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1. UVOD 

 
Skrb za kakovost in konkurenčnost na področju izobraževalne dejavnosti je zastavljena kot 
osrednje vodilo pri delovanju Višje strokovne šole Tehniškega šolskega centra Kranj (v 
nadaljnjem besedilu VSŠ). 
 
Sodelovanje z gospodarstvom in podjetniškim okoljem je imperativ za študijske programe in za 
vse sodelavce VSŠ. Temeljna značilnost prenovljenih višješolskih študijskih programov 
mehatronika in informatika je učenje na praktičnih problemih, zato so študentje vključeni v 
praktično in raziskovalno delo tako znotraj šole, kakor v podjetjih. Na ta način se ustvarjajo 
pogoji za prenos znanja iz šole v podjetniško okolje, izboljšujejo pa se tudi zaposlitvene 
možnosti diplomantov.  
 
Poročilo za študijsko leto 2011/2012, ki vsebuje kritično analizo stanja, analizo prednosti in 
slabosti ter predloge in priporočila za izboljšanje kakovosti (akcijski načrt), so pripravile: 

 Gabrijela Krajnc, ravnateljica VSŠ,  

 Marija Šubic, predsednica komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, 

 Mateja Demšar, referentka za študijske in študentske zadeve. 
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2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 

2.1. ORGANIZACIJSKA OBLIKA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

Višja strokovna šola kot tretja organizacijska enota deluje v okviru Tehniškega šolskega centra 
Kranj. Pričetki delovanja segajo v leto 2005/2006, ko se je v program mehatronika vpisala prva 
generacija rednih in izrednih študentov. Šola je nastala zaradi potreb gospodarstva po 
tovrstnem kadru na Gorenjskem. Konec leta 2007 smo v programu mehatronika dobili prve 
diplomante. 
V naše delo zaupajo tudi številna podjetja, s katerimi se povezujemo in aktivno sodelujemo, saj 
šola aplicira strokovno-teoretična znanja v prakso, zato k nam na izredni študij napotijo svoje 
zaposlene.  
Uspešno začeto delo smo v študijskem letu 2008/2009 nadaljevali s prenovljenim programom 
mehatronika in dodatnim študijskim programom informatika.  
Januarja 2011 smo pridobili še program elektroenergetika, s pričetkom vpisa študentov v 
študijskem letu 2011/2012. 
Vsi trije programi dajejo poudarek povezovanju teorije s prakso, so kreditno ovrednoteni in 
mednarodno primerljivi. Z modularno zasnovanostjo omogočajo izbirnost in s tem večjo 
konkurenčnost na trgu dela. Program elektroenergetika bo dopolnil izobraževanje na področju 
tehničnih strok na našem centru. 
 
 

2.1.1. ORGANIGRAM TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ 

Slika 1: Organigram Tehniškega šolskega centra Kranj  
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2.2. PODATKI O USTANOVITVI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 

Višja strokovna šola je bila ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije 24. 1. 2005. 
Dejavnost višješolske dejavnosti je šola pričela izvajati s študijskim letom 2005/2006. 

 

2.3. PODATKI TEHNIŠKEGA ŠOLSKEGA CENTRA KRANJ 

 
Direktor TŠC Kranj Jože Drenovec, univ. dipl. org. 
Ime zavoda Tehniški šolski center Kranj 
Ulica in hišna številka Kidričeva cesta 55 
Poštna številka in pošta 4000 Kranj 
Telefon 04 280 40 00 
Faks 04 280 40 35 
Elektronski naslov info@tsckr.si  

Tabela 1: Podatki TŠC Kranj  

 

2.4. PODATKI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 
Ravnatelj VSŠ, TŠC Kranj Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž. 
Ime zavoda, organizacije Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna šola 
Ulica in hišna številka Kidričeva cesta 55 
Poštna številka in pošta 4000 Kranj 
Telefon 04 280 40 00, 04 280 40 42 
Faks 04 280 40 35 
Elektronski naslov info@tsckr.si  
Dislocirane enote / 

Tabela 2: Podatki TŠC, VSŠ Kranj  

 

2.5. ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN ŠTUDENTI V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012 

 
Študijski programi Skupno št. vpisanih 

študentov 
Število rednih 
študentov 

Število izredni 
študentov 

MEHATRONIKA  
(Začetek izvajanja 2005/2006) 

206 142 64 

INFORMATIKA 
(Začetek izvajanja 2008/2009) 

