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UVOD 

Evalvacija višje strokovne šole je v prvi vrsti namenjena ugotavljanju, zagotavljanju in 

izboljševanju dela šole. V primeru samoevalvacije šola svoje delo ocenjuje sama, kar lahko 

celostno in objektivno izvede le, če pred tem vzpostavi celosten sistem spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti.  

Zato smo tak sistem vzpostavili tudi na naši šoli, zavedajoč se, da ga je potrebno stalno 

spreminjati in izboljševati. Pri tem smo se oprli na smernice, oblikovane v okviru projekta 

Impletum in izhodišča, podana s strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu 

(NAKVIS). 

Zagotavljanje kakovosti se začne pri načrtovanju, zato smo pripravili Poslovnik višje strokovne 

šole, strateški načrt, v katerem smo okvirno zastavili cilje za petletno obdobje, te pa vsako leto 

konkretiziramo v letnem delovnem načrtu in poslovnem načrtu. Realizacijo letnega delovnega 

načrta za posamezno študijsko leto in poslovnega načrta za koledarsko leto predstavimo v 

letnem poročilu o delu šole oz. v poslovnem poročilu zavoda.  

Pričujoče poročilo je torej zasnovano na priporočenih smernicah, ki so jih v projektu Impletum 

zapisali v dokumentu z naslovom Samoevalvacijsko poročilo v višjih strokovnih šolah (Škafar 

(ur.), 2009) in ob upoštevanju Meril za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol (Uradni list RS, 

9/2011), za katero je, tudi na področju višjega šolstva, pristojna NAKVIS. Poleg tega so bile 

upoštevane zahteve, opredeljene v: 

- Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007), 

- Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS št. 86/2004), 

- Poslovniku Višje strokovne šole in  

- Razvojnemu načrtu Višje strokovne šole (za obdobje 2012 – 2017). 

V skladu z zahtevami sistema zagotavljanja kakovosti smo v tem poročilu, poleg ocene stanja 

na posameznih področjih, kjer smo zaznali šibkosti, predvideli tudi korektivne ukrepe. 

Izvajanje in analizo korektivnih ukrepov, predlaganih ob sprejemu samoevalvacijskega poročila 

višje strokovne šole za študijsko leto 2011/12 smo predstavili v dokumentu Poročilo o izvajanju 

korektivnih ukrepov, ki je priloga tega poročila. 

PODATKI O ŠOLI 

Višja strokovna šola je bila v začetku leta 2008 ustanovljena v okviru ŠC Sežana, javnega zavoda, 

v katerega se je preoblikovala nekdanja Srednja šola Srečka Kosovela. Šolski center tako 

združuje dve organizacijski enoti, Gimnazijo in ekonomsko šolo ter Višjo strokovno šolo. Slednja 

deluje na dveh lokacijah: v prostorih Šolskega centra (Stjenkova ulica 3, Sežana), kjer je sedež 

centra, ter v prostorih Visokošolskega središča Sežana (Kraška ulica 2, Sežana), kjer je sedež 

Višje strokovne šole.  

 

Šolski center Srečka Kosovela Sežana 

Direktor: Dušan Štolfa 

Naslov: Stjenkova 3, 6210 Sežana  

Telefon: +386 05 7311 280 
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Fax: +386 05 7311 289 

El. naslov: ss.srecko-kosovel@guest.arnes.si 

Podračun pri UJP: 01100-6030704985  

Matična št.: 5009189000 

Davčna št.: 74080601 

Tajnica: Helena Tavčar  

Računovodja: Enisa Princes  

Knjižničarka: Natalija Mikuletič 

 

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola 

Ravnateljica: Jasna Rojc 

Naslov: Kraška ulica 2, 6210 Sežana 

Telefon: +386 05 7313 516 

Fax: +386 05 7313 511 

El.naslov: info@vss-sezana.si 

Spletna stran: www.vss-sezana.si  

Referentka za študijske in študentske zadeve: Tamara F. Masič (do 30. 9. 2013, nato Tatjana 

Jagodnik) 

Organizatorka praktičnega izobraževanja: Maja Prešeren 

KRATKA PREDSTAVITEV PROGRAMOV IN NAČINOV ŠTUDIJA 

Višja strokovna šola razpisuje dva višješolska študijska programa: Oblikovanje materialov in 

Fotografijo. Je prva javna ustanova v Sloveniji, ki omogoča izobraževanje na področju fotografije 

na stopnji, višji od srednješolske, in v tem trenutku edina višja šola, na kateri se je mogoče 

izšolati za oblikovanje kamna. 

V okviru programa oblikovanje materialov smo prva leta ponujali dva programska modula, 

Kamen ter Kovino in polimere. Ker za drugi od navedenih modulov ni bilo interesa za vpis, od 

študijskega leta 2011/2012  v ta modul ne vpisujemo več – specializirali smo se za oblikovanje 

kamna. Študij je naravnan k praktičnemu, kreativnemu delu. Povezuje strokovnoteoretična in 

praktična znanja – omogoča uporabo teoretičnega znanja in znanstvenih metod pri reševanju 

konkretnih problemov v praksi. Študente usposobi za reševanje različnih oblikovalskih nalog ter 

navaja na samostojno in timsko delo. Z zaključkom študija študent pridobi naziv inženir oz. 

inženirka oblikovanja. 

Študij na višješolskem programu fotografija seznanja s fotografskimi materiali, z metodami 

dela, s fotografskimi postopki in tehnologijami. Nudi znanja in veščine z različnih področij 

uporabe fotografije in videa, spodbuja kreativnost in komunikativnost ter razvija sposobnost za 

individualno in timsko delo. Študente usposablja za vse stopnje delovnega procesa ter pripravlja 

za samostojno delo fotografa na različnih poklicnih področjih. Z zaključkom študija študent 

pridobi naziv inženir oz. inženirka fotografije. 

Študijsko leto po traja od 1. oktobra tekočega do 30. septembra sledečega koledarskega leta in 

obsega najmanj 34 tednov organiziranega izobraževalnega dela. Izobraževalne aktivnosti so bile 

v študijskem letu 2012/2013 organizirane le v okviru rednega študija, saj za izredni študij ni 

mailto:ss.srecko-kosovel@guest.arnes.si
http://www.vss-sezana.si/
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interesa; izredno je bila vpisana le ena študentka oblikovanja materialov, ki ni zaposlena in ne 

potrebuje prilagoditev obveznosti, zato se je pri opravljanju študijskih obveznosti priključila 

rednim študentom. 

PODROČJA UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI IN OPIS METOD SPREMLJANJA 

KAKOVOSTI 

Z namenom sistematičnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti smo opredelili naslednja 

področja spremljave s pripadajočimi podpodročji: 

1. DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE  

- Poslanstvo, vizija in strategija razvoja šole 

- Zagotavljanje zakonitosti delovanja  

- Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

2. ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 

- Organizacija študijskega procesa 

- Študenti 

- Diplomanti 

3. KADRI 

- Kadrovska struktura in politika zaposlovanja 

- Razvoj kadrov: izobraževanje, imenovanja v naziv in napredovanja 

- Mobilnost predavateljev 

4. PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

- Prostorski pogoji, specialna učna oprema in informacijsko-komunikacijska tehnologija 

- Knjižnica 

- Zagotavljanje finančnih sredstev 

5. VPETOST V OKOLJE 

- Sodelovanje z ožjo (lokalno) in širšo skupnostjo 

- Sodelovanje s podjetji in zavodi 

- Sodelovanje z delodajalci 

- Sodelovanje z diplomanti 

 

Povratne informacije o delu šole pridobivamo od študentov, zaposlenih in zunanjih partnerjev z 

naslednjimi metodami: 

1. ŠTUDENTI 

- anketiranje 

- analiza dokumentov in interpretacija podatkov 

- sestanki organov šole, v katerih sodelujejo predstavniki študentov 

- individualni in skupinski razgovori študentov z ravnateljico in drugimi strokovnimi 

delavci šole, sestanki s predstavniki študentov in pobude študentskega sveta 

2. ZAPOSLENI  

- anketiranje 

- analiza dokumentov in interpretacija podatkov 

- individualni in skupinski razgovori z zaposlenih z ravnateljico 



6 

 

- sestanki organov šole oz. delovanje v organih šole 

3. DIPLOMANTI 

- anketiranje 

- pogovori, srečanja 

4. DELODAJALCI 

- anketiranje 

- sodelovanje s predstavniki delodajalcev (pristojne zbornice oz. sekcije) 

- individualni razgovori z delodajalci 

- srečanje delodajalcev 

 

Za nekatera področja spremljave smo opredelili kazalnike, s pomočjo katerih ugotavljamo 

trende na posameznem področju. 

Zbrane podatke smo nazadnje uredili tako, da smo lahko za posamezno področje zapisali 

ključne ugotovitve in, glede na sliko stanja, določili korektivne ukrepe, kjer so ti potrebni.  

Zavedamo se, da je, predvsem pri podatkih, zbranih z anketami,  pri nekaterih objektivnost 

vprašljiva, ker v določenih primerih ni mogoče zagotoviti reprezentativnega vzorca (npr. izredno 

so vpisani le posamezniki, študentje niso motivirani za izpolnjevanje anket, delodajalci – 

mentorji študentom na praktičnem izobraževanju kljub pozivom ne izpolnjujejo anketnih 

vprašalnikov). Razlogi za to so različni, kot glavni pa se kaže to, da smo majhna šola. Med 

študenti, predavatelji in drugimi delavci šole je veliko neformalne komunikacije, solidna je tudi 

neposredna komunikacija šole z delodajalci, zato marsikdo ne vidi smisla v komuniciranju preko 

anketnih vprašalnikov in mu je, kljub pojasnjevanju vodstva šole in komisije za kakovost, 

anketiranje predstavlja le »dodatno breme«. 

Delodajalci so, skozi razgovore z organizatorko praktičnega izobraževanja, že v letu 2010/11 

posredovali odklonilen odnos do elektronskega anketiranja, zato smo za leto 2011/12 

predvideli tudi možnost anketiranja v papirni obliki. Ker tak način ne zagotavlja popolne 

anonimnosti, predstavlja pa tudi dodatno delo z vnašanjem odgovorov v računalniški program, 

smo nazadnje ohranili elektronski način anketiranja, vendar z oblikovanjem nove, uporabniku 

bolj prijazne spletne aplikacije. Kljub temu je bilo med delodajalci malo odziva, zato smo za leto 

2012/13 zanje pripravili elektronske in papirnate ankete, čeprav se zavedamo, da s tem pod 

vprašaj postavljamo zagotavljanje anonimnosti. 
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DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEGIJA RAZVOJA ŠOLE 

V okviru priprave Poslovnika Višje strokovne šole smo, 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. 

V študijskem letu 2012/13 smo vizijo nekoliko prilagodili, ker: 

- ni bila več aktualna (v okviru programa oblikovanje materialov ne razpisujemo več 

modula kovina in polimeri, v okviru programa fotografija pa se je pokazalo, da ima tudi 

video oz. film zelo  pomembno vlogo); 

- ni bila skupna vsem deležnikom (niso je ozavestili vsi, ki so tako ali drugače povezani s 

šolo (zaposleni, študenti, delodajalci, lokalna skupnost, …), kar gre pripisati temu, da: 

- je predolga in si jo je zato težko zapomniti, 

- se (tudi zaradi dolžine) pojavlja preredko. 

Pri oblikovanju vizije so sodelovali vsi predavatelji in študentje preko predstavnikov komisije za 

spremljanje in zagotavljanje kakovosti. NOVA 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. 

V skladu z novo vizijo smo pregledali in v določenih točkah korigirali tudi Razvojni načrt Višje 

strokovne šole in Poslovnik Višje strokovne šole, v katerem ostaja zapisano, da bomo vizijo 

uresničevali ob upoštevanju naslednjih VREDNOT: strokovnost, profesionalnost, 

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

zaupanje.  

V poslovniku smo našteli tudi SPLOŠNE CILJE 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.  
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Splošni cilji šole odražajo predvsem izvrševanje poslanstva, manj izpolnjevanje vizije. Temu 

vprašanju se je celoten predavateljski zbor posebej posvetil pri pripravi že omenjenega  

Razvojnega načrta Višje strokovne šole za obdobje 2012 – 2017, z obravnavo osnutka tega 

akta s strani različnih organov šole pa so pripombe in predloge na osnutek dokumenta 

prispevali tudi predstavniki študentov in zunanjih partnerjev. 

Iz vizije  šole smo izluščili PRIORITETE delovanja: 

1. Neprestano prilagajanje potrebam sodobnega gospodarstva in okolja; 

2. Sodelovanje v razvoju regije; 

3. Postati ugledna, referenčna izobraževalna ustanova. 

Na podlagi prioritet in ob upoštevanju dejstva, da 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, 

smo oblikovali STRATEŠKE CILJE: 

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. 

Za doseganje navedenih ciljev smo izpostavili PREDNOSTNE NALOGE, potrebne za njihovo 

uresničevanje: 

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), 

- načrtno razvijati mobilnost študentov in predavateljev na nacionalnem in mednarodnem 

nivoju. 

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 



9 

 

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.  

ZAGOTAVLJANJE ZAKONITOSTI DELOVANJA 

Zakonske osnove, ki urejajo področje delovanja šole, prestavljajo temeljni predpisi o višjem 

strokovnem izobraževanju ter nanje vezani podzakonski predpisi. S prenovo spletne strani višje 

šole in vzpostavitvijo skupne spletne strani zavoda ŠC Sežana, s čimer smo pričeli v letu 

2012/13, se informacije o zakonodaji zaradi preglednosti informacij selijo na spletne strani 

zavoda. 

Delovanje zavoda dodatno urejajo interni akti, višjo šolo zadevajo predvsem: 

- Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Srečka 

Kosovela Sežana« 

- Poslovnik Višje strokovne šole 

- Poslovnik Študijske komisije Višje strokovne šole ŠC Sežana 

- Poslovnik Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole ŠC 

Sežana 

- Poslovnika strokovnih aktivov Višje strokovne šole ŠC Sežana 

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest ŠC Sežana 

- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov ŠC Sežana 

- Pravilnik o diplomiranju 

- Pravilnik Višje strokovne šole ŠC Srečka Kosovela Sežana o izvajanju izrednega študija 

- Pravilnik o odgovornosti študentov in disciplinskih ukrepih 

- Pravila izpitnega reda, ocenjevanja znanja, priznavanja kreditnih točk in napredovanja 

po programih na Višji strokovni šoli ŠC Sežana 

- Pravila ravnanja z izdelki študentov 

- Hišni red Višje strokovne šole 

- Navodila in merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja 

Interni akti se hranijo na sedežu ŠC Sežana ali na sedežu Višje strokovne šole. Večina internih 

aktov je objavljena v spletni zbornici, na spletni strani zavoda, za študente posebej aktualni 

dokumenti pa tudi na spletni strani šole in v šolski publikaciji. 

Šolski center in šola kot organizacijska enota vodita zakonsko določene evidence. Ravnanje z 

njimi določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov ŠC Sežana. 

UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

Od ustanovitve šole potekajo dejavnosti, s katerimi želimo vzpostaviti tak sistem zagotavljanja 

kakovosti, ki  omogoča spremljanje kakovosti na vseh področjih ter stalno izboljševanje. Zato je, 

v skladu s 15. členom ZVSI, predavateljski zbor 16. 12. 2008, z namenom opravljanja nalog v 

zvezi z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti delovanja šole, imenoval naslednje 

predavatelje – člane komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti: Sandra Grmek - 
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predsednica, Katarina Sadovski, Jože Dolmark, Anton Marn, Damjan Švara. Zaradi dejstva, da je 

bila Sandra Grmek na šoli zaposlena v zelo majhnem deležu, je komisija 8. 4. 2010 soglasno 

sprejela sklep, da se  Sandra Grmek se kot predsednica komisije razreši, za predsednika pa se 

imenuje Damjana Švaro, ki je na šoli polno zaposlen. Sandra Grmek je z delom v komisiji 

nadaljevala, kot članica. 

Ob ustanovitvi komisije študentje še niso posredovali predlogov za člane iz svojih vrst, zato sta 

bili kasneje imenovani članici, študentki Maruša Ličen (Oblikovanje materialov) in Maša Lancner 

(Fotografija). 21. 12. 2011 sta ju na predlog študentske skupnosti zamenjali Špela Šedivy 

(Oblikovanje materialov) in Sindi Štor (Fotografija). Novi članici sta bili od vsega začetka zelo 

aktivni, tako da se je odzivnost oz. neaktivnost študentov izven predpisanih študijskih 

obveznosti, tudi v zvezi z mehanizmi kakovosti, z njuno pomočjo izboljšala.  

Zaradi poteka mandata je predavateljski zbor v letu 2013 imenoval novo komisijo, vendar je 

večina članov ostala istih: Damjan Švara – predsednik, člani predavatelji Katarina Sadovski, 

Sandra Grmek, Anton Marn in Katja Gorup, članici študentki pa Špela Šedivy in Sindi Štor. V 

začetku študijskega leta 2013/14 sta zaradi zaključevanja študijskih obveznosti prosili za 

zamenjavo, na predlog študentov sta bili nato imenovani Sandra Korošec (Oblikovanje 

materialov) in Nika Marušič (Fotografija). 

Šola se je že leta 2008 vključila v dejavnosti, ki so na temo kakovosti v višjih šolah potekale v 

sklopu projekta Impletum. Predstavnici šole (predavateljica Sandra Grmek; Tamara Funčič 

Masič,  bivša referentka, zaposlena v zavodu do 30. 9. 2013) sta se udeležili izobraževalnih 

delavnic na temo izdelovanja poslovnika višje šole in ostalih referenčnih dokumentov ter  

usposabljanja za notranje presojevalce kakovosti. Izobraževanje za notranje presojevalce so 

kakovosti so marca 2011 opravili tudi Damijan Švara, Katarina Sadovski in Jasna Rojc. 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je 9. 6. 2010 sprejela Poslovnik višje 

strokovne šole, ki ga je ravnateljica oblikovala v skladu s smernicami, izdelanimi v projektu 

Impletum. V poslovniku so opisana področja, procesi in mehanizmi spremljanja kakovosti ter 

mehanizmi za uvedbo izboljšav na vseh področjih šolskega dela. Glede na izkušnje in aktualne 

spremembe smo poslovnik korigirali v začetku leta 2013. 

Šola je v študijskem letu 2009/10 postala članica Skupnosti višjih strokovnih šol RS. Preko 

skupnosti smo pridobili osnutke vprašalnikov za izvajanje računalniških anketiranj študentov, 

diplomantov, izvajalcev praktičnega izobraževanja in zaposlenih, s pomočjo katerih se ugotavlja 

zadovoljstvo anketirancev. Ravnateljica je, v dogovoru z direktorjem ŠC Sežana, zadolžila 

referentko za izvajanje administrativne podpore komisiji za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti, predvsem praktičnih operacij, potrebnih za izvedbo anketiranj in obdelavo podatkov. 

Komisija je sprejela predlog anketnih vprašalnikov, ki jih je izdelala Komisija za kakovost pri 

Skupnosti VSŠ, specifiki študijskih programov pa prilagodili referentka in ravnateljica. 

Junija 2010 je bilo izvedeno poskusno anketiranje študentov 1. letnikov obeh programov v 

elektronski obliki: anketiranje je bilo izvedeno za tri predmete, obdelani podatki so bili 

posredovani predavateljem teh treh predmetov, ravnateljici in predsedniku študijske komisije. 

Mnenje študentov o izvedbi predmeta je bilo v vseh treh primerih zelo pozitivno. V letu 

2010/11 smo prvič izvedli anketiranje študentov izvedli pri vseh predmetih, vpeljali pa smo tudi 

anketiranje zaposlenih in delodajalcev. 
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Obdelani rezultati anket v anonimizirani obliki se vsako leto prestavijo v samoevalvacijskem 

poročilu, ankete o izvedbi predmeta in izvajalcih, ki zajemajo oceno posameznega predavatelja, 

pa so vsakemu predavatelju vročene osebno ob razgovoru z ravnateljico.  

Samoevalvacijsko poročilo smo prvič pripravili kot samostojen dokument za študijsko leto 

2010/11 (ugotovitve s področja kakovosti za študijski leti 2008/09 in 2009/10 so bile vključene v 

Poročilo o delu Višje strokovne šole v študijskem letu 2008/09 oz. 2009/10). S tem poročilom 

smo uveljavili prakso, da vsako leto osnutek poročila s predstavitvijo dejstev in podatkov 

pripravi ravnateljica, nato ga obravnava, dokončno oblikuje in sprejme komisija za spremljanje 

in zagotavljanje kakovosti. Samoevalvacijsko poročilo poleg pregleda stanja vsebuje tudi 

predloge ukrepov za dvig kakovosti na različnih področjih delovanja šole, od leta 2011/12 pa so 

mu priloženi tudi zapisniki o notranjih presojah in pregled izvrševanja predlaganih preventivnih 

in korektivnih ukrepov za zagotavljanje in dvig kakovosti. Ker samoevalvacijsko poročilo 

predstavlja temeljni dokument za oblikovanje in izvajanje predlogov izboljšav, ga poleg komisije 

za kakovost obravnavata tudi predavateljski zbor in strateški svet višje šole, z njim pa se seznani 

tudi svet zavoda ŠC Sežana. 

Za presojo s strani NAKVIS bomo zaprosili po prejetem pozivu s strani agencije, predvidoma v 

letu 2014. 

DELOVANJE ORGANOV ŠOLE 

Na višji strokovni šoli, ki deluje kot organizacijska enota šolskega centra, delujejo vsi z zakonom 

predvideni organi, ki s svojimi nalogami in kakovostjo dela skrbijo tudi za zagotavljanje 

kakovosti in s tem za zadovoljstvo študentov, zaposlenih in zunanjih partnerjev. Zavod vodi 

direktor, odgovoren tudi za poslovanje višje šole. Poslovne odločitve, povezane z višjo šolo, 

sprejema po posvetovanju z ravnateljico (delujeta kot kolegij).  

Predstavniki šole v svetu zavoda skrbijo za zagotavljanje interesov šole v okviru vprašanj in 

nalog, ki so v pristojnosti sveta. 

RAVNATELJ 

Višjo šolo vodi Jasna Rojc vse od njene ustanovitve leta 2008, sprva kot vršilka dolžnosti, od 11. 

