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1  UVOD 
 
Namen samoevalvacije je stalno spremljanje, zagotavljanje, spodbujanje in izboljševanje 
kakovosti študijskega procesa, načrtovanje razvoja in izboljševanje delovanja zavoda. 
Menimo tudi, da je zelo pomembno, da vodstvo višje strokovne šole ustvarja in spodbuja 
okoliščine za trajnostni razvoj šole, nenehne izboljšave in posodobitve, razvoj zaposlenih, 
učnega okolja ter drugih materialnih in nematerialnih pogojev, povečevanje zadovoljstva vseh 
udeležencev v procesu izobraževanja ter povezovanje z družbenim okoljem. Hkrati pa se 
zavedamo, da je kakovost odvisna od kakovostnega dela vsakega slehernega posameznika. 
 
Pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti v šolstvu uporabljamo metodo samoevalvacije, 
kamor so vključeni vsi udeleženci v izobraževalnem procesu in sicer študenti, predavatelji, 
laboranti, vodstvo, delodajalci in socialni partnerji. Samoevalvacija poteka na osnovi 
samoevalvacijskega oz. »PDCA« kroga, ki vključuje opredelitev ciljev skozi skrbno 
načrtovanje aktivnosti, izdelavo načrta samoevalvacije, ocenjevanje oz. vrednotenje in analizo 
rezultatov ter oblikovanje ukrepov za izboljšanje. V študijskem letu 2008/09 smo se tudi v 
okviru Višje strokovne šole začeli sistematično ukvarjati z zagotavljanjem kakovosti in sicer v 
okviru projekta IMPLETUM. 
 
Na Grmu Novo mesto – center biotehnike in turizma na Višji strokovni šoli deluje Komisija 
za spremljanje in zagotavljaje kakovosti v skladu z Zakonom o višjem strokovnem 
izobraževanju.  
 
Na Grmu Novo mesto – center biotehnike in turizma je v študijskem letu 2013/14 delovala 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole v naslednji sestavi: 
 
-Marija Turnšek Mikačić, predsednica 
-Angelca Hrovat, članica 
-Vida Hlebec, članica 
-Marja Majer Cuk, članica 
-Sebastjan Repnik, član  
-Simon Bartolj, študent 
-Alajž Jakše, študent  

 
Pri pripravi poročila so sodelovali: 

• Sebastjan Repnik 
• Irma Svetec - Hudoklin 
• Angelca Hrovat 
• Mateja Colarič – Bajc 
• Barbara Turk 
• Helena Jurše  - Rogelj 

 
Osnutek dodatka k Samoevalvacijskem poročilu za 2013-14 je bil obravnavan v okviru 
Komisije za kakovost VSŠ dne 08. 06. 2016. Namen samoevalvacijskega poročila je 
izboljšanje kakovosti po posameznih področjih, predvsem pa: ocena stanja po posameznih 
področjih, ugotovljene prednosti, ugotovljene pomanjkljivosti ter priporočila za odpravo 
pomanjkljivosti. 
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2 Anketa o šoli - Prostori, oprema, knjižnica 
 
Na višji strokovni šoli imamo 4 predavalnice in eno veliko dvorano, vse so opremljene s 
sodobno računalniško opremo (računalniki, projektorji, interaktivna tabla), ena računalniški 
učilnica, zbornico za zaposlene, knjižnico in referat. 
 
Z anketnimi vprašalniki smo želeli pridobiti oceno zaposlenih o tem vprašanju  
 
Pri delu sem imel/a možnost uporabljati sodobno  informacijsko tehnologijo. 
 
 

 
 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 0 0,0  
3. Delno se strinjam 2 6,9  
4. Precej se strinjam 8 27,6  
5. Popolnoma se strinjam 19 65,5  
SKUPAJ 29 100 4,59 
 
19 anketirancev (65,5 %) se popolnoma strinja, da so pri delu  imeli možnost uporabljati 
sodobno informacijsko tehnologijo in 8 anketirancev (27,6 %) se precej strinja s trditvijo, 2 
anketiranca se delno strinjata s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 
4,59.  
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 29 4,59 
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Prostori za predavanja, vaje in druge oblike delo so bili ustrezni. 
 
 

 
 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 0 0,0  
3. Delno se strinjam 2 6,9  
4. Precej se strinjam 9 31,0  
5. Popolnoma se strinjam 18 62,1  
SKUPAJ 29 100 4,55 
 
18 anketirancev (62,1 %) se popolnoma strinja, da so prostori za predavanja, vaje in druge 
oblike dela  ustrezni, 9 anketirancev (31 %) se precej strinja in 2 anketiranca (6,9 %) se delno 
strinjata s trditvijo. Aritmetična sredina je 4,55.  
 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 29 4,55 
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Obseg in dostopnost literature v knjižnici sta ustrezna. 
 
 

 
 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 4 16,0  
3. Delno se strinjam 8 32,0  
4. Precej se strinjam 9 36,0  
5. Popolnoma se strinjam 4 16,0  
SKUPAJ 25 100 3,52 
 
4 anketiranci (16 %) se popolnoma strinja, da je obseg in dostopnost literature v knjižnici 
ustrezen, 9 anketirancev (36 %) se precej strinja in 8 anketirancev (32 %) se delno strinjajo s 
trditvijo. 4 anketiranci (16 %) se ne strinjajo, da je obseg in dostopnost literature v knjižnici 
ustrezen. Aritmetična sredina je 3,52.  
 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 25 3,52 
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Prostor v šoli, kjer se lahko pripravljam na delo in opravim individualne razgovore, je 
ustrezen. 
 
 

 
 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 0 0,0  
3. Delno se strinjam 4 14,8  
4. Precej se strinjam 10 37,0  
5. Popolnoma se strinjam 13 48,1  
SKUPAJ 27 100 4,33 
 
13 anketirancev (48,1 %) se popolnoma strinja, da je prostor v šoli, kjer se lahko pripravljajo 
na delo in opravijo individualne razgovore ustrezen, 10 anketirancev (37 %) se precej strinjajo 
in 4 anketiranci (14,8 %) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je 4,33. 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 27 4,33 
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Oprema in tehnični pripomočki v predavalnicah so ustrezni. 
 
 

 
 
 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 0 0,0  
3. Delno se strinjam 3 13,0  
4. Precej se strinjam 12 52,2  
5. Popolnoma se strinjam 14 60,9  
SKUPAJ 23 100 4,38 
 
14 anketirancev (60,9 %) se popolnoma strinja, da so oprema in tehnični pripomočki v 
predavalnicah ustrezni, prav tako 12 anketirancev (52,2 %) se precej strinja in 3 anketiranci 
(13 %) se delno strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je 4,38. 
 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 23 4,38 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

0

2

4

6

8

10

12

14

Št. anketirancev

3

12

14

1. Sploh se ne strinjam

2. Se ne strinjam

3. Delno se strinjam

4. Precej se strinjam

5. Popolnoma se strinjam



Samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole na Grmu Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola  za 
študijsko leto 2013/14 

 

9 
 

Zadovoljen/na sem z možnostjo uporabe telekomunikacijskih pripomočkov in naprav za 
tiskanje, kopiranje. 
 
 

 
 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 0 0,0  
3. Delno se strinjam 3 11,5  
4. Precej se strinjam 6 23,1  
5. Popolnoma se strinjam 17 65,4  
SKUPAJ 26 100 4,54 
 
17 anketirancev (65,4 %) se popolnoma strinja, da so zadovoljni z možnostmi uporabe 
telekomunikacijskih pripomočkov in naprav za tiskanje, kopiranje, 6 anketirancev (23,1 %) se 
precej strinjajo in 3 anketiranci (11,5 %) se delno strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je 
4,54. 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 26 4,54 
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Z anketnimi vprašalniki smo želeli pridobiti oceno študentov o tem vprašanju  
 
Prostori za predavanja, vaje in druge oblike dela so bili ustrezni. 
 
Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 
% Aritmetična 

sredina 
1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 0 0,0  
3. Delno se strinjam 13 14,6  
4. Precej se strinjam 25 28,1  
5. Popolnoma se strinjam 51 57,3  
SKUPAJ 89 100 4,43 
 
51 anketirancev (57,3 %) se popolnoma strinja, da so bili prostori za predavanja, vaje in druge 
oblike dela ustrezni, 25 anketirancev (28,1 %) se precej strinja, 13 anketirancev (14,6 %) se 
delno strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,43.  
 