172 124 48 

ELEKTROENERGETIKA 
(Začetek izvajanja 2011/12) 

61 35 26 

Skupaj 3 programi 439 301 138 

Tabela 3: Število študijskih programov in študentov  

 

mailto:info@tsckr.si
mailto:info@tsckr.si
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2.6. MODULI IN IZBIRNI PREDMETI ŠOLE 

 
Študijski program Modul Izbirni predmeti 

MEHATRONIKA Komunikacije v tehniki 
Osnove mehatronike 
Mehatronika 1 
Osnove ekonomije 
Mehatronika 2 
Avtomatizacija 
Robotika 
Proizvodni sistemi 

Programiranje v avtomatiki 
Robotski sistemi 1 
Računalniško podprte 
tehnologije 
Elektronika v mehatroniki 

INFORMATIKA Komunikacije v tehniki 
Postavitev in konfiguracija omrežij 
Kodiranje programov 
Osnove ekonomije 
Sistemsko administriranje 
Upravljanje podatkovnih omrežij 
Izdelava programskih aplikacij 
Načrtovanje in razvoj informacijskih 
sistemov 
Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev 

Vzdrževanje sistemske 
programske opreme 
Operacijski sistemi 2 
Računalniške komunikacije in 
omrežja 2 
Varnost in zaščita 
Programiranje 2 
Zbirke podatkov 2 
Izdelava spletnih strani 
Elektronsko poslovanje 

ELEKTRO 
ENERGETIKA 

Zaščita in učinkovitost v elektroenergetiki 
Instalacija in zaščita v elektroenergetiki 
Elektroenergetska učinkovitost in električne 
instalacije 

Zaščita elektroenergetskih  
sistemov 
Učinkovita raba in obnovljivi 
viri energije 
Sodobne električne instalacije 

Tabela 4: Moduli in izbirni predmeti v programih  

 
V programu informatika šola izvaja tudi predmet Razvoj programskih aplikacij in Informacijski 
sistemi, ki pa sta vrednotena po 4 KT. 
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3. VPETOST V OKOLJE 

3.1. VPETOST VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V OKOLJE 

3.1.1. Vizija, poslanstvo, vrednote, cilji, strateške usmeritve, urejenost evidenc, 
skrb za kakovost 

Kazalnik: Zapisana vizija, poslanstvo, vrednote, njihova dostopnost in sodelovanje 
zaposlenih pri njihovem oblikovanju in uresničevanju 
VSŠ je že zapisano vizijo in poslanstvo dopolnila z vrednotami šole, s katerimi izraža svoje 
izobraževalne in razvojne cilje.  
 
V pripravo vizije, poslanstva in vrednot so bili vključeni zaposleni, študentje in drugi 
zainteresirani.  
 
Poslanstvo, vizija in vrednote VSŠ so dostopni javnosti. Objavljeni so na spletni strani VSŠ, v 
publikaciji za študente in letnem delovnem načrtu (LDN) VSŠ. Študentje so bili z njimi 
seznanjeni na uvodnih dnevih za študente. 
 
Na osnovi vizije in poslanstva ter ob upoštevanju temeljnih vrednot je šola opredelila politiko 
kakovosti in jo zapisala v Poslovnik kakovosti VSŠ. 

 
VIZIJA ŠOLE  
Ostati želimo ugledna in za študente privlačna višja strokovna šola s celovito ponudbo 
programov na področju tehniških strok v lokalnem okolju in razširiti aktivnosti v mednarodno 
okolje. 
 
Zaposleni in zunanji strokovni delavci z različnimi strokovnimi znanji združujejo 
interdisciplinarna znanja za izvajanje in razvijanje novih višješolskih študijskih programov in 
uresničujejo inovativne ideje, ki krepijo študijski proces in zagotavljajo  
 šoli in njenim sodelavcem konkurenčno prednost in rast,  
 diplomantom praktično uporabno znanje, ki bo odraz njihovih potreb, potreb gospodarstva, 

obrti in drugih socialnih partnerjev, 
 podjetjem pa strokovne in kompetentne kadre, prenos znanja v gospodarstvo, uspešno 

realizacijo skupnih projektov, ki postajajo vodilni primeri dobre in uspešne prakse ter aktivno 
vključevanje njihovih strokovnih sodelavcev v pedagoški proces, usmerjen k pridobivanju 
najsodobnejših znanj za pokrivanje potreb gospodarstva. 