2. 2010 pa kot ravnateljica s petletnim mandatom. Ravnateljica je pedagoški  vodja, ki skrbi za 

zakonitost in kakovost pedagoškega procesa. Veliko pozornost namenja komunikaciji med 

različnimi deležniki in zato, poleg zakonsko določenih nalog, pogosto prevzema vlogo 

koordinatorja in svetovalca. Aktivno sodeluje z vsemi organi šole, s posameznimi delavci šole, s 

predstavniki študentov in delodajalcev. Šolo zastopa v javnosti in skrbi za njen ugled. 

STRATEŠKI SVET 

Strateški svet obravnava in posreduje pripombe in predloge k vsem ključnim dokumentom šole, 

kot so letni delovni načrt, letno poročilo, samoevalvacijsko poročilo, finančni in razvojni načrt. 

Slednjega tudi sprejema.  

V študijskem letu 2012/13 se je sestal dvakrat. 
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PREDAVATELJSKI ZBOR 

Predavateljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci, ki v določenem študijskem letu opravljajo 

delo predavatelja ali inštruktorja, ne glede na vrsto pogodbe in delež zaposlitve oz. obveznosti. 

Predavateljski zbor vodi ravnateljica, z njim pa sodeluje tudi referentka za študijske in 

študentske zadeve.  

Predavateljski zbor opravlja vse zakonsko določene naloge, predvsem pa se posveča 

vprašanjem izvedbe študijskega procesa in izboljšavam v delovanju šole. V študijskem letu 

2012/13 sestal trikrat, štiri seje pa je izvedel dopisno.  

STROKOVNI AKTIVI 

Strokovne aktive sestavljajo predavatelji sorodnih predmetnih področij. Na šoli smo sprva 

oblikovali tri aktive, ki so se v začetku študijskega leta 2010/11, preoblikovali v dva: 

- aktiv programa Fotografija, 

- aktiv programa Oblikovanje materialov. 

Aktiva obravnavata vprašanja s področja stroke oz. posameznega študijskega programa. 

Opravljata naloge, za katere sta po zakonu pristojna, pogosto v sodelovanju z ravnateljico in 

celotnim predavateljskim zborom. Svoje delovanje sta uredila s poslovnikom. V študijskem letu 

2012/13 se je aktiv programa Oblikovanje materialov sestal dvakrat, aktiv programa Fotografija 

pa trikrat (ena seja je bila pri obeh aktivih dopisna). 

ŠTUDIJSKA KOMISIJA 

Študijska komisija opravlja svoje naloge v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. V letu 

2012/13 se je sestala trikrat, zaradi izteka mandata enkrat še v stari sestavi. Dopisnih sej ni bilo. 

Komisija je obravnavala vloge študentov v zvezi z vpisom, priznavanjem predhodno 

pridobljenega znanja in prijave tem diplomskih del. 

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

Delovanje komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je usmerjeno predvsem v 

spremljanje razmer na šoli, ugotavljanje kakovosti študijskega procesa ter zadovoljstva 

študentov, zaposlenih in zunanjih partnerjev z delovanjem šole. Zato skrbi za uveljavljanje 

mehanizmov spremljanja kakovosti, ukrepov za zagotavljanje kakovosti in za uvajanje izboljšav.  

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti se je v študijskem letu 2012/13 sestala 

dvakrat in obravnavala naslednja vprašanja:  

- Naloge komisije in plan sej za tekoče študijsko leto; 

- Predstavitev 1. notranje presoje; plan notranjih presoj za leto 2012/13 in imenovanje 

presojevalcev; 

- Predlog sprememb poslovnika VSŠ; 

- Predlog spremembe članstva komisije; 

- Konkretizacija plana notranjih presoj za leto 2012/13: imenovanje presojevalcev in 

določitev presojanih področij oz. oseb, ki  bodo vključene v presojo; 

- Preoblikovanje vizije VSŠ; 

- Samoevalvacijsko poročilo za leto 2011/12 (vključno s Poročilom o izvajanju korektivnih 

ukrepov v študijskem letu 2011/12 in Poročilom o notranji presoji). 
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Ugotovitve in predvideni ukrepi: 

Na šoli delujejo vsi z zakonom predvideni organi. V okviru strokovnih aktivov se je angažiranje 

predavateljev z manjšim deležem zaposlitve in njihovo vključevanje v projekte šole bistveno 

izboljšalo. 

Angažiranje predstavnic študentov v komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in v 

strateškem svetu se je bistveno izboljšalo. 

Komisija predlaga, da se vodstvo nadaljuje z lansko leto uvedenim načinom obveščanja vseh 

predavateljev o vseh aktivnostih, ki potekajo na šoli, na predavateljskih zborih in preko 

spletne zbornice. 

Ker se aktivi v celoti težko sestajajo, pa tudi ker se v vse projekte ne vključujejo vsi člani 

posameznega aktiva, naj se, ko ne gre za teme, ki zahtevajo sklepčnost aktiva, začnejo 

sestajati ožja skupine aktivov, zadolžene oz. vključene v posamezne naloge (do sedaj so taki 

sestanki potekali neformalno). O sestankih se vodi zapisnik, z vsebino katerega predsednik 

oz. predsednica aktiva vse člane aktiva seznani preko spletne zbornice. 

V organe šole, pa tudi v študentski svet je potrebno pritegniti študente, ki so se pripravljeni 

angažirati; zaradi zagotavljanja kontinuitete je potrebno pritegniti k sodelovanju tudi 

študente prvega letnika. Za to morajo v prvi vrsti poskrbeti predstavniki študentov in 

mentorja študentske skupnosti. 
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ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 

ORGANIZACIJA ŠTUDIJSKEGA PROCESA 

Študijski proces je v študijskem letu 2012/13 potekal v skladu z zahtevami študijskih programov, 

Letnim delovnim načrtom za študijsko leto 2012/13 in študijskim koledarjem za leto 2012/13. 

Študijske dejavnosti so bile organizirane ob upoštevanju veljavnih normativov in standardov o 

oblikovanju skupin. Izvajal se je le redni študij, saj edina izredno vpisana študentka ni bila 

zaposlena in prilagoditev ni potrebovala. 

Študentje prvih in drugih letnikov obeh programov so predavanja, seminarske in laboratorijske 

vaje izvajali od 1. 10. 2012 do 6. 4. 2013. Praktično izobraževanje je potekalo med 10. 4. in 23. 

6. 2013, posamezni študentje so svoje obveznosti, v dogovoru z delodajalci, opravljali tudi 

kasneje.  

Število izbirnih predmetov in modulov, ki jih šola v študijskem letu izvaja, je odvisno od števila 

in izbire vpisanih študentov. Zaradi prenizkega vpisa v program Oblikovanje materialov in 

nizkega interesa za obiskovanje modula Kovina in polimeri, razpisujemo v tem programu le še 

modul Kamen, medtem ko v programu Fotografija dopuščamo izvedbo vseh izbirnih modulov in 

predmetov. Ker želimo študentom omogočiti izbiro v skladu s svojimi interesi, se v posameznem 

letu izvajajo tisti izbirni predmeti obeh programov in moduli programa Fotografija, za katere 

študentje izkažejo največ interesa. Šola si v primeru, da k modulu ali predmetu v študijskem letu 

ni prijavljenih vsaj deset študentov, pridržuje pravico, da modula oz. predmeta v tem letu ne 

izvaja. Želje študentov o izbiri v drugem letniku smo zbiramo z informativno anketo, ki jo 

izvedemo ob zaključku predavanj v prvem letniku. 

Pri vseh predmetih so bile predpisane ure obveznosti realizirane v celoti (realizacija ni bila nikjer 

manjša od 90 %, v številnih primerih pa je presegla 100 %), saj se je vsaka obveznost, ki se iz 

različnih razlogov v predvidenem terminu ni izvedla, nadomestila. Posamezen predavatelj je 

lahko pri svojem predmetu omogočil nadomeščanje nerealiziranih ur vaj, vendar največ do 20% 

vseh predpisanih ur vaj pri posameznem predmetu.  

Pri vseh predmetih obeh programov se dosledno upošteva, da je pogoj za pristop k izpitu 

najmanj 80 % izvedba vaj oz. 80 % udeležba pri urah seminarskih oz. laboratorijskih vajah. 

Izpitna obdobja in prosti dnevi (počitnice) so bili realizirani v skladu s študijskim koledarjem. 

Izobraževalno delo je bilo organizirano v štirih časovnih sklopih (kvartalih), ki so obsegali 

približno po 6 tednov, oz. v dveh semestrih (vsak po dva kvartala). 

Študentje so izpite iz vseh predmetov lahko opravljali v treh rednih rokih, na podlagi 

utemeljenih prošenj pa smo v septembru razpisali izpite v izrednem roku.  

V okviru posameznih predmetov ali v obliki medpredmetnih povezav so se nekatera predavanja 

in vaje izvedla v obliki terenskega dela, ekskurzij, kot predavanja gostujočih predavateljev ali 

obiski prireditev. Poleg tega so bile nekatere aktivnosti študentom ponujene tudi izven 

obveznosti predmetov (predavanj in vaj), kot nadstandard. 

Plan tovrstnih aktivnosti je bil izoblikovan znotraj strokovnih aktivov, ki sta po zaključku 

študijskega leta realizacijo tovrstnih aktivnosti predstavila v poročilu, vključenem v Poročilo o 

delu Višje strokovne šole v študijskem letu 2012/2013. 
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PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE (IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJALCIH)  

V programih višješolskega izobraževanja se praktično izobraževanje povezuje z vsebinami 

posameznih modulov. V vsakem letniku študija traja 400 ur in je razdeljeno na tri do štiri 

predmete. Študentom omogoča pridobitev kompetenc, določenih s študijskim programom, kar 

študent izkazuje s poročilom o  opravljenem praktičnem izobraževanju in ustnim izpitom v obliki 

zagovora za vsak predmet praktičnega izobraževanja posebej. Za izvedbo praktičnega 

izobraževanja in povezavo med delodajalci in šolo je odgovorna organizatorka praktičnega 

izobraževanja, ki študentom nudi pomoč tudi pri iskanju delodajalcev in sklepanju pogodb. 

V posameznih podjetjih ali zavodih študentovo prakso usmerja t. i. mentor v podjetju, ki 

ponekod sodeluje s t. i. izobraževalcem (zakonski pogoji za izobraževalca so manj zahtevni kot 

za mentorja, vendar mora poleg njega vedno biti študentu določen tudi mentor). 

Šola ima sklenjene pogodbe za praktično izobraževanje svojih študentov z različnimi podjetji in 

zavodi, veliko jih ima delovna mesta za študente verificirana pri ustrezni zbornici. Ob tem, 

upoštevajoč želje študentov in potrebe okolja, vsako leto pridobivamo nove delodajalce.  

Šola ne pridobiva informacij o izvedbi praktičnega izobraževanja le preko poročil študentov in 

zagovorov, temveč tudi z anketiranjem študentov, anketiranjem mentorjev praktičnega 

izobraževanja, preko individualnih razgovorov z mentorji oz. izobraževalci ali drugimi 

predstavniki delodajalcev in ob srečanju predstavnikov delodajalcev.  Organizatorka praktičnega 

izobraževanja o organizaciji in poteku praktičnega izobraževanja redno obvešča ravnateljico v 

razgovorih, ki po potrebi potekajo tudi večkrat tedensko. 

Šola nudi delodajalcem informacije in pomoč v postopku  verifikacije učnih mest in opravlja 

informiranje ter prijavo delodajalcev na razpis za sofinanciranje praktičnega usposabljanja z 

delom, Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. 

Praktično izobraževanje smo v letu 2012/13 izvedli v 10 tednih, med 10. 4. in 23. 6. 2013, 

posamezni študentje so svoje obveznosti v dogovoru z delodajalci opravljali tudi kasneje.  Delo 

posameznega študenta je bilo urejeno s pogodbo med podjetjem oz. zavodom, študentom in 

šolo, spremljala pa sta ga predavateljica – organizatorka praktičnega izobraževanja na šoli in 

mentor v podjetju. Organizatorka praktičnega izobraževanja je študentom nudila pomoč že pri 

iskanju delodajalcev in sklepanju pogodb za izvedbo praktičnega izobraževanja. Iz podjetji oz. 

zavodov smo o delu študentov večinoma dobili pozitivno mnenje. 

V študijskem letu 2010/11 se je prvič izvedlo anketiranje delodajalcev, in sicer v elektronski 

obliki. Ker je bil odziv slab (odgovorili so štirje mentorji), je komisija za spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti predlagala, da se v naslednjem študijskem letu mentorjem študentov na 

praktičnem izobraževanju omogoči izpolnjevanje ankete po elektronski poti ali v papirnati 

obliki. 

Organizatorka praktičnega izobraževanja se je o tem pogovorila z delodajalci, ki so izpostavili, 

da reševanje po elektronski poti ni največji problem. Enostavno ne prepoznajo pomena 

izpolnjevanja ankete, nekateri pa so izpostavili dejstvo, da je bila anketa zanje nezanimiva, ker 

so bila nekatera vprašanja nerelevantna, nasprotno pa v anketi ni bilo zanje aktualnih vprašanj 

(npr. o finančnih spodbudah). Odvračajo jih tudi vprašanja, ki kot odgovor zahtevajo zapis. Zato 

smo v anketi za leto 2011/12 pripravili drugačen nabor vprašanj, ki so aktualna tudi za 
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delodajalce, hkrati pa predstavljajo pomembno povratno informacijo šoli. Anketiranje smo 

izvedli le v elektronski obliki. 

Ker se odziv ni izboljšal, smo v letu 2012/13 poskusili s posredovanjem ankete v papirnati obliki. 

Kljub temu izboljšanja oz. večjega števila odgovorov nismo prejeli. 

 

Rezultati anketiranja mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetjih in zavodih 2012/2013 
(mentorji so veljavnost trditve ocenili  z oceno od 1 do 5) 

Trditev 
Povpr. 
ocena 

Št. 
St. 
dev. 

Dogovor o opravljanju prakse med organizacijo in šolo je potekal brez težav. 5,00 6 0,00 

Dogovor za praktično izobraževanje med študentom in organizacijo je potekal brez težav. 4,67 6 0,51 

S strani šole sem dobil/a ustrezne in pravočasne informacije o trajanju praktičnega 
izobraževanja. 

4,50 6 0,84 

S strani šole sem dobil/a  ustrezne informacije o ciljih in zahtevanih kompetencah praktičnega 
izobraževanja. 

4,17 6 1,17 

Pripravljena dokumentacija za spremljanje prakse je bila ustrezna. 4,17 6 0,75 

Študent je imel ustrezne informacije glede praktičnega izobraževanja ob prihodu v organizacijo. 4,00 6 0,10 

Študent je imel dovolj znanja za opravljanje dodeljenih nalog. 3,83 6 0,75 

Termin izvajanja prakse je ustrezen. 4,50 6 0,84 

Za uspešno opravljanje praktičnega izobraževanja je pomembno, da ima študent dovolj 
teoretičnega znanja s področja stroke. 

4,33 6 0,52 

Za uspešno opravljanje praktičnega izobraževanja je pomembno, da ima študent dovolj 
praktičnega znanja s področja stroke. 

4,17 6 0,75 

Za uspešno opravljanje praktičnega izobraževanja je pomembno znanje tujega jezika. 3,17 6 1,47 

Za uspešno opravljanje praktičnega izobraževanja je pomembno obvladovanje dela s 
specifičnimi računalniškimi programi. 

4,17 6 0,41 

Za uspešno opravljanje praktičnega izobraževanja je pomembna prilagodljivost študenta. 4,83 6 0,41 

Za uspešno opravljanje praktičnega izobraževanja je pomembno, da študent dobro organizira 
lastno delo. 

4,17 6 0,75 

Za uspešno opravljanje praktičnega izobraževanja je pomembno, da študent natančno in 
odgovorno opravlja delo. 

4,83 6 0,41 

Za uspešno opravljanje praktičnega izobraževanja so pomembne komunikacijske spretnosti 
študenta. 

4,00 6 0,89 

Za uspešno opravljanje praktičnega izobraževanja so pomembne spretnosti vzpostavljanja 
dobrih medsebojnih odnosov in reševanja konfliktov študenta. 

4,33 6 0,82 

Pomembno je, da je študent sposoben timskega dela. 4,17 6 0,75 

Pomembno je, da je študent iznajdljiv. 4,67 6 0,00 

Pomembno je, da je študent samoiniciativen in pripravljen na učenje. 5,00 6 1,03 

Študent na praktičnem izobraževanju  je v pomoč pri delu. 3,67 6 0,41 

Praktično izobraževanje omogoča spoznavanje potencialnih kadrov. 4,83 6 0,75 

Študent prinese "sveže ideje" v kolektiv. 4,17 6 0,98 

Študent lahko nadomešča odsotne delavce. 1,83 6 0,51 

Študent med praktičnim izobraževanjem pridobi znanja, ki jih koristno uporablja pri nadaljnjem 
študiju in delu. 

4,33 6 2,00 

Določena znanja lahko študent prenese na sodelavce (uporaba informacijsko-komunikacijske 
opreme, posameznih računalniških programov, tujih jezikov…). 

3,50 6 1,05 

Sofinanciranje praktičnega izobraževanja je nujno, saj je praktično izobraževanje del 
izobraževalnega procesa. 

4,83 6 0,41 

Višina zneska spodbude za delodajalce v okviru sofinanciranja praktičnega izobraževanja je 
primerna. 

3,33 6 1,03 

Pogoji za pridobitev finančne spodbude za delodajalce so jasni. 4,00 6 1,55 

Pridobivanje sredstev za spodbujanje delodajalcev mora voditi šola. 4,50 6 0,84 
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V študijskem letu 2012/13 smo prvič izvedli tudi anketiranje študentov o praktičnem 

izobraževanju. Rezultati – predvsem opisni odgovori so pokazali, da so bili s praktičnim 

izobraževanjem praviloma zadovoljni.  

Ankete smo skušali prilagoditi posameznim programom, kljub temu pa odgovori v tabeli za 

program fotografija (velikokrat je izbran odgovor »sploh ne«) kažejo, da bi verjetno morali 

anketo prilagoditi tudi po področjih – modulih, ali vprašanja zastaviti bolj splošno, saj se nekdo, 

ki opravlja praktično izobraževanje npr. v televizijski hiši, običajno ne srečuje s klasično 

fotografijo, ipd. šele pregled opisnih odgovorov kaže, da so študentje opravljali ustrezne naloge 

iz dosegli s programom zastavljene cilje, enako kot to kažejo individualna poročila o 

opravljenem praktičnem izobraževanju in razgovori študentov z organizatorko praktičnega 

izobraževanja. 

Kljub temu objavljamo rezultate anketnih vprašalnikov (izbirni del anket): 

 

Rezultati anketiranja študentov Oblikovanja materialov o praktičnem izobraževanju 2012/2013 
(odgovarjali so 4 študentje) 

Kdo vam je uredil praktično izobraževanje v organizaciji? Število odg. 

sam/a 3 

šola 1 

drugo 0 

V kakšni meri ste organizacijo, kjer ste opravljali praktično izobraževanje, že poznali? 
 organizacije nisem poznal/a 0 

imel/a sem nekaj informacij o organizaciji 4 

organizacijo sem dobro poznal/a 0 

V delovnem procesu podjetja uporabljam strokovno terminologijo v tujem jeziku 
 Sploh ne 0 

Delno 2 

V celoti 2 

Sodelujem v delovnih skupnih in/ali timih za izvedbo določene naloge 
 Sploh ne 0 

Delno 3 

V celoti 1 

Pri delu uporabljam informacijsk-komunikacijsko tehnologijo 
 Sploh ne 1 

Delno 2 

V celoti 1 

Pri delu uporabljam znanje tehničnega risanja in opisne geometrije 
 Sploh ne 0 

Delno 1 

V celoti 3 

Seznanil sem se s funkcijo meril in jih uporabil/a pri sestavljanju načrtov 
 Sploh ne 0 

Delno 2 

V celoti 2 

Uporabil/a sem različne medije za predstavitev svojega dela in izdelkov 
 Sploh ne 0 

Delno 2 

V celoti 2 

Spoznal/a sem celoten proces dela od zasnove do izvedbe in vgradnje izdelkov 
 Sploh ne 0 

Delno 0 
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V celoti 4 

Dokumentiral/a sem postopke izdelave izdelka 
 Sploh ne 0 

Delno 1 

V celoti 3 

Pri delu aktivno uporabljam internet, elektronsko pošto in baze podatkov 
 Sploh ne 0 

Delno 1 

V celoti 3 

Sodelujem pri evalviranju in oceni poteka tehnološkega procesa  in kakovosti izdelka 
 Sploh ne 1 

Delno 1 

V celoti 2 

 

 

Rezultati anketiranja študentov Fotografije o praktičnem  izobraževanju 2012/2013 
(odgovarjalo je 8 študentov) 

Kdo vam je uredil praktično izobraževanje v organizaciji? Število odg. 

sam/a 7 

šola 1 

drugo 0 

V kakšni meri ste organizacijo, kjer ste opravljali praktično izobraževanje, že poznali?  

organizacije nisem poznal/a 2 

imel/a sem nekaj informacij o organizaciji 2 

organizacijo sem dobro poznal/a 4 

V delovnem procesu uporabljam strokovno terminologijo v tujem jeziku  

Sploh ne 0 

Delno 6 

V celoti 2 

V delovnem procesu sodelujem v delovnih skupnih in/ali timih za izvedbo določene naloge  

Sploh ne 0 

Delno 5 

V celoti 3 

Pri delu uporabljam informacijsko-komunikacijsko tehnologijo  

Sploh ne 0 

Delno 4 

V celoti 4 

Izdelal/a sem studijsko fotografijo  

Sploh ne 0 

Delno 4 

V celoti 4 

Pripravil/a sem ustrezno okolje za fotografiranje oz. snemanje  

Sploh ne 0 

Delno 2 

V celoti 6 

Uredil/a in pripravil/a sem fotografijo za naročnika, jo retuširal/a, obdel/a z ustrezno programsko 
opremo, kaširal/a, okviril/a, pripravil/a fotografijo za prezentacijo  

Sploh ne 1 

Delno 2 

V celoti 5 

Fotografiral/a sem z različnimi formati fotoaparatov na različnih področjih fotografije  

Sploh ne 2 

Delno 3 

V celoti 3 
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Izvajal/a sem tehnični nadzor delovanja opreme in skrbel/a za njeno servisiranje  

Sploh ne 1 

Delno 5 

V celoti 2 

Izbiral/a sem ustrezne formate video in tonskega zapisa  

Sploh ne 5 

Delno 1 

V celoti 2 

Uredil/a sem fotografske ali snemalne projekte in jih pripravil/a za javno predstavitev  