 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2014 89 4,43 
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V šoli sem imel/a možnost uporabljati internet za študijske namene. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 4 4,5  
3. Delno se strinjam 12 13,5  
4. Precej se strinjam 20 22,5  
5. Popolnoma se strinjam 53 59,6  
SKUPAJ 89 100 4,37 
 
53 anketirancev (59,6 %) se popolnoma strinja, da so imeli možnost uporabljati interneta za 
študijske namene, 20 anketirancev (22,5 %) se precej strinja, 12 anketirancev (13,5 %) se 
delno strinja, 4 anketiranci (4,5 %) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,37.  
 
 

 
 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 89 4,37 
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Spletna stran šole je vsebinsko ustrezna in pregledna ter uporabna in aktualna. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 3 3,4  
2. Se ne strinjam 3 3,4  
3. Delno se strinjam 15 16,9  
4. Precej se strinjam 37 41,6  
5. Popolnoma se strinjam 31 34,8  
SKUPAJ 89 100 4,01 
 
31 anketirancev (34,8 %) se popolnoma strinja, da je spletna stran šole vsebinsko ustrezna in 
pregledna ter uporabna in aktualna,  37 anketirancev (41,6 %) se precej strinja, 15 
anketirancev (16,9 %) se delno strinja, 3 anketiranci (3,4 %) se ne strinja in 3 anketiranci (3,4 
%) se sploh ne strinjajo s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,01.  
 

 
 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 89 4,01 
 
Prostori v šoli (čitalnica), kjer lahko študiram, je ustrezen.   
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 1 1,4  
2. Se ne strinjam 3 4,1  
3. Delno se strinjam 11 15,1  
4. Precej se strinjam 27 37,0  
5. Popolnoma se strinjam 31 42,5  
SKUPAJ 73 100 4,15 
 
31 anketirancev (42,5 %) se popolnoma strinja, da je prostor v šoli (čitalnica), kjer lahko 
študirajo ustrezen, 27 anketirancev (37 %) se precej strinja, 11 anketirancev (15,1 %) se delno 
strinja, 3 anketiranci (4,1 %) se ne strinjajo in 1 anketiranec (1,4 %) se sploh ne strinja s 
trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,15.  
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 73 4,15 
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3 Anketa o študijskem procesu  
 
Z anketnimi vprašalniki smo želeli pridobiti mnenja študentov v študijskem letu 
2013/14. 
 
Informacije o študijskem procesu so mi bile pravočasno na razpolago (dostopne). 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 1 1,1  
3. Delno se strinjam 20 22,5  
4. Precej se strinjam 25 28,1  
5. Popolnoma se strinjam 43 48,3  
SKUPAJ 89                    100 4,24 
 
Na anketno vprašanje je odgovorilo 89 študentov. 43 anketirancev (48,3 %) se popolnoma 
strinja, da so bile informacije o študijskem procesu pravočasno na razpolago (dostopne), 25 
anketirancev (28,1 %) se precej strinjajo, 20 anketirancev (22,5 %) se delno strinja s trditvijo, 
1 anketiranec se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,24. 
 
 

 
 
 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 89 4,24 
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Obveščanje o spremembah je bilo ažurno in natančno. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 1 1,1  
3. Delno se strinjam 21 23,6  
4. Precej se strinjam 31 34,8  
5. Popolnoma se strinjam 36 40,4  
SKUPAJ 89 100,0 4,15 
 
36 anketirancev (40,4 %) se popolnoma strinja, da je bilo obveščanje o spremembah ažurno in 
natančno, 31 anketirancev (34,8 %) se precej strinjajo, 21 anketirancev (23,6 %) se delno 
strinja, 1 anketiranec (1,1 %) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna 
vrednost in znaša 4,15.  
 

 
 
 

 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 89 4,15 
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Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela (v dnevu, tednu, semestru) je 
ustrezen. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 1 1,1  
2. Se ne strinjam 3 3,4  
3. Delno se strinjam 28 31,5  
4. Precej se strinjam 27 30,3  
5. Popolnoma se strinjam 30 33,7  
SKUPAJ 89 100,0 3,92 
 
30 anketirancev (33,7 %) se popolnoma strinja, da je razpored ur za predavanja, vaje in druge 
oblike dela (v dnevu, tednu, semestru) ustrezen, 27 anketirancev (30,3 %) se precej strinja, 28 
anketirancev (31,5 %) se delno strinja, 3 anketiranci (3,4 %) se ne strinja  in 1 anketiranec  
(1,1 %) se sploh ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 3,92.  
 
 

 
 
 
 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 89 3,92 
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Vem na koga se lahko obrnem po pomoč v zvezi s študijem (tutorstvo, svetovanje, 
pomoč pri zaposlitvi).   
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

SKUPAJ 87 100,0 4,23 
 
Na vprašanje, da anketiranci vedo, na koga se lahko obrnejo po pomoč v zvezi s študijem je 
odgovorilo 87 anketirancev. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,23. 
 

 

Uradne ure referata so ustrezne.   
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

SKUPAJ 89 100,0 4,46 
 
89 anketirancev je odgovorilo na vprašanje o ustreznosti uradnih ur referata. Aritmetična 
sredina je povprečna vrednost in znaša 4,46. 
 

 
Delo osebja v referatu (pomoč, informacije, odzivnost) je ustrezno.   
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

SKUPAJ 88 100,0 4,65 
 
88 anketirancev je odgovorilo o ustreznosti osebja v referatu. Aritmetična sredina je 
povprečna vrednost in znaša 4,65. 
 
Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 
izmenjavo.   
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 2 2,3  
3. Delno se strinjam 19 22,1  
4. Precej se strinjam 30 34,9  
5. Popolnoma se strinjam 35 40,7  
SKUPAJ 86 100 4,14 
 
35 anketirancev (40,7 %) se popolnoma strinja, da je na razpolago dovolj informacij o 
možnosti vključevanja v projekte in mednarodno izmenjavo, 30 anketirancev (34,9 %) se 
precej strinja, 19 anketirancev (22,1 %) se delno strinja in 2 anketiranca (2,3 %) se ne strinjajo 
s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,14. 
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 86 4,14 
 

Organizacija praktičnega izobraževanje je bila ustrezna.   
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 3 3,4  
2. Se ne strinjam 8 9,2  
3. Delno se strinjam 22 25,3  
4. Precej se strinjam 23 26,4  
5. Popolnoma se strinjam 31 35,6  
SKUPAJ 87  100,0 3,82 
 
31 anketirancev (35,6 %) se popolnoma strinja, da je bila organizacija praktičnega 
izobraževanja ustrezna, 23 anketirancev (26,4 %) se precej strinja, 22 anketirancev (25,3 %) 
se delno strinjajo, 8 anketirancev (9,2 %) se ne strinjata in 3 anketiranci (3,4 %) se sploh ne 
strinjajo s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 3,82. 
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 87 3,82 
 
Dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja.  
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 2 2,3  
3. Delno se strinjam 22 25,0  
4. Precej se strinjam 39 44,3  
5. Popolnoma se strinjam 25 28,4  
SKUPAJ 88 100 3,99 
 
25 anketirancev (28,4 %) se popolnoma strinja, da je dosedanji študij izpolnil njihova 
pričakovanja, 39 anketirancev (44,3 %) se precej strinja, 22 anketirancev (25 %) se delno 
strinja in 2 anketiranca (2,3 %) se ne strinjata s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna 
vrednost in znaša 3,99. 
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 88 3,99 
 
Ocenjujemo, da je mnenje študentov o pedagoških procesih, strokovni praksi in referatu za 
študentske zadeve dokaj pozitivno, saj nobena izmed aritmetičnih sredin posebej ne izstopa. 

4 STROKOVNA DEJAVNOST 
 
Višja strokovna šola je vključena v različne mednarodne in domače projekte. 
 
Ocenjujemo, da smo na področju izvajanja projektov zelo aktivni. 
 
Do sedaj podatkov o strokovni dejavnosti zaposlenih (strokovni članki, aktivno sodelovanje 
na konferencah, predavanja v tujini, in idr.) nismo sistematično zbirali, smo jih pa v 
študijskem letu 2013/14 začeli. Vsak predavatelj si vodi evidenco o svoji strokovni dejavnosti 
in jo bomo v študijskem letu 2014/15 zbrali v skupen dokument v referatu VSŠ.  
 
Ocenjujemo pa, da bo v prihodnosti potrebno zaposlene vzpodbuditi k večji aktivnosti na tem 
področju, saj je to sestavni del vloge za imenovanje v naziv predavatelj višje strokovne šole 
ter napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive in plačilne razrede. 
Prav tako jih bo potrebno vzpodbuditi k večji udeležbi pri stalnem strokovnem izobraževanju. 
 
