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UVOD 

Osnovno vodilo pri organizaciji in izvedbi študijskega procesa ter drugih dejavnosti na šoli v 

študijskem letu 2012/13 je predstavljal Letni delovni načrt za študijsko leto 2012/13. 

Višja strokovna šola je bila v začetku leta 2008 ustanovljena v okviru Šolskega centra Srečka 

Kosovela Sežana. Študijsko leto 2012/13 predstavlja peto leto delovanja šole.  

PODATKI O VPISU V 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 

Fotografija 60 45 1 15 

Oblikovanje materialov 60 45 2 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 

Fotografija 14 0 

Oblikovanje materialov  2 0 

 

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

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 

 
Med letom se je izpisala ena redna študentka Fotografije.  

 

V študijskem letu 2012/13 je študij uspešno zaključilo devet študentov. Po programu Fotografija je 

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

Oblikovanje materialov pa sedem študentov rednega študija. 
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RAZPOREDITEV ŠTUDENTOV V LETNIKE IN SKUPINE 

V študijskem letu 2012/13 so Višjo strokovno šolo obiskovali redno vpisani študentje prvega in 

drugega letnika obeh programov ter ena, v drugi letnik programa Oblikovanje materialov izredno 

vpisana študentka. Ker ta študentka ni zaposlena in ne potrebuje prilagoditev obveznosti, se pri 

opravljanju študijskih obveznosti priključuje rednim študentom. 

 

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

izbire vpisanih študentov; šola izvaja tiste izbirne predmete in module, za katere študentje izkažejo 

največ interesa. 

 

V okviru programa Fotografija smo v študijskem letu 2012/13 izvajali štiri od petih izbirnih 

modulov in izbirna predmeta Avtorska fotografija in Fotografska postprodukcija. Izvajala se nista 

modul Reportažna fotografija in izbirni predmet Znanstveno-tehnična fotografija in 

dokumentaristika, ker zanju med študenti ni bilo zanimanja. 

 

Ker so v študijskem letu 2011/12 vsi študentje prvega letnika izbrali študij po modulu Kamen, pa 

tudi, ker po nekajletnih poskusih, da bi se študij modula Kovina in polimeri uveljavil, nismo bili 

uspešni, se je vodstvo zavoda odločilo, da bomo izvajali in vnaprej razpisovali le še modul Kamen. 

Glede na interes, ki so ga izrazili študentje, smo kot izbirni predmet izvajali predmet Poldragi 

kamni, zaradi želje študentov, mnenja predavateljev o nujnosti znanj in potreb delodajalcev pa 

smo kot prostoizbirni predmet izvajali predmet Računalniška podpora oblikovanju (iz modula 

Kovina in polimeri). 

 

Študijske dejavnosti so bile organizirane glede na veljavne normative in standarde o oblikovanju 

skupin. Število skupin je prikazano v tabeli: 

Oblikovanje materialov – število skupin 

 Predavanja Sem. vaje Lab. vaje 

1. letnik 1 1 1 

2. letnik – modul Kamen (vključno z izbirnim predmetom) 1 1 1 

2. letnik – prosto izbirni predmet Rač. podpora oblikovanju 1 / 1 

Fotografija – število skupin 

 Predavanja Sem. vaje Lab. vaje 

1. letnik 1 1 2 

2. letnik – Modul Ekonomija v fotografiji 1 1 / 

2. letnik – Modul Ateljejska fotografija 1 1 1 

2. letnik – Modul Kreativna fotografija 1 1 1 

2. letnik – Modul Temelji filmskega in TV snemanja 1 1 1 

2. letnik – Modul Filmska in televizijska fotografija 1 1 1 

2. letnik – izbirni predmet Avtorska fotografija 1 1 1 

2. letnik cikel – izbirni predmet Fotografska postprodukcija 1 1 1 
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ŠTUDIJSKI PROCES 

POROČILO O IZVEDBI ŠTUDIJSKEGA PROCESA 

Študijski proces je potekal v skladu z zahtevami študijskih programov, Letnim delovnim načrtom in 

študijskim koledarjem za leto 2012/13. Študentje prvih in drugih letnikov obeh programov so 

predavanja, seminarske in laboratorijske vaje izvajali od 1. 10. 2012 do 6. 4. 2013.  