Sploh ne 2 

Delno 3 

V celoti 3 

 

 
Ugotovitve in predvideni ukrepi: 
Organizacija študijskega procesa je ustrezna in prilagojena specifikam študijskih programov. 
Tudi čas izvedbe praktičnega izobraževanja je planiran tako, da upošteva organizacijo dela in 
predloge delodajalcev. 
Organizatorka praktičnega izobraževanja se z zadovoljstvom mentorjev na praktičnem 
izobraževanju seznanja  ob obiskih organizacij, kjer se to izvaja, tako da opravi intervju z 
mentorji in študenti. Do sedaj so bili odzivi pozitivni. 
V študijskem letu 2010/11 se je prvič izvedlo anketiranje delodajalcev, v elektronski obliki, 
vendar je bil odziv slab. Kljub upoštevanju pripomb delodajalcev na anketo oz. razlogov, zaradi 
katerih naj ne bi prepoznali pomena ankete, bistveno večje odzivnosti v letu 2011/12 ni bilo. V 
letu 2012/13 je organizatorka prakse na željo delodajalcem posredovala anketo v papirnati 
obliki, a tudi to ni povečalo odzivnosti. 
V letu 2012/13 je bilo prvič izvedeno anketiranje študentov o praktičnem izobraževanju. 
Rezultati ankete so pokazali, da je bila za program Oblikovanje materialov pripravljena 
ustrezno, za program Fotografija pa ne, ker na vprašanja o praksi, povezana s posameznimi 
izbirnimi moduli, odgovarjajo vsi študentje, ne glede na to, ali ta modul obiskujejo ali ne. 
Komisija predlaga, da se v naslednjem študijskem letu mentorjem študentov na praktičnem 
izobraževanju omogoči izpolnjevanje ankete po elektronski poti tako, da se jim ni potrebno 
prijavljati preko spletne strani šole, temveč naj referentka posameznemu delodajalcu v 
elektronskem sporočilu pošlje povezavo na anketo. 
Kljub temu, da se na ta način ne zagotavlja popolne anonimnosti, naj organizatorka 
praktičnega izobraževanja posreduje ob obrazcu za oceno študentovega dela, ki jo mentor na 
praktičnem izobraževanju poda ob zaključku izobraževanja posameznega študenta, tudi 
anketo v papirnati obliki; ta naj bo del obrazca Poročilo o praktičnem izobraževanju, s 
pojasnilom , da jo mora študent oddati delodajalcu.  
Tudi predavatelji strokovnih predmetov, ki tako ali drugače prihajajo v stik z delodajalci, naj 
slednje spodbujajo k izpolnjevanju anket. 
Organizatorka praktičnega izobraževanja naj anketni vprašalnik o praktičnem izobraževanju 
programa Fotografija prilagodi tako, da bodo vprašanja oz. trditve aktualne za vse študente 
programa, ne glede na to, kateri izbirni modul 2. letnika obiskujejo. Pri tem naj pridobi 
mnenje predavatelja s strokovnega področja. 
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ŠTUDENTI IN DIPLOMANTI  

ANALIZA VPISA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/13 

Z Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2012/2013 Ministrstva za 

šolstvo in šport je bilo za Višjo strokovno šolo Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana določeno 

naslednje število vpisnih mest v 1. letnik študija: 

Program 
Skupna vpisna mesta Dodatna vpisna mesta 

Redni Izredni Redni Izredni 

Oblikovanje materialov  60 45 2 15 

Fotografija 60 45 1 15 

 

Kandidati so morali za vpis poleg splošnih vpisnih pogojev izpolniti dodatni vpisni pogoj – 

opraviti  preizkus posebne nadarjenosti. 

  

Število prvič vpisanih v 1. letnik po prvem vpisnem roku (po prvi prijavi) 

Program 
Skupna vpisna mesta 

Redni Izredni 

Oblikovanje materialov  2 0 

Fotografija 14 0 

 

Končno število vseh vpisanih študentov (do 30. 9. 2012) 

Končno število vseh vpisanih študentov obeh študijskih programov:  128 

1. letnik 
      

Program 
Prvič vpisani Ponavljavci Skupaj 

Redni Izredni Redni Izredni Redni  Izredni 

Fotografija 35 0 3 0 38 0 

Oblikovanje materialov 22 0 0 0 22 0 

2. letnik 
      

Program 
Prvič vpisani Ponavljavci Skupaj 

Redni Izredni Redni Izredni Redni  Izredni 

Fotografija 23 0 30 0 53 0 

Oblikovanje materialov 9 1 5 0 14 1 

 

Analiza vpisanih študentov v študijskem letu 2012/2013 po spolu (vsi letniki) 

Število in delež študentov Moški Ženske Skupaj 

št.   % št. %  

Vsi študijski programi redni 50 39,4% 77 60,6% 127 

izredni 0 0,0% 1 100,0% 1 

 

Med letom se je izpisala ena redna študentka fotografije.  

Nihče od študentov ni uveljavljal statusa študenta s posebnimi potrebami, eni študentki pa je 

bilo zaradi utemeljenih razlogov / posebnega statusa odobreno podaljšanje statusa študenta. 

16 študentov brez statusa je opravljalo manjkajoče obveznosti (evidenčni vpis). 
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ANALIZA VPISA – PRIMERJAVA TREH ZAPOREDNIH ŠTUDIJSKIH LET 

Število študijskih programov in študentov, vključenih v analizo  

Kazalnik / študijsko leto 2010/2011 2011/2012 2012/13 

Število študijskih programov 2 2 2 

Skupno število vpisanih študentov (vsi letniki) 169 134 128 

Število vpisanih študentov – Fotografija 127 98 91 

Število vpisanih študentov – Obl. materialov 42 36 37 

 

Analiza vpisa v 1. letnik – oba študijska programa 

Kazalnik / študijsko leto 2010/2011 2011/2012 2012/13 

Št. razpisanih vpisnih mest 258 258 243 

Št. prijavljenih kandidatov v marčevskem roku  63 47 41 

Št. vpisanih študentov v marčevskem roku 34 23 16 

Št. vpisanih študentov na nezapolnjena mesta 48 30 41 

Delež vpisanih v marčevskem roku 36,17% 39,66% 26,67% 

Povprečen srednješolski uspeh vpisanih 
študentov (število točk) 

3,674 3,588 3,527 

Št. vseh vpisanih študentov 94 58 60 

 

Analiza vpisa v 1. letnik – program Fotografija 

Kazalnik / študijsko leto 2010/2011 2011/2012 2012/13 

Št. razpisanih vpisnih mest 121 121 121 

Št. prijavljenih kandidatov v marčevskem roku  59 37 37 

Št. vpisanih študentov v marčevskem roku 31 51,7% 17 39,5% 14 36,8% 

Št. vpisanih študentov v avgustovskem roku 5 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Št. vpisanih študentov na nezapolnjena mesta 19 31,7% 21 48,8% 21 55,3% 

Št. vpisanih - ponavljavci 5 8,3% 5 11,6% 3 7,9% 

Št. vpisanih - drugi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Št. študentov vpisanih v prvi letnik skupaj 60 43 38 

Povprečen srednješolski uspeh vpisanih 
študentov (število točk) 

3,603 3,514 3,412 

 

Analiza vpisa v 1. letnik – program Oblikovanje materialov 

Kazalnik / študijsko leto 2010/2011 2011/2012 2012/13 

Št. razpisanih vpisnih mest 137 137 122 

Št. prijavljenih kandidatov v marčevskem roku  4 10 4 

Št. vpisanih študentov v marčevskem roku 3 10,7% 6 40,0% 2 9,1% 

Št. vpisanih študentov v avgustovskem roku 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Št. vpisanih študentov na nezapolnjena mesta 23 82,1% 9 60,0% 20 90,9% 

Št. vpisanih - ponavljavci 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 

Št. vpisanih - drugi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Št. študentov vpisanih v prvi letnik skupaj 28 15 22 

Povprečen srednješolski uspeh vpisanih 
študentov (število točk) 

3,821 3,786 3,714 
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Analiza vpisanih študentov po spolu (vsi letniki) – program Fotografija  

Kazalnik / študijsko leto 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Redni Moški 34 31,8% 33 33,7% 34 37,4% 

Ženske 73 68,2% 65 66,3% 57 62,6% 

Skupaj 107 98 91 

Izredni Moški 12 60,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ženske 8 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Skupaj 20 0 0 

Vsi Moški 46 36,2% 33 33,7% 34 37,4% 

Ženske 81 63,8% 65 66,3% 57 62,6% 

Skupaj 127 98 91 

 

Analiza vpisanih študentov po spolu (vsi letniki) – program Oblikovanje materialov 

Kazalnik / študijsko leto 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Redni Moški 21 50,0% 18 51,4% 16 44,4% 

Ženske 21 50,0% 17 48,6% 20 55,6% 

Skupaj 42 35 36 

Izredni Moški 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ženske 0  0,0% 1 100,0% 1 100,0% 

Skupaj 0 1  

Vsi Moški 21 50,0% 18 50,0% 16 43,2% 

Ženske 21 50,0% 18 50,0% 21 56,8% 

Skupaj 42 36 37 

PREHODNOST ŠTUDENTOV 

Analiza prehodnosti študentov in primerjava zadnjih treh študijskih let (vsi študentje) 

Študijsko 
leto 

Število  
študentov 

Delež 
ponavljavcev 

Prehodnost iz 
1. v 2. letnik 

Prehodnost 
čiste 
generacije 

Število 
diplomantov 

  1.letnik vsi 1.letnik vsi 

2010/2011 94 175 6,38% 17,14% 70,93% 46,25% 7 

2011/2012 58 134 8,62% 23,88% 80,85% 55,68% 4 

2012/2013 60 128 5,00% 29,69% 117,24% 62,26% 15 

 

Podobno kot druge višje šole se pri rednih študentih srečujemo s problematiko fiktivnega vpisa 

v prvi letnik, ki predstavlja glavni vzrok vpada števila študentov ob vpisu v drugi letnik, kljub 

temu, da morajo kandidati za vpis v študijska programa Oblikovanje materialov in Fotografija 

poleg splošnih vpisnih pogojev izpolniti dodatni vpisni pogoj – opraviti  preizkus posebne 

nadarjenosti. 

Kot je razvidno iz gornjih tabel je za šolo pomemben predvsem redni študij. Prehodnost rednih 

študentov je nazorno prikazana v tabeli, v kateri so prikazani podatki o razpisanih vpisnih 

mestih v 1. letnik rednega študija, podatki o redno vpisanih študentih v 1. letnik študija, podatki 

o redno vpisanih študentih v 2. letnik študija in podatki o ponovnem vpisu v 1. letnik, dodan pa 

je tudi podatek prehodnosti v procentih, tako da se lahko opravi primerjava prehodnosti v letih 

od začetka delovanja šole. 
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Ugotovitve in predvideni ukrepi: 

Vpisa večje skupine izrednih študentov v prihodnje ne moremo pričakovati, zato prihodnost 

šole temelji na vpisu rednih študentov, pri katerih pa je problem vpis zaradi statusa (fiktivni 

vpis). Pri študentih oblikovanja materialov je bil višji, zato smo z letom 2011/12 preizkus 

nadarjenosti, ki je pogoj za vpis, razširili z zagovorom predstavitvene mape, z letom 2012/13 pa 

še z zahtevo, da izdelki v predstavitveni mapi niso starejši od dveh let.  

Ob vpisu v študijsko leto 2010/11 se je prehodnost rednih študentov, v primerjavi z letom prej, 

zmanjšala skoraj za 10 %, ob vpisu v leto 2011/12 pa se je povečala za 10 %. Podoben procent 

prehodnosti je bil dosežen tudi v letu 2012/13.  

Procent prehodnosti se torej giba okoli 55 %. Razlike v nihanju procenta prehodnosti ne 

moremo pripisati konkretnim vzrokom oz. dejavnikom, ker bi bilo ta nihanja potrebno 

spremljati dalj časa. Poleg tega ima višja šola majhno število študentov in zato pomeni povečan 

ali zmanjšan procent prehodnosti relativno malo ljudi. 

V promocijske aktivnosti so študentje slabo vključeni. 

Potrebno je nadaljevati s promocijskimi dejavnostmi za povečanje prepoznavnosti šole 

(sejmi, razstave, prireditve) in okrepiti sodelovanje z drugimi šolami (organizacija tehničnih 

dni, študentskih delavnic). Ker bo sprememba zakonodaje (ZVSI) verjetno prinesla padec 

Analiza prehodnosti študentov rednega študija iz prvega v drugi letnik po programih 

 
Oblikovanje 
materialov 

Fotografija 

Razpisana mesta za vpis v 1. letnik rednega študija – 2008/09 75+2 60+1 

Število vpisanih v 1. letnik rednega študija– 2008/09 25 44 

Število vpisanih v 2. letnik rednega študija – 2009/10 12 26 

Število ponovno vpisanih v 1. letnik rednega študija – 2009/10 2 4 

Prehodnost po programih (%) 48,00% 59,09% 

Prehodnost skupaj: 55,07% 

Razpisana mesta za vpis v 1. letnik rednega študija – 2009/10 75+2 60+1 

Število prvič vpisanih v 1. letnik rednega študija– 2009/10 26 53 

Število ponovno vpisanih v 1. letnik rednega študija – 2009/10 2 4 

Število prvič vpisanih v 2. letnik rednega študija – 2010/11 10 29 

Prehodnost po programih (%) 35,71% 50,88% 

Prehodnost skupaj: 45,88%   

Razpisana mesta za vpis v 1. letnik rednega študija – 2010/11 75+2 60+1 

Število prvič vpisanih v 1. letnik rednega študija– 2010/11 27 55 

Število ponovno vpisanih v 1. letnik rednega študija – 2010/11 1 5 

Število prvič vpisanih v 2. letnik rednega študija – 2011/12 11 38 

Prehodnost po programih (%) 39,29 63,33 

Prehodnost skupaj: 55,68 % 

Razpisana mesta za vpis v 1. letnik rednega študija – 2011/12 75+2 60+1 

Število prvič vpisanih v 1. letnik rednega študija– 2011/12 14 38 

Število ponovno vpisanih v 1. letnik rednega študija – 2011/12 0 5 

Število prvič vpisanih v 2. letnik rednega študija – 2012/13 9 23 

Prehodnost po programih (%) 64,29 53,49 

Prehodnost skupaj: 56,14 % 
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vpisa študentov, ki so že študirali v visokem šolstvu, je pomembno nadaljevati in še okrepiti 

predstavitve šole in študijskih programov na srednjih šolah. 

Promocijski materiali (tiskovine) z zgoščenimi informacijami o programih in vpisu so ustrezni, 

pripravijo naj se letaki in plakati z informacijami o informativnih dnevih in vpisu oz. dostopu 

do spletne strani, na kateri je rubrika »O šoli«, namenjena kandidatom za vpis.  

Predvidevamo, da se bo prehodnost povečala z zmanjšanjem fiktivnega vpisa, a to ne pomeni 

večjega števila študentov v 2. letniku. 

Študente za študij in redno opravljanje obveznosti motivirajo tudi osebni stiki s predavatelji 

in občutek pripadnosti šoli, zato je potrebno z aktivnostmi, kot so organizirana neformalna 

druženja, vključitev čim večjega števila študentov v obštudijske aktivnosti, pomoč šole pri 

samostojnih akcijah študentov izven šole, npr. razstavah, natečajih, …, nadaljevati. 

V promocijske aktivnosti je potrebno v večji meri vključiti študente.  

USPEŠNOST ŠTUDENTOV (UČNI IZIDI) 

UČNI IZIDI V LETU 2012/13 

Povprečna ocena izpita 1. letnika rednega študija po programu Oblikovanje materialov je bila 

8,68 (leto prej 8,40), brez upoštevanja ocen predmetov praktičnega izobraževanja pa 8,48 (leto 

prej 8,19). 

Povprečna ocena izpita 2. letnika rednega študija po programu Oblikovanje materialov je bila 

8,36 (leto prej 8,57), brez upoštevanja ocen predmetov praktičnega izobraževanja pa 7,80 (leto 

prej 8,09).  

Povprečna ocena izpita 1. letnika rednega študija po programu Fotografija je bila 8,38 (leto prej 

8,53), brez upoštevanja ocen predmetov praktičnega izobraževanja pa 8,10 (leto prej 8,41). 

Povprečna ocena izpita 2. letnika rednega študija po programu Fotografija je bila 8,43 (leto prej 

8,66), brez upoštevanja ocen predmetov praktičnega izobraževanja pa 8,26 (leto prej 8,49). 

Povprečna ocena izpitov praktičnega izobraževanja (PRI) praviloma presega 9 (izjema je 

povprečna ocena izpitov PRI 2. letnika programa Fotografija, ki je 8,99). 

Podrobna analiza uspešnosti po posameznih predmetih je prikazana v Poročilu o delu 

Višje strokovne šole v študijskem letu 2011/2012. 

 

Analiza opravljanja izpitov (študenti vseh  programov in letnikov) 

Kazalnik / študijsko leto 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Povprečno št. opravljanj posam. izpita na študenta 1,07 1,04 1,02 

Povprečno število komisijskih izpitov pri predmetu 0,44 0,29 0,13 

Povprečna ocena opravljenih izpitov 8,52 8,60 8,56 

Analiza opravljanja izpitov (vsi študenti) – Fotografija 

Kazalnik / študijsko leto 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Povprečno št. opravljanj posam. izpita na študenta 1,030 1,053 1,023 

Povprečno število komisijskih izpitov pri predmetu 0,674 0,385 0,192 

Povprečna ocena opravljenih izpitov 8,540 8,418 8,420 
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Analiza opravljanja izpitov (vsi študenti) – Oblikovanje materialov 

Kazalnik / študijsko leto 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Povprečno št. opravljanj posam. izpita na študenta 1,114 1,042 1,006 

Povprečno število komisijskih izpitov pri predmetu 0,141 0,236 0,080 

Povprečna ocena opravljenih izpitov 8,552 8,039 8,520 

SEZNANJANJE ŠTUDENTOV Z UČNIMI IZIDI 

Za seznanjanje študentov z rezultati izpitov je zadolžen referat. Študentje imajo ob vsakem 

izpitu omogočen vpogled v izpitno gradivo in konzultacije s predavateljem. Referat skrbi, da 

vpogled v izpitno gradivo pri posameznem izpitu poteka pred potekom roka za pritožbo na 

oceno.  

Znanja in veščin pa študentje ne izkazujejo le z izpiti, oceno katerih praviloma ne tvori le pisno 

ali ustno preverjanje znanja, temveč tudi nek izdelek, projekt ali storitev, temveč dokazujejo 

pridobljene kompetence tudi s sodelovanjem v različnih projektih, kjer se lahko v sodelovanju z 

okoljem izkažejo v realnih situacijah, tako na področju stroke, kot na področju komuniciranja, 

trženja, ipd. Pomembno potrditev pridobljenih kompetenc pomeni tudi zadovoljstvo mentorjev 

na praktičnem izobraževanju z delom študenta. 

S splošnimi ugotovitvami glede učnih izidov so študentje seznanjeni preko svojih predstavnikov 

v organih šole, ki obravnavajo in potrjujejo letno in samoevalvacijsko poročilo. 

 

Ugotovitve in predvideni ukrepi: 

Povprečna ocena izpitov je relativno visoka in primerjava več zaporednih študijskih let kaže, da 

se bistveno ne spreminja. Analiza opravljanja izpitov je pokazala, da študentje večino izpitov 

opravijo v prvem poskusu. To pomeni (ob upoštevanju dejstev o prehodnosti), da se študentje 

na izpite velikokrat sploh ne prijavijo. 

Predstavnici študentov sta izpostavili dejstvo, da kljub objavi referata o razpisanih izpitih pred  

vsakim izpitnim obdobjem, ki zajema tudi opozorilo o rokih prijave in odjave, navedbi izpitnih 

obdobij v študijskem koledarju, navodilih za prijavo in odjavo od izpita na spletni strani in v 

publikaciji ter predstavitvi sistema prijave in odjave od izpitov na uvodnem predavanju za 1. 

letnike, veliko študentov zamudi s prijavo na izpit in zato izpušča roke.   

Referat naj v začetku posameznega študijskega leta pripravi razpored prvih rokov za izpite iz 

posameznih predmetov po izpitnih obdobjih, ki naj bodo objavljeni na spletni strani (v rubriki, 

v kateri so objavljeni študijski koledar in urniki). Še naprej naj se ob razpisu izpitov 

posameznega izpitnega roka objavlja novica o razpisanih izpitih. Tudi predavatelji 

posameznega predmeta naj študente ob zaključku predavanj opozorijo na izpit iz predmeta in 

pravila prijave na izpit. 

INFORMIRANJE IN POMOČ ŠTUDENTOM 

Referat za študijske in študentske zadeve je študentom na voljo za vse informacije in 

administrativna vprašanja v zvezi s študijem. Študentom informacije posreduje preko spletne 

strani šole, zato so študentje dolžni spremljati novice, objavljene na spletni strani (s tem so 

seznanjeni ob začetku študija, na uvodnem predavanju in preko šolske publikacije). Nujna 
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obvestila, ki jih ni mogoče na spletu objaviti v primernem času, referat posreduje študentom 

tudi preko SMS-sporočil, a le tistim, ki se za tak način obveščanja odločijo in to potrdijo s pisno 

izjavo. 

Prijave in odjave izpitov potekajo izključno preko spleta. Za ta namen je študentom na voljo 

računalnik v študentski sobi. 

Vsako leto, v začetku študijskega leta pripravimo tiskano publikacijo, ki služi študentom kot 

informator in vodnik skozi študij. Publikacija zajema osnovne informacije o načinih študija na 

šoli, predmetnika programov z opisi posameznih predmetov, zahteve za napredovanje in 

dokončanje študija ter nekatera pravila, navodila in zakonske akte. Predstavljena je tudi 

organiziranost višje šole, navedeni so podatki o zaposlenih in kontaktne informacije. 

Podobno kot publikacija je postavljena spletna stran šole, le da na njej študentje najdejo še več 

vsebin. Spletna stran torej služi tudi kot elektronska oglasna deska, saj se na njej objavljajo 

obvestila in sporočila študentom v zvezi s študijem, pa tudi informacije o dogodkih, predavanjih, 

natečajih, razstavah, …, ki so neobvezni, a bi utegnili zanimati študente in druge obiskovalce 

strani. 

