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1 UVOD 

 

Namen samoevalvacije je stalno spremljanje, zagotavljanje, spodbujanje in izboljševanje 

kakovosti študijskega procesa, načrtovanje razvoja in izboljševanje delovanja zavoda. Menimo 

tudi, da je zelo pomembno, da vodstvo višje strokovne šole ustvarja in spodbuja okoliščine za 

trajnostni razvoj šole, nenehne izboljšave in posodobitve, razvoj zaposlenih, učnega okolja ter 

drugih materialnih in nematerialnih pogojev, povečevanje zadovoljstva vseh udeležencev v 

procesu izobraževanja ter povezovanje z družbenim okoljem. Hkrati pa se zavedamo, da je 

kakovost odvisna od kakovostnega dela vsakega slehernega posameznika. 

 

Pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti v šolstvu uporabljamo metodo samoevalvacije, 

kamor so vključeni vsi udeleženci v izobraževalnem procesu in sicer študenti, predavatelji, 

laboranti, vodstvo, delodajalci in socialni partnerji. Samoevalvacija poteka na osnovi 

samoevalvacijskega oz. »PDCA« kroga, ki vključuje opredelitev ciljev skozi skrbno 

načrtovanje aktivnosti, izdelavo načrta samoevalvacije, ocenjevanje oz. vrednotenje in analizo 

rezultatov ter oblikovanje ukrepov za izboljšanje. V študijskem letu 2008/09 smo se tudi v 

okviru Višje strokovne šole začeli sistematično ukvarjati z zagotavljanjem kakovosti in sicer v 

okviru projekta IMPLETUM. 

 

Na Grmu Novo mesto – center biotehnike in turizma na Višji strokovni šoli deluje Komisija 

za spremljanje in zagotavljaje kakovosti v skladu z Zakonom o višjem strokovnem 

izobraževanju.  

 

Na Grmu Novo mesto – center biotehnike in turizma je v študijskem letu 2020/21 delovala 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje strokovne šole v naslednji sestavi: 

 

 Sebastjan Repnik - predsednik 

 Irma Svetec Hudoklin, članica 

 Angelca Hrovat, članica 

 Jožica Cerovšek, članica 

 Barbara Turk, članica 

 Jana Goršin Fabjan, članica 

 Nika Kastelic, študentka 

 Laria Daša Perklič, študentka  

 

Osnutek Samoevalvacijskega poročila je bil obravnavan v okviru Komisije za kakovost VSŠ 

dne 25. 02. 2022. 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. 

 

2 ANKETA O ŠOLI - PROSTORI, OPREMA, KNJIŽNICA 

 

Na višji strokovni šoli imamo 4 predavalnice in eno veliko dvorano, vse so opremljene s 

sodobno računalniško opremo (računalniki, projektorji, interaktivna tabla), ena računalniški 

učilnica, zbornico za zaposlene, knjižnico, referat in kabineti predavateljev. 
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Z anketnimi vprašalniki smo želeli pridobiti oceno zaposlenih o tem vprašanju v 

študijskem letu 2020/2021.   

 

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

 
 

 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 3 12  

4. Precej se strinjam 12 50  

5. Popolnoma se strinjam 9 38  

SKUPAJ 24 100 4,25 

 

9 anketirancev (38 %) se popolnoma strinja, da so pri delu  imeli možnost uporabljati sodobno 

informacijsko tehnologijo in 12 anketirancev (50 %) se precej strinja s trditvijo, 3 anketiranci 

(12 %) se delno strinjajo s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,25.  

 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 26 4,12 

2018 17 3,76 

2019 23 4,17 

2020 17 4,18 

2021 24 4,25 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev in aritmetični sredini najvišja v letu 2021. 
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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  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 4 17  

4. Precej se strinjam 9 38  

5. Popolnoma se strinjam 11 45  

SKUPAJ 24 100 4,29 

 

11 anketirancev (45 %) se popolnoma strinja, da so prostori za predavanja, vaje in druge oblike 

dela  ustrezni, 9 anketirancev (38 %) se precej strinja in 4 anketiranci (17 %) se delno strinjajo 

s trditvijo. Aritmetična sredina je 4,29.  

 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 26 4,12 

2018 17 4,12 

2019 23 4,35 

2020 17 4,35 

2021 24 4,29 

 

Primerjava rezultatov je v aritmetični sredina sredini najvišja v letih 2019 in 2020 in znaša 4,35. 
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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 5  

2. Se ne strinjam 1 5  

3. Delno se strinjam 6 30  

4. Precej se strinjam 4 20  

5. Popolnoma se strinjam 8 40  

SKUPAJ 20 100 3,85 

 

8 anketirancev (40 %) se popolnoma strinjajo, da je obseg in dostopnost literature v knjižnici 

ustrezen, 4 anketiranci (20 %) se precej strinja, 6 anketirancev (30 %) se delno strinjajo s 

trditvijo, 1 anketiranec se ne strinjajo s trditvijo in 1 anketiranec se sploh ne strinja s trditvijo. 

Aritmetična sredina je 3,85.  

 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 23 3,74 

2018 14 3,29 

2019 19 3,58 

2020 15 3,60 

2021 20 3,85 

 

Primerjava rezultatov je v aritmetični sredini najvišja v letu 2021 in znaša 3,85.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

2

4

6

8

Št. anketirancev

6

4

8

1. Sploh se ne strinjam

2. Se ne strinjam

3. Delno se strinjam

4. Precej se strinjam

5. Popolnoma se strinjam



Samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole na Grmu Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola, za 

študijsko leto 2020/21 

 

7 

 

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

ustrezen. 

 
 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 1 4  

3. Delno se strinjam 0 0  

4. Precej se strinjam 8 35  

5. Popolnoma se strinjam 14 61  

SKUPAJ 23 100 4,52 

 

14 anketirancev (61 %) se popolnoma strinja, da je prostor v šoli, kjer se lahko pripravljajo na 

delo in opravijo individualne razgovore ustrezen, 8 anketirancev (35 %) se precej strinja in 1 

anketiranec se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je 4,52.  

 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 26 3,92 

2018 17 4,00 

2019 23 4,17 

2020 17 4,29 

2021 23 4,52 

 

Primerjava rezultatov je v aritmetični sredini najvišja v letu 2021 in znaša 4,52. 

 

Oprema in tehnični pripomočki v predavalnicah so ustrezni. 
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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 18  

4. Precej se strinjam 12 52  

5. Popolnoma se strinjam 7 30  

SKUPAJ 23 100 4,13 

 

7 anketirancev (30 %) se popolnoma strinja, da so oprema in tehnični pripomočki v 

predavalnicah ustrezni, 12 anketirancev (52 %) se precej strinja, 4 anketiranci (18 %) se delno 

strinjajo s trditvijo. Aritmetična sredina je 4,13. 

 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 26 3,92 

2018 17 3,76 

2019 22 4,05 

2020 17 3,88 

2021 23 4,13 

 

Primerjava rezultatov je v aritmetični sredini najvišja v letu 2021 in znaša 4,13. 

 

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  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 3 14  

4. Precej se strinjam 6 27  

5. Popolnoma se strinjam 13 59  

SKUPAJ 22 100 4,45 

 

13 anketirancev (59 %) se popolnoma strinja, da so zadovoljni z možnostmi uporabe 

telekomunikacijskih pripomočkov in naprav za tiskanje, 6 anketirancev (27 %) se precej strinja 

in 3 anketiranci (14 %) se delno strinjajo s trditvijo. Aritmetična sredina je 4,45. 
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 25 4,16 

2018 17 4,12 

2019 23 4,17 

2020 17 4,35 

2021 22 4,45 

 

Primerjava rezultatov je v aritmetični sredini  najvišja v letu 2021 in znaša 4,45. 

 

   Primerjava rezultatov po letih anketiranja 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Trditve 
Aritmetičn

a sredina 

Aritmetičn

a sredina 

Aritmetičn

a sredina 

Aritmetičn

a sredina 

Aritmetičn

a sredina 

1. Pri delu sem imel/a 

možnost uporabljati 

sodobno  informacijsko 

tehnologijo 

 

4,12 

 

3,76 

 

4,17 

 

4,18 

 

4,25 

2.Prostori za predavanja, 

vaje in druge oblike delo so 

bili ustrezni 

 

4,12 

 

4,12 

 

4,35 

 

4,35 

 

4,29 

3.Obseg in dostopnost 

literature v knjižnici sta 

ustrezna 

 

3,74 

 

3,29 

 

3,58 

 

3,60 

 

3,85 

4.Prostor v šoli, kjer se 

lahko pripravljam na delo in 

opravim individualne 

razgovore, je ustrezen 

 

3,92 

 

4 

 

4,17 

 

4,29 

 

4,52 

5.Oprema in tehnični 

pripomočki v predavalnicah 

so ustrezni. 

 

3,92 

 

3,76 

 

4,05 

 

3,88 

 

4,13 

6.Zadovoljen/a sem z 

možnostmi uporabe 

telekomunikacijskih 

pripomočkov in naprav za 

tiskanje, kopiranje. 

 

 

4,16 

 

 

4,12 

 

 

4,17 

 

 

4,35 

 

 

4,45 

 

   Najvišja aritmetična sredina pri večini trditev je v letu 2021.  
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Grafična primerjava rezultatov po petih letih anketiranja. 

 
 

Zaposleni so prostore, opremo in knjižnico ocenjevali v petih zaporednih študijskih letih. 

Aritmetične sredine so v letu 2021 najvišje pri večini trditev. 

 

Z anketnimi vprašalniki smo želeli pridobiti oceno študentov o tem vprašanju v 

študijskem letu 2020/2021.  

 

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

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 0 0  

4. Precej se strinjam 1 25  

5. Popolnoma se strinjam 3 75  

SKUPAJ 4 100 4,75 

 

3 anketiranci (75 %) se popolnoma strinjajo, da so bili prostori za predavanja, vaje in druge 

oblike dela ustrezni, 1 anketiranec (25 %) se precej strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je 

povprečna vrednost in znaša 4,75.  
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 20 4,45 

2018 54 4,20 

2019 57 4,32 

2020 45 4,40 

2021 4 4,75 

 

Primerjava rezultatov je pri aritmetični sredini najvišja v letu 2021 v številu anketirancev pa v 

letu 2019. 

 

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

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 0 0  

4. Precej se strinjam 0 0  

5. Popolnoma se strinjam 3 100  

SKUPAJ 3 100 5 

 

3 anketiranci (100 %) se popolnoma strinjajo, da so imeli možnost uporabe interneta za 

študijske namene. Aritmetična sredina znaša 5.  
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 20 4,70 

2018 52 4,29 

2019 57 4,23 

2020 45 4,31 

2021 3 5 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2019 in aritmetični sredini 

najvišja v letu 2021. 

 

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

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 0 0  

4. Precej se strinjam 1 33  

5. Popolnoma se strinjam 2 67  

SKUPAJ 3 100 4,67 

 

2 anketiranca (67 %) se popolnoma strinjata, da je spletna stran šole vsebinsko ustrezna in 

pregledna ter uporabna in aktualna,  1 anketiranec (33 %) se precej strinja s trditvijo. 

Aritmetična sredina znaša 4,67.  

 

 
 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 20 4,35 

2018 54 4,11 

2019 57 4,09 

2020 45 4,31 

2021 3 4,67 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2019 aritmetična sredina pa v letu 

2021, ki znaša 4,67. 

