,11, v študijskem letu 2016/2017 – 
4,05 v študijskem letu 2015/2016 – 4,05 in v študijskem letu 2014/2015 – 3,79). 
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Graf 3: Zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim procesom za programe Mehatronika, Informatika, 

Elektroenergetika in Varovanje 

 

 
 

Graf 4: Zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim procesom za programe Mehatronika, Informatika, 

Elektroenergetika in Varovanje 

 
 
Zadovoljstvo s šolo in študijskim procesom - programi Mehatronika, Informatika, Elektroenergetika, Varovanje – primerjava 

študijskih let 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Dostopnost informacij 4,20 4,28 4,26 4,40 4,13 4,26 

Obveščanje o spremembah  3,95 3,97 3,94 4,32 3,91 4,12 

Ustreznost prostorov 4,09 4,15 4,28 4,26 4,13 4,11 
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4,19 4,13 
4,27 

4,42 
4,29 

3,96 

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

2018/2019 
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Možnost uporabe interneta 4,03 4,16 4,07 4,54 4,19 4,22 

Ustreznost spletne strani 3,79 4,05 4,05 4,13 3,92 3,83 

Ustreznost urnika 3,11 3,89 3,98 4,15 3,94 4,19 

Dostopnost literature in baz 
podatkov 4,10 4,24 

4,06 4,40 4,27 4,30 

Pomoč v knjižnici 4,53 4,63 4,44 4,67 4,55 4,43 

Ustreznost čitalnice 4,04 4,40 4,12 4,49 4,41 4,32 

Tutorstvo, svetovanje 3,89 4,07 3,81 3,97 4,14 4,12 

Uradne ure referata 3,91 3,85 3,67 3,70 3,81 4,00 

Delo osebja v referatu  4,24 4,26 4,02 4,17 4,19 4,31 

Projekti in izmenjave 4,11 4,20 3,62 4,20 4,13 4,27 

Organizacija PRI 4,37 4,24 4,04 4,27 4,27 4,28 

Delovne izkušnje PRI 4,46 4,60 4,28 4,32 4,42 4,37 

Spremljanje PRI 4,28 4,37 4,20 4,21 4,29 4,40 

Izpolnitev pričakovanj 3,97 4,15 3,84 4,13 3,96 3,96 

Zadovoljstvo v celoti 4,06 4,21 4,04 4,25 4,15 4,20 

Tabela 11: Analiza ankete o šoli in študijskem procesu za programe Mehatronika, Informatika, Elektroenergetika, 
Varovanje 

 

4.5.5.1. Mnenje študentov o pozitivnih in slabih strani ter izboljšav v študijskem procesu 

Za študijsko leto 2019/2020 predstavnika študentov v Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
nista podala konkretnih pripomb glede pozitivnih/slabih strani ter izboljšav. Na KK sta podala mnenje, 
izhajajoč iz njunih razgovorov s kolegi študenti, da so le-ti na splošno zadovoljni s potekom študija in 
delom predavateljev, kar izkazujejo tudi ankete, v kolikor pa se pojavijo težave ali problemi, pa jih 
rešujejo z vodstvom (individualno). Z ažurnostjo in rezultati reševanja posameznih zadev so zadovoljni. 

4.5.10. Analiza kazalnikov za diplomante 

Podatki za programe Ekonomist, Organizator socialne mreže, Poslovni sekretar – vpis v 1. letnik/ciklus 
do študijskega leta 2018/2019 
 

Kazalnik 

Študijsko leto 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Št. vpisnih mest na 
enega diplomanta 0,00 0,00 4,59 11,05 12,35 13,13 16,67 8,33 8,33 16,67 

Delež diplomantov 
glede na vpis pred 
dvema letoma 

- 14,17 % 32,46 % 18,27 % 13,49 % 14,68 
18,18 % 43,64 % 40,00 % 23,53 % 

Povprečna ocena 
opravljenih diplom  10,00 9,72 9,30 9,47 9,41 8,94 9,50 9,38 9,33 9,17 

Delež študentov, ki so 
diplomirali v rednem 
roku – redni 

- 8,33 % 11,63 % 1,25 % 1,20 % 0,00 % 0,00 % 5,88% 1,92 % 0,00 % 

Delež študentov, ki so 
diplomirali v rednem 
roku – izredni 

- 9,09 % 10,71 % 12,50 % 4,65 % 16,67 % 11,11 % 75,00% 12,50 % 16,67 % 

Tabela 12: Analiza diplomantov – programi Ekonomist, Organizator socialne mreže, Poslovni sekretar – vpis v 1. 
letnik/ciklus do študijskega leta 2018/2019 
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Podatki za programe Mehatronika, Informatika, Elektroenergetika, Varovanje ter Ekonomist in 
Organizator socialne mreže – vpis v 1. letnik/ciklus od študijskega leta 2019/2020 dalje 

Kazalnik 

Študijsko leto 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Št. vpisnih mest na 
enega diplomanta 3,46 6,86 13,20 10,83 9,51 8,30 7,96 6,19 5,91 7,66 

Delež diplomantov 
glede na vpis pred 
dvema letoma 33,33 % 23,08 % 12,50 % 14,63 % 20,81 % 17,03 % 19,76 % 26,69 % 29,73 % 37,56 % 

Povprečna ocena 
opravljenih diplom  9,23 9,06 8,92 9,33 9,46 9,38 9,55 9,29 9,47 9,40 

Delež študentov, ki so 
diplomirali v rednem 
roku – redni 1,31 % 0,00% 0,65 % 0,52 % 0,00 % 0,47 % 0,00 % 0,53 % 5,75 % 1,23 % 

Delež študentov, ki so 
diplomirali v rednem 
roku – izredni 7,78 % 1,96 % 0,00 % 16,67 % 5,88 % 6,35 % 3,64 % 6,38 % 6,25 % 4,76 % 

Tabela 13: Analiza diplomantov – programi Elektroenergetika, Informatika, Mehatronika ter Ekonomist in 
Organizator socialne mreže – vpis od študijskega leta 2019/2020 dalje 

V Tabelah 40 in 41 Analiza diplomantov je po programih prikazana analiza diplomantov in sicer število 
vpisnih mest na enega diplomanta, deleže diplomantov glede na vpis pred dvema letoma, povprečna 
ocena opravljenih diplom, delež rednih in izrednih študentov, ki so diplomirali v rednem roku. Razvidno 
je, da se je povprečna ocena diplom v programih Elektroenergetika, Informatika, Mehatronika in 
Varovanje povečala zmanjšala, prav tako tudi v programih ekonomist, organizator socialne mreže in 
poslovni sekretar. Delež rednih in izrednih študentov, ki naj bi diplomirali v rednem roku je v primerjavi s 
preteklim študijskim letom je v programih Elektroenergetika, Informatika, Mehatronika in Varovanje v 
povprečju zmanjšal, razen v programih Ekonomist, Organizator socialne mreže in Poslovni sekretar v 
izrednem roku je v porastu.  
 
Trend končanja študija v rednem roku se je v primerjavi z zadnjim študijskim letom močno zmanjšal. V 
študijskem letu 2018/2019 je bil razlog povišanja nadaljevanje študija, kar pa za študijsko leto 
2019/2020 ne moremo reči. Predvideva se, da so razlog takšnega upada epidemiološke razmere 
korona virusa – Covid-19. 
 

4.5.11. Sodelovanje s študenti in diplomanti 

Organizirano je anketiranje študentov in izvajanje drugih instrumentov merjenja kakovosti: 

 o izvedbi in organiziranosti študijskih programov v celoti, 

 pedagoški izvedbi predmetov, 

 kakovosti storitev strokovnih oz. podpornih služb. 
 
Anketiranje študentov ob diplomiranju 
V študijskem letu 2019/2020 ni bila izvedena anketa o zadovoljstvu diplomantov. Anketa diplomatov ob 
diplomiranju je bila izvedena v študijskem letu 2019/2020 na katero je odgovorilo 60 diplomantov 
(podatki so prikazani skupno za vse študijske programe). Prikazani so rezultati o zadovoljstvu z izvedbo 
študijskega programa in s pridobljenim znanjem, veščinami in kompetencami. Večina diplomantov je z 
izvedbo študijskega programa zadovoljnih 36 (60 %), 7 % (4) jih je delno zadovoljnih in 33 % (20) 
popolnoma zadovoljnih. V primerjavi s preteklim študijskim letom je delež delno zadovoljnih 
diplomantov ostal enak, povečal se je delež diplomantov sem zadovoljen s pridobljenimi veščinami in 
znanji in zmanjšal popolnoma sem zadovoljen. Tu je trend negativen. 
Pozitiven trend se je pokazal pri odgovoru ˝sploh nisem zadovoljen/na˝ in »Nisem zadovoljen«. saj nihče 
od diplomantov ni podal takšnega odgovora. 
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Graf 5: Zadovoljstvo diplomantov z izvedbo študijskega programa ob diplomiranju v študijskem letu 2019/2020 

 
 

 
 

Graf 6: Zadovoljstvo diplomantov z izvedbo študijskega programa ob diplomiranju v študijskem letu 2018/2019 

Večina diplomantov je zadovoljnih s pridobljenimi veščinami/znanjem 37 (61 %), 7 % (4) jih je delno 
zadovoljnih in 20 % (12) popolnoma zadovoljnih. V primerjavi s preteklim študijskim letom se je delež 
delno zadovoljnih diplomantov povečal 18 % (11), povečal se je delež diplomantov sem zadovoljen s 
pridobljenimi veščinami in znanji in zmanjšal popolnoma sem zadovoljen. Tu je trend negativen. 
Negativen trend se je pokazal pri odgovoru ˝sploh nisem zadovoljen/na˝  1 %. Nihče od diplomantov ni 
podal odgovora »Nisem zadovoljen«. 