Na spletni strani se med drugim nahajajo vsi interni obrazci šole, zakonodaja, cenik in druga 

navodila, ki se tičejo študentov, pa tudi vsebine, dostopne le z geslom (elektronski indeks, 

evidenca izpitov in elektronska prijava oz. odjava izpitov ter dostop do izpolnjevanja anket v 

skladu z zahtevami vodenja kakovosti). 

V študijskem letu 2011/12 smo začeli s postavljanjem sistema spletnih skupnosti (moodle), in z 

izobraževanjem zaposlenih za tovrstno delo. Sistem je zaživel v letu 2012/13, tako da imajo 

preko spletnih učilnic predavatelji organizirano sodelovanje s študenti, posredovanje gradiv, 

spletne konzultacije ipd. 

V začetku vsakega študijskega leta organiziramo za vse študente, v sodelovanju z zunanjim 

izvajalcem, izobraževanje ter opravljanje izpita iz požarne varnosti in varstva pri delu, za tiste, ki 

želijo, izpeljemo tudi postopek za pridobitev študentskih  izkaznic.  

V avli šole poteka prodaja študentskih bonov za prehrano, s katerimi se lahko ugodno 

prehranjujejo v restavracijah Spark in Pivnica HS ter samopostrežni restavraciji nakupovalnega 

središča Spar, ki jo organizirajo predstavniki ŠOUP. Študentom posredujemo tudi informacije o 

možnostih bivanja v Sežani (nastanitve pri privatnikih), ki jih pridobivamo v sodelovanju z 

Visokošolskim središčem Sežana. 

 

Ugotovitve in predvideni ukrepi: 

Obveščanje študentov poteka zelo dobro, z novo spletno stranjo bodo informacije še bolj 

dostopne.  

Ker je oglasna deska, namenjena študentom, v študentski sobi, te pa ne uporabljajo vsi 

študenti, naj se postavi dodatna oglasna deska v avli šole. 

ORGANIZIRANOST ŠTUDENTOV IN URESNIČEVANJE PRAVICE DO SOODLOČANJA 

Skupnost študentov višje šole se je v študijskem letu 2010/11 prvič organizirala samostojno, 

pred tem so predstavniki študentov višje šole sodelovali v okviru skupnosti študentov 

Visokošolskega središča Sežana, ki je takrat vključevala vse študente terciarnega izobraževanja v 
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Sežani. Študentom smo pomagali pri izvedbi volitev predstavnikov in pri konstituiranju 

študentskega sveta kot reprezentativnega organa skupnosti, pa tudi pri izvedbi volitev 

predstavnikov v svet zavoda ŠC Sežana.  

Študentski svet tvorijo predstavniki študentov obeh programov in letnikov, ki skupnost 

študentov zastopajo tudi v organih šole oz. zavoda. Študentski svet je v študijskem letu 2012/13 

vodila predsednica, študentka Oblikovanja materialov Urška Sever, člani pa so bili študenti 

fotografije Tina Kocjan, David Egelja in Sindi Štor, ter študentka Oblikovanja materialov Špela 

Šedivy (člani sveta zavoda in članici komisije za kakovost ter strateškega sveta višje strokovne 

šole). 

Člani študentskega sveta so imeli en formalen sestanek z ravnateljico in mentorjema študentske 

skupnosti, predavateljema Katarino Sadovski in Damjanom Švaro, na katera se študentje 

obračajo predvsem z vprašanji, vezanimi na določen program oz. stroko, takoj po izvolitvi 

študentskega sveta, in številne neformalne sestanke. Kot predstavniki študentske skupnosti so 

zastopali interese študentov v organih šole in zavoda. Študenti so organizirali brucovanje, 

Erasmus večer, sodelovali so pri promocijskih dejavnosti šole, predlagali in soorganizirali 

razstave, z vodstvom šole so oblikovali dogovor in pogoje o samostojnem delu študentov v 

šolskih prostorih in o uporabi šolske specialne opreme.  

 

Sodelovanje študentov v organih odločanja 2010/2011 2011/2012 2012/13 

Število študentov v svetu zavoda 3 3 3 

Število študentov v strateškem svetu 2 2 2 

Število študentov v komisiji za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti 

2 2 2 

 

Ugotovitve in predvideni ukrepi: 

Veliko akcij študentov poteka brez predstavnikov študentskega sveta, študentje se z vprašanji in 

pobudami neformalno, vsak posamezno ali v skupinah obračajo na vodstvo šole in predavatelje. 

Kljub angažiranju predstavnic študentov v komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in v 

strateškem svetu v letu 2012/13 študentski svet ne deluje, študenti – člani sveta zavoda ŠC 

Sežana niso aktivni. 

Predlogi ukrepov so deloma navedeni že v poglavju Delovanje organov šole (str. 13). Poleg 

navedenih ukrepov naj predstavniki študentske skupnosti/člani študentskega sveta ob 

pomoči ravnateljice sprejmejo pravila delovanja skupnosti in jih javno objavijo, da bo 

študentom jasno, katere pravice in možnosti soodločanja so jim na voljo. Na pobudo 

študentov naj se na spletni strani šole posta vi rubrika za študentski svet, odgovornost za 

pripravo vsebine te rubrike naj prevzamejo študenti. 

ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV 

Zadovoljstvo študentov ugotavljamo na različne načine. Ker smo majhna šola, je med študenti 

in predavatelji veliko osebnega stika (kot konzultacije ali neformalno), vsi predavatelji 

uporabljajo tudi službene elektronske naslove, tako da se študentje lahko z njimi povežejo po 

elektronski pošti. Po potrebi potekajo individualni ali skupinski razgovori študentov z 
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ravnateljico, pa tudi sestanki ravnateljice s predstavniki študentov, ki praviloma uradno 

posredujejo pobude študentskega sveta,  predstavniki študentov pa mnenja, predloge in želje 

študentov predstavljajo tudi na sestankih organov šole, v katerih sodelujejo. 

Poleg tega izvajamo tudi anketiranja, s katerimi želimo ugotoviti zadovoljstvo študentov na 

različnih področjih delovanja šole. (O zadovoljstvu študentov s praktičnim izobraževanjem glej 

poglavje Praktično izobraževanje, str. 15). 

 

Rezultati anketiranja študentov o izvedbi predmeta in izvajalcih 2012/2013 – predstavitev 
povprečne ocene 
(študentje so veljavnost trditve za posamezne izvajalce ocenili z oceno od 1 do 5) 

Trditev 
Povpr. 
ocena 

Pri predmetu sem dobil/a pravočasne in ustrezne informacije v zvezi z izvedbo in obveznostmi. 4,00 

Razmere za študij so ustrezne (prostori za predavanja, vaje,  oprema ... ) 4,16 

Raven zahtevnosti predmeta (obseg predavanj, vaj in samostojnega dela) je ustrezen glede na število 
kreditnih točk predmeta. 3,87 

Vaje in druge oblike pedagoškega dela so bile vsebinsko ustrezno izbrane glede na snov in usklajene s 
predavanji. 3,75 

Študijska literatura za predmet in druga gradiva za predmet so dostopna, kvalitetna in uporabna. 3,80 

Pri predmetu se spodbuja oz. zahteva sprotno delo. 3,73 

Pridobil/a sem strokovno znanje; tako teoretično kot praktično (se usposobil/a za razumevanje in 
reševanje strokovnih problemov). 3,58 

Razvijal/a sem sposobnost ustnega in pisnega izražanja, uporabe različnih virov znanja, dela v skupini ... 3,25 

Izvajalec/izvajalka nas je seznanila s cilji, vsebinami in obveznostmi pri predmetu. 3,98 

Izvajanje je bilo zanimivo, strokovno in praktično uporabno. 3,60 

Predavanja/vaje so bile obogatene s praktičnimi primeri, predstavljena je bila uporabnost študijskih 
vsebin. 3,77 

Razlaga je bila jasna, sistematična in razumljiva. 3,66 

Izvajalec/izvajalka je vzpodbujal/a izražanje mnenj, razprave in razmišljanja. 3,55 

Seznanil/a nas je z načini preverjanja in kriteriji ocenjevanja pri predmetu. 3,93 

Izvajalec/izvajalka je prijazen/na, pripravljen/a pomagati,  dostopen/na za pomoč in mentorstvo. 3,98 

Izvajalec/izvajalka se je držal/a urnika in dogovorov za konzultacije po predhodni najavi. 4,32 

Izvajalec/izvajalka sodeluje s študenti  preko e-pošte in se v primernem času (najmanj tedensko) odziva 
na elektronsko pošto. 4,03 

Vzpostavil/a je korekten odnos s študenti. 3,95 

Kako v celoti ocenjujete delo izvajalca/izvajalke? 3,86 

Označite obseg vaše prisotnosti na predavanjih (ocenite v % na lestvici). 4,43 

 

 

Rezultati anketiranja študentov o šoli in študijskem procesu 2012/2013 – predstavitev 
povprečne ocene splošnega zadovoljstva 

 

Kako ste v celoti 
zadovoljni s šolo in 
študijskim procesom Št. 

St. 
dev. 

zelo 
slabo slabo 

sred- 
nje dobro 

zelo 
dobro 

Oblikovanje materialov 5,00 3 0,00 0 0 0 0 3 

Fotografija 3,50 6 1,22 0 2 0 3 1 

Vsi 4,00 9 1,22 0 2 0 3 4 
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Rezultati anketiranja študentov o šoli in študijskem procesu 2012/2013 – predstavitev 
povprečne ocene 
(študentje so veljavnost trditve ocenili z oceno od 1 do 5) 

Trditev 
Povpr. 
ocena Št. St. dev. 

Informacije o študijskem procesu so mi bile pravočasno na razpolago (dostopne). 4,11 9 0,93 

Obveščanje o spremembah je bilo ažurno in natančno. 3,67 9 0,71 

Prostori za predavanja, vaje in druge oblike dela so bili ustrezni. 4,00 9 1,00 

V šoli sem imel/a možnost uporabljati internet za študijske namene. 3,78 9 1,20 

Spletna stran šole je vsebinsko ustrezna in pregledna ter uporabna in aktualna. 3,56 9 0,73 

Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela (v dnevu, tednu, semestru) je 
ustrezen. 3,22 9 1,30 

Obseg in dostopnost literature in podatkovnih baz v knjižnici sta ustrezna. 4,14 7 1,07 

Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna. 4,67 6 0,52 

Prostor v knjižnici (čitalnica), kjer lahko študiram, je ustrezen. 4,67 6 0,52 

Vem na koga se lahko obrnem po pomoč v zvezi s študijem (svetovanje). 4,67 9 0,71 

Uradne ure referata so ustrezne. 3,22 9 1,20 

Delo osebja v referatu (pomoč, informacije, odzivnost) je ustrezno. 4,11 9 0,93 

Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 
izmenjavo. 4,33 6 1,21 

Organizacija praktičnega izobraževanja je bila ustrezna. 4,22 9 1,09 

Na praktičnem izobraževanje sem opravljal/a ustrezna strokovna dela in pridobil 
delovne izkušnje. 4,56 9 0,73 

Spremljanje praktičnega izobraževanja s strani šole je bilo ustrezno. 4,29 7 1,25 

Dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja. 3,67 9 1,22 

 

 

Rezultati anketiranja študentov in predavateljev o obremenitvi študentov 2012/2013 – 
predstavitev povprečne ocene 

 
študent Št. 

St. 
dev. predavatelj Št. 

St. 
dev. Skupaj Št. St. dev. 

Prisotnost na predavanjih (št.ur): 44,75 8 43,03 52,82 17 39,68 50,24 25 40,06 

Prisotnost na vajah (št. ur): 86,33 6 33,48 37,88 17 27,90 50,52 23 35,97 

Sprotni študij in branje ter urejanje 
zapiskov: 7,73 22 8,74 32,67 18 31,85 18,95 40 25,32 

Priprava seminarskih in projektnih 
nalog, poročil, predstavitev, 
zagovorov: 31,78 23 35,42 21,56 18 15,56 27,29 41 28,63 

Študij literature, člankov in gradiva 
na internetu ter drugih virov: 9,00 20 8,25 21,56 18 17,45 14,95 38 14,67 

Druge aktivnosti (obisk podjetij, 
ekskurzije, sejmi, strokovna 
predavanja, povezana s 
predmetom): 12,67 12 8,34 17,44 9 14,05 14,71 21 11,09 

Priprava na izpit: 10,74 23 5,13 13,61 18 9,64 12,00 41 7,48 

Dosežena ocena na izpitu (izpolnijo 
samo študenti, ki so izpit že opravili): 8,33 12 1,23 

 

1 

 

8,46 13 1,27 

 

Ugotovitve in predvideni ukrepi: 

Individualni zapisi v okviru anket kot tudi razgovori s študenti kažejo, da je v vseh pogledih 

zadovoljstvo študentov s šolo dobro, standardizirani del, predstavljen v tabelah pa kaže rahel 
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upad povprečne ocene, ki je še vedno v vseh primerih nad povprečno oceno (predpreteklo leto 

v povprečju nad 4, v preteklem letu nad 3).  

V obravnavanem letu preseneča zelo velik razkorak med povprečno oceno študentov in 

predavateljev o obremenitvi študentov, ki ga letu poprej ni bilo, poleg tega se je ocena obrnila, 

saj so po mnenju predavateljev študentje precej bolj obremenjeni, kot so ocenili sami. 

Za leto 2011/12 je bilo o obremenitvi študentov oddanih veliko vprašalnikov, za leto 2012/13 

precej manj, na ostale ankete pa že vsa leta odgovarja manj študentov.  

Odgovori in ocene v anketah jasno odražajo značilnosti posamezne generacije študentov, ki jih 

predavatelji tudi sami opažajo ob delu s študenti. 

Še naprej je študentom potrebno predstavljati pomen informacij, ki jih šola pridobi z 

anketiranjem (referat, predstavniki študentskega sveta, mentorja študentske skupnosti in 

ostali predavatelji), in jih pozivati k izpolnjevanju anket (referat z novicami, predavatelji ob 

zaključku predavanj). 

MOBILNOST ŠTUDENTOV 

Višja strokovna šola v skladu z razvojno politiko in sistemom zagotavljanja kakovosti omogoča 

študentom opravljanje študijskih obveznosti in praktičnega izobraževanja v tujini, v okviru 

programa mobilnosti Erasmus. Šola je imetnica razširjene Erasmus univerzitetne listine, ki nam 

omogoča sodelovanje v vseh Erasmus aktivnostih. Koordinatorica programa Erasmus je 

predavateljica Maja Prešeren. 

Višja strokovna šola se je prijavila na razpis Erasmus individualna mobilnost 2012, v okviru 

programa Vseživljenjsko učenje, sektorski program Erasmus. Na podlagi sklepa o izboru in višini 

sofinanciranja je bila šoli odobrena dotacija v višini 12.020,00 EUR.  V okviru odobrenih sredstev 

so bile sofinancirane naslednje aktivnosti: 

- osem mobilnosti študentov za prakso (SMP), 

- ena mobilnost zaposlenih za poučevanje (STA), 

- dve mobilnosti zaposlenih za usposabljanje (STT). 

Po prijavi na razpis in izboru kandidatov so na mobilnost študentov za prakso z dotacijo 

Erasmus v tujino odpotovali: 

- 4 študentke oblikovanja materialov (v Veliko Britanijo, na Malto in dve v Italijo) in 

- 4 študenti fotografije (dva na Malto in dva v Italijo) 

Študentom je bil izplačan tudi dodatek za Erasmus študente iz razpisa Javnega sklada za razvoj 

kadrov in štipendije (450,00 EUR), od koder smo dobili odobrenih 8 dodatkov k štipendiji. 

 

Do sedaj nam je vsako leto uspelo izpeljati vse dodeljene mobilnosti. Izvedbo vseh oblik 

mobilnosti spodbujamo z informiranjem študentov in predavateljev ter promocijo Erasmus 

mobilnosti. 

Kot prva višja strokovna šola v Sloveniji smo v letu 2012/13 uspeli s prijavo Intenzivnega 

programa mobilnosti Erasmus (izvedba s partnerji iz Španije in Hrvaške v začetku leta 2013/14). 

 

Ugotovitve in predvideni ukrepi: 
Na področju mobilnosti študentov je šola zelo uspešna, zato ukrepi niso potrebni. 
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DIPLOMANTI 

V študijskem letu 2010/11 je šola dobila prve diplomate (vsi so diplomirali v koledarskem letu 

2011). Študij je uspešno zaključilo sedem študentov, in sicer dve redni študentki Oblikovanja 

materialov in pet študentov fotografije (2 redna in trije izredni). 

V letu 2011/12 so diplomirali štirje študenti (ena v koledarskem letu 2011, trije v 2012): po 

programu Fotografija trije (ena redno in dva izredno vpisana), po programu Oblikovanje 

materialov pa ena študentka rednega študija.  

letu 2012/13 je diplomiralo petnajst študentov (šest v koledarskem letu 2012, devet v 2013): po 

programu Fotografija osem (sedem redno in ena izredno vpisana študentka), po programu 

Oblikovanje materialov pa sedem študentov rednega študija.  

 
Analiza podatkov o diplomantih (vsi programi) 

Kazalnik / študijsko leto 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Št. vpisnih mest na enega diplomanta 36,86 64,50 16,13 

Delež diplomantov glede na vpis pred dvema letoma 7,07% 5,00% 17,05% 

Povprečna ocena opravljenih diplom 9,29 9,25 9,00 

Delež študentov, ki so diplomirali v rednem roku - 
redni 

0,00% 0,00% 0,00% 

Delež študentov, ki so diplomirali v rednem roku - 
izredni 

10,00% 0,00% - 

 
Trajanje študija je prikazano v letih. V posameznem študijskem letu se dolžina študija ugotavlja 

za študente, ki so študij v tem letu zaključili.  

 
Analiza trajanja študija 

Študijsko leto 
  

Trajanje študija v letih 

povp. min. maks. 

2010/2011 2,73 2,32 2,89 

2011/2012 3,34 2,93 3,93 

2012/2013 3,34 2,35 4,35 

 
Anketiranje diplomantov, s pomočjo katerega skuša šola pridobiti informacije o  njihovem 

zadovoljstvu, kompetencah, zaposljivosti oz. nadaljnjem študiju, se je prvič izvedlo v študijskem 

letu 2011/12, in sicer januarja 2012 za diplomante, ki so študij zaključili v koledarskem letu 

2011, ko sta osmih diplomantov sta anketo izpolnila le dva. 

V letu 2012/13 smo anketo razpisali drugič, za diplomante v letu 2012. Odgovorili so trije od 

devetih diplomatov. 

 

Rezultati ankete za diplomante 2012/2013 

Podatki o anketirancih  

Spol 2 M; 1 Ž 

Povpr. starost 31,33 

Status (zaposlen / brez zaposlitve / nadaljuje s študijem) 

1 x zaposlen; 
1 x brez zaposlitve 
1 x nad. s študijem 
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Leto prvega vpisa na višjo strokovno šolo 2008,33 

Leto zaključka študija 2012 

Program študija, v katerem programu ste diplomirali 2 Fot.; 1 Obl. mat. 

Način študija 2 redni; 1 izredni 

Odgovori na vprašanja  

Kje ste pridobili največ informacij o študiju na naši šoli? Izberite 1 odgovor. (od študentov oz. 
diplomantov višje strokovne šole / od prijateljev, sošolcev, sodelavcev / od predavateljev oz. 
zaposlenih na višji strokovni šoli / od učiteljev, svetovalnih delavcev oz. zaposlenih na srednji šoli / 
iz razpisa za vpis v višje šole / na Zavodu za zaposlovanje / s pomočjo interneta ) 

1 x od predav. oz. 
zaposl. na VSŠ; 
2 x s pomočjo 

interneta  

Kdo ali kaj je imel največji vpliv na vašo odločitev za študij na višji strokovni šoli? Izberite 1 odgovor. 
(študenti oz. diplomanti VSŠ /prijatelji, sošolci, sodelavci / starši / predavatelji in zaposleni na VSŠ / 
učitelji, svetovalni delavci oz. zaposleni na srednji šoli / mediji / informacije o možnostih zaposlitve) 

1 x starši; 
1 x predavatelji oz. 

zaposleni na VSŠ; 
1 x mediji 

Ali bi svojim prijateljem/sodelavcem/otrokom svetovali študij na naši višji strokovni šoli? (da / ne) 3 x DA 

Ali bi se po zaključenem študiju želeli udeleževati seminarjev in delavnic iz strokovnega področja? 2 x DA 

Ali bi se po zaključenem študiju želeli udeleževati seminarjev in delavnic za osebno rast, tečajev 
tujih jezikov... 2 x NE 

Če bi šola izvajala visokošolski program, bi nadaljeval šolanje na visoki strokovni šoli? 2 x DA 

Z VSŠ bi sodeloval kot gost predavatelj. 2 x DA; 1 x NE 

Z VSŠ bi sodeloval kot mentor praktičnega izobraževanja ali somentor diplomskih nalog. 2 x DA; 1 x NE 

Če bi na šoli imeli karierni center, bi uporabljal svetovalne storitve.  1 x DA; 1 x NE 

Če bi na šoli imeli klub diplomantov, bi se vključil vanj. 3 x DA 

Ali ste/boste po zaključenem študiju na višji strokovni šoli nadaljevali z formalnim izobraževanjem? 2 x DA; 1 x NE 

Kakšen je bil vaš zaposlitveni status med študijem? (zaposlitev v istem podjetju kot sedaj / 
zaposlitev v drugem podjetju kot sedaj / opravljanje dela preko študentskega servisa / opravljanje 
pogodbenega dela / samozaposlitev / nisem opravljal dela oz. bil zaposlen) 

1 x zaposl. v istem 
podjetju kot sedaj; 
1 x opr. dela preko 

študent. servisa; 
1 x nisem opr. dela 

oz. bil zaposlen 

Kako hitro ste/boste začeli iskati zaposlitev po zaključenem študiju? (že pred zaključkom študija / 
med opravljanjem obveznega praktičnega izobraževanja / takoj po diplomi / nekaj mesecev po 
diplomi / nisem iskal, ker sem zaposlen) 

1 x takoj po dipl.; 
1 x nekaj mesecev 

po diplomi; 
1 x nisem iskal, ker 

sem zaposlen 

Kako se je/bo po zaključku izobraževanja spremenila vaša zaposlitev? (napredovanje na 
zahtevnejše delovno mesto / napredovanje na vodstveno delovno mesto / zaposlitev v drugem 
podjetju / samozaposlitev / sprememba vsebine dela (odgovornejše, zahtevnejše, samostojnejše…) 
/ brez sprememb ) 3 x brez sprememb 

Trditev (diplomanti so veljavnost trditve ocenili z oceno od 1 do 5) 
Povpr. 
ocena Št. 

