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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 – centru biotehnike in turizma je v študijskem letu 2014/15 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 
-Aljaž Jakše, študent  

 
Pri pripravi poročila so sodelovali: 

• Sebastjan Repnik 
• Irma Svetec Hudoklin 
• Angelca Hrovat 
• Mateja Colarič Bajc 
• Barbara Turk 
• Helena Jurše Rogelj 
• Urška Gregorič, študentka 
• Manca Kavšček, študentka. 

 
Osnutek Samoevalvacijskega poročila 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), eno računalniško 
učilnico, zbornico za zaposlene, knjižnico, referat in kabinete predavateljev. 
 
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 1 3,7  
3. Delno se strinjam 1 3,7  
4. Precej se strinjam 8 29,6  
5. Popolnoma se strinjam 17 63,0  
SKUPAJ 27 100 4,52 
 
17 anketirancev (63 %) se popolnoma strinja, da so pri delu  imeli možnost uporabljati 
sodobno informacijsko tehnologijo in 8 anketirancev (29,6 %) se precej strinja s trditvijo, 1 
anketiranec se delno strinja in prav tako 1 anketiranec se ne strinja s trditvijo. Aritmetična 
sredina je povprečna vrednost in znaša 4,52.  
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 29 4,59 
2015 27 4,52 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev in aritmetični sredini najvišja v letu 2014. 
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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 1 3,7  
4. Precej se strinjam 10 37,0  
5. Popolnoma se strinjam 16 59,3  
SKUPAJ 27 100 4,56 
 
16 anketirancev (59,3 %) se popolnoma strinja, da so prostori za predavanja, vaje in druge 
oblike dela  ustrezni, 10 anketirancev (37 %) se precej strinja in 1 anketiranec (3,7 %) se 
delno strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je 4,56.  
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 29 4,55 
2015 27 4,56 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2014 in aritmetični sredini v 
letu 2015, ki znaša 4,56. 
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Obseg in dostopnost literature v knjižnici sta ustrezna. 
 
 

 
 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 1 4,0  
2. Se ne strinjam 2 8,0  
3. Delno se strinjam 8 32,0  
4. Precej se strinjam 8 32,0  
5. Popolnoma se strinjam 6 24,0  
SKUPAJ 25 100 3,64 
 
6 anketirancev (24 %) se popolnoma strinja, da je obseg in dostopnost literature v knjižnici 
ustrezen, 8 anketirancev (32 %) se precej strinja, 8 anketirancev (32 %) se delno strinjajo s 
trditvijo, 2 anketiranca se ne strinjata in 1 anketiranec se sploh ne strinja s trditvijo. 
Aritmetična sredina je 3,64.  
 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 25 3,57 
2015 25 3,64 
 
Primerjava rezultatov je v aritmetični sredini najvišja v letu 2015 in znaša 3,64.  
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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 1 3,7  
2. Se ne strinjam 0 0,0  
3. Delno se strinjam 5 18,5  
4. Precej se strinjam 6 22,2  
5. Popolnoma se strinjam 15 55,6  
SKUPAJ 27 100 4,26 
 
15 anketirancev (55,6 %) se popolnoma strinja, da je prostor v šoli, kjer se lahko pripravljajo 
na delo in opravijo individualne razgovore ustrezen, 6 anketirancev (22,2 %) se precej 
strinjajo in 5 anketiranec (18,5 %) se delno strinja s trditvijo in 1 anketiranec se sploh ne 
strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je 4,26. 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 27 4,33 
2015 27 4,26 

 
Primerjava rezultatov je v aritmetični sredini najvišja v letu 2014 in znaša 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 1 3,7  
3. Delno se strinjam 6 22,2  
4. Precej se strinjam 10 37,0  
5. Popolnoma se strinjam 10 37,0  
SKUPAJ 27 100 4,07 
 
10 anketirancev (37 %) se popolnoma strinja, da so oprema in tehnični pripomočki v 
predavalnicah ustrezni, prav tako se 10 anketirancev (37 %) precej strinja, 6 anketirancev 
(22,2 %) se delno strinja s trditvijo in 1 anketiranec se ne strinja s trditvijo. Aritmetična 
sredina je 4,07. 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 23 4,38 
2015 27 4,07 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2015 in aritmetični sredini v 
letu 2014. 
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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 1 3,8  
3. Delno se strinjam 0 0,0  
4. Precej se strinjam 12 46,2  
5. Popolnoma se strinjam 13 50,0  
SKUPAJ 26 100 4,42 
 
13 anketirancev (50 %) se popolnoma strinja, da so zadovoljni z možnostmi uporabe 
telekomunikacijskih pripomočkov in naprav za tiskanje, 12 anketirancev (46,2 %) se precej 
strinjajo in 1 anketiranec (3,8 %) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je 4,42. 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 26 4,54 
2015 26 4,42 
 
Primerjava rezultatov je v aritmetični sredini najvišja v letu 2014. 
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Primerjava rezultatov po letih anketiranja 
 

 2014 2015 

Trditve 
Aritmetičn
a sredina 

Aritmetičn
a sredina 

1. Pri delu sem imel/a 
možnost uporabljati 
sodobno  informacijsko 
tehnologijo 

4,59 
 

4,52 

2. Prostori za predavanja, 
vaje in druge oblike delo so 
bili ustrezni 

4,55 4,56 

3. Obseg in dostopnost 
literature v knjižnici sta 
ustrezna 

3,52 3,64 

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

4,33 4,26 

5. Oprema in tehnični 
pripomočki v predavalnicah 
so ustrezni. 

4,38 4,07 

6. Zadovoljen/a sem z 
možnostmi uporabe 
telekomunikacijskih 
pripomočkov in naprav za 
tiskanje, kopiranje. 

4,54 4,42 

 
Najvišja aritmetična sredina pri večini trditev v je letu 2014.  
 
Grafična primerjava rezultatov po dveh letih anketiranja. 
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Zaposleni so prostore, opremo in knjižnico ocenjevali v dveh zaporednih študijskih letih. 
Aritmetične sredine so v letu 2014 najvišje pri večini trditev. 
 
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 2 2,9  
2. Se ne strinjam 1 1,4  
3. Delno se strinjam 15 21,7  
4. Precej se strinjam 21 30,4  
5. Popolnoma se strinjam 30 43,5  
SKUPAJ 69 100 4,10 
 
30 anketirancev (43,5 %) se popolnoma strinja, da so bili prostori za predavanja, vaje in druge 
oblike dela ustrezni, 21 anketirancev (30,4 %) se precej strinja, 15 anketirancev (21,7 %) se 
delno strinja, 1 anketiranec (1,4 %) se ne strinja in 2 anketiranca (2,9 %) se sploh ne strinjata s 
trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,10.  
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 89 4,43 
2015 69 4,10 
 
Primerjava rezultatov je pri aritmetični sredini najvišja v letu 2014 in prav tako v številu 
anketirancev. 
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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 2 2,9  
2. Se ne strinjam 3 4,4  
3. Delno se strinjam 15 22,1  
4. Precej se strinjam 16 23,5  
5. Popolnoma se strinjam 32 47,1  
SKUPAJ 68 100 4,07 
 
32 anketirancev (47,1 %) se popolnoma strinja, da so imeli možnost uporabljati interneta za 
študijske namene, 16 anketirancev (23,5 %) se precej strinja, 15 anketirancev (22,1 %) se 
delno strinja, 3 anketiranci (4,4 %) se ne strinjajo in 2 anketiranca (2,9 %) se sploh ne strinjata 
s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,07.  
 
 

 
 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 89 4,37 
2015 68 4,07 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev in aritmetični sredini v letu 2014 najvišja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0

5

10

15

20

25

30

35

Št. anketirancev

2 3

15 16

32

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 Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, za študijsko leto 2014/15 
 

14 
 

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 4,3  
2. Se ne strinjam 1 1,4  
3. Delno se strinjam 15 21,7  
4. Precej se strinjam 25 36,2  
5. Popolnoma se strinjam 25 36,2  
SKUPAJ 69 100 3,99 
 
25 anketirancev (36,2 %) se popolnoma strinja, da je spletna stran šole vsebinsko ustrezna in 
pregledna ter uporabna in aktualna,  25 anketirancev (36,2 %) se precej strinja, 15 
anketirancev (21,7 %) se delno strinja, 1 anketiranec (1,4 %) se ne strinja in 3 anketiranci (4,3 
%) se sploh ne strinjajo s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,99.  
 

 
 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 89 4,01 
2015 69 3,99 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2014 in prav tako aritmetična 
sredina, ki znaša 4,01. 
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Prostori v šoli (čitalnica), kjer lahko študiram, je ustrezen.   
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 3 5,1  
2. Se ne strinjam 3 5,1  
3. Delno se strinjam 9 15,3  
4. Precej se strinjam 18 30,5  
5. Popolnoma se strinjam 26 44,1  
SKUPAJ 59 100,0 4,03 
 
26 anketirancev (44,1 %) se popolnoma strinja, da je prostor v šoli (čitalnica), kjer lahko 
študirajo ustrezen, 18 anketirancev (30,5 %) se precej strinja, 9 anketirancev (15,3 %) se 
delno strinja, 3 anketiranci (5,1 %) se ne strinjajo in prav tako 3 anketiranci (5,1 %) se sploh 
ne strinjajo s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,03.  
 
 

 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 73 4,15 
2015 59 4,03 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2014 in prav tako v aritmetični 
sredini. 
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 2014 2015 

Trditve 
Aritmetična 

sredina 
Aritmetična 

sredina 
1. Prostori za 
predavanja, vaje in druge 
oblike dela so bili 
ustrezni. 

4,43 4,10 

2. V šoli sem imel/a 
možnost uporabljati 
internet za študijske 
namene. 

4,37 4,07 

3. Spletna stran šole je 
vsebinsko ustrezna in 
pregledna ter uporabna 
in aktualna 

4,01 3,99 

4. Prostor v šoli 
(čitalnica), kjer lahko 
študiram, je ustrezen. 

4,15 4,03 

 
Študentje so prostore, opremo in knjižnico ocenjevali v dveh zaporednih študijskih letih. 
Aritmetične sredine so v letu 2014 najvišje. 
 
Grafična primerjava rezultatov za dve zaporedni leti anketiranja  
 

 
 
Iz ocen je razvidno, da so študenti s prostori, opremo in knjižnico  na splošno zadovoljni, saj 
ni večjih odstopanj aritmetične sredine. 
  

3,5

4

4,5

1.  Prostori za
predavanja, vaje in

druge oblike dela so
bili ustrezni.

2.  V šoli sem imel/a
možnost uporabljati
internet za študijske

namene.

3.  Spletna stran šole
je vsebinsko ustrezna

in pregledna ter
uporabna in aktualna.

4.  Prostor v šoli
(čitalnica), kjer lahko
študiram, je ustrezen.

2014 2015
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3 Anketa o študijskem procesu  
 
Z anketnimi vprašalniki smo želeli pridobiti mnenja študentov v študijskem letu 
2014/15. 
 
