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1 PREDSTAVITEV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE  

1.1 SPREMNA BESEDA RAVNATELJA  

Našo osebnost v veliki meri določa to, kar vemo oz. znamo. Naše zmožnosti bistveno prispevajo k 

položaju, ki ga imamo v družbi. Tega se zavedamo že dolgo; v zadnjem času hitrega napredka pa postaja 

jasno, da je znanje posameznika potrebno stalno dopolnjevati in nadgrajevati ter da se mora tisti, ki  

znanje posreduje, zavedati, da tega ne počne za danes, temveč za jutri. Današnji študent bo jutri oseba 

na trgu dela, zato jo mora šola opremiti z znanji, s katerimi bo na tem trgu iskan, s katerimi bo sposoben 

kvalitetno opravljati naloge izbranega strokovnega področja, obenem pa tudi sam skrbeti za nadgradnjo 

svojega znanja. Izobraževanje je stalno spreminjajoč se proces, v okviru katerega imajo šole ključno 

vlogo. Če želi šola svojim študentom ponuditi najboljše, se mora stalno prilagajati in spreminjati, ob tem 

pa ohraniti stik s tradicijo in okoljem. Dobri smo lahko le, če neprestano stremimo k boljšemu in pri tem 

upoštevamo vse, kar nas določa in obkroža. 

1.2 PRAVNA IDENTITETA ŠOLE  

Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Šolski center Srečka Kosovela Sežana. Njen 

status in delovanje določata predvsem Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 

86/2004) in Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Srečka Kosovela 

Sežana« (št. 01403-30/2008/5, dat. 8. julij 2008), ob tem pa še drugi zakoni in pravilniki, ki urejajo 

področje višjega šolstva ter različni interni akti. 

Osnovni podatki: 

Ime: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola 

Sedež zavoda: Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana 

Naslov Višje strokovne šole: Kraška ulica 2, 6210 Sežana 

Telefon: 05 7313 516 

Fax: 05 7313 511 

Elektronski naslov: vss@viviss.si  

Spletna stran: www.viviss.si/vss 

Direktor zavoda: Dušan Štolfa 

Ravnateljica Višje strokovne šole: Jasna Rojc  

1.3 RAZVOJ ŠOLE  

1.3.1 Ustanovitelj  

Višja strokovna šola je bila ustanovljena 8. julija 2008 s sklepom Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Srečka Kosovela Sežana«. Kot enota Šolskega 

centra Srečka Kosovela Sežana je bila Višja strokovna šola dne 19. 8. 2008 vpisana v sodni register pri 

Okrožnem sodišču v Kopru pod št. Srg2008/27826.  

Z omenjenim sklepom vlade se je v Šolski center Srečka Kosovela Sežana preoblikovala nekdanja Srednja 

šola Srečka Kosovela. Šolski center združuje dve organizacijski enoti, Gimnazijo in ekonomsko šolo ter 
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Višjo strokovno šolo. Slednja deluje na dveh lokacijah: v prostorih Šolskega centra (Stjenkova ulica 3, 

Sežana), kjer je sedež Šolskega centra in Gimnazije in ekonomske šole, ter v prostorih Visokošolskega 

središča Sežana (Kraška ulica 2, Sežana), kjer je sedež Višje strokovne šole. S študijskim letom 2008/2009 

so se pričele izvajati izobraževalne aktivnosti po študijskih programih Oblikovanje materialov in 

Fotografija, tako da so študentje od samega začetka opravljali obveznosti v okviru rednega, za program 

Fotografija pa tudi v okviru posebej organiziranega izrednega študija.  

1.3.2 Organi višje šole  

Organe višje šole, organizirane kot organizacijske enote zavoda, njihovo sestavo in naloge določata 

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju in Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

»Šolski center Srečka Kosovela Sežana«. V skladu z zakonskimi določili na šoli delujejo:  

- ravnatelj,  

- strateški svet,  

- predavateljski zbor,  

- strokovna aktiva: -aktiv predmetov s področja fotografije, 

                    -aktiv predmetov s področja oblikovanja materialov, 

- študijska komisija in  

- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.  

Kljub temu, da sklep o ustanovitvi predvideva tudi vodje programskih področij, ti niso bili imenovani, saj 

zaradi majhnosti šole to ni potrebno; naloge vodij programskih področij opravljajo ravnateljica in vodji 

aktivov s področja fotografije in s področja oblikovanja materialov. 

Višja strokovna šola ima svoje predstavnike v svetu zavoda Šolski center Srečka Kosovela Sežana. Po 

svojem položaju je član sveta zavoda predsednik strateškega sveta, kot predstavnik delavcev najmanj en 

predavatelj in trije študenti. Postopek kandidiranja in volitev predstavnika predavateljev in študentov 

določa XV. člen Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Srečka 

Kosovela Sežana«. 

1.3.3 Šolski okoliš  

Višja strokovna šola v Sežani je v Sloveniji edina javna šola, ki izvaja program Fotografija (vse module) in 

edina,  ki izvaja programski modul Kamen v okviru programa Oblikovanje materialov. Do l. 2011/12 smo 

v okviru programa Oblikovanje materialov edini izvajali tudi modul Kovina in polimeri, vendar nas je 

nizek interes za vpis v ta programski modul prisilil, da smo z izvajanjem prekinili. 

Smo edina javna višja šola v Obalno-kraški regiji; poleg nas izvajata višješolske programe še Izobraževalni 

zavod Memory v Dutovljah in Kopru (program Ekonomist) in Gea College CVŠ, Podružnica v Piranu 

(programa Ekonomist, Poslovni sekretar). Druge višje šole v bližini so v Novi Gorici (Tehniški šolski center 

Nova Gorica, s programi  Informatika, Mehatronika, Upravljanje podeželja in krajine in Oblikovanje 

materialov (zadnjega ne izvaja); LAMPRET CONSULTING, d.o.o., razpisuje programa Ekonomist in 

Poslovni sekretar) in Postojni (Šolski center Postojna, VSŠ, s programi Gozdarstvo in lovstvo, Poslovni 

sekretar, Strojništvo). Te šole trenutno ne predstavljajo konkurence našim programom. Pričakujemo pa, 

da bo v prihodnosti prišlo do dogovarjanja o izvajanju višješolskih programov v regiji. 
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2 SISTEM VODENJA IN ODGOVORNOST VODSTVA  

2.1 SPLOŠEN OPIS SISTEMA VODENJA  

Višjo strokovno šolo vodi ravnatelj, ki ga za obdobje 5 let imenuje Svet zavoda Šolski center Srečka 

Kosovela Sežana, ob soglasju Ministrstva RS za šolstvo in šport. Naloge ravnatelja organizacijske enote in 

direktorja zavoda so opredeljene z zakonom. Ravnatelj višje strokovne šole je lahko hkrati tudi direktor 

zavoda. 

Med ključnimi dejavniki v sistemu vodenja višje šole je kakovost. Za ustrezno spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti smo na  višji šoli opredelili in dokumentirali:  

- temeljne procese v okviru študijskega procesa in njihovo medsebojno povezanost; procese smo 

opredelili po vplivu na zadovoljstvo uporabnikov: študentov, zaposlenih, podjetij, v katerih študentje 

opravljajo praktično izobraževanje in ostalih partnerjev;  

- kriterije in metode za zagotavljanje: 

- ustreznega delovanja, 

- nadzora učinkovitosti procesov, 

- ustreznih ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev;  

- informacije, ki jih je potrebno zagotoviti za podporo in nadzor nekaterih procesov ter za njihovo 

nenehno izboljševanje.  

2.2 DOKUMENTACIJA SISTEMA VODENJA  

2.2.1 Dokumentacija sistema vodenja in njena struktura  

Dokumentacija sistema vodenja obsega:  

- dokumente; to so zahteve in opisi procesov sistema vodenja, zakonodaja, odredbe in interni pravilniki:  

- zunanji dokumenti: zakoni in podzakonski predpisi, določeni s strani države, 

- notranji dokumenti: interni pravilniki in drugi predpisi, 

- pogodbe: zunanje in interne, določajo medsebojne odnose in obveznosti med šolo, študenti in 

poslovnimi partnerji; 

- zapise; to so objektivna dokazila o izvajanju in izpolnjevanju zahtev posameznih procesov in sistema 

vodenja kot celote.  