St. 
dev. 

Zadovoljen sem z izvedbo študijskega programa. 3,67 3 0,58 

Zadovoljen sem z delom in odnosom predavateljev. 5,00 3 0,00 

Zadovoljen sem z delom in odnosom ostalih zaposlenih na šoli. 4,00 3 1,00 

Zadovoljen sem s pridobljenim znanjem, veščinami/kompetencami. 4,00 3 0,00 

Zadovoljen sem z izvedbo izpitov. 4,67 3 0,58 

Zadovoljen sem z mentorstvom pri diplomi. 4,33 3 0,58 

Zadovoljen sem z informacijsko podporo študiju. 4,00 3 1,00 

Zadovoljen sem z izpolnitvijo pričakovanj glede študija. 4,00 3 0,00 

Zadovoljen sem z študijem v celoti. 4,00 3 0,00 

Pridobil sem ustrezno teoretično strokovno znanje. 4,00 3 1,00 

Razvil sem sposobnost uporabe znanja v praksi. 4,33 3 0,58 

Naučil sem se sodelovanja v skupini, timu. 4,33 3 0,58 

Razvil sem socialne spretnosti (spretnost vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov v delovnem 4,33 3 0,58 
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okolju, uspešno komuniciranje, reševanje konfliktov). 

Razvil sem sposobnost vrednotenja lastnega dela. 4,33 3 1,15 

Razvijal sem podjetnost in samoiniciativnost. 3,33 3 0,58 

Razvijal sem prilagodljivost. 3,67 3 0,58 

Razvil sem spretnost za organizacijo lastnega dela in časa. 3,00 3 0,00 

Razvil sem spretnosti vodenja. 3,00 3 0,00 

Pridobil sem znanje uporabe sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije. 4,00 3 1,00 

Pridobil sem sposobnost analize in sinteze. 3,67 3 0,58 

Razvijal sem pisno in ustno komuniciranje. 4,00 3 1,00 

Pridobil sem znanje sporazumevanja v tujem jeziku. 3,00 3 0,00 

Razvijal sem sposobnost raziskovanja. 3,67 3 0,58 

Razvijal sem sposobnost pridobivanja in obdelave informacij iz različnih virov. 3,33 3 0,58 

Razvijal sem sposobnost učenja. 3,00 2 0,00 

Razvijal sem sposobnost odločanja. 3,33 3 0,58 

Razvijal sem inovativnost. 4,00 3 1,00 

Zadovoljen sem s sedanjim delom. 2,00 2 1,00 

Zaposlitev je skladna s pridobljeno višješolsko izobrazbo. 4,00 3 1,00 

 

Šola se trudi ohranjati stik s svojimi diplomati, tako da jih občasno obvešča o obštudijskih 

dejavnostih ki potekajo na šoli in bi jih utegnile zanimati. 

V strateškem svetu višje šole naj bi bil eden od članov tudi predstavnik diplomantov, vendar, 

ker diplomantov pred letom 2011 ni bilo, to ni bilo mogoče. V študijskem letu 2011/12 pa je  

bila v strateški svet kot članica imenovana diplomantka oblikovanja materialov Jelena Uršič, ki 

je to vlogo opravljala tudi v letu 2012/13. 

 
Ugotovitve in predvideni ukrepi: 
Odstotek diplomantov je zelo nizek. Razlogov zato je več: nekateri nadaljujejo študij na visokih 
šolah, veliko jih ob študiju dela ali celo začne z lastno dejavnostjo. 
Študentje teme diplomskega dela ne prijavi tudi, ker niso opravili vseh izpitov, čeprav dovolj za 
prijavo teme; tisti, ki niso več prisotni na šoli, pogosto spregledajo izpitne roke in zamudijo s 
prijavo. 
Ankete za diplomante se razpišejo enkrat letno, pred podelitvijo diplomskih listin, diplomante 
pa se k izpolnjevanju pozove z napovedjo podelitve (pred uradnim vabilom). Od prve skupine 
osmih diplomantov (diplomanti leta 2011) smo odgovore na anketni vprašalnik prejeli le od 
dveh, od druge skupine devetih diplomantov (diplomanti leta 2012) pa od treh.  
Glede na to, da bodo po pričakovanjih vpisani v prvih letih delovanja šole v naslednjih letih 
diplomirali, pričakujemo, da se bo, statistično gledano, dolžina študija podaljševala. 
Študente naj se na različne načine stalno nagovarja k razmišljanju o temi diplomskega dela in 
k prijavi teme, ne le, ko izpolnijo pogoje za to, temveč skozi celoten študijski proces od vstopa 
na šolo (predavatelji skozi razgovore, ob pripravi podelitve diplomskih listin, pred odhodom 
na praktično izobraževanje, z novicami o zasedanju študijske komisije in potrjevanju tem, ob 
vključitvi v različne projekte, sodelovanja, partnerstva, …). 
Referat naj v začetku posameznega študijskega leta pripravi razpored prvih rokov za izpite iz 
posameznih predmetov po izpitnih obdobjih, ki naj bodo objavljeni na šolski spletni strani. 
Predavatelji naj povabijo diplomante, da mlajšim kolegom predstavijo diplomsko delo in 
svojo kasnejšo poklicno ali študijsko pot. 
Diplomante naj k izpolnjevanju anket pozovejo tudi mentorji pri diplomskem delu, ne le 
referat, saj imajo z njimi najtesnejši kontakt. 
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Šola mora ohranjati stik z diplomanti, zato naj: 
- diplomante obvešča o dejavnostih, ki bi zanje utegnile biti zanimive in bi se vanje 

lahko vključili (predavanja gostujočih predavateljev, strokovne ekskurzije, projekti, …) 
o ponudbi šole, 

- diplomante vključuje v promocijske in druge aktivnosti šole, 
- v okviru možnosti organizira dogodke in dejavnosti za diplomante (srečanja, 

predavanja, krajša izobraževanja), v kolikor diplomati izkažejo interes za to. 
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KADRI  

KADROVSKA STRUKTURA  

Višja strokovna šola deluje kot organizacijska enota zavoda Šolski center Srečka Kosovela 

Sežana. Zavod vodi direktor Dušan Štolfa, ki je tudi ravnatelj druge organizacijske enote, 

Gimnazije in ekonomske šole, ravnateljica višje strokovne šole pa je Jasna Rojc. 

Razen referentke višje šole ima zavod skupno upravno administrativno in tehnično osebje, ki 

opravlja dela in naloge za obe organizacijski enoti, enako vse potrebe zavoda pokriva ena 

knjižničarka. 

Višja strokovna šola deluje v prostorih Visokošolskega središča Sežana, ki skrbi za čiščenje in 

vzdrževanje prostorov. Odgovorna oseba Visokošolskega središča je od 1. 5. 2013 direktor Peter 

Medica (pred tem Tjaša Kranjec kot v. d. direktorice). 

V študijskem letu 2012/13 je na višji šoli učno obveznost izvajalo 23 strokovnih delavcev. V 

naziv predavatelj višje šole so bili do konca študijskega leta imenovani vsi predavatelji.  

V obravnavanem študijskem letu ni napredoval nihče od zaposlenih, ne v naziv in tudi ne glede 

na oceno delavca (redno napredovanje na delovnem mestu). Razlog je ta, da se je večina na šoli 

oz. v šolstvu zaposlila šele s 1. 10. 2008 ali kasneje, pa tudi, da so bila, zaradi Zakona o 

interventnih ukrepih in kasneje z Zakonom o uravnoteženju javnih financ napredovanja 

onemogočena. 

Kot je prikazano v tabeli, je bilo za leto 2013 predvideno rahlo znižanje zaposlitev zaradi 

manjšega vpisa in racionaliziranja dela. Ob tem je bila še vedno dopuščena možnost manjših 

sprememb zaradi izvajanja drugih izbirnih modulov oz. predmetov programov od predvidenih, 

saj na to vplivajo prehodnost in odločitve študentov. 

 

Število zaposlenih na VSŠ na dan 31.12.2012 in načrt zaposlitev v letu 2013 po tarifnih skupinah 

Tarifna skupina / FTE V. FTE VI. FTE VII. FTE VIII. FTE IX. FTE 

Število zaposlenih na dan 31.12.2012 1 0,20 2 0,30 19 7,80 6 1,60 1 0,20 

Načrt zaposlitev v letu 2013 1 0,20 1 0,20 16 7,50 4 1,50 1 0,20 

STROKOVNI DELAVCI 

V študijskem letu 2012/13 je na višji šoli učno obveznost izvajalo 19 predavateljev in 4 

inštruktorji. Naloge organizatorke praktičnega izobraževanja je opravljala Maja Prešeren. 

Na višji šoli sta bila polno zaposlena 2 predavatelja, v visokem deležu pa tudi predavateljica, ki 

opravlja naloge  organizatorke praktičnega izobraževanja. Učno obveznost je, kot še nekateri, 

dopolnjevala na srednji šoli Šolskega centra. Ostali so bili delno zaposleni na drugih šolah oz. 

izven šolstva, ali so bili na višji šoli zaposleni dodatno, poleg redne zaposlitve.   

Dela po podjemni ali avtorski pogodbi ni opravljal nihče. 
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PREDMETI, ki so se izvajali v študijskem letu 2012/13 PROGRAM 
IME in PRIIMEK izvajalcev 
predmetov 

Strokovna terminologija v tujem jeziku OBL, FOT Sandra Grmek 

Poslovno sporazumevanje in vodenje OBL, FOT mag. Alenka Kompare 

Računalništvo in informatika OBL, FOT 
mag. Luka Fürst 
Stanislav Jablanšček 

Podjetništvo ekonomika in trženje OBL, FOT Maja Prešeren 

Prostoročno risanje OBL Milovan Valič 

Osnove likovne teorije OBL Milovan Valič 

Osnove estetike OBL Jasna Rojc 

Tehnično risanje in opisna geometrija OBL Anton Marn 

Predstavitvene tehnike OBL Anton Marn 

Dokumentiranje in arhiviranje OBL Valentin Benedik 

Značilnosti kamna OBL Anton Marn 

Orodja, programska in strojna oprema OBL Damjan Švara 

Tehnologije obdelave kamna OBL Damjan Švara  

Oblikovanje figurativne plastike OBL Damjan Švara 

Poškodbe, zaščita in restavriranje OBL mag. Damijan Kracina 

Poldragi kamni OBL dr. Miha Jeršek 

Računalniška podpora oblikovanju OBL Uroš Hohkravt 

Oblikovanje fotografije FOT Katarina Sadovski 

Temelji fotografije FOT 
Katarina Sadovski 
Jasna Klančišar 

Svetlobni viri in osvetljevanje 1 in 2 FOT 
Goran Stoisavljević 
Sabina Đogić 

Obdelava in predstavitve fotografije FOT Katja Gorup 

Video tehnika, tonska tehnika in animacija FOT 
Goran Stoisavljević 
Gaja Mӧderndorfer 

Razvoj fotografije in vizualnega sporočanja FOT Jože Dolmark 

Ateljejska fotografija FOT 
Tomaž Lauko 
Jasna Klančišar 

Kreativna fotografija FOT 
Katarina Sadovski 
Matevž Paternoster 

Vizualne komunikacije FOT Katja Gorup 

Temelji filmskega in TV snemanja FOT Goran Stoisavljević 

Filmska in televizijska produkcija  FOT Boris Jurjaševič 

Montaža in digitalna postprodukcija FOT Boris Jurjaševič 

Teorija filmskega in video jezika FOT Jože Dolmark 

Avtorska fotografija FOT Katarina Sadovski 

Fotografska postprodukcija  FOT Katja Gorup  

 

Razmerje predavateljev, inštruktorjev, laborantov in študentov (ne glede na vrsto zaposlitve) 

Kazalnik / študijsko leto 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Št. študentov na predavatelja  6,73 4,96 6,74 

Št. študentov na inštruktorja 58,33 67,00 25,60 

Št. študentov na laboranta - - - 
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Razmerje predavateljev, inštruktorjev, laborantov in študentov (glede na FTE) 

Kazalnik / študijsko leto 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Št. študentov na predavatelja  18,82 14,26 18,82 

Št. študentov na inštruktorja 291,67 670,00 142,22 

Št. študentov na laboranta - - - 

STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE IN MOBILNOST STROKOVNIH DELAVCEV 

Dejavnosti na področju izobraževanja predavateljev so bile v študijskem letu 2012/13 

usmerjene predvsem v spoznavanje posebnosti pedagoškega procesa in specifike slednjega na 

področju višjega šolstva.  

Filozofska fakulteta v Ljubljani, edina izvajalka programa za pridobitev pedagoško andragoške 

izobrazbe, prilagojenega predavateljem višjih šol, je tega po več letih ponovno razpisala šele, ko 

je je študijsko leto 2012/13 že teklo. Zato se je Anton Marn vključil v standarden program za 

pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe, na Centru za pedagoško izobraževanje (Filozofska 

fakulteta) v Ljubljani. Ker zaposlenim v javnih zavodih pristojno ministrstvo ni krilo dela stroškov 

izobraževanja, kot običajno, je  ta del stroškov pokrila šola. 

Alenka Kompare se je udeležila predavanj: Kako izvajamo teambuilding (december 2012) in 7 

orodij za bolj ustvarjalno mišljenje (december 2012). 

Katarina Sadovski in Jasna Klančišar sta se v okviru mednarodne mobilnosti predavateljev 

udeležili delavnic o arhiviranju fotografije, v izvedbi Inštituta za arhiviranje fotografije CRAF v 

Spilimbergu/Italija (april 2013).  

Damjan Švara se je udeležil strokovne ekskurzije v organizaciji OZS, Sekcije cementninarjev, 

kamnosekov in teracerjev,  v Kanfanar pri Pazinu, 16. 3. 2013 in v septembru 2013 obiskal 

mednarodni kamnarski sejem MARMOMACC v Veroni. 

Kljub načrtom v tem študijskem letu za strokovne delavce in sodelavce nismo organizirali 

nobenega izobraževanja za delo v spletnih skupnostih v okviru projekta E-šolstvo, zaradi težav 

pri usklajevanju terminov izvedbe.  

Predavateljem, ki so se izobraževali na področju stroke, je šola v času izobraževanja časovno 

prilagodila delovne obveznosti.  

 

Kot je že bilo zapisano v poglavju Mobilnost študentov, je šola imetnica razširjene Erasmus 

univerzitetne listine, ki nam omogoča sodelovanje v vseh Erasmus aktivnostih. 

V okviru odobrenih sredstev programa Vseživljenjsko učenje – sektorski program Erasmus so 

bile v študijskem letu 2012/13 sofinancirane naslednje aktivnosti: 

- osem mobilnosti študentov za prakso (SMP), 

- ena mobilnost zaposlenih za poučevanje (STA), 

- dve mobilnosti zaposlenih za usposabljanje (STT), 

V okviru mobilnosti zaposlenih za poučevanje (STA)  smo pokrili del stroškov gostujočega  

češkega strokovnjaka Zorana Kovačevića.  Predavanj z delavnicami in osebnimi konzultacijami 

se je udeležilo več kot 20 študentov in nekaj predavateljev Višje strokovne šole. 

Na mobilnost zaposlenih za usposabljanje (STT)  sta  v aprilu odpotovali predavateljici Jasna 

Klančišar in Katarina Sadovski. Obiskala sta nekatere institucije in se udeležila usposabljanj v 

Spilimbergu (Italija), na instituciji CRAF (Centro di ricerca e archiviazione della fotografia). Gostili 
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smo dva predavatelja iz partnerske institucije Escuela de arte de Oviedo (Augustin Garcia Benito 

in Angel Miguel Melchor), ki sta za študente oblikovanja izvedla predavanja in delavnice na 

Robidišču.  

Izvedbo vseh oblik mobilnosti spodbujamo z informiranjem študentov in predavateljev ter 

promocijo Erasmus mobilnosti. 

ZADOVOLJSTVO STROKOVNIH DELAVCEV 

Zadovoljstvo strokovnih delavcev ravnateljica ugotavlja skozi razgovore z zaposlenimi. 

Vprašanja, ki vplivajo na zadovoljstvo, se obravnavajo na sestankih predavateljskih zborov, 

komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, znotraj strokovnih aktivov in na sestankih 

strateškega sveta in sveta zavoda. 

Rezultati anketiranja strokovnih delavcev 2012/2013 – predstavitev povprečne ocene 
(strokovni delavci so veljavnost trditve ocenili z oceno od 1 do 5) 

Trditev 
Povpr. 
ocena 

Pri delu sem imel/a možnost uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo. 4,29 

Prostori za predavanja, vaje in druge oblike dela so bili ustrezni. 3,71 

Ure predavanj, vaj in drugih oblik dela (oz. delovni čas) so bile ustrezno razporejene. 4,86 

Obseg in dostopnost literature v knjižnici sta ustrezna. 3,00 

Prostor v šoli, kjer se lahko pripravljam na delo in opravim individualne razgovore, je ustrezen. 3,86 

Oprema in tehnični pripomočki v predavalnicah so ustrezni. 4,00 

Zadovoljen/na sem z možnostmi uporabe telekomunikacijskih pripomočkov in naprav za tiskanje, 
kopiranje. 3,50 

Organizacija in razpored pouka za redne študente sta bila ustrezna. 4,83 

Organizacija in razpored pouka za izredne študente sta bila ustrezna. 4,80 

Dobil/a sem pravočasne informacije o delovnem procesu, obveščanje o spremembah je bilo ažurno in 
natančno. 4,14 

Načini informiranja na šoli so ustrezni. 4,43 

Potrebne informacije za delo dobim pravočasno. 4,14 

Pogostost sestankov, razgovorov, predavateljskih zborov, strokovnih aktivov je ustrezna. 3,86 

Dobivam dovolj informacij s strani vodstva. 4,14 

Informacije, ki jih dobivam s strani vodstva, so oblikovane na pravi način, kratke, razumljive in 
nedvoumne. 4,43 

Informiran/a sem o dogajanju v organizaciji. 4,14 

Sodelovanje s knjižnico je ustrezno. 3,67 

Sodelovanje z referentom je ustrezno. 4,57 

Sodelovanje s tehničnim osebjem je ustrezno. 3,67 

V okviru strokovnega aktiva dobro sodelujemo. 4,00 

Sodelovanje z vodstvom zavoda je dobro. 3,83 

Sodelovanje z vodstvom višje šole je dobro. 4,29 

Vodstvo šole spodbuja in omogoča povezovanje z drugimi zavodi. 4,14 

Imam dobre možnosti vključevanja v različne projekte. 4,33 

Med strokovnimi delavci vladajo dobri medosebni odnosi. 4,00 

V kolektivu se zelo dobro počutim. 4,00 

Imam občutek, da je nadrejenim mar zame, da me cenijo in spoštujejo. 4,14 

Strokovni delavci si upamo odkrito izraziti svoje mnenje. 4,00 

Z drugimi strokovnimi delavci tvorimo skupino, ki zagotavlja uspešno doseganje ciljev. 3,86 

V naši šoli je sproščeno vzdušje. 4,14 
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Z nadrejenimi smo v dobrih medsebojnih odnosih. 4,43 

Od nadrejenih dobim dovolj priznanj in pohval za svoje delo. 3,71 

Redno dobivam povratne informacije o uspešnosti pri delu in rezultatih, ki jih dosegam. 3,43 

Zadovoljen/na sem s plačilom. 3,00 

Menim, da je moje plačilo enakovredno plačilu drugih predavateljev za enako delo. 3,60 

Za dodatno opravljeno delo sem deležen/a denarne stimulacije. 2,25 

Plačilo je sorazmerno vloženemu delu in trudu. 3,00 

Vodstvo nagradi moj trud z (ne)materialno nagrado. 2,75 

Delo na višji šoli je izpolnilo moja pričakovanja. 4,00 

Imam dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje oziroma  napredovanje. 3,83 

Imam dobre možnosti za osebno rast. 4,00 

Rezultati mojega dela mi dajejo občutek zadovoljstva, občutek, da sem nekaj dosegel/a. 4,14 

Delo ustreza moji izobrazbi, interesom, sposobnostim ... 3,86 

Z delom na višji šoli zadovoljim svoje osebne potrebe. 3,57 

Praviloma imam na razpolago dovolj časa in sredstev, da opravim delovne naloge. 3,86 

Vesel/a in ponosen/a sem, da delam na tej šoli. 4,43 

Pri delu sem lahko ustvarjalen/a in inovativen/a. 4,43 

Pri svojem delu sem svoboden/a. 4,29 

Opravljam zanimivo in kreativno delo. 4,43 

Ocena pogojev dela (od 1/zelo slabo do 5/odlično) 3,71 

Ocena vsebine dela (od 1/zelo slabo do 5/odlično) 4,43 

Ocena odnosov s sodelavci (od 1/zelo slabo do 5/odlično) 4,00 

Ocena možnosti napredovanja (od 1/zelo slabo do 5/odlično) 3,29 

Ocena vodenja (od 1/zelo slabo do 5/odlično) 4,14 

Ocena plačila (od 1/zelo slabo do 5/odlično) 2,86 

UPRAVNO ADMINISTRATIVNO IN TEHNIČNO OSEBJE 

Postopki v zvezi z zaposlitvijo upravno administrativnih in tehničnih delavcev se izvajajo v skladu 

z zakonom, na nivoju zavoda.  

Vodstvo šole tudi pri teh delavcih spodbuja dodatno izobraževanje. V kolikor je mogoče, se 

izobraževanje načrtuje, sicer pa se skuša omogočiti udeležbo na izobraževanjih, ki so povezana s 

potrebami organizacije, ob upoštevanju predlogov zaposlenih. 

Z izjemo referentke višje strokovne šole so vsi ostali delavci zaposleni za potrebe obeh 

organizacijskih enot zavoda. Razen vzdrževalca – administratorja računalniške opreme, ki ima z 

zavodom sklenjeno podjemno pogodbo, so ostali v zavodu redno zaposleni. 

 

Struktura upravno administrativnega in tehničnega osebja glede na tarifno skupino in 
delovno razmerje 

Delovno mesto / delovne naloge Oblika zaposlitve  Tarifna skupina Delež zaposlitve 

Poslovna sekretarka Redna zaposlitev IV. 100 % 

Računovodja šolskega centra Redna zaposlitev VII. 100 % 

Vzdrževalec šolskega centra Redna zaposlitev V. 100 % 

Referentka višje strokovne šole* Redna zaposlitev VIII. 85 % 

Vzdrževalec in administrator 
računalniške opreme 

Pogodbeno 
razmerje 

VII. Zunanji izvajalec - 
glede na potrebe 

*podatki veljajo za referentko, zaposleno do 30. 9. 2013 
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V študijskem letu 2012/13 sta se referentka in računovodja udeležili krajših strokovnih 

usposabljanj, referentka pa se je udeležila tudi srečanja referentov višjih šol, v organizaciji 

Skupnosti višjih šol. 