 

 

 

Prostori v šoli (čitalnica), kjer lahko študiram, je ustrezen.   
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Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 1 33  

3. Delno se strinjam 0 0  

4. Precej se strinjam 0 0  

5. Popolnoma se strinjam 2 67  

SKUPAJ 3 100,0 4 

 

2 anketiranca (67 %) se popolnoma strinjata, da je prostor v šoli (čitalnica), kjer lahko študirajo 

ustrezen, 1 anketiranec (33 %) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4.  

 

 

 
 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 14 4,07 

2018 48 4,19 

2019 56 4,02 

2020 41 4,22 

2021 3 4 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2019 v aritmetični sredini pa v 

letu 2020, ki znaša 4,22.  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Trditve 

Aritmeti

čna 

sredina 

Aritmeti

čna 

sredina 

Aritmeti

čna 

sredina 

Aritmeti

čna 

sredina 

Aritmeti

čna 

sredina 

1. Prostori za 

predavanja, vaje 

in druge oblike 

dela so bili 

ustrezni. 

 

4,45 

 

4,20 

 

4,32 

 

4,40 

 

4,75 

2. V šoli sem 

imel/a možnost 

uporabljati 

internet za 

 

4,70 

 

4,29 

 

4,23 

 

4,31 

 

5 
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študijske 

namene. 

3. Spletna stran 

šole je vsebinsko 

ustrezna in 

pregledna ter 

uporabna in 

aktualna 

 

 

4,35 

 

 

4,11 

 

 

 

4,09 

 

 

4,31 

 

 

4,67 

4. Prostor v šoli 

(čitalnica), kjer 

lahko študiram, 

je ustrezen. 

 

4,07 

 

4,19 

 

4,02 

 

4,22 

 

4 

 

Študentje so prostore, opremo in knjižnico ocenjevali v petih zaporednih študijskih letih. 

Aritmetične sredine so v letu 2021 v povprečju 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 od aritmetične sredine. 

 

3 ANKETA O ŠTUDIJSKEM PROCESU  

 

Z anketnimi vprašalniki smo želeli pridobiti mnenja študentov v študijskem letu 2020/21. 

 

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

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 1 25  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

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.

2017 2018 2019 2020 2021
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4. Precej se strinjam 0 0  

5. Popolnoma se strinjam 3 75  

SKUPAJ 4                    100 4,50 

 

Na anketno vprašanje so odgovorili 4 študenti. 3 anketiranci (75 %) se popolnoma strinjajo, da 

so bile informacije o študijskem procesu pravočasno na razpolago (dostopne), 1 anketiranec (25 

%) se delno strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,50. 

 

 

 
 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 20 4,20 

2018 54 4,17 

2019 56 4,05 

2020 44 4,34 

2021 4 4,50 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2019 v aritmetični sredini pa v 

letu 2021, ki znaša 4,50.  

 

Obveščanje o spremembah je bilo ažurno in natančno. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 1 25  

4. Precej se strinjam 1 25  

5. Popolnoma se strinjam 2 50  

SKUPAJ 4 100,0 4,25 

 

2 anketiranca (50 %) se popolnoma strinjata, da je bilo obveščanje o spremembah ažurno in 

natančno, 1 anketiranec (25 %) se precej strinja s trditvijo, 1 anketiranec (25 %) se delno strinja 

s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,25.  
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 20 4,10 

2018 54 4,17 

2019 57 4,02 

2020 45 4,36 

2021 4 4,25 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2019 in aritmetični sredini v letu 

2020, ki znaša 4,36.   

 

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 0 0  

2. Se ne strinjam 1 33  

3. Delno se strinjam 0 0  

4. Precej se strinjam 0 0  

5. Popolnoma se strinjam 2 67  

SKUPAJ 3 100,0 4 

 

2 anketiranca (67 %) se popolnoma strinjata, da je razpored ur za predavanja, vaje in druge 

oblike dela (v dnevu, tednu, semestru) ustrezen, 1 anketiranec (33 %) se ne strinja s trditvijo. 

Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4.  
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 20 3,90 

2018 54 3,72 

2019 57 3,93 

2020 45 4,31 

2021 3 4 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2019, v aritmetični sredini pa je 

aritmetična vrednost najvišja v letu 2020 in znaša 4,31.  

 

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 4 100,0 4,25 

 

Na vprašanje, da anketiranci vedo, na koga se lahko obrnejo po pomoč v zvezi s študijem so 

odgovorili 4 anketiranci. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,25. 

 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 18 4,44 

2018 53 4,23 

2019 57 4,26 

2020 45 4,24 

2021 4 4,25 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2019 v aritmetični sredini pa v 

letu 2017, ki znaša 4,44.  

 

Uradne ure referata so ustrezne.   

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

SKUPAJ 4 100,0 4,75 
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4 anketiranci so odgovorili na vprašanje o ustreznosti uradnih ur referata. Aritmetična sredina 

je povprečna vrednost in znaša 4,75. 

 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 20 4,40 

2018 53 4,23 

2019 57 4,44 

2020 45 4,38 

2021 4 4,75 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2019 in v letu 2021 najvišja v 

aritmetični sredini, ki znaša 4,75.  

 

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

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

SKUPAJ 4 100,0 5 

 

4 anketiranci so odgovorili o ustreznosti osebja v referatu. Aritmetična sredina je povprečna 

vrednost in znaša 5. 

 

Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 20 4,70 

2018 54 4,46 

2019 57 4,46 

2020 44 4,57 

2021 4 5 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2019 in v aritmetični sredini v 

letu 2021, ki znaša 5.  

 

Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno 

izmenjavo.   

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 1 25  

3. Delno se strinjam 0 0  

4. Precej se strinjam 0 0  

5. Popolnoma se strinjam 3 75  

SKUPAJ 4 100 4,25 

 

3 anketiranci (75 %) se popolnoma strinjajo, da je na razpolago dovolj informacij o možnosti 

vključevanja v projekte in mednarodno izmenjavo, 1 anketiranec (25 %) se ne strinja s trditvijo. 

Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,25. 
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 19 4,26 

2018 53 4,13 

2019 57 4,23 

2020 45 4,27 

2021 4 4,25 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2019 v aritmetični sredini pa v 

letu 2020, ki znaša 4,27.  

 

Organizacija praktičnega izobraževanje je bila ustrezna.   

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 1 25  

3. Delno se strinjam 1 25  

4. Precej se strinjam 1 25  

5. Popolnoma se strinjam 1 25  

SKUPAJ 4  100,0 3,5 

 

1 anketiranec (25 %) se popolnoma strinja, da je bila organizacija praktičnega izobraževanja 

ustrezna, 1 anketiranec (25 %) se precej strinja, 1 anketirancev (25 %) se delno strinja s trditvijo, 

1 anketiranec (25 %) se ne strinja s trditvijo. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 

3,5. 
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 20 4,25 

2018 54 3,83 

2019 57 3,96 

2020 45 4,16 

2021 4 3,5 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2019 v aritmetični sredini pa v 

letu 2017, ki znaša 4,25.  

 

Dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja.  

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 1 25  

3. Delno se strinjam 1 25  

4. Precej se strinjam 1 25  

5. Popolnoma se strinjam 1 25  

SKUPAJ 4 100 3,5 

 

1 anketiranec (25 %) se popolnoma strinja, da je dosedanji študij izpolnil njihova pričakovanja, 

1 anketiranec (25 %) se precej strinja, 1 anketiranec (25 %) se delno strinja in 1 anketiranec (25 

%) se ne strinja s trditvijo, da je dosedanji študij izpolnil njihova pričakovanja. Aritmetična 

sredina je povprečna vrednost in znaša 3,5. 
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Leto anketiranja Število anketirancev Aritmetična sredina 

2017 20 4,00 

2018 54 3,85 

2019 57 3,93 

2020 45 4,09 

2021 4 3,50 

 

Primerjava rezultatov je v številu anketirancev najvišja v letu 2019 v aritmetični sredini pa v 

letu 2020, ki znaša 4,09.  

 

Študentje so ocenjevali organizacijo študija. Aritmetične sredine so v letu 2021 v povprečju 

višje v primerjavi z ostalimi proučevanimi leti.  

 

        Primerjava rezultatov po letih anketiranja 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Trditve 

Aritmetič

na 

sredina 

Aritmetič

na 

sredina 

Aritmetič

na 

sredina 

Aritmetič

na 

sredina 

Aritmetič

na 

sredina 

1. Informacije o 

študijskem procesu so 

mi bile pravočasno na 

razpolago (dostopne). 

 

4,20 

 

4,17 

 

4,05 

 

4,34 

 

4,50 

2. Obveščanje o 

spremembah je bilo 

ažurno in natančno. 

 

4,10 

 

4,17 

 

4,02 

 

4,36 

 

4,25 

3. Razpored ur za 

predavanja, vaje in 

druge oblike dela (v 

dnevu, tednu, 

semestru) je ustrezen 

 

 

3,90 

 

 

3,72 

 

 

3,93 

 

 

4,31 

 

 

4 

4. Vem na koga se 

lahko obrnem po 

pomoč v zvezi s 

študijem. 

 

4,44 

 

4,23 

 

4,26 

 

4,24 

 

4,25 
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5. Uradne ure referata 

so ustrezne. 

4,40 4,37 4,44 4,38 4,75 

6. Delo osebja v 

referatu (pomoč, 

informacije, odzivnost) 

je ustrezno. 

 

4,70 

 

4,46 

 

4,46 

 

4,57 

 

5 

7. Na razpolago je 

dovolj informacij o 

možnostih 

vključevanja v 

projekte in 

mednarodno 

izmenjavo. 

 

 

 

4,26 

 

 

 

4,13 

 

 

 

4,23 

 

 

 

4,27 

 

 

 

4,25 

8. Organizacija 

praktičnega 

izobraževanja je bila 

ustrezna. 

 

4,25 

 

3,83 

 

3,96 

 

4,16 

 

3,5 

9. Dosedanji študij je 

izpolnil moja 

pričakovanja. 

 

4,00 

 

3,85 

 

3,93 

 

4,09 

 

3,5 

 

Ocenjujemo, da je mnenje študentov o pedagoških procesih, strokovni praksi in referatu za 

študentske zadeve zelo pozitivno, saj nobena izmed aritmetičnih sredin posebej ne izstopa. 

4 STROKOVNA DEJAVNOST 

 

Višja strokovna šola je vključena v različne mednarodne in domače projekte. 

 

Ocenjujemo, da smo na področju izvajanja projektov zelo aktivni. 

 

Do sedaj podatkov o strokovni dejavnosti zaposlenih (strokovni članki, aktivno sodelovanje na 

konferencah, predavanja v tujini, in idr.) nismo sistematično zbirali smo jih pa v študijskem letu 

2014/15 začeli. Vsak predavatelj si vodi evidenco o svoji strokovni dejavnosti. 

 

Ocenjujemo pa, da bo v prihodnosti potrebno zaposlene vzpodbuditi k večji aktivnosti na tem 

področju, saj je to sestavni del vloge za imenovanje v naziv predavatelj višje strokovne šole ter 

napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive in plačilne razrede. Prav 

tako jih bo potrebno vzpodbuditi k večji udeležbi pri stalnem strokovnem izobraževanju. 

 

V  študijskem letu 2020/21 je diplomiralo 24  redno vpisanih študentov in 5 izrednih študentov. 