Dokumenti se hranijo na sedežu šole (pisarna ravnatelja, referat, arhiv) in/ali na sedežu zavoda 

(tajništvo, računovodstvo). 

Dokumenti sistema vodenja so, glede na to, ali se nanašajo celotno šolo, na posamezen proces ali na 

posamezno aktivnost, strukturirani v naslednjih nivojih:  
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NIVO DOKUMENT PODROČJE UPORABE ODGOVORNOST 

1 
zakoni in podzakonski predpisi, 
določeni s strani države vsi zaposleni 

ravnatelj, 
strokovni delavci in sodelavci 

2 
Poslovnik Višje strokovne šole vsi zaposleni 

ravnatelj, 
strokovni delavci in sodelavci 

3 
interni pravilniki in drugi 
predpisi ter sklepi vsi zaposleni 

ravnatelj, 
strokovni delavci in sodelavci 

4 
pogodbe, navodila 

zaposleni na določenih delovnih 
področjih 

ravnatelj, 
strokovni delavci in sodelavci 

5 
zapisi, sklepi 

zaposleni na določenih delovnih 
področjih 

ravnatelj, 
strokovni delavci in sodelavci 

 

2.2.2 Poslovnik Višje strokovne šole ŠC Sežana 

Poslovnik višje strokovne šole (od tu dalje: poslovnik) je dokument, ki določa sistem vodenja kakovosti 

na šoli. Njegova struktura povzema poglavja Sistema vodenja kakovosti za višje strokovne šole 

(dokument projekta Impletum, 2008) ter Standarda ISO 9001. V posameznih poglavjih so navedeni 

nekateri referenčni dokumenti, seznam vseh veljavnih dokumentov 1. in 3. nivoja pa je priloga tega 

poslovnika1. 

Odgovorna oseba za pripravo poslovnika je ravnatelj, potrdi ga komisija za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti (od tu dalje: komisija za kakovost). Predloge sprememb in dopolnitev obravnava in potrjuje 

komisija za kakovost v soglasju z ravnateljem. Odobren izvod poslovnika podpišeta ravnatelj in 

predsednik  komisije za kakovost. 

Poslovnik je dostopen vsem zaposlenim. Izvirnik je pri ravnatelju, kopija pa v zbornici višje šole. Drugi 

primerki poslovnika ali posamezni njegovi deli, ki jih za lastno uporabo lahko izpiše vsak zaposleni, so 

samo informativne narave in kot taki uradno niso veljavni.  

Poslovnik lahko služi tudi v pravne namene. 

Izvodi poslovnika, katerim preneha veljavnost, se hranijo pri ravnatelju še najmanj dve leti po uveljavitvi 

spremembe. 

2.2.3 Obvladovanje dokumentov 

Obvladovanje dokumentov določa pravila ravnanja z dokumenti in odgovornost v zvezi z nastankom, 

kontrolo, odobritvijo in vodenjem sprememb dokumentov. Dokumente obvladujemo po sistemu, ki 

zagotavlja, da so pravilni, popolni in veljavni, da je mogoč dostop do dokumentov in seznanjenost z 

njihovo vsebino.  

Odobritev in izdajanje dokumentov  

Odobritev, izdaja in distribucija dokumentov, kot je Poslovnik kakovosti, je opisana v začetnem delu 

poslovnika.  

Ravnatelj višje šole je odgovorna oseba za pripravo navodil in internih pravilnikov višje šole ter obrazcev, 

vezanih na izvajanje določb pravilnikov, navodil ali drugih zahtev študijskega procesa. Vsi odobreni 

dokumenti so hranjeni na sedežu šole (pisarna ravnatelja, referat).  

                                                 
1
 Priloga: Zakonodaja in dokumenti 
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Spremembe dokumentov  

Predlog spremembe dokumenta ali obrazca lahko ravnatelju posredujejo zaposleni ali študentje. V 

kolikor je sprememba smiselna, ravnatelj poskrbi za izvedbo spremembe. Obravnavanje sprememb 

poteka na enak način kot priprava novega dokumenta, opisana zgoraj.  

Odgovorna oseba za sprotno odstranitev neveljavnih dokumentov iz uporabe in nadomestitev z 

veljavnimi (tudi na spletni strani) je referent za študijske in študentske zadeve (od tu dalje: referent).  

Obvladovanje podatkov  

Šola operira s podatki, vezanimi na študijski in obštudijski proces, ter z drugimi podatki.  

Podatke s področja študijskega procesa obvladujejo in sproti ažurirajo referent, predavatelji in ravnatelj 

šole.  

Podatke o študentih vodi referent s pomočjo računalniškega programa, ki je pripravljen in prilagojen za 

vodenje celotne evidence višje strokovne šole. Podatki se zbirajo in uporabljajo v skladu z Zakonom o 

višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004), Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

(uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1; Uradni list RS, št. 94/2007) in internim Pravilnikom o 

varovanju osebnih podatkov ŠC Sežana.  

Obvladovanje dokumentov zunanjega izvora  

Delo šole je povezano z vrsto zakonskih in podzakonskih aktov. Ravnatelj zato redno spremlja objave v 

Uradnem listu in okrožnice Ministrstva za šolstvo in šport ter informira pristojne osebe. Predavatelji, 

referent in ostali zaposleni spremljajo spremembe zakonodaje s svojega delovnega področja in so 

osebno odgovorni za pravilno izvajanje. Ravnatelj preverja, ali se zakonodaja, predpisi in navodila 

okrožnic učinkovito izvajajo.  

2.2.4 Zapisi  

Zapisi so prikazi dosežene kakovosti delovanja in dokazi učinkovitosti sistema vodenja kakovosti. Med 

zapise sodijo dokazila o izvedenih aktivnostih in rezultatih dela. Zapisi so tako vezani na študijski proces, 

kot tudi na celoten sistem vodenja.  

Vsi zapisi so označeni z imenom, datumom nastanka in podpisom avtorja oz. avtorjev. Praviloma se 

hranijo na sedežu šole (pisarna ravnatelja, referat, zbornica). Zaposleni, ki rokujejo z zapisi, so dolžni z 

njimi ravnati tako, da ne pride do njihovega spreminjanja, poškodovanja, uničenja ali odtujitve.  
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3 ODGOVORNOST VODSTVA  

Vodstvo višje strokovne šole predstavlja ravnatelj.  

3.1 Zavezanost vodstva 

Vodstvo dokazuje zavezanost kakovosti:  

- s poudarjanjem pomembnosti primernega odnosa do vseh zaposlenih, študentov in ostalih 

zainteresiranih skupin, z vzpostavitvijo jasno definiranih ciljev ter s prizadevanjem za zadovoljstvo vseh 

navedenih skupin,  

- s sledenjem viziji šole in z izpolnjevanjem zastavljenih ciljev (tako kratkoročnih kot dolgoročnih),  

- s poudarjanjem pomembnosti izpolnjevanja zakonskih in drugih pravnih zahtev,  

- z zagotavljanjem potrebnih virov za delovanje višje šole,  

- z neposrednim, lahko tudi osebnim nadzorom učinkovitosti sistema, vključno z izvajanjem notranjih 

presoj (s programom dela komisije za kakovost, nastopnih predavanj, dnevnikov predavanj in vaj, 

razgovorov),  

- s postavljanjem jasnih ciljev na področju kakovosti.  

3.2 Vizija in vrednote višje šole 

Vizija višje šole: Smo ugledna izobraževalna ustanova za področja oblikovanja, fotografije in videa. Ob 

upoštevanju realnih potreb in tradicije bomo narekovali razvojne smernice v državnem in mednarodnem 

merilu. 

 

Poslanstvo višje šole:  

- izobraževanje študentov po razpisanih višješolskih programih, ob skrbi za visok nivo znanja 

diplomantov in njihovo zaposljivost, 

- izvajanje različnih oblik izobraževanja za druge zainteresirane skupine,  

- sodelovanje z lokalnim okoljem in širše, predvsem preko aktivnosti s področja študijskih programov,  

- sodelovanje v razvojnih, gospodarskih in drugih regionalnih, nacionalnih in mednarodnih projektih.  