 

Ugotovitve in predvideni ukrepi: 

Zadovoljstvo strokovnih delavcev je najnižje tam, kjer je vezano na delovne pogoje, ki se jih 

zaradi finančnega stanja in kratkega obdobja delovanja šole v tem trenutku ne da urediti, pa 

tudi tam, kjer zaradi trenutnih zakonskih in finančnih omejitev (napredovanja, finančne 

stimulacije, …) šola ne more ustrezno ukrepati. 

Strokovni delavci imajo dobro komunikacijo z referentko in računovodjo, z ostalima delavcema, 

tudi v letu 2012/13 novo zaposlena tajnica in hišnik šolskega centra bistveno bolj sodelujeta s 

šolo, čeprav je njuno delovanje na drugi lokaciji še vedno ovira za dobro sodelovanje in stik z 

delavci višje šole – predvsem s tistimi, ki so na šoli manj prisotni.  

Delavce naj se seznanja z zakonskimi in finančnimi omejitvami. Kljub temu, da delavci 

skupnih služb večinoma delujejo na drugi lokaciji, se poskuša poiskati načine, da se vzpostavi 

sodelovanje. 



41 

 

PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

PROSTORI IN OPREMA 

Predavanja in vaje za oba programa so večinoma potekali v stavbi Poslovno inovacijskega 

centra, v prostorih Visokošolskega središča Sežana, kjer je sedež Višje strokovne šole (Kraška 

ulica 2, Sežana); izjema so vaje predmetov programa Oblikovanje materialov, pri katerih poteka 

praktično delo s kamnom. Skupne službe Šolskega centra pa se nahajajo v stavbi, kjer ima sedež 

Gimnazija in ekonomska šola (Stjenkova ulica 3, Sežana): na tem naslovu so pisarna direktorja, 

tajništvo ŠC Sežana, računovodstvo, in knjižnica s čitalnico. 

V prostorih Visokošolskega središča Sežana se nahajajo referat Višje strokovne šole, pisarna 

ravnateljice VSŠ, zbornica VSŠ, pisarna organizatorja praktičnega pouka VSŠ, arhiv VSŠ, 

študentska soba, in prostori, namenjeni izvajanju pedagoškega procesa. V preteklih letih smo že 

uporabljali amfiteatrsko predavalnico (konferenčna dvorana), računalniško učilnico s 34 + 1 

delovnimi mesti, tri predavalnice, laboratorij za oblikovanje fotografije in računalniško 

projektiranje, laboratorij za tehnično, prostoročno risanje in oblikovanje, kabinet za 

oblikovanje, fotografsko temnico, manjši fotografski studio, projekcijsko sobo in atelje in večji 

fotografski studio, v katerem smo uredili dve delovni enoti. V letu 2012/13 smo manjši studio, ki 

ne služi več svojemu namenu, uredili v depo študentskih izdelkov, na novo smo pridobili večji 

kabinet za predavatelje. 

Vsi prostori, namenjeni izvajanju študijskega procesa imajo možnost dostopa do interneta, z 

izjemo temnice, fotografskega studia in ateljeja pa tudi možnost računalniške projekcije. V 

konferenčni dvorani so na razpolago tudi avdio in DVD in predvajalnik z ustreznim ozvočenjem 

ter grafoskop. 

Laboratorij za oblikovanje fotografije in računalniško projektiranje je opremljen s 24 računalniki 

(6 prenesenih v projekcijsko sobo), skenerjem, rezalnikom, tiskalnikom Epson Styluspro7880. 

Računalniki imajo ustrezno programsko opremo, ki se uporablja za obdelavo fotografije 

(programski paket Adobe), videa (AVID) in računalniško projektiranje (Auto CAD). 

V laboratoriju za tehnično, prostoročno risanje in oblikovanje  je na razpolago 24 miz za 

tehnično risanje, 18 stojal in risalnih desk za prostoročno risanje, podstavek za model in 

samostoječi reflektor z zastirali ter modeli in mavčni odlitki. V prostoru so tudi dve žagi in dva 

brusilna stroja, ki se uporabljajo za brušenje poldragih kamnov. 

Oprema za fotografijo in snemanje se hrani v fotografskem studiu: filmska kamera s 

pripadajočo opremo in priborom za osvetljevanje (luči in svetlomer), fotoaparat Hasselblat, 

fotoaparat Combo s 3 objektivi, 3 ozadja, svetlomer, 3 flashi Bowens, 3 stojala za flash, 2 

odbojnika, 2 stativa, 3 flash Profoto in 3 stojala za flash, 1 dežnik, 1 satovje, 1 usmerjevalnik 

svetlobe,  Hoya UV filtri za Hasselblad in manjša »news« kamera.  

V fotografski temnici z 2 delovnima pultoma (eden s presvetlitveno površino), so na razpolago  

optični povečevalnik, 2 objektiva in jobosistem  (aparat za razvijanje filmov). 

V projekcijski sobi so na razpolago velik plazma ekran, dvd in avdio predvajalnik, 5 + 1 

računalnik s programsko opremo za montažo videa (AVID) in računalniško projektiranje (Auto 

CAD, Rhinoceros). 
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Atelje je namenjen predvsem izvajanju vaj pri različnih predmetih programa Oblikovanje 

materialov (Intarzija, Mozaik, Oblikovanje figurativne plastike, Poškodbe, zaščita in 

restavriranje). Opremljen je z ročnim orodjem, tako da omogoča delo z glino, mavcem, kamnom 

in drugimi materiali. 

 

Pogodbe za uporabo prostorov oz. prostorov in opreme za program Oblikovanje materialov ima 

šola sklenjene tudi s podjetji Marmor Sežana, Kamnoseštvo in restavratorstvo Sandi Čevnja, 

Imas in Cimos. V letu 2012/13 smo, kot v preteklih letih, uveljavili dogovor s podjetjem Marmor 

Sežana, v prostorih katerega so potekale vaje iz predmetov Tehnologije obdelave kamna, 

Poškodbe, zaščita in restavriranje in Orodja, programska in strojna oprema. Šola v prostorih 

podjetja Marmor hrani tudi več kosov orodja za obdelavo kamna, ki ga je pridobila s pomočjo 

Visokošolskega središča Sežana. 

 

Prostor za izvajanje študijskega procesa 
(brez pisarn, referata, zbornice, 
depoja, kabinetov) 

Površina 
m2 

Število 
sedežev  

Število 
računalnikov  

Konferenčna dvorana 64,50 76 1  

Predavalnica 1 64,00 70 1  

Predavalnica 2 64,00 70 1 

Predavalnica 3 64,00 64  1  

Računalniška učilnica 64,00 34 34 + 1 

Lab. za obl. fotografije in rač. projektiranje 60,90 34 24 + 1 

Lab. za tehnično, prostoročno risanje in obl. 72,00 24 1  

Projekcijska soba 37,40 18 6 + 1 

Atelje 47,43 16 / 

Fotografska temnica 16,60 2 / 

Fotografski studio (dve delovni enoti) 69,50 1 1 

Skupaj   73* 

*Za terensko delo je predavateljem in študentom na voljo tudi zmogljiv prenosni računalnik, 

izključno za prijave in odjave izpitov pa je namenjen računalnik v študentski sobi. 

KNJIŽNICA 

Knjižnica Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana se nahaja na sedežu zavoda, v prostorih 

srednje šole. Ima okoli 16600 enot knjižničnega gradiva, vendar se približno 300 enot, 

namenjenih predvsem kot študijska literatura za študente Višje strokovne šole, zaradi lažje 

dostopnosti študentom na razpolago v Kosovelovi knjižnici Sežana (Ulica Mirka Pirca 1, Sežana; 

www.sez.sik.si). Del gradiva za predavatelje oz. šolsko delo se nahaja v zbornici višje šole, kjer se 

je oblikovala tudi manjša zbirka filmskega gradiva na DVD-nosilcih (priročna filmoteka).  

Za nabavo literature in drugega gradiva skrbi knjižničarka šolskega centra, Natalija Mikuletič, ki 

opravlja tudi tehnični pregled besedila, katalogizacijo in hrambo diplomskih del, v vsakem 

študijskem letu pa za redne in izredne študente 2. letnika izvede tudi pripravo na pisanje 

diplomske naloge (t. i. diplomski praktikum). 

http://www.sez.sik.si/
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Kosovelova knjižnica je vključena v sistem vzajemne katalogizacije COBISS, preko katerega 

poteka vsa izposoja in evidenca gradiva. Preko spletnega brskalnika je omogočen dostop do 

informacijskega sistema; mogoče je iskanje po gradivu Kosovelove knjižnice in drugih knjižnic 

po Sloveniji ter rezervacija in podaljševanje izposojenih enot.  Študentom so v knjižnici na voljo 

čitalnica, uporaba računalniške opreme in druge storitve. 

Za tiskanje dokumentov in fotografij je študentom v pritličju šole na voljo printbox, po dogovoru 

– ob zahtevah za tisk višje kakovosti, lahko študentje pod nadzorom zaposlenega uporabljajo 

tudi tiskalnike v laboratoriju za obl. fotografije in računalniško projektiranje 

FINANČNA SREDSTVA 

Finančno poročilo je izdelano za koledarsko in ne za študijsko leto, zato so, zaradi zagotavljanja 
primerljivosti treh zaporednih let, prikazani podatki za leta 2011, 2012 in 2013. V študijskem 
letu 2012/13 smo torej deloma razpolagali s sredstvi za leto 2012, deloma pa s sredstvi za leto 
2013.  
 

 2011 2012 2013 

Vsi prihodki  389.384,23 475.097,35 388.588,03 

Prihodki MIZŠ 365.508,76 429.659,98 330.136,43 

Šolnine, vpisnine, plačila izpitov 10.626,96 6.850,00 5.440,00 

Drugo 1.920,00 15.153,00 10.248,99 

Cmepius / Erasmus 8.609,00 20.834,37 43.335,83 

Občina Sežana 2.719,51 2.600,00 -573,22 

Vsi odhodki  354.351,90 371.320,27 352.711,42 

Redno delo 299.483,90 288.489,75 248.308,93 

Storitve 51.003,45 58.906,72 83.027,35 

Materialni stroški 3.864,55 23.901,14 21.375,14 

Vlaganja  0,00 0,00 0,00 

Drugi stroški  0,00 22,66 0,00 
 

Prihodki s strani Ministrstva za šolstvo in šport  predstavljajo glavni delež prihodkov in so do 

vključno leta 2012 v celoti pokrivali odhodke. Z  letom 2013 so se ti prihodki drastično znižali, iz 

različnih razlogov: manjšega števila študentov in relativno majhnega števila diplomantov, 

spremembe formule financiranja in intervencijskih ukrepov vlade. Ta sredstva so v letu 2013 

komaj zadoščala za pokrivanje stroškov, v letu 2014 pa ob dodatnem znižanju sredstev z 

naslova ministrstva pričakujemo težave v financiranju dejavnosti. 

Sredstva iz naslova šolnin so že v letu 2011 izrazito padla, saj je edina zaključena skupina 

izrednih študentov, ki je s študijem fotografije pričela v letu 2008/2009, vplačala le še del 

obveznosti drugega letnika (tretji cikel). Od leta 2012 dalje je delež teh sredstev še manjši in 

tudi v prihodnje prihodka z naslova šolnin skorajda ne pričakujemo, z izjemo posameznikov. 

Od Občine Sežana smo v preteklih letih pridobili določena sredstva za projekte restavriranja 

kamnitih skulptur iz parka Starega gradu v Sežani (v letu 2013 je pred zneskom minus, ker gre za 

še neporabljena sredstva iz leta 2012). 
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Ob tem je potrebno upoštevati, da uporabljamo prostore in opremo Občine Sežana oz. 

občinskega zavoda Visokošolsko središče Sežana, ki nam najemnine ne zaračunava in krije 

določene materialne stroške, sami pokrivamo stroške uporabnine oz. amortizacije opreme. 

Med odhodki največji del predstavljajo plače zaposlenih, pa tudi storitve (na tej postavki se kaže 

za 2013 višji znesek v primerjavi s preteklimi leti predvsem zaradi izvajanja projektov), med 

katere so všteta povračila stroškov službenih potovanj, izobraževanja, stroški podjemnih in 

avtorskih pogodb, članarine, neproizvodne storitve, najemnine in uporabnine, vzdrževanja, ipd. 

 

Ugotovitve in predvideni ukrepi: 

Šola si je, ob pomoči Občine Sežana, uspela zagotoviti relativno dobre prostorske in materialne 

pogoje. Kljub temu določene specialne opreme primanjkuje, predvsem pa hud problem 

predstavlja izvedba vaj programa Oblikovanje materialov v prostorih podjetja Marmor Sežana, 

kar omejuje dejavnosti šole, študentje pa nimajo možnosti samostojnega dela. 

V letu 2012 so prihodki precej presegali odhodke, vendar je razlog v tem, da šola ni opravila 

praktično nobene investicije. Sredstva s strani MIZŠ so se v letu 2013 občutno znižala in komaj 

zadoščajo za delovanje šole. 

Vsi delavci šole si moramo še naprej prizadevati za pridobitev dodatnih sredstev (razpisi, 

sodelovanja, …). Predvsem se mora šola angažirati za pridobitev lastne delavnice za 

oblikovanje materialov, v sodelovanju z lokalno skupnostjo. 

Vodstvo naj nadaljuje s poskusi pridobivanja dodatnih sredstev s strani ustanovitelja, pri tem 

naj izpostavlja specifiko šole in študijskih programov. 
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OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Višja strokovna šola je nastala na pobudo lokalnega okolja (občin Sežana, Divača, Komen, 

Hrpelje –Kozina, Miren-Kostanjevica ter Območne obrtne zbornice in lokalnega gospodarstva), 

zato je vpeta v okolje že od samega začetka. V Sežani, kjer ima šola sedež, sodeluje s 

Kosovelovim domom, Kosovelovo knjižnico, lokalnimi podjetji (Marmor Sežana, Sandi Čevnja 

s.p., …), Območno obrtno zbornico, Občino Sežana in drugimi podjetji oz. ustanovami. Stiki, ki 

so ponekod že prerasli v tesnejše sodelovanje, so navezani tudi z ustanovami širše po Sloveniji 

(Prirodoslovni muzej Slovenije, Lesarska šola Maribor, Obrtna zbornica Slovenije) in v tujini, 

predvsem v bližnji Italiji in na Hrvaškem (Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta, 

Center za raziskovanje in arhiviranjem fotografije CRAF, Kulturni dom Igo Gruden v Nabrežini, 

zamejski obrtniki s področja obdelave kamna, Klesarska škola na Braču, Šola mozaika v 

Spilimbergu). 

V študijskem letu 2012/13 smo izvedli naslednje aktivnosti: 

- pripravili slavnostno podelitev diplomskih listin, 17. 1. 2013, na katero smo povabili 

predstavnike delodajalcev, drugih partnerjev, kraških občin, CPI in MŠŠ (slavnostni 

govornik je bil vodja sektorja za višje šolstvo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 

šport, g. Boštjan Zgonc); 

- ob podelitvi diplomskih listin pripravili razstavo študentskih izdelkov Oblika in slika v 

Kosovelovem domu v Sežani (17. 1. – 6. 2. 2013) 

- za Občino Sežana smo restavrirali skulpturo Ugrabljene Perzefone v parku Starega gradu 

v Sežani (D. Kracina, celo študijsko leto – projekt ni zaključen); 

- pripravili razstavo »Drugi pogled«, študentov fotografije v ob dnevu odprtih vrat 

Kobilarne Lipica (3. 12. 2012; K. Sadovski); 

- Sodelovali s Sekcijo za gostinstvo in turizem OOZ Sežana in izdelali fotografski in 

promocijski material za projekt Mesec špargljev v (marec – april 2013; K. Gorup in J. 

Klančišar) 

- študentje fotografije so obiskali inštitut za arhiviranje fotografije CRAF v Spilimbergu 

(Italija) in se udeležili delavnic na temo »Genius Loci 2013« (18. -22. 4. 2013; J. Klančišar 

in K. Sadovski);  

- v projektu Portret v okviru modne fotografije smo sodelovali s srednjo kozmetično šolo 

iz Izole (K. Sadovski, M. Paternoster); 

- v projektu Modna fotografija smo sodelovali z Visoko šolo za dizajn iz Ljubljane (M. 

Paternoster); 

- za društvo Univerzitetni pihalni orkester Ljubljana in Občino Komen smo fotografsko 

dokumentirali in pripravili gradiva za projekcijo in splet ob mednarodnem glasbenem 

festivalu in tekmovanju Svirel 2013 (6. – 14. 4. 2013, K. Sadovski); 

- sodelovali smo v projektu Občine Sežana Spoznajmo Kras; pripravili smo fotografski 

material za krajevne table v občini Sežana (od marca do julija 2013; K. Sadovski). 

- gostili smo medijski krožek Šolskega centra Nova  (medijski krožek) na VSŠ (29. 1. 2013; 

K. Sadovski) 

- izvedli smo več fotografskih in video delavnic (15. in 16. 5. 2013; K. Sadovski) ter 

delavnic spoznavanja kamna (13. 5. 2013; D. Švara) za Vrtec Sežana; 
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- izvedli smo fotografske, animacijske in video delavnice za učence 7. razredov OŠ Antona 

Ukmarja iz Kopra (22. – 24. 5. 2013; K. Sadovski) 

- pripravili smo fotografsko razstavo študentskih izdelkov v Galeriji Fotnicus v Grožnjanu  

(25. 3. – 15. 4. 2013) 

- 15. 3. 2013 smo gostili člane sekcije kamnosekov, cementninarjev in teracerjev OZS in 

predlagali možnosti sodelovanja; 

- oblikovali in izdelali smo plakete za Festival okroške popevke Brinjevka 2012 v 

Kosovelovem domu (oktober – november 2012, D. Švara); 

- Šola je nadaljevala z aktivnostmi v projektu ustanavljanja Centra domače in umetne 

obrti na Krasu), ki ga podpirata Občina Sežana in Obrtna zbornica Slovenije, predvsem 

na področju obdelave kamna (priprava podlag v sodelovanju z Visokošolskim središčem 

Sežana); 

- Redno smo se udeleževali sestankov Skupnosti višjih strokovnih šol RS, kar omogoča 

širšo promocijo šole in višješolskih programov in vpliv na oblikovanje zakonodaje; 

- Nadaljevali smo sodelovanje s Klesarsko školo na otoku Braču (projekt Kamen v prostoru 

in času); 

- Nadaljevali sodelovanje s Prirodoslovnim muzejem Slovenije (projekcija 

dokumentarnega filma »Pohorska granitna kocka« v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani 

(15. 5. – 15. 8. 2013; M. Jeršek); 

- Pripravili smo projekt Robidišče - Woodstone 2013 in tako nadaljevali sodelovanje z VSŠ 

Lesarske šole Maribor, Turističnim društvom Stol, Občino Kobarid in vzpostavili stik z 

zamejsko občino Črni vrh v Benečiji (10 – 15. 6. 2013; A. Marn, D. Švara, J. Rojc), preko 

projektov mednarodne mobilnosti pa tudi z Escuela de arte de Oviedo; 

- K sodelovanju vabili delodajalce, ki bi lahko bili zainteresirani za izvajanje praktičnega 

izobraževanja študentov; novim in starim delodajalcem smo nudili podporo in pomoč pri 

pridobivanju sredstev – spodbud za delodajalce iz Sklada za razvoj kadrov (M. Prešeren). 

 

O šoli, naših programih, delu, pridobitvah in dosežkih, smo obveščali javnost, tako da: 

- smo organizirali štiri informativne dneve: 15. 2., 16. 2., 21. 2. in 3. 9. 2013; 

- smo skrbeli za objave in sprotno ažuriranje vsebin spletne strani šole; študent Milan 

Vidaković je pod mentorstvom Katje Gorup postavil in oblikoval novo spletno stran šole, 

ki bo zaživela z začetkom študijskega leta 2013/14; 

- smo redno obveščali medije o dejavnostih šole in dogodkih, ki bi utegnili biti zanimivi za 

širšo javnost; 

- smo oglaševali ponudbo šole v posebnih izdajah revije Študent, z naslovoma »Dijak« in 

»Informativni dnevi«; 

- smo bodoče študente z našimi programi seznanjali na vseslovenskem sejmu 

izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja Informativa, na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani (1. in 2. 2. 2013); 

- študentje fotografije so pod mentorstvom Katje Gorup pripravili serijo treh promocijskih 

zloženk (Fotografija, Video in film, Oblikovanje kamna) s predstavitvijo študija na Višji 

strokovni šoli; 
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- je študent oblikovanja kamna Dejan Arnuš je s kolegico – študentko oblikovanja 

materialov (modul les) z mariborske Lesarske šole pripravil prispevek Pomen dobrih 

praks za boljšo prihodnost, s katerim sta na mednarodni konferenci Harmonizacija 

terciarnega strokovnega izobraževanja na področju jugovzhodne Evrope predstavila 

projekt Woodstone – Robidišče (Maribor, 29. in 30. 11. 2012); 

- smo predstavljali šolo in programa v okviru prireditve OZS »Promocija poklicev« v Sežani 

(21. 5. 2013); 

- smo predstavljali program Oblikovanje materialov – modul kamen (film Pohorska 

granitna kocka) na 41. sejmu Minfos v Tržiču (11. in 12. 5. 2013; M. Jeršek); 

- smo predstavljali program Oblikovanje materialov – modul kamen na 46. Mednarodnem 

obrtnem sejmu v Celju (11. in 17. 9. 2013); 

- smo se predstavili na Fotosejmu v Novi Gorici (23. 3. 2013; K. Sadovski) 

- udeležili smo se promocije poklicev Nova Gorica TŠC (7. 2. 2013; K. Sadovski, J. Klančišar 

in mentor praktičnega izobraževanja Jernej Bortolato); 

- v sodelovanju s SGGOŠ, Centrom RS za poklicno izobraževanje, OZS – Sekcijo 

cementninarjev, kamnosekov in teracerjev, Razvojnim društvom Pliska, ob podpori OOZ 

Sežana – Sekcije za gostinstvo in turizem, Mladinskega hotela Pliskovica in štirih kraških 

občin (Sežana, Komen, Hrpelje-Kozina, Divača) ter številnih sponzorjih organizirali in 

izvedli Festival kamna v Pliskovici; v okviru festivala je bil izveden predizbor za uvrstitev 

na državno tekmovanje mladih mojstrov kamnoseštva Olimpijada poklicev (J. Rojc, D. 

