
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZVOJNI NAČRT 

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
ZA OBDOBJE 2012 - 2017 

 

 

 

 

 

 

Razvojni načrt je strateški svet višje strokovne šole sprejel dne 10. 11. 2011, svet zavoda ŠC Sežana pa 

dne 23. 11. 2011. 

  

Aprila 2013 je bil razvojni načrt posodobljen – korekcije so opisane v prilogi. 

 

Posodobljen razvojni načrt je strateški svet višje strokovne šole sprejel dne 15. 4. 2013, svet zavoda ŠC 

Sežana pa dne 15. 4. 2013. 

 

 

__________________________________           __________________________________

              podpis predsednika strateškega sveta podpis predsednika sveta zavoda 



  



UVOD  

Razvojni načrt je dokument, ki opredeljuje osnovne smernice delovanja šole in njenega razvoja v 

prihodnjih letih.  Podlago ima v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja uradno 

(ZOFVI-UPB5; Uradni list RS, št. 16/2007), Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI; Uradni list 

RS, št. 86/2004) in Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Srečka 

Kosovela Sežana«. 

Prioritete delovanja in  strateške cilje, ki predstavljajo jedro pričujočega razvojnega načrta, je oblikoval in 

sprejel predavateljski zbor višje strokovne šole dne 17. 9. 2011. Izhajali smo iz analize trenutnega stanja. 

Na podlagi opredeljenih ciljev, ki nam bodo temeljno vodilo delovanja v prihodnjih letih, smo definirali 

prednostne naloge, potrebne za njihovo uresničitev in načine, kako bomo naloge izpeljali. 

Zaradi sprememb, ki so vplivale na delovanje in razvoj šole, je komisija za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti v začetku leta 2013 aktualizirala besedilo vizije, ob upoštevanju mnenj zaposlenih in 

predstavnikov študentov. 

 

Jasna Rojc, 

ravnateljica Višje strokovne šole 

 

PREGLED DELOVANJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

V Razpisu za vpis v za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2008/2009, z dne 31. 

januarja 2008, sta bila prvič razpisana višješolska študijska programa Fotografija in Oblikovanje 

materialov. Študij po teh dveh programih, tako redni kot izredni, naj bi potekal tudi v Sežani, čeprav nam 

program Oblikovanje materialov ni bil dodeljen v celoti; izvajali naj bi dva od treh modulov: Kamen ter 

Kovino in polimere.  

Takoj zatem so stekle dejavnosti za ustanovitev višje šole, ki se je sicer v Sežani načrtovala že dalj časa, 

kar je privedlo do preoblikovanja dotedanje Srednje šole Srečka Kosovela Sežana v Šolski center Srečka 

Kosovela Sežana. Center ima dve organizacijski enoti, Gimnazijo in ekonomsko šolo, ki deluje v prostorih 

Šolskega centra na Stjenkovi ulici 3, in Višjo strokovno šolo, ki študijski proces izvaja pretežno v prostorih 

Visokošolskega središča Sežana (Kraška ulica 2). Sredi februarja 2008 sta bili zaposleni v. d. ravnateljice 

višje šole in referentka. 

Oktobra 2008 so s študijem na višji šoli pričeli prvi redni in izredni študentje obeh programov. Ob izdatni 

podpori Občine Sežana in Visokošolskega središča Sežana nam je uspelo v času opremiti prostore tako, 

da zadoščajo zahtevam študijskega procesa, medtem ko smo za izvedbo vaj pri nekaterih predmetih 

programa Oblikovanje materialov sklenili pogodbe, ki nam omogočajo uporabo prostorov in opreme 

nekaterih podjetij (predvsem Marmor Sežana d.d.). 

Največje ovire, ki so se pojavile pri vzpostavitvi delovanja šole po objavi razpisa, so povzročili: 

- Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol, ki je pričel veljati 7. 10. 2008, zaradi katerega 

je bila predvidena polna zaposlitev referenta in knjižničarja nemogoča, spremenilo pa se je tudi 

financiranje programov rednega študija, tako, da za novo šolo ni ugodno. 

- Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev  

višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Oblikovanje materialov oz. 

Fotografija, sprejeta 16. 6. 2008, s katerima so se, v primerjavi z določbami programov, spremenili oz. 

bistveno zožili zahtevani izobrazbeni pogoji za predavatelje; zaradi tega večji del predvidenega 

pedagoškega kadra ni več ustrezal, 



- zahteva po verifikaciji učnih mest pri pristojnih zbornicah, ki za naša programa dolgo nista oblikovali 

meril oz. pogojev, 

- slabo pripravljena izobraževalna programa (razdrobljenost vsebin na številne predmete, podvajanje 

vsebin znotraj predmetov, nejasne, celo nasprotujoče si določbe oz. zahteve, ...). 