 
POSLANSTVO ŠOLE 
Poslanstvo Višje strokovne šole je, s stalnim spremljanjem in evalviranjem izobraževalnega 
procesa, primernimi prostori, odličnimi predavatelji, sodobnimi metodami poučevanja ter ukrepi 
za zagotavljanje kakovosti, 
 razvijati ustvarjalnost, inovativnost, samostojnost in odgovornost pri mladih in odraslih,  
 v okviru vseživljenjskega učenja spodbujati zaposlene k nadaljnjemu izobraževanju in 

usposabljanju ter  
 zagotavljati gospodarstvu in obrti usposobljene diplomante za izvajanje operativnih, 

razvojnih in raziskovalnih nalog. 
 
STRATEGIJA RAZVOJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
Strategija šole temelji na viziji in poslanstvu zavoda in šole in je opredeljena v naslednjih ciljih, 
ki so med seboj povezani  in se dopolnjujejo. 
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CILJ 1: 
Avtonomno in razvojno orientirana šola 
Izvedbene naloge: 

- organiziranje vzgojno-izobraževalnega dela, ki temelji na postopnem uvajanju 
povezovanja sorodnih vsebin in povečanju individualnega dela, 

- soustvarjanje novih programov višješolskega tehniškega strokovnega izobraževanja. 
 
CILJ 2:  
Dvigovanje vsebinske kakovosti delovanja centra 
Izvedbene naloge: 

- uvedba ustrezne metodologije za vrednotenje vsebinske kakovosti delovanja na 
različnih ravneh, 

- diseminiranje rezultatov vsebinske kakovosti in njihovo kritično vrednotenje, 

- nenehno izvajanje ukrepov za dvigovanje vsebinske kakovosti, 

- vključevanje v projekte kakovosti, ki se izvajajo na nacionalni in mednarodni ravni. 
 

CILJ 3: 
Implementacija novih višješolskih študijskih programov v izobraževalni proces tudi v 
sodelovanju z drugimi šolskimi centri  
Izvedbene naloge: 

- širitev obsega izbirnih modulov (npr. Logistika v mehatroniki), 

- širitev obsega izbirnih predmetov (npr. Energetsko varčne zgradbe, Obnovljivi viri 
energije in fotovoltaika), 

- izboljševanje prehodnosti med izobraževalnimi programi. 
 
CILJ 4: 
Vzpostaviti kvalitetno sodelovanje z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom 
Izvedbene naloge: 

- nadaljevati s povezovanjem MIC in VSŠ, ki kot partnerja sodelujeta pri vzpostavitvi in 
poglabljanju povezav med izobraževanjem in gospodarstvom, 

- širiti mrežo  partnerjev, 

- pridobivati dodatno opremo za delovanje, 

- gojiti sodelovanje delodajalcev pri praktičnem usposabljanju. 
 
CILJ 5: 
Sprotno zagotavljanje optimalnih materialnih in prostorskih pogojev za delovanje Višje 
strokovne šole 

Izvedbene naloge: 

- zagotavljati sredstva potrebna investicijskemu vzdrževanju, posodobljanju opreme in 
novi opremi, 

- uvajanje nove sodobne učne tehnologije v sodelovanju s podjetji, 

- prenavljanje in posodabljanje učilnic strokovno teoretičnih predmetov mehatronike in 
informatike, 

- pripravljanje in izdelovanje didaktične opreme in učil za laboratorije strokovnih 
predmetov, 

- posodabljanje računalniške opreme za izvajanje strokovnih predmetov. 
 
CILJ 6: 
Mednarodna dejavnost 
Izvedbene naloge: 

- povezovanje s sorodnimi šolami in podjetji na področju višješolskega izobraževanja, 

- vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte.  
 
CILJ 7: 
Spremljanje razvojne poti strokovnih delavcev in študentov na Višji strokovni šoli 
Izvedbene naloge: 
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- izboljševanje notranje organiziranosti in dvig ravni kulture dela v šoli, 

- uvajanje medsebojnega povezovanja in izmenjave znanja, 

- spodbujanje osebnega in profesionalnega razvoja zaposlenih, 

- spremljanje razvojnih dosežkov na področju stroke, 

- razvijanje inovativnosti in inovativnega okolja, 

- vzpodbujanje diplomantov k realizaciji inovacij in razvijanju poslovnih idej. 
 