Švara, K. Gorup; 21. in 22. 9. 2013), 

- sta M. Jeršek in J. Rojc pripravila strokovni članek za revijo Konkrecija (JERŠEK, Miha, 

ROJC, Jasna. Barva mineralov in draguljev ter njen vpliv na pripisovanje simboličnih 

pomenov. Konkrecija, apr. 2013, št. 2, str. 89-93); 

- je bilo diplomsko delo diplomantke Oblikovanja materialov Albine Kržič (mentor M. 

Jeršek), nastalo v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, objavljeno v obliki 

izvirnega znanstvenega članka  (KRŽIČ, Albina, ŠMIT, Žiga, FAJFAR, Helena, DOLENEC, 

Matej, ČINČ JUHANT, Breda, JERŠEK, Miha. The origin of emeralds embedded in 

archaeological artefacts in Slovenia = Izvor smaragdov v arheoloških predmetih na 

Slovenskem. Geologija. [Tiskana izd.], 2013, knj. 56, št. 1, str. 29-45); 

- šolo in študijska programa smo s pomočjo študentov predstavljali na različnih srednjih 

šolah po Sloveniji (Sežana, Ljubljana, Maribor, Novo Mesto, Koper in Nova Gorica, od 

novembra do marca). 

- smo poskrbeli za objavo dosežkov naših študentov v medijih, naj omenimo le: 

- glavno nagrado Emzinovega natečaja Fotografija leta 2013 študentke Katje Goljat 

(za serijo osmih črno-belih fotografij Varuhi ptic), ki velja za najprestižnejšo 

nagrado na področju fotografije na Slovenskem. Na natečaj je prispelo 2874 

fotografij, zbranih v 441 fotografskih serijah.  V ožji izbor se je uvrstilo 24 

avtorjev z 28 serijami, od tega 5 naših študentov. 

- glavno nagrado na festivalu dokumentarne fotografije Fotopub v Novem Mestu 

študentke Maše Lancner;  v ožji izbor za nagrado se je uvrstila tudi študentka 

Polona Ipavec.  
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NESTANDARDNA IZVEDBA ŠTUDIJSKIH AKTIVNOSTI IN DODATNA PONUDBA ŠOLE 

V okviru posameznih predmetov ali v obliki medpredmetnih povezav so se nekatera predavanja 

in vaje izvedla v obliki, terenskega dela, ekskurzij, kot predavanja gostujočih predavateljev ali 

obiski prireditev. Poleg tega so bile nekatere aktivnosti študentom ponujene tudi izven 

obveznosti predmetov (predavanj in vaj), kot nadstandard. 

Plan tovrstnih aktivnosti je bil izoblikovan znotraj strokovnih aktivov. 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI V SKLOPU PREDAVANJ IN VAJ – program FOTOGRAFIJA 

datum aktivnost nosilec/nosilci letnik/predm. 

9. 10. 2012 Obisk festivala Zlati Boben  Katarina Sadovski 2. KRF 

7. 11. 2012  Liffe (Ogled dveh razstav v Cankarjevem domu in 
ogled filma Poletje (El verano, Jose Luis Torres 
Lleiva) in video konferenca z direktorjem 
fotografije Intijem Brionesom  

Sabina Đogić  SVO1 in SVO2  

9. 11. 2012 Strok. ekskurzija Ljubljana: ogled Artiko d.o.o.; 
ogled razst. prostorov ARTbutik in predavanje 
Davida Tavčarja Barvno upravljanje in kvalitetna 
reprodukcija na različnih materialih v digitalnem 
tisku; ogled programa in trgovine Europapier in 
predavanje Maše Strušnik Predstavitev različnih 
tipov papirjev s poudar. na kvalitetnih papirjih za 
fotoknjige 

Katja Gorup 1./OPF 

29. 11.- 
14. 12. 2012 

Novoletne voščilnice za VIVISS in VSŠ: oblikovanje, 
priprava za tisk in v e-obliki 

Katja Gorup 2./VIZ 

7. 1.- 
14. 12. 2013 

Oblikovanje plakata z vizijo in platnic šolske 
publikacije 

Katja Gorup 2./VIZ 

19. 11. 2012 Predavanje Stojana Gorupa in Tine Čeh: Vloga 
institucij za pospeševanje podjetništva; New Model 
Generation Canvas 

Maja Prešeren 2./PET 

30. 11. 2012 Predavanje Andreja Samca in Dolores Kovšca iz 
Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov (ORA): 
Proces registracije lastnega podjetja s pomočjo 
spletne eVem 

Maja Prešeren 2./PET 

7. 2. 2013 Obisk studia RTV Slovenija v Kopru Goran Stoisavljević 2./TFS 

10. 2. 2013 Fotografiranje – terensko delo: (Ilirska Bistrica, 
Cerkno, Benetke) 

Jasna Klančišar 1./TEF 

15. 2. 2012 Ogled oglaševalske agencije leta - Futura Matevž Paternoster 2./KRF 

22. 3. 2013 Terensko delo – reportaža Trsta Jasna Klančišar 1./TEF 

28. 3. 2013 Obisk uvodnega predavanja SOF (Slovenski 
oglaševalski festival) 

Matevž Paternoster 2./KRF 

6.- 7. 3. 2013 Obisk Festivala dokumentarnega filma (Cankarjev 
dom, Ljubljana) 

Boris Jurjaševič 2./FTP in MDP 

 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI V SKLOPU PREDAVANJ IN VAJ – program OBLIKOVANJE MATERIALOV 

datum aktivnost nosilec/nosilci letnik/predm. 

1. - 5. 10. 
2012 

Projekt »Kamen v prostoru in času«, Brač 2012 Damjan Švara 
Anton Marn 

2. letnik  

9. 10. 2012 Ogled delovanja in proizvodnje v kamnolomu Lipica Damjan Švara 
 

1. letnik  
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15. 10. 2012 Obisk podjetja Samson Kamnik in predavanje o 
materialih in postopkih v restavratorstvu 

Damijan Kracina 2. letnik  

23.10.2012 Ogled kamnoseške delavnice  Bortolato v Pliskovici Damjan Švara 
 

1. letnik 

25. 10. 2012 Ekskurzija: Kras – kulturna krajina Anton Marn 1. letnik  

8. 11. 2012 Ogled zbirke mineralov Renata Vidriha v Studenem Miha Jeršek 
Anton Marn 

1. in 2. letnik  

13.11.2013 Ogled kamnoseške delavnice Čevnja  v Sežani Damjan Švara 
 

1. letnik 

21. 11. 2012 Ogled kamnolomov na Pohorju Miha Jeršek 
Anton Marn 
Damjan Švara 

1. in 2. letnik 

7. 3. 2013 Obisk kamnoseške zbirke Jeram, Štorje Damjan Švara 
 

2. letnik  

8. 3. 2013 Ogled Arhiva RS in Restavratorskega centra ZVKDS 
v Ljubljani 

Valentin Benedik 1. letnik 

11. 3. 2013 Ekskurzija v Hotavlje (kamnolom in proizvodnja 
podjetja Marmor Hotavlje) in Škofjo Loko (staro 
mestno jedro in Loški grad) 

Damjan Švara 
Anton Marn 

1. in 2. letnik 

13. 3. 2013 Ekskurzija Trst - mesto Damjan Švara 
Anton Marn 

1. in 2. letnik 

15. 3. 2013 Obisk Etnografskega muzeja v Ljubljani in Oddelka 
za dokumentacijo Moderne galerije v Ljubljani 

Valentin Benedik 1. letnik 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI IZVEN PREDAVANJ IN VAJ (NADSTANDARD) – program FOTOGRAFIJA 

datum aktivnost nosilec/nosilci letnik/predm. 

30. 10.2012 Obisk mednarodnega Bienala v  Benetkah Sadovski, 
Paternoster, 

1 in 2. letnik 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI IZVEN PREDAVANJ IN VAJ (NADSTANDARD) – program OBL. MATERIALOV 

datum aktivnost nosilec/nosilci letnik/predm. 

30. 10. 2012 Ogled arhitekturnega Bienala v  Benetkah 
 

Uroš Hohkravt 
Anton Marn 
Damjan Švara 

Vsi študentje 

8. 3. 2013 Enodnevna delavnica Predstavitev restavratorsko – 
konservatorskega načrta 

Anton Marn 2. letnik 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVAVE 

Imena in priimki 
predavateljev oz. inštr. 

Predmeti v 
povezavi 

Naslov oz. opis povezave 

Katarina Sadovski in 

Katja Gorup 

OBF in OPF 

VIZ 

Skupne projektne naloge (Novoletne čestitke) 

Katja Gorup in Jasna 

Klančišar 

VIZ in ATF Skupne projektne naloge (Mesec špargljev) 

Katarina Sadovski in 

Matevž Paternoster 

AVF in KRF Skupne projektne naloge s področja modne fotografije 

Anton Marn, Jasna Rojc 
in Valentin Benedik 

TRO, PRT, OES in 
DAR 

Skupne projektne naloge 
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PROJEKTI 

V letu 2012/13 smo zaključili projekte, začete v preteklem letu in začeli ali izvedli nove. V okviru 

možnosti se bomo prijavljali na projekte, posebej na take,ki predvidevajo financiranje naših 

dejavnosti. Pri naporih za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov računamo na sodelovanje z 

Visokošolskim središčem Sežana.  

 

Analiza stanja na področju projektov za študijsko leto 2012/13: 

Ime projekta Tip projekta   Faza 

Projekt Kamen v prostoru in času: aktivnosti s 
področja ročne obdelave kamna v Kamnoseški šoli 
na Braču 

Prijava na razpis Mednarodne 
dejavnosti v vzgoji in 
izobraževanju 

Projekt uspešno 
zaključen 

Projekt Stone in Picture and Shape (Erasmus 
intenzivni programi)  

Prijava na razpis Centra RS za 
mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in 
usposabljanja  CMEPIUS 

Pridobljena sredstva za 
izvedbo 

Izdelava plaket za Festival okroške popevke 
Brinjevka 2013 

Projekt v sodelovanju s 
Kosovelovim domom Sežana 

Projekt uspešno 
zaključen 

Razstava študentskih fotografij v Galeriji Doma 
kulture Kamnik 

Prijava na razpis Foto kluba 
Kamnik 

Prijava neuspešna  

Mesec špargljev  projekt v sodelovanju s 
Sekcijo za gostinstvo in 
turizem OOZ Sežana 

Projekt uspešno 
zaključen 

Portret v okviru modne fotografije Projekt z srednjo kozmetično 
šolo iz Izole 

Projekt uspešno 
zaključen 

Modna fotografija Projekt z Visoko šolo za dizajn 
iz Ljubljane  

Projekt uspešno 
zaključen 

Fotografsko dokumentiranje in priprava gradiva za 
projekcijo in splet mednarodnega glasbenega 
festivala in tekmovanja Svirel 2013  

Projekt z Društvom 
Univerzitetni pihalni orkester 
Ljubljana on Občino Komen 

Projekt uspešno 
zaključen 

Projekt obnove spomenika Ugrabljena Perzefona Projekt v sodelovanju  
z Občino Sežana 

Projekt v zaključni fazi 

Projekt Študentske delavnice Robidišče 
»Woodstone Robidišče 2013« 

Projekt v sodelovanju s 
Turističnim društvom Stol – 
sekcija Ohranimo Robidišče in 
Lesarsko šolo Maribor 

Projekt uspešno 
zaključen 

Spoznajmo Kras (izdelava fotografij za promocijske 
table krajevnih skupnosti v Občini Sežana) 

Projekt Občine Sežana na 
podlagi razpisa Območne 
razvojne agencije ORA 

Projekt uspešno 
zaključen 

Festival kamna (predizbor za Sloskills – Olimpijado 
poklicev iz kamnoseštva) 

Projekt v sodelovanju s 
SGGOŠ Ljubljana, CPI, OZS 
(Sekcija cementninarjev, 
kamnosekov in teracerjev) in 
Razvojnim društvom Pliska  

Projekt uspešno 
zaključen 

Fotografsko – dokumentarno gradivo, fotografska 
razstava in dokumentarni film o SVZ Dutovlje 

Projekt sodelovanja z 
Socialno varstvenim zavodom 
Dutovlje 

Projekt v zaključni fazi 

Razstava študentskih izdelkov v Galeriji Tir – 
Mostovna v Novi Gorici 

Prijava na razpis Galerije Tir Projekt prijavljen 

Razstava študentskih izdelkov v Galeriji Media Nox 
v Mariboru 

Prijava na razpis Galerije 
Media Nox 

Projekt prijavljen 
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OCENA STANJA NA PODROČJU SPREMLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

IN ZAKLJUČEK 

Vidiki uspešnosti šole so različni. Po petih letih delovanja o kakovosti nedvomno pričajo: 

- realizacija letnega delovnega načrta (predvsem velja izpostaviti, da so bile vse študijske 

obveznosti po programih izvedene v celoti, veliko aktivnosti je potekalo izven šolskih 

prostorov, precej je bilo dodatnih, tudi nadstandardnih dejavnosti za študente,  

- uveljavitev šole v okolju (razstave študentskih izdelkov, projekti in dogovori o 

sodelovanju, predstavitve šole), 

- vzpostavitev državnega tekmovanja mladih v poklicnih spretnostih za področje 

kamnoseštva, 

- osvojitev najprestižnejših slovenskih nagrad (Fotografija leta in nagrada festivala 

Fotopub s strani naših študentk), 

- pozitiven odziv delodajalcev – mentorjev študentov na praktičnem izobraževanju, 

- uspešnost na področju mednarodne mobilnosti (realizacija vseh mobilnosti, za katere 

smo pridobili finančna sredstva), 

- uspešnost pri prijavi na razpise – kot prva višja šola v Sloveniji smo pridobili sredstva za 

izvedbo intenzivnega programa mobilnosti Erasmus IP, 

- zadovoljstvo študentov in zaposlenih, ki smo ga v okviru ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti ugotovili skozi razgovore in s pomočjo anketnih vprašalnikov.  

Prehodnost rednih študentov ne more biti zrcalo uspešnosti šole, saj na fiktivni vpis šola ne 

more vplivati; ta problem bi se moral rešiti sistemsko. Vsekakor se bo morala šola še bolj 

približati srednješolcem – potencialnim študentom. 

Kakovost bomo skušali še naprej zagotavljati s sledenjem viziji in strateškim ciljem, ter s hitrim 

prilagajanjem na zahteve okolja. Z uresničitvijo ukrepov, predstavljenih v tem poročilu, pa bo 

šola predvsem skušala dvigniti kakovost svojega dela v odnosu do neposredno vpletenih v 

študijski proces in s tem še povečati njihovo zadovoljstvo. Zato bodo vodstvo šole in komisija za 

spremljanje in zagotavljanje kakovosti s predvidenimi ukrepi seznanili vse zaposlene in se 

dogovorili za njihovo realizacijo, predstavnici študentov pa bosta s poročilom seznanili 

študentski svet.  

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti s pomočjo SPIN analize ocenjuje, da v danem 

trenutku sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti, kot se je uveljavil na šoli, zaznamujejo 

nekatere  slabosti, predvsem: 

- kratko obdobje delovanja šole in neizkušenost zaposlenih,  

- veliko zaposlenih v majhnem deležu, od katerih vsi ne razvijejo pripadnosti šoli,  

- skromno izkoriščanje možnosti soodločanja in sodelovanja s šolo s strani študentov, 

medtem ko so prednosti: 

- dobri odnosi in dobra komunikacija v kolektivu,  

- veliko osebnega stika med predavatelji in študenti,  

- povezanost z okoljem,  

- uspešnost pri prijavi na razpise in številni projekti v sodelovanju z zunanjimi partnerji, 
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- veliko realnih projektov vkomponiranih v študijski proces, kar omogoča študentom 

pridobivati dodatna praktična znanja in izkušnje, 

- medpredmetna povezovanja, 

- uspešen sistem realizacije mednarodne mobilnosti. 

Zato  za naše delo na področju zagotavljanja kakovosti v prihodnje predstavlja izziv predvsem: 

- vpeljava dodatnih aktivnosti na področju zagotavljanja kakovosti (delo s skupnostjo 

študentov in »aktiviranje« študentskega sveta kot reprezentativnega organa študentske 

skupnosti, skrb za izpolnjevanje zadanih ukrepov), 

medtem ko nevarnosti predstavljajo: 

- slabšanje finančnih in splošnih pogojev za delovanje šol,  

- nepredvidljive spremembe zakonodaje,  

- slabšanje gospodarske situacije, 

- padanje vpisa zaradi manjših generacij zaključnih letnikov srednjih šol in napovedanih 

sprememb zakonodaje. 



PRILOGA 1 

 

 

Poročilo izvajanju korektivnih ukrepov v študijskem letu 2012/13, 

predvidenih v samoevalvacijskem poročilu VSŠ za leto 2011/12 
 

 

Dokument zajema naslednje podatke: 

1. Ugotovitve o stanju na določenem področju iz Samoevalvacijskega poročila VSŠ za 

študijsko leto 2011/2012; 

2. Predloge korektivnih ukrepov, ki so bili podani v Samoevalvacijskem poročilu VSŠ za 

študijsko leto 2011/2012; 

3. Oceno izvajanja korektivnih ukrepov v letu 2012/13. 

 

 

1. 

UGOTOVITEV 

Na šoli delujejo vsi z zakonom predvideni organi. V okviru strokovnih aktivov ostaja prisoten 

problem, da se manj angažirajo predavatelji z manjšim deležem zaposlitve in se s svojim 

strokovnim področjem ne vključujejo v projekte šole. 

Angažiranje predstavnic študentov v komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in v 

strateškem svetu se je bistveno izboljšalo. 

PREDLOG 

Predavateljem, zaposlenim v manjšem deležu, ki se ne vključujejo v aktivnosti izven svojega 

predmeta, se ponovno predstavi dolžnosti oz. odgovornosti in se jih vzpodbudi za vključitev v 

različne aktivnosti šole, ne le s strani aktivov, temveč tudi s strani vodstva šole (na sestankih 

predavateljskega zbora). 

Predstavnici študentov v komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in mentorja 

študentske skupnosti naj skušajo h kandidaturi za članstvo v svetu zavoda ŠC Sežana in v 

študentskem svetu  pritegniti študente, ki so se pripravljeni angažirati; zaradi zagotavljanja 

kontinuitete je potrebno pritegniti k sodelovanju tudi študente prvega letnika. 

IZVAJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV 

Ukrep se izvaja, ravnateljica seznanja vse predavatelje z aktivnostmi šole, ki jih pripravljajo 

posamezni predavatelji, skupine predavateljev ali posamezen aktiv na predavateljskih zborih 

in preko spletne zbornice, tako da vsa obvestila dobivajo predavatelji tudi po elektronski 

pošti.  

V začetku študijskega leta 2012/13 so bili izvoljeni novi študenti – člani sveta zavoda ŠC 

Sežana (vsi trije študenti 1. letnika) in konstituiran je bil nov študentski svet, vendar so bili 

prav ti trije študentje, izmed katerih so izbrali tudi novo predsednico študentskega sveta, 

neaktivni, kljub pozivom ravnateljice in mentorjev študentske skupnosti. Preostali članici 

študentskega sveta – predstavnici študentov v komisiji za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti in strateškega sveta, ki sta bili imenovani v letu 2011/12 sta aktivni in dobro 

sodelujeta v organih šole, vendar zaključujeta študij in bosta v začetku leta 2013/14 to mesto 

predali drugim. 
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2. 

UGOTOVITEV 

Organizacija študijskega procesa je ustrezna. Organizatorka praktičnega izobraževanja se z 

zadovoljstvom mentorjev na praktičnem izobraževanju seznanja  ob obiskih organizacij, kjer se 

to izvaja, tako da opravi intervju z mentorji in študenti. Do sedaj so bili odzivi pozitivni. 

V študijskem letu 2010/11 se je prvič izvedlo anketiranje delodajalcev, v elektronski obliki, 

vendar je bil odziv slab. Kljub upoštevanju pripomb delodajalcev na anketo oz. razlogov, zaradi 

katerih naj ne bi prepoznali pomena ankete, bistveno večje odzivnosti v letu 2011/12 ni bilo. 

PREDLOG 

V študijskem letu 2012/13 naj se mentorjem študentov na praktičnem izobraževanju omogoči 

izpolnjevanje ankete po elektronski poti ali v papirnati obliki, kljub temu, da se na ta način ne 

zagotavlja popolne anonimnosti. Ankete naj organizatorka praktičnega izobraževanja posreduje 

ob obrazcu za oceno študentovega dela, ki jo mentor na praktičnem izobraževanju poda ob 

zaključku.  

Delodajalce naj k izpolnjevanju anket spodbudijo tudi študentje na praktičnem izobraževanju in 

tisti predavatelji strokovnih predmetov, ki tako ali drugače prihajajo v stik z njimi. 

IZVAJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV 

Organizatorka praktičnega izobraževanja stalno spodbuja delodajalce k izpolnjevanju anket, 

ki jo po želji posreduje tudi v papirni obliki, vendar ankete ni vključila k obrazcu za oceno 

študentovega dela. 

Študentje in predavatelji so pri spodbujanju delodajalcev manj aktivni. 

Odzivnost delodajalcev ostaja nizka.  

 

3.  

UGOTOVITEV 

Vpisa večje skupine izrednih študentov v prihodnje ne moremo pričakovati, zato prihodnost 

šole temelji na vpisu rednih študentov, pri katerih pa je problem vpis zaradi statusa (fiktivni 

vpis). Pri študentih oblikovanja materialov je višji, verjetno zato, ker preizkus nadarjenosti do 

vpisa v leto 2011/12 ni zajemal zagovora predstavitvene mape. 

Ob vpisu v študijsko leto 2010/11 se je prehodnost rednih študentov, v primerjavi z letom prej, 

zmanjšala skoraj za 10% (iz 55,07% na 45,88%); v programu Oblikovanje materialov iz 48,00% 

na 35,71%, v programu Fotografija iz 59,09% na 50,88%.  