V  študijskem letu 2013/14 je diplomiralo 40 rednih in izrednih študentov Mentorji 
diplomskih nalog so bodisi predavatelji VSŠ, pogosto pa prihaja tudi do sodelovanja z 
gospodarstvom, saj se določen odstotek študentov odloči tudi za somentorja v podjetju.  
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5 ZAPOSLENI  
 

Predavatelji, inštruktorji, laboranti 
 
Strokovni svet je v študijskem letu 2013/14 imenoval (dal soglasje k imenovanju) v naziv 
predavatelja višje strokovne šole za 13 kandidatov za 30 predmetov v programih Upravljanje 
podeželja in krajine, Gostinstvo in turizem ter Naravovarstvo. 
 
5.1 Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev  
 
Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2013/2014. 
 
Anketa je razdeljena na 5 vsebinskih sklopov.  
 
Na anketo o zadovoljstvu strokovnih delavcev je odgovorilo povprečno 29 strokovnih 
delavcev od 40, kar predstavlja 72,5 %.  
 
SKUPNI pregled po posameznih sklopih v študijskem letu 2013/2014. 
 

Leta 2014 

Vsebinski sklopi 
Aritmetična 

sredina 
1. Z drugimi 
strokovnimi 
delavci, ki 
zagotavlja 
uspešno 
doseganje ciljev 

4,15 

2. Med 
strokovnimi 
delavci vladajo 
dobri medosebni 
odnosi 

4,32 

3. Plačila in 
nagrajevanje 3,83 

4. Pogoji dela 4,31 
5. V kolektivu se 
zelo dobro 
počutim 

4,38 

SKUPAJ 4,20 
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Celotni pregled ankete o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2013/2014 nam kaže na visoke 
vrednosti aritmetične sredine po posameznih sklopih razen pri sklopu plačila in nagrajevanje, 
kjer aritmetična sredina znaša 3,83.   Ostali  sklopi izkazujejo aritmetično sredino višjo od 
4,00. Najvišjo (4,38) aritmetično sredino ima peti sklop, to je v kolektivu se zelo dobro 
počutim,  sledita ji 4,32 in 4,31 aritmetični sredini med strokovnimi delavci vladajo dobri 
medosebni odnosi in pogoji dela na višji šoli. Sklop vprašanj o z drugimi strokovnimi delavci, 
ki zagotavlja uspešno doseganje ciljev  ima  aritmetično sredino 4,15.     
 

6 ZADOVOLJSTVO  ŠTUDENTOV  
 
Študenti so izpolnjevali anketo, s katero ocenjujejo zadovoljstvo z izvajalcem in izvedbo 
predmeta. V tabeli so predstavljeni skupni rezultati vseh programov.  
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6.1 ANKETA O  IZVEDBI PREDMETA IN IZVAJALCIH  
 
Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih 2013/2014. 
 
Trditve Aritmetična 

sredina 

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

4,41 

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

4,43 

3. Seznanil/a nas je z načini preverjanja in kriteriji ocenjevanja pri predmetu. 4,36 
4. Izvajanje je bilo zanimivo, strokovno in praktično uporabno. 4,19 
5. Predavanja/vaje so bile obogatene s praktičnimi primeri, predstavljena je bila 
uporabnost študijskih vsebin.. 

4,20 

6. Razlaga je bila jasna, sistematična in razumljiva. 4,23 
7. Izvajalec/izvajalka je vzpodbujal/a izražanje mnenj, razprave in razmišljanja. 4,34 
8. Vaje in druge oblike pedagoškega dela so bile vsebinsko ustrezno izbrane 
glede na snov in usklajene s predavanji. 

4,27 

9. Študijska literatura za predmet je dostopna, gradiva, učbeniki, skripta oz. 
drugi pripomočki so kvalitetni in uporabni. 

4,23 

10. Pri predmetu se spodbuja oz. zahteva sprotno delo. 4,21 
11. Izvajalec/izvajalka je prijazen/na, pripravljen/a pomagati, dostopen/na za 
pomoč in mentorstvo. 

4,42 

12. Izvajalec/izvajalka se je držal/a urnika in dogovorov oz. je dosegljiva v času 
govorilnih ur. 

4,52 

13. Izvajalec/izvajalka sodeluje s študenti preko IKT in se najmanj tedensko 
odziva na elektronsko pošto. 

4,37 

14. Vzpostavil/a je korekten odnos s študenti. 4,41 
15. Pridobil/a sem strokovno znanje; tako teoretično kot praktično (se 
usposobil/a za razumevanje in reševanje strokovnih problemov). 

4,14 

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

4,16 

17. Kako v celoti ocenjujete delo izvajalca/izvajalke. 4,28 
SKUPAJ 4,30 

 
Celotni pregled ankete o izvedbi predmeta in izvajalcih 2013/2014 nam kaže na visoke 
vrednosti aritmetične sredine in sicer od 4,14 do 4,52.  
Najvišjo (4,52) aritmetično sredino ima trditev, da se je izvajalec/izvajalka držal/a urnika in 
dogovorov oz. je dosegljiva v času govorilnih ur.. Povprečje celotne ankete vseh zaposlenih je 
4,30.     
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6.2 ANKETA O PRAKTIČNEM  IZOBRAŽEVANJU   
 
Anketo o praktičnem izobraževanju vsebinsko oblikujejo predavateljice-organizatorke 
praktičnega izobraževanja. Z anketo želijo pridobiti mnenje študentov o praktičnem 
izobraževanju.   
 
Ankete o praktičnem izobraževanju za študijsko leto 2013/14.  
 
Programi   
 

Programi Število 
anketirancev 

% 

Upravljanje podeželja in krajine  30 31,91 

Gostinstvo in turizem 24 25,53 

Naravovarstvo 40 42,55 

SKUPAJ 94 100 
 
Anketo je izpolnilo 94 študentov. Največ  42,55 % iz programa naravovarstvo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2014 
Število izpolnjenih 
anketnih vprašalnikov 

94 

 
Kraj študija vseh anketirancev je Novo mesto.  
 

Način študija 
 

Način študija Število 
anketirancev 

% 

Redni 76 80,9 
Izredni 18 19,1 
SKUPAJ 94 100,0 
 
80,9 % anketirancev je bilo rednih študentov, 19,1 % pa izrednih študentov.  
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Letnik študija 
 

Letnik/ciklus Število 
anketirancev 

% 

Prvi 51 54,3 
Drugi 43 45,7 
SKUPAJ 94 100 
 
54,3 % anketirancev je bilo študentov prvega letnika in 45,7 % drugega letnika.  
 
 
Kdo vam je uredil praktično izobraževanje v organizaciji? 
 
Možnosti Število 

anketirancev 
% 

1. sam/a 47 50,0 

2. šola 46 48,9 

3. drugo 1 1,1 

SKUPAJ 94 100,0 
 
Kar 50 % anketirancev si praktično izobraževanje v organizaciji uredijo sami, 48,9 % pa jim 
praktično izobraževanja uredi šola.  
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V kakšni meri ste organizacijo, kjer boste opravljali praktično izobraževanje, že 
poznali? 
 
Možnosti Število 

anketirancev 
% 

1. organizacije nisem poznal/a 11 11,7 

2. imel/a sem nekaj informacij o 
organizaciji 

49 
52,1 

3. organizacijo sem dobro poznala 34 36,2 

SKUPAJ 94 100,0 
 
34 anketirancev (36,2 %) so dobro poznali organizacijo, kjer bodo opravljali praktično 
izobraževanje, 49 anketirancev (52,1 %) je imelo nekaj informacij o organizaciji in 11 
anketirancev (11,7 %) organizacije niso poznali.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Možnosti 

2014 
% 

1. organizacije nisem 
poznal/a 11,7 

2. imel/a sem nekaj 
informacij o 
organizaciji 52,1 

3. organizacijo sem 
dobro poznala 36,2 

SKUPAJ 100,0 
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Napišite, kaj je bilo dobro, pozitivno: 

• Organizacija prakse po svojih željah 

• Dober kolektiv na praksi 

• Delovno okolje brez stresa 

• Pridobljena nova znanja 

• Delo s stroji, konji 

• Dobri mentorji 

Napišite, kaj je bilo pomanjkljivo, slabo: 

• Preveč obveznih ur na šoli 

• Obrabljeni stroji 

• Na gostišču se zaposleni med seboj ne razumejo 

• Občasna neorganiziranost prakse 

• Ponavljanje enega in istega dela 

• Neprimerna praksa smeri izobraževanja (naravovarstvo) 