 

Vrednote višje šole: strokovnost, profesionalnost, kompetenčnost, ustvarjalnost, inovativnost, 

vztrajnost, odgovornost, poštenost, zanesljivost, zaupanje.  

 

Za doseganje vizije je potrebna odličnost dela. Vodstvo se zavezuje narediti vse, da izpolni pričakovanja 

študentov, poslovnih partnerjev, ustanovitelja in okolja. To namerava doseči s stalnimi izboljšavami na 

vseh področjih dela. 

Vsi segmenti delovanja so zato podrejeni viziji, poslanstvu in vrednotam šole. Pri tem sledimo 

naslednjim ciljem:  

- ustvariti vzpodbudno učno okolje s sodobnimi učnimi oblikami, metodami, kvalitetno učno opremo in 

informacijsko tehnologijo,  

- zagotoviti kakovosten pedagoški kader, ki ima stalen stik s stroko in je aktiven tudi izven šole, 

- zagotoviti dostop do  verodostojnih informacij in najsodobnejše študijske literature, 
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- vzpostaviti kakovostno komunikacijo zaposlenih, študentov, zunanjih sodelavcev in različnih 

organizacij, 

- spodbujati timsko delo, saj le to omogoča povezovanje znanj v smiselno celoto, 

- zagotoviti izvedbo in prepletanje različnih študijskih aktivnosti; poleg klasičnih oblik izobraževanja 

študentom ponuditi dodatne, neformalne možnosti izobraževanja in v izobraževalni proces vključiti 

domače in tuje strokovnjake,  

- omogočiti in spodbujati povezovanje s podjetji in obrtniki ter sodelovanje s partnerji doma in v tujini, 

- skrbeti za uveljavljanje šole v lokalnem in širšem okolju ter za hiter odziv šole na pričakovanja okolja, 

- omogočiti in spodbujati izobraževanje oz. samoizobraževanje strokovnih in ostalih delavcev,  

- spremljati kakovost izobraževanja skozi Zahteve kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja in 

Standardov ISO 9001,  

- spodbujati vključevanje v regionalne, nacionalne in mednarodne projekte, 

- spodbujati aktivno sodelovanje z okoljem in zagotoviti sprotno poročanje javnosti o vseh aktivnostih,  

- izvajati predpisane ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,  

- ravnati v skladu z veljavno zakonodajo, 

- skrbeti za vsestransko, racionalno in učinkovito izrabo danih pogojev za delo.  

3.3 Načrtovanje razvoja šole  

Vizijo šole in cilje uresničujemo tako, da sledimo: 

- okvirnim ciljem v petletnem planu oziroma dolgoročnem razvojnem programu šole, 

- jasno definiranim ciljem in nalogam v letnem delovnem načrtu šole.  

Določeni cilji so opredeljeni skozi merljive kazalce, ki jih spremljamo glede na določeno časovno obdobje 

in glede na potrebe. Spremljanje ciljev je namenjeno izboljševanju delovanja na določenem področju.  

Petletni razvojni program in letni delovni načrt sta usklajena z vizijo šole. Vizije ne uresničujemo le preko 

zastavljenih ciljev, temveč tudi preko ostalih del in nalog, ki so potrebni za uspešno delovanje šole.  

3.3.1 Petletno načrtovanje – dolgoročni razvojni program šole  

S petletnim razvojnim programom načrtujemo dolgoročne cilje, osnovne smernice razvoja, pogoje za 

realizacijo dolgoročnih ciljev, uvajanje novih projektov, kadrovanje.  

Predlog dolgoročnega razvojnega programa šole pripravi ravnatelj, v sodelovanju s predavateljskim 

zborom in ostalimi zaposlenimi, sprejme pa strateški svet v soglasju s svetom zavoda. Usklajen je z vizijo 

šole in vsebuje cilje, ki se natančneje opredelijo v letnih delovnih načrtih. 

V kolikor se razmere, v katerih šola deluje, bistveno spremenijo, je razvojni program potrebno prilagoditi 

dejanskemu stanju. 

Petletni razvojni program višje šole se hrani pri ravnatelju višje šole.  

3.3.2 Letno načrtovanje  

Predlog letnega delovnega načrta pripravi ravnatelj, v sodelovanju s predavateljskim zborom in ostalimi 

delavci šole. Pri tem upošteva zakonodajo in predpise. Strateški svet višje strokovne šole obravnava 

predlog letnega delovnega načrta in ga, ob morebitnih dopolnitvah oz. popravkih, predlaga v sprejem 

svetu zavoda. Pri sprejemanju letnega delovnega načrta šole svet zavoda ne more uveljaviti odločitev, ki 
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so v nasprotju s predlogom strateškega sveta. Pred sprejetjem letnega delovnega načrta se obvezno 

preveri finančna izvedljivost. 

Uspešnost izvajanja letnega delovnega načrta se sprotno preverja, določbe načrta pa se po potrebi 

izboljšuje in spreminja. Spremlja se uspešnost študentov, zadovoljstvo študentov, predavateljev in 

drugih zaposlenih, zadovoljstvo partnerjev in zunanjih zainteresiranih skupin, uspešnost opravljenih 

projektov.  

Spremljavo izvajajo ravnatelj, predavatelji oz. strokovni aktivi in komisija za kakovost. Osnovo za letni 

pregled uspešnosti šole predstavlja samoevalvacijsko poročilo, ki mora vsebovati vse zahteve sistema 

vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah. 

3.4 Spremljanje in poročanje  

Za uresničevanje letnega delovnega načrta je odgovoren ravnatelj. Poročilo o realizaciji letnega 

delovnega načrta (letno poročilo) obravnavata strateški svet in svet zavoda, zadnji poročilo tudi 

sprejme.  

Ugotovitve s področja spremljanja in zagotavljanja kakovosti pa so vsako leto zajete v 

samoevalvacijskem poročilu višje strokovne šole, ki ga sprejme komisija za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti. To med drugim zajema ugotovitve notranjih presoj in povratnih informacij s strani 

udeležencev v študijskem procesu, analizo stanja posameznih področij in predloge korektivnih ukrepov, 

ki izhajajo iz rezultatov in analiz ter časovne okvire njihovega uresničevanja.  

3.5 Organiziranost, odgovornost, pooblastila in komuniciranje  

3.5.1 Odgovornost in pooblastila  

Realizacijo ciljev omogočajo primerno usposobljeni in motivirani zaposleni, ki se zavedajo svojih  

odgovornosti, pooblastil in nalog. Njihovo delovanje je določeno z zakoni, podzakonskimi predpisi in 

navodili,  ter zapisano v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest ŠC Sežana.  

3.5.2 Predstavnik vodstva  

Ravnatelj višje šole ima, poleg drugih odgovornosti in pooblastil, tudi odgovornosti in pooblastila za 

vzpostavljanje, izvajanje, vzdrževanje in stalno izboljševanje sistema zagotavljanja kakovosti. 

Predsednik in člani komisije za kakovost so odgovorni za prenos nalog sistema zagotavljanja kakovosti 

med zaposlene in študente, za izvajanje, svetovanje in za nadzor nad izvajanjem aktivnosti v zvezi s 

kakovostjo. Pri tem sodelujejo z ravnateljem šole, ki jim je dolžan posredovati vse informacije, 

pomembne za njihovo delo. 

Predsednik in člani komisije sodelujejo s komisijami drugih šol in z zunanjimi inštitucijami na področju 

sistema zagotavljanja kakovosti.  

3.5.3 Notranje in zunanje komuniciranje  

V šoli so vzpostavljeni različni postopki ter oblike notranjega in zunanjega komuniciranja. Uveljavljene 

oblike komuniciranja so:  
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- neposredno s posamezniki (osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte na osebne naslove), 

- po standardni pošti ali preko elektronske pošte referata, 

- preko spletne strani šole, 

- preko spletnih skupnosti (spletne učilnice in spletna zbornica),  

- z SMS sporočili. 

Del notranjega in zunanjega komuniciranja je ravnanje s pošto. Pošto, naslovljeno na višjo šolo, referent 

evidentira in jo preda ravnatelju. Pošto, naslovljeno na določenega strokovnega delavca, referent 

evidentira in dostavi v njegov poštni predal.  