Informacije o študijskem procesu so mi bile pravočasno na razpolago (dostopne). 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 2 2,9  
2. Se ne strinjam 2 2,9  
3. Delno se strinjam 12 17,6  
4. Precej se strinjam 22 32,4  
5. Popolnoma se strinjam 30 44,1  
SKUPAJ 68                    100 4,12 
 
Na anketno vprašanje je odgovorilo 68 študentov. 30 anketirancev (44,1 %) se popolnoma 
strinja, da so bile informacije o študijskem procesu pravočasno na razpolago (dostopne), 22 
anketirancev (32,4 %) se precej strinjajo, 12 anketirancev (17,6 %) se delno strinja s trditvijo, 
2 anketiranca (2,9 %) se ne strinjata in prav tako tudi 2 anketiranca (2,9 %) se sploh ne 
strinjata s trditvijo.  Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,12. 
 
 

 
 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 89 4,24 
2015 68 4,12 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2014 in tudi aritmetični sredini. 
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Obveščaje o spremembah je bilo ažurno in natančno. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 2 2,9  
2. Se ne strinjam 2 2,9  
3. Delno se strinjam 9 13,2  
4. Precej se strinjam 25 36,8  
5. Popolnoma se strinjam 30 44,1  
SKUPAJ 68 100,0 4,16 
 
30 anketirancev (44,1 %) se popolnoma strinja, da je bilo obveščanje o spremembah ažurno in 
natančno, 25 anketirancev (36,8 %) se precej strinjajo, 9 anketirancev (13,2 %) se delno 
strinjajo, 2 anketiranca (2,9 %) se ne strinjata in prav tako 2 anketiranca (2,9 %) se sploh ne 
strinjata s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,16.  
 

 
 
 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 89 4,15 
2015 68 4,16 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišje v letu 2014 in aritmetični sredini v 
letu 2015. 
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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 2 2,9  
2. Se ne strinjam 5 7,2  
3. Delno se strinjam 24 34,8  
4. Precej se strinjam 18 26,1  
5. Popolnoma se strinjam 20 29,0  
SKUPAJ 69 100,0 3,71 
 
20 anketirancev (29 %) se popolnoma strinja, da je razpored ur za predavanja, vaje in druge 
oblike dela (v dnevu, tednu, semestru) ustrezen, 18 anketirancev (26,1 %) se precej strinja, 24 
anketirancev (34,8 %) se delno strinja, 5 anketirancev (7,2 %) se ne strinja  in 2 anketiranca  
(2,9 %) se sploh ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 3,71.  
 
 

 
 
 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 89 3,92 
2015 69 3,71 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2014 in tudi pri aritmetični 
sredini. 
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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 67 100,0 4,09 
 
Na vprašanje, da anketiranci vedo, na koga se lahko obrnejo po pomoč v zvezi s študijem je 
odgovorilo 67 anketirancev. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,09. 
 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 87 4,23 
2015 67 4,09 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2014 in tudi v aritmetični 
sredini. 
 
Uradne ure referata so ustrezne.   
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

SKUPAJ 69 100,0 4,28 
 
69 anketirancev  je odgovorilo na vprašanje o ustreznosti uradnih ur referata. Aritmetična 
sredina je povprečna vrednost in znaša 4,28. 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 89 4,46 
2015 69 4,28 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2014 in tudi v aritmetični 
sredini. 
 
Delo osebja v referatu (pomoč, informacije, odzivnost) je ustrezno.   
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

SKUPAJ 69 100,0 4,38 
 
69 anketirancev je odgovorilo o ustreznosti osebja v referatu. Aritmetična sredina je 
povprečna vrednost in znaša 4,38. 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 88 4,65 
2015 69 4,38 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2014 in prav tako tudi 
aritmetični sredini. 
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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 3 4,5  
2. Se ne strinjam 2 3,0  
3. Delno se strinjam 16 23,9  
4. Precej se strinjam 22 32,8  
5. Popolnoma se strinjam 24 35,8  
SKUPAJ 67 100 3,93 
 
24 anketirancev (35,8 %) se popolnoma strinja, da je na razpolago dovolj informacij o 
možnosti vključevanja v projekte in mednarodno izmenjavo, 22 anketirancev (32,8 %) se 
precej strinja, 16 anketirancev (23,9 %) se delno strinja in 2 anketiranca (3 %) se ne strinjata s 
trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 3,93. 
 

 
 
 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 86 4,14 
2015 67 3,93 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2014 in tudi aritmetični sredini. 
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Organizacija praktičnega izobraževanje je bila ustrezna.   
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 3 4,4  
2. Se ne strinjam 5 7,4  
3. Delno se strinjam 19 27,9  
4. Precej se strinjam 19 27,9  
5. Popolnoma se strinjam 22 32,4  
SKUPAJ 68  100,0 3,76 
 
22 anketirancev (32,4 %) se popolnoma strinja, da je bila organizacija praktičnega 
izobraževanja ustrezna, 19 anketirancev (27,9 %) se precej strinja, 19 anketirancev (27,9 %) 
se delno strinjajo, 5 anketirancev (7,4 %) se ne strinja in 3 anketiranci (4,4 %) se sploh ne 
strinjajo s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 3,76. 
 
 

 
 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 87 3,82 
2015 68 3,76 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2014 in tudi v aritmetični 
sredini. 
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Dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja.  
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 2 2,9  
2. Se ne strinjam 2 2,9  
3. Delno se strinjam 19 27,5  
4. Precej se strinjam 23 33,3  
5. Popolnoma se strinjam 23 33,3  
SKUPAJ 69 100 3,91 
 
23 anketirancev (33,3 %) se popolnoma strinja, da je dosedanji študij izpolnil njihova 
pričakovanja, 23 anketirancev (33,3 %) se precej strinja, 19 anketirancev (27,5 %) se delno 
strinja in 2 anketiranca (2,9 %) se ne strinjata s trditvijo prav tako 2 anketiranca se sploh ne 
strinjata s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 3,91. 
 
 

 
 
 
Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 
2014 88 3,99 
2015 69 3,91 
 
Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2014 in tudi v aritmetični 
sredini. 
 
Študentje so ocenjevali organizacijo študija. Aritmetične sredine so v letu 2015 v povprečju 
nižje, razlike so minimalne. 
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Primerjava rezultatov po letih anketiranja 
 

 2014 2015 

Trditve 
Aritmetič

na 
sredina 

Aritmetič
na 

sredina 
1. Informacije o 
študijskem procesu so 
mi bile pravočasno na 
razpolago (dostopne). 

4,24 4,12 

2. Obveščanje o 
spremembah je bilo 
ažurno in natančno. 

4,15 4,16 

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

3,92 3,71 

4. Vem na koga se 
lahko obrnem po 
pomoč v zvezi s 
študijem. 

4,23 4,09 

5. Uradne ure referata 
so ustrezne. 

4,46 4,28 

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

4,65 4,38 

7. Na razpolago je 
dovolj informacij o 
možnostih 
vključevanja v 
projekte in 
mednarodno 
izmenjavo. 

4,14 3,93 

8. Organizacija 
praktičnega 
izobraževanja je bila 
ustrezna. 

3,82 3,76 

9. Dosedanji študij je 
izpolnil moja 
pričakovanja. 

3,99 3,91 

 
 
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. 
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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 2014/15 začeli. Vsak predavatelj si vodi evidenco o svoji strokovni dejavnosti 
in jo bomo v študijskem letu 2015/16 zbrali v skupen dokument, ki se vodi v knjižnici. 
 
Ocenjujemo pa, da bo v prihodnosti potrebno zaposlene spodbuditi 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 spodbuditi k večji udeležbi pri stalnem strokovnem izobraževanju. 
 
V  študijskem letu 2014/15 je diplomiralo 41 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.  
 

5 ZAPOSLENI  
 

Predavatelji, inštruktorji, laboranti 
 
Strokovni svet je v študijskem letu 2014/15 imenoval (dal soglasje k imenovanju) v naziv 
predavatelja višje strokovne šole za 8 kandidatov za 20 predmetov v programu Upravljanje 
podeželja in krajine, Gostinstvo in turizem ter Naravovarstvo. 
 
5.1 Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev  
 
Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2014/2015. 
 
Anketa je razdeljena na 5 vsebinskih sklopov.  
 
Na anketo o zadovoljstvu strokovnih delavcev je odgovorilo povprečno 27 strokovnih 
delavcev od 40, kar predstavlja 67,5 %.  
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SKUPNI pregled po posameznih sklopih v študijskem letu 2014/2015. 
 

Leta 2014 2015 

Vsebinski 
sklopi 

Aritmeti
čna 

sredina 

Aritmeti
čna 

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

4,15 4,04 

2. Med 
strokovnimi 
delavci vladajo 
dobri 
medosebni 
odnosi 

4,32 4,22 

3. Plačila in 
nagrajevanje 

3,83 3,67 

4. Pogoji dela 4,31 4,07 
5. V kolektivu 
se zelo dobro 
počutim 

4,38 4,37 

SKUPAJ 4,20 4,07 
 

 
 

Zaposleni so anketo o zadovoljstvu ocenjevali v dveh zaporednih študijskih letih. 
 
Celotni pregled ankete o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2014/2015 nam kaže na povprečno  
visoke vrednosti aritmetične sredine po posameznih sklopih, razen plačila in nagrajevanje, 
kjer znaša aritmetična sredina 3,67. Najvišjo (4,37) aritmetično sredino ima peti sklop, to je v 
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kolektivu se zelo dobro počutim,  sledita jima drugi sklop med strokovnimi delavci vladajo 
dobri medosebni odnosi, kjer aritmetična sredina znaša 4,22 in četrti sklop, kjer znaša 
aritmetična sredina 4,07 za pogoje dela na višji šoli.  
 

6 ZADOVOLJSTVO  ŠTUDENTOV  
 
Študenti so izpolnjevali anketo, s katero ocenjujejo zadovoljstvo z izvajalcem in izvedbo 
predmeta. V tabeli so predstavljeni skupni rezultati vseh programov. Vsak od ocenjevanih 
izvajalcev (predavatelj, inštruktor in laborant) je prejel svojo individualno oceno in skupno 
oceno za predmet (če predmet poučuje več izvajalcev), pri čemer je bila zagotovljena 
anonimnost s šifriranjem. 
 
 
6.1 ANKETA O  IZVEDBI PREDMETA IN IZVAJALCIH  
 
Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih 2014/2015. 
 
Trditve Aritmeti

čna 
sredina 

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

4,30 

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

4,33 

3. Seznanil/a nas je z načini preverjanja in kriteriji ocenjevanja pri predmetu. 4,27 
4. Izvajanje je bilo zanimivo, strokovno in praktično uporabno. 4,16 
5. Predavanja/vaje so bile obogatene s praktičnimi primeri, predstavljena je bila 
uporabnost študijskih vsebin.. 

4,21 
 

6. Razlaga je bila jasna, sistematična in razumljiva. 4,16 
7. Izvajalec/izvajalka je vzpodbujal/a izražanje mnenj, razprave in razmišljanja. 4,21 
8. Vaje in druge oblike pedagoškega dela so bile vsebinsko ustrezno izbrane 
glede na snov in usklajene s predavanji. 

4,23 

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

4,22 

10. Pri predmetu se spodbuja oz. zahteva sprotno delo. 4,17 
11. Izvajalec/izvajalka je prijazen/na, pripravljen/a pomagati, dostopen/na za 
pomoč in mentorstvo. 