Mentorji diplomskih nalog so bodisi predavatelji VSŠ, pogosto pa prihaja tudi do sodelovanja 

z gospodarstvom, saj se določen odstotek študentov odloči tudi za somentorja v podjetju.  
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5 ZAPOSLENI  

 

Predavatelji, inštruktorji, laboranti 

 

Strokovni svet je v študijskem letu 2020/21 imenoval (dal soglasje k imenovanju) v naziv 

predavatelja višje strokovne šole za 4 kandidate v programu Gostinstvo in turizem, 2 kandidata 

v programu Upravljanje podeželja in krajine ter 1 kandidata v programu Naravovarstvo. 

 

5.1 ANKETA O ZADOVOLJSTVU STROKOVNIH DELAVCEV  

 

Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2020/2021. 

 

Anketa je razdeljena na 5 vsebinskih sklopov.  

 

Na anketo o zadovoljstvu strokovnih delavcev je odgovorilo povprečno  22 strokovnih delavcev 

od 39, kar predstavlja 44  %.  

 

SKUPNI pregled po posameznih sklopih v študijskem letu 2016/2017,      

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021  

Leta 2017 2018 2019 2020 2021 

Vsebinski 

sklopi 

Aritmeti

čna 

sredina 

Aritmeti

čna 

sredina 

Aritmeti

čna 

sredina 

Aritmeti

čna 

sredina 

Aritmeti

čna 

sredina 

1. Z drugimi 

strokovnimi 

delavci 

tvorimo 

skupino, ki 

zagotavlja 

uspešno 

doseganje 

ciljev 

 

 

 

 

4,12 

 

 

 

 

3,93 

 

 

 

 

3,73 

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

 

4,05 

2. Med 

strokovnimi 

delavci vladajo 

dobri 

medosebni 

odnosi 

 

 

4,19 

 

 

3,87 

 

 

4,19 

 

 

4,47 

 

 

4,29 

3. Plačila in 

nagrajevanje 

3,36 3,00 3,36 3,76 3,54 

4. Pogoji dela 3,77 3,76 3,87 3,94 4,08 

5. V kolektivu 

se zelo dobro 

počutim 

 

4,23 

 

4,18 

 

4,3 

 

4,29 

 

4,25 

SKUPAJ 3,93 3,75 3,89 4,09 4,02 
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Zaposleni so anketo o zadovoljstvu ocenjevali v petih zaporednih študijskih letih. 

 

Celotni pregled ankete o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2020/2021 nam kaže na povprečno  

visoke vrednosti aritmetične sredine po posameznih sklopih, razen sklopa »plačila in 

nagrajevanje,« kjer znaša aritmetična sredina 3,54 in pada v primerjavi s preteklim študijskim 

letom. Najvišjo (4,29) aritmetično sredino ima drugi sklop, to je »med strokovnimi delavci 

vladajo dobri medosebni odnosi,« sledita jim peti sklop »v kolektivu se zelo dobro počutim,« 

kjer znaša aritmetična sredina 4,25, kar zagotavlja uspešno doseganje ciljev. V četrtem sklopu 

»pogoji dela« aritmetična sredina znaša 4.08 in je nekoliko višja v primerjavi z letom 2020, ko 

je ta znašala 3,94.  

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 2020/2021.   

Trditve Aritmeti

čna 

sredina 

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

izvedbo in obveznostmi. 

4,7 

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

predmetu. 

4,76 

3. Seznanil/a nas je z načini preverjanja in kriteriji ocenjevanja pri predmetu. 4,70 

4. Izvajanje je bilo zanimivo, strokovno in praktično uporabno. 4,64 

0

0,5

1
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2
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1. Z drugimi strokovnimi
delavci, ki zagotavlja

uspešno doseganje ciljev

2. Med strokovnimi delavci
vladajo dobri medosebni

odnosi

3. Plačila in nagrajevanje 4. Pogoji dela 5. V kolektivu se zelo dobro
počutim
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5. Predavanja/vaje so bile obogatene s praktičnimi primeri, predstavljena je bila 

uporabnost študijskih vsebin. 

4,63 

6. Razlaga je bila jasna, sistematična in razumljiva. 4,60 

7. Izvajalec/izvajalka je vzpodbujal/a izražanje mnenj, razprave in razmišljanja. 4,58 

8. Vaje in druge oblike pedagoškega dela so bile vsebinsko ustrezno izbrane 

glede na snov in usklajene s predavanji. 

4,65 

9. Študijska literatura za predmet je dostopna, gradiva, učbeniki, skripta oz. 

drugi pripomočki so kvalitetni in uporabni. 

4,60 

10. Pri predmetu se spodbuja oz. zahteva sprotno delo. 4,66 

11. Izvajalec/izvajalka je prijazen/na, pripravljen/a pomagati, dostopen/na za 

pomoč in mentorstvo. 

4,72 

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

govorilnih ur. 

4,74 

13. Izvajalec/izvajalka sodeluje s študenti preko IKT in se najmanj tedensko 

odziva na elektronsko pošto. 

4,72 

14. Vzpostavil/a je korekten odnos s študenti. 4,74 

15. Pridobil/a sem strokovno znanje; tako teoretično kot praktično (se 

usposobil/a za razumevanje in reševanje strokovnih problemov). 

4,60 

16. Razvijal/a sem sposobnost ustnega in pisnega izražanja, uporabe različnih 

virov znanja, dela v skupini … 

4,58 

17. Kako v celoti ocenjujete delo izvajalca/izvajalke. 4,69 

SKUPAJ 4,67 

 

Celotni pregled ankete o izvedbi predmeta in izvajalcih 2020/2021 nam kaže na visoke 

vrednosti aritmetične sredine in sicer od 4,58 do 4,76. Najvišjo (4,76) aritmetično sredino ima 

trditev »Izvajalec/izvajalka nas je seznanila s cilji, vsebinami in obveznostmi pri predmetu.« 

Povprečje celotne ankete vseh zaposlenih je 4,67.     

 

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 2020/21.  

 

Programi   

Programi Število 

anketirancev 

% 

Upravljanje podeželja in krajine  1 33 

Gostinstvo in turizem 2 67 

Naravovarstvo 0 0 

SKUPAJ 3 100 

 

Anketo so izpolnili 3 študenti. Največ anketiranih 67 % iz programa gostinstvo in turizem.   
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Število izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov 

18 62 57 43 3 

 

Največ je bilo izpolnjenih vprašalnikov v letu 2018. Kraj študija vseh anketirancev je Novo 

mesto.  

 

Način študija 

Način študija Število 

anketirancev 

% 

Redni 3 100 

Izredni 0 0 

SKUPAJ 3 100,0 

 

100 % anketirancev je bilo rednih študentov. 

 

Letnik študija 

Letnik/ciklus Število 

anketirancev 

% 

Prvi 0 0 

Drugi 3 100 

SKUPAJ 3 100 

 

100 % anketirancev je bilo študentov drugega letnika.  

 

Kdo vam je uredil praktično izobraževanje v organizaciji? 

Možnosti Število 

anketirancev 

% 

1. sam/a 2 67 

2. šola 1 33 

3. drugo 0 0 

SKUPAJ 3 100,0 
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67 % anketirancev si praktično izobraževanje v organizaciji uredijo sami.  

 

 
 

 

 

Možnosti 

2017 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2020 

% 

2021 

% 

1. sam/a 67 58 51 58 67 

2. šola 27 34 46 33 33 

3. drugo 6 8 3 9 0 

SKUPAJ 100 100 100 100 100 

 

Najvišji odstotek študentov si je praktično izobraževanje uredilo samo v letu 2017 in 2021 to 

je 67 %.  

  

V kakšni meri ste organizacijo, kjer boste opravljali praktično izobraževanje, že 

poznali? 

Možnosti Število 

anketirancev 

% 

1. organizacije nisem poznal/a 0 0 

2. imel/a sem nekaj informacij o 

organizaciji 

 

1 33 

3. organizacijo sem dobro poznal/a 2 67 

SKUPAJ 3 100,0 

 

2 anketiranca (67 %) sta dobro poznala organizacijo, kjer bodo opravljali praktično 

izobraževanje in 1 anketiranec (33 %) je imel nekaj informacij o organizaciji.  
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Možnosti 

2017 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2020 

% 

2021 

% 

1. organizacije nisem 

poznal/a 6 

 

10 9 5 0 

2. imel/a sem nekaj 

informacij o 

organizaciji 34 

 

 

50 21 28 33 

3. organizacijo sem 

dobro poznala 60 

 

40 70 67 67 

SKUPAJ 100 100 100 100,0 100 

 

V zadnjem obdobju je odstotek anketirancev ostal enak, ki so organizacijo, kjer so imeli 

praktično izobraževanje poznali, povečal se je delež anketirancev, ki so imeli nekaj informacij 

o organizaciji, kjer so opravljali praktično izobraževanje.  

 

Napišite, kaj je bilo dobro, pozitivno: 

 UPK: Praktična izkušnja. 

 NAR: / 

 G&T: Nimam komentarja.  

Napišite, kaj je bilo pomanjkljivo, slabo: 

 UPK: / 

 NAR: / 

 G&T:/ 

Kaj sporočate šoli – organizatorju prakse: 

 UPK: / 

 NAR: / 

 G&T: / 

Kaj sporočate MIC-U: / 
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Kaj sporočate drugim delodajalcem: /  

 

Kaj bi morali narediti sami: Organizacija in samostojno 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 2020/2021. 

 

Rezultate smo analizirali. Diplomanti so rešili 24 anketnih vprašalnikov. 

 

Spol 

Spol Število 

anketirancev 

% 

Moški 9 38 

Ženski 15 62 

SKUPAJ 24 100 

 

Anketo je izpolnilo 24 diplomantov, od tega 9 vprašanih moških (38 %) in 15 vprašanih žensk 

(62 %). 

 

Status 

Status Število 

anketirancev 

% 

Zaposlen/a 14 58 

Brez zaposlitve 5 21 

Nadaljujem s študijem 5 21 

SKUPAJ 24 100 

 

14 diplomantov (58 %) je zaposlenih, 5 diplomantov (21 %) je brez zaposlitve in 5 diplomantov 

(21 %) nadaljujejo s študijem. 

 

Program 

Program študija Število 

anketirancev 

% 

Upravljanje podeželja in krajine 7 29 

Gostinstvo in turizem 12 50 

Naravovarstvo 5 21 

SKUPAJ 24 100 

 

Diplomiralo je 7 (29 %) študentov iz programa Upravljanje podeželja in krajine, 12 (50 %) 

študentov iz programa  Gostinstvo in turizem in 5 študentov na programu Naravovarstvo (21 

%). 
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Kraj študija vseh anketirancev je Novo mesto.  

Način študija 

Način študija Število 

anketirancev 

% 

Redni 19 79 

Izredni 5 21 

SKUPAJ 24 100 

 

19 (79 %) diplomantov je študiralo po rednem programu študija in 5 diplomantov (21 %) je 

študiral v izrednem programu študija. 

 

7 ŠTUDIJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 

 

Kje ste dobili največ informacij o študiju na naši šoli? 

Možnosti Število 

anketirancev 

% 

Od študentov oz. diplomantov višje strokovne 

šole 

1 4 

Od prijateljev, sošolcev, sodelavcev 4 16 

Od predavateljev oz. zaposlenih na višji 

strokovni šoli 

6 25 

Od učiteljev, svetovalnih delavcev oz. 

zaposlenih na srednji šoli 

9 38 

Iz razpisa za vpis v višje šole 1 4 

Na Zavodu za zaposlovanje 0 0 

S pomočjo interneta 3 13 

Skupaj 24 100 

 

Največ informacij so diplomanti o študiju na naši šoli pridobili od učiteljev, svetovalnih 

delavcev oz. zaposlenih na srednji šoli (38 %). Najmanj informacij so diplomanti o študiju na 

naši šoli dobili na Zavodu za zaposlovanje (0 %) ter od študentov oz. diplomantov višje 

strokovne šole (4 %) in iz razpisa za vpis v višje šole (4 %). 