Elektronsko pošto, naslovljeno na elektronski naslov višje šole, referentka pregleda najmanj enkrat 

dnevno in jo posreduje delavcu, kateremu je namenjena.  

Informiranje zaposlenih poteka na različne načine, najpogosteje preko različnih sestankov, spletne strani 

šole, elektronske pošte in vsakodnevne dostopnosti ravnatelja. Zunanje obiskovalce sprejema in usmerja 

referent. 

Za posredovanje informacij zaposlenim je odgovoren ravnatelj, ki mora omogočiti in zagotoviti tudi 

povratni pretok informacij. Ravnatelj sistematično in odgovorno zbira mnenja in predloge, jih analizira in 

odgovore posreduje zainteresiranim. Po potrebi sproži korektivne ali preventivne ukrepe. Učinkovitost 

notranjega komuniciranja se vsaj enkrat letno ugotavlja s vprašalnikom za zaposlene. 

Tudi mnenja zunanjih zainteresiranih skupin zbiramo z metodo anketiranja. 

Zbrani podatki so osnova za korektivne in preventivne ukrepe in s tem za nenehno izboljševanje dela.  

Pri vzpostavljanju kakovostne komunikacije je v ospredju etičnost komuniciranja, medsebojno 

spoštovanje in razumevanje, kar izhaja iz vizije šole in je povezano z našimi vrednotami.  

Ravnatelj sodeluje z mediji v obliki intervjujev, posredovanja ustnih in pisnih informacij in občasnih 

tiskovnih konferenc.  
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NOTRANJE KOMUNICIRANJE 

VODSTVO 
ZAVODA – 
VODSTVO VSŠ 

VODSTVO VSŠ – 
ZAPOSLENI  

VODSTVO VSŠ – ŠTUDENTI ZAPOSLENI MED 
SEBOJ 

ZAPOSLENI – 
ŠTUDENTI 

 sestanki organov 
zavoda 

 sestanki kolegija 

 neformalni 
razgovori 

 predavateljski 
zbori 

 dejavnosti 
znotraj spletne 
zbornice 

 letni razgovori z 
ravnateljem 

 spremljanje in 
vrednotenje 
pedagoškega 
dela (nastopna 
predavanja, 
analiza izvedbe) 

 sodelovanje s 
strokovnimi 
aktivi 

 drugi občasni 
razgovori in 
sestanki 

 dnevni 
neformalni 
razgovori 

 uvodno predavanje za 
študente,  

 publikacija za študente 

 spletna stran šole in oglasna 
deska 

 sestanki s predstavniki 
skupnosti študentov 

 obštudijske dejavnosti 

 ankete o zadovoljstvu 
študentov 

 elektronska sporočila 

 osebni razgovori z ravnateljem 
po predhodni najavi 

 sestanki 
strokovnih aktivov 

 sestanki 
predavateljskega 
zbora 

 sestanki študijske 
komisije  

 neformalni dnevni 
razgovori in 
komunikacija 
preko elektronske 
pošte 

 dejavnosti znotraj 
spletne zbornice 

 

 skupinski 
razgovori v času 
predavanj in vaj,  

 konzultacije in 
individualni 
razgovori po 
dogovoru, 

 komunikacija 
preko 
elektronske 
pošte 

 spletna stran 
šole  

 sestanki s 
predstavniki 
skupnosti 
študentov 

 dejavnosti 
znotraj spletnih 
učilnic 

ZUNANJE KOMUNICIRANJE 

Oblika in frekvenca komuniciranja z zunanjimi institucijami je odvisna od odnosa med šolo in institucijo, značilnostmi 
institucije, trenutnih potreb oz. razmer in ponudbe določene institucije. 

VSŠ – 
MINISTRSTVO 
RS ZA 
IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST, 
KULTURO IN 
ŠPORT 

VSŠ – 
SKUPNOST 
VIŠJIH STROK. 
ŠOL RS in 
ZDRUŽENJE 
RAVNAT. VIŠJIH 
ŠOL 

VSŠ – CENTER 
ZA POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE 

VSŠ – 
VIŠJEŠOLSKA 
PRIJAVNA 
SLUŽBA 

VSŠ – 
GOSPODARSTVO 

VSŠ – OKOLJE 
(ostalo) 

 S službami 
MIZKŠ, 
predvsem s 
sektorjem za 
višje šolstvo  

 s strokovnim 
svetom za 
poklicno in 
strokovno 
izobraževanje in 
njegovimi 
komisijami 
(predvsem 
preko tajnice 
strokovnega 
sveta) 

 sestanki 
skupnosti in 
združenja 

 sodelovanje v 
skupnih 
projektih 

 priprava 
skupnih 
pravilnikov in 
navodil 

 strokovne 
ekskurzije 

 

 sodelovanje pri 
izvajanju 
višješolskih 
programov 

 sodelovanje pri 
oblikovanju  
novih 
višješolskih 
programov in 
njihovem 
uvajanju 

 

 vprašanja v 
zvezi s prijavo 
in vpisom 

 z OZS in GZS oz. 
njunimi 
sekcijami  

 z delodajalci:  
- dogovori o 
izvajanju PRI 
- ankete o 
zadovoljstvu 
sodelovanja s šolo 
- sodelovanje pri 
projektih 
- razgovori 
predavateljev PRI 
z mentorji v 
podjetjih 
- srečanja za 
delodajalce oz. 
mentorje 
študentov na PRI 

 sodelovanje pri 
skupnih 
aktivnostih, 
predvsem z:  

- Občino Sežana 
in ostalimi 
kraškimi 
občinami 
- javnimi zavodi v 
Sloveniji in tujini 
(šole, muzeji, 
knjižnice, …) 
- različnimi 
ministrstvi 
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3.5.4 Pregledovanje učinkovitosti sistema kakovosti  

Ravnatelj enkrat letno preveri realizacijo ciljev. Ugotovitve dokumentira v letnem poročilu, ki ga sprejme 

svet zavoda. 

Ugotovitve o zadovoljstvu vseh deležnikov v procesih delovanja višje šole in ocene kakovosti teh 

procesov zajema vsakoletno samoevalvacijsko poročilo, ki ga pripravi komisija za spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti, v sodelovanju z referatom in ravnateljem višje strokovne šole.  

Ravnatelj na osnovi ugotovitev izboljšuje sistem vodenja. 

Letno poročilo vsebuje predvsem:  

- poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta,  

- ugotovitve o doseganju zastavljenih razvojnih in letnih ciljev,  

- druga dejstva (nadstandardne aktivnosti, dejavnosti na področju mednarodne mobilnosti, izvajanje 

projektov, …) 

Samoevalvacijsko poročilo vsebuje predvsem: 

- povratne informacije udeležencev v izobraževalnem procesu (rezultati anket), 

- rezultate dodatnih dejavnosti in sodelovanja s širšim okoljem, 

- podatke o mobilnosti in zaposljivosti študentov,  

- podatke o uvedenih ukrepih in izboljšavah ter njihovih učinkih,  

- rezultate notranjih presoj, inšpekcijskih, revizijskih pregledov in drugih nadzorov, 

- predloge korektivnih ukrepov za dvig kakovosti na posameznih področjih.  

Učinkovitost sistema vodenja se zagotavlja s pregledi sistema vodenja. Zato komisija za spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti skupaj z ravnateljem enkrat letno preveri izvajanje korektivnih ukrepov in 

njihove učinke.  
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4 ZAGOTAVLJANJE VIROV  

 4.1 VIRI IN NJIHOVO ZAGOTAVLJANJE  

Za izvedbo nalog komisije za kakovost v zvezi s spremljanjem in zagotavljanjem kakovosti se določijo 

zaposleni in zagotovijo potrebna sredstva (finančna, informacijska, materialna). Potrebe opredelijo člani 

komisije, lahko pa tudi drugi zaposleni in predlagajo rešitve. Končno odločitev sprejme ravnatelj šole, 

upoštevajoč zakonodajo, opremo in razpoložljiva finančna sredstva.  