4,30 

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

4,32 

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

4,21 

14. Vzpostavil/a je korekten odnos s študenti. 4,27 
15. Pridobil/a sem strokovno znanje; tako teoretično kot praktično (se 
usposobil/a za razumevanje in reševanje strokovnih problemov). 

4,18 

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

4,12 

17. Kako v celoti ocenjujete delo izvajalca/izvajalke. 4,25 
SKUPAJ 4,23 
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Celotni pregled ankete o izvedbi predmeta in izvajalcih 2014/2015 nam kaže na visoke 
vrednosti aritmetične sredine in sicer od 4,12 do 4,33.  
Najvišjo (4,33) aritmetično sredino ima trditev, da je izvajalec/izvajalka nas je seznanila s 
cilji, vsebinami in obveznostmi pri predmetu.. Povprečje celotne ankete vseh zaposlenih je 
4,23.     
 
6.2 ANKETA O PRAKTIČNEM  IZOBRAŽEVANJU   
 
Anketo o praktičnem izobraževanju vsebinsko oblikujejo predavatelji/ce organizatorji/ke 
praktičnega izobraževanja. Z anketo želimo pridobiti mnenje študentov o praktičnem 
izobraževanju.   
 
Ankete o praktičnem izobraževanju za študijsko leto 2014/15.  
 
Programi   
 

Programi Število 
anketirancev 

% 

Upravljanje podeželja in krajine  34 45 
Gostinstvo in turizem, prvi 18 24 
Naravovarstvo 23 30 
SKUPAJ 75 100 
Anketo je izpolnilo 75 študentov. Največ  45 % iz programa upravljanje podeželja in krajine.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2014 2015 
Število izpolnjenih 
anketnih vprašalnikov 

94 75 

 
Največ je bilo izpolnjenih vprašalnikov v letu 2014. Kraj študija vseh anketirancev je Novo 
mesto.  
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

UPK GOST NAR



Samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, za študijsko leto 2014/15 
 

29 
 

Način študija 
 

Način študija Število 
anketirancev 

% 

Redni 73 97,3 % 
Izredni 2 2,7 % 
SKUPAJ 75 100,0 
97,3 % anketirancev je bilo rednih študentov. 
 
Letnik študija 
 

Letnik/ciklus Število 
anketirancev 

% 

Prvi 41 54,7 % 
Drugi 34 45,3 % 
SKUPAJ 75 100 
 
54,7 % anketirancev je bilo študentov prvega letnika in 45,3 % drugega letnika.  
 
 
Kdo vam je uredil praktično izobraževanje v organizaciji? 
 
Možnosti Število 

anketirancev 
% 

1. sam/a 42 56 
2. šola 33 44 
3. drugo 0 0 
SKUPAJ 75 100,0 
 
Kar 56 % anketirancev si praktično izobraževanje v organizaciji uredijo sami.  
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Možnosti 

2014 
% 

2015 
% 

1. sam/a 50 56 
2. šola 48,9 44 

3. drugo 1,1 0 
SKUPAJ 100 100,0 

 
Najvišji odstotek študentov si je praktično izobraževanje uredilo samo v letu 2015 to je 56 %.  
  
V kakšni meri ste organizacijo, kjer boste opravljali praktično izobraževanje, že 
poznali? 
 
Možnosti Število 

anketirancev 
% 

1. organizacije nisem poznal/a 10 13 
2. imel/a sem nekaj informacij o 
organizaciji 

41 
55 

3. organizacijo sem dobro poznala 24 32 
SKUPAJ 75 100,0 
 
24 anketirancev (32 %) so dobro poznali organizacijo, kjer bodo opravljali praktično 
izobraževanje, 41 anketirancev (55 %) je imelo nekaj informacij o organizaciji in  10 
anketirancev (13 %) organizacije niso poznali.  
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Možnosti 

2014 
% 

2015 
% 

1. organizacije nisem 
poznal/a 

11,7 
13 

2. imel/a sem nekaj 
informacij o 
organizaciji 

52,1 

55 
3. organizacijo sem 
dobro poznala 

36,2 
32 

SKUPAJ 100,0 100,0 
V zadnjem obdobju se je znižal odstotek anketirancev, ki so organizacijo, kjer bodo imeli 
prakso poznali.  
 

Napišite, kaj je bilo dobro, pozitivno: 

• Samostojna organizacija lastnega dela 

• Dobra organizacija 

• Teorija je bila prikazana na praktičnem delu 

• Raznovrstnost dela / vsebin 

• Delo s pomembnimi gosti 

• Vključitev v dogodke pri katerih se pridobi največ znanja 

• Dobra razlaga in hitra vključitev v težja dela 

• Delo v timu in nove informacije. 

Napišite, kaj je bilo pomanjkljivo, slabo: 

• Slaba organizacija (predmeti dela in delovna sredstva) 

• Napačni pristopi do študentov  

• Nezainteresiranost, neznanje, počasnost in ignoranca mentorjev 

Kaj sporočate šoli – koordinatorju prakse: 

• Več teorije, ki bi bila prikazana na praktičnem delu 

• Večja varnost in nadzor pri delu 

• Boljša razporeditev, iznajdljivost, urnost 

• Mentorja, ki bi bil posebej zadolžen za študente, jim pomagal, usmerjal 

• Šola naj najde organizacije, ki se dejansko bolj ukvarjajo z naravovarstvom in tako 
prakso ponuditi študentom. 

Kaj sporočate MIC-U: 

• Neprimeren kolektiv, slaba organizacija dela, praksa vedno popoldne 

• Premalo zaupanja študentom za zahtevnejša dela 

Kaj sporočate drugim delodajalcem: 

• Plačilo prakse 

• Dober odnos nadrejenih do študentov 

Kaj bi morali narediti sami: 
• Večja prilagodljivost, dati več od sebe 
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• Več samostojnosti, lastna organiziranost 
• Sprotno delo 

 
 

6.3 ANKETA ZA DIPLOMANTE   
 
Anketo za diplomante diplomanti izpolnjujejo takoj po diplomiranju, 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 2014/2015. 
 
Rezultate smo analizirali. Diplomanti so rešili 17 anketnih vprašalnikov. 
 
 
Spol 

Spol Število 
anketirancev 

% 

Moški 6 35,3 
Ženski 11 64,7 
SKUPAJ 17 100,0 
 
Anketo je izpolnilo 17 diplomantov, od tega 6 moških (35,3 %) in 11 žensk (64,7 %). 
 
Status 

Status Število 
anketirancev 

% 

Zaposlen/a 4 23,5 
Brez zaposlitve 12 70,6 
Nadaljujem s študijem 1 5,9 
SKUPAJ 17 100 
 
4 diplomanti (23,5 %) so zaposleni, 12 diplomantov (70,6 %) je brez zaposlitve in 1 
diplomant (5,9 %) nadaljujejo s študijem. 
 
Program 

Program študija Število 
anketirancev 

% 

Upravljanje podeželja in krajine 7 41,2 
Gostinstvo in turizem 5 29,4 
Naravovarstvo 5 29,4 
SKUPAJ 17 100 
 
Diplomiralo je 7 (41,2 %) študentov iz programa Upravljanje podeželja in krajine, 5 (29,4 %) 
študentov iz programa Gostinstvo in turizem in 5 (29,4 %) študentov iz programa 
Naravovarstvo. 
 
Kraj študija vseh anketirancev je Novo mesto.  
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Način študija 
 

Način študija Število 
anketirancev 

% 

Redni 14 82,4 
Izredni 3 17,6 
SKUPAJ 17 100 
 
14 (82,4 %) diplomantov je študiralo po rednem programu in 3 (17,6 %) 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 

5 29,4 

Od prijateljev, sošolcev, sodelavcev 1 5,9 
Od predavateljev oz. zaposlenih na višji 
strokovni šoli 

1 5,9 

Od učiteljev, svetovalnih delavcev oz. 
zaposlenih na srednji šoli 

3 17,6 

Iz razpisa za vpis v višje šole 5 29,4 
Na Zavodu za zaposlovanje 1 5,9 
S pomočjo interneta 1 5,9 
Skupaj 17 100 
 
Največ informacij so diplomiranci o študiju na naši šoli dobili od študentov oz. diplomantov 
višje strokovne šole (29,4 %) in iz razpisa za vpis v višje šole (29,4 %). Najmanj informacij 
so diplomiranci o študiju na naši šoli dobili od prijateljev, sošolcev, sodelavcev (5,9 %), od 
predavateljev oz. zaposlenih na višji strokovni šoli (5,9 %), na Zavodu za zaposlovanje (5,9 
%) ter s pomočjo interneta(5,9 %). 

Iz medijev (katerih):internet in TV.  

Informacije – drugo: 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 1 5,9 
Prijatelji, sošolci, sodelavci 5 29,4 
Starši 5 29,4 
Predavatelji in zaposleni na višji strokovni šoli 1 5,9 
Učitelji, svetovalni delavci oz. zaposleni na 
srednji šoli 1 

5,9 

Mediji 0 0 
Informacije o možnosti zaposlitve 4 23,5 
Skupaj 17 100 
 
Največji vpliv na odločitev za študij na višji strokovni šoli so starši (29,4 %) in  prijatelji, 
sošolci, sodelavci (29,4 %) ter informacije o možnostih zaposlitve (23,5 %). Najmanjši vpliv 
na odločitev za študij na višji strokovni šoli so imeli mediji (0 %) sledijo študenti oz. 
diplomanti višje strokovne šole (5,9 %), predavatelji in zaposleni na višji strokovni šoli (5,9 
%) ter učitelji, svetovalni delavci oz. zaposleni na srednji šoli (5,9 %). 
 
Vpliv - drugo 
• Pridobitev več znanja iz področja kmetijstva za uporabo doma in možnost zaposlitve 

• Moje veselje in zanimanje za tovrstno delo. 

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

Spol Število 
anketirancev 

% 

DA 16 94,1 
NE 1 5,9 
SKUPAJ 17 100,0 
Anketiranci bi v 94,1 % prijateljem, sodelavcem, otrokom svetovali študij na naši višji 
strokovni šoli. 
 

Utemeljitev 
• veliko praktičnega izobraževanja, koristno za življenje 
• možnost opravljanja praktičnega izobraževanja na šoli - MICU 
• zadovoljstvo s študijem za tiste, ki jih zanima posamezna stroka 
• povezljivost teorije in prakse 
• odprtost in kolegijalnost predavateljev in delavcev šole 
• možnost pridobitve veliko praktičnega in teoretičnega znanja v 2 šolskih letih  
• kvaliteten študij in dobri predavatelji 
• sproščeno vzdušje med predavatelji in študenti, 
• prijazni predavatelji, prijazno okolje  
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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 

2 11,8  

4. Sem zadovoljen/na 13 76,4  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

2 11,8  

SKUPAJ 17 100 4,00 
 
2 anketiranca (11,8 %) sta popolnoma zadovoljna z izvedbo študijskega programa, 13  
anketirancev (76,4 %) je zadovoljnih in 2 anketiranca (11,8 %) sta delno zadovoljna s 
študijem na naši višji strokovni šoli. Aritmetična sredina znaša 4,00. 
 