Iz medijev (katerih): TV, Vaš kanal 

Informacije – drugo: Sama sem jih pridobila, saj sem obiskovala šolo GRM.  

 

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 2 9 

Prijatelji, sošolci, sodelavci 6 25 

Starši 4 16 

Predavatelji in zaposleni na višji strokovni šoli 2 9 

Učitelji, svetovalni delavci oz. zaposleni na 

srednji šoli 4 

16 

Mediji 0 0 

Informacije o možnosti zaposlitve 6 25 

Skupaj 24 100 
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Največji vpliv na odločitev za študij na višji strokovni šoli so imeli prijatelji, sošolci, sodelavci 

(25 %) ter informacije o možnosti zaposlitve (25 %). Najmanjši vpliv na odločitev za študij na 

višji strokovni šoli so imeli mediji (0 %).  

 

Vpliv – drugo:  

- Sam. 

- Zaposlitev na domači kmetiji. 

- Babica vzornica. 

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

šoli? 

Spol Število 

anketirancev 

% 

DA 23 96 

NE 1 4 

SKUPAJ 24 100,0 

 

Anketiranci bi v 96 % svetovali študij na naši višji strokovni šoli prijateljem, sodelavcem, 

otrokom. 

 

Utemeljitev 

- Dobra in zabavna šola. 

- Vedno je lepo študirati o naravi in v stiku z naravo. 

- Več izbire pri iskanju zaposlitve. 

- Praksa je odlična in organizirana, pridobitev znanja ki ga potrebuješ. 

- Prijazen in spoštljiv odnos predavateljev do študentov. 

- Nadgradnja srednje šole in s tem pridobitev višje izobrazbe. 

- Zelo zaposljiva področja od organizacije turizma, turistični vodnik, gostinstva itd.  

- Obisk tujine, enodnevne ekskurzije, osebni pristop predavateljev.   

- Odlični predavatelji.  

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 

3 13  

4. Sem zadovoljen/na 14 58  

5. Popolnoma sem 

zadovoljen/na 

7 29  

SKUPAJ 24 100 4,17 

 

7 anketirancev (29 %) je bila popolnoma zadovoljnih z izvedbo študijskega programa, 14  

anketirancev (58 %) je bilo zadovoljnih in 3 anketiranci (13 %) so bili delno zadovoljni s 

študijem na naši višji strokovni šoli. Aritmetična sredina znaša 4,17. 
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Z delom in odnosom predavateljev. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 0 0  

2. Nisem zadovoljen/na 1 4  

3. Delno sem zadovoljen/na 

strinjam 

2 8  

4. Sem zadovoljen/na 11 46  

5. Popolnoma sem 

zadovoljen/na 

10 42  

SKUPAJ 24 100 4,25 

 

10 anketirancev (42 %) je popolnoma zadovoljnih z delom in odnosom predavateljev, 11  

anketirancev (46 %) je zadovoljnih. Aritmetična sredina je povprečna vrednost in znaša 4,25. 

 

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 1 4  

3. Delno sem zadovoljen/na  1 4  

4. Sem zadovoljen/na 9 38  

5. Popolnoma sem 

zadovoljen/na 

13 54  

SKUPAJ 24 100,0 4,42 

 

13 anketirancev (54 %) je popolnoma zadovoljnih z delom in odnosom ostalih zaposlenih na 

šoli, 9 anketirancev (38 %) je zadovoljnih z delom in odnosom ostalih zaposlenih na šoli in 1 

anketiranec (4 %) je delno zadovoljen z delom in odnosom ostalih zaposlenih na šoli.  

Aritmetična sredina znaša 4,42. 

 

S pridobljenim znanjem, veščinami/kompetencami. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 0 0  

2. Nisem zadovoljen/na 1 4  

3. Delno sem zadovoljen/na 

strinjam 

1 4  

4. Sem zadovoljen/na 15 63  

5. Popolnoma sem 

zadovoljen/na 

7 29  

SKUPAJ 24 100 4,17 

 

7 anketirancev (29 %) je popolnoma zadovoljnih s pridobljenim znanjem, 

veščinami/kompetencami, 15 anketirancev (63 %) je zadovoljnih s pridobljenim znanjem, 

veščinami/kompetencami na višji strokovni šoli. Aritmetična sredina znaša 4,17. 
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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 

0 0  

4. Sem zadovoljen/na 15 63  

5. Popolnoma sem 

zadovoljen/na 

9 27  

SKUPAJ 24 100,0 4,38 

 

9 anketirancev (27 %) je popolnoma zadovoljnih z izvedbo izpitov, 15 anketirancev (63 %) je 

zadovoljnih z izvedbo izpitov. Aritmetična sredina znaša 4,38. 

 

Z mentorstvom pri diplomi. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 1 4  

2. Nisem zadovoljen/na 0 0  

3. Delno sem zadovoljen/na 

strinjam 

0 0  

4. Sem zadovoljen/na 7 29  

5. Popolnoma sem 

zadovoljen/na 

16 67  

SKUPAJ 24 100 4,54 

 

16 anketirancev (67 %) je popolnoma zadovoljnih z mentorstvom pri diplomi, 7 anketirancev 

je zadovoljnih (29 %) in 1 anketiranec (4 %) sploh ni zadovoljen z mentorstvom pri diplomi. 

Aritmetična sredina znaša 4,54. 

 

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 

0 0  

4. Sem zadovoljen/na 15 63  

5. Popolnoma sem 

zadovoljen/na 

9 37  

SKUPAJ 24 100 4,38 

 

9 anketirancev (37 %) je popolnoma zadovoljnih z informacijsko podporo študiju, prav tako je 

15 anketirancev (63 %) zadovoljnih z informacijsko podporo študiju. Aritmetična sredina znaša 

4,38. 
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Z izpolnitvijo pričakovanj glede študija. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 0 0  

2. Nisem zadovoljen/na 1 4  

3. Delno sem zadovoljen/na 

strinjam 

2 8  

4. Sem zadovoljen/na 16 67  

5. Popolnoma sem 

zadovoljen/na 

5 21  

SKUPAJ 24 100 4,04 

 

5 anketirancev (21 %) je popolnoma zadovoljnih z izpolnitvijo pričakovanj glede študija, 16  

anketirancev (67 %) je zadovoljnih z izpolnitvijo pričakovanj glede študija. Aritmetična sredina 

znaša 4,04. 

 

S študijem v celoti. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh nisem zadovoljen/na 0 0  

2. Nisem zadovoljen/na 0 0  

3. Delno sem zadovoljen/na 

strinjam 

2 8  

4. Sem zadovoljen/na 16 67  

5. Popolnoma sem 

zadovoljen/na 

6 25  

SKUPAJ 24 100 4,17 

 

6 anketirancev (25 %) je popolnoma zadovoljnih s študijem v celoti, 16 anketirancev (67 %) je 

zadovoljnih s študijem v celoti. Aritmetična sredina znaša 4,17. 

 

Trditve Aritmeti

čna 

sredina 

1. Z izvedbo študijskega programa. 4,17 

2. Z delom in odnosom predavateljev. 4,25 

3. Z delom in odnosom ostalih zaposlenih na šoli. 4,42 

4. S pridobljenim znanjem, veščinami/kompetencami. 4,17 

5. Z izvedbo izpitov. 4,38 

6. Z mentorstvom pri diplomi. 4,54 

7. Z informacijsko podporo študiju. 4,38 

8. Z izpolnitvijo pričakovanj glede študija. 4,04 

9. S študijem v celoti. 4,17 
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Ocenjujemo, da so diplomanti v povprečju zelo zadovoljni s študijem na šoli, saj so vrednosti 

aritmetičnih sredin od 4,04 do 4,54. 

Zadovoljstvo - drugo 

- Velik parkirni prostor 

- odmor 

Kaj je bila za vas najpomembnejša pridobitev študija na naši višji strokovni šoli? 

-Znanje, izkušnje in diploma. 

- Stopnja izobrazbe. 

-Praktično delo. 

- Znanje pridobljeno ne le v teoriji temveč tudi pri praktičnem delu, strokovnih 

ekskurzijah, naravovarstvenem taboru. 

-Učenje novih tehnologij in postopkov v zvezi z vinarstvom, vinogradništvom in 

sadjarstvom. 

-Pridobljen certifikat zaupanja vreden – organizator turističnih prireditev. 

-Ohranitev dobrega odnosa s šolo. 

 

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 4  

3. Delno se strinjam 2 8  

4. Precej se strinjam 11 46  

5. Popolnoma se strinjam 10 42  

SKUPAJ 24 100 4,25 

 

10 anketirancev (42 %) se popolnoma strinja, da so pridobili teoretično strokovno znanje, 11 

anketirancev (46 %) se precej strinja in 2 anketiranca (8 %) se delno strinjata s trditvijo. 

Aritmetična sredina znaša 4,25. 
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Sposobnost uporabe znanja v praksi. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 1 4  

2. Se ne strinjam 1 4  

3. Delno se strinjam 1 4  

4. Precej se strinjam 9 38  

5. Popolnoma se strinjam 12 50  

SKUPAJ 24 100 4,25 

 

12 anketirancev (50 %) se popolnoma strinjajo, da so pridobili sposobnost uporabe znanja v 

praksi, 9 anketirancev (38 %) se precej strinja, 1 anketiranec (4 %) se delno strinja s trditvijo, 

da je pridobil sposobnost uporabe znanja v praksi. Aritmetična sredina je povprečna vrednost 

in znaša 4,25.  

 

Sodelovanje v skupini, timu. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 2 9  

4. Precej se strinjam 12 52  

5. Popolnoma se strinjam 9 39  

SKUPAJ 23 100 4,30 

 

9 anketirancev (39 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sodelovanje v timu, skupini, 12  

anketirancev (52 %) se precej strinja s trditvijo in 2 anketiranca (9 %) se delno strinjata s 

trditvijo sodelovanja v skupini, timu. Aritmetična sredina znaša 4,30. 

 

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  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 3 13  

4. Precej se strinjam 11 48  

5. Popolnoma se strinjam 9 39  

SKUPAJ 23 100,0 4,26 

 

9 anketirancev (39 %) se popolnoma strinja s trditvijo, da so pridobili socialne spretnosti, 11  

anketirancev (48 %) se precej strinja s trditvijo, da so pridobili socialne spretnosti ter 3 

anketiranci (13 %) se delno strinjajo s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,26. 
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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 1 4  

3. Delno se strinjam 2 8  

4. Precej se strinjam 9 38  

5. Popolnoma se strinjam 12 50  

SKUPAJ 24 100,0 4,33 

 

12 anketirancev (50 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost vrednotenja lastnega 

dela, 9 anketirancev (38 %) se precej strinja s trditvijo in 2 anketiranca (8 %) se delno strinjata 

s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,33.  

 

Podjetnost in samoiniciativnost. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 3 13  

4. Precej se strinjam 10 42  

5. Popolnoma se strinjam 11 45  

SKUPAJ 24 100 4, 33                  

 

11 anketirancev (45 %) se popolnoma strinja, da so pridobili podjetnost in samoiniciativnost, 

10  anketirancev (42 %) se precej strinja in 3 anketiranci (13 %) se delno strinjajo s trditvijo. 

Aritmetična sredina znaša 4,33.  