Kaj sporočate šoli – organizatorju prakse: 

• Boljša organizacija in pomoč pri pripravi ljudi in nalog 

• Več komunikacije med zaposlenimi 

• Delitev ur 50 obveznih na šoli in 350 pri delodajalcu 

• Več navodil, načrt dela, sodelovanje z mentorji, vnaprej pripravljen plan dela, več 
organizacije, večkratni obhodi na učnih poteh, predlogi izboljšav učnih poti 
(naravovaarstvo) 

Kaj sporočate MIC-u: 

• Več odgovornosti za študente 

• Boljša organizacija gostišča 

• Da se ne mešajo dijaki in študentje, zaradi gneče se težje dela 

• Več komunikacije med vodjo, delavci gostišča in študenti 

• Skupen plan dela 

• Plačana praksa (simbolično npr. 1 €/uro ali nadomestilo za prevoz) 

Kaj sporočate drugim delodajalcem: 

• Več sodelovanja 

• Še nadaljujte s sistemom dela, da vodja dela neposredno s študentom 

Kaj bi morali narediti sami: 

• Lahko bi počrpal več teoretičnega znanja za lažje delo v praksi 

•  Več samoiniciativnosti, več volje na vajah  
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6.3 ANKETA ZA DIPLOMANTE   
 
Anketo za diplomante diplomanti izpolnjujejo tik pred diplomiranjem v sklopu urejanja 
potrebne dokumentacije pred opravljanjem ustnega zagovora diplomske naloge. 
 
Ankete za diplomante so bile posredovane vsem študentom Višje strokovne šole, ki so 
diplomirali v študijskih letih 2013/2014. 
 
Rezultate smo analizirali. Diplomanti so rešili 21 anketnih vprašalnikov. 
 
Spol 

Spol Število 
anketirancev 

% 

Moški 4 19 
Ženski 17 81 
SKUPAJ 21 100,0 
 
Anketo je izpolnilo 21 diplomantov, od tega 4 moški (19 %) in 17 žensk (81 %). 
 
Status 

Status Število 
anketirancev 

% 

Zaposlen/a 6 28,6 
Brez zaposlitve 11 52,4 
Nadaljujem s študijem 4 19 
SKUPAJ 21 100 
 
6 diplomantov (28,6 %) je zaposlenih, 11 diplomantov (52,4 %) je brez zaposlitve in 4 
diplomanti (19 %) nadaljujejo s študijem. 
 
Program 

Program študija Število 
anketirancev 

% 

Upravljanje podeželja in krajine 8 38,1 
Gostinstvo in turizem 6 28,6 
Naravovarstvo 7 33,3 
SKUPAJ 21 100 
 
Diplomiralo je 8 (38,1 %) študentov iz programa Upravljanje podeželja in krajine, 6 (28,6 %) 
študentov iz programa Gostinstvo in turizem, 7 (33,3 %) študentov iz programa 
Naravovarstvo. 
 
Kraj študija vseh anketirancev je Novo mesto.  
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Način študija 
 

Način študija Število 
anketirancev 

% 

Redni 17 81 
Izredni 4 19 
SKUPAJ 21 100 
 
17 (81 %) diplomantov je študiralo po rednem programu in 4 (19 %) diplomanti po izrednem 
programu študija. 
 

7 ŠTUDIJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 
 
Kje ste dobili največ informacij o študiju na naši šoli? 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

Od študentov oz. diplomantov višje strokovne 
šole 

1 4,8 

Od prijateljev, sošolcev, sodelavcev 2 9,5 
Od predavateljev oz. zaposlenih na višji 
strokovni šoli 

4 19 

Od učiteljev, svetovalnih delavcev oz. 
zaposlenih na srednji šoli 

1 4,8 

Iz razpisa za vpis v višje šole 7 33,3 
Na Zavodu za zaposlovanje 0 0 
S pomočjo interneta 6 28,6 
Skupaj 21 100 
 
Največ informacij so diplomiranci o študiju na naši šoli dobili iz razpisa za vpis v višje šole  
(33,3 %) in s pomočjo interneta (28,6 %),  od predavateljev oz. zaposlenih na višji strokovni 
šoli (19 %), od učiteljev, svetovalnih delavcev oz. zaposlenih na srednji šoli (4,8 %), 
prijateljev, sošolcev, sodelavcev (9,5 %) in na Zavodu za zaposlovanje ni nihče pridobil 
informacij. 

Iz medijev (katerih): internet, TV, lokalni časopis (Posavski obzornik), spletna stran šole 

Informacije – drugo: internet, ankete, spletna stran šole.  
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Kdo ali kaj je imel največji vpliv na vašo odločitev za študij na višji strokovni šoli? 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

Študenti oz. diplomanti višje strokovne šole 0 0 
Prijatelji, sošolci, sodelavci 6 28,6 
Starši 5 23,8 
Predavatelji in zaposleni na višji strokovni šoli 3 14,3 
Učitelji, svetovalni delavci oz. zaposleni na 
srednji šoli 0 

0 

Mediji 3 14,3 
Informacije o možnosti zaposlitve 4 19 
Skupaj 21 100 
 
Največji vpliv na odločitev za študij na višji strokovni šoli so bile v 28,6 % prijatelji, sošolci 
in sodelavci, na drugem mestu so bili z 23,8 % starši, na tretjem mestu so informacije o 
možnosti zaposlitve z 19 % ter na skupnem četrtem mestu z 14,3 % so predavatelji in 
zaposleni na VSŠ ter mediji. Učitelji, svetovalni delavci oz. zaposleni na srednji šoli so na 
zadnjem mestu z 0 % vplivom na njihovo odločitev za študij na VSŠ. 
 

Vpliv – drugo:  

• Ker nisem bil sprejet na željeno fakulteto, se mi je zdel program zanimiv v okviru mojih 
interesov.  

• Ljubezen do živali. 

• Lokacija. 

• Študijski program. 

Ali bi svojim prijateljem/sodelavcem/otrokom svetovali študij na naši višji strokovni 
šoli? 

Spol Število 
anketirancev 

% 

DA 18 85,7 
NE 3 14,3 
SKUPAJ 21 100,0 
 
Anketiranci bi v 85,7 % prijateljem, sodelavcem, otrokom svetovali študij na naši višji 
strokovni šoli, 14,3 % pa ne.  
 

Utemeljitev 
• Ker ima veliko praktičnega izobraževanja, ki je danes bolj pomembno kot sama teorija. 

• Da zaradi nekaterih res dobrih predmetov.  

• Strokovnost.  

• Predavanja so zanimiva, poučna in zanimiva.  

• Premalo možnosti za zaposlitev. 

• Lepa lokacija, veliko parkirnih mest.  

• Velik poudarek na praktičnih vsebinah. 
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Kako ste bili zadovoljni s študijem na naši višji strokovni šoli? 
Z izvedbo študijskega programa. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 0 0  
2. Nisem zadovoljen/na 0 0  
3. Delno sem zadovoljen/na 
strinjam 

7 33,3  

4. Sem zadovoljen/na 11 52,4  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

3 14,3  

SKUPAJ 21 100 3,81 
 
3 anketiranci (14,3 %) je popolnoma zadovoljnih z izvedbo študijskega programa, 11  
anketirancev (52,4 %) je zadovoljnih in 7 anketirancev (33,3 %) je delno zadovoljnih s 
študijem na VSŠ oz z izvedbo študijskega programa. Aritmetična sredina znaša 3,81. 
 
Z delom in odnosom predavateljev. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 0 0  
2. Nisem zadovoljen/na 0 0  
3. Delno sem zadovoljen/na 
strinjam 

3 14,3  

4. Sem zadovoljen/na 11 52,4  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

7 33,3  

SKUPAJ 21 100 4,19 
 
7 anketirancev (33,3 %) je popolnoma zadovoljnih z delom in odnosom predavateljev, 11  
anketirancev (52,4 %) je zadovoljnih in 3 anketiranci so delno zadovoljni. Aritmetična sredina 
je povprečna vrednost in znaša 4,19. 
 