Pri vseh predmetih so bile predpisane ure obveznosti realizirane v celoti (realizacija je bila le 

izjemoma manj kot 100 % in 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, tako kot v preteklem letu, pri svojem predmetu omogočil 

nadomeščanje nerealiziranih ur vaj, vendar največ do 20% vseh predpisanih ur vaj pri 

posameznem predmetu.  

 

Praktično izobraževanje je potekalo med 10. 4. in 23. 6. 2013, posamezni študentje so svoje 

obveznosti, v dogovoru z delodajalci, opravljali tudi kasneje. Praktično izobraževanje v obsegu 10 

tednov je potekalo na podlagi pogodb s podjetji in zavodi. Delo študenta v podjetju sta spremljala 

predavateljica – organizatorka praktičnega izobraževanja na šoli in mentor v podjetju. Iz podjetji 

oz. zavodov smo o delu študentov večinoma dobili pozitivno mnenje. 

 

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

strokovne šole za študijsko leto 2012/13. 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). 

Redni 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.  

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. 

09.10.2012 Obisk festivala Zlati Boben  Katarina Sadovski 2. KRF 

07.11.2012  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  

09.11.2012 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 

Katja Gorup 1./OPF 
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tipov papirjev s poudar. na kvalitetnih papirjih za 
fotoknjige 

29.11.- 
14.12.2012 

Novoletne voščilnice za VIVISS in VSŠ: oblikovanje, 
priprava za tisk in v e-obliki 

Katja Gorup 2./VIZ 

07.01.- 
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 

07.02.2013 Obisk studia RTV Slovenija v Kopru Goran Stoisavljević 2./TFS 

10.02.2013 Fotografiranje – terensko delo: (Ilirska Bistrica, 
Cerkno, Benetke) 

Jasna Klančišar 1./TEF 

15.02.2012 Ogled oglaševalske agencije leta - Futura Matevž Paternoster 2./KRF 

22.03.2013 Terensko delo – reportaža Trsta Jasna Klančišar 1./TEF 

28.03.2013 Obisk uvodnega predavanja SOF (Slovenski 
oglaševalski festival) 

Matevž Paternoster 2./KRF 

06.-
07.03.2013 

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  

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 
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IZVEDENE AKTIVNOSTI IZVEN PREDAVANJ IN VAJ (NADSTANDARD) – program FOTOGRAFIJA 

datum aktivnost nosilec/nosilci letnik/predm. 

30.10.2012 Obisk mednarodnega Bienala v  Benetkah Paternoster, 
Sadovski 

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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ŠTUDIJSKA USPEŠNOST 

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 razvidna iz tabel. 

 

 

Pregled uspešnosti za leto 2012/13: program OBLIKOVANJE MATERIALOV, 1. letnik 

PREDMET prijave pristopi opravili niso op. Usp. % povp. Oc. Povp. 1  povp. 2 

Dokumentiranje in arhiviranje 7 7 7 0 100,0 7,86 

8,48 

8,68 

Orodja, programska in strojna oprema 10 10 10 0 100,0 8,60 

Osnove estetike 6 5 5 0 100,0 8,40 

Osnove likovne teorije 7 7 7 0 100,0 9,14 

Poslovno sporazumevanje in vodenje 8 8 7 1 87,5 7,57 

Predstavitvene tehnike 7 6 6 0 100,0 9,00 

Prostoročno risanje 8 7 7 0 100,0 8,71 

Računalništvo in informatika 6 4 4 0 100,0 9,00 

Strokovna terminologija v tujem jeziku 12 7 7 0 100,0 8,00 

Tehnično risanje in opisna geometrija 5 5 5 0 100,0 9,00 

Značilnosti kamna 10 9 9 0 100,0 8,00 

PRI-Komunikacije v oblikovanju 9 9 9 0 100,0 9,11 

9,22 
PRI-Načrtovanje izdelkov 9 9 9 0 100,0 9,11 

PRI-Oblikovanje izdelkov 9 9 9 0 100,0 9,33 

PRI-Osnove materiala – kamen 9 9 9 0 100,0 9,33 

 

 