 

3.2. SODELOVANJE Z DELODAJALCI 

 
Delodajalcem so bili dvakrat poslani elektronski vprašalniki (Impletum) – na 99 naslovov - z 
zaprosilom za reševanje, a kljub naknadnim prošnjam smo prejeli rešenih le trije.  
 
 

3.3. SODELOVANJE Z DIPLOMANTI 

Izvedena je bila anketa (Impletum) za diplomante po diplomskem izpitu, kar je razvidno v točki 
4.12.4. 

 

3.3.1. Klub diplomantov 

Klub diplomantov je bil uradno ustanovljen 9. 6. 2011 na 3. podelitvi diplom študentom 
programov informatika in mehatronika. 
V študijskem letu 2011/2012 je bilo za člane kluba diplomantov v okviru tekmovanja Sloskills 
2012, ki je potekal od 25.1.2012 do 27.1.2012, pripravljena projekcija filma Sfinga in pogovor s 
tekmovalci. 



Poročilo o samoevalvaciji VSŠ, TŠC Kranj za študijsko leto 2011/2012 

stran 11 od 55 

 

4. DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

4.1. DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V SKLADU S POSLANSTVOM 
IN VIZIJO RAZVOJA ŠOLE 

 
Višja strokovna šola deluje v skladu s svojim poslanstvom in vizijo svojega razvoja, kar je 
razvidno iz Pedagoškega poročila 2011/12. Izobraževalni in strokovni cilji ter strategija 
delovanja in razvoja šole in študijskih programov so razvidni iz LDN za 2011/12, kakor tudi 
načrti in predvideni načini za uresničevanje postavljenih ciljev.  
 
VSŠ skrbi tudi za kakovost. Ustanovljeno ima Komisijo za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti. Z namenom sprotnega spremljanja in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na 
šoli komisija v okviru zastavljenih ciljev potrjuje in spremlja načrt izvedbe anketiranj za 
posamezno študijsko leto. Anketiranja za  2011/2012 so bila izpeljana. Rezultati in analize 
anketiranj so vključene v posamezne dele tega poročila. V okviru zastavljenih ciljev na področju 
zagotavljanja kakovosti študijskega procesa je bil 09.11.2011 ustanovljen alumni klub študentov 
VSŠ. Prva notranja presoja sistema vodenja kakovosti je bila izvedena 18. 3. 2011, druga pa 9. 
– 13. 4. 2012. Pri izvedbi notranjih presoj so bili poleg dokumentacije VSŠ in zakonskih aktov 
upoštevani splošni standardi Sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in smernice projekta 
IMPLETUM, zapisanih v »Sistem vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah«, Impletum, 
december 2008. 

Iz dokumentov VSŠ izhaja, da ima VSŠ jasno notranjo organiziranost in da njeni organi delujejo 
pregledno. Obenem izhaja tudi to, da ima VSŠ opredeljene pristojnosti, naloge in dolžnosti 
vodstva, zaposlenih, študentov, diplomantov in delodajalcev v organih šole. Dokumenti tudi 
potrjujejo, da zaposleni, študenti in organi šole delujejo v skladu z zakonom, podzakonskimi akti 
ter drugimi relevantnimi splošnimi pravnimi akti. 

 

4.2. SODELOVANJE ZAPOSLENIH IN ŠTUDENTOV V OKVIRU DELOVANJA 
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 
Vodstvo VSŠ sproti seznanja zaposlene in študente s svojimi odločitvami ter je nosilec 
odgovornosti za kakovost in razvoj zavoda. Zaposlene seznanja na sejah predavateljskega 
zbora, zaposlene in študente tudi na spletnih straneh šole in z osebnimi kontakti. 
 
Zaposleni sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev s področja izobraževalnih, 
razvojnih in strokovnih dejavnosti. Pobude za spremembe lahko dajejo vsi zaposleni, študentje 
in ostali, ki sodelujejo pri delovanju VSŠ (delodajalci, mentorji…). Odločitve se oblikujejo na 
sejah sveta zavoda, strateškega sveta, predavateljskega zbora, sejah študijske komisije, 
sestankih aktivov, sestankih Komisije za kakovost. Sprejemajo se v skladu z zakoni in internimi 
akti. Priporočila so dana tudi v okviru notranjih presoj.  
Študentje sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev s področja izobraževalnih 
dejavnostih (izbira modulov in predmetov), razvojnih (svet zavoda in strateški svet, komisija za 
kakovost), strokovnih (mnenja študentov za imenovanje predavateljev, izdelava diplomskih del) 
in obštudijskih dejavnosti (tekmovanja, promocija, tečaji). Pobude za spremembe lahko dajejo 
vsi (pisno, elektronsko, osebno, v skrinjico pred referatom). Ker še niso organizirani v študentski 
svet, formalnih oblikovanj in sprejemanj odločitev ni bilo, ampak je sodelovanje potekalo na 
nivoju vzpodbud. V 2012 je bilo po sklepu sestanka komisije za kakovost VSŠ z dne 30.5.2012  
ustanovljeno tutorstvo in objavljeno na spletni strani VSŠ. 
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4.3. SODELOVANJE ŠOLE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 