Z delom in odnosom ostalih zaposlenih na šoli. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 0 0  
2. Nisem zadovoljen/na 0 0  
3. Delno sem zadovoljen/na 
strinjam 

4 19  

4. Sem zadovoljen/na 10 47,6  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

7 33,3  

SKUPAJ 21 100,0 4,14 
 
7 anketirancev (33,3 %) je popolnoma zadovoljnih z delom in odnosom ostalih zaposlenih na 
šoli, 10  anketirancev (47,6 %) je zadovoljnih, 4 pa delno zadovoljni. Aritmetična sredina 
znaša 4,14. 
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S pridobljenim znanjem, veščinami/kompetencami. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 0 0  
2. Nisem zadovoljen/na 1 4,8  
3. Delno sem zadovoljen/na 
strinjam 

5 23,8  

4. Sem zadovoljen/na 11 52,4  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

4 19  

SKUPAJ 21 100 3,86 
 
4 anketiranci (19 %) so popolnoma zadovoljni s pridobljenim znanjem, 
veščinami/kompetencami, 11  anketirancev (52,4 %) je zadovoljnih, 5 anketirancev (23,8 %) 
je delno zadovoljnih s trditvijo in 1 anketiranec pa ni zadovoljen s pridobljenim znanjem, 
veščinami/kompetencami. Aritmetična sredina znaša 3,86. 
 
Z izvedbo izpitov. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 0 0  
2. Nisem zadovoljen/na 0 0  
3. Delno sem zadovoljen/na 
strinjam 

2 9,5  

4. Sem zadovoljen/na 11 52,4  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

8 38,1  

SKUPAJ 21 100,0 4,29 
 
8 anketirancev (38,1 %) je popolnoma zadovoljnih z izvedbo izpitov, 11  anketirancev (52,4 
%) je zadovoljnih in 2 anketiranca (9,5 %) sta delno zadovoljna s trditvijo. Aritmetična 
sredina znaša 4,29. 
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Z mentorstvom pri diplomi. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 0 0  
2. Nisem zadovoljen/na 0 0  
3. Delno sem zadovoljen/na 
strinjam 

0 0  

4. Sem zadovoljen/na 5 23,8  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

16 76,2  

SKUPAJ 21 100 4,76 
 
16 anketirancev (76,2 %) je popolnoma zadovoljnih z mentorstvom pri diplomi, 5 
anketirancev pa je zadovoljnih z mentorstvom pri diplomi. Aritmetična sredina znaša 4,76. 
 
Z informacijsko podporo študiju. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 0 0  
2. Nisem zadovoljen/na 1 4,8  
3. Delno sem zadovoljen/na 
strinjam 

7 33,3  

4. Sem zadovoljen/na 6 28,6  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

7 33,3  

SKUPAJ 21 100 3,90 
 
7 anketirancev (33,3 %) je popolnoma zadovoljnih z informacijsko podporo študiju, 6  
anketirancev (28,6 %) je zadovoljnih, 7 anketirancev (33,3 %) je delno zadovoljnih in 1 
anketiranec ni zadovoljen z informacijsko podporo študiju. Aritmetična sredina znaša 3,90. 
 
Z izpolnitvijo pričakovanj glede študija. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 2 9,5  
2. Nisem zadovoljen/na 0 0,0  
3. Delno sem zadovoljen/na 
strinjam 

4 19  

4. Sem zadovoljen/na 12 57,2  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

3 14,3  

SKUPAJ 21 100 3,67 
 
3 anketiranci (14,3 %) je popolnoma zadovoljnih z izpolnitvijo pričakovanj glede študija,  12  
anketirancev  (57,2 %) je zadovoljnih, 4 anketiranci (19 %) je delno zadovoljen s trditvijo in 2 
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anketiranca sploh nista zadovoljna z izpolnitvijo pričakovanj glede študija. Aritmetična 
sredina znaša 3,67. 
 
S študijem v celoti. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 0 0  
2. Nisem zadovoljen/na 0 0  
3. Delno sem zadovoljen/na 
strinjam 

8 38,1  

4. Sem zadovoljen/na 9 42,9  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

4 19  

SKUPAJ 21 100 3,81 
 
4 anketiranci (19 %) je popolnoma zadovoljnih s študijem v celoti,  9  anketirancev (42,9 %) 
je zadovoljnih, 8 pa delno zadovoljnih s študijem v celoti. Aritmetična sredina znaša 3,81. 
 
Trditve Aritmetična 

sredina 

1. Z izvedbo študijskega programa. 3,81 
2. Z delom in odnosom predavateljev. 4,19 
3. Z delom in odnosom ostalih zaposlenih na šoli. 4,14 
4. S pridobljenim znanjem, veščinami/kompetencami. 3,86 
5. Z izvedbo izpitov. 4,29 
6. Z mentorstvom pri diplomi. 4,76 
7. Z informacijsko podporo študiju. 3,90 
8. Z izpolnitvijo pričakovanj glede študija. 3,67 
9. S študijem v celoti. 3,81 
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Ocenjujemo, da so diplomanti zadovoljni s študijem na šoli, saj so aritmetične sredine nad 3,6 
in sicer od 3,67 do 4,76. 

Zadovoljstvo - drugo 
• Poučevanje predavateljev in njihov odnos do študentov 

• Sodelovanje s predavatelji 

• Omogočanje učenja s praktičnim delom na veliko različnih področjih, kar mi povečuje 
kompetence in bogati izkušnje.  

Kaj je bila za vas najpomembnejša pridobitev študija na naši višji strokovni šoli? 
• Višja stopnja izobrazbe 

• Znanje 

• Splošna razgledanost in kritično razmišljanje 

• Uporaba pridobljenega strokovnega znanja v praksi 

• Praktično izobraževanje na šoli 

• Projekt, ki je združeval praktično izobraževanje in diplomsko nalogo. 

• Znanja iz področja konjereje, jahanja, vinarstva, turizma na podeželju, gozdarstva, predelava 
mesnin.  

Kaj ste pridobili s študijem na višji strokovni šoli? 
Teoretično strokovno znanje. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 0 0  
3. Delno se strinjam 5 23,8  
4. Precej se strinjam 10 47,6  
5. Popolnoma se strinjam 6 28,6  
SKUPAJ 21 100 4,05 
 
6 anketirancev (28,6 %) se popolnoma strinja, da so pridobili teoretično strokovno znanje, 10 
anketirancev (47,6 %) se precej strinja in 5 anketirancev (23,8 %) se delno strinja s trditvijo. 
Aritmetična sredina znaša 4,05. 
 
Sposobnost uporabe znanja v praksi. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 0 0  
3. Delno se strinjam 8 38,1  
4. Precej se strinjam 1 4,8  
5. Popolnoma se strinjam 12 57,1  
SKUPAJ 21 100 4,19 
 
12 anketirancev (57,1 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost uporabe znanja v 
praksi, 1 anketiranec (4,8 %) se precej strinja in 8 anketirancev (38,1 %) se delno strinja s 
trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,19.  
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Sodelovanje v skupini, timu. 
Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 
% Aritmetična 

sredina 
1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 0 0  
3. Delno se strinjam 8 38,1  
4. Precej se strinjam 4 19  
5. Popolnoma se strinjam 9 42,9  
SKUPAJ 21 100 4,05 
 
9 anketirancev (42,9 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sodelovanje v timu, skupini, 4  
anketirancev (19 %) se precej strinja in 8 anketirancev (38,1 %) se delno strinjajo s trditvijo. 
Aritmetična sredina znaša 4,05.  
 
Socialne spretnosti (spretnost vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov v delovnem 
okolju, uspešno komuniciranje, reševanje konfliktov). 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 1 5  
3. Delno se strinjam 5 25  
4. Precej se strinjam 9 45  
5. Popolnoma se strinjam 5 25  
SKUPAJ 20 100,0 3,90 
 
5 anketirancev (25 %) se popolnoma strinja, da so pridobili socialne spretnosti, 9  
anketirancev (45 %) se precej strinja, 5 anketirancev (25 %) se delno strinja s trditvijo, 1 
anketiranec (5 %) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,90.  
 
Sposobnost vrednotenja lastnega dela. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 0 0  
3. Delno se strinjam 3 14,3  
4. Precej se strinjam 10 47,6  
5. Popolnoma se strinjam 8 38,1  
SKUPAJ 21 100,0 4,24 
 
8 anketirancev (38,1 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost vrednotenja lastnega 
dela, 10 anketirancev (47,6 %) se precej strinja in 3 anketiranci (14,3 %) se delno strinjajo s 
trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,24.  
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Podjetnost in samoiniciativnost. 
Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 
% Aritmetična 

sredina 
1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 0 0  
3. Delno se strinjam 9 42,9  
4. Precej se strinjam 10 47,6  
5. Popolnoma se strinjam 2 9,5  
SKUPAJ 21 100 3,67 
 
2 anketiranca (9,5 %) se popolnoma strinja, da so pridobili podjetnost in samoiniciativnost, 10  
anketirancev (47,6 %) se precej strinja in 9 anketirancev (42,9 %) se delno strinja s trditvijo. 
Aritmetična sredina znaša 3,67.  
 