Večino težav smo uspeli premostiti tako, da že od prvega leta študijski proces nemoteno poteka. Za vse 

predmete obeh programov so bili predavatelji imenovani v naziv. V skladu z zakonom so bili ustanovljeni 

predpisani organi šole, ki delujejo bolj ali manj uspešno. Kot šola smo dosegli soglasje Strokovnega sveta 

RS za poklicno in strokovno izobraževanje k spremembi programov, ki smo jih pripravili v sodelovanju s 

Centrom za poklicno in strokovno izobraževanje; nova programa sta se začela izvajati v letu 2010/11.  

Pridobili smo zadostno število mest za praktično izobraževanje, ki so verificirana pri pristojnih zbornicah. 

S samostojnimi projekti in v povezavi s partnerji smo se začeli uveljavljati v okolju. Pridobili smo 

evropsko univerzitetno listino ERASMUS mobilnosti. 

 

ANALIZA TRENUTNEGA STANJA 

Izteka se tretje študijsko leto delovanja šole. Ocena trenutnega stanja odraža naslednje močne in šibke 

točke šole: 

Ocenjujemo, da so prednosti naše šole strokovno odličen kader, nova izobraževalna programa, ki se 

izvajata le pri nas, relativno dobro opremljeni šolski prostori.  

Največja slabost, iz katere izhajajo številni problemi, ki se kažejo kot nezadovoljstvo in konflikti med 

zaposlenimi in na katero na različne načine opozarjajo tudi študentje, je, da se večina zaposlenih ne čuti 

povezanih s šolo, oz. niso razvili občutka pripadnosti. To se kaže predvsem skozi: 

-neizpolnjevanje dolžnosti z izjemo izvedbe predavanj, vaj in izpitov,  

-neodzivnost, 

-nepoznavanje in nespoštovanje predpisov in dogovorov, 

-nepripravljenost za timsko delo, vključevanje v projekte, delo v strokovnih organih šole, 

-neinformiranost o dejavnostih šole. 

Poleg tega slabost šole predstavlja dejstvo, da ni osebe, ki bi strokovno »vodila« oblikovanje kovin in 

polimerov in kadrovska podhranjenost na področju administracije. Vedno bolj nas omejuje tudi, da na 

višji šoli nimamo lastne knjižnice, predvsem pa, da ne razpolagamo z lastno delavnico za oblikovanje 

materialov. 

V širšem kontekstu je naša prednost, da smo edina šola za oblikovanje kamna, in edina višja šola, ki še 

vedno izvaja program Fotografija. Z okoljem smo vedno bolj povezani preko različnih projektov kot tudi v 

okviru praktičnega izobraževanja študentov. Kljub temu pa do sedaj nismo uspeli doseči večje 

prepoznavnosti v slovenskem prostoru in v zamejstvu. K temu prispevajo tudi omejene možnosti 

uporabe prostorov na Visokošolskem središču (npr. nimamo šolske galerije, prostor obiskovalcu ne daje 

občutka, da se nahaja v šoli). 

Opažamo tudi, da gospodarstvo ne vidi potrebe po kadru, ki ga izobražujemo na šoli. Nevarnost za 

obstoj šole predstavlja nizek vpis v program Oblikovanje materialov, saj ta študij za mlade ni privlačen 

(kar vsaj deloma izhaja iz nepoznavanja programa).  Težavo predstavljajo tudi skromna finančna 

sredstva, ki so nam na razpolago. 

Okolje nam »očita« tudi, da na šoli ne nudimo izobraževanj za različne ciljne skupine (obrtniki, 

podjetniki, ljubitelji). 

 



ISKANJE REŠITEV  

V letu 2010 smo, v okviru priprave Poslovnika Višje strokovne šole, v manjši skupini zaposlenih opredelili 

naše POSLANSTVO: 

- 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.  

 

Oblikovali smo tudi VIZIJO, v kateri smo želeli poslanstvo združiti s pričakovanji oz. usmeritvami za 

prihodnost in iz katere na bi izhajali prednostni cilji šole: 

Neprestano se bomo prilagajali potrebam sodobnega gospodarstva in okolja, ob upoštevanju tradicije 

in izročila poklicev, za katere izobražujemo. Sodelovali bomo v razvoju regije in prispevali k uveljavitvi 

Sežane in Krasa kot gospodarskega in šolskega središča, v državnem merilu pa postali ugledna, 

referenčna izobraževalna ustanova za področja oblikovanja materialov (kamen, kovine in polimeri) in 

fotografije. 