4.2 OSEBJE  

4.2.1 Splošen opis  

Ustrezna usposobljenost in kompetentnost osebja je za pravilno in učinkovito izvajanje dela ključnega 

pomena. Premišljeno kadrovanje in usposabljanje zaposlenih je nujno zaradi:  

- zahtev za posamezno delovno mesto, kot jih določa sistemizacija delovnih mest,  

- sprotnega uvajanja novih programov izobraževanja,  

- spreminjajočih se zahtev zakonodaje.  

Postopek zaposlovanja izvede direktor zavoda v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Pravilnikom o 

sistemizaciji delovnih mest ŠC Sežana. 

4.2.2 Usposabljanje zaposlenih2 

Kompetentnost zaposlenih zagotavljamo s sistematičnim usposabljanjem, pridobivanjem  

izkušenj ter s spodbujanjem strokovnega izobraževanja. Ravnatelj na podlagi predlogov, ki mu jih 

posredujejo predsedniki strokovnih aktivov, pripravi letni plan strokovnih spopolnjevanj zaposlenih, ki je 

del letnega delovnega načrta. V poročilo o delu v posameznem študijskem letu strokovni aktivi vključijo 

podatke o usposabljanjih in izobraževanjih svojih članov. Končno poročilo oblikuje ravnatelj kot del 

letnega poročila. 

Plan usposabljanj se oblikuje okvirno, ob upoštevanju trenutnih možnosti in se po potrebi spreminja. 

Poročilo o usposabljanjih mora vsebovati:  

- imena zaposlenih, ki so se izobraževali oz. usposabljali,  

- področje izobraževanja, 

- način izobraževanja (formalno, neformalno, v okviru projektov mednarodne mobilnosti). 

V kolikor so na usposabljanju udeleženci prejeli potrdila, se ta (originali ali fotokopije) hranijo v 

personalnih mapah zaposlenih.  

4.3 INFRASTRUKTURA  

Šola je organizacijska enota zavoda Šolski center Srečka Kosovela Sežana, ki za potrebe delovanja višje 

šole najema prostore in opremo Visokošolskega središča Sežana, deloma pa opremo, predvsem pa 

                                                 
2
glej tudi: 5.4 Usposabljanje zaposlenih in njihova strokovna rast 
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potrošni material, zagotavlja sam. Navedeni stroški se krijejo iz finančnih sredstev, ki jih zagotavlja 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.  

Razporejanje finančnih sredstev in njihova poraba sta razvidna iz finančnega načrta in iz letnega 

poslovnega poročila, ki ju sprejme svet zavoda. Odgovorna oseba za pripravo obeh dokumentov je 

direktor zavoda; podatke za njuno pripravo mu posreduje računovodja zavoda.  

Popis drobnega inventarja, stanja gotovine v blagajni in terjatev se opravlja v skladu z določbami 

Pravilnika o računovodstvu ŠC Sežana.  

4.4 DELOVNO OKOLJE IN DELOVNO VZDUŠJE  

Delovno okolje je ključnega pomena za počutje zaposlenih, kar nedvomno vpliva na kakovost študijskega 

procesa. Ustrezno delovno vzdušje med drugim ustvarjamo:  

- z delovnim časom, ki je prilagojen naravi dela, z upoštevanjem Zakona o delovnih razmerjih in panožne 

kolektivne pogodbe. Z evidentiranjem dela in nadzorom nad delom so zaposleni seznanjeni preko 

navodil v pisni ali ustni obliki; 

- z ustreznim plačilom za opravljeno delo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in 

kolektivno pogodbo; 

- z družabnimi srečanji zaposlenih (novoletna srečanja, srečanja ob začetku ali zaključku študijskega leta, 

strokovne ekskurzije, …).  
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5 VODENJE IN IZVAJANJE PROCESOV  

5.1 SPLOŠEN OPIS  

V višji šoli smo opredelili naslednje procese:  

- študijski/izobraževalni proces,  

- sodelovanje s študenti, podjetji in širšo skupnostjo,  

- strokovna rast zaposlenih in njihov razvoj,  

- delo referata,  

- razvoj novih programov in uveljavitev novih postopkov dela.  

 

 

Shema procesnega pristopa in medsebojne povezanosti posameznih elementov oz. faz procesa:  

 

 

 

  

VODSTVO 

- usmerjenost na zaposlene in 
študente 

- politika zagotavljanja kakovosti 

- sistem vodenja kakovosti 

- odgovornost in pooblastila 

VIRI 

- ustrezen kader 

- infrastruktura 

- ustrezno delovno okolje  

PROCESI NA VSŠ 

- študijski/izobraževalni proces 

- sodelovanje s študenti, podjetji 
in širšo skupnostjo 

- strokovna rast in razvoj 
zaposlenih 

- razvoj novih programov in 
postopkov dela 

- delo referata 

 

MERJENJE, ANALIZE in 
IZBOLJŠAVE 

- zadovoljstvo zainteresiranih 
skupin 

- notranje in zunanje presoje 

- merjenje in nadzor procesov 

- analiza podatkov 

- korektivni in preventivni ukrepi 

ZAINTERESIRANE 

SKUPINE 
VHOD IZHOD 
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5.2 IZOBRAŽEVALNI/ŠTUDIJSKI PROCES  

Izobraževalni oz. študijski proces obsega:  

- formalne oblike šolskega dela: predavanja, seminarske in laboratorijske vaje,  

- praktično izobraževanje,  

- strokovne ekskurzije, druge oblike terenskega dela in dodatno ponudbo šolskega dela (poleg formalnih 

oblik izobraževanja, npr. gostujoči predavatelji, tematski večeri, …), 

- vključevanje v projekte mednarodne mobilnosti, 

- sodelovanje z različnimi podjetji, zavodi, društvi, na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju…,   

- delo šolske knjižnice.  

5.2.1 Načrtovanje in spremljanje izobraževalnega procesa 

Za nemoteno izvajanje izobraževalnega procesa, ki poteka v skladu z zakonodajo, internimi predpisi in 

letnim delovnim načrtom, je odgovoren ravnatelj.  

Strokovni delavci (predavatelji, inštruktorji) izdelajo individualne izvedbene kurikule za posamezne 

predmete, v skladu z navodili ravnatelja. Predavateljski zbor ali posamezni strokovni aktivi ravnatelju 

posredujejo pripombe in predloge v zvezi s navodili o oblikovanju izvedbenih kurikulov posameznih 

predmetov. Nosilci predmetov morajo izvedbene kurikule oddati ravnatelju v elektronski obliki, do roka, 

ki je vsako leto dogovorjen na uvodnem predavateljskem zboru. Ravnatelj kurikule pregleda in, če 

ustrezajo dogovorjenim zahtevam, umesti v letni delovni načrt (izvedbeni kurikulum šole). Morebitne 

pripombe na izvedbene kurikule ravnatelj posreduje nosilcem predmetov v individualnih razgovorih ali 

preko elektronske pošte. Ti so  pripombe dolžni upoštevati in kurikulum ustrezno popraviti ali dopolniti 

ter ravnatelju posredovati v zahtevanem roku.  

Predavatelji morajo delovati v skladu  s sprejetim kurikulom predmeta, lahko pa ga, v kolikor se to izkaže 

potrebno, skozi študijsko leto dopolnjujejo. 

Člani strokovnih aktivov skupaj načrtujejo cilje in standarde znanja oz. jih usklajujejo, si izmenjujejo 

izkušnje in oblikujejo predloge v zvezi s študijskim procesom. Načrtujejo tudi medpredmetna 

povezovanja.  

Strokovni delavci lahko ravnatelju svoja mnenja in pobude posredujejo v individualnih razgovorih, preko 

elektronske pošte, spletne zbornice, po predsedniku aktiva ali na predavateljskih zborih. Ravnatelj 

posreduje odgovore takoj, ali v dogovorjenem oz. zakonsko določenem roku. Mnenja in predloge lahko 

posredujejo tudi študijski komisiji ali komisiji za kakovost; v tem primeru se obrnejo na predsednike 

komisij. Mnenja in predlogi se obravnavajo na prvi naslednji seji komisije in posredujejo takoj po tem. 

Zapisnike predavateljskih zborov piše referent in jih hrani v referatu, kjer so na vpogled vsem strokovnim 

delavcem.  