Pregled uspešnosti za leto 2012/13: program OBLIKOVANJE MATERIALOV, 2. letnik 

PREDMET prijave pristopi opravili niso op. Usp. % povp. Oc. Povp. 1  povp. 2 

Mehanika s strojnimi elementi 1 1 1 0 100,0 6,00 

7,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,36 

Oblikovanje figurativne plastike 6 6 6 0 100,0 8,50 

Podjetništvo, ekonomika in trženje 2 1 1 0 100,0 8,00 

Poldragi kamni 11 10 10 0 100,0 9,50 

Poškodbe, zaščita in restavriranje 8 8 8 0 100,0 9,50 

Računalniška podpora oblikovanju 0 0 0 0 0 0 

Tehnologije obdelave kamna 10 10 10 0 100,0 8,90 

*Mehanika s strojnimi elementi 2 2 2 0 100,0 6,00 

*Umetniško izražanje v kovini 1 1 1 0 100,0 6,00 
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*Izpiti 2. Letnika, ki so jih študentje opravljali po starem programu. 

 

*Izpiti 1. letnika, ki so jih študentje opravljali po starem programu. 

 

 

*Izpiti 2. letnika, ki so jih študentje opravljali po starem programu. 

PRI-Ekonomija v oblikovanju 9 9 9 0 100,0 9,67 

9,47 
PRI-Oblikovanje figurativne plastike 9 9 9 0 100,0 9,22 

PRI-Osnove restavratorstva-kamen 9 9 9 0 100,0 9,44 

PRI-Tehnologija obdelave izdel. Iz kamna 9 9 9 0 100,0 9,56 

Pregled uspešnosti za leto 2012/13: program FOTOGRAFIJA, 1. letnik 

PREDMET prijave pristopi opravili niso op. Usp. % povp. Oc. Povp. 1  povp. 2 

Obdelava in predstavitve fotografije 32 29 29 0 100,0 7,97 

8,10 

8,38 

Oblikovanje fotografije 14 13 13 0 100,0 8,15 

Poslovno sporazumevanje in vodenje 23 22 22 0 100,0 7,32 

Računalništvo in informatika 9 9 7 2 77,8 8,00 

Razvoj fotografije in vizualnega sporočanja 25 19 19 0 100,0 8,89 

Strokovna terminologija v tujem jeziku 31 23 23 0 100,0 8,74 

Svetlobni viri in osvetljevanje 1 34 33 23 10 69,7 7,61 

Temelji fotografije 20 19 19 0 100,0 8,89 

Video tehnika, tonska tehnika in animacija 31 29 24 5 82,8 8,42 

*Računalništvo in informatika 1 1 1 0 100,0 7,00 

PRI-Fotografska tehnologija 19 19 19 0 100,0 9,37 

9,33 PRI-Komunikacije v fotografiji 19 19 19 0 100,0 9,21 

PRI-Temelji fotografije 19 19 19 0 100,0 9,42 

Pregled uspešnosti za leto 2012/13: program FOTOGRAFIJA, 2. letnik (redni študij) 

PREDMET prijave pristopi opravili niso op. Usp. % povp. Oc. Povp. 1  povp. 2 

Ateljejska fotografija 12 12 9 3 75,0 8,44 

8,26 

8,43 

Avtorska fotografija 18 17 17 0 100,0 8,06 

Filmska in televizijska produkcija 6 6 6 0 100,0 8,33 

Fotografska postprodukcija 16 15 15 0 100,0 8,27 

Kreativna fotografija 9 8 6 2 75,0 6,83 

Montaža in digitalna postprodukcija 6 6 6 0 100,0 8,50 

Podjetništvo, ekonomika in trženje 18 15 15 0 100,0 7,87 

Reportažna fotografija 1 1 1 0 100,0 10,00 

Svetlobni viri in osvetljevanje 2 17 16 8 8 50,0 7,00 

Temelji besednega sporočanja 1 1 1 0 100,0 10,00 

Temelji filmskega in TV snemanja 9 8 8 0 100,0 8,38 

Teorija filmskega in video jezika 6 6 6 0 100,0 8,17 

Vizualne komunikacije 13 13 12 1 92,3 8,25 

*Arhitekturna fotografija 1 1 1 0 100,0 8,00 

*Ateljejska fotografija 1 1 1 0 100,0 9,00 

*Oglaševalska fotografija 1 1 1 0 100,0 7,00 

PRI-Ateljejska fotografija 13 10 10 0 100,0 8,90 

8,99 

PRI-Ekonomija v fotografiji 19 16 16 0 100,0 9,00 

PRI-Filmska in televizijska fotografija 6 6 6 0 100,0 9,00 

PRI-Kreativna fotografija 13 10 10 0 100,0 8,90 

PRI-Temelji filmskega in TV snemanja 6 6 6 0 100,0 9,17 
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DRUGO DELO S ŠTUDENTI 