Ob vpisu v leto 2011/ 12 se je prehodnost, v primerjavi z letom prej, povečala za 10 % (iz 45,88 

% na 55,68 %); v programu Oblikovanje materialov iz 35,71 % na 39,29 %, v programu 

Fotografija iz 50,88 % na 63,33 %. Podoben procent prehodnost je bil dosežen v predpreteklem 

letu (55,07 %).  

Razlike v nihanju procenta prehodnosti ne moremo pripisati konkretnim vzrokom oz. 

dejavnikom, ker bi bilo ta nihanja potrebno spremljati dalj časa. Poleg tega ima višja šola 

majhno število študentov in zato pomeni povečan procent prehodnosti relativno malo ljudi. 

PREDLOG 

Preizkus posebne nadarjenosti, ki je pogoj za vpis v program Oblikovanje materialov, naj se 

podrobneje definira z zahtevo, da izdelki niso starejši od dveh let. Za oba programa se, za 

pristop k zagovoru, striktno zahteva na vpogled osebni dokument s sliko. 
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Da bi povečali vpis, moramo doseči srednješolce oz. širšo javnost, saj je šola še vedno slabo 

poznana. Zato se moramo čim večkrat pojavljati v javnosti (sejmi, razstave, prireditve) in 

okrepiti sodelovanje z drugimi šolami (organizacija tehničnih dni, študentskih delavnic), 

predvsem pa organizirano predstavljati programa na srednjih šolah. Potrebno je pripraviti 

privlačne promocijske materiale (tiskovine) z zgoščenimi informacijami o programih in vpisu. 

Predvidevamo, da se bo prehodnost povečala že z zmanjšanjem fiktivnega vpisa, a to ne 

pomeni večjega števila študentov v 2. letniku. Študente za študij in redno opravljanje 

obveznosti motivirajo tudi osebni stiki s predavatelji in občutek pripadnosti šoli, zato je 

potrebno z aktivnostmi, kot so organizirana neformalna druženja, vključitev čim večjega števila 

študentov v obštudijske aktivnosti, pomoč šole pri samostojnih akcijah študentov izven šole, 

npr. razstavah, natečajih, …, nadaljevati. 

IZVAJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV 

Vsi ukrepi so bili izvedeni: 

- uvedena je bila omejitev glede časa nastanka izdelkov v predstavitveni mapi za program 

oblikovanje materialov; 

- ob pristopu kandidata za vpis k zagovoru portfolija se zahteva identifikacija z osebnim 

dokumentom s sliko; 

- promocija šole je potekala na različnih prireditvah, preko medijev in organizirano po 

srednjih šolah; z vključevanjem različne projekte in dogodke je bilo veliko narejenega za 

promocijo; 

- pripravljeni so bili novi promocijski materiali v obliki tiskovin. 

 

4. 

UGOTOVITEV 

Spletna stran šole je zastarela, tako po konceptu (preveč statična), kot po vizualni podobi. 

PREDLOG 

Spletna stran naj se prenovi; pri prenovi je potrebno upoštevati mnenje in predloge študentov. 

IZVAJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV 

Ukrep je bil izveden, spletna stran je dobila novo podobo (kot praktični del diplomske naloge 

jo je pripravil študent fotografije Milan Vidaković, pod mentorstvom Katje Gorup). Pri tem so 

bile upoštevane pripombe in predlogi vseh deležnikov. Nova spletna stran bo zamenjala staro 

s 1. 10. 2013. 

 

5. 

UGOTOVITEV 

Kot je bilo ugotovljeno v točki 1, se je angažiranje predstavnic študentov v komisiji za 

spremljanje in zagotavljanje kakovosti in v strateškem svetu bistveno izboljšalo. Kljub temu 

predstavniki študentov ne izkoriščajo dovolj svojih pravic in možnosti, ki jih omogoča 

sodelovanje v organih odločanja. 

PREDLOG 

Predstavnici študentov v komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in mentorja 

študentske skupnosti naj skušajo h kandidaturi za članstvo v svetu zavoda ŠC Sežana in v 
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študentskem svetu  pritegniti študente, ki so se pripravljeni angažirati; zaradi zagotavljanja 

kontinuitete je potrebno pritegniti k sodelovanju tudi študente prvega letnika. 

IZVAJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV 

Izvajanje ukrepov se je izkazalo za neuspešno – glej pod točko 1. 

 

6. 

UGOTOVITEV 

Ankete (standardizirani del in individualni zapisi), kot tudi razgovori s študenti  kažejo, da s 

splošno zadovoljstvo študentov s šolo dobro, večinoma so pohvalni tudi individualni zapisi, ki jih 

je analizirala komisija. Študentje skozi razgovore opozarjajo predvsem na manjše, trenutne 

ovire, ki jih poskuša šola odpraviti sproti.  

Za študijsko leto 2010/11 je bilo izpolnjenih zelo malo anket, zato so že bili izvedeni določeni 

ukrepi, ki naj bi študente spodbudili k izpolnjevanju vprašalnikov. Za leto 2011/12 je bilo o 

obremenitvi študentov oddanih relativno veliko vprašalnikov, medtem ko so anketo o šoli in 

študijskem procesu izpolnili le trije, tako da je verodostojnost teh podatkov vprašljiva. 

Ne izvaja se anketiranje študentov o praktičnem izobraževanju. 

PREDLOG 

Še naprej je študentom potrebno predstavljati pomen informacij, ki jih šola pridobi z 

anketiranjem (referat, predstavniki študentskega sveta, mentorja študentske skupnosti in ostali 

predavatelji). 

Posebej je potrebno opozoriti na izpolnjevanje anket o zadovoljstvu s šolo in študijskim 

procesom, ki jih v preteklosti večina ni izpolnila: referat naj pred vsakim rokom izpitov iz 

praktičnega izobraževanja na spletni strani objavi novico o anketiranju, zadnjič pa naj študente 

k pozove hkrati z novico o vpisu, ter jih istočasno obvesti z SMS-sporočilom.  

Z anketo je potrebno preveriti tudi zadovoljstvo študentov s praktičnim izobraževanjem: referat 

naj z novico študente pozove k izpolnjevanju vprašalnika pred vsakim rokom izpitov iz 

praktičnega izobraževanja, obenem pa naj jih k temu nagovarja tudi organizatorka praktičnega 

izobraževanja. 

IZVAJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV 

Vsi ukrepi so bili izvedeni: 

- referat preko spletne strani obvešča študente o možnostih izpolnjevanja anket in 

poziva k oddaji anketnih vprašalnikov (pred zadnjim pozivom tudi z SMS sporočili), 

- predavatelji ob zaključevanju obveznosti pri posameznem predmetu spodbujajo 

študente k izpolnjevanju anket, 

- predstavnici študentov v komisiji za kakovost sta pozivali kolege k izpolnjevanju anket, 

- izvedene so bile ankete o zadovoljstvi študentov s praktičnim izobraževanjem. 

 

7. 

UGOTOVITEV 

Ker je šola v študijskem letu 2010/11 dobila prve diplomante, primerjava trajanja študija na 

podlagi  zadnjih treh študijskih let ni mogoča. Glede na to, da bodo vpisani v prvih letih 

delovanja šole v naslednjih letih diplomirali, pričakujemo, da se bo, statistično gledano, dolžina 

študija podaljševala. 



PRILOGA 1 

 

 

Veliko študentov teme diplomskega dela ne prijavi, ker niso opravili vseh izpitov; tisti, ki niso 

več na šoli, pogosto spregledajo izpitne roke in zamudijo s prijavo. 

Ankete za diplomante se razpišejo enkrat letno, pred podelitvijo diplomskih listin, diplomante 

pa se k izpolnjevanju pozove z napovedjo podelitve (pred uradnim vabilom). 

Od prve skupine osmih diplomantov (diplomanti leta 2011) smo odgovore na anketni vprašalnik 

prejeli le od dveh. 

PREDLOG 

Referat naj v začetku posameznega študijskega leta pripravi razpored prvih rokov za izpite iz 

posameznih predmetov po izpitnih obdobjih, ki naj bodo objavljeni na spletni strani, še posebej 

pa naj se objavijo z novico o razpisu izpitnih rokov (novica naj se objavi pred razpisom vsakega 

izpitnega roka). 

Študente naj se na različne načine stalno nagovarja k razmišljanju o temi diplomskega dela in k 

prijavi teme, ko izpolnijo pogoje za to (predavatelji skozi razgovore, ob pripravi podelitve 

diplomskih listin, pred odhodom na praktično izobraževanje v 2. letniku, z novicami o zasedanju 

študijske komisije, ob vključitvi v različne projekte, sodelovanja, partnerstva, …). 

Diplomante naj k izpolnjevanju anket pozovejo tudi mentorji pri diplomskem delu, saj imajo z 

njimi najtesnejši kontakt. 

Šola mora ohranjati stik z diplomanti, zato naj: 

- diplomante obvešča o dejavnostih, ki bi zanje utegnile biti zanimive in bi se vanje lahko 

vključili (predavanja gostujočih predavateljev, strokovne ekskurzije, projekti, …) o 

ponudbi šole, 

- diplomante vključuje v promocijske in druge aktivnosti šole, 

- v okviru možnosti organizira dogodke in dejavnosti za diplomante (srečanja, predavanja, 

krajša izobraževanja), v kolikor diplomati izkažejo interes za to. 

IZVAJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV 

Referat objavlja novice o razpisu izpitnih rokov na spletni strani, ni pa bil objavljen razpored 

prvih rokov za posamezne izpite. 

Ukrepi, ki bi lahko spodbudili študente k razmišljanju o temi diplomskega dela in k prijavi 

teme se izvajajo.  

Diplomante so k izpolnjevanju anket pozival le referat in posamezni mentorji diplomskih del.  

Diplomante se vabi na določene dogodke (razstave, promocija, določeni projekti, strokovne 

ekskurzije…) , a bi lahko takih pozivov bilo več. 

 

8. 

UGOTOVITEV 

Strokovni delavci na višji šoli imajo od tehničnega in administrativnega osebja šolskega centra 

dobro komunikacijo z referentko in računovodjo, z ostalima delavcema, poslovno sekretarko in 

hišnikom, pa malo oz. nič. Sodelovanje z njima je oteženo tudi zato, ker delujeta na drugi 

lokaciji. Ravnateljica se je o pripombah strokovnih delavcev pogovorila z direktorjem, ki je 

omenjena delavca seznanil o njunih dolžnostih do višje šole, a kljub zahtevam ni bilo 

sprememb. 
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PREDLOG 

Ker se bosta oba omenjena delavca v drugi polovici leta 2012 upokojila, se ob zaposlitvi novih 

delavcev na teh delovnih mestih jasno opredeli tudi naloge, ki jih opravljata za potrebe višje 

strokovne šole. 

IZVAJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV 

Ravnateljica je s predlogom seznanila direktorja zavoda. Novo zaposlena tajnica in hišnik 

šolskega centra bistveno bolj sodelujeta s šolo, čeprav je njuno delovanje na drugi lokaciji še 

vedno ovira za dobro sodelovanje in stik z delavci višje šole – predvsem s tistimi, ki so na šoli 

manj prisotni. 

 

9. 

UGOTOVITEV 

Šola si je, ob pomoči Občine Sežana, uspela zagotoviti relativno dobre prostorske in materialne 

pogoje. Kljub temu določene specialne opreme primanjkuje, predvsem pa hud problem 

predstavlja izvedba vaj oblikovanja materialov v prostorih različnih podjetij, kar omejuje 

dejavnosti šole, študentje pa nimajo možnosti samostojnega dela. 

PREDLOG 

V letu 2012 so prihodki precej presegali odhodke, vendar je razlog v tem, da šola ni opravila 

praktično nobene investicije. Sredstva s strani MIZKŠ sicer komaj zadoščajo za delovanje šole, 

zato si moramo še naprej prizadevati za pridobitev dodatnih sredstev. Predvsem se mora šola 

angažirati za pridobitev lastne delavnice za oblikovanje materialov, v sodelovanju z lokalno 

skupnostjo. 

Šola naj v sodelovanju s študentskim svetom poišče možnosti in načine koriščenja šolskih 

prostorov in opreme za samostojno delo študentov. 

IZVAJANJE KOREKTIVNIH UKREPOV 

Z Občino Sežana in Visokošolskim središčem Sežana še naprej potekajo različne aktivnosti 

(npr. prijave projektov za pridobitev sredstev iz evropskih skladov) za pridobitev lastne 

delavnice za oblikovanje kamna. 

Šola je s študenti dorekla pravila o samostojnem delu v šolskih prostorih in o rabi šolske 

opreme za samostojno delo. Študenti te možnosti koristijo zelo pogosto. 
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Poročilo o notranji presoji pedagoškega dela in organizacije praktičnega 

izobraževanja v programih Fotografija in Oblikovanje materialov 

 

Presojano področje: organizacija PRI in pedagoško delo predavatelja  

Sogovornica: Maja Prešeren, predavateljica – organizatorka PRI 

Presojevalki: Tamara Funčič Masič in Sandra Grmek  

Prostor: pisarna organizatorke PRI 

Datum in ura: 4. junij 2013, 13.15 – 14.15   

   

Št. Področje / vprašanje Ugotovitve, dokazila in opombe 

1. Kako evidentirate prisotnost 
študentov in vsebino učnih ur? 

Prisotnost evidentira sproti v e-asistentu, enako  
tudi vsebino ur določi iz predhodne priprave v e-
asistentu. 

2. Kako strukturirate ure predavanj 
oz. vaj in kakšna so vaša priprave 
na ure? 

Snov predela po lastni skripti, ki zajame teorijo in 
del vaj ter  uporablja spletno učilnico s povezavami  
na primerne  spletne strani in aplikacije ter za 
izvedbo in oddajo vaj. 

Za predavanja pripravi powerpoint predstavitev. 

3. Katere učne tehnologije in 
metode najpogosteje 
uporabljate? 

Uporablja IKT, pisno gradivo, spletno učilnico;  
v predavanja vključi zunanje sodelavce npr. Stojana 
Gorupa iz PI, Tino Čeh za poslovni načrt, delavce 
Obrtne zbornice. 

4. Kako preverjate  razumevanje 
vsebin in doseganje ciljev 
postavljenih s katalogom znanja 
za vaš predmet? 
Ali imajo študentje možnost 
dodatnih pojasnil? 

Pri predavanjih in vajah  omogoči postavljanje 
dodatnih vprašanj in po potrebi konzultacije.  
 
Razumevanje in doseganje ciljev spremlja  preko 
oddanih vaj, poslovnega načrta in izpita. 

5. Katera znanja in  veščine se vam 
zdijo najpomembnejše pri 
študentih? 
Katere  veščine razvijate pri 
študentih in kako? 

Predvsem aplikativnost znanj, ki jo doseže z 
izpolnjevanjem spletnega obrazca za ustanovitev 
podjetja, poznavanje in razumevanje pojmov kot so  
začetni kapital – prihodek, odhodek ter poznavanje 
zakonskih ovir pri izvedbi projektov ipd. 

6. Kako hranite izpitno 
dokumentacijo? 

Hrani jo v pisarni, v omari, več kot leto. 

7. Kateri dokumenti so potrebni za 
izvedbo praktičnega 
izobraževanja, kakšna je pot 
omenjene dokumentacije in na 
kakšen  način se hrani? 

Navaja učni načrt;   
Delodajalci so verificirani pri obrtni zbornici. Sklene 
se  tripartitne pogodbe med šolo, delodajalcem in 
študentom, ki se hranijo v njeni pisarni. 
Študenti izpolnijo obrazec za poročanje o 
praktičnem izobraževanju, s katerim dokažejo 
doseganje ciljev PRI.  
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UGOTOVITVE: 

1. Potek presoje 

Presoja je bila izvedena 4. junija 2013 v pisarni Maje Prešeren na Višji strokovni šoli Sežana. 

Presoja je potekala v obliki razgovora. Presojanka je bila predhodno obveščena o področjih 

presoje. 

2. Splošne ugotovitve 

Presojanka odgovorno in učinkovito opravlja delo predavateljice in organizatorke praktičnega 

izobraževanja. 

3. Neskladnosti 

Neskladnosti niso bile ugotovljene. 

4. Priporočila 

Presojevalki nimata posebnih priporočil za presojanko. 

8. Katere kriterije uporabite za izbiro 
ustreznega delodajalca za 
posameznega študenta? 

Največkrat  študentje sami predlagajo delodajalca, 
pri katerem želijo opravljati PRI, lahko mu pomaga 
organizatorka  PRI. Preverijo se izobrazbeni pogoji 
mentorja in ustreznost nabora delovnih nalog, ki jih 
omogoča delovno mesto.  

9. Kako poteka komuniciranje z 
delodajalci in študenti glede 
usklajevanja in razporejanja 
študentov v ustrezne 
organizacije? 

Komuniciranje poteka preko običajne ali 
elektronske pošte ali telefona ter z osebnimi stiki z 
delodajalci ob obiskih. Delodajalci so vabljeni na 
zagovore in podelitev diplom. 

10. Ali ste študentje in vi zadovoljni z 
razporedom uradnih ur za 
študente? 

Razpored uradnih ur je ustrezen. Letos so (zaradi 
promocije šole) uradne ure večkrat odpadle. 
Komunikacija je bila vzpostavljena preko el. pošte 
in telefona, tudi izven uradnih ur.  

11. Katere predpise uporabljate kot 
organizatorka praktičnega 
izobraževanja? Kje jih hranite? 

Upošteva materialne in kadrovske pogoje ter 
preverja skladnost le teh; dokumentacijo hrani v 
omari,  v pisarni. 

12. Katera so vaša močna področja? Navaja komunikacijo, mednarodne projekte ter 
pridobivanje finančnih sredstev. 

13. Kakšni so vaši predlogi za 
izboljšavo? 

V bodoče bo še dodatno preverjala ustreznost  
delodajalcev tudi na področju opravljenega 
pedagoško-andragoškega  usposabljanja. 



PRILOGA 2 

 

 

Poročilo o notranji presoji predavatelja v programu Fotografija 

 

Presojano področje: pedagoško delo predavatelja  

Sogovornik: Goran Stoisavljević, predavatelj 

Presojevalca: Katarina Sadovski in Damjan Švara  

Prostor: Projekcijska soba  

Datum in ura: 4. junij 2013, 11.35 – 12.30  

Presojano področje: pedagoško delo 

 

Št. Področje / vprašanje Ugotovitve, dokazila in opombe 

1. Kako pripravite predavanja, katere 

pripomočke uporabljate? 

Predavanja sledijo kurikulu. V ta namen služi 

interna skripta, ki je bila pripravljena za potrebe 

predavanj in vaj. V prvem letniku služi kot 

pripomoček  pri predavanjih power point, v 

drugem pa predstavitev filmov. 

2. Kakšna je odzivnost študentov? Študentje imajo možnost dodatnih pojasnil. Skozi 

vprašanja ugotavlja nejasnosti razumevanja snovi 

in različne stopnje predznanja stroke in se kasneje 

prilagodi glede na njihovo stremljenje (tendence), 

kaj si želijo doseči.  

3. Katera znanja so najbolj 

pomembna? 

Predvsem to, da študent osvoji elementarne 

zakonitosti veščin, kater bo kasneje uporabljal v 

praksi. 

4. Glede na bliskovit razvoj tehnike; 

ali se vam kdaj zgodi, da ne morete 

razložiti vprašanja študenta? 

Praktično se to ne zgodi. Zagovarja sinergijo med 

analogno in digitalno tehnologijo. Sistemu 

posodobitev sledi, kolikor se ta praktično 

uporablja in glede na to, da aktivno deluje v stroki 

je seznanjen z vsemi praktičnimi novitetami. 

5. Kako in kje hranite izpitno 

dokumentacijo? 

Vsa dokumentacija je v osebni omari v zbornici. 

Izbran filmski material je v arhivu šole. 

6. Kako deluje medpredmetno 

povezovanje? 

Na samem začetku študija, so se predavatelji 

dogovorili, kako bo potekalo sodelovanje in 

realizacija programa  med različnimi predmeti. 

Vse novonastale situacije sodelavci v glavnem 

dogovarjajo telefonsko ali na sestankih 

predavateljskega zbora. Da je sodelovanje 

uspešno, dokazujejo uspehi študentskih del v 

javnosti. 
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UGOTOVITVE: 

1. Potek presoje 

Presojo je bila izvedena 4. junija 2013  v prostoru projekcijske sobe na Višji strokovni šoli 

Sežana. Presoja je potekala v obliki razgovora. Presojanec je bil predhodno obveščen o namenu 

in obliki presoje. 

2. Splošne ugotovitve 

Presojanec odgovorno in strokovno opravlja delo predavatelja na VSŠ. Kvaliteto zagotavlja s 

svojim rednim in profesionalnim delom v stroki in aplikativnim načinom prenašanja znanja in 

izkušenj študentom. 

3. Neskladnosti 

Neskladnosti niso bile ugotovljene. 

4. Priporočila 

Presojevalca nimata posebnih priporočil za presojanca. 

7. Kako poteka izposoja opreme 

študentom? 

Do 15. junija 2012 je bil zadolžen za vso opremo, 

od junija 2012 do oktobra 2013 je za opremo 

skrbela predavateljica Katarina Sadovski, od 

oktobra 2013 skrbi za opremo predavatelj Jure 

Černec.  

8. Kateri so najpomembnejši cilji 

vaših predavanj in vaj? 

Študent se nauči stroke. Študentje so sposobni 

opravljati enostavnejša dela (kamermani, 

snemalci, ena študentka dela v televizijski hiši). 

Seveda je pomembna samoiniciativa in nekateri 

študentje dosegajo zelo visoke cilje. 

9. Kako je poskrbljeno za literaturo v 

knjižnici? 

Strokovne literatur za potrebe študija je v knjižnici 

dovolj. Pomanjkljivost je v tem, da nismo 

naročeni na strokovne revije (pomanjkanje 

financ?), kar bi bilo nujno. 

10. Ali mislite, da je študij na višji 

strokovni šoli kvaliteten in kaj bi 

spremenili? 

Rezultati dokazujejo, da je študij kvaliteten. Kar je 

v mojih pristojnostih ne bi spreminjal nič. Mogoče 

kot opomba, da je študijski proces kratek. 

11. Ali zaznate kakšne pomanjkljivosti, 

ki predstavljajo težave pri pri 

izvedbi študijskega procesa? 

Predvsem to, da se tehnika ne posodablja. To je 

že problem in bo iz leta v leto večji. 

12. Kako predstavite delo v 

profesionalnem TV ali filmskem 

studiu? 

Z obiskom TV hiše in VIBA filma. 