V posameznem študijskem letu se študijski proces spremlja:  

- s sprotnim spremljanjem izvedbe predavanj in vaj (vodenje dnevnika predavanj in vaj v elektronski 

obliki),  

- s spremljanjem strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev,  

- z ugotavljanjem in spremljanjem medsebojne komunikacije strokovnih delavcev ter komunikacije med 

strokovnimi delavci in študenti,  
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- z ugotavljanjem uresničevanja zakonskih in podzakonskih aktov, odredb in navodil ministrstva ter 

internih pravilnikov in navodil; posebna pozornost velja uresničevanju določb Pravilnika o ocenjevanju 

znanja v višjih strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 71/09) in Pravil izpitnega reda, ocenjevanja znanja, 

priznavanja kreditnih točk in napredovanja po programih na Višji strokovni šoli ŠC Sežana. 

Ravnatelj načrt spremljanja uresničuje posredno:  

- s vpogledom v pedagoško dokumentacijo,  

- s vpogledom v dnevnik predavanj in vaj,  

- s pregledom letnih poročil strokovnih aktivov.  

Ravnatelj je dolžan strokovne delavce seznaniti s: 

- pomenom in namenom spremljanja in vrednotenja pedagoškega dela, 

- s predmetom spremljanja ter z načinom in obliko spremljanja,  

- s šolsko dokumentacijo in pravili ravnanja z njo (določbe Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-

1-UPB1; Uradni list RS, št. 94/07 in internega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov ŠC Sežana). 

Merjenje in analiza izobraževalnega dela  

Merjenje realiziranega dela strokovnih delavcev poteka:  

- ob vsakem izpitnem roku: predavatelji pripravijo analizo uspešnosti študentov, ki so  

pristopili k izpitu, v obliki zapisnika o izpitu (oddajo v referatu, kjer se na koncu študijskega leta pripravi 

statistika o izpitnih rokih); referent izdela končno poročilo uspešnosti študentov pri posameznem 

predmetu;  

- enkrat letno: s pomočjo anket se preveri zadovoljstvo strokovnih delavcev, študentov in zunanjih 

partnerjev; obdelani rezultati anket se analizirajo in pripravimo predloge za reševanje negativnih 

pripomb in uvajanje pobud;  

- preko celega študijskega leta: ravnatelj spremlja in vrednoti delo strokovnih delavcev;  

- ob zaključku študijskih obveznosti (predavanj, vaj) v posameznem študijskem letu: strokovni delavci na 

koncu študijskega leta poskrbijo, da so dnevniki predavanj in vaj izpolnjeni ter predsedniku strokovnega 

aktiva oddajo poročilo o dodatnem delu v dogovorjeni elektronski obliki (obrazec); zaključke iz 

dnevnikov in poročil, ki jih posredujejo predsedniki aktivov, ravnatelj vključi v  letno poročilo. 

Znanje študentov se preverja v skladu:  

- s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Uradni list RS, št. 71/09) in Pravili 

izpitnega reda, ocenjevanja znanja, priznavanja kreditnih točk in napredovanja po programih na Višji 

strokovni šoli ŠC Sežana, 

- s cilji katalogov znanj posameznih predmetov izbranega višješolskega programa,  

- z izvedbenim kurikulom določenega predmeta, 

- s sklepi predavateljskega zbora in posameznih strokovnih aktivov.  

Referent pripravi analizo (statistiko) rezultatov po študijskih programih in predmetih. Podatke enkrat 

letno obravnava predavateljski zbor, v okviru pregleda letnega poročila. 

Izboljšave izobraževalnega dela  

Na osnovi rezultatov analiz in kazalnikov kakovosti izobraževalnega dela, ravnatelj, predavateljski zbor 

ali komisija za kakovost predlagajo in sprejemajo ukrepe za izboljševanje izobraževalnega dela.  

Po potrebi se pri tem vzpostavi povezava s predstavniki skupnosti študentov in študijsko komisijo.  
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5.2.2 Praktično izobraževanje  

 Praktično izobraževanje (PRI) je pomembna sestavina študijskega procesa, saj predstavlja 40 % 

študentovega dela. Predavatelj praktičnega izobraževanja: 

- je zadolžen za organizacijo, izvajanje in nadzor PRI, 

- vodi dokumentacijo, povezano s PRI, 

- vodi seznam zavodov in podjetij, v katerih študentje lahko opravljajo PRI,  

- informira delodajalce o potrebnih postopkih v zvezi z verifikacijo učnih mest, 

- informira delodajalce o možnostih izobraževanja mentorjev v podjetjih, organizira srečanja 

delodajalcev oz. mentorjev v podjetjih, 

- obiskuje podjetja in zavode (vodi dnevnik obiskov),  

- pripravi anketo o PRI za mentorje in študente ter pripravi končno poročilo o PRI v posameznem 

študijskem letu, ki se vključi v samoevalvacijsko poročilo. 

5.2.3 Šolska knjižnica  

Knjižničarka ŠC Sežana ima del delovne obveznosti opredeljene za opravljanje nalog za višjo šolo. Kljub 

temu je knjižnično gradivo, ki je  last ŠC, zaradi lažje dostopnosti študentom na razpolago v javni sežanski 

Kosovelovi knjižnici. Ta knjižnica je vključena v sistem vzajemne katalogizacije COBISS, preko katerega 

poteka vsa izposoja in evidenca gradiva. Študentom so v knjižnici na voljo čitalnica, uporaba računalniške 

opreme in druge storitve. 

Kosovelova knjižnica posluje od ponedeljka do petka, od 7.00 do 18.00 in ob sobotah, od 8.00 do 13.00. 

Knjižničarka ŠC za višjo šolo opravlja naslednje naloge: 

- skrbi za nabavo študijske literature in evidentirano gradivo posreduje Kosovelovi knjižnici ter na višjo 

šolo (priročna knjižnica za predavatelje v zbornici) 

- skrbi za nabavo video gradiva in evidentirano gradivo posreduje na višjo šolo (filmoteka v zbornici), 

- enkrat letno izvede diplomski praktikum in opravlja tehnični pregled diplomskih del,  

- skrbi za vpise diplomskih del v Cobiss,  

- skrbi za arhiv objav o višji šoli v tiskanih medijih.  

Knjižničarka je študentom na razpolago v knjižnici srednje šole, od ponedeljka do petka, v obratovalnem 

času knjižnice.  

5.3 SODELOVANJE S ŠTUDENTI, PODJETJI IN OSTALO ŠIRŠO DRUŽBENO SKUPNOSTJO  

5.3.1 Sodelovanje s študenti  

Sodelovanje s študenti je pomembno, saj dobra komunikacija na ravni predavatelj – študent in ravnatelj 

– študent v veliki meri vpliva na kakovost dela šole. V skladu z Zakonom o višjem strokovnem 

izobraževanju skupnost študentov lahko organizira študentski svet.  

Študentski svet, ki je reprezentativni organ skupnosti študentov, organizira obštudijske dejavnosti, 

sodeluje z vodstvom in organi šolskega centra oz. višje šole ter ustanovami, ki izvajajo študijske 

aktivnosti v Sežani, in jim posreduje predloge, pobude, mnenja.  

V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda »Šolski center Srečka Kosovela Sežana« študentje sodelujejo v naslednjih 

organih:  
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- svet zavoda,  

- strateški svet,  

- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.  

Aktivno sodelovanje s študenti poteka tudi preko (enega ali več) mentorjev študentske skupnosti, ki jih 

imenuje ravnatelj, in anketiranja o zadovoljstvu.  

5.3.2 Sodelovanje s podjetji in zavodi (delodajalci) ter drugimi subjekti širše družbene skupnosti  

Šola sodeluje s podjetji in zavodi, v katerih študenti opravljajo praktično izobraževanje, ki je obvezni del 

študijskega programa. Sodelovanje poteka:  

- preko obiskov delodajalcev s strani predavatelja praktičnega izobraževanja in ravnatelja, lahko pa tudi 

drugih predavateljev višje šole, 

- preko pogovorov in drugih načinov komunikacije z mentorji praktičnega izobraževanja ali odgovornimi 

osebami podjetij oz. zavodov (elektronska pošta, vsakoletno srečanje predstavnikov delodajalcev na 

šoli), 

- preko skupnih projektov,  

- s sodelovanjem z mentorji diplomskih nalog študentom v podjetjih.  