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 

2 11,8  

4. Sem zadovoljen/na 10 58,8  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

5 29,4  

SKUPAJ 17 100 4,18 
 
5 anketirancev (29,4 %) je popolnoma zadovoljnih z delom in odnosom predavateljev, 10  
anketirancev (58,8 %) je zadovoljnih, 2 anketiranca (11,8 %) sta delno zadovoljna z delom in 
odnosom predavateljev. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,18. 
 
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 

2 11,8  

4. Sem zadovoljen/na 10 58,8  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

5 29,4  

SKUPAJ 17 100,0 4,18 
 
5 anketirancev (29,4 %) so popolnoma zadovoljni z delom in odnosom ostalih zaposlenih na 
šoli in 10  anketirancev (58,8 %) je zadovoljnih ter 2 anketiranca sta delno zadovoljna z 
delom in odnosom ostalih zaposlenih na šoli. Aritmetična sredina znaša 4,18. 
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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 0 0  
3. Delno sem zadovoljen/na 
strinjam 

4 23,5  

4. Sem zadovoljen/na 11 64,7  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

2 11,8  

SKUPAJ 17 100 3,88 
 
2 anketiranca (11,8 %) sta popolnoma zadovoljna s pridobljenim znanjem, 
veščinami/kompetencami, 11  anketirancev (64,7 %) je zadovoljnih in 4 anketiranci (23,5 %) 
je delno zadovoljnih s pridobljenim znanjem, veščinami/kompetencami na višji strokovni šoli. 
Aritmetična sredina znaša 3,88. 
 
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 

4 23,5  

4. Sem zadovoljen/na 10 58,8  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

3 17,6  

SKUPAJ 17 100,0 3,94 
 
3 anketiranci (17,6 %) so popolnoma zadovoljni z izvedbo izpitov,  10  anketirancev (58,8 %) 
je zadovoljnih in 4 anketiranci (23,5 %) so delno zadovoljnih z izvedbo izpitov. Aritmetična 
sredina znaša 3,94. 
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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 

3 17,6  

4. Sem zadovoljen/na 5 29,4  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

9 53  

SKUPAJ 17 100 4,35 
 
9 anketirancev (53 %) je popolnoma zadovoljnih z mentorstvom pri diplomi, 5 anketirancev 
je zadovoljnih, 3 anketiranci so delno zadovoljni z mentorstvom pri diplomi. Aritmetična 
sredina znaša 4,35. 
 
Z informacijsko podporo študiju. 
 

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 23,5  

4. Sem zadovoljen/na 11 64,7  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

2 11,8  

SKUPAJ 17 100 3,88 
 
2 anketiranca (11,8 %) sta popolnoma zadovoljna z informacijsko podporo študiju, 11  
anketirancev (64,7 %) je zadovoljnih in 4 anketiranci (23,5 %) so delno zadovoljni 
informacijsko podporo študiju. Aritmetična sredina znaša 3,88. 
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Z izpolnitvijo pričakovanj glede študija. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

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

6 35,3  

4. Sem zadovoljen/na 9 52,9  
5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

2 11,8  

SKUPAJ 17 100 3,76 
 
2 anketiranca (11,8 %) sta popolnoma zadovoljnih z izpolnitvijo pričakovanj glede študija,  9  
anketirancev  (52,9 %) je zadovoljnih in 6 anketirancev (35,3 %) je delno zadovoljnih z 
izpolnitvijo pričakovanj glede študija. Aritmetična sredina znaša 3,76. 
 
S študijem v celoti. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

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

5 29,4  

4. Sem zadovoljen/na 10 58,8 
 

 

5. Popolnoma sem 
zadovoljen/na 

2 11,8  

SKUPAJ 17 100 3,82 
 
2 anketiranca (11,8 %) sta popolnoma zadovoljna s študijem v celoti, 10  anketirancev (58,8 
%) je zadovoljnih s študijem v celoti, 5 anketirancev je delno zadovoljnih. Aritmetična 
sredina znaša 3,82 
 
 
Trditve Aritmeti

čna 
sredina 

1. Z izvedbo študijskega programa. 4,00 
2. Z delom in odnosom predavateljev. 4,18 
3. Z delom in odnosom ostalih zaposlenih na šoli. 4,18 
4. S pridobljenim znanjem, veščinami/kompetencami. 3,88 
5. Z izvedbo izpitov. 3,94 
6. Z mentorstvom pri diplomi. 4,35 
7. Z informacijsko podporo študiju. 3,88 
8. Z izpolnitvijo pričakovanj glede študija. 3,76 
9. S študijem v celoti. 3,82 
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Ocenjujemo, da so diplomanti v povprečju zadovoljni s študijem na šoli, saj so aritmetične 
sredine od 3,76 do 4,18. 

Zadovoljstvo - drugo 
� s študijem sem bil/a zadovoljna 
 

Kaj je bila za vas najpomembnejša pridobitev študija na naši višji strokovni šoli? 
� Poleg teoretičnega znanja predvsem praksa 
� Nova znanja, obnova znanja iz srednje šole, izpopolnitev znanja 
� Nove možnosti, novi prijatelji 
� Stopnja izobrazbe 
� Pridobljena samozavest na delovnem mestu 
� Nova spoznanja določenih predmetov 

 
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 1 5,9  
3. Delno se strinjam 3 17,6  
4. Precej se strinjam 5 29,4  
5. Popolnoma se strinjam 8 47,1  
SKUPAJ 17 100 4,18 
 
8 anketirancev (47,1 %) se popolnoma strinja, da so pridobili teoretično strokovno znanje, 5 
anketirancev (29,4 %) se precej strinja in 3 anketiranci (17,6 %) se delno strinja s trditvijo. 
Aritmetična sredina znaša 4,18. 
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Sposobnost uporabe znanja v praksi. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  
2. Se ne strinjam 2 11,8  
3. Delno se strinjam 5 29,4  
4. Precej se strinjam 3 17,6  
5. Popolnoma se strinjam 7 41,2  
SKUPAJ 17 100 3,88 
 
7 anketirancev (41,2 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost uporabe znanja v 
praksi, 3 anketiranci (17,6 %) se precej strinja, 5 anketirancev (29,4 %) se delno strinjajo s 
trditvijo in 2 anketiranca se ne strinjata s trditvijo, da so pridobili sposobnost uporabe znanja v 
praksi. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 3,88.  
 
Sodelovanje v skupini, timu. 

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 6 35,3  
4. Precej se strinjam 6 35,3  
5. Popolnoma se strinjam 5 29,4  
SKUPAJ 17 100 3,94 
 
5 anketirancev (29,4 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sodelovanje v timu, skupini, 6  
anketirancev (35,3 %) se precej strinja in 6 anketirancev (35,3 %) se delno strinja s trditvijo 
sodelovanja v skupini, timu. Aritmetična sredina znaša 3,94. 
 
 
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 0 0,0  
3. Delno se strinjam 5 29,4  
4. Precej se strinjam 8 47,1  
5. Popolnoma se strinjam 4 23,5  
SKUPAJ 17 100,0 3,94 
 
4 anketiranci (23,5 %) se popolnoma strinjajo, da so pridobili socialne spretnosti, 8  
anketirancev (47,1 %) se precej strinja in 5 anketirancev (29,4 %) se delno strinja s trditvijo. 
Aritmetična sredina znaša 3,94. 
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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 4 23,5  
4. Precej se strinjam 9 52,9  
5. Popolnoma se strinjam 4 23,5  
SKUPAJ 17 100,0 4,00 
 
4 anketiranci (23,5 %) se popolnoma strinjajo, da so pridobili sposobnost vrednotenja lastnega 
dela, 9  anketirancev (52,9 %) se precej strinja in 4 anketiranci (23,5 %) se delno strinjajo s 
trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,00.  
 
Podjetnost in samoiniciativnost. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 1 5,9  
3. Delno se strinjam 5 29,4  
4. Precej se strinjam 10 58,8  
5. Popolnoma se strinjam 1 5,9  
SKUPAJ 17 100 3,65 
 
1 anketiranec (5,9 %) se popolnoma strinja, da je pridobil podjetnost in samoiniciativnost, 10  
anketirancev (58,8 %) se precej strinja in 5 anketirancev (29,4 %) se delno strinja s trditvijo. 
Aritmetična sredina znaša 3,65.  
 
Prilagodljivost. 
 

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 23,5  
4. Precej se strinjam 10 58,8  
5. Popolnoma se strinjam 3 17,6  
SKUPAJ 17 100,0 3,94 
 
3 anketiranci (17,6 %) se popolnoma strinja, da so pridobili prilagodljivost, 10 anketirancev 
(58,8 %) se precej strinja in 4 anketiranci (23,5 %) se delno strinjajo s trditvijo. Aritmetična 
sredina znaša 3,94.  
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Spretnost za organizacijo lastnega dela in časa. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 1 5,9  
3. Delno se strinjam 6 35,3  
4. Precej se strinjam 5 29,4  
5. Popolnoma se strinjam 5 29,4  
SKUPAJ 17 100 3,82 
 
5 anketirancev (29,4 %) se popolnoma strinja, da so pridobili spretnost za organizacijo 
lastnega dela in časa, 5 anketirancev (29,4  %) se precej strinja, 6 anketirancev (35,3 %) se 
delno strinja s trditvijo in 1 anketiranec (5,9%) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina 
znaša 3,82.  
 
Spretnost vodenja. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 2 11,8  
3. Delno se strinjam 3 17,6  
4. Precej se strinjam 9 53  
5. Popolnoma se strinjam 3 17,6  
SKUPAJ 17 100 3,76 
 
3 anketiranci (17,6 %) se popolnoma strinjajo, da so pridobili spretnost vodenja, 9  
anketirancev (53,0 %) se precej strinja, 3 anketiranci (17,6 %) se delno strinja s trditvijo in 2 
anketiranca se ne strinjata s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,76.  
 
Znanje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 1 5,9  
2. Se ne strinjam 0 0  
3. Delno se strinjam 7 41,2  
4. Precej se strinjam 7 41,2  
5. Popolnoma se strinjam 2 11,7  
SKUPAJ 17 100 3,53 
 
2 anketiranca (11,7 %) se popolnoma strinjata, da sta pridobila znanje uporabe sodobne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, 7 anketirancev (41,2 %) se precej strinja, 7 
anketirancev (41,2 %) se delno strinja in 1 anketiranec (5,9 %) se sploh ne strinja s trditvijo. 
Aritmetična sredina znaša 3,53.  
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Sposobnost analize in sinteze. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 2 11,7  
3. Delno se strinjam 5 29,4  
4. Precej se strinjam 8 47,2  
5. Popolnoma se strinjam 2 11,7  
SKUPAJ 17 100 3,59 
 
2 anketiranca (11,7 %) se popolnoma strinjata, da sta pridobila sposobnost analize in sinteze, 
8  anketirancev (47,2 %) se precej strinja in 5 anketirancev (29,4 %) se delno strinja s 
trditvijo. 
Aritmetična sredina znaša 3,59.  
 