 

Prilagodljivost. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 1 4  

4. Precej se strinjam 13 54  

5. Popolnoma se strinjam 10 42  

SKUPAJ 24 100,0 4,38 

 

10 anketirancev (42 %) se popolnoma strinja, da so pridobili prilagodljivost, 13 anketirancev 

(54 %) se precej strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,38.  
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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  

2. Se ne strinjam 2 8  

3. Delno se strinjam 2 8  

4. Precej se strinjam 10 42  

5. Popolnoma se strinjam 10 42  

SKUPAJ 24 100 4,17 

 

10 anketirancev (42 %) se popolnoma strinja, da so pridobili spretnost za organizacijo lastnega 

dela in časa, 10 anketirancev (42 %) se precej strinja s trditvijo in 2 anketiranca (8 %) se delno  

strinjata s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,17.  

 

Spretnost vodenja. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 1 4  

3. Delno se strinjam 2 8  

4. Precej se strinjam 11 46  

5. Popolnoma se strinjam 10 42  

SKUPAJ 24 100 4,25 

 

10 anketirancev (42 %) se popolnoma strinja, da sta pridobili spretnost vodenja, 11  

anketirancev (46 %) se precej strinja, 2 anketiranca (8 %) se delno strinjata s trditvijo. 

Aritmetična sredina znaša 4,25.  

 

Znanje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 1 4  

3. Delno se strinjam 3 13  

4. Precej se strinjam 13 54  

5. Popolnoma se strinjam 7 29  

SKUPAJ 24 100 4,08 

 

7 anketirancev (29 %) se popolnoma strinja s strditvijo, da so pridobili znanje uporabe sodobne 

informacijsko-komunikacijske tehnologije, 13 anketirancev (54 %) se precej strinja s trditvijo, 

da so pridobili znanje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Aritmetična 

sredina znaša 4,08.  
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Sposobnost analize in sinteze. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 1 3  

3. Delno se strinjam 3 15  

4. Precej se strinjam 13 56  

5. Popolnoma se strinjam 6 26  

SKUPAJ 23 100 4,04 

 

6 anketirancev (26 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost analize in sinteze in 13 

anketirancev (56 %) se precej strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,04.  

 

Pisno in ustno komuniciranje. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 1 4  

3. Delno se strinjam 1 4  

4. Precej se strinjam 12 50  

5. Popolnoma se strinjam 10 42  

SKUPAJ 24 100 4,29 

 

10 anketirancev (42 %) se popolnoma strinja, da je pridobilo pisno in ustno komuniciranje, 12  

anketirancev (50 %) se precej strinja, 1 anketiranec (4 %) se delno strinja s trditvijo. Aritmetična 

sredina znaša 4,29.  

 

Znanje sporazumevanja v tujem jeziku. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 1 5  

3. Delno se strinjam 6 25  

4. Precej se strinjam 9 38  

5. Popolnoma se strinjam 8 33  

SKUPAJ 24 100 4 

 

8 anketirancev (33 %) se popolnoma strinja, da so pridobili znanje sporazumevanja v tujem 

jeziku, 9 anketirancev (38 %) se precej strinja, 6 anketirancev (25 %) se delno strinja in 1 

anketiranec (5 %) se ne strinja s trditvijo, da je pridobil znanje sporazumevanja v tujem jeziku. 

Aritmetična sredina znaša 4. 
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Sposobnost raziskovanja. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 1 4  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 3 13  

4. Precej se strinjam 14 58  

5. Popolnoma se strinjam 6 25  

SKUPAJ 24 100,0 4 

 

6 anketirancev (25 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost raziskovanja, 14  

anketirancev (58 %) se precej strinja s trditvijo, da so pridobili sposobnost raziskovanja. 

Aritmetična sredina znaša 4.  

 

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  

3. Delno se strinjam 3 13  

4. Precej se strinjam 13 54  

5. Popolnoma se strinjam 8 33  

SKUPAJ 24 100 4,21 

 

8 anketirancev (33 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost pridobivanja in obdelave 

informacij iz različnih virov, 13 anketirancev (54 %) se precej strinja s trditvijo, 3 anketiranci 

(13 %) se delno strinjajo s trditvijo, da so pridobili sposobnost pridobivanja in obdelave 

informacij iz različnih virov. Aritmetična sredina znaša 4,21.  

 

Sposobnost učenja. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 1 4  

3. Delno se strinjam 3 13  

4. Precej se strinjam 13 54  

5. Popolnoma se strinjam 7 29  

SKUPAJ 24 100,0 4,08 

 

7 anketirancev (29 %) se popolnoma strinja, da so pridobili sposobnost učenja, 13 anketirancev 

(54 %) se precej strinja s trditvijo, 3 anketiranci (13 %) se delno strinjajo s trditvijo prav tako 

se 1 anketiranec (4 %) ne strinja s trditvijo, da je pridobil sposobnost učenja. Aritmetična 

sredina znaša 4,08.  
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Sposobnost odločanja. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 0 0  

2. Se ne strinjam 0 0  

3. Delno se strinjam 2 8  

4. Precej se strinjam 14 58  

5. Popolnoma se strinjam 8 34  

SKUPAJ 24 100,0 4,25 

 

8 anketirancev (34 %) se popolnoma strinja s trditvijo, da so pridobili sposobnost odločanja, 14  

anketirancev (58 %) se precej strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 4,25.  

 

Inovativnost. 

Strinjanje s trditvijo Število 

anketirancev 

% Aritmetična 

sredina 

1. Sploh se ne strinjam 1 4  

2. Se ne strinjam 1 4  

3. Delno se strinjam 2 8  

4. Precej se strinjam 15 63  

5. Popolnoma se strinjam 5 21  

SKUPAJ 24 100 3,92 

 

5 anketirancev (21 %) se popolnoma strinja, da so pridobili inovativnost, 15  anketirancev (63 

%) se precej strinja s trditvijo. Aritmetična sredina znaša 3,92.  

 

Trditve Aritmeti

čna 

sredina 

1. Teoretično strokovno znanje. 4,25 

2. Sposobnost uporabe znanja v praksi. 4,25 

3. Sodelovanje v skupini, timu. 4,30 

4. Socialne spretnosti (spretnost vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov v 

delovnem okolju, uspešno komuniciranje, reševanje konfliktov). 

4,26 

5. Sposobnost vrednotenja lastnega dela. 4,33 

6. Podjetnost in samoiniciativnost. 4,33 

7. Prilagodljivost. 4,38 

8. Spretnost za organizacijo dela in časa. 4,17 

9. Spretnost vodenja. 4,25 

10. Znanje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije.  4,08 

11. Spretnost analize in sinteze. 4,04 

12. Pisno in ustno komuniciranje. 4,29 

13. Znanje sporazumevanja v tujem jeziku. 4 

14. Sposobnost raziskovanja. 4 

15. Sposobnost pridobivanja in obdelave informacij iz različnih virov. 4,21 

16. Sposobnost učenja. 4,08 

17. Sposobnost odločanja. 4,25 

18. Inovativnost. 3,92 
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Ocenjujemo, da so diplomanti pri študiju pridobili ustrezne kompetence, katere želimo v 

nadaljnjih letih nadgrajevati. 

 

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

strokovni šoli? 

- Znanje v teoriji in praksi. 

- Prilagodljivost predavateljev, manjše skupine študentov. 

- Šola deluje v zelo lepem okolju. 

- Predavatelji so zelo razumljivi. 

- Višja izobrazba, odnos, sproščenost, individualno delo. 

- Kot posameznik nisi samo eden izmed mnogih . 

- Sodelovanje višje šole z Gostiščem na trgu. 

- Osebni stik predavateljev in delavcev VSŠ s študenti zaradi manjšega obsega 

skupin. 

- Predavatelji. 

- Bližina šole. 

- Izpitni roki kmalu po končanih predavanjih, prilagodljivost predavateljev. 

- Lahek študij, ki ga lahko konča vsakdo, ki si vsaj malo želi. 

- Odlični predavatelji, domačnost na šoli. 

- Možnost opravljanja različnih certifikatov. 

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

 

- Organizacija prakse. 

- Organizacija odpadlih predavanj, organizacija urnika (enkrat 2 urni na dan, drugič 

9 ur skozi dan). 

4,25 4,25

4,3
4,26

4,33 4,33

4,38

4,17

4,25

4,08
4,04

4,29

4 4

4,21

4,08

4,25

3,92

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

1. 2. 3. 4. 5. . 6. . 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. . 17. 18.



Samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole na Grmu Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola, za 

študijsko leto 2020/21 

 

43 

 

- Na višjo šolo pridemo z različnim predznanjem in nimamo enakega izhodišča. Zato 

se učna snov ponavlja, namesto dobre nadgradnje, ki bi se glede na pogoje lahko 

izvedla.    

- Praktično izobraževanje na gostišču. 

- Star hlev. 

- Slab urnik, predavanj skrčiti v en ali dva dni, tako ti ostaneta vsaj 2 dneva za prakso.  

Kako bi po zaključenem študiju še sodelovali z našo šolo: / 

 

Udeležba na seminarjih in delavnicah iz strokovnega področja 

Možnosti Število 

anketirancev 

% 

1. Da 19 95 

2. Ne 1 5 

SKUPAJ 20 100,0 

 

19 anketirancev (95 %) bi se udeležilo seminarjev in delavnic iz strokovnega področja, 1 

anketiranec (5 %) pa se za udeležbo ne bi odločil.  

 

Udeležba na seminarjih in delavnicah za osebno rast, tečajih tujih jezikov… 

Možnosti Število 

anketirancev 

% 

1. Da 14 74 

2. Ne 5 26 

SKUPAJ 19 100,0 

 

14 anketirancev (74 %) bi se udeležilo seminarjev in delavnic za osebno rast, tečajev tujih 

jezikov, 5 anketirancev (26 %) pa se za udeležbo ne bi odločilo.  

 

Nadaljevanje šolanja na visoki strokovni šoli (če šola izvaja/bo izvajala visokošolski 

program). 

Možnosti Število 

anketirancev 

% 

1. Da 9 53 

2. Ne 8 47 

SKUPAJ 17 100,0 

 

9 anketirancev (53 %) bi nadaljevalo šolanje, če bi šola izvajala visokošolski program in 8 

anketirancev (47 %) pa se za nadaljnje šolanje ne bi odločila.  

 

Kot gost/ja predavatelj/ica 

Možnosti Število 

anketirancev 

% 

1. Da 14 70 

2. Ne 6 30 

SKUPAJ 20 100,0 
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14 anketirancev (70 %) bi bilo pripravljenih kot gost/ja predavatelj/ica priti na šolo in 6 

anketirancev (30 %) pa se za to ne bi odločilo.  

 

Kot mentor/ica praktičnega izobraževanja ali mentor/ica diplomskih nalog. 

Možnosti Število 

anketirancev 

% 

1. Da 13 62 

2. Ne 8 38 

SKUPAJ 21 100,0 

 

13 anketirancev (62 %) bi bilo pripravljenih sodelovati kot mentor/ica praktičnega 

izobraževanja ali mentor/ica diplomskih nalog, 8 anketirancev (38 %) pa se za tovrstno 

sodelovanje ne bi odločilo.  

 

Uporaba svetovalnih storitev kariernega centra. 

Možnosti Število 

anketirancev 

% 

1. Da 11 61 

2. Ne 7 39 

SKUPAJ 18 100,0 

 

11 anketirancev (61 %) bi uporabljala svetovalne storitve kariernega centra, 7 anketirancev (39 

%) pa ne bi uporabljalo teh storitev.  