 

 

0 0 

3 

22 

15 

0

5

10

15

20

25

Sploh nisem
zadovoljen/na

Nisem
zadovoljen/na

Delno sem
zadovoljen/na

Sem zadovoljen/na Popolnoma sem
zadovoljen/na

Zadovoljstvo z izvedbo študijskega programa 



Stran 31 od 119 
 

 
Graf 7: Zadovoljstvo diplomantov s pridobljenim znanjem in veščinami/kompetencami v 

študijskem letu 2019/2020 

 

 
Graf 8: Zadovoljstvo diplomantov s pridobljenim znanjem in veščinami/kompetencami v študijskem letu 2018/2019 

 
Anketiranje o zaposljivosti 
V študijskem letu 2018/2019 ni bila izvedena anketa o zaposljivosti diplomantov. Anketa o zaposljivosti 
diplomantov v študijskem letu 2019/2020 je bila izvedena preko aplikacije 1nka. Analiza ankete je bila 
narejena v okviru diplomske naloge študentke programa ekonomist z naslovom ˝Analiza zaposljivosti 
diplomantov VSŠ ŠC Kranj s primerjavo zaposljivosti diplomantov višjih šol v Sloveniji˝. V analizi je 
ugotovila, da  je kar 87 % diplomantov, ki so bili zaposleni, po končanem študiju delovno mesto ustrezalo 
pridobljeni izobrazbi, kar pomeni, da so diplomanti že pred vpisom na študij vedeli, kje oz. kaj bi radi 
delali po končanem študiju. Tem odločitvam diplomantov pri vpisu v študij sledijo tudi zahteve delovnih 
mest na katerih so zaposleni in so znane ob sami zaposlitvi. Druga zanimiva ugotovitev je bila, da je več 
kot polovici diplomantom, kar 57 %, pridobljena formalna izobrazba pomagala pri zaposlitvi. 
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5. KADRI 

5.1. KADROVSKA STRUKTURA 

5.1.1. Struktura zaposlenih strokovnih delavcev 

Vezano na obseg organiziranega izobraževalnega dela in v skladu z normativi za določitev obsega dela je 
v študijskem letu 2019/2020 šola zaposlovala 27 delavcev, ter 39 delavcev po pogodbi. Število 
strokovnih delavcev glede na vrsto zaposlitve je prikazano v Tabeli 42 ter primerjava za pretekla 
študijska leta v Tabeli 43.  
 

Strokovni delavec 
Število delavcev 2019/2020 (od 1.10.2019 do 30.9.2020) 

Redna zaposlitev Zaposlitev po pogodbi 

Predavatelj 18 33 

Inštruktor 4 7 

Laborant 1 / 

Predavatelj – organizator PRI 4 / 

Skupaj 27 39 

Tabela 14: Število strokovnih delavcev glede na vrsto zaposlitve v študijskem letu 2019/2020 

Strokovni 
delavec 

Število delavcev        

Redna zaposlitev    Zaposlitev po pogodbi    

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Predavatelj 16 19 18 18 19 18 18 32 41 35 37 35 31 33 

Inštruktor 7 7 6 4 5 3 4 4 1 2 2 4 5 7 

Laborant 1 1 1 1 1 1 1 / / / / / / / 

Predavatelj 
– org. PRI 

4 4 4 4 4 4 
4 

/ / / / / / 
/ 

Skupaj 28 31 29 27 29 26 27 36 43 37 39 39 36 39 

Tabela 15: Število strokovnih delavcev glede na vrsto zaposlitve po študijskih letih 

V Tabeli 44 je prikazano število predavateljev, inštruktorjev, laborantov glede na stopnjo izobrazbe po 
študijskih letih.  

Študijsko leto VI. VII./1 VII./2 VIII. IX. 

2005/2006 / / 16 4 1 

2006/2007 / 1 16 6 1 

2007/2008 / / 16 6 4 

2008/2009 / / 16 8 3 

2009/2010 1 / 19 6 3 

2010/2011 1 / 19 6 3 

2011/2012 1 / 20 8 3 

2012/2013* 1 / 43 18 5 

2013/2014* 1 1 38 18 6 

2014/2015* 1 1 47 19 6 

2015/2016* 1 2 38 18 7 

2016/2017* 1 1 40 19 5 

2017/2018* 1 1 39 22 5 
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2018/2019* 1 1 35 19 6 

2019/2020* 1 1 37 22 6 

*od študijskega leta 2012/2013 dalje so vključeni delavci bivših šolskih centrov TŠC Kranj in ESIC Kranj, po novem ŠC Kranj 

Tabela 16: Število predavateljev, inštruktorjev, laborantov glede na stopnjo izobrazbe 

Za urejanje študentskih in študijskih zadev ter administrativno-računovodskih del sta na višji šoli v skladu 
z normativi, ki veljajo za višje šole, ki so organizacijske enote zavoda, zaposlene 3 delavke in sicer 2 za 
urejanje študentskih in študijskih zadev in administrativnih del ter 1 za računovodska dela. 
 
Vir: Pedagoško poročilo VSŠ 2019/2020, str. 97-98. 
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6. REALIZACIJA IZBOLJŠAV 

 
Izhajajoč iz realizacije zastavljenih kratkoročnih ciljev Krepitev razvojne orientiranosti VSŠ ŠC Kranj, 
Usmerjenost v razvoj odličnosti delovanja VSŠ ŠC Kranj, Krepitev delovanja VSŠ ŠC Kranj v lokalnem in 
globalnem okolju, Rast konkurenčnosti in poslovne uspešnosti VSŠ ŠC Kranj, Rast konkurenčnosti in 
poslovne uspešnosti VSŠ ŠC Kranj in razvoj kadrovskega potenciala VSŠ ŠC Kranj, ki so bili prenovljeni v 
začetku študijskega leta 2015/2016 lahko zaključimo, da je šola večinoma uspešno delovala na vseh 
področjih zastavljenih ciljev v skladu z letnim delovnim načrtom in da so se kazalniki, glede na preteklo 
leto malenkostno izboljšali.  
 
Šesta notranja presoja je potekala v času od 9. 4. 2018 do 20. 4. 2018. po novih 22 standardih in 
smernicah za zagotavljanje kakovost. V razgovorih je sodelovalo vodstvo, referat, predavatelji in 
inštruktorji (notranji in zunanji), laborant, organizatorji PRI, strateški svet, študijska komisija, vodje 
aktivov, redni in izredni študentje vseh programov in letnikov, študentski funkcionarji in alumni klub 
diplomantov. Presojano je bilo 5 sklopov in predlaganih 50 priporočil in nobenega ukrepa. Priporočila so 
bila predstavljena in usklajena z vodstvom maja 2018. V področju delovanja šole je bilo predlaganih 
največ in sicer 20 priporoči. V področju kadri in materialne razmere je bilo predlaganih 6 priporočil. V 
področju študenti 10 priporočil, ter v področju notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti ter 
izvajanje študijskih programov 8 priporočil. Nekatere, predvsem dolgoročnejše izboljšave iz akcijskega 
načrta po 6. notranji presoji so še v implementaciji, večinski del pa je bil v študijskem letu 2017/2018 
zaključen. Izboljšave bodo uvedene s strani vodstva, organizatorjev praktičnega izobraževanja (PRI) in 
predavateljev.  
 
V tabeli 66 so odgovori ravnateljice po 6. NP, iz katere so razvidni standardi in priporočila, vsebina, 
ukrepi/izboljšave, odgovorni/rok/obdobje in realizacija.  
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Standard 
(S) 
Priporočilo  
(PR) 

Vsebina Ukrep/izboljšava
/pobuda 

Odgovorni/ 
rok/obdobje 

Realizirano  

1. področje: DELOVANJE ŠOLE  
S1 

PR1.1 
 
 
 

PR1.2 

Večina sogovornikov pozna 

vizijo šole in jo uresničuje 

pri izvajanju svojega 

pedagoškega, strokovnega 

dela. 

 

Priložnosti strateškega 

razvoja se kažejo tudi z 

uvajanjem novih programov, 

tudi visokošolskih, izbirnih 

modulov/specializacij, 

uvajanjem e-oblik predavanj 

na izrednem študiju. 

Vizija šole naj se 
izobesi tudi v 
knjižnici. 
 
 
 
 
Nadaljevati z 
aktivnostmi za 
pridobitev 
programa 
gradbeništvo, 
razmisliti o uvedbi 
novih modulov, 
predmetov 
odprtega kurikula 
oz. specializacijah 
ter uvajanjem e-
predavanj na 
izrednem študiju. 
Razmisliti o 
možnostih uvedbe 
visokošolskega 
študija na 
določenih 
programih. 
Vzpodbujati 
raziskovalno 
dejavnost. 

Ravnateljica. 
 
 
 
 
 
Ravnateljica. 
Strokovni aktivi. 
 
Vsako štud. 
leto. 
 

Urejeno, oktober 2018.  
 
 
 
 
 
Elaborat Gradbeništvo 
je bil v aprilu 2018 
poslan na ministrstvo, 
vendar prošnja za 
namestitev novega 
programa ni bila 
pozitivno rešena.  
Glede novih programov 
sem pridobila odgovor 
g. Janeza Damjana, 29. 
6. 2018.  
Še pojasnilo glede 
odprtega kurikula: 
odprti kurikul imajo na 
srednjih šolah, na že 
sprejetih programih 
VSŠ pa tega (še) ni. 
Torej ni pravne 
podlage oz. odprti 
kurikul zaenkrat v že 
sprejetih višješolskih 
programih ne obstaja.  
Visokošolskih 
programov ne 
razmeščajo v šolske 
centre, za to ni pravne 
podlage.  
Glede vzpodbujanja 
raziskovalne dejavnosti 
pa je direktor na 
sestanku 21. 8. 2018 
povedal naslednje: »Če 
se najde vodja, naj to 
pelje, zaenkrat 
nesistemizirano«.  

S2 
PR1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vsi predavatelji sodelujejo v 
predavateljskem zboru in v 
strokovnih aktivih, a 
nekateri pogosto preveč 
formalno in premalo 
aktivno. Delo v aktivih je 
pomembno za reševanje 
strokovnih vprašanj, dajanje 
predlogov za 
nabavo/posodobitev 
opreme, posodobitev gradiv 
in učnih vsebin. Sodelovanje 

 
Potrebna sta 
povečana aktivnost 
in sodelovanje 
nekaterih (tudi 
zunanjih) 
predavateljev in 
inštruktorjev 
znotraj strokovnih 
aktivov na vseh 
področjih 
nalog/delovanja 

Ravnateljica. 
Vodje in člani 
strokovnih 
aktivov. 
 