Pisno in ustno komuniciranje. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 1 5,9  
3. Delno se strinjam 7 41,2  
4. Precej se strinjam 6 35,3  
5. Popolnoma se strinjam 3 17,6  
SKUPAJ 17 100 3,65 
 
3 anketiranci (17,6 %) se popolnoma strinja, da so pridobili pisno in ustno komuniciranje, 6  
anketirancev (35,3 %) se precej strinja, 7 anketirancev (41,2 %) se delno strinja s trditvijo in 1 
anketiranec (5,9 %) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,65.  
 
Znanje sporazumevanja v tujem jeziku. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 1 6,2  
2. Se ne strinjam 2 12,5  
3. Delno se strinjam 6 37,5  
4. Precej se strinjam 5 31,3  
5. Popolnoma se strinjam 2 12,5  
SKUPAJ 16 100 3,31 
 
2 anketiranca (12,5 %) se popolnoma strinja, da so pridobili znanje sporazumevanja v tujem 
jeziku, 5 anketirancev (31,3 %) se precej strinja, 6 anketirancev (37,5 %) se delno strinja in 2 
anketiranca (12,5 %) se sploh ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,31. 
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Sposobnost raziskovanja. 

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 47   
4. Precej se strinjam 8 47  
5. Popolnoma se strinjam 1 6  
SKUPAJ 17 100,0 3,59 
 
1 anketiranec (6 %) se popolnoma strinja, da je pridobil sposobnost raziskovanja, 8  
anketirancev (47 %) se precej strinja, 8 anketirancev (47 %) se delno strinja. Aritmetična 
sredina znaša 3,59.  
 
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 0 0,0  
3. Delno se strinjam 7 41,2  
4. Precej se strinjam 9 52,9  
5. Popolnoma se strinjam 1 5,9  
SKUPAJ 17 100 3,65 
 
1 anketiranec (5,9 %) se popolnoma strinja, da je pridobil sposobnost pridobivanja in 
obdelave informacij iz različnih virov, 9  anketirancev (52,9 %) se precej strinja in 7 
anketirancev (41,2 %) se delno strinjata s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,65.  
 
Sposobnost učenja. 
 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 2 11,8  
3. Delno se strinjam 5 29,4  
4. Precej se strinjam 6 35,3  
5. Popolnoma se strinjam 3 17,6  
SKUPAJ 16 100,0 3,63 
 
3 anketiranci (17,6 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost učenja, 6 anketirancev 
(35,3 %) se precej strinja, 5 anketirancev (29,4 %) se delno strinjajo s trditvijo in 2 
anketiranca se ne strinjata s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,63.  
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Sposobnost odločanja. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0,0  
2. Se ne strinjam 3 17,6  
3. Delno se strinjam 6 35,3  
4. Precej se strinjam 5 29,4  
5. Popolnoma se strinjam 3 17,6  
SKUPAJ 17 100,0 3,47 
 
3 anketiranci (17,6 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost odločanja, 5  
anketirancev (29,4 %) se precej strinja in 6 anketirancev (35,3 %) se delno strinjajo s trditvijo 
in 3 anketiranci se ne strinjajo s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,47.  
 
Inovativnost. 

Strinjanje s trditvijo Število 
anketirancev 

% Aritmetična 
sredina 

1. Sploh se ne strinjam 1 5,9  
2. Se ne strinjam 1 5,9  
3. Delno se strinjam 7 41,2  
4. Precej se strinjam 6 35,3  
5. Popolnoma se strinjam 2 11,8  
SKUPAJ 17 100,0 3,41 
2 anketiranca (11,8 %) se popolnoma strinja, da so pridobili inovativnost, 6  anketirancev 
(35,3 %) se precej strinjajo, 7 anketirancev (41,2 %) se delno strinjata s trditvijo, 1 
anketiranec (5,9 %) se ne strinja s trditvijo in prav tako 1 anketiranec (5,9 %) se sploh ne 
strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,41.  
Trditve Aritmeti

čna 
sredina 

1. Teoretično strokovno znanje. 4,18 
2. Sposobnost uporabe znanja v praksi. 3,88 
3. Sodelovanje v skupini, timu. 3,94 
4. Socialne spretnosti (spretnost vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov v 
delovnem okolju, uspešno komuniciranje, reševanje konfliktov). 

3,94 

5. Sposobnost vrednotenja lastnega dela. 4,00 
6. Podjetnost in samoiniciativnost. 3,65 
7. Prilagodljivost. 3,94 
8. Spretnost za organizacijo dela in časa. 3,82 
9. Spretnost vodenja. 3,76 
10. Znanje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije.  3,53 
11. Spretnost analize in sinteze. 3,59 
12. Pisno in ustno komuniciranje. 3,65 
13. Znanje sporazumevanja v tujem jeziku. 3,31 
14. Sposobnost raziskovanja. 3,59 
15. Sposobnost pridobivanja in obdelave informacij iz različnih virov. 3,65 
16. Sposobnost učenja. 3,63 
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17. Sposobnost odločanja. 3,47 
18. Inovativnost. 3,41 
 
 

 
 
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? 

• Nova praktična znanja. 

• Možnost zaposlitve. 

• Teorija podprta s prakso. 

• Manjše število študentov, nisi le številka.  

• Osebni pristop, pomoč pri študiju. 

• Veliko praktičnega izobraževanja. 

• Odlični predavatelji.  

• Sproščeno vzdušje. 

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

• Popoldanska predavanja. 
• Veliko čakanja med predmeti. 
• Premalo dela na področjih, ki smo jih predelali na teoretičnem področju. 
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Kako bi po zaključenem študiju še sodelovali z našo šolo: 
 
Udeležba na seminarjih in delavnicah iz strokovnega področja 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 13 81,2 
2. Ne 3 19,8 
SKUPAJ 16 100,0 
 
13 anketirancev (81,2 %) bi se udeležili seminarjev in delavnic iz strokovnega področja, 3 
anketiranca (19,8 %) pa se za udeležbo ne bi odločila.  
 
Udeležba na seminarjih in delavnicah za osebno rast, tečajih tujih jezikov… 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 10 62,5 
2. Ne 6 37,5 
SKUPAJ 16 100,0 
 
10 anketirancev (62,5 %) bi se udeležili seminarjev in delavnic za osebno rast, tečajev tujih 
jezikov, 6 anketirancev (37,5 %) 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 6 42,9 
2. Ne 8 57,1 
SKUPAJ 14 100,0 
 
8 anketirancev (57,1 %) bi nadaljevali šolanje, če bi šola izvajala visokošolski program in 8 
anketirancev (42,9 %) pa se za nadaljnje šolanje ne bi odločili.  
 
Kot gost/ja predavatelj/ica 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 4 28,6 
2. Ne 10 71,4 
SKUPAJ 14 100,0 
 
10 anketirancev (71,4 %) bi bili pripravljeni kot gost/ja predavatelj/ica priti na šolo in 4 
anketiranci (28,6 %) pa se za to ne bi odločili.  
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Kot mentor/ica praktičnega izobraževanja ali mentor/ica diplomskih nalog. 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 4 28,9 
2. Ne 10 71,1 
SKUPAJ 14 100,0 
 
10 anketirancev (71,1 %) bi bili pripravljeni sodelovati kot mentor/ica praktičnega 
izobraževanja ali mentor/ica diplomskih nalog, 4  anketiranci (28,9 %) pa se za sodelovanje 
ne bi odločili.  
 
Uporaba svetovalnih storitev kariernega centra. 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 4 28,9 
2. Ne 10 71,1 
SKUPAJ 14 100,0 
 
10 anketirancev (71,1 %) bi uporabljali svetovalne storitve kariernega centra, 4 anketiranci 
(28,9 %) pa ne bi uporabljali te storitve.  
 
Vključitev v klub diplomantov. 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 7 50 
2. Ne 7 50 
SKUPAJ 14 100,0 
 
7 anketirancev (50 %) bi se vključilo v klub diplomantov, 7 anketirancev (50 %) pa se ne bi 
vključilo.  
 
Ali ste/boste po zaključenem študiju na višji strokovni šoli nadaljevali s formalnim 
izobraževanjem. 
 

Možnosti Število 
anketirancev 

% 

1. Da 16 94,1 
2. Ne 1 5,9 
SKUPAJ 17 100,0 
 
16 anketirancev (94,1 %) bi po zaključenem študiju na višji strokovni šoli nadaljevali s 
formalnim izobraževanjem, 1 anketiranec (5,9 %) pa ne bi nadaljevali formalnega 
izobraževanja. 
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Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, vpišite ime šole. 

• Trenutno še ne vem, bom pa nadaljeval študij, ko bo to dopuščala situacija.  

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

• Raznolikost predmetov. 
• Praktični del, praktični pouk, ki bo podprl teorijo. 
• Plačilo praktičnega izobraževanja na šoli (vsaj prevozni stroški). 
• Večje pavze za kosilo med predavanji. 
• Več ekskurzij v tujino in po Sloveniji.  
• Predavanje, ki trajajo do 20:00 h, umestit v dopoldanski čas.  

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

Trditve Število 
anketirancev 

% 

1. Zaposlitev v istem podjetju kot 
sedaj 

1 5,9 

2. Zaposlitev v drugem podjetju kot 
sedaj 

1 5,9 

3. Opravljanje dela preko študentskega 
servisa 

10 58,8 

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

5 29,4 

SKUPAJ 17 100,0 
 
10 anketirancev (58,8 %) je med študijem opravljalo dela preko študentskega servisa, 5 
anketirancev oz. 29,4 % ni opravljalo nobenega dela oz. niso bili zaposleni. 1 anketiranec oz. 
5,9 % je bil zaposleni v istem podjetju kot sedaj ter 1 anketiranec oz. 5,9 % je bil zaposlen v 
drugem podjetju kot sedaj. 
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Kako hitro ste/boste začeli iskati zaposlitev po zaključenem študiju? 
  