VSŠ redno strokovno in razvojno sodeluje z drugimi višjimi strokovnimi šolami oziroma drugimi 
strokovnimi organizacijami  (npr. zbornice, strokovna združenja, društva, ministrstva, fakultete, 
podjetja). 
V okviru PRI  je v študijskem letu 2011/12 VSŠ sodelovala s 124 podjetji.  
 
VSŠ je v letu 2011/2012 nadaljevala sodelovanje z institucijami na regionalni in državni ravni in 
začela navezovati stike tudi na mednarodni ravni. Vzdrževala je sodelovanje z drugimi 
višješolskimi zavodi, s podjetji, organizacijami in strokovnimi združenji ter drugimi 
zainteresiranimi udeleženci v okolju. 
 
V študijskem letu 2011/2012 je VSŠ podpisala 32 novih dogovorov o sodelovanju s podjetji v 
lokalnem in širšem okolju.  
Ostala sodelovanja z gospodarstvom: 
• Sodelovanje s podjetjema El-Art d.o.o. ter Elektromontaža d.d. iz Škofje Loke na področju 

razvoja učil za področje mehatronike.   
• Sodelovanje s podjetji SIEMENS d. o. o., SMC Industrijska avtomatika d. o. o., GENERA d. 

o. o., PS LOGATEC, ELSING INŽENIRING d. o. o., SYNATEC ELEKTRONIKA d. o. o., IB – 
PROCADD d. o. o., OPL AVTOMATIZACIJA, ELEKTROMONTAŽA d. d. in El-ART d. o. o. 
pri opremljanju laboratorija za mehatroniko.   

• V okviru promocije tehniških poklicev aktivno sodelovanje s fakultetami pri predstavitvi 
fakultet dijakom zaključnih letnikov TŠC Kranj.  

• V okviru sodelovanja z regionalnim zavodom RRA Gorenjske aktivna vključenost v skupino  
»Kariera Gorenjcev«.   

• Aktivno sodelovanje z BSC Gorenjske v projektu LUDUS 
• Vzpostavljeno sodelovanje z Business-technical college iz Užic v Srbiji.  
• V  sodelovanju  s  podjetjem  SMC  študentom  omogočeno  izvajanje  laboratorijskih  vaj  

na MPS postaji.  
• Aktivno sodelovanje v dejavnostih, ki jih vodi MIC (promocija, oblikovanje vsebin 

specialističnih treningov in seminarjev za zaposlene iz podjetij, priprava podlag za 
verifikacijo študijskih mest v višjem strokovnem izobraževanju …).  

• Sodelovanje predsednika odbora za znanost in tehnologijo pri obrtno-podjetniški zbornici 

Slovenije na slavnostni podelitvi diplom diplomantom šole.  

• S podjetji so bile vzpostavljene povezave, da bi v izobraževalnem procesu z gostujočimi 
predavatelji sodelovali tudi strokovnjaki iz prakse.  

 
  
 

4.4. STROKOVNO DELO IN IZOBRAŽEVANJE 

VSŠ stalno posodablja izobraževanje z dosežki strokovnega dela v skladu s strategijo šole. 
Predavatelji in laboranti se udeležujejo strokovnih usposabljanj, strokovnih posvetov, konferenc 
itd., kar je zabeleženo v poročilu o izvedenih izobraževanjih, ki je priloga Pedagoškega poročila 
2011/12. 
 