Vsako štud. 
leto. 
 

Ravnateljica je to 
povedala na seji 
notranjega 
predavateljskega zbora 
dne 16. 8. 2018. Od 16. 
8. dalje predavatelji 
nimajo več dopusta, 
zato imajo lahko 
kolegij vsak dan. Zlasti 
pa je v ospredju 
vsebinska posodobitev.  
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PR1.4 med predavatelji in 
inštruktorji se je izboljšalo 
(več je sprotne usklajevalne 
komunikacije za gradiva in 
izvedbo).  
 
Predavatelji izpostavijo 
problem reševanja 
predlogov za novo opremo 
(težavo predstavljajo 
finančna sredstva). 

 

strokovnega aktiva 
( reševanje 
strokovnih 
vprašanj, dajanje 
predlogov za 
nabavo/posodobite
v opreme, 
posodabljanje 
gradiv in učnih 
vsebin). 
 
 
 
 
Potrebno je iskati 
dodatna sredstva 
za novo opremo (v 
okviru projektov, 
sponzorstva/donat
orstva podjetij – v 
zameno se jim 
lahko ponudi 
izobraževanje 
njihovih kadrov). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatna sponzorska 
sredstva pridobivamo v 
okviru projekta RISE na 
podlagi pisne pobude. 
 
Po tem obdobju je bilo 
nabavljeno precej nove 
opreme, delno tudi 
sponzorstvo (glej PP v 
naslednjih letih).   

S3 
PR1.5 

 
 
 

PR1.6 
 
 
 
 
 

PR1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR1.8 
 
 
 
 

PR1.9 
 
 
 

PR1.10 
 
 
 
 

PR1.11 

Dosežki šole se odražajo v 
pozitivnih odzivih 
delodajalcev, zaposlitvah 
študentov, velikega število 
sodelujočih podjetij za 
izvajanje PRI (500+) – tudi v 
tujini preko projekta 
Erasmus+, sodelovanju v 
projektih Skupnosti VSŠ in 
projektih MIC-a, 
sodelovanju v projektu 
PAUM, rezultatih anket, 
pozitivnih odzivih študentov, 
kvalitetnih diplomah 
(nagrade, pohvale na 
državni ravni), pohvali 
Skupnosti VSŠ za vlogo za 
odličnost, 2 priznanjih za 
izvajanje projekta Erasmus+, 
objavah v strokovnih 
revijah, sodelovanju 
predavateljev na 
konferencah ... Odličnost 
šole se odraža v znanju, ki je 
kombinacija teorije in 
prakse, kar spodbuja, da je 
študent aktiven, 
uporabnosti pridobljenih 
kompetenc potrebnih za 
takojšnjo vključitev v delovni 
proces, pristnem osebnem 
odnosu predavatelji – 
študenti …  
Dosežki so razvidni na 
spletnih straneh šole, e-

 
Intenzivirati 
sodelovanja s 
podjetji v združenju 
Konektor. Dodatno 
raziskati potrebe 
podjetij in jim 
ponuditi 
sodelovanje in 
rešitve za 
realizacijo.  
 
Izboljšati poslovno 
komunikacijo s 
strani 
računovodstva 
(npr. pri 
izpolnjevanju 
dokumentacije – 
potni nalogi, sklepi, 
projektna 
dokumentacija), saj 
delavce slaba 
komunikacija 
demotivira za 
sodelovanje pri 
dodatnih 
aktivnostih. 
 
Vzpodbujati 
sodelovanje 
predavateljev in 
inštruktorjev v 
pripravah na 
tekmovanja (npr. 

Ravnateljica. 
Direktor. 
Organizatorji 
PRI. 
Strokovni aktivi. 
 
Vsako štud. 
leto. 
 

Kot je povedal direktor 
na seji notranjega 
predavateljskega zbora 
15. 8. 2018, so 
predavateljem sedaj 
vrata v podjetja, ki so v 
združenju Konektor, 
odprta. Potrebna je 
njihova 
samoiniciativnost.  
Želja po izboljšanju 
poslovne komunikacije 
z računovodstvom je 
bila posredovana 
direktorju na izpisku 
nalog, 17. 8. 2018, o 
njej sva govorila z 
direktorjem na 
sestanku 21. 8. 2018.  
Ravno tako sva 
govorila z direktorjem 
o ustreznem 
vrednotenju.  
Vzpodbujanje 
pridobivanja kontaktov 
v tujini – o tem sem 
predavateljem 
spregovorila 16. 8. 
2018.  
Na isti seji sem 
spodbudila 
predavatelje, naj 
spodbudijo študente za 
pisanje prispevkov za 
konferenco UP.  
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PR1.12 

zbornici, objavah v medijih 
... 

SloSkills – tu je 
potreben zahteven 
strokoven nivo 
multidisciplinarnih 
znanj študentov) in 
njihov obsežen 
angažma. 
Mentorjem je 
potrebno to 
dodatno delo tudi 
ustrezno 
ovrednotiti, saj 
motivacija sicer 
upada.  
 
 
Vzpodbujati 
pridobivanje 
kontaktov v 
podjetjih v tujini in 
o njih informirati 
koordinatorico 
Erasmus+. 
 
 
Vzpodbujati tudi 
študente in 
diplomante za 
pisanje prispevkov 
za mednarodno 
strokovno 
konferenco UP, ki 
jo je potrebno 
predhodno 
napovedati dovolj 
zgodaj.  
 
Potrebno je 
pridobiti še več 
projektov, ki bi bili 
neposredno in 
izključno vezani na 
VSŠ, nekdo bi moral 
za to načrtno 
skrbeti (vodstvo, 
strokovna skupina 
…).  
 
Proučiti možnost 
vključitve naših 
študentov v 
projekte podjetja 
(npr. v podjetje, 
kjer je naš zunanji 
predavatelj vodja 
projektne pisarne).  
 
 
Razmisliti je 

 
E-sporočilo sem poslala 
našemu predavatelju g. 
Beliču 21. 8. 2018. O 
tem so govorili na 
sestanku aktiva 1. 10. 
2018.  
 
Na sejo notranjega 
predavateljskega zbora 
16. 8. 2018 sta bila v ta 
namen povabljena 
direktor Jože Drenovec 
in Nataša Kristan 
Primšar, vodja MIC.  
 
 
Predavatelji so kasneje 
sodelovali v različnih 
projektih, o stikih so 
obveščali tudi 
koordinatorico go. 
Beznik.  
 
 
 
Realizirano, dokler se je 
konferenca še izvajala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizirano večinoma v  
sodelovanju z MIC-em 
in Skupnostjo VSŠ, 
nekateri projekti tečejo 
tudi mimo tega (npr. za 
GS1).  
 
 
 
 
 
 
Pogovor s 
predavateljem. 
Omenjena zadeva je 
ostala nerealizirana, 
bilo pa je več 
vključevanja študentov  
v ostale projekte.  
 
 
Poročila projektov, ki 
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potrebno o 
priključitvi 
posameznih 
projektnih 
dejavnosti v tekoče 
projekte MIC-a, 
tudi z vidika 
obvladovanja 
dokumentacije. Za 
administrativno 
plat izvedbe 
projektov bi lahko 
skrbela 
administracija MIC-
a. 

 
 

potekajo v sodelovanju 
z MIC-em, so vodena v 
LDN in PP MIC-a.  

S4 
PR1.13 

 

Redni študentje pohvalijo 
potek PRI, organizacija in 
potek PRI zelo pripomoreta 
k dvigu kompetenc 
študentov, zelo primerno se 
jim zdi, da lahko seminarsko 
nalogo s PRI razširijo v 
diplomsko delo.  
Koordinatorji PRI izpostavijo 
problem pridobivanja 
izjav/podjetij s strani 
študentov (predvsem 
rednih, ki si podjetja iščejo 
sami). Študenti ocenjujejo, 
da ima šola PRI dobro 
organizirano, uspešnost 
iskanja je precej odvisna od 
posameznega študenta.  

 
 

 
Izredni študentje 
predlagajo izdelavo 
zgoščene verzije 
navodil za PRI, ki se 
jim zdijo 
preobsežna ter 
izdelavo ločenih 
navodil za 
priznavanje PRI. 

Ravnateljica. 
Organizatorji 
PRI. 
 
Š. l. 2018/19 

Kot so povedali 
organizatorji 
praktičnega 
izobraževanja na seji 
dne 16. 8. 2018, je 
zadeva že urejena.  

S5 
 

PR1.13 

Člani Kluba diplomantov so 
slabo aktivni, kljub 
povabilom na dogodke (npr. 
srečanje delodajalcev …), 
njihova zaposljivost se 
spremlja na njihovi 
prostovoljni bazi (varstvo 
osebnih podatkov). 
 

 
Potrebno je 
povečati 
prepoznavnost in 
dejavnosti Kluba 
diplomantov 
(kreirati poseben 
gumb za direkten 
dostop do Kluba 
diplomantov na 
spletni strani, 
posodobiti vsebino 
spletne strani, 
objavljati uspešne 
diplomante, 
povečati njihovo 
sodelovanje na 
informativnih 
dnevih, jih povabiti 
na izvedbo 
predavanj za 
študente, 

Ravnateljica. 
Vodja Kluba 
diplomantov. 
Organizatorji 
PRI. 
 
Vsako štud. 
leto. 
 
 

Janku Uhanu je bilo na 
seji notranjega 
predavateljskega zbora 
16. 8. 2018 naloženo, 
da kreira gumb v 
skladu z navodili. 
Vodenje Kluba 
diplomantov bo 
prevzela predavateljica 
Meta Arnež, ki bo tudi 
poskrbela za smiselno 
realizacijo teh zahtev.  
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urejanju/dodajanju 
vsebin spletne 
podstrani Kluba …). 
Sestaviti spisek 
diplomantov in 
izdati zbornik 
najboljših 
diplomskih del. Pri 
vsem je potrebno 
paziti na soglasja in 
varstvo osebnih 
podatkov. 