Trditve Število 
anketirancev 

% 

1. Že pred zaključkom študija 3 17,6 
2. Med opravljanjem obveznega 
praktičnega izobraževanja 

1 5,9 

3. Takoj po diplomi 7 41,2 
4. Nekaj mesecev po diplomi 5 29,4 
5. Nisem iskal/a, ker sem zaposlena 1 5,9 
SKUPAJ 17 100 
 
7 anketirancev (41,2 %) bo takoj po diplomi začelo iskati zaposlitev,  1 anketiranec oz. 5,9 %  
je ni iskal, ker je bil že zaposlen, 3 anketiranci (17,6 %)  je že pred zaključkom študija začelo 
iskati zaposlitev, 1 anketiranec oz. 5,9 %  je zaposlitev iskal že med opravljanjem obveznega 
praktičnega izobraževanja, 5 anketirancev (29,4 %) 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 maju in juniju 2016. Presojani so bili: 1 zunanji predavatelj, 1 organizator praktičnega 
izobraževanja, knjižnica, referat, inštruktor, 1 notranji predavatelj in ravnateljica višje 
strokovne šole. Ugotovitve notranjih presoje so sledeče: 

 
17.5.2016 – zunanja predavateljica (mag. Ivanka Medvešček) 
Notranji presojevalki: dr. Mateja Colarič Bajc in Barbara Turk 
 
Zunanja predavateljica pozna poslanstvo in vizijo zavoda GRM, pri svojem delu pa upošteva 
vrednote, ki jih je izpostavil zavod. Predavateljica dobro sodeluje z referatom, predvsem pri 
pripravi urnikov in postavitvi datumov za izpitne roke. Komunikacija je hitra, poteka pa preko 
elektronske pošte, pogovorov po telefonu ali osebno. Meni, da je sodelovanje z vodstvom 
korektno in ima tudi korekten odnos do predavateljice. S študenti komunicira preko skupnega 
elektronskega naslova, na katerega pošilja predstavitve predavanj ter informacije o novostih 
po področjih. Prav tako je za študente dosegljiva na njen osebni elektronski naslov ali po 
telefonu, prav tako v času pogovornih ur oziroma pred ali po predavanjih. Zadovoljstvo 
študentov spremlja preko ankete, ki jo izvede po končanih predavanjih. Predavateljica 
komunicira tudi z UE Brežice, Občino Brežice, Termami Čatež, HESS v zvezi z izvedbo 
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strokovne ekskurzije. O komunikaciji vodi elektronsko evidenco. Predavateljica pozna 
izobraževalne programe in zna o tem obvestiti zainteresirano javnost. Prav tako pripravi svoj 
načrt predavanj, ki vsebuje število ur predavanj in vaj za posamezno tematiko. Poročilo o 
svojem delu mesečno pošilja referatu. Za študente je pripravila učbenik, ki je prosto dostopen 
na spletu, obenem jim v naprej pošlje predstavitve predavanj. Pri svojem delu navaja primere 
iz prakse ter predpise s posameznega področja predstavi najprej teoretično, nato pa s študenti 
naredijo še nekaj vaj. Pritožb o njenem delu do sedaj še ni bilo, kar je razvidno iz anket, ki jih 
izvaja šola po zaključenih predavanjih. Medpredmetno se povezuje pri predmetih Pravo in 
etika s področja narave, Ekonomika turizma in Pravni predpisi. Na šoli se vključuje v 
razvojne projekte, ki se nanašajo na njeno področje dela. Predavateljica pozna zakonodajo s 
področja višješolskega izobraževanja in jo upošteva pri svojem delu, je obveščena o 
spremembah, pripravlja interne obrazce, pogodbe, upošteva varstvo osebnih podatkov. 
Izvedbeni kurikulum prilagaja stanju na njenem predavateljskem področju, kar preveri 
ravnateljica višje strokovne šole. Pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju se predavateljica 
spremlja spremembe v zakonodaji in to upošteva tudi pri pripravi svojih predavanj. Prav tako 
pa predavateljica kupuje knjige s svojega predavateljskega področja, saj je kotizacija za 
udeležbo na strokovnih seminarjih in posvetih žal previsoka. Predavateljica ustrezno 
obvladuje dokumentacijo, jo hrani po strokovnih področjih in sodeluje z referatom pri 
priznavanju izpitov. 
Po končani notranji presoji nismo ugotovili nobenih neskladnosti in nismo izdali nobenih 
priporočil. 

 
7.6.2016 – organizatorka praktičnega izobraževanja za program Naravovarstvo 
(Barbara Turk) 
Notranji presojevalki: dr. Mateja Colarič Bajc in Angelca Hrovat 
 
Organizatorka praktičnega izobraževanja za program Naravovarstvo pozna poslanstvo, vizijo 
in vrednote ter jim sledi pri vsakodnevnem delu. Z referatom in vodstvom komunicira tako 
osebno kot po elektronski pošti, vsaj dvakrat tedensko pa ima kratke sestanke z ravnateljico 
VSŠ. Je ažurna na prošnjo referata in ravnateljice. S študenti komunicira osebno, po telefonu 
in preko elektronske pošte. Obenem ima govorilne ure v kabinetu, študente pa tudi obišče 
med izvajanjem praktičnega dela na terenu. Na osnovi rezultatov ankete izvaja ustrezne 
pogovore s študenti in poskuša upoštevati prebrano. Zadovoljstvo delodajalcev spremlja 
večkrat letno oziroma po potrebi preko osebnega razgovora, elektronske pošte ali 
telefonskega razgovora. Uradnih pritožb študentov ali delodajalcev ni bilo, probleme 
organizatorka rešuje sproti. Zunanja komunikacija poteka brez zapletov ob predhodnem 
seznanjenju z vodstvom. Z mentorji pri praktičnem izobraževanju komunicira tudi ob 
diplomskih nalogah, ki jih študentje pripravljajo zunaj Grm-a Novo mesto. Organizatorka 
redno izpolnjuje in oddaja LDN in Poročilo o delu. Študente spremlja skozi praktično 
izobraževanje, išče delodajalce za praktično izobraževanje in pa tudi mentorje študentom. S 
študenti ima uvodni sestanek, vmesne sestanke po potrebi ter individualne razgovore, da lažje 
načrtuje izvedbo praktičnega izobraževanja pri posameznem študentu. Z vsakim študentom 
sklene tripartitni sporazum med delodajalcem, študentom in VSŠ. Evalvacijo praktičnega 
izobraževanja izvede preko ankete ob izpitnem roku. Povezovanje je pri praktičnem 
izobraževanju vedno medpredmetno, na primer postavljanje in vzdrževanje vrta medonosnih 
rastlin, permakulturni vrtovi, čebelarjenje, učne poti (ekoremediacijska učna pot, učna pot 
Bobrov raj Srebrniče in čebelarska učna pot). Organizatorka je priložila sporazume s študenti. 
Sodelavce obvešča, kje študenti opravljajo praktično izobraževanje, komunicira predvsem 
osebno. Vključuje se v različne projekte, tudi mednarodne (NFM, Erasmus+) ter ostalih 
izobraževanj (Mikrobiološka poletna šola). Dokumentacijo vodi sproti, pripravljen je imela 
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tripartitni sporazum o opravljanju prakse in zavezanost h kakovosti. Redno revidira navodila 
za opravljanje praktičnega izobraževanja in obvešča o novostih deležnike. Obnavlja pogodbe 
in jih sklepa na novo ter objavi na spletni strani VSŠ. Natančno izpolnjuje zapisnik o izpitu, 
pregleduje Indeks o praktičnem izobraževanju. Arhiv se nahaja v kabinetu organizatorke 
praktičnega izobraževanja. 
 
1.6.2016 – knjižničarka (Anica Možina) 
Notranji presojevalki: dr. Mateja Colarič Bajc in Barbara Turk 
 
Knjižničarka pozna osnove za delovanje VSŠ, njeno poslanstvo (izobraževanje, projekti, 
VŽU), vizijo (poudari 'izobraziti zaposljive študente') in vrednote VSŠ (odnos do zemlje, 
dediščine, tradicije). Odgovorna je za izposojo ter nabavo literature, ureditev knjižničnih 
prostorov, uporabo računalnikov in čitalnice, vodenje statistike in tudi poročanje 
Statističnemu uradu. Seznanja z novostmi na »stenčasu« zbornice VSŠ, poleg tega je za 
novosti posebna polica v knjižnici. Prireja tematske razstave knjig, revij plakatov, brošur ob 
posebnih dnevih (Dan Zemlje, Svetovni dan boja proti aidsu, Svetovni dan sladkorne 
bolezni,...). Zadnje številke serijskih publikacij so na voljo na izposojevalnem pultu – torej na 
neposrednem dosegu obiskovalcev knjižnice. Ob novostih stroke obvešča posamezne skupine 
zaposlenih osebno, telefonsko ali preko elektronske pošte. Udeležuje se rednih izobraževanj, 
ki jih organizira šola ali organizatorji izven nje po napotilu nadrejenih, poleg tega pa se po 
potrebi izobražuje na IZUM-u ali v NUK-u, samoizobražuje zaradi novih verzij programske 
opreme za izposojo in ostalo. Knjižničarka je z delovnim okoljem zadovoljna, le zadnja leta je 
zaradi majhnega financiranja žal manjši nakup literature v primerjavi s predhodnimi leti. 
Knjižničarka pri svojem delu uporablja sistem COBISS, katerega član je tudi naša knjižnica in 
ima samostojno siglo, z njim ureja izposojo vsem članom, avtomatsko obveščanje o poteku 
izposoje (rok vrnitve je namreč za dijake in študente 14 dni), študentom je po dogovoru 
možen tudi daljši čas izposoje v primeru, da potrebujejo gradivo za potrebe diplomske naloge. 
Po preteku roka vrnitve so študentje obveščeni po elektronski pošti (1. opomin), pisno (2. 
opomin, z navedenimi zneski opomina) in z izstavljenim računom za plačilo. Dokumentacijo 
obvlada. Različne založbe, posredniki in s.p. ves čas ponujajo enormne količine literature, 
tako da močno presegajo finančne zmožnosti šole. Ponudbe so elektronske, v preteklosti pa je 
bilo več telefonskih in osebnih stikov. Predavatelji občasno izrazijo želje za nakup specifične 
literature, a šele po predhodni odobritvi nadrejenih lahko knjižničarka naroči gradivo. S 
študenti komunicira osebno, preko elektronske pošte in manj telefonsko. Študente osebno 
uvaja v knjižnični red, ob prvem obisku jim razloži tudi pravila knjižnice, razloži 
razporejenost gradiva na policah (UDK klasifikacija). Če zaprosijo, jim gradivo tudi poišče. Z 
zaposlenimi komunicira osebno, po elektronski pošti (medknjižnična izposoja) in telefonsko 
(urgentno vračilo knjige, ker je že rezervirana za koga drugega). Ima dokazila o komunikaciji 
po elektronski pošti. Obiskovalcem na prijazen način svetuje pri iskanju literature (na primer 
po ključnih besedah), pokaže iskanje po bazi COBISS, po Digitalni knjižnici Slovenije 
(www.dlib.si) in KAMRA ter po gradivih, nastalih v projektu BTŠ in /ali projektu Impletum. 
Za študente ima knjižničarka podaljšan delovni čas izposoje ob ponedeljkih, po dogovoru tudi 
dlje. Za komunikacijo s širšim zainteresiranim okoljem se poslužuje elektronske pošte in 
telefonskih pogovorov, opravlja medknjižnično izposojo, komunicira s posameznimi 
knjižnicami, kjer tudi izdajajo knjige (na primer s knjižnico na Biotehniški fakulteti). 
 
6.6.2016 – referentka Višje strokovne šole (Irma Svetec Hudoklin) 
Notranji presojevalki: dr. Mateja Colarič Bajc in Angelca Hrovat 
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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 
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/. 
 