Šola sodeluje z vsemi zainteresiranimi podjetji in zavodi, katerih dejavnost se povezuje s področji 

študijskih programov, ki jih šola izvaja, pa tudi z drugimi, ki izrazijo interes za sodelovanje. Pomemben 

subjekti sodelovanja so: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Center za poklicno 

izobraževanje, Gospodarska in Obrtna zbornica (sekcija fotografov, sekcija cementninarjev, kamnosekov 

in teracerjev, sekcija za domačo in umetnostno obrt; posebej tesno sodelovanje z območno obrtno 

zbornico Sežana), Občina Sežana in ostale kraške občine.  

V okviru Skupnosti višjih šol in Združenja ravnateljev višjih šola sodeluje z vsemi višjimi šolami v Sloveniji. 

Preko projekta Erasmus za mednarodno mobilnost študentov in zaposlenih ter Evropske zveze inštitucij 

v visokem šolstvu EURASHE navezujemo sodelovanje z ustanovami in podjetji v tujini.  

5.4 USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IN NJIHOVA STROKOVNA RAST3  

Ustrezna usposobljenost in kompetentnost zaposlenih je ključnega pomena za pravilno in učinkovito 

izvajanje dela in zato temeljno vodilo pri kadrovanju in usposabljanju. Potrebe po kadrovanju in 

usposabljanju delavcev nastajajo zaradi zahtev, ki izhajajo iz:  

- zahtev posameznega delovnega mesta, določenih s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest ŠC 

Sežana,  

- uvajanja novih študijskih programov,  

- sprotnega uvajanja novih oblik in metod dela,  

- spreminjajočih se zahtev zakonodaje in izvajanja postopkov na določenem delovnem področju.  

Pri zaposlovanju predavateljev višje šole je ključnega pomena, da kandidati izpolnjujejo pogoje, 

določene z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Pravilnikom o postopku za imenovanje v  

naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 29/2006). 

Imenovanje oz. soglasje k imenovanju predavateljev podeljuje Strokovni svet RS za poklicno in strokovno 

izobraževanje. Glede na kriterije za imenovanje večina predavateljev prihaja iz gospodarstva in so 

                                                 
3 

Glej tudi: 4.2.2 Usposabljanje zaposlenih 
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zaposleni pogodbeno, za eno študijsko leto. To pomeni, da za vsako študijsko leto objavimo potrebe po 

predavateljih. Ravnatelj s prijavljenimi kandidati opravi razgovore in direktorju predlaga izbiro.  

Postopek zaposlovanja ostalih delavcev poteka v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest ŠC 

Sežana in delovno zakonodajo.  

Izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev potekajo preko:  

- pogovorov in izmenjavo izkušenj znotraj predmetnih strokovnih aktivov,  

- strokovnih srečanj, ki jih organizirajo strokovni aktivi višjih šol,  

- udeležbo na seminarjih in drugih organiziranih izobraževanjih,  

- spremljanjem strokovne literature, periodike in objav v drugih medijih (predvsem na internetu),  

- z obiskom podjetij, zavodov, festivalov, srečanj, sejmov, razstav in drugih prireditev.  

Zaposleni načrtujejo osebni in profesionalni razvoj in se o tem pogovorijo v okviru strokovnega aktiva. 

Predsedniki aktivov za vsako študijsko leto pripravijo predlog strokovnega spopolnjevanja svojih članov, 

vsebina spopolnjevanj pa mora biti  usklajena s potrebami šole in željami zaposlenih. Predloge 

posredujejo ravnatelju, ki letni plan strokovnega spopolnjevanja, uresničljiv glede na razpoložljiva 

finančna sredstva, vključi v letni delovni načrt. Za pripravo letnega plana strokovnega spopolnjevanja oz. 

usposabljanja zaposlenih, pregled in nadzor nad njim je odgovoren ravnatelj. Plan je del letnega 

delovnega načrta. Oblikuje se v okviru trenutnih možnosti in se po potrebi spreminja. 

Poročilo o usposabljanjih se oblikuje znotraj strokovnih aktivov in je del letnega poročila šole.  

V kolikor so na usposabljanju udeleženci prejeli potrdila, se ta (originali ali kopije) hranijo v personalnih 

mapah zaposlenih.  

5.5 DELO REFERATA  

Delo v referatu opravlja referent za študijske in študentske zadeve in je opredeljeno v Pravilniku o  

sistemizaciji delovnih mest ŠC Sežana. Večino nalog predstavlja delo s študenti, strokovnimi delavci in 

drugimi zainteresiranimi osebami. 

Delo s študenti obsega predvsem:  

- administrativni postopki v zvezi s študijem (vpis, izpis, izdaja potrdil, sprejem vlog, …) 

- vodenje evidence vpisanih študentov, 

- vodenje in shranjevanje evidenc z osebnimi podatki študentov,  

- vodenje evidence o izpitih in vpis izpitnih ocen, 

- obdelava podatkov iz evidenc oz. za potrebe evidenc in drugih podatkov, 

- komuniciranje s študenti  in posredovanje ustreznih podatkov in informacij študentom (osebno, po 

telefonu in elektronski pošti, preko spletne strani in oglasne deske), 

- reševanje zapletov in usklajevanje postopkov v zvezi z izvedbo študijskega procesa, 

- administrativna podpora študijski komisiji in komisiji za kakovost. 

Delo s predavatelji in drugimi zainteresiranimi osebami obsega predvsem:  

- pisanje zapisnikov predavateljskih zborov in njihovo hrambo,  

- posredovanje podatkov in informacij predavateljem, ravnatelju in drugim zainteresiranim  

osebam,  

- obveščanje strokovnih delavcev o predavanjih, vajah in o izpitih ter priprava potrebne dokumentacije, 

- posredovanje med študenti in predavatelji.  
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 5.6 RAZVOJ IN POSODABLJANJE POSTOPKOV DELA TER PROJEKTNO DELO 

Vsak projekt ali novost, ki jo želimo uvesti v študijski proces, poteka po naslednjih stopnjah:

 
Za izvedbo določenega projekta so izbrani vodja in člani projektne skupine. Projektna skupina oblikuje 

terminski in vsebinski načrt: predvidi aktivnosti, dogovori nosilce posameznih aktivnosti in sodelujoče ter 

njihove odgovornosti, načrtuje časovne okvire za izvedbo aktivnosti in potrebne vire ter stopnje za 

preverjanje izvedbe. Vodja projektne skupine koordinira delo skupine in poroča ravnatelju o poteku 

projekta. Ravnatelj preverja izvajanje projekta, v skladu z načrtom in po potrebi predlaga ustrezne 

spremembe ali popravke. 

Dokumentacijo o projektu vodi predsednik projektne skupine, po zaključku projekta pa jo preda 

ravnatelju.  

Ravnatelj in vsi zaposleni spremljajo razpise za projekte, ki bi za šolo lahko bili aktualni. Vsak zaposleni 

lahko ravnatelju predlaga idejni osnutek projekta, ki mora biti vsebinsko vezan na delo šole. O 

možnostih in smiselnosti prijave presoja ravnatelj.  

Z opredelitvijo projekta se določijo cilji projekta in idejna zasnova izvedbe. Na osnovi tega ravnatelj 

določi projektno skupino in vodjo projektne skupine, predvidi časovne okvire za izvedbo in potrebna 

sredstva ter določi način spremljanja izvedbe. Ko se vse navedeno vzpostavi, se projekt odobri. Sledi 

planiranje in nato izvajanje po planu, ki zajema tudi dokumentiranje.  

S sprotno spremljavo projekta ravnatelj ugotavlja doseganje rezultatov. Ob zaključku projekta vodja 

projektne skupine poda zaključno poročilo, ki vsebuje oceno doseganja projektnih ciljev.  