Prilagodljivost. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 0 0  
3. Delno se strinjam 3 14,3  
4. Precej se strinjam 9 42,9  
5. Popolnoma se strinjam 9 42,9  
SKUPAJ 21 100,0 4,29 
 
9 anketirancev (42,9 %) se popolnoma strinja, da so pridobili prilagodljivost, 9  anketirancev 
(42,9 %) se precej strinja in 3 anketiranci (14,3 %) se delno strinjajo s trditvijo. Aritmetična 
sredina znaša 4,29.  
 
Spretnost za organizacijo lastnega dela in časa. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 1 5  
3. Delno se strinjam 4 20  
4. Precej se strinjam 8 40  
5. Popolnoma se strinjam 7 35  
SKUPAJ 20 100 4,05 
 
7 anketirancev (35 %) se popolnoma strinja, da so pridobili spretnost za organizacijo lastnega 
dela in časa, 8 anketirancev (40  %) se precej strinja, 4 anketiranci (17,2 %) se delno strinja s 
trditvijo ter 1 anketiranec (5 %) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,05. 
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Spretnost vodenja. 
Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 
% Aritmetična 

sredina 
1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 1 4,8  
3. Delno se strinjam 8 38,1  
4. Precej se strinjam 5 23,8  
5. Popolnoma se strinjam 7 33,3  
SKUPAJ 21 100 3,86 
 
7 anketirancev (33,3 %) se popolnoma strinja, da so pridobili spretnost vodenja, 5  
anketirancev (23,8 %) se precej strinja, 8 anketirancev (38,1 %) se delno strinja s trditvijo in 1 
anketiranec (4,8 %) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,86.  
 
Znanje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 2 10  
3. Delno se strinjam 6 30  
4. Precej se strinjam 7 35  
5. Popolnoma se strinjam 5 25  
SKUPAJ 20 100 3,75 
 
5 anketirancev (25 %) se popolnoma strinja, da so pridobili znanje uporabe sodobne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, 7 anketirancev (35 %) se precej strinja, 6 
anketirancev (30 %) se delno strinja in 2 anketiranca (10 %) se ne strinjata s trditvijo. 
Aritmetična sredina znaša 3,75.  
 
Sposobnost analize in sinteze. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 3 15  
3. Delno se strinjam 9 45  
4. Precej se strinjam 4 20  
5. Popolnoma se strinjam 4 20  
SKUPAJ 20 100 3,45 
 
4 anketiranci (20 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost analize in sinteze, 4  
anketiranci (20 %) se precej strinja, 9 anketirancev (45 %) se delno strinja s trditvijo ter 3 
anketiranci se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,45. 
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Pisno in ustno komuniciranje. 
Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 
% Aritmetična 

sredina 
1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 1 4,8  
3. Delno se strinjam 7 33,3  
4. Precej se strinjam 6 28,6  
5. Popolnoma se strinjam 7 33,3  
SKUPAJ 21 100 3,90 
 
7 anketirancev (33,3 %) se popolnoma strinja, da so pridobili pisno in ustno komuniciranje, 6  
anketirancev (28,6 %) se precej strinja, 7 anketirancev (33,3 %) se delno strinjata s trditvijo in 
1 anketiranec (4,8 %) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,90.  
 
Znanje sporazumevanja v tujem jeziku. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 1 5  
2. Se ne strinjam 3 15  
3. Delno se strinjam 8 40  
4. Precej se strinjam 7 35  
5. Popolnoma se strinjam 1 5  
SKUPAJ 20 100 3,2 
 
1 anketiranec (5 %) se popolnoma strinja, da so pridobili znanje sporazumevanja v tujem 
jeziku, 7 anketirancev (35 %) se precej strinja, 8 anketirancev (40 %) se delno strinja, 3 
anketiranci (15 %) se ne strinjajo s  trditvijo in 1 anketiranec (5 %) se sploh ne strinja s 
trditvijo.  Aritmetična sredina znaša 3,20.  
 
Sposobnost raziskovanja. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 2 9,5  
3. Delno se strinjam 7 33,3  
4. Precej se strinjam 5 23,8  
5. Popolnoma se strinjam 7 33,3  
SKUPAJ 21 100,0 3,81 
 
7 anketirancev (33,3 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost raziskovanja, 5  
anketirancev (23,8 %) se precej strinja, 7 anketirancev (33,3 %) se delno strinja in 2 
anketiranca (9,5 %) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,81.  
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Sposobnost pridobivanja in obdelave informacij iz različnih virov. 
Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 
% Aritmetična 

sredina 
1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 2 9,5  
3. Delno se strinjam 5 23,8  
4. Precej se strinjam 6 28,6  
5. Popolnoma se strinjam 8 38,1  
SKUPAJ 21 100 3,95 
 
8 anketirancev (38,1 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost pridobivanja in 
obdelave informacij iz različnih virov, 6  anketirancev (28,6 %) se precej strinja, 5 
anketirancev (23,8 %) se delno strinja s trditvijo in 2 anketiranca se ne strinjata s trditvijo. 
Aritmetična sredina znaša 3,95.  
 
Sposobnost učenja. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 3 14,3  
3. Delno se strinjam 5 23,8  
4. Precej se strinjam 7 33,3  
5. Popolnoma se strinjam 6 28,6  
SKUPAJ 21 100,0 3,76 
 
6 anketirancev (28,6 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost učenja, 7 
anketirancev (33,3 %) se precej strinja, 5 anketirancev (23,8 %) se delno strinja s trditvijo in 3 
anketiranci (14,3 %) se ne strinjajo s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,76. 
 
Sposobnost odločanja. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 2 10  
3. Delno se strinjam 3 15  
4. Precej se strinjam 6 30  
5. Popolnoma se strinjam 9 45  
SKUPAJ 20 100 4,10 
 
9 anketirancev (45 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost odločanja, 6  
anketirancev (30,0 %) se precej strinja, 3 anketiranci (15 %) se delno strinjajo s trditvijo in 2 
anketiranca (10 %) se ne strinjata s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,10.  
 
 
 
 
 
 



Samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole na Grmu Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola  za 
študijsko leto 2013/14 

 

41 
 

Inovativnost. 
Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 
% Aritmetična 

sredina 
1. Sploh se ne strinjam 1 5  
2. Se ne strinjam 1 5  
3. Delno se strinjam 7 35  
4. Precej se strinjam 7 35  
5. Popolnoma se strinjam 4 20  
SKUPAJ 20 100,0 3,60 
 
4 anketiranci (20 %) se popolnoma strinja, da so pridobili inovativnost, 7  anketirancev (35 
%) se precej strinjajo, 7 anketirancev (35 %) se delno strinjata s trditvijo, 1 anketiranec (5 %) 
se ne strinja s trditvijo ter 1 anketiranec (5 %) se sploh ne strinja. Aritmetična sredina znaša 
3,60.  
 
Trditve Aritmetična 

sredina 

1. Teoretično strokovno znanje. 4,05 
2. Sposobnost uporabe znanja v praksi. 4,19 
3. Sodelovanje v skupini, timu. 4,05 
4. Socialne spretnosti (spretnost vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov v 
delovnem okolju, uspešno komuniciranje, reševanje konfliktov). 

3,90 

5. Sposobnost vrednotenja lastnega dela. 4,24 
6. Podjetnost in samoiniciativnost. 3,67 
7. Prilagodljivost. 4,29 
8. Spretnost za organizacijo dela in časa. 4,05 
9. Spretnost vodenja. 3,86 
10. Znanje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije.  3,75 
11. Spretnost analize in sinteze. 3,45 
12. Pisno in ustno komuniciranje. 3,90 
13. Znanje sporazumevanja v tujem jeziku. 3,20 
14. Sposobnost raziskovanja. 3,81 
15. Sposobnost pridobivanja in obdelave informacij iz različnih virov. 3,95 
16. Sposobnost učenja. 3,76 
17. Sposobnost odločanja. 4,10 
18. Inovativnost. 3,60 
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Ocenjujemo, da so diplomanti pri študiju pridobili ustrezne kompetence, katere želimo v 
nadaljnjih letih nadgrajevati. 
 

Kaj je, po vašem mnenju, glavna prednost (pozitivna lastnost) študija na naši višji 
strokovni šoli? 