S6 
 

PR1.14 
 
 
 

PR1.15 

Doseganje odličnosti se 
spremlja preko izvajanja 
letnih razvojnih 
razgovorov, 
samoevalvacijskih 
poročil (SEP), notranjih 
presoj, preko izvajanja 
in analiziranja anket, 
priznanj in pohval s 
strani zunanjega okolja 
… 

Letni delovni 
razgovori naj bodo 
še bolj razvojno 
naravnani (v smeri 
spremljave in 
vzpodbujanja 
karierne poti 
posameznika). 
 
Nadaljevati je 
potrebno 
vzpodbujanje 
reševanja 
študentkih anket, 
da vzorec, ki je sicer 
v porastu, ne začne 
upadati..  
 

Ravnateljica. 
Komisija za 
kakovost. 
Strateški svet. 
Predavatelji in 
inštruktorji ter 
vsi ostali delavci 
šole. 
Študentski 
funkcionarji. 
 
Vsako štud. 
leto. 
 

V okviru pilotnega 
projekta bodo 
predavatelji dobili 
seznam del v vseh treh 
stebrih. Nato bodo pri 
sebi lahko mesečno 
spremljali, kako to 
uresničujejo.  
 
Ravnateljica je 
predavatelje ponovno 
spodbudila k 
vzpodbujanju 
reševanja študentskih 
anket.  

S7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR1.16 
 
 
 
 

PR1.17 
 
 
 
 
 
 

PR1.18 
 
 

Študentje, predavatelji in 
ostali delavci so zadovoljni z 
obveščanjem/informiranjem 
(v pretežni večini referat 
študente obvešča preko 
forumov svojih e-učilnic, 
deloma tudi preko Evidence 
ali individualno po 
mobilnem telefonu, če gre 
za nujen primer ali študent 
ni odziven na e-pošto).  
 
Dostopnost in časovno 
odzivnost predavateljev do 
študentov le-ti pohvalijo in 
nimajo pripomb (niti ni 
zaslediti osebnih pritožb ali 
informacij o tem v anketah). 
 
Študenti načeloma ne hodijo 
na vpogled za pisne izpite, 
ker predavateljem zaupajo; 
neuspešni v primeru večjih 
težav koristijo to možnost. 
Referat ugotavlja, da se 
posamezni študenti še 
vedno pravočasno ne 
vpisujejo v e-sistem učilnic 
referata, čeprav ob vpisu, na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predavatelji 
vzpodbujajo 
študente, da 
pristopijo k 
vpogledu izpita, še 
posebej v primeru 
neuspešnosti. 
 
 
Nadaljevati te 
načine 
vzpodbujanja 
študentov k 
rednemu 
spremljanju pisnih 
in e-obvestil, k 

Ravnateljica. 
Predavatelji. 
Vodje 
strokovnih 
aktivi. 
 
Vsako štud. 
leto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predavatelji. 
 
 
 
 
Referat. 
Vodstvo. 
Predavatelji. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravnateljica je na seji 
notranjega 
predavateljskega zbora 
16. 8. 2018 
predavatelje 
spodbudila, da 
študente vzpodbujajo, 
da pristopijo k 
vpogledu izpita.  
 
 
Na Uvodnih dnevih 
tovrstna vprašanja 
postavimo v središče.  
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PR1.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR1.20 

uvodnem dnevu, v 
publikaciji, na spletni strani 
VSŠ itd. dobijo pisna in 
ustna navodila. 
 
Referat ugotavlja, da 
nekateri predavatelji zelo 
pozno oddajo izpitne 
rezultate referatu, kar 
referentkam otežuje objavo 
v 10-dnevnem roku.  
 
Študentje ugotavljajo, da je 
dostop do nekaterih 
spletnih podstrani VSŠ 
zamuden in nepregleden 
(zaradi vezanosti spletne 
strani VSŠ na Evidenco 
Skupnosti VSŠ npr. za izpite, 
e-indeks).  
Ugotovi se, da kljub 
večkratnim pisnim 
urgencam vodstva VSŠ na 
Skupnost VSŠ Evidenci 
nekdanjega ESIC-a in TŠC-ja 
še vedno nista združeni. 
 
Nekateri vodje strokovnih 
aktivov zapisnike strokovnih 
aktivov oddajajo ravnateljici 
po e-pošti namesto v e-
zbornico.  

 

branju Publikacije 
ter na to opozarjati 
študente vsako š. l., 
saj je le to podlaga 
za ustrezno in 
pravočasno 
informiranost 
posameznika. 
 
 
 
Dotične 
predavatelje 
opozoriti, da 
oddajo izpitne 
rezultate referatu 
vsaj 9. dan po 
izpitnem roku – do 
12. ure. Na prvi seji 
PZ v š. l. na to 
ponovno opozoriti 
vse predavatelje. 
 
Referentke, ki 
sodelujejo pri 
prenovi Evidence 
na nivoju Skupnosti 
VSŠ, opozoriti 
delovno skupino na 
ta problem in dati 
ponovno pobudo za 
reševanje. Dati 
pobudo v okviru 
delovne skupine za 
posodobitev in 
boljšo logično 
organiziranost za 
spletno prijavo na 
izpite ter 
preglednost 
aktualnih rokov v 
Evidenci. 
Razmisliti o 
optimizaciji spletnih 
strani za uporabo z 
mobilnimi 
napravami.  
 
Ravnateljica 
opozori vodje 
aktivov, da 
oddajajo vse 
zapisnike za š. l. 
2017/18 v e-
zbornico. Preuči se 
možnost oddaje, da 
bodo zapisniki vidni 
vsem, ne le 
ravnateljici. 

Ravnateljica po 
obvestilu s 
strani referata. 
 
 
 
Referat. 
Ravnateljica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravnateljica. 
Maj 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
Opozarjamo na sejah 
predavateljskih zborov.  
 
 
 
 
 
 
Referentke sem na 
sodelovanje opozorila 
21. 8. 2018 z e-
sporočilom (PR1.20). 
 
Dne 21. 8. 2018 sem 
poslala J. Uhanu e-
sporočilo, v katerem 
sem mu napisala, naj 
razmisli o tem, kaj se 
lahko naredi. Še istega 
dne mi je poslal 
naslednji odgovor: 
»Spletne strani VSŠ so 
prilagojene za uporabo 
z mobilnimi napravami 
(uporabljeno je 
odzivno oblikovanje, 
kar pomeni, da se stran 
prilagaja velikosti 
naprave, na kateri jo 
pregledujemo)”. 
 
 
 
Glede oddaje so bili 
predavatelji opozorjeni 
8. 5. 2018 kot tudi 16. 
8. 2018. 
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Ravnateljica 
pomembne sklepe 
iz zapisnikov 
aktivov izpostavi 
tudi na sejah PZ.  

2. področje: KADRI 3. področje: 
KADRI 

S8 
PR2.1 

Predavateljem in drugim 
pedagoškim delavcem VSŠ 
je omogočen strokovni 
razvoj. Vodstvo spodbuja in 
omogoča izobraževanja, tudi 
s posredovanjem vabil, 
preko strokovnih aktivov, na 
letnih razvojnih razgovorih, 
podpira predavatelje pri 
razširitvi habilitacij in jim 
omogoča pogoje za 
pridobivanje ustreznih 
referenc (izobraževanja, 
udeležba na konferencah, 
sodelovanje v projektih …), 
skrbi za pomoč pri uvajanju 
novih predavateljev. 
 

 
Povečati 
neposredno 
povezanost med 
rezultati anket, 
rednim letnimi 
razgovori z 
ravnateljico in 
kariernim 
načrtovanjem 
posameznika.  
 
Priporočamo, da 
šola organizira 
strokovno 
ekskurzijo 
predavateljev na 
letošnji EuroSkills, 
ki bo od 26. do 28. 
septembra 2018 na 
Madžarskem (kot 
izobraževanje na 
področju tehničnih 
poklicev in obenem 
motivacijo za 
sodelovanje pri 
pripravah 
študentov na 
SloSkills 
tekmovanja).  

  
 

Ravnateljica. 
 
Vsako š. l. 
 
 
Vodstvo. 

 
Ravnateljica se 
maksimalno trudi, da 
vsi predavatelji lahko 
realizirajo svoje 
karierno načrtovanje 
oz. kariero.  
 
 
 
O strokovni ekskurziji 
na Euroskills smo se 
dogovorili na sestanku 
kolegija v začetku julija 
2018. V Budimpešti je 
bilo 12 naših 
predavateljev.  

S9 
 
 

PR2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR2.3 
 
 
 
 
 

Strokovno-tehničnim in 
upravno-administrativnim 
delavcem VSŠ je omogočen 
strokovni razvoj. Vodstvo 
omogoča pogoje za 
izobraževanje referentk 
(delovna zakonodaja, 
blagajniško poslovanje, 
računovodstvo, varstvo 
osebnih podatkov). 
Delo referentk je v anketah 
vedno dobro ocenjeno, 
vendar jih nihče s tem 
formalno ne seznani, niti se 
z njimi še vedno ne 
opravljajo letni razvojni 
razgovori – le-ti potekajo 
neformalno, vsakodnevno, 
po potrebi, s čemer so 
referentke sicer zadovoljne. 

Izvajati redne letne 
razgovore tudi z 
referentkami in jih 
seznanjati z 
rezultati 
zadovoljstva iz 
anket (s strani 
študentov in 
predavateljev). 
Vzpodbujati in 
omogočiti 
usposabljanja/izobr
aževanja na 
kvalitetnih, 
sodobnih tečajih pri 
dobaviteljih 
opreme (npr. 
Siemens) tudi za 
strokovne delavce 
na tehničnih 

Vodstvo. 
Predavatelji. 
Referat. 
 
Vsako š. l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodstvo. 

Direktor mi je na 
sestanku dne 21. 8. 
2018 zatrdil, da izvaja 
letne delovne 
razgovore, ko pridejo 
po ocene.  
Ravnateljica je 
referentke seznanila z 
rezultati zadovoljstva iz 
anket (s strani 
študentov in 
predavateljev).  
 