 

Vključitev v klub diplomantov. 

Možnosti Število 

anketirancev 

% 

1. Da 12 71 

2. Ne 5 29 

SKUPAJ 17 100,0 

 

12 anketirancev (71 %) bi se vključilo v klub diplomantov, 5 anketirancev (29 %) pa se ne bi 

vključila v klub diplomantov.  

 

Ali ste/boste po zaključenem študiju na višji strokovni šoli nadaljevali s formalnim 

izobraževanjem. 

Možnosti Število 

anketirancev 

% 

1. Da 6 25 

2. Ne 18 75 

SKUPAJ 24 100,0 

 

6 anketirancev (25 %) bi po zaključenem študiju na višji strokovni šoli nadaljevalo s formalnim 

izobraževanjem, 18 anketirancev (75 %) pa ne bi nadaljevali formalnega izobraževanja. 

 

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

- Fakulteta za turizem, UN Maribor – 2 krat. 

- VS Grm – 2 krat. 
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- UN v Novi Gorici. 

- Biotehniška fakulteta, gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri. 

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

- Prenovljen učni sistem / nove vsebine. 

- Reorganizacija praktičnega pouka. 

- Več predavanj. 

- Boljša organizacija glede odpadnih predavanj. 

- Več predmetov tujega jezika. 

- Več prakse. 

- Financiranje strokovnih ekskurzij, ki to ne zmorejo . 

PODATKI O ZAPOSLITVI 

 

Kakšen je bil vaš zaposlitveni status med študijem? 

Trditve Število 

anketirancev 

% 

1. Zaposlitev v istem podjetju kot 

sedaj 

3 13 

2. Zaposlitev v drugem podjetju kot 

sedaj 

2 8 

3. Opravljanje dela preko študentskega 

servisa 

14 58 

4. Opravljanje pogodbenega dela 1 4 

5. Samozaposlitev 1 4 

6. Nisem opravljal/a dela oz. bil/a 

zaposlen/a 

3 13 

SKUPAJ 24 100,0 

 

14 anketirancev (58 %) je med študijem opravljalo dela preko študentskega servisa, 3 

anketiranci oz. 13 % ni opravljalo nobenega dela oz. ni bil zaposlen. 3 anketiranci oz. 13 % je 

bil zaposlenih v istem podjetju kot sedaj ter 2 anketiranca oz. 8 % sta bila zaposlena v drugem 

podjetju kot sedaj.  

 

Kako hitro ste/boste začeli iskati zaposlitev po zaključenem študiju? 

Trditve Število 

anketirancev 

% 

1. Že pred zaključkom študija 5 21 

2. Med opravljanjem obveznega 

praktičnega izobraževanja 

2 8 

3. Takoj po diplomi 7 29 

4. Nekaj mesecev po diplomi 2 8 

5. Nisem iskal/a, ker sem zaposlena 8 34 

SKUPAJ 24 100 

 

7 anketirancev (29 %) bodo takoj po diplomi začeli iskati zaposlitev,  8 anketirancev (34 %)  je 

niso iskali, ker so bili že zaposleni, 5 anketirancev (21 %) je že pred zaključkom študija začelo 

iskati zaposlitev, 2 anketiranca (8 %) sta zaposlitev iskala že med opravljanjem obveznega 

praktičnega izobraževanja. 
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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 februarju 2022. Presojani so bili: 1 notranji predavatelj, 1 organizator praktičnega 

izobraževanja, knjižnica, referat, ravnatelj ter inštruktor višje strokovne šole. Ugotovitve 

notranjih presoje so sledeče: 

 

Področje presoje/sogovornik: Knjižnica  

 Presojevalki: Jožica Cerovšek in Angelca Hrovat 

Datum: 21. 1. 2022 

Poslanstvo v svojem poklicu in na svojem delovnem mestu vidi v izobraževanju, študiju 

vseživljenjskem izobraževanju in skrbi za okolje, s katerim se je potrebno nenehno povezovati 

in mu prisluhniti še posebej v smislu potreb in razvoja novih delovnih mest na področju 

kmetijstva, naravovarstva in gostinstva ter turizma Pri tem pa je potrebno nenehno poudarjati 

in živeti vrednote kot so učenje, znanje, strokovnost, ustvarjalnost, odgovornost in spoštljiv 

odnos do človeka, okolja, zemlje, hrane in tradicije izobraževalnega centra Grm. Stalno si 

prizadeva za izpopolnjevanje in obogatitev knjižničnega gradiva. Nabava poteka v okviru danih 

sredstev. Nova gradiva strokovno obdela in jih  izposoja ter stalno usposablja uporabnike za 

samostojno uporabo knjižničnega gradiva. O  vseh novostih obvešča  sodelavce osebno, 

telefonsko in po e-pošti.. Prav tako pa poskrbi, da so na vidnem mestu na za to namenjenih 

mestih razstavljeni vsi novi izvodi knjižničnih gradiv. Se stalno strokovno izobražuje v okviru 

programov, ki jih ponujata IZUM in NUK. V zadnjih dveh letih času je vse več strokovnih 

izobraževanj na daljavo. Redno spremlja vse novosti in posodabljanja, ki so pomembni za njeno 

delovno mesto tako na spletu (spletne strani s filmčki) kot tudi preko rednih obvestil, ki 

napovedujejo novosti . Udeležuje se tudi vseh izobraževanj, ki jih organizira center Grm. Z 

delovnim okoljem in z odnosi s sodelavci je zadovoljna, delo je dinamično. Bi si pa želela, da 

bi bil redno določen fond denarja, ki bi se porabil samo za knjižnična gradiva. Vso 

dokumentacijo oz. evidence ureja v okviru COBIS-a. Oddaja  vsakoletna poročila v okviru 

LDN. Ureja in oddaja statistiko (v obliki vprašalnika) vsaki dve leti za NUK. Dokumentacijo 
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prejema po pošti, po e-pošti: ponudbe založb in druge knjižnične novosti. Knjižni sejmi že dve 

leti potekajo na daljavo, vendar je možno tudi na ta način zbirati informacije o novi strokovni 

literaturi. Obiskuje pa tudi v svojem prostem času knjižnico Mirana Jarca in Knjižnico v 

Trebnjem in se pozanima za novosti, ki jih ponujata. Sledi tudi izraženim povpraševanjem in 

potrebam s strani učiteljev ter predavateljev in v okviru danih finančnih sredstev naroča 

strokovno literaturo. Komunikacija s študenti poteka osebno, po e-pošti in telefonsko. Študente 

zanimajo predvsem gradiva za diplomske naloge in ogled izvodov diplom njihovih kolegov. Z 

vodstvom, referatom in ostalimi zaposlenimi poteka komunikacija predvsem osebno, vendar pa 

tudi prek kanala Teams in po telefonu. Statistiko o uporabi se redno vodi in je na voljo. Svetuje 

obiskovalcem, jih usmerja in išče pomoč tudi preko COBIS-a. Knjižnica je odprta vsak dan od 

7.00 do 14.00. Po potrebi pa se odpiralni čas lahko prilagodi obiskovalcem. Z založbami 

komunicira manj osebno in  telefonsko in več po e-pošti.  Ko išče gradiva za šolo, pa se 

dogovarja tudi osebno. Z NUK in izdajatelji revij komunicira po potrebi osebno, telefonsko ali 

po pošti. 

 

Področje presoje/sogovornik: Izobraževalni proces/ organizator PRI  

Presojevalki: Jana Goršin Fabjan in Jožica Cerovšek 

Datum: 28. 1. 2022 

Poslanstvo je izobraževanje. Vizija : šola naj bo s svojimi programi gonilo napredka na območju 

in področju kjer deluje. Vrednote  so poleg znanja, potenja, etičnosti tudi spoštovanje človeka, 

narave  in  »kmetijske zemlje«. Redno usklajevanje z ravnateljico in referentko  na področju 

izvajanja izobraževanja in tudi promocijskih aktivnosti ter samoizobraževanja. Veliko je 

osebnih razgovorov, nekaj je skupinskih; komuniciram tudi po telefonu, preko elektronske 

pošte in tudi preko Teamsov. Za vsako skupino študentom oblikuje skupino na Temsih, kjer 

naloži tudi vsa gradiva, ki so sicer objavljena tudi na spletni strani višje šole v rubriki Za 

študente- praktično izobraževanje. Zadovoljstvo študentov se spremlja sicer tudi preko anket. 

Največ povratnih informacij pa dobi z osebnim pogovorom . Ravno tako tudi z delodajalci. S 

podjetji sodeluje preko neposrednih obiskov, preko pogovorov z mentorji praktičnega 

izobraževanja, preko izobraževanja mentorjev, zlasti pa preko skupnih projektov. S študenti se 

izdelajo individualni načrti za prakso. V ta namen organizira  2x letno individualne razgovore 

(oktobra in marca), opravi en skupen sestanek, kjer jim razloži osnovna navodila za izvajanje 

prakse). Po potrebi pa se lahko še osebno oglasijo pri njej na pogovoru ali po elektronski pošti 

ali po telefonu. V začetku aprila se sklenejo tudi tripartitne pogodbe – Sporazumi o praksi, kjer 
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je točno določeno: kje bo študent delal, kaj se mora tam naučiti in kdo bo njegov mentor ter 

kdaj bo delal. Sporazum podpišejo : mentor v podjetju, organizator prakse in študent. Krovna 

pogodba med delodajalcem in Grmom Novo mesto. pa je podlaga za te sporazume. Prakso na 

Grmu Novo mesto  vedno povezuje z različnimi projekti, če je le to možno in s tem v zvezi  

pride do medpremetnega povezovanja. Pritožbe zaenkrat rešuje sama s pogovorom. O novostih 

v zakonodaji jo  sproti obvešča ravnateljica. Kar je potrebno obvesti o tem tudi študente. Se 

stalno dopolnilno izobražuje na področjih, kjer se ji zdi najbolj potrebno, oziroma jo še posebej 

zanima. Redno vodi vso zahtevano dokumentacijo in jo kar je potrebno posreduje naprej ali v 

referat ali ravnateljici. Ostalo hrani v svoji pisarni.  