 

Vizija je bila jasno zastavljena, vendar že v letu 2012 ne več aktualna (v okviru programa oblikovanje 

materialov smo prenehali z izvajanjem modula kovina in polimeri; v okviru programa fotografija je 

pomembno vlogo pridobil video). Opazili smo tudi, da je niso ozavestili vsi, ki so tako ali drugače 

povezani s šolo (zaposleni, lokalna skupnost, …), kar je verjetno posledica tega, da: 

- je predolga in si jo je zato težko zapomniti (če si kdo sploh vzame čas in jo prebere); 

- se preredko pojavlja (nismo je objavili na splet ni strani, v šolskih prostorih je ne srečamo, …). 

 

Zato smo vizijo preoblikovali, vendar smo pri tem ohranili poslanstvo in usmeritve za prihodnost, pa tudi 

zavezo, da bomo vizijo uresničevali ob upoštevanju naslednjih VREDNOT: strokovnost, profesionalnost, 

kompetenčnost, ustvarjalnost, inovativnost, vztrajnost, odgovornost, poštenost, zanesljivost, 

zaupanje. 

 

V vizijo smo, poleg regionalnega pomena, izpostavili pomen mednarodnih povezav, ki so se, predvsem z 

vključitvijo v programe mednarodne mobilnosti, izkazale kot izjemno pomembne. AKTUALNA VIZIJA se 

glasi: 

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. 

 

Kljub spremembi vizije so SPLOŠNI CILJI ŠOLE, ki naj bi jih šola natančno opredelila (kot  kratkoročne 

cilje, skupaj z nalogami za njihovo uresničitev) vsako študijsko leto posebej, v letnem delovnem načrtu, 

ostali enaki: 

- 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, 

- 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.  

 

Splošni cilji šole odražajo predvsem izvrševanje poslanstva, manj izpolnjevanje vizije. Iz vizije izhajajo 

PRIORITETE delovanja, ki se ob spremembi besedila vizije niso spremenile, razen glede mednarodnega 

delovanja: 

1. Neprestano prilagajanje potrebam sodobnega gospodarstva in okolja; 

2. Sodelovanje v razvoju regije in širše, v mednarodnem prostoru; 

3. Postati ugledna, referenčna izobraževalna ustanova. 

Gospodarstvo oz. okolje pričakuje: 

- iznajdljivost diplomanta na trgu dela (ne izobraženost za določeno delovno mesto); 

- hitro prilagajanje spreminjajočim se potrebam v okolju; 

- diplomanta, ki bo sposoben racionalnega razmišljanja oz. izvedbe delovne naloge; 

- diplomanta z razvitim »občutkom za pravilno, dobro, lepo, umetniško, kreativno«, s spoštovanjem do 

tradicije oz. dediščine. 

 

STRATEŠKI CILJI: 

1. Študenta oblikovati kot visoko izobraženega obrtnika, ki bo kreativen, a obenem sposoben 

reševanja konkretnih problemov. 

2. Izobraževalne programe izvajati tako, da študenta ob spodbujanju kreativnosti naučimo 

racionalnega razmišljanja.  

3. Okolju (predvsem podjetjem in zavodom) predstaviti, da izobražujemo ljudi, ki so sposobni hitrega 

prilagajanja spreminjajočim se potrebam. 

 

PREDNOSTNE NALOGE, potrebne za uresničitev ciljev: 

1. Izvajati študijske programe na racionalen način: 

- sodelovanje znotraj strokovnega aktiva; 

- skupno načrtovanje študijskih aktivnosti; 

- timski pristop, medpredmetne povezave. 

 

 

 



2. Oblikovati preproste, osnovne kriterije za študente: 

- preprosti cilji, s katerimi so študentje seznanjeni ob začetku študija, oblikovani tako, da jih 

študent razume in jim sledi skozi študij; 

- skupni, dogovorjeni minimalni standardi znanj; 

- poenotene zahteve in enotna pravila ravnanja. 

3. Načrtno skrbeti za promocijo šole in diplomantov: 

- dogovoriti naloge promocije, določiti nosilce; 

- vzpostaviti tesnejše vezi s podjetji in zavodi (sponzorstva, prijatelji šole, izvedba izobraževanj za 

podjetja/zavode). 

 

Konkretne aktivnosti za izvrševanje prednostnih nalog se določijo za vsako posamezno študijsko leto in 

zapišejo v letnem delovnem načrtu. Za vsako aktivnost se določi nosilca, ki je odgovoren za izvedbo. 

Določi se tudi, kdo bo spremljal uresničevanje nalog oz. ciljev in kako, če to ne sledi iz naloge same. 

Realizacija letnega delovnega načrta se predstavi v letnem poročilu, ki ga pripravi ravnateljica, 

predavateljski zbor pa obravnava tudi z vidika uresničevanja strateških ciljev. 

 

V primeru spremenjenih okoliščin oz. ugotovitev, da določbe razvojnega načrta ne ustrezajo realnim 

potrebam, se razvojni načrt prilagodi oz. ustrezno korigira.  