 
 
 
 
 
 
 



Stran 42 od 119 
 

 
 
 
 
 

PR2.4 
 
 
 
 
 

PR2.5 
 

 
 

PR2.6 

 
Nekateri predavatelji pridejo 
v referat urejat svoje zadeve 
ob času, ki ne zagotavlja 
njihovo ažurno izvedbo (po 
preteku delovnega časa 
referata, še posebej ob 
petkih). Referentke se v 
pisarni pogosto počutijo 
prostorsko utesnjene (zlasti 
v času uradnih ur in v 
obdobju vpisov, ko je v 
prostoru navzočih hkrati več 
ljudi). 
 
 
 
 
Pisanje zapisnikov sej 
predavateljskega zbora in 
strateškega sveta je ločeno 
porazdeljeno med dve 
referentki; prvi so objavljeni 
v e-zbornici, druge je možno 
vpogledati osebno pri 
referentki.  
Izdelava zapisnikov sej 
zaradi preobilice drugega 
tekočega dela včasih 
zamuja.  
 
 
 
 
Določeno strokovno osebje 
za tehnične programe (npr. 
laborant) pogreša možnost 
izobraževanja na kvalitetnih, 
sodobnih tečajih pri 
dobaviteljih opreme. 
 

programih (npr. 
laboranta). 
 
 
 
 
 
Raziskati možnosti 
o dodatnih 
prostorih za 
nemoteno 
opravljanje dela 
referentk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posodobiti interni 
pravilnik o 
sistematizaciji 
delovnih mest 
vezano na delovne 
naloge referentke 
VSŠ in 
administratorke ŠC.  
Zapisnike izdelati v 
najkrajšem 
možnem, 
razumnem roku. 
 
Raziskati možnosti 
povezovanj s 
firmami, kot npr. 
Siemens, FANUK ..., 
za izobraževanje 
laboranta in ostalih 
strokovnih delavcev 
ter šolanjem kadrov 
na področjih, kjer bi 
VSŠ lahko prišla na 
trg kot izvajalka 
izobraževanja 
(administrativno 
plat bi prevzel 
MIC). 
 
 

 
Direktor je na sestanku 
21. 8. povedal, da bo 
preveril, sicer pa misli, 
da je zadeva urejena.  
Glede pisanja 
zapisnikov v 
najkrajšem možnem 
razumnem roku sem 
referentke opozorila z 
e-pošto 21. 8. 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dogovorjeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V dogovoru z 
direktorjem laborant 
sam poišče 
izobraževanje, ki bo 
zanj primerno.  

4. področje: ŠTUDENTI 5. področje: 
ŠTUDENTI 

S10 
 
 
 
 
 

Študentom s posebnimi 
potrebami in pravicami je 
omogočeno uresničevanje 
njihovih pravic. 
Izhajajoč iz obeh Pravilnikov, 
ki študentom omogočajo 

 
 
 
 
 
 

Vodstvo. 
Predavatelji, 
inštruktorji. 
Študentski 
funkcionarji. 
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PR3.1 

spoštovanje in 
uresničevanje njihovih 
pravic, so izdelani osebni 
izobraževalni načrti, pri 
izvajanju pravic so 
upoštevane prilagoditve 
(npr. podaljšan čas pisanja, 
obsežnejša navodila, večja 
pisava in razmiki med 
vrsticami …). 

 
Vezano na obliko študija se 
lahko izvede tudi prilagojen 
pristop za redne/izredne 
študente, npr. pri izrednih 
se upošteva predhodno 
znanje in potrebe iz dela. 
Študentje že izvajajo 
tutorstvo študent–študent 
preko svojih FB skupin (npr. 
redni študent informatike za 
programiranje). 

 
Spodbujati in 
nadgrajevati vse 
oblike tutorstva. 

Vsako š. l. 

S11 
 
 

PR3.2 
 
 
 
 

PR3.3 

Študentje (redni in izredni) 
so zadovoljni z razmerami za 
študij. Pohvalijo gradiva, e-
učilnice, urnik, informiranje, 
izvedbo PRI, opremo (razen 
počasnost in zastarelost 
nekaterih računalnikov – 
študentje informatike). 
 
Za obštudijske dejavnosti 
študentov imajo na voljo 
uporabo telovadnice, a je ne 
izkoriščajo v večjem številu. 
Študenti različnih 
programov medsebojno 
dobro sodelujejo na 
informativnih dnevih, 
promocijskih aktivnostih 
šole, pri podelitvah diplom, 
tekmovanjih in projektih. 
Študentje imajo možnost 
razstavljati svoja umetniška 
dela (npr. fotografska 
razstava letal).  
Študentje zahajajo tudi v 
knjižnico in čitalnico, ju 
pohvalijo. 
 

 
Na predlog 
študentov 
informatike 
razmisliti o vgradnji 
SSD diskov v 
računalnike. 
 
 
Nenehno 
spodbujati 
študente za 
sodelovanje v 
obštudijskih 
dejavnostih, v 
projektih, na 
tekmovanjih …  
 
 

 
 
 
Vodstvo. 
Š. l. 2018/19 
 
 
Vodstvo. 
Predavatelji, 
inštruktorji. 
Študentski 
funkcionarji. 
 
Vsako š. l. 

Direktor mi je na 
sestanku 21. 8. 2018 
povedal, da imajo novi 
računalniki SSD diske 
že vgrajene, pri starih 
računalnikih pa to 
menjamo postopoma.  
Ravnateljica je 
predavatelje 16. 8. 
2018 pozvala, naj 
spodbujajo študente za 
sodelovanje v 
obštudijskih 
dejavnostih.  

S12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študentje aktivno, tudi 
preko svojih funkcionarjev, 
delujejo v organih šole ter 
tako zagotavljajo varstvo 
pravic študentov. 

 
Študentje funkcionarji so 
zastopani v vseh organih, v 
njih tudi aktivno sodelujejo,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vodstvo. 
Študentski 
funkcionarji. 
 
Vsako š. l. 
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PR3.4 

študentje funkcionarji dobro 
sodelujejo tudi med seboj, 
imajo redne sestanke 
(Študentski svet in 
predstavniki v organih šole), 
redno vzpodbujajo tudi 
kolege študente za 
izpolnjevanje anket ter jim 
pojasnjujejo namen 
reševanja (zadovoljstvo, 
uvajanje izboljšav). 
Študentski funkcionarji so 
bili na posebnem sestanku 
seznanjeni z zapisnikom in 
akcijskim načrtom po 5. 
notranji presoji (pred tem 
sta člana KK sodelovala pri 
oblikovanju obeh 
dokumentov), vsa 
dokumentacija je objavljena 
tudi v e-učilnici 
Študentskega sveta, v katero 
so vpisani vsi študentski 
funkcionarji, predstavniki 
Študentskega sveta so 
posamezne programe 
osebno obveščali o 
akcijskem načrtu. 
 
Za medsebojno spoznavanje 
in komuniciranje si 
pomagajo predvsem s FB 
skupino na ravni šole, 
vendar zaradi pomanjkanja 
informacij o študentih in 
tudi majhnega interesa s 
strani študentov, ni možno 
vzpodbuditi vseh ali vsaj 
večine (prostovoljno se sicer 
vključujejo tudi sami). 
Študenti različnih 
programov se med seboj 
slabo poznajo, interes 
povezovanja kažejo le v 
okviru svojega programa, pa 
še to v okviru individualnih 
skupin (kot razlog navajajo, 
da nimajo časa, ker v 
prostem času delajo in se 
neformalno družijo v svojem 
kraju, zato tudi ne kažejo 
interesa/potreb za 
neformalna druženja na 
ravni šole). 
Študentje ne zaznavajo 
nikakršnih diskriminatornih 
dejanj, pač pa le 
medsebojno spoštovanje in 
sprejemanje različnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študentski 
funkcionarji 
poiščejo rešitev, 
kako povečati 
aktivnosti in 
sodelovanje v FB 
skupini VSŠ (paziti 
je potrebno na 
varstvo podatkov, 
prostovoljno 
sodelovanje). 
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posameznika.  
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PR3.6 
 
 
 
 
 
 
 

PR3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študentje sodelujejo pri 
vrednotenju in 
posodabljanju vsebin. 

 
Predavatelji izvajajo 
vrednotenje in 
posodabljanje vsebin na 
podlagi osebnih, 
neformalnih pogovorov s 
študenti v času, pred ali po 
predavanjih/vajah ter 
upoštevajo tudi 
konstruktivne predloge iz 
anket za svoj predmet.  
 
Tudi študentski funkcionarji 
predstavljajo sošolcem 
pomen anket in spodbujajo 
študente k izpolnjevanju. 
Poleg anket lahko študentje 
svoja stališča – pobude, 
pritožbe podajajo 
ravnateljici (dan »odprtih 
vrat« oz. kadarkoli), preko 
študentskim funkcionarjev, 
e-nabiralnika, osebno 
predavateljem. 
 
Študentje mehatronike zelo 
pohvalijo izvedbo izbirnega 
modula robotika. Zunanji 
predavatelji navajajo svojo 
samoiniciativno delovanje 
na področju posodabljanja 
vsebin in nivoja.  
 
Izredni študij se izvaja v treh 
ciklusih, v katerih se 
predmeti izvajajo v skladu s 
kurikulom, vsebinskimi 
povezavi med predmeti in 
upoštevajoč nadgradnjo 
stopnje zahtevnosti. 
 
 
Izredni študentje 1. letnika 
zelo pohvalijo dva zunanja 
predavatelja in enega 
notranjega (vse tri za 
strokovne predmete), ki je 
bil predhodno zaposlen v 
uspešnem podjetju 
(podajanje snovi 
strokovnega predmeta, 
aktualnost gradiv, 
povezovanje vsebin s svojimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izredni študentje si 
želijo še več 
ekskurzij v podjetja 
(v popoldanskem 
času, v 
dopoldanskem 
zaradi službe ne 
morejo), lahko v 
bližnja podjetja v 
Kranju in okolici. 
 