V začetku študijskega leta smo pripravili 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. Na odprtem delu strani se med drugim nahajata rubriki, ki delujeta kot elektronska oglasna 

deska: v rubriki Novice se objavljajo obvestila in sporočila študentom v zvezi s študijem, v rubriki 

Aktualno pa informacije o dogodkih, predavanjih, natečajih, razstavah, …, ki so neobvezni, a bi 

utegnili zanimati študente in druge obiskovalce strani.  

Na podstraneh, ki so z geslom dostopne le študentom, se med drugim nahajajo interna študijska 

gradiva, vsi interni obrazci šole, celotna zakonodaja in druga navodila, ki se tičejo študentov, preko 

teh strani pa je za posameznega študenta možen vstop v evidenco izpitov in elektronska prijava oz. 

odjava izpitov. 

Med študijskim letom je novo podobo spletne strani kot diplomsko delo zasnoval študent 

fotografije Milan Vidaković, pod mentorstvom Katje Gorup – nova spletna stran se je pričela 

uporabljati z novim študijskim letom 2013/14. 

Zaradi finančne stiske smo študijsko literaturo in gradivo na elektronskih nosilcih nabavljali v zelo 

omejenem obsegu; šola je kupila le gradiva, za katere so predavatelji utemeljili, da pokrivajo 

področje, ki z literaturo oz. drugimi gradivi še ni pokrito. 

V začetku študijskega leta smo za študente, ki so to želeli, izpeljali postopek za pridobitev 

študentskih  izkaznic. Za vse študente smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem organizirali 

izobraževanje ter opravljanje izpita iz varstva pri delu in požarne varnosti. 

 

Delovanja skupnosti študentov višje šole, ki se je v letu 2010/11 prvič organizirala samostojno, tudi 

v letu 2012/13 ni bilo opaziti. Vprašanje, kako spodbuditi študente k večji aktivnosti, je v tem letu 

ponovno obravnavala komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, a brez opaznih uspehov. 

Študentje kot posamezniki pa so  v dejavnostih šole in sodelovanja okolje zelo aktivni in tudi zato 

verjetno ne čutijo potrebe, da bi se formalno organizirali. 

 

Visokošolsko središče Sežana je tudi za študente višje šole organiziralo: 

- prodajo študentskih bonov za prehrano, s katerimi se lahko ugodno prehranjujejo v restavracijah 

Spark, pivnici HS in samopostrežni restavraciji nakupovalnega središča Spar, 

- posredovanje informacij o možnostih bivanja v Sežani (nastanitve pri privatnikih). 
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PROJEKTI 

V letu 2012/13 smo izpeljali zaključili projekte, začete v preteklem letu in začeli ali izvedli nove. 

Prijavljali smo se na projekte, posebej na take,ki predvidevajo financiranje naših dejavnosti.  

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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PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

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), skupne službe Šolskega centra pa se nahajajo v stavbi, kjer ima sedež Gimnazija in 

ekonomska šola (Stjenkova ulica 3, Sežana). 

V stavbi Gimnazije in ekonomske šole se nahajajo 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. 

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). 

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. 
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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. 
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KADRI 

Direktor Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana: Dušan Štolfa 

Tajnica Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana: Laura Bezek, od 26. 11. 2012 dalje Helena Tavčar 

Računovodja Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana: Enisa Princes 

Knjižničarka Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana: Natalija Mikuletič 

Ravnateljica Višje strokovne šole: Jasna Rojc 

Referentka za študijske in študentske zadeve Višje strokovne šole: Tamara Funčič Masič 

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

vzdrževanje prostorov. Odgovorna oseba Visokošolskega središča je bila do 30. 4. 2013 v. d. 

direktorja Tjaša Kranjec, s 1. 5. 2013 pa je mandat nastopil direktor Peter Medica. 