ZAČETEK: IDEJNA 
ZASNOVA in CILJI 

PREVERJANJE 
INTERESA 
(mnenja 

zainteresiranih 
posameznikov ali  

skupin) 

NEGATIVNA 
MNENJA 

ZAKLJUČEK 

POZITIVNA 
MNENJA 

TERMINSKI IN 
VSEBINSKI PLAN 

in 

PRIDOBITEV 
SOGLASIJ 

IZVEDBA 

ZAKLJUČEK: 
IZDELAVA 

DOKUMENTA-
CIJE 
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6 MERJENJE, ANALIZE IN NENEHNO IZBOLJŠEVANJE  

6.1 SPLOŠEN OPIS  

Nadzor izvajanja in merjenje učinkov posameznih postopkov omogoča njihovo analizo in nenehno 

izboljševanje. Z rednim in občasnim nadzorom želimo izpolniti zahteve in pričakovanja vseh zaposlenih, 

študentov, delodajalcev in drugih zainteresiranih skupin. Učinkovitost sistema spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti ugotavljamo na različne načine, navedene v samoevalvacijskem poročilu.  

6.2 NADZOR  

6.2.1 Zadovoljstvo študentov, zaposlenih in zainteresiranih zunanjih skupin  

Osnova za ugotavljanje zadovoljstva vseh zaposlenih, študentov in zainteresiranih zunanjih skupin so na 

različne načine posredovana mnenja, pritožbe, pripombe, predlogi, pohvale ter analiza rezultatov 

notranjih presoj in anketnih vprašalnikov. To nam omogoča poglobljeno analizo in določitev korektivnih 

in/ali preventivnih ukrepov za izboljšanje stanja.  

6.2.2 Notranje presoje  

Notranja presoja predstavlja enega od načinov ugotavljanja kakovosti na določenem področju in s tem 

učinkovitosti sistema vodenja in uresničevanja ciljev kakovosti.  

Izvajamo jih najmanj enkrat letno, v skladu z načeli sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. 

Notranjo presojo pripravi in izvaja eden ali več za to usposobljenih presojevalcev na osnovi plana 

notranjih presoj, ki ga sprejme komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ob upoštevanju mnenja 

ravnatelja.  

Po končani presoji presojevalec (ali presojevalci) pripravi poročilo o notranji presoji, ki vsebuje 

priporočila, ugotovitve neskladnosti in zapis korektivnih in/ali preventivnih ukrepov. 

6.2.3 Nadzor nad izvajanjem procesa  

Nadzor nad izvajanjem posameznih procesov se opravi preko:  

- dnevnikov predavanj in vaj, 

- poročil strokovnih aktivov, 

- poročil komisij, 

- poročil o izvedenih projektih in realizirani mobilnosti, 

- poročilo o delu skupnosti študentov (v kolikor predstavniki študentov tako poročilo pripravijo).  

Podatki iz teh dokumentov se vključijo v letno poročilo (Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta), 

ki ga obravnavata strateški svet in svet zavoda; slednji poročilo tudi sprejme.  

Z letnim poročilom ravnatelj seznani tudi zaposlene. 

Postopki ravnanja v primeru pobud, predlogov, pritožb so opredeljeni v tem poslovniku.  
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PROCES 
KAZALCI USTREZNOSTI IN UČINKOVITOSTI 

ODGOVOREN ZA 
NADZOR OCENA STANJA  

POGOSTOST  
OCENJEVANJA  

ZADOVOLJSTVO  
ŠTUDENTOV  

 anketiranje 

 sestanki  in pogovori s 
predstavniki skupnosti 
študentov 

 enkrat letno  

 v okviru organov šole in po 
potrebi ali na pobudo 
študentov 

 

 ravnatelj  

 predsednik komisije za 
kakovost 

ZADOVOLJSTVO  
ZAPOSLENIH  

 ankete in letna poročila  

 predavateljski zbori  

 komisija za kakovost 

 strokovni aktivi  

 neformalni sestanki in 
pogovori z ravnateljem  

 enkrat letno  

 po potrebi/vsaj trikrat letno 

 po potrebi/vsaj dvakrat letno 

 po potrebi/vsaj dvakrat letno 

 po potrebi/dnevno  

 ravnatelj  
 

ZADOVOLJSTVO  
DELODAJALCEV  

 ankete za mentorje PRI in 
mentorje diplom v podjetjih 

 pogovori s predstavniki 
delodajalcev in mentorji PRI 

 enkrat letno  
 

 po potrebi  

 ravnatelj  
 

ZADOVOLJSTVO  
OSTALIH  

 ankete  

 sestanki in pogovori  

 enkrat letno  

 po potrebi 

 ravnatelj  
 

 

Odgovorni za nadzor izvajajo kontrolo ključnih aktivnosti procesov; če ugotovijo nepravilnosti, o tem 

opozorijo izvajalca procesa. Rezultati in predvidene izboljšave so zabeležene v samoevalvacijskem 

poročilu.  

6.3 OBVLADOVANJE ODSTOPANJ  

Odstopanja od začrtanih smernic lahko izhajajo iz našega dela ali nastajajo s strani uporabnikov. Vsa 

ugotovljena odstopanja so predmet obravnave po postopku, določenim s tem poslovnikom. Ugotovljena 

odstopanja so zabeležena v samoevalvacijskem poročilu.  

Za obvladovanje odstopanj je odgovoren ravnatelj. Neskladnosti, ugotovljene iz analize podatkov, anket, 

v razgovorih ali pri izvajanju presoj, obravnava skupaj z odgovornimi izvajalci. Skupaj dorečejo aktivnosti, 

potrebne za odpravo odstopanj. 

Najpomembnejše korektivne ali preventivne ukrepe za dvig kakovosti predlaga komisija za spremljanje 

in zagotavljanje kakovosti v sodelovanju z ravnateljem. Zapišejo se v samoevalvacijsko poročilo.  

6.4 ANALIZA PODATKOV  

Analiza podatkov o ustreznosti in učinkovitosti sistema vodenja omogoča oblikovanje korektivnih in 

preventivnih ukrepov, katerih namen je preprečevanje odstopanj in izboljšanje sistema dela. 

Analizirajo se:  

- podatki o vpisu,  

- podatki o študijski uspešnosti,  

- realizacija letnega delovnega načrta,  

- delovanje v ožjem in širšem okolju,  

- pritožbe.  

Preverja se tudi zakonitost delovanja. 
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6.5 NENEHNE IZBOLJŠAVE  

Učinkovitost dela nenehno izboljšujemo z določanjem ustrezne politike in ciljev kakovosti, z analizo 

rezultatov, z izvajanjem korektivnih in preventivnih aktivnosti ter predlogi za izboljšave vseh, ki so 

kakorkoli vključeni v delovanje šole.  

6.5.1 Korektivni ukrepi  

Namen korektivnih ukrepov je odstraniti vzroke za odstopanja in s tem preprečiti ponavljanje odstopanj. 

Za izvajanje korektivnih ukrepov na področju celotnega sistema vodenja so odgovorni zaposleni, za 

spremljavo izvedbe pa ravnatelj.  

Odstopanja se ugotovijo predvsem iz vsebine samoevalvacijskega poročila, pa tudi iz:  

- pritožb in predlogov zainteresiranih strank,  

- pripomb zaposlenih,  

- poročil izvedenih notranjih in zunanjih presoj,  

- poročil o izrednih dogodkih, zapisnikov o poškodbah zaposlenih in študentov,  

- inšpekcijskih in revizijskih zapisnikov. 

Korektivni ukrepi se oblikujejo na osnovi analize odstopanj. Ravnatelj določi nosilca izvedbe 

korektivnega ukrepa in spremlja učinkovitost izvajanja. Zapis predlogov korektivnih ukrepov v 

samoevalvacijskem poročilu predstavlja dokumentacijo morebitnih sprememb in dopolnitev sistema 

kakovosti, npr. v obliki navodil za delo, pravilnikov, poslovnikov ipd., ter kot osnova za  posamezne 

aktivnosti.  

6.5.2 Preventivni ukrepi  

Preventivne ukrepe sprejemamo zato, da bi preprečili odstopanja in neskladnosti s cilji, neželjene 

izredne dogodke v študijskem procesu ter da bi zagotovili varnost in zdravje pri delu. Postopek za 

sprejemanje preventivnih ukrepov poteka enako kot za sprejemanje korektivnih ukrepov; ravno tako se 

zagotovi nadzor nad izvajanjem ukrepov in odgovorno osebo. 