 
Izredni študent 
mehatronike 
predlaga, da se 
razmisli o možnosti 
izvedbe OET1 in 
SME2 časovno bolj 
skupaj. 
 
 
 
 
 
Prenesti pohvalo 
vsem trem 
predavateljem, na 
razgovor pa 
povabiti notranjega 
predavatelja, ga o 
nezadovoljstvu 
študentov 
informirati in mu 
predlagati uvedbo 
vsebinskih in 
didaktičnih 
izboljšav 
(aktualizacija 
strokovnih vsebin, 

Vodstvo. 
Predavatelji, 
inštruktorji. 
Strokovni aktivi. 
Komisija za 
kakovost. 
Študentski 
funkcionarji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodstvo. 
 
Maj, junij 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodstvo.  
Strokovni aktivi. 
 
Vsako š. l. 

Na pomen 
posodabljanja vsebin je 
ravnateljica opozorila 
notranje predavatelje 
16. 8. 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravnateljica je na to 
dejstvo opozorila 
predavatelje 16. 8. 
2018.  
 
 
 
Urejeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsem trem 
predavateljem je 
ravnateljica že poslala 
pohvalo v mesecu 
juniju 2018 prek e-
pošte. Razgovor s 
predavateljem, s 
katerim so študenti 
nezadovoljni, je bil že 
izveden v februarju 
2019.  
 
 
Opozorilo 
predavateljem tega 
predmeta na seji 
predavateljskega zbora 
16. 8. 2018.  
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izkušnjami iz dela v 
podjetju), navedejo pa 
neaktualnost in suhoparno 
podajanje snovi pri enem 
strokovnem predmetu v 
izvedbi notranjega 
predavatelja, kjer so 
združeni tehnični programi 
izrednega študija.  
 
Študentje informatike 
navajajo (pre)veliko število 
seminarskih nalog za 
predmete, menijo, da so 
včasih same sebi namen. Kot 
primer navedejo seminarske 
naloge na informatiki, kjer 
se pri 3 predmetih vsebine 
katalogov (iz leta 2007) 
podvajajo in posledično 
lahko izdelajo eno 
seminarsko nalogo na 
določeno temo, ker 
predavatelji med sabo glede 
podvajanja/prekrivanja 
vsebin niso povezani. 
 
 
 
 
V primerjavi s predhodnimi 
leti študentje povedo, da jih 
večina rešuje ankete (na 
spodbude vodstva, 
predavateljev, študentskih 
funkcionarjev), kar izkazuje 
tudi številčno večji vzorec 
rešenih anket, a je potrebno 
reševanje konstantno 
vzpodbujati, saj lahko hitro 
pride do upada. 
 

izboljšanje 
didaktičnih 
pristopov za 
usvajanje vsebin in 
doseganje učnih 
ciljev). 
 
 
 
 
 
Smiselnost 
podajanja 
podvojenih vsebin 
ali podvajanja v 
sedanjem obsegu v 
programu 
informatika 
prediskutirati v 
okviru aktiva in jih 
optimizirati na 
strokovnih 
podlagah. 
Posledično naj 
predavatelji 
sodelovalno v 
aktivu optimizirajo 
raznovrstnost 
vsebin seminarskih 
nalog, brez 
podvajanja 
določenih tem. 
Notranji 
predavatelji naj pri 
posodabljanju 
vsebin v okviru 
aktiva čim več 
sodelujejo med 
seboj in z zunanjimi 
predavatelji ter 
tako pridobivajo 
informacije o 
aktualnih potrebah 
kompetenc na trgu 
dela.  
 
 
 
 
Dodatno povabiti 
zunanje 
predavatelje k 
sodelovanju pri 
projektu 
posodabljanja 
vsebin katalogov 
znanj na nivoju 
Skupnosti VSŠ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Skupina na ravni 
Skupnosti VSŠ ne 
deluje, predstavnica 
naše šole v skupini je 
mag. Branka Jarc 
Kovačič.  
 
 
 
 
Strokovni aktivi in 
usklajevanje dela, po 
vsaki seji 
predavateljskega 
zbora.  
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Analize izkazujejo 
povečano število 
rešenih anket, a ga 
je potrebno 
nenehno 
vzpodbujati z 
namenom, da se 
pridobi čim večji 
vzorec za realne 
rezultate in da 
število ne upade. 
 

6. področje: MATERIALNE RAZMERE 7. področje: 
MATERIALNE 
RAZMERE 
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PR4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR4.3 
 
 
 

 

Študentje in predavatelji 
prostore in opremo na 
splošno ocenjujejo kot 
dobro. 
Za nekatere programe (EKN, 
VAR, OSM) je oprema 
popolnoma ustrezna. 
Kljub obstoječim drugim 
ponudbam, se Moodle za 
spletne učilnice zdi 
predavateljem in študentom 
primeren. 
 
Za nekatere tehnične 
programe oz. predmete je 
oprema postala dokaj 
zastarela (INF), pri nekaterih 
(MEH) je zadovoljiva, 
posodobitev je potrebna 
tudi na ENE. Študentje (INF) 
in predavatelji ugotavljajo, 
da so računalniki (in 
strežniki) počasni, programi 
po računalnicah niso 
kompatibilni (ne omogočajo 
prenosa z enega računalnika 
na drugega). 
 
 
V različnih računalniških 
učilnicah ŠC je dostop do 
programov možen na 
različen način (gesla, 
skrbniki učilnic – 
srednješolski učitelji), 
odgovornost za nemoteno 
delovanje opreme po 
posameznih učilnicah ni 
jasno opredeljena za 
potrebe vseh uporabnikov 
strokovnih (računalniških) 
učilnic, predvsem to velja za 
stari del ŠC. V primeru 
odpovedi opreme ali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razmisliti o 
posodobitvi 
opreme za tehnične 
programe 
(prioriteta so 
robotska roka, 
krmilniki …), 
preučiti možnostih 
vzajemnega 
sodelovanja s 
podjetji za 
optimizacijo 
stroškov 
(donatorstvo, 
izobraževanje 
kadrov …). 
Razmisliti, kako 
izboljšati delovanje 
(hitrost) 
računalnikov in 
strežnikov. 
 
 
 
Razmisliti o načini 
informiranja 
posameznikov o 
težavah/okvarah 
skrbnikom učilnic 
(vpis v zvezek 
skrbnika 
posamezne učilnice 
v ŠC, ki mora 
dnevno spremljati 

Vodstvo. 
Strokovni aktivi. 
 
Vsako š. l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktor je 21. 8. 2018 
povedal, da je to v 
načrtu. Glede na to, da 
so določena sredstva 
za VSŠ za razvojne 
naloge, sem 12. 10. 
2018 poslala ge. Nataši 
Hafner Vojčić poročilo 
o tem, da smo že 
plačali 14.000€ kot 
avans za predračun za 
robotsko roko.  
 
 
 
 
 
 
 
Direktor je 21. 8. 2018 
povedal, da so skrbniki 
učilnic zapisani v LDN 
ŠC Kranj.  
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programov (zlasti v 
popoldanskem času), 
izvajalcem (zunanjim 
predavateljem, pa tudi 
notranjim) ni jasno, na koga 
naj se posameznik v takem 
primeru obrne za odpravo 
motenj/okvare. 
 
Ni jasno, kako/pri kom (kdo 
je zadolžen za to prenosno 
opremo) lahko predavatelj 
pridobi Raspberry Pi za 
uporabo na VSŠ, niti ni jasno 
razpoložljivo število za VSŠ. 
 

zapise) in obenem 
obvestiti tudi 
vodstvo VSŠ. Jasno 
naj se opredeli in o 
tem informira 
predavatelje, kdo iz 
podpornega osebja 
je zadolžen za 
posamezno opremo 
in način 
vzpostavljanja 
kontakta v primeru 
odpovedi 
opreme/motenj/ok
var/. 
 
Informirati o 
skrbniku/načinih/m
ožnostih pridobitve 
za uporabo 
Raspberry Pi za 
uporabo na VSŠ. 

 
 
 
 
 
 
Skrbnik za Raspberry Pi 
je predavatelj Roman 
Rehberger, zato naj se 
predavatelji obračajo 
nanj.  
 
 
 
 
 
 
Informirano na seji 
predavateljskega 
zbora.  

S15 
 

PR4.4 
 

Študentom z različnimi 
oblikami invalidnosti so 
zagotovljene prilagoditve. 
Predavatelji študentom 
nudijo osebni kontakt, 
dobro je sodelovanje s 
starši, strokovnjaki; preko t. 
i. »Mobility Tool« v okviru 
izmenjave Erasmus+ je tudi 
možno prilaganje pogojev. 
 

 
Vodstvo naj še 
naprej spodbuja 
predavatelje za 
izobraževanje na 
področju dela s 
študenti s 
posebnimi 
potrebami, tudi v 
okviru projekta 
Skupnosti VSŠ, v 
katerega je 
vključena naša VSŠ. 
 

Vodstvo. 
Predavatelji. 
Strokovni aktivi. 
 
Vsako š. l. 

Ravnateljica je 
vzpodbudila 
predavatelje 21. 8. 
2018.  

S16 
 

PR4.5 
 
 
 
 

Za finance skrbi vodstvo 
(VSŠ je javna šola).  

 
 

 
Potrebno bi bilo 
pridobiti dodatna 
sponzorstva 
podjetij izključno za 
VSŠ, tudi v okviru 
projektov in v 
okviru podjetij iz 
združenja 
Konektor. 
 

Vodstvo. Pred poletnimi 
počitnicami smo 
pošiljali dopise za 
sponzoriranje projekta 
RISE.  

S17 
 
 

PR4.6 
 

Knjižničarki obisk s strani 
študentov ocenjujeta kot 
dober, zlasti prihajajo zaradi 
priprave seminarskih nalog 
(največ študenti EKN), iščejo 
priročnike; ogledujejo si 
primere diplomskih del; tudi 
čitalnico obiskujejo. 
Na novo je šola naročena na 
revijo Avtomatika, 
dostop do t. i. podatkovne 
baze je študentom 

 
 
 
Knjižničarki naj 
bosta seznanjeni z 
rezultati anket o 
knjižnici. 
 