 

STROKOVNI DELAVCI 

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

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

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 
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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  

 

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.   
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STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE PREDAVATELJEV 

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.  
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POROČILO O DELU ORGANOV ŠOLE 

 

RAVNATELJICA 

V študijskem letu 2012/13 sem pripravila osnutke ali sodelovala pripravi vseh ključnih dokumentov 

višje šole oz. ŠC Sežana, ki so bili sprejeti v tem letu. 

 

STRATEŠKI SVET 

Strateški svet se je v študijskem letu 2012/13 sestal dvakrat, 15. 4. 2013 in 13. 9. 2013. 

Obravnaval je: 

- dolgoročni razvojni program šole; 

- predlog letnega delovnega načrta VSŠ 2013/14 s problematiko izvajanja modula Kreativna 

fotografija v programu fotografija; 

- predlog letnega poročila o delu VSŠ za 2012/13; 

- vprašanja spremljanja in zagotavljanja kakovosti na VSŠ in samoevalvacijsko poročilo; 

- finančno poročilo in finančni načrt VSŠ oz. zavoda. 

 

PREDAVATELJSKI ZBOR 

Predavateljski zbor se je v študijskem letu 2012/13 sestal trikrat, štiri seje pa je izvedel dopisno.  

Na sejah so bila med drugim obravnavana naslednja vprašanja: 

- 6. 12. 2012: 

- Poročilo o delu v študijskem letu 2011/12 in Letni delovni načrt za leto 2012/13; 

- Imenovanje komisije za izvedbo preizkusa posebne nadarjenosti za vpis v program 

Fotografija in komisije za izvedbo preizkusa posebne nadarjenosti za vpis v program 

Oblikovanje materialov; 

- Imenovanje študijske komisije; 

- Evidentiranje v eAsistentu; 

- Predstavitev pojasnil, oblikovanih s strani strokovnih aktivov, v zvezi z diplomami; 

- Svečana podelitev diplom in razstava študentskih izdelkov (17. 1. 2013); 

- Obravnava vlog za podaljšanje roka oddaje diplomskega dela Andreje Pegan in Polone 

Terčon.  

- 12. – 14. 12. 2012 (dopisna seja):  

- Obravnava vlog za podaljšanje roka oddaje diplomskega dela Ane Jarc in Maje Hrovat.  

- 7. – 13. 2. 2013 (dopisna seja):  

- Preoblikovanje vizije šole. 

- 22. – 29. 3. 2013 (dopisna seja):  

- Obravnava vloge za podaljšanje roka oddaje diplomskega dela Slavice Isovske. 

- 31. 5. 2013: 

- Samoevalvacijsko poročilo VSŠ za leto 2011/12; 

- Sprememba vizije šole; spremembe Razvojnega načrta VSŠ in Poslovnika VSŠ; 

- Imenovanje komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti; 

- Programi mobilnosti Erasmus; predstavitev intenzivnega programa Erasmus; 

- Naloge do konca študijskega leta 2012/13 in ob pričetku študijskega leta 2013/14; 

projekcija za prihodnje študijsko leto; 
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- Sprejem opredelitev možnih oblik diplomskega dela in obveznih prilog; 

- Olimpijada poklicev za področje kamnoseštva in Festival kamna v Pliskovici. 

- 21. – 26. 8. 2013 (dopisna seja):  

- Mnenje študentov o predavatelju v postopku ponovnega imenovanja v naziv. 

- 12. 9. 2013:  

- Imenovanje v naziv predavatelj višje šole (sedem kandidatov); 

- Analiza stanja ob koncu študijskega leta 2012/13 in projekcija za prihodnje leto; 

- Naloge do konca študijskega leta in ob pričetku študijskega leta 2013/14 (poročilo o delu; 

plan dela; urniki); 

- Projekta Euroskills in Erasmus IP; 

- Obravnava vlog za podaljšanje roka oddaje diplomskega dela Aleksandra Gruma in Katje 

Pintar.  

Dopisne seje so se v tem študijskem letu pričele izvajati preko e-zbornice (sistem moodle), ki 

omogoča komunikacijo med udeleženci, saj seje potekajo v obliki spletnega foruma. 