 

Področje presoje/sogovornik: Referat Višje strokovne šole  

 Presojevalki: Jana Goršin Fabjan in Jožica Cerovšek 

Datum: 26. 1. 2022 

Pri svojem delu sledi viziji VSŠ GRM in stremi k nenehnemu uresničevanju individualnih in 

strokovnih potreb študentov, upoštevajoč potrebe okolja. Spodbuja in usmerja študente v 

poklice, po katerih okolje povprašuje ter pri tem poudarja vrednote kot so znanje in učenje, 

ustvarjalnost, poštenost, odgovornost, zaupanje, vztrajnost, doslednost, varnost, pozitivnost, 

inovativnost, kompetenčnost, etičnost, ažurnost. Prav tako spodbuja odrasle k vključevanju v 

vseživljenjsko usposabljanje in izobraževanje Na ta način odpravljajo svoj izobrazbeni 

primanjkljaj in lažje konkurirajo na trgu dela. S študenti komunicira osebno v referatu, po e-

pošti in običajni pošti, preko spletne strani, s pomočjo letakov,  preko kanala Teams, preko 

družbenih omrežij kot sta Facebook in Instagram.  Študente obvešča o vsem prek sodobne 

komunikacijske tehnologije sproti in ažurno. Dnevno prejema, razdeljuje in oddaja vso pošto v 

fizični obliki ali preko IKT. Promoviranje poteka preko publikacij, zloženk, plakatov, spletnih 

strani, po različnih medijih, osebno (če je to seveda zaradi korone mogoče), preko socialnih 

omrežij, na informativnih ter kariernih dnevih. Sodeluje tudi v promociji strokovnih programov 

VSŠ, ki poteka v razredih srednješolskih programov. Osebnih razgovorov zaradi Covid-a ni 

bilo. Zadovoljstvo študentov ugotavlja enkrat letno s spletnim anketnim vprašalnikom. Prav 

tako študenti izrazijo svoje mnenje preko študentskega sveta ali direktno v referatu. Za 

spremljanje dela študentov uporablja aplikacijo Evidenca. Na ta način pridobi podatke za 

pripravo samoevalvacijskega poročila. Če imajo študenti uradne pritožbe, jih lahko podajo njej 

osebno v referatu. Glede na njihovo zahtevnost oziroma obseg jih rešuje sama ali skupaj z 

ravnateljico VSŠ. S predavatelji komunicira po vseh razpoložljivih kanalih. V veliki meri  
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osebno, če je le mogoče. Sicer pa se poslužuje e-pošte in telefona, spletnih aplikacij in jih 

obvešča v predpisanih zakonskih rokih  o urnikih, usklajuje z njimi razpise izpitnih rokov in 

jim posreduje vse potrebne informacije za nemoteni potek študijskega procesa. Zadovoljstvo 

predavateljev ugotavlja enkrat letno s pomočjo Ankete o zadovoljstvu in prav tako enkrat letno 

s pomočjo samoevalvacijskih poročil predavateljev. Izsledki so objavljeni v 

samoevalvacijskem poročilu. Vpis se izvede na podlagi predpisov podanih s strani MIZŠ in 

VPS. Baza podatkov se oblikuje v elektronski obliki in sicer v skladu z zakonodajo. Izdajanje 

dokumentov (javne listine) poteka v skladu s Pravilnikom o javnih listinah. Delo je organizirano 

v skladu s študijskim koledarjem, ki zahteva odgovorno ravnanje v skladu s pooblastili 

ravnateljice in v skladu z opisom del in nalog delavnega mesta. Redno se udeležuje strokovnih 

usposabljanj in seminarjev ter spremlja vse novosti, ki so ji v pomoč pri zagotavljanju 

zakonitosti delovanja. Vse novosti ažurno vpeljuje v vsakodnevno prakso in o njih obvešča 

strokovne sodelavce. Kot članica komisije za kakovost spremlja izboljševanje kakovosti na 

VSŠ in sodeluje tudi pri izdelavi dokumentov kot so Samoevalvacijsko poročilo, LDN in 

Poročila o delu. V primeru krajše odsotnosti nadomeščanje ni potrebno, saj najnujnejše zadeve 

ureja ravnateljica, ki  je uvedena v izvajanje njenih delovnih nalog. Notranji in zunanji 

dokumenti se vodijo v skladu z zakonodajo in so urejeni v registratorjih , kar omogoča vpogled 

kadarkoli vsem uporabnikom. Razdeljevanje dokumentov poteka po elektronski pošti in osebno 

v poštni nabiralnik VSŠ. Dokumenti so torej hranijo v fizični in elektronski obliki. Večina 

dokumentov je trajno arhiviranih. Dokumenti, ki niso opredeljeni kot trajni arhiv, gredo v 

razrez. Ob tem je narejen zapisnik. 

 

Področje presoje/sogovornik: Laborant 

Presojevalki: Barbara Turk in Angelca Hrovat 

Datum: 17. 2. 2022 

Poslanstvo: Pozna tri ključna področja centra, pozna povezovalno vlogo centra v regiji in 

Sloveniji, povezava podeželja in mesta na področju izobraževanja; Vizija: Čim boljša 

zaposljivost diplomantov, uspešnost diplomantov; Vrednote: Certifikat zaupanja vreden – 

zaupanja vredni diplomanti, zaupanja vredna šola; znanost, samostojnost, odgovornost 

predavateljev in vodstva, kar prenašajo na študente. Ne sodeluje z referatom, sodelovanje z 

vodstvom je omejeno na dogovor o deležu zaposlitve za opravljanje nalog laboranta. Tedensko 

se z nosilkama predmetov dogovori o pripravi materialov za laboratorijske vaje. Ocen ne daje. 

Pri izvajanju vaj je v laboratoriju in pomaga pri izvedbi. Zadovoljstva študentov ne spremlja. 

Zunanja komunikacija je omejena na nabavo laboratorijskega materiala. Letnega načrta dela 
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nima, sledi navodilom za pripravo vaj, ki ji ga posredujeta predavateljici. V izobraževalnem 

procesu sodeluje posredno. V razvojne projekte šole se vključuje preko izvajanja laboratorijskih 

vaj. Preverjanja znanja ne izvaja, se pa redno izobražuje na svojem strokovnem področju in 

sledi obvestilom vodstva. Redno spremlja novosti za varno delo v laboratoriju. V pedagoško 

delo je vključena posredno, zato take vrste dokumentacije nima in je ne potrebuje.  

 

Področje presoje/sogovornik: Notranji predavatelj 

 Presojevalki: Barbara Turk in Jožica Cerovšek 

Datum: 20. 2. 2022 

Predavatelj pozna vizijo, poslanstvo in vrednote VSŠ (Inovativnost, Zaupanje, Vztrajnost, 

Doslednost, Upoštevanje načel etike in morale). Predavatelj sodeluje tako z vodstvom kot z 

referatom, kadar je potrebno za določitev predavateljske obveze, postavitev urnika, izpitnih 

rokov, obvestil za skupino študentov, uskladitev ekskurzij,… S študenti komunicira redno ob 

predavanjih, kot tudi po individualnem dogovoru. Na razpolago jim je preko e-pošte in po 

telefonu. Na praksi (strežba, gostinski dogodki, catering pogostitve…) študente aktivno 

spremlja. Prav tako jim je na voljo preko aplikacij (MS Teams, ZOOM, Skype), kadar poteka 

delo na daljavo ali pa se dogovorijo za on-line sestanek. Zadovoljstvo študentov spremlja 

osebno ob pogovorih ter preko anket. Z zunanjimi deležniki komunicira na dogodkih in za 

dogodke, ki jih pripravlja (vinsko – kulinarični večeri), prav tako komunicira z gostinsko – 

turističnimi ponudniki, vinarji, gostinci in kuharskimi mojstri ter se udeležuje srečanj 

strokovnega aktiva za strežbo. Predavanja izvaja po LDN predavatelja, prav tako v roku oddaja 

poročila o opravljenih predavanjih. Predavanja izvaja tako na daljavo kot fizično, lahko tudi v 

kombinaciji, če je to potrebno. Pritožbe rešuje sproti, ob morebitnih pritožbah napiše tudi 

zapisnik. Povezuje se s strežbo, kuharstvo, OGD ter turizmom. V razvojne projekte je vključen 

preko poslovnega modela »Razvoj mreže sommelierjev«. Zakonitost delovanja in spremembe 

spremlja preko seminarjev (na daljavo in tudi fizično), na raznih delavnicah, preko spleta in 

internega obveščanja, prav tako pa spremlja sodobne trende in jih prenaša v prakso. Strokovno 

se stalno izpopolnjuje na raznih seminarjih, delavnicah in domačih ter tujih strokovnih 

tekmovanjih. Prav tako izobražuje na izobraževanju vinskih svetovalcev – sommelierjev in 

skrbi za zanimanje pri študentih za dodatna izobraževanja (barist, sommlier, barman). Vsako 

leto ima letni zbornik dokumentacije, kjer shranjuje gradiva in izpitne pole. Vsako leto 

evidentira in posodablja gradiva glede na trende in piše prispevke v revijah Rast, Revija Vino, 

Revija Pet Zvezdic. Sodeloval je tudi pri pripravi zbornika Vinski svetovalec – Sommelier. 
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Področje presoje/sogovornik: Ravnateljica Višje strokovne šole 

 Presojevalki: Jana Goršin Fabjan in Angelca Hrovat 

Datum: 25. 2. 2022 

Poslanstvo je izobraževanje. Vizija je iskanje odgovorov na vprašanja: kaj bomo jedli, v 

kakšnem okolju bomo živeli in s kakšnimi vrednotami ter  permanentno povezovanje z 

gospodarstvom in družbenim okoljem, ki ga pokriva šola. Vrednote  so zaupanje, vztrajnost, 

odgovornost, znanje, inovativnost, kompetenčnost, etičnost, ažurnost, spoštovanje , kmetijska 

zemlja, narava, tradicija .. Ustvarja pogoje in vzpodbuja  sodelovanje  v različnih projektih in z 

delodajalci na lokalni, državni in mednarodni ravni. Intenzivno sodeluje z organi šole in s 

svojimi sodelavci ter jih vzpodbuja k aktivni vpetosti v načrtovanje in spremljanje rezultatov 

njihovega dela. Izvaja številne individualne razgovore z zaposlenimi in upošteva njihove 

pobude pri pripravi letnega delovnega načrta in poročila. Pridobi tudi pismena poročila in 

osebne načrte dela za vsako leto. V zvezi s tem ter tudi pobudami Komisije za kakovost pripravi 

načrt aktivnosti. Letno poročilo se obravnava na predavateljskem zboru, strateškem svetu in 

svetu zavoda. Na podlagi poročila se pripravi tudi LDN - v letnem delovnem načrtu so navedeni 

tudi predlogi izboljšav in ukrepov s časovnim okvirjem. Dokumente v povezavi z opisom 

delovnih mest in izvedba postopka  nove zaposlitve izvaja poslovna sekretarka na ravni zavoda 

po uskladitvi z vodstvom. Postopek imenovanja za predavatelje izvede ravnateljica. Opravi tudi 

razgovore z zunanjimi predavatelji in poskrbi za podjemne pogodbe , ki jih verificira direktor 

zavoda, hranijo pa se v referatu. Ravnateljica spremlja obvestila in okrožnice MIZŠ in 

Skupnosti VSŠ ter ostale vire informacij in z njimi seznanja ustrezne deležnike ter poskrbi, da 

se po potrebi uveljavijo spremembe ali ukrepi in tudi preverja izvajanje, ko je to nujno potrebno. 

Vzame si veliko časa, da večkrat  opravlja razgovore z zaposlenimi o načrtih in izvedbi le teh 

ter o njihovem zadovoljstvu. Skuša sproti reševati morebitne probleme.  Zelo vzpodbuja k 

vključevanju zaposlenih v različna izobraževanja in usposabljanja. Komunicira pa tudi preko 

drugih kanalov kot so el. pošta ipd. Zadovoljstvo študentov se preverja z anketami, ustnimi 

pogovori. Izobraževalni proces spremlja tudi s hospitacijami. Različne probleme rešuje sproti. 

Arhiv dokumentov se hrani v referatu. Dokumenti v povezavi z imenovanjem predavateljev pa 

so pri ravnateljici (imenovanja), zastareli dokumenti se prestavijo v arhiv. Ravnateljica ima 

dostop do okrožnic MIZŠ in po potrebi obvešča ustrezne deležnike. Vzdrževanje varnega 

delovnega mesta: vse v skladu z veljavno zakonodajo. Zaposleni hodijo tudi na redna 

usposabljanja , ki so predpisana. Ravnateljica vzpodbuja zaposlene, zlasti predavatelje in tudi 

sama, da spremljajo različne razpise, v katere se bi lahko vključili z namenom bogatenja 
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izobraževanja in RR dela in da pripravijo prijavo. Če je projekt odobren, sodelujejo pri izvedbi. 