Vodstvo. Ravnateljica je obema 
knjižničarkama poslala 
tisti del anket, ki govori 
o knjižnici, v tednu od 
12. 11. do 14. 11. 2018.  



Stran 49 od 119 
 

omogočen preko FOV ali 
Študijske knjižnice (obvestilo 
študentom s strani vodstva). 
 
Kot uspešna se je izkazala 
izvedba ur medpredmetne 
povezave – knjižničarska 
dejavnost–študijski predmet 
PKV, na osnovi tega se je 
obisk povečal. 
 
Materialni pogoji so 
ustrezni, direktor ŠC je 
naklonjen nabavi novih 
gradiv. 
Obe knjižničarki imata izpit 
za opravljanje te dejavnosti.  
Študentje gredo največkrat v 
čitalnico (na voljo sta 2 
računalnika, lahko v miru 
delajo).  
Knjižničarki pomagata pri 
iskanju, delovanje 
knjižničark je v anketah 
vedno zelo dobro ocenjeno, 
vendar z rezultati anket do 
sedaj nista bili seznanjeni.  
 

 

8. področje: ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 9. področje: 
ZAGOTAVLJA
NJE 
KAKOVOSTI 
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PR5.1 
 

Šola letno evalvira vsebino, 
sestavo in izvajanje 
študijskega programa preko 
samoevalvacijskih poročil 
(SEP), notranjih presoj. Pri 
vsem sodelujejo tudi 
študentje. 
 

 
Nadaljevati dobro 
prakso 
samoevalviranja, o 
spremljavi sprotno 
sporočati 
deležnikom. 

Vodstvo. 
Komisija za 
kakovost. 

 

S19 
 

PR5.2 
 

Šola uresničuje naloge, ki 
izhajajo iz SEP in notranjih 
presoj, preko akcijskega 
načrta (uresničevanje 
ukrepov in spremljava) ter 
tudi preko letnih delovnih 
načrtov. 

 
 

 
Nenehno 
povečevati 
osveščenost in 
aktivnosti vseh 
deležnikov pri 
izvajanju 
študijskega 
programa in 
delovanja šole v 
smislu PDCA kroga 
uvajanja izboljšav. 

Vodstvo. 
Komisija za 
kakovost. 

 

S20 
 
 
 

PR5.3 
 

Šola spremlja izvajanja 
študija preko SEP.  

 
Kot realizacijo predloga 
izboljšav 5. notranje presoje 
(predlog s strani študentov) 

 
 
 
Preko strokovnih 
aktivov razmisliti o 
uvedbi vsebin o 

Vodstvo. 
Strokovni aktivi. 

Imeli smo že 
predvidenega 
predavatelja za vsebine 
»block-chain«, vendar 
je zadeva odpadla 
zaradi bolezni 
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je šola jeseni 2017 za 
študente novince realizirala 
osnovni CNC tečaj in 
osnovni tečaj programiranja. 
 

 
 

»block-chain«-ih 
(ponuditi v okviru 
odprtega kurikula, 
izbirnega modula 
ali specializacije). 
 
Spodbujati 
sodelovanje med 
notranjimi in 
zunanjimi 
predavatelji v 
okviru aktivov – na 
praktičnih 
projektih, pri 
posodabljanju 
gradiv ter pri 
posodabljanju 
vsebin programov 
na nivoju Skupnosti 
VSŠ – pri obojem 
razmisliti tudi o 
vrednotenju 
dodatnega dela, 
tudi za zunanje 
predavatelje. 
 

študentke, ki je želela 
pripeljati te vsebine.  
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PR5.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR5.6 
 
 

 
Redni in izredni študentje so 
zadovoljni z organizacijo 
študija – urnikom. 
 
Redni študentje navajajo, da 
je urnik zadnjih dveh 
študijskih let, ki razporeja 
ure bodisi samo dopoldne 
ali samo popoldne ter 
strnjeno izvajanje, v 
primerjavi s prejšnjim ali na 
drugih fakultetah 
»vrhunski«, dopušča študij 
doma in tudi delo preko 
študentskega servisa (za 
izboljšanje finančnega 
stanja, pridobivanje 
izkušenj). 
 
Izredni študentje so zelo 
zadovoljni z urnikom, lahko 
vnaprej načrtujejo 
prilagajajo svoje službenih 
obveznosti, v primeru 
pojava izrednih službenih 
obveznosti imajo 
predavatelji razumevanje in 
jim omogočijo dodatno 
opravljanje nalog. O 
morebitnih nenadnih 
spremembah urnika zaradi 
objektivnih razlogov so s 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raziskati realne 
podlage/možnosti 
za oblikovanje 
urnika za celo leto 
že v septembru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaradi upada izbire 
računovodske 
smeri študentov 

Vodstvo. 
Strokovni aktiv 
ekonomist. 
Študijska 
komisija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zimskih počitnicah 
me je dr. Erna Štefe 
obvestila, da sta bili 
dogovorjeni z 
ravnateljico Nado, da ji 
sporoči, kdaj lahko 
pride na SESGŠ. Rekla 
sem ji, ali naj 
ravnateljico 
kontaktiram jaz. Rekla 
je, da ne želi, ker nima 
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PR5.7 
 
 

strani referata takoj 
obveščeni (preko foruma e-
učilnic, preko Evidence in če 
potrebno, tudi po mobilnem 
telefonu). Izredni študent 
informatike pohvali, da so 
urnik za izredni študij za 2. 
in 3. semester dobili že v 
januarju, torej še pred 
koncem 1. semestra. 
 
Letos je ugotovljen drastičen 
upad interesa študentov 
programa ekonomist za 
smer računovodstvo.  
Strateški svet meni, da se 
pod vprašaj postavlja 
smiselnost izvajanja 
programov z minimalnim 
(premajhnim, 
nerentabilnim) številom 
študentov.  
 
 
Redni študenti varovanja 
navajajo, da zasebni 
delodajalci poleg opravljene 
diplome zahtevajo NPK. 
 
 

programa 
Ekonomist v 1. 
letniku organizirati 
motivacijsko 
predavanje za 
program EKN ter 
podati dodatno 
motivacijsko 
informacijo o 
prednostih 
računovodske 
smeri tudi na 
informativnem/uvo
dnem dnevu. 
Predavatelji 
programa 
Ekonomist naj 
študente tudi 
osebno povabijo k 
sodelovanju v 
projektih (npr. 
POPRI). 
 
 
Raziskati, če je 
preko MIC-a možno 
izvesti kakšna 
izobraževanja za 
NPK za študente 
varovanja. 
 
 

časa. 
 
Dne 22. 8. 2018 mi je 
Jelka Bajželj 
posredovala podatke, 
da NPK v danem 
primeru šola ne more 
izvajati. Tovrstna 
usposabljanja se 
izvajajo le na osnovi 
javnega pooblastila (v 
Slo ga ima le 5 
organizacij), ki ga izda 
MNZ. Izvajalci 
postopkov in preverjanj 
so akreditirani s strani 
RIC-a, vsi 
ocenjevalci/člani 
komisij (katerih sestava 
je določena) imajo 
licenco RIC-a. Na MIC-
razmišljajo o 
neformalnih 
izobraževanjih s tega 
področja.  
Jelka Bajželj je 
ravnateljico obvestila, 
da je takšno 
neformalno 
izobraževanje 
pripravljeno.  
 

S22 
 
 
 

PR5.8 
 

Študentom so v študijskem 
procesu varovane vse 
njihove pravice.  
 
Študenti ugotavljajo, da 
imajo vse informacije 
(Publikacija za posamezno 
študijsko leto, informacije 
referata v e-učilnicah in 
osebno …) in pogoje za 
redno napredovanje in 
zaključek študija, da pa je 
tempo odvisen od 
posameznega študenta in 
njegovih okoliščin 
(vzporedna zaposlitev, delo 
preko študentskega servisa 
…). Ocenjujejo, da jih 
približno ¼ želi študij čim 
prej zaključiti, preostali pa 
študij in iz tega izhajajoče 
pravice razvleči na daljši čas 
v skladu z individualnimi 
okoliščinami (reševanje 
finančne situacije, čakanje 
na ustrezno zaposlitev …). 
 

 
 
 
 
Dodatno motivirati 
študente za 
čimprejšnje 
dokončanje študija 
(predavanja 
uspešnih 
diplomantov, večja 
prepoznavnost in 
izpostavljenost 
Kluba diplomantov 
in njegovih članov 
na spletnih strani 
VSŠ …). 
 

Vodstvo. 
Komisija za 
kakovost. 
Študijska 
komisija. 
Klub 
diplomantov. 
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Tabela 17: Povzetek odgovorov ravnateljice po 6. NP 

7. SWOT ANALIZA 

 
Spremljanje stanja notranjega in zunanjega okolja je izjemno pomemben del procesa strateškega 
načrtovanja vsake organizacije. V okviru strokovnih aktivov je bila izdelana SWOT analiza, v kateri smo 
opredelili naše prednosti (S – strengths), slabosti (W – weaknesses), priložnosti (O – opportunities) in 
nevarnosti oziroma grožnje (T – threats). Vsi aktivi: splošni aktiv, aktiv za mehatroniko in 
elektroenergetiko, aktiv za računalništvo in informatiko ter aktiv za ekonomijo in poslovanje so oddali 
skupne predloge članov. Posebej je SWOT analizo oddala predavateljica iz splošnega aktiva. V skupnem 
prikazu v Tabeli 71 so upoštevani vsi predlogi. Tako smo pridobili pomemben del informacij, ki šoli 
zagotavljajo pridobivanje virov in kapacitet, potrebnih za konkurenčnost na njenem področju delovanja. 
  