• Večja možnost zaposlitve 

• Praktično izobraževanja 

• Bližina doma 

• Uporabna vrednost 

• Opravljanje prakse na sami šoli 

• Lokacija 

• Sodelovanje predavateljev, dijakov, učiteljev, študentov.  

• Primerni pogoji za študij. 

• Prijetno in prijazno vzdušje predavateljev in drugih uslužbencev. 

• Tematske ekskurzije 

• Spodbujanje inovativnosti 

• Veliko ur praktičnega dela. 

Kaj je, po vašem mnenju, glavna slabost študija na naši višji strokovni šoli? 
 

• Slaba organizacija pri izvajanju praktičnega pouka (konjereja) 

• Prelaganje odgovornosti vodilnih oseb na druge (vodja gostišča, tudi njegov odnos je bil 
precej neprofesionalen) 

• Premalo prakse v zvezi s fitofarmacijo 

• Inženir naravovarstva ni zaposljiv kader oz. okolje ne daje dovolj možnosti za delo v poklicu 

• Nepravočasno popravljeni izpiti 

• Razdrobljena predavanja čez cel dan 

• Izvajanje obveznega praktičnega izobraževanja 

• V naravovarstvenem programu je bilo veliko predavanj povezanih s kmetijstvom, kar ni 
narobe, vendar so bila kmetijska področja predstavljena vsiljeno in ne v konkretni povezavi z 
naravovorstvom. 

4,05
4,19

4,05
3,9

4,24

3,67

4,29

4,05
3,86

3,75

3,45

3,9

3,2

3,81
3,95

3,76

4,1

3,6
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• Vnaprejšnja napoved strokovnih ekskurzij (vsaj 14 dni) 

 
Kako bi po zaključenem študiju še sodelovali z našo šolo: 

• Ohranitev stikov s šolo 

• projekti 

Udeležba na seminarjih in delavnicah iz strokovnega področja 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 18 90 
2. Ne 2 10 
SKUPAJ 20 100,0 
 
18 anketirancev (90 %) bi se udeležili seminarjev in delavnic iz strokovnega področja, 2 
anketiranca (10 %) pa se za udeležbo ne bi odločila.  
 
Udeležba na seminarjih in delavnicah za osebno rast, tečajih tujih jezikov… 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 12 70,6 
2. Ne 5 29,4 
SKUPAJ 17 100,0 
 
12 anketirancev (70,60 %) bi se udeležili seminarjev in delavnic za osebno rast, tečajev tujih 
jezikov, 5 anketirancev (29,4 %) pa se za udeležbo ne bi odločili.  
 
Nadaljevanje šolanja na visoki strokovni šoli ( če šola izvaja/bo izvajala visokošolski 
program). 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 10 52,6 
2. Ne 9 47,4 
SKUPAJ 19 100,0 
 
10 anketirancev (52,6 %) bi nadaljevali šolanje, če bi šola izvajala visokošolski program in 9 
anketirancev (47,4 %) pa se za nadaljnje šolanje ne bi odločili.  
 
 
 
 
 
 
Kot gost/ja predavatelj/ica 
 

Možnosti Število % 
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anketirancev 
1. Da 9 52,9 
2. Ne 8 47,1 
SKUPAJ 17 100,0 
 
9 anketirancev (52,9 %) bi bilo pripravljenih kot gost/ja predavatelj/ica priti na šolo in 8 
anketirancev (47,1 %) pa se za to ne bi odločili.  
 
Kot mentor/ica praktičnega izobraževanja ali mentor/ica diplomskih nalog. 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 13 68,4 
2. Ne 6 31,6 
SKUPAJ 19 100,0 
 
13 anketirancev (68,4 %) bi bilo pripravljenih sodelovati kot mentor/ica praktičnega 
izobraževanja ali mentor/ica diplomskih nalog, 6  anketirancev (31,6 %) pa se za sodelovanje 
ne bi odločili.  
 
Uporaba svetovalnih storitev kariernega centra. 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 8 53,3 
2. Ne 7 46,7 
SKUPAJ 15 100,0 
 
8 anketirancev (53,3 %) bi uporabljali svetovalne storitve kariernega centra, 7 anketirancev 
(46,7 %) pa ne bi uporabljali te storitve.  
 
Vključitev v klub diplomantov. 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 12 70,5 
2. Ne 5 29,5 
SKUPAJ 17 100,0 
 
12 anketirancev (70,5 %) bi se vključilo v klub diplomantov, 5 anketirancev (29,5 %) pa se ne 
bi vključilo.  
 
 
 
 
Ali ste/boste po zaključenem študiju na višji strokovni šoli nadaljevali s formalnim 
izobraževanjem. 
 

Možnosti Število % 
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anketirancev 
1. Da 8 38,1 
2. Ne 13 61,9 
SKUPAJ 21 100,0 
 
8 anketirancev (38,1 %) bi po zaključenem študiju na višji strokovni šoli nadaljevali s 
formalnim izobraževanjem, 13 anketirancev (61,9 %) pa ne bi nadaljevali formalnega 
izobraževanja. 
 

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, vpišite ime šole. 

• Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 

• Šolski center Novo mesto 

• Izobražujem se na Fakulteti za turizem 

Kaj nam predlagate za izboljšanje študija na naši višji strokovni šoli? 
 

• Boljša organizacija praktičnega izobraževanja 

• Spoznavanje ostalih gostinsko turističnih del (ne le delo za točilnim pultom in priprava hrane 
v kuhinji) 

• Večja pozornost mentorjev študentom, spodbude, pohvale, minimalno denarno nagrajevanje 

• Več praktičnega pouka pri drugih organizacijah  

• Predavanje za redne študente le v dopoldanskem času 

• Več praktično naravovarstvenih vsebin, več zunanjih predavateljev z izkušnjami iz področja 
naravovarstva 

• Ustrezno vodenje pri opravilih, ki jih opravljan prvič 

 
PODATKI O ZAPOSLITVI 
 
Kakšen je bil vaš zaposlitveni status med študijem? 
 

Trditve Število 
anketirancev 

% 

1. Zaposlitev v istem podjetju kot 
sedaj 

2 9,5 

2. Zaposlitev v drugem podjetju kot 
sedaj 

0 0 

3. Opravljanje dela preko študentskega 
servisa 

13 61,9 

4. Opravljanje pogodbenega dela 2 9,5 
5. Samozaposlitev 0 0 
6. Nisem opravljal/a dela oz. bil/a 
zaposlen/a 

4 19 

SKUPAJ 21 100,0 
13 anketirancev (61,9 %) je med študijem opravljalo dela preko študentskega servisa, 4 
anketiranci oz. 19 % ni opravljalo nobenega dela oz. niso bili zaposleni. 2 anketiranca oz. 9,5 
% so bili zaposleni v istem podjetju kot sedaj. Noben anketiranec ni bil zaposlen v drugem 
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podjetju in 2 anketiranca oz. 9,5 % sta opravljala pogodbeno delo ter noben anketiranec ni 
samozaposlen. 
 
Kako hitro ste/boste začeli iskati zaposlitev po zaključenem študiju? 
  

Trditve Število 
anketirancev 

% 

1. Že pred zaključkom študija 6 28,6 
2. Med opravljanjem obveznega 
praktičnega izobraževanja 

2 9,5 

3. Takoj po diplomi 8 38,1 
4. Nekaj mesecev po diplomi 2 9,5 
5. Nisem iskal/a, ker sem zaposlena 3 14,3 
SKUPAJ 21 100,0 
 
8 anketirancev (38,1 %) bo takoj po diplomi začelo iskati zaposlitev,  3 anketiranci oz. 14,3 %  
ni iskalo, ker so bili že zaposleni, 6 anketirancev (28,6 %)  je že pred zaključkom študija 
začelo iskati zaposlitev, 2 anketiranca oz. 9,5 %  sta zaposlitev iskala že med opravljanjem 
obveznega praktičnega izobraževanja  in 2 anketiranca (9,5 %) pa nekaj mesecev po diplomi. 
 

8 SODELOVANJE Z MENTORJI-DELODAJALCI 
 
Predavatelji/ce-organizatorji/ke praktičnega izobraževanja kontinuirano sodelujejo z mentorji 
v podjetjih na različne načine. Najpogosteje komunikacija poteka po telefonu, po elektronski 
pošti ter osebno.  
 