Ravnateljica po potrebi uskladi še ostale  morebitne sodelavce na ravni zavoda. Projekti so v 

osnovi namenjeni tudi vključevanju študentov (PRI, diplomske naloge, projektne naloge …) in 

diplomantov ter gospodarstva za namenom izobraževanja in VŽU. Merjenje se izvaja na večih 

ravneh kot so ankete, osebni pogovori, rezultati uspešnosti študentov in število diplomantov. 

Opravljajo se tudi vsakoletne presoje izvajalcev pedagoškega procesa, referata , knjižnice in 

organizatorjev praktičnega izobraževanja. Rezultate obravnava predavateljski zbor, komisija za 

kakovost. Predavatelji vsako leto naredijo tudi samoevalvacijsko poročilo in analizo in 

načrtovanje strokovnega dela, ki ga oddajo ravnateljici. Na podlagi tega ravnateljica pripravi 

predloge v LDN in za izvedbo. 

 

10 SWOT ANALIZA  

 

Na osnovi analize rezultatov anketnih vprašalnikov smo pripravili SWOT analizo:  

 

PREDNOSTI SLABOSTI PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

ŠTUDENTI: 

 možnost 

mednarodnih 

mobilnosti 

(Erasmus+) 

 strokovni, 

dostopni in 

razumevajoči 

predavatelji 

 prehrana na šoli 

(tudi ko so na 

praktičnem 

izobraževanju/š

tudenti v 

študentskem 

domu) 

 korektno delo 

referata 

 lokacija, 

opremljenost 

 mirno okolje, 

možnost 

parkiranja 

 individualni 

pristop 

 bližina mesta 

ŠTUDENTI: 

 omejitve pri 

laboratorijskih 

vajah zaradi 

COVID – 19 

 možne 

izboljšave 

glede urnika 

 

 

ŠTUDENTI: 

 možnosti 

samoorganizacije 

in glede prakse, 

fleksibilno 

praktično 

izobraževanje 

 večje povezovanje 

in sodelovanje s 

podjetji, ki so blizu 

lokacijam 

študentov 

 ločeno izvajanje 

predavanj in vaj za 

redne in izredne 

študente pri 

nekaterih 

predmetih 

 

 

 

ŠTUDENTI: 

 Pričakovanje 

od 

predavateljev, 

da bo izvajal 

vaje še vedno 

na daljavo, 

čeprav 

razmere 

omogočajo 

izvajanje v 

živo 

 premalo 

samoiniciativ

nosti 

študentov 

 študij na 

daljavo za 

določene 

študente (ker 

niso imeli vsi 

študenti 

tovrstnih 

možnosti, 

slabša 

kvaliteta, 

posamezni 

študenti niso 
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 dober odnos 

šole do 

diplomantov 

 upoštevanje 

omejitve pri 

delu (predavanj 

in vaj) na 

daljavo 

 posluževali smo 

se različnih 

didaktičnih in 

IKT pristopov 

do študentov 

 sofinanciranje 

izrednega 

študija s 

pomočjo EU 

projektov 

vešči 

tovrstnega 

dela npr. 

statistika in 

informatika) 

 COVID-19, 

možnost 

okužbe, 

nevšečnost pri 

delu na 

daljavo, 

nemotiviranos

t zaradi 

izgube službe 

PREDAVATELJI: 

 pristni in dobri 

odnosi med 

zaposlenimi,  

zaposlenimi in 

študenti ter 

zaposlenimi z 

vodstvom 

 možnost 

mednarodnih 

mobilnosti 

(Erasmus+), 

 strokovnost, 

inovativni 

pristopi 

 prijetna 

lokacija, 

možnost 

parkiranja 

 mirno okolje 

 organizacija 

strokovnih 

posvetov oz. 

delavnic 

 možnosti da 

domači 

predavatelji 

lahko predavajo 

v tujini in 

domačih 

sorodnih šolah 

PREDAVATELJI: 

 Neredno 

opravljanje 

dolžnosti s 

strani študentov 

(udeležba, 

prinašanje 

gradiv, ne 

upoštevanje 

rokov) 

 Neresen pristop 

posameznih 

študentov 

 Nimamo 

skrbnika spletne 

strani 

 Nesodobna 

spletna stran 

 Manjša možnost 

timskega dela s  

predavatelji, ki 

niso zaposleni le 

na VSŠ 

 Manjša možnost 

timskega dela s 

predavatelji, ki 

prihajajo iz 

zunanjega 

okolja 

PREDAVATELJI: 

 Program za 

vodenje PRI 

 iskanje rešitev za 

štipendiranje 

študentov 

 stalno vključevanje 

predavateljev v 

organe šole (npr. 

strateški svet) 

 prenova spletne 

strani 

 aktivno 

vključevanje 

študentov v 

projektno delo 

 implementacija 

programa o 

plagiatorstvu 

(lahko preverja že 

mentor in potem še 

tehnični pregled) 

 strokovnost 

podjetij, kjer se 

opravlja praktično 

usposabljanje 

 neprestano 

strokovno 

izpopolnjevanje 

predavateljev in 

mentorjev 

PREDAVATELJI: 

 razkorak med 

zahtevami 

realnega okolja 

in vloženim 

trudom oz. 

pripravljenostjo 

študentov 

 omejena 

finančna 

sredstva 

 manj številčne 

generacije otrok 

 ni sistemske 

možnosti za 

stimulativno 

nagrajevanje 

 ni sistemske 

možnosti za 

dodatno 

zaposlovanje 

 izgorelost 

 okužba 

predavateljev s 

COVIDOM - 

19 
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 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 

zagotavljata 

dobro bazo 

rednih 

študentov - 

delno 

 Delno 

pomanjkanje 

komunikacije 

med dvema ali 

več predavatelji 

istega predmeta 

 

 

 

 povezovanje 

predavateljev 

teoretičnih 

predmetov s 

praktičnim 

izobraževanjem 

 bolj aktivno 

delovanje 

študentskega sveta 

 povezovanja pri 

izvajanju razvojnih 

projektov 

 več 

medpredmetnega 

povezovanja 

 črpanje evropskih 

sredstev za izredni 

študij zaposlenih 

študentov 

 

 

 

 

 

11 PROGRAM UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/22 

 

V študijskem letu 2021/22 na osnovi analize rezultatov načrtujemo naslednje aktivnosti. 

 

Aktivnost 

 

Kdo? UKREP Datum 

izvedbe 

 Večja 

udeležba 

delodajalcev 

pri 

izpolnjevanj

u anket o 

zadovoljstvu 

s praktičnim 

izobraževanj

e 

 Organizatorj

a PRI 

 Delodajalcem 

preko študentov 

zagotoviti 

fizično anketo, ki 

jo študent vrne 

ob oddaji 

dokumentacije 

za PRI (pod 

pogojem, če gre 

za konsenz med 

študentom in 

delodajalcem ter 

organizatorjem 

PRI, lahko tudi v 

zaprti kuverti) 

 do jeseni 

2022 
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 Motiviranje 

študentov k 

bolj 

ažurnemu 

izpolnjevanj

u anket (o 

šoli, 

praktičnem 

izobraževanj

u) 

 Referat 

 Predavatelji 

 Študentki 

kot članice v 

komisiji za 

zagotavljanj

e kakovosti 

šole 

 Posamezni 

člani 

komisija za 

zagotavljanj

e kakovosti 

 

 Vse vrste anket 

izpolni študent 

pred vpisom v 

višji letnik oz. 

ponavljanje 

letnika preden 

pridobi potrdilo 

o vpisu 

 Vsak predavatelj 

poskrbi, da na 

zadnjem srečanju 

študenti izpolnijo 

ankete o 

zadovoljstvu s 

predmetom oz. 

predavateljem ali 

pa že med 

izvedbo 

predmeta 

 Študentki kot 

predstavnice 

komisije za 

zagotavljanje 

kakovost 

nagovorijo/motiv

irajo sošolce o 

pomembnosti 

izpolnjevanja 

anketnih 

vprašalnikov 

 Posamezni člani 

komisije za 

zagotavljanje 

kakovosti  

 Sproti 

 Evalvacija 

predmeta s 

študenti v 

okviru 

posameznih 

predmetov 

(anketa/inter

vju) 

 Predavatelji   Pisno poročilo o 

posameznem 

predmetu 

 do jeseni 

2022 - 

NEOBVEZ

NO 
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 Predstavitev 

pomena 

samoevalvac

ije in skrbi 

za kakovost 

za 1. letnike  

 

 Predstavitev 

pomena 

samoevalvac

ije in skrbi 

za kakovost 

za 2. letnike  

 Študentke 

kot članice 

komisije za 

kakovost 

 

 

 

 

 Študentke 

kot članice 

komisije za 

kakovost 

 

Študentke kot 

članice komisije 

za zagotavljanje 

kakovosti na 

kratko 

predstavijo 

pomen 

samoevalvacij in 

skrbi za 

kakovost 1. in 2. 

letnikom vseh 

študijskih smeri 

 jeseni 2022 

 

 

 Predstavitev 

pomena 

samoevalvac

ije in skrbi 

za kakovost 

za 1. in 2. 

letnike  

 

 Oseba 

odgovorna 

za tehnični 

pregled 

diplomskih 

nalog in 

ostali 

predavatelji 

 jeseni 2022 

(predstavitev 

navodil za 

pisanje 

diplomskih 

nalog/priprava 

dispozicije in 

kakovost –  

projektni teden 

za 2. letnik in 1. 

letnik – 

seznanitev z 

navodili za 

pisanje 

seminarskih 

nalog, spletna 

stran, kakovost    

 jeseni 2022 

 

 Letni 

razgovori pri 

ravnateljici 

– 

kontinuirano 

skozi 

celotno 

študijsko 

leto 

 ravnateljica  izvede letne 

razgovore in 

sprotno 

komunikacijo s 

strokovnimi 

sodelavci 

 2021/22 

 Alumni klub  Predsednik 

alumni 

kluba  

 Organizira 

srečanje 

diplomantov 

 2021/22 
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 Spodbujanje 

k 

diplomiranju 

 Razvojni tim 

in člani 

predavateljs

kega zbora 

ter referat 

 Se sestane 

večkrat letno 

 2021/22 

 Uspešnost in 

napredovanj

e študentov 

v okviru 

študijskega 

programa 

spremljamo, 

v primeru 

nizke 

prehodnosti 

izvajamo 

nekatere 

ukrepe (npr.: 

individualni 

razgovori); 

Študente 

aktivno 

vzpodbujam

o k 

diplomiranju 

s t.i. 

diplomskimi 

dnevi, 

srečanji, 

predavanji, 

dopisi, 

elektronsko 

pošto, IKT 

orodja. 

 Absolvente 

stalno 

vzpodbujam

o k 

diplomiranju 

tudi v okviru 

praktičnega 

izobraževanj

a 

 Ravnateljica 

in 

predavateljs

ki zbor, 

referentka 

ter mentorji 

 Tutorji 

študentom s 

posebnimi 

potrebami 

 Tutorji 

tujcem 

 Spodbujanje  in 

analiza študija za 

študente, 

diplomante. 

Uspešnost in 

napredovanje 

študentov v 

okviru 

študijskega 

programa,  

 intenzivno 

spremljamo 

(večkrat letno, 

analiza 

 po posameznih 

izpitih), nadalje 

vzpodbujamo 

 študente pri 

izdelavi 

diplomskih 

nalog. 

 

 2021/22 