Opazna je razlika med 
tehničnimi (INF, MEH, ENE) 
in ostalimi splošnimi 
programi (EKN, OSM). 
Študenti, predvsem 
tehničnih programov, ki 
imajo že zagotovljeno 
zaposlitev, so načeloma bolj 
motivirani za hitrejši 
zaključek študija.  
Šola študente preko e-
učilnic referata redno 
obvešča o ponudbah, ki jih 
za študentsko delo, PRI ali 
zaposlitev nanjo naslavljajo 
razna podjetja. 
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 Koristno Škodljivo 

N
o

tr
an

ji 
vi

r 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

MEH, INF, ELE  

 S1: dobra opremljenost, novi laboratoriji (MIC), 
kvalitetna strojna oprema, sodobna programska 
oprema, unikatna učila, tradicija, lokacija  

 S2: širok obseg ponudbe izobraževalnih programov  

 S3: predavatelji – strokovnjaki iz gospodarstva  

 S4: spremljevalne storitve za študente (strok. ekskurzije 
za študente …)  

 S5: vzpostavljena mreža podjetij za izvajanje PRI 
študentov  

 S6: šola ugotavlja zadovoljstvo študentov, predavateljev, 
mentorjev  

 S7: izdelana metodologijo za vrednotenje neformalno 
pridobljenega znanja študentov (priznavanje izpitov)  

 S8: upoštevane posebne potrebe študentov 
(individualni načrti) S9: svetovalne storitve za študente 
(tutorstvo)  

 S10: zagotovljena uporaba sodobnih učnih virov 
(internet, e-gradiva)  

 S11: pripravljenost šole na novosti  
 

EKN  
 S1: smo edina šola na Gorenjskem z rednim programom 

ekonomist, z vizijo izobraževanja za poklice prihodnosti  

 S2: imamo sodobne prostore za delo in e-učilnice  

 S3: stremimo za tem, da teorijo povežemo s prakso  

 S4: Gorenjska ima potrebe po računovodjih  

 S5: povezanost z informacijsko tehnologijo, šola pa 
izvaja tudi višješolski program informatika  

 
POS. SEK.  

 

 S1: povezanost z informacijsko tehnologijo, mi pa smo 
šola, ki izvaja tudi višješolski program informatika  

 
OSM  

 S1: malo študentov – bolj intenzivno in kvalitetno delo 

  S2: praktični predmeti oz. vsebine  

 S3: sodelovanje z NVO v lokalnem okolju, velik delež 
nevladnih organizacij (bogastvo vsebin, novosti …)  

 S4: nova šola z modernimi pripomočki  

MEH, INF, ELE  

 W1: nizka prehodnost rednih študentov iz 1. v 2. letnik  

 W2: premalo stikov z diplomati, šola ne spremlja 
zaposljivosti diplomantov  

 W3: pasivnost študentov v procesih odločanja, 
nepripravljenost študentov na samostojno delo, 
nezainteresiranost  

 W4: majhen delež rednih študentov, ki diplomirajo v 
predvidenem času  

 W5: premajhna vključenost predavateljev in študentov v 
projekte in tekmovanja, slabo medpredmetno 
povezovanje  

 W6: nekateri predavatelji se ne identificirajo s šolo  

 W7: slabo sodelovanje z MIC  

 W8: določene vsebine ne morejo biti enake na več 
smereh (MEH, INF, ENE)  

 W9: delovanje strokovnih aktivov do sedaj ni bilo 
zadostno  
  

EKN  
 

 W1: fiktivni vpis nekaterih študentov, zaradi česar se 
lahko zgodi, da se ne morejo vpisati in izobraževati 
določeni drugi študentje  

 W2: manjši vpis v računovodski modul in večji v 
komercialni  

 W3: vpis populacije študentov, ki se ne more vpisati na 
druge šole  

 W4: znanje z nezadostno globino in širino  

 W5: izgubiti se v povprečju  
 

POS. SEK.  

 W1: zaradi tako majhnega števila vpisanih se programu 
na šoli morda ne posvečamo dovolj  
  

OSM  

 W1: ponavljanje vsebin v katalogu predmetov 

 W2: znanje, ki ga dobijo študenti, nima globine 
(posledica manjšanja kontaktnih ur) 

 W3: nepovezan kolektiv – predavatelji  

 W4: program je nepoznan, šola ne skrbi za promocijo  

 W5: slabši študenti (vpis zaradi statusa)  

 W6: še premalo praktičnih znanj za kompetenčno 
nastopanje s tem poklicem 
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

MEH, INF, ELE  

 O1: izboljšanje sodelovanja med šolo in gospodarstvom 
(ponuditi strokovna izobraževanja tako študentom, kot tudi 
zaposlenim)  

 O2: šola spodbuja rotacijo predavateljev v podjetja 

 O3: donacija opreme (trenutno le nabava)  

 O4: prenova oz. posodobitev učnih načrtov, prilagajanje 
programov aktualnim potrebam gospodarstva in splošnim 
trendom družbe (velik poudarek varovanju okolja),  

 O5: dodatno aktiviranje MIC za sodelovanje z gospodarstvom  

 O6: dopolnitev programa s snovjo finance za nefinančnike  

 O7: uvajanje novih programov, prehod na visokošolski študij  

 O8: na podlagi dobrih teoretičnih in praktičnih znanj ter tujega 
jezika zaposljivost tudi v tujini  

 O9: šola sodeluje z OPZ  

 O10: šola organizira usposabljanja za mentorje v podjetjih  

 O11: sodelovanje v razpisih za razvojne projekte in finančna 
sredstva za izvajanje programov  

 O12: za diplomante VSŠ ŠC Kranj omogočena možnost 
nadaljevanja na sosednji FOV  

 O13: možnost opravljanja študija ali Pri v tujini (Erasmus listina)  
 
EKN  

 

 O1: da bi na ŠC Kranj razvili šolo za računovodje ali mogoče šolo 
za davke (ali oboje) in bi te dejavnosti tržili  

 O2: da bi študentom ali širši okolici ponudili znanje za uspešno 
prijavo na razpise EU  

 O3: oportuni študij po končanem študiju zaradi nezmožnosti 
zaposlitve  
 

POS. SEK.  

 O1: da bi na ŠC Kranj razvili kakšen nov program za delo tajnic  
 
OSM  
 O1: skupni projekti v lokalnem okolju za promocijo programa in 

šole  
 O2: poklic, ki je nov  
 O3: preko MIC-a usmeritev v socialno podjetništvo, kar bi 

omogočilo večjo prepoznavnost šole in programa  
 O4: preko MIC-a usmeritev v socialno podjetništvo, kar bi 

omogočilo večjo prepoznavnost šole in programa  
 O5: praktična znanja 

MEH, INF, ELE  

 T1: slab vpis (upad vpisa na izrednem študiju), fiktivni 
vpis zaradi statusa  

 T2: zniževanje sredstev države za izobraževanje  

 T3: komercializacija in vpliv nelojalne konkurence  

 T4: nezmožnost usklajevanja potreb, želja in 
razpoložljivih resursov  

 T5: majhno število diplomantov rednega študija  

 T6: nepripravljenost podjetij za izvajanje PRI študentov  

 T7: slabo sledenje trendom na področju stroke  

 T8: financiranje (pomanjkanje sredstev za vzdrževanje 
infrastrukture)  

 T9: šola ima vzpostavljenih premalo partnerskih povezav 
na mednarodnem področju  

 T10:šola nima razvite in opredeljene dodatne ponudbe 
(neformalne oblike izobraževanja in 
usposabljanja/specialne vsebine) za diplomante in druge 
posameznike, v skladu z njihovimi potrebami, trga dela 
in lokalnega okolja  

 T11: zasebne višje šole izvajajo enake programe 
(konkurenca)  

 T12: občutek, da smo že dovolj dobri  
 

EKN  
 

 T1: konkurenčne javne in zasebne šole z enakim 
programom izobraževanja, možnosti eizobraževanja  

 T2: prelivanje študentov v bolj zahtevne programe kot 
posledica demografskega manjka  

 T3: (pre)veliko število ekonomistov na trgu dela  
 
POS. SEK.  

 T1: v program se ne vpiše niti en sam kandidat, kar 
pomeni, da je resna nevarnost, da se program ukine  
 

OSM  
 T1: več ponudnikov istega programa v regiji, kraju  
 T2: na trgu ni potreb po takem kadru, zato so študenti 

nezaposljivi in to vpliva tudi na nove vpise  
 T3: kriza socialne države  
 T4: manj denarja za te programe in s tem manj 

povpraševanja na trgu 

 
Tabela 18: SWOT analiza 

Vir: Strategija razvoja Višje Strokovne Šole ŠC KRANJ , str. 9-10 
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7.1. AKCIJSKI NAČRT  

Aktivnosti se izvajajo na več ravneh, podrobneje so razvidne iz letnih načrtov dela, ugotovitev notranjih 
presoj, akcijskih načrtov, zapisnikov sestankov in drugo: 
 

1. Priprava posodobljenih strateških usmeritev ŠC Kranj vključno s cilji VSŠ, konsolidacija in 
posodobitev sistema kazalnikov. 

2. Priprava letnega delovnega načrta šole z določitvijo konkretnih letnih ciljev in vrednosti 
kazalnikov. 

3. Priprava načrta dela na področju vodenja kakovosti šole s poudarkom na pridobljenih smernicah 
NAKVIS-a. 
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8. ZAKLJUČEK 

 
V skladu s 15. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, št. 100/2013) 
in v okviru meril NAKVIS-a je bilo pripravljeno to samoevalvacijsko poročilo, ki je bilo posredovano v 
obravnavo Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ, predavateljskemu zboru, strateškemu 
svetu VSŠ in svetu zavoda. 
 
 
Samoevalvacijsko poročilo so potrdili oz. podali pozitivno mnenje: 

- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na seji dne ________ 
- predavateljski zbor na seji dne _________, 
- strateški svet na seji dne ________. 

 
 

mag. Lidija Grmek Zupanc,  mag. Roman Rehberger, 

ravnateljica VSŠ  predsednik KK 

   

  ______________________ 
 
 
 

(podpis in datum)   

   

  Jože Drenovec, univ. dipl. org., 

  direktor 

   

dr. Iztok Humar,   

predsednik strateškega sveta   (podpis in datum) 

   

   

 (podpis in datum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