Predavatelji so imeli »šolske« elektronske naslove z domeno viviss.si, tako da so se lahko študentje 

z njimi konzultirali po elektronski pošti, ali po tej poti zaprosili za osebne konzultacije. Večinoma se 

konzultacije izvajajo osebno po predhodnem dogovoru s predavatelji pred ali po predavanjih ali 

vajah, oz. v času, za katerega se študent in predavatelj dogovorita po elektronski pošti. 

Konzultacije za izvedbo praktičnega izobraževanja se izvajajo po elektronski pošti ali po telefonu, 

osebno pa v času uradnih ur organizatorke praktičnega izobraževanja. 

 

STROKOVNI AKTIVI 

Predavatelji sorodnih predmetnih področij so vključeni v dva strokovna aktiva: 

- aktiv programa Fotografija (predsednica Katarina Sadovski), 

- aktiv programa Oblikovanje materialov (predsednik Anton Marn). 

Aktiv programa Fotografija se je sestal trikrat, aktiv programa Oblikovanje materialov pa dvakrat  

(oba sta eno od sej izvedla dopisno). Znotraj aktivov so bila obravnavana naslednja vprašanja:  

- Pregled dosedanjega dela in izpolnjevanja nalog aktiva (poročilo o delu aktiva v preteklem 

študijskem letu); 

- Plan dela aktiva; 

- Diplomski izpiti: seznam tem diplomskih nalog; 

- Opredelitev možnih oblik diplomskega dela in obveznih prilog; 

- Načrtovanje dejavnosti v okviru IP Erasmus; 

- Priprava prijavnic na razpisa Galerije Tir in galerije Media Nox (aktiv programa Fotografija). 

 

ŠTUDIJSKA KOMISIJA 

Študijska komisija se je sestala enkrat še v stari sestavi (12. 11. 2012), v novi sestavi pa dvakrat (2. 

4. 2013 in 18. 9. 2013), dopisnih sej ni bilo. Na sejah je obravnavala vloge študentov v zvezi z 

vpisom oz. napredovanjem, priznavanjem predhodno pridobljenega znanja, prijave tem 

diplomskih del. 
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KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti se je sestala dvakrat, 9. 1. 2013 in 20. 2. 2013. 

Obravnavala je 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). 

UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

V skladu s 15. členom ZVSI je predavateljski zbor 16. 12. 2008 imenoval komisijo za spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti, ki opravlja naloge v zvezi z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti 

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

sklopu projekta Impletum; usposabljanje za notranje presojevalce je opravilo pet predavateljev.  

9. 6. 2010 je komisija sprejela Poslovnik višje strokovne šole, ki ga je ravnateljica oblikovala v 

skladu s smernicami omenjenega projekta.  

Po preteku mandata v študijskem letu 2012/13, je 31. 5. 2013 predavateljski zbor imenoval novo 

komisijo v sestavi: Damjan Švara – predsednik, člani predavatelji/ce: Katarina Sadovski, Sandra 

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

Izvajanje računalniških anketiranj študentov, diplomantov, izvajalcev praktičnega izobraževanja in 

zaposlenih, s pomočjo katerih se ugotavlja zadovoljstvo anketirancev, poteka od leta  2010. 

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

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

Za praktične operacije, potrebne za izvedbo anketiranj in obdelavo podatkov je bila zadolžena 

referentka Tamara Masič.  V študijskem letu 2011/12 so bila izvedena vsa predvidena anketiranja 

študentov, predavateljev in delodajalcev, rezultati pa prestavljeni v samoevalvacijskem poročilu. 

Prav tako so bile razpisane vse ankete za leto 2012/13, rezultati pa bodo obdelani in objavljeni v 

samoevalvacijskem poročilu za leto 2012/13. 

Komisija je 20. 2. 2013 obravnavala in sprejela Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 

2011/12, vključno s Poročilom o izvajanju korektivnih ukrepov v študijskem letu 2011/12, ki so bili 

predvideni v  Samoevalvacijskem poročilu za študijsko leto 2010/11,in Poročilom o notranji presoji 

v letu 2011/12. Osnutek tega dokumenta (predstavitev dejstev in podatkov) je pripravila 

ravnateljica. Komisija je poročilo dodelala in predlagala nove ukrepe za dvig kakovosti na različnih 

področjih delovanja šole.  