9 UGOTOVITVE, NESKLADNOSTI IN PRIPOROČILA PO  IZVEDBI NOTRANJIH 
PRESOJ 
 
Na Grmu Novo mesto –center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola deluje 5 notranjih 
presojevalcev. Notranje presoje so bile izvedene na osnovi načrta notranjih presoj in sicer v 
mesecu decembru 2014. Presojani so bili: referat in 1 notranji predavatelj. Ugotovitve 
notranjih presoj so sledeče: 

1.12.2014 – predavateljica za predmet Treniranje konj in učenje jahanja (Barbara 
Turk) 
Notranji presojevalki: dr. Mateja Colarič Bajc in Angelca Hrovat 
 
Predavateljica pozna poslanstvo, vizijo in vrednote šole (odnos in spoštovanje do zemlje, 
kulturne in naravne dediščine). Ob presoji je imela omenjene dokumente pri sebi. Z referatom 
ustrezno sodeluje pri načrtovanju izvedbe predmeta, sestavi urnika in se dogovarja za izpitne 
roke z referatom na različne načine – osebno, po elektronski pošti in tudi telefonsko. S 
študenti komunicira po različnih kanalih, in sicer osebno, po elektronski pošti in telefonsko. 
Ima govorilne ure po dogovoru s študenti. Zadovoljstvo študentov spremlja preko ankete in s 
pogovori ob predavanjih in vajah. Zunanja komunikacija poteka ustrezno z namenom 
organizacije različnih ekskurzij, predvsem po telefonu in elektronski pošti ob predhodnem 
soglasju ravnateljice. Predavateljica na začetku študijskega leta pošlje ravnateljici izvedbeni 
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letni delovni načrt in na koncu poročilo o delu. Način dela je predvsem izvedba predavanj v 
predavalnici in tudi na terenu. Uporablja potrjen učbenik, ki ga je pripravila v sklopu projekta 
Impletum in računalniške predstavitve. Pritožb do sedaj še ni imela, nesoglasja pa rešuje 
sproti. V sklopu predmeta izvaja medpredmetne povezave s predmetoma Gospodarjenje v 
živinoreji in Zdravstveno varstvo domačih živali. Vključuje se v razvojne projekte na VSŠ in 
tudi išče ter pripravlja nove mednarodne projekte. Predavateljica pozna zakone in obstoječe 
pravilnike, spremlja novosti. Izvedbeni kurikul vpeljuje v dejansko izvedbo. Ob prvem 
srečanju s študenti preveri njihov interes in obstoječo situacijo, nato prilagodi IK potrebam, 
poleg pa o tem obvesti tudi ravnateljico. Kljub spremembam obdela vso tematiko kurikula. 
Predavateljica je aktivna članica Združenja rejcev lipicancev, kjer je izvoljena v izvršni odbor, 
in tudi Slovenskega združenja rejcev ponijev. Obiskuje različna izobraževanje (Psihologija 
konj v izvedbi Zavoda Nazaj na konja), spremlja slovensko (Revija o konjih) in tujo (Your 
Horse) literaturo ter kupuje knjige v slovenskem in tujem jeziku (angleščina, nemščina). 
Udeležuje se razstav ponijev v Sloveniji in Avstriji z lastnimi živalmi, kjer tudi dobiva 
nagrade (prva mesta). Predavateljica obvladuje dokumentacijo. Za študente ima učbenik in 
računalniške predstavitve, ki jih vsako leto posodablja. Dokumentacijo zunanjega izvora 
posreduje zainteresiranim študentom in sodelavcem. Arhiv dokumentacije ima v svojem 
kabinetu oziroma zbornici VSŠ. Ocene izpitov zaključuje v predvidenem času in posreduje v 
knjiženje referatu. 

 
5.12.2014 – referentka Višje strokovne šole (Irma Svetec Hudoklin) 
Notranji presojevalki: dr. Mateja Colarič Bajc in Angelca Hrovat 
 
Referentka pri svojem delu pozna poslanstvo, vizijo in vrednote ter se trudi za izpolnjevanje 
navedenega. Pri razgovoru zlasti poudari ohranjanje podeželja. S študenti komunicira preko 
elektronske pošte, preko aplikacije Evidenca, telefonsko, ustno v času uradnih ur, oglasne 
deske v avli ob referatu VSŠ. Bodoče in obstoječe študente seznanja s promocijo po šolah, ob 
informativnih dnevih, kariernih dnevih za dijake in posebej za študente, s študenti ima 
individualne sestanke ter skupni sestanek z ravnateljico in študenti za izbirne predmete. VSŠ 
promovira tudi preko Fax vpisnika, Informative, Posavskega obzornika, Vašega kanala, 
Mesečnika, priloge Kmečkega glasa – Biotehniške šole se predstavijo, Eko dežele, spletne 
strani šole. Anketo izvede enkrat letno, sicer pa meri zadovoljstvo študentov s pogovori ob 
uradnih urah in tudi sicer. Za morebitne pohvale in pritožbe obstaja tudi nabiralnik pred 
referatom, sicer pa sprotno rešuje težave in probleme. Komunikacija s predavatelji poteka 
ustno, po elektronski pošti, prek oglasne deske v zbornici VSŠ, prek anket iz aplikacije 
Evidenca. Nato ankete obdela in predavatelje seznani enkrat letno s pomočjo ravnateljice. Pri 
izvedbi vpisa in vodenja evidenc sodeluje v vpisno službo VSŠ in MIZŠ. Pri tem upošteva 
razpis za vpis v VSŠ, prenaša v Evidenco (vodi ročno in elektronsko evidenco prijavljenih in 
vpisanih študentov) ter poroča na vpisno službo ter prenaša podatke v centralno evidenco 
(CEUVIZ). Izdaja javne listine: potrdila o vpisu, izpisnice, potrdila o opravljenih izpitih, 
potrdila o diplomiranju, diplome s prilogo, vloge za subvencioniranje prevoza, študentske 
izkaznice, preverja opravljene obveznosti s strani CSD, delodajalcev, štipenditorjev, preverja 
izvirnosti listine po zaposlitvi s strani delodajalcev. Pooblastila in odgovornost referentke so 
zapisana v pogodbi o zaposlitvi, obenem opravlja tudi ostala dela po nalogu nadrejenih. 
Opravljen ima ZUP za izdajanje odločb. Referentka ima opravljena redna usposabljanja za 
vodenje dokumentacije v javnih zavodih. Sprotno prilagaja delo v referatu novostim v 
zakonodaji in preverja veljavne zakone na http://pisrs.si/Pis.web/. Poizkuša poenostaviti 
operativne postopke vodenja dokumentacije, kar je prijazno do uporabnikov, saj se delo 
referata prilagaja uporabnikom. O novostih je obveščena s strani Skupnosti VSŠ, MIZŠ, VSŠ 
– VPS ter ravnateljice (okrožnice). Ostale obvešča preko elektronske pošte, oglasne deske v 
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zbornici VSŠ, osebno preko aktivov, razvojnega tima, razširjene ekipe za kakovost, katerega 
članica je. Preverjanje izvajanja nalog s strani članov predavateljskega zbora, ostalih 
sodelavcev in ravnateljice. V času odsotnosti referentke referat dela za nujne in sprotne 
primere, saj imamo za to usposobljeno osebo. Obvlada dokumentacijo. Dokumenti notranjega 
izvora: vodi ločene evidence z posamezne aktivnosti (študentski svet, komisije, aktivi, 
študijsko komisijo, pogodbe zunanjih sodelavcev), posodablja pravilnike in evidentira nove. 
Revidirane in nove označuje kronološko – številka verzije in datumsko označeno v 
elektronski in papirnati obliki. Številčenje dokumentov javnih listin je izvedeno po 
Klasifikacijskem načrtu. Pri dokumentih zunanjega izvora: najprej v tajništvu vpiše v knjigo 
pošte, prevzem te pošte in pregled s strani ravnateljice ter razdelitev dotičnim osebam v 
poštne predalnike v zbornici VSŠ. Tekoči in zastareli dokumenti so še vsi v arhivu referata (v 
elektronski in papirnati obliki). Javnim pravilnikom preverja veljavnost na 
http://pisrs.si/Pis.web/. 
 
Samoevalvacijsko poročilo se pripravlja in objavi na spletni strani šole na osnovi Zakona o 
višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/2006).  

 
Samoevalvacijsko poročilo, na podlagi 48. člena ZOVFI-ja (Ur. l. RS, št. 115/03, 36/08), 

obravnava in sprejme Svet šole.  
 

 
 

 
 

Ravnateljica Višje strokovne šole,                             
Helena Jurše - Rogelj 
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Novo mesto, 8.6.2016 