18.5.2016 – inštruktor za predmet Poslovno komuniciranje in vodenje (Mitja Turk) 
Notranji presojevalki: dr. Mateja Colarič Bajc in Angelca Hrovat 
 
Inštruktor izpostavi svobodo za razvoj VSŠ in poudari certifikate Zaupanja vreden. 
Odgovornost študentov povezuje z vizijo, poslanstvom in strategijo, da izobrazimo zaposljive 
diplomante (filozofija vzgoje, izobraževanja in razvoja), poudari pomen izobraževalnega in 
razvojnega jedra biotehnike (kmetijstva, živilstva in prehrane, naravovarstva) in turizma 
(gostinstva, gastronomije, hotelirstva, ruralnega in urbanega turizma, športa in rekreacije). Z 
vodstvom in referatom kakovostno sodeluje glede urnikov, sproščanja prostorov, odpovedi 
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vaj in hitro obveščanje, tudi izven delovnega tedna (med vikendi), sicer pa se  redno udeležuje 
predavateljskih zborov. Z nosilko predmeta se usklajujeta in imata pretežno osebne razgovore, 
nekatere tudi po elektronski pošti. Oceno iz svojega dela vaj sporoči sproti v referat (da se 
študenti z opravljenimi obveznostmi iz vaj lahko prijavijo na izpit) in pa nosilki predmeta. S 
študenti ima ustno komunikacijo v času govorilnih ur in izven po dogovoru, po elektronski 
pošti na posamezne elektronske naslove študentov. Zadovoljstvo spremlja preko anket (redna 
letna anketa) in pa z izvedbo lastne ankete enkrat do dvakrat letno. S strani VSŠ nima 
zunanjega komuniciranja, to uredi nosilka predmeta, pač pa komunicira s strani Kmetijske 
šole Grm in biotehniške gimnazije. Inštruktor LDN oblikuje s pomočjo kataloga znanja, s tem 
da vsakoletno nadgrajuje cilje in zahtevane kompetence z vpeljevanjem v realne (življenjske) 
situacije, delno pa je odvisno tudi od skupine študentov, ki jih poučuje. Redno oddaja poročila 
o delu., način dela s študenti: najmanj frontalnega dela, pretežno individualno delo, delo v 
dvojicah (npr. igra vlog), računalniške predstavitve in snemanje govornega nastopa študentov, 
za gradivo ima delovne liste. Posveča se predvsem formativnim ciljem pri različnih vsebinah: 
medosebno in poslovno sporazumevanje – pripravi in izvede javni nastop, pripravi in vodi 
sestanek, daje kakovostno povratno informacijo; motivacija in motiviranje zaposlenih -  
uporabi pohvalo in kritiko kot orodji motiviranja; vodenje skupinskih procesov – uporabi 
ustrezno strategijo ravnanja v konfliktu, razvije zmožnost timskega delovanja, analizira 
podatke in informacije za sprejemanje odločitev s pomočjo ustreznih metod (SWOT analiza), 
stresne situacije – izbere ustrezna orodja za odpravo stresnih situacij; organizacijska kultura – 
ugotavlja konkretno organizacijsko kulturo. V svojem delu vaj se še en vključuje v razvojne 
projekte, medpredmetno se bolj povezuje nosilka predmeta, ker ima več ur. Pritožb nima, prej 
obratno. Če nastanejo nesporazumi, jih rešuje sprotno. Inštruktor se seznanja z zakonitostmi 
delovanja in pravilniki preko obveščanja ravnateljice, referentke in ostalih ter na sejah 
predavateljskega zbora. Preverjanja izvajanja vaj so prisotna s strani nosilke predmeta in 
nadrejenih, sicer pa je njegovo delo razvidno iz vsakoletnega poročila in anket študentov. 
Njegov moto je Kakovost je skladnost pričakovanj. Na pobudo nadrejenih se udeležuje 
različnih delavnic, za katere meni, da ga bogatijo, na primer karierni dan zame, timski 
oziroma kolegialni coaching in podobno. Sezname študentov in liste prisotnosti ima vedno 
pripravljene, da lahko evidentira opravljene obveznosti iz vaj in dodeli svoj del ocene (npr. 
CV, govorni nastop študentov, ki ga posname) vaj, ki je sestavni del ocene predmeta, 
pravočasno sporoči opravljene obveznosti študentov v referat zaradi možnosti prijave 
študentov na izpit. Arhiv ima v elektronski obliki, podatki o opravljenih obveznostih pa so 
dostopni tudi referatu. 
 
3.6.2016 – 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 
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 
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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. 
 
7.6.2016 – ravnateljica Višje strokovne šole (Helena Jurše Rogelj) 
Notranji presojevalki: dr. Mateja Colarič Bajc in Angelca Hrovat 
 
Ravnateljica pozna poslanstvo, vizijo in vrednote. Poudari odnos do zemlje, spoštovanje do 
sočloveka, osebni stik, ohranjanje tradicije, vpetost v regionalnem okolju, izobraževanje 
zaposljivih diplomantov, ustvarjanje novih delovnih mest … Ravnateljica s svojim delom 
udejanja zgoraj zastavljene cilje na VSŠ. 
Ravnateljica je znotraj in izven delovnega časa vpeta v družbeno okolje in pri tem vpeljuje 
tudi sodelavce (članstva, LAS, čebelarska društva, občina, DROT …). Vključuje se v različne 
projekte na nivoju Slovenije (CRP projekt z NIB, Skupnost VSŠ, Konzorcij Biotehniških šol, 
LAS, občine, RIC, nadzorni odbori …) in tudi v mednarodne (je tudi Erasmus koordinator). 
Poudari pomembnost mreženja šol z gospodarstvom, kar tudi sama udejanja. O aktivnostih v 
širšem okolju obvešča sodelavce in jih spodbuja k sodelovanju z okoljem. 
Na delovnem mestu se ravnateljica vseskozi nadgrajuje in sledi novim zahtevam ter 
priložnostim. LDN oblikuje s pomočjo razvojnega tima VSŠ. Do sedaj je bilo preverjanje in 
spremljanje izvedbe zadanih aktivnosti, npr. pedagoškega dela prek izvedenih ur in list 
prisotnosti ter osebnih razgovorov. Sedaj pa dodatno še prek samoevalvacijskega poročila o 
delu ter obrazca analiza in načrtovanje strokovnega dela. Poročila so podlaga za oblikovanje 
LDN. Preverjanje uspešnosti izvajanja je tudi prek neposredne vključitve v aktivnosti in preko 
poročil. 
Letno poročilo obravnava strateški svet, študentski svet, predavateljski zbor in seveda svet 
zavoda, poslovno poročilo obravnavajo vodje enot na kolegiju in direktor ter seveda na koncu 
svet zavoda. Letno poročilo oz. povzetek gre še v seznanitev na občinski svet MO Novo 
mesto. Izboljšave: npr. spremenjen razpored praktičnega izobraževanja zaradi lažje 
organizacije urnika in pa glede na potrebe okolja, tedenski aktivi org. PRI in pa razvojnega 
tima VSŠ z ravnateljico,  prenovljena komisija za kakovost, intenzivno iskanje somentorjev v 
podjetjih, na kmetijah, karierni sejmi, izboljšave so povezane za boljši vpis, individualni 
pristop do dijakov Grm NM ter tudi do dijakov iz zunanjih šol (promocije po različnih 
srednjih šolah), nenehno iskanje projektov in pa drugih priložnosti za razvoj strokovnega dela 
VSŠ. 
Letno poročilo obravnava strateški svet, študentski svet, predavateljski zbor in seveda svet 
zavoda, poslovno poročilo obravnavajo vodje enot na kolegiju in direktor ter seveda na koncu 
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svet zavoda. Letno poročilo oz. povzetek gre še v seznanitev na občinski svet MO Novo 
mesto. Izboljšave: npr. spremenjen razpored praktičnega izobraževanja zaradi lažje 
organizacije urnika in pa glede na potrebe okolja, tedenski aktivi org. PRI in pa razvojnega 
tima VSŠ z ravnateljico,  prenovljena komisija za kakovost, intenzivno iskanje somentorjev v 
podjetjih, na kmetijah, karierni sejmi, izboljšave so povezane za boljši vpis, individualni 
pristop do dijakov Grm NM ter tudi do dijakov iz zunanjih šol (promocije po različnih 
srednjih šolah), nenehno iskanje projektov in pa drugih priložnosti za razvoj strokovnega dela 
VSŠ. 
Delovna mesta – predavatelj, inštruktor, laborant, strokovno tehnično osebje kot npr. 
referent,  knjižničar, računalničar …  Novih zaposlitev je malo (Zakon o uravnoteženju javnih 
financ, ZUJF). So določene kroženja / premestitve med srednjo šolo in višjo šolo, npr. 
uvajanje za org. PRI. Ravnateljica ima pooblastila, vendar so vse aktivnosti predhodno 
usklajene z vodstvenimi delavci na kolegiju (tedenski sestanki) oz. direktorjem. 
Novosti prepoznava preko ustaljenih kanalov (spletna stran MIZŠ, Skupnosti VSŠ, z 
aktivnimi udeležbami na številnih dogodkih, s komunikacijo med ravnatelji drugih VSŠ). 
Obveščanje preko aktivov, PZ, e-pošte oz. z individualnimi razgovori, kadar so informacije 
vezane le na določene sodelavce. Vpeljava novosti v delo šole (npr. v vsakodnevno prakso s 
pomočjo referentke – primer javnih listin) in v domačo prakso. 
Komunikacija s predavatelji: Osebni razgovori, e-pošta, oglasna deska v zbornici. Postopek 
spremljanja  razvoja kadrov in spremljanja zadovoljstva zaposlenih preko osebnih razgovorov 
ter analiz anket predavateljev. Sedaj pa dodatno še preko samoevalvacijskega poročila o delu 
ter obrazca analiza in načrtovanje strokovnega dela. 
Komunikacija s študenti: Spremljanje izvajanja izobraževalnega procesa je neposredno s 
študenti, z anketo, prek referentke in sodelavke, ki načrtuje celoten pedagoški proces. 
Zadovoljstvo študentov merimo z osebnimi pogovori in z anketami, ki jih nato analiziramo in 
vpeljujemo utemeljene predloge v dejanja. Individualno sprotno reševanje ugovorov (le-ti pa 
so velikokrat ustni, manj pisni), npr. glede izvedbe PRI (zvezek zapisov). 
Dokumente notranjega izvora arhiviramo v pisarni ravnateljice (določen del dokumentacije, ki 
je vezan na predavatelje, npr. vloge za imenovanja, Erasmus dokumentacija) in še večji del v 
referatu (v celoti dokumentacija, ki je povezana s študenti, evidence pedagoškega dela), 
finančni dokumente (računi, dobavnice, naročilnice) v računovodstvu ter kadrovsko – 
zaposlitvene zadeve v tajništvu. Dokumenti so elektronski in/ali natisnjeno v ločenih mapah 
po področjih. Dokumente zunanjega izvora ravnateljica redno pregleduje in obvešča dotične 
osebe, na podlagi lastne presoje ali sklepa kolegija, skladno z veljavno zakonodajo in principi 
delovanja VSŠ. Vsi dokumenti so še shranjeni. 
Projektni način dela je vseskozi prisoten zaradi povezanosti z okoljem, prenos znanja gre vsaj 
do razvojnega tima VSŠ in širše. Vseskozi je prisotno povezovanje – mreženje, tudi med 
kolegijem (člani so vodstveni delavci posameznih OE) ter ostalimi zaposlenimi. 
Postopki merjenja in ugotavljanja zadovoljstva so določeni, npr. z anketami. Analiza anket 
vodi do korekcij in izboljšav. Ustni in pisni predlogi posameznikov se ravno tako sprejemajo 
in utemeljeni predlogi tudi upoštevajo pri delu. Z individualnimi razgovori  se predavatelji in 
ostali strokovni sodelavci vseskozi trudijo udejanjati izboljšave in jih vpeljevati v 
vsakodnevno prakso oz. rutino 
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10 SWOT ANALIZA  
 
Na osnovi analize rezultatov anketnih vprašalnikov smo pripravili SWOT analizo:  
 