Komisija je v študijskem letu 2012/13 notranje presoje usmerila na pedagoški kader. Izvedeni sta 

bili dve notranji  presoji (predavatelja Maja Prešeren in Goranom Stoisavljevićem), ki sta jih izvedli 

Tamara Masič, Sandra Grmek, Katarina Sadovski in Damjan Švara. Poročilo o notranji presoji bo 
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predstavljeno na prvem sestanku komisije v šolskem letu 2013/14 in vključeno v samoevalvacijsko 

poročilo za leto 2012/13. 

Zaradi sprememb, ki so nastopile na šoli, je bilo potrebno preoblikovati vizijo šole. Člani 

predavateljskega zbora so na dopisni seji podali svoje predloge glede vizije. Komisija se je z njimi 

seznanila, svoje mnenje sta podali tudi prisotni predstavnici študentov. Ob upoštevanju vseh 

mnenj smo izoblikovali besedilo nove vizije šole. 

Komisija se še vedno srečuje s slabo odzivnostjo oz. neaktivnostjo študentov izven predpisanih 

študijskih obveznosti, čeprav sta študentki – članici komisije Sindi Štor in Špela Šedivy (članici sta 

postali 21. 12. 2011), bistveno bolj aktivni kot njuni predhodniki. 
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MEDNARODNA MOBILNOST 

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: 

- Špela Šedivy (Velika Britanija), 

- Neža Bevc (Malta), 

- Antonio Mitkovski (Malta), 

- Nina Stepančič (Malta), 

- Alija Fir (Italija), 

- Anja Tomažič (Italija), 

- Matevž Kovačič (Italija), 

- Andrej Peunik (Italija). 

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. 

 

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 predavatelja Jasna 

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

Spilimbergu (Italija), na instituciji CRAF. Gostili 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. 

 

Poleg Erasmus mobilnosti so bile v okviru projekta mednarodne dejavnosti v vzgoji in 

izobraževanju Kamen v prostoru in času izvedene enotedenske študijske aktivnosti s področja 

ročne obdelave kamna v Kamnoseški šoli v Pučišćih na Braču (Hrvaška). Študente 2. letnika 

Oblikovanja materialov (modul Kamen), sta spremljala Damjan Švara in Anton Marn. 
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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, Območno obrtno zbornico, Občino Sežana in drugimi 

podjetji oz. ustanovami. Stiki, ki naj bi prerasli v tesnejše sodelovanje, so navezani tudi z 

ustanovami širše po Sloveniji in v tujini, predvsem v bližnji Italiji (Slovensko Deželno Gospodarsko 

Združenje, Center za raziskovanje in arhiviranje fotografije CRAF v Spilimbergu, Kulturni dom Igo 

Gruden v Nabrežini) in na Hrvaškem (Klesarska škola na otoku Braču). 

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; 

- 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) 
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- 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; 

- 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; 

- redno obveščali medije o dejavnostih šole in dogodkih, ki bi utegnili biti zanimivi za širšo 

javnost; 

- oglaševali ponudbo šole v posebnih izdajah revije Študent, z naslovoma »Dijak« in 

»Informativni dnevi«; 

- 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; 

- 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); 
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- predstavljali šolo in programa v okviru prireditve OZS »Promocija poklicev« v Sežani (21. 5. 

2013); 

- predstavljali program Oblikovanje materialov – modul kamen (film Pohorska granitna 

kocka) na 41. sejmu Minfos v Tržiču (11. in 12. 5. 2013; M. Jeršek); 

- predstavljali program Oblikovanje materialov – modul kamen na 46. Mednarodnem 

obrtnem sejmu v Celju (11. in 17. 9. 2013); 

- predstavili smo se 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), 

- M. Jeršek in J. Rojc sta 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); 

- diplomsko delo diplomantke Oblikovanja materialov Albine Kržič (mentor M. Jeršek), 

nastalo v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, je bilo 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 s pomočjo študentov predstavljali na različnih srednjih šolah po 

Sloveniji (Sežana, Ljubljana, Maribor, Novo Mesto, Koper in Nova Gorica, od novembra do 

marca); 

- 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.  