PREDNOSTI SLABOSTI PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
ŠTUDENTI: 

• strokovni, 
dostopni in 
razumevajoči 
predavatelji 

• dobro 
organizirani 
urniki 
predavanj 

• prehrana na šoli 
• strokovne 

ekskurzije 
• korektno delo 

referata 
• lokacija, 

opremljenost 
• mirno okolje 
• individualni 

pristop 
• bližina mesta 
• dober odnos 

šole do 
diplomantov 

 

ŠTUDENTI: 
• občasne 

težave z 
računalniki 

• preveč 
prostega 
časa med 
dopoldansk
im in 
popoldansk
im urnikom 
(smer 
gostinstvo 
in turizem) 
 

ŠTUDENTI: 
• večje povezovanje in 

sodelovanje s podjetji, 
ki so blizu lokacijam 
študentov 

• terensko delo 
 

 

ŠTUDENTI: 
• premalo 

samoiniciat
ivnosti 
študentov 

 

PREDAVATELJI: 
• pristni in dobri 

odnosi med 
zaposlenimi,  
zaposlenimi in 
študenti ter 
zaposlenimi z 
vodstvom 

• možnost 
mednarodnih 
mobilnosti 
(Erasmus 
NFM),  

• strokovnost, 
inovativni 
pristopi 

• prijetna 
lokacija, 
možnost 
parkiranja 

PREDAVATELJ
I: 

• Neredno 
opravljanje 
dolžnosti s 
strani 
študentov 
(udeležba, 
prinašanje 
gradiv, ne 
upoštevanje 
rokov) 

• Neresen 
pristop 
študentov 

• Nimamo 
skrbnika 
spletne 
strani 
 

PREDAVATELJI: 
• strokovnost podjetij, 

kjer se opravlja 
praktično usposabljanje 

• sprotno ažuriranje spletne 
strani ter bolj aktivno 
oglaševanje preko nje   

• neprestano strokovno 
izpopolnjevanje 
predavateljev in 
mentorjev 

• povezovanje 
predavateljev s prakso 

• bolj aktivno delovanje 
študentskega sveta 

• Povezovanja pri 
izvajanju razvojnih 
projektov 

 

PREDAVATEL
JI: 
• razkorak 

med 
zahtevami 
realnega 
okolja in 
vloženim 
trudom oz. 
pripravljenos
tjo študentov 

• omejena 
finančna 
sredstva 

• gospodarska 
kriza oz. 
manj 
možnosti za 
prakso in 
zaposlitve 
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• mirno okolje 
• organizacija 

strokovnih 
posvetov oz. 
delavnic 
 

• možnosti da 
domači 
predavatelji 
lahko predavajo 
v tujini in 
domačih 
sorodnih šolah 

• dober odnos 
šole do 
diplomantov 

• vodstvo vodi 
pozitivno in 
sodelovalno 
komunikacijo 

• vodstveni kader 
deluje v 
dobrobit šole, 
študentov ter 
zavoda kot 
celote 

• študij je 
dostopen za 
socialno šibke 
študente 

• domači srednji 
šoli na 
zagotavljata 
dobro bazo 
rednih 
študentov 

 

 diplomantov 
• manj številne 

generacije 
otrok 

• slaba kupna 
moč in 
manjši vpis 
na izrednem 
študiju 

• ni sistemske 
možnosti za 
stimulativno 
nagrajevanje 

• ni sistemske 
možnosti za 
dodatno 
zaposlovanje 

• izgorelost 
• znižanje 

vpisnih met 
novincev 
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11 Program ukrepov za izboljšanje za študijsko leto 2015/16 
 
V študijskem letu 2015/16 na osnovi analize rezultatov načrtujemo naslednje aktivnosti. 
 
Aktivnost 
 

Kdo? UKREP Datum izvedbe 

Izvedba anketiranja 
Ankete za: 
- študente, (šola in 

študijski proces, 
praktično 
izobraževanje, 
predavatelji,) 

- diplomante 
(posodobiti 
vprašalnik), 

- zaposlene, 
- mentorje - 

delodajalce. 
 
Analiza rezultatov  

Komisija za 
zagotavljanje 
kakovosti 
 
 
 

  
 
- pred koncem 

predavanj oz. vaj, 
po opravljenem 
praktičnem 
izobraževanju 
 

- po opravljenem 
zagovoru 
diplomske naloge 
 
 
 

Predstavitev rezultatov 
anketiranja: 
- zaposleni  
- študenti 
- delodajalci – 

mentorji 

Komisija za kakovost  - predavateljski zbor 
september 2016 
- preko spletne 

strani, podstran 
kakovost  

 

- delodajalcem 
obvestilo o 
rezultatih anket 
pošljejo 
organizatorke PRI 
po el. pošti; link do 
spletne strani 

Predstavitev pomena 
samoevalvacije in skrbi 
za kakovost za 1. 
letnike  
 
Predstavitev pomena 
samoevalvacije in skrbi 
za kakovost za 2. 
letnike  
 
 

 -  - november 
(predavanje Varno 
delo, HCCAP in 
Kakovost) 
  

- november 
(predstavitev 
navodil za pisanje 
diplomskih nalog 
in Kakovost) 

Ažuriranje spletne 
strani, podstran 
kakovost 
 

 
 

 2015/16  
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Izvedba notranjih 
presoj 
 

Barbara Truk 
Mateja Colarič Bajc 
Helena Jurše Rogelj 
Sebastjan Repnik 

 2015/2016 

Mobilnost zaposlenih 
 

Helena Jurše Rogelj 
 

 2015/16 

Letni razgovori pri 
ravnatelju 

Helena Jurše Rogelj  2015/16 

Izvedba vsaj 2 delovnih 
sestankov/sej  
 

Komisija za 
spremljanje in 
zagotavljanje 
kakovost VSŠ 

 2015/16 

Alumni klub Razvojni tim 
 

 2015/16 

Karierni center  
Razvojni tim 

 2015/16 

Tutorstvo Mateja Colarič Bajc 
 

 2015/16 

Spremljanje 
diplomantov 

Barbara Turk 
 

 2015/16 

Poiskati optimalne 
rešitve za urnik, ki je 
prilagojen potrebam 
študijskega procesa 

Mateja Colarič Bajc  2015/16 

Lansirali smo 
vprašalnike za 
posamezne skupine 
Imamo razvito mrežo 
sodelovanja z 
drugimi višješolskimi 
in višješolskimi 
zavodi, tudi 
srednješolskimi in 
osnovnošolskimi 
institucijami, vodimo 
Konzorcij biotehniških 
VSŠ, praktično 
izobraževanje doma 
(bogata mreža 
delodajalcev) in v 
tujini, sodelovanje na 
etnoloških in drugih 
prireditvah, strokovnih 
posvetih,… 
 

ravnateljica, vodja 
MIC, 
razvojni inštitut  
 

Spremljamo 
realizacijo in 
vsebino 
anketiranja 
posameznih 
skupin 
To je osnova za 
konferenco o 
kakovosti na 
šoli. 
 
 
 
Razvijmo 
transparentno 
mrežo (katalog 
partnerjev in 
programov) v 
vsaj dveh tujih 
jezikih 

2015/16 

Povezava z diplomanti 
obstaja (društvo 
Grmčani, Karierni 
center, Alumni klub) 
 

ravnateljica Povezavo z 
diplomanti 
nadgradimo v 
okviru 
Kariernega 

2015/16 
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centra  v Klub 
diplomantov,  
Slavnostne 
podelitve 
diplom 
organiziramo v  
okviru 
svečanega 
diplomskega 
plesa v 
soorganizaciji 
šole in kluba 
diplomantov  

Izvajamo stalno 
preverjanje 
usposobljenosti in 
kompetenc mentorjev – 
preverjanje je na 
individualnem nivoju in 
ne skupinsko; 

Organizatorji  
praktičnega 
izobraževanja 

1. Preverjanje 
rezultatov in 
načrtov 
usposabljanj pri 
mentorjih 
(ostajamo pri 
dogovoru 
minimalno en 
obisk 
na leto pri 
delodajalcu). 
2 Vzpostavili 
bomo merjenje 
kakovosti 
praktičnega 
izobraževanja 
pri delodajalcu 
(»zaupanja 
vreden 
delodajalec / 
mentor za 
praktično 
izobraževanje«) 

2015/16 

Študenti so formalno 
organizirani v 
šolskem študentskem 
svetu in s tem 
vključeni odločanje  v 
organih upravljanja 
zavoda. 

Ravnateljica poročanje 2015/16 

Uspešnost in 
napredovanje študentov 
v 
okviru študijskega 
programa spremljamo, 
v primeru nizke 
prehodnosti izvajamo 

Ravnateljica Spodbujanje  in 
analiza študija 
za študente, 
diplomante. 
Uspešnost in 
napredovanje 
študentov v 

2015/16 
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nekatere ukrepe (npr.: 
individualni 
razgovori); Študente 
aktivno vzpodbujamo 
k diplomiranju s t.i. 
diplomskimi dnevi, 
srečanji, predavanji… 
Absolvente stalno 
vzpodbujamo k 
diplomiranju. 

okviru 
študijskega 
programa,  
intenzivno 
spremljamo 
(večkrat letno, 
analiza 
po posameznih 
izpitih), nadalje 
vzpodbujamo 
študente pri 
izdelavi 
diplomskih 
nalog. 
 

Z zaposlenostjo 
diplomantov so 
seznanjeni predvsem 
organizatorji 
praktičnega 
izobraževanja, ki z 
njimi 
vzdržujejo stike,  
nadaljnje pridobivanje 
natančnih podatkov pa 
je v teku. 

Ravnateljica, komisija 
za kakovost 

Izdelali bomo 
natančno 
anketo 
zaposlenosti 
diplomantov ter 
izdali katalog 
(nabor) 
zaposlitev oz. 
zaposlitvenih 
možnosti. 

2015/16 

Ustrezna organiziranost 
študentov in 
njihovo soodločanjem v 
vseh organih 
upravljanja zavoda ter 
pri izboljševanja 
kakovosti višje 
strokovne šole. 
 

Ravnateljica s 
strokovnimi delavci 

Okrepi se 
študente za 
aktivnejše 
delovanje v 
organih šole in 
zavoda. 
 
Sistematično 
iskanje rešitev 
po metodi MSE 
(einshaldung); 
vključevanje 
vsebine v 
predavanja. 

2015/16 

Vključevanje študentov 
v družbene 
procese in javno 
življenje 
 

Direktor z 
ravnateljico 

Poleg že 
uvedenih 
številnih 
strokovnih 
aktivnosti, 
promocijskih in 
kulturnih 
dogodkov 
se študentom 
ponudi še 

2015/16 
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dodatne 
vsebine: 
učenje 
demokracije, 
državljanske 
odgovornosti, 
državotvornosti 
in politično 
izobraževanje 
demokracije – 
okrogla miza. 

 
 
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.  

 
 
 
 
 
Predsednik Komisije za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole,           
Sebastjan Repnik 

____________________________________                               
 

 
 

Ravnateljica Višje strokovne šole,                             
Helena Jurše Rogelj 
 

 
______________________________                       
 
 
 
 

Novo mesto, 08.06. 2016 