VSŠ prenavlja in posodablja učne vsebine z izsledki strokovnega dela, ki se presoja s kriteriji 
kakovosti. Komisija za kakovost je v samoevalvacijskem poročilu za 2010/2011 za to področje v 
akcijskem načrtu za 2011/2012 navedla tudi aktivnosti in korektivne ukrepe, med katerimi so:  
udeležba na didaktičnih in strokovnih seminarjih, aktivna udeležba na konferencah, pisanje 
strokovnih člankov. Realizacija je podana v Prilogi 1 tega poročila.  
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4.5. STROKOVNA DEJAVNOST 

4.5.1. Izvajanje strokovne dejavnosti v skladu s strateškim načrtom  

VSŠ strokovno dejavnost izvaja v skladu s strateškim načrtom in zastavljenimi cilji, kar je 
razvidno iz Letnega delovnega načrta in Pedagoškega poročila. 
 

4.5.2. Spodbujanje zaposlenih za objavljanje strokovnega dela 

Vodstvo VSŠ zaposlene spodbuja in jih ažurno z e-pošto tudi obvešča o novostih in možnostih 
za sodelovanje, objavljanje.  
 

4.5.3. Povezovanje zaposlenih z gospodarstvom in negospodarstvom 

Zaposleni se na področju strokovne dejavnosti z gospodarstvom povezujejo v okviru sejmov, 
usposabljanj, delavnic in tudi z negospodarstvom: s Skupnostjo VSŠ, MIKZŠ, CPI in ZRSŠ, kar 
je vse razvidno iz Poročila o izobraževanjih. 
 

4.5.4. Načrtovanje strokovnega dela 

Predavatelji se običajno udeležijo razpisanih izobraževanj po lastnem interesu. Odobritev 
izobraževanj s strani vodstva je v skladu s planiranimi izobraževanji, LDN ter nacionalnimi in 
evropskimi usmeritvami. 
 

4.5.5. Rezultati strokovnega dela 

Rezultati strokovnega dela (članki, aktivna udeležba na konferencah) so evidentirani v 
strokovnih revijah in zbornikih konferenc.  V programu elektroenergetika je bilo izvedeno eno 
medpredmetno povezovanje med predmetoma STJ in RAI. 
Iz pedagoškega poročila izhaja, da sta 2 predavatelja imela samostojen prispevek na 
konferenci, dva v soavtorstvu, 1 predavateljica se je udeležila dveh okroglih miz, štirje drugih 
izobraževanj, ena predavateljica je objavila strokovni članek v reviji, za študente je bili 
organiziranih 7 izobraževanj v okviru strokovnih ekskurzij , udeležb predavateljev na seminarjih 
in strokovnih izobraževanjih je bilo 26.  
V študijskem letu 2012/2013 se bo v e-zbornici vodila evidenca strokovnih člankov, aktivne  
udeležbe na konferencah in seminarjih ter medpredmetnega povezovanja oz. timskega dela. 

4.5.6. Evidenca strokovnega dela 

Strokovno delo vezano na izobraževanje je evidentirano v obliki poročila ravnateljici in v 
pedagoškem poročilu.  Opravljena je realizacija evidence strokovnega dela. 

 

4.6. DOMAČI PROJEKTI 

Strokovni delavci so se vključili v aktivnosti v okviru projekta IMPLETUM »Uvajanje novih 
izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008 – 
2011«, in sicer na področju  
 izdelave učnih gradiv za nove kataloge znanj: 
 uvajanja sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter spremljave rezultatov 

preko izdelave letnih poročil o doseženi kakovosti izobraževalnega procesa v skladu s 
sistemom, ki velja v visokošolskem izobraževanju. 
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 kompetence in krediti. 

V ta projekt, ki se je zaključil v 2011, je bilo vključenih 9 predavateljev. 
 

VSŠ je v okviru TŠC vključena v nacionalni razvojni projekt E-šolstvo, ki ga organizirajo in 
podpirajo MIKZŠ, ZRSŠ in EU preko ESS. V projekt je od njegovega začetka leta 2008 kot 
aktivna sodelavka vključena 1 predavateljica in 2 predavatelja. 
 
 

4.7. MEDNARODNI PROJEKTI 

Šoli je dodeljena razširjena Erasmus univerzitetna listina (EUC). V programu Erasmus VSŠ 
sodeluje na področju praktičnih usposabljanj študentov in predavateljev.Preko projekta Erasmus 
je bilo izvedenih 5 mobilnosti:  
- 2 študenta sta odšla na 2 mesečno praktično usposabljanje v podjetje  Festo Didactic v 
Nemčijo; 
- 2 zaposlena 3 dnevno praktično usposabljanje v podjetje Festo Didactic v Nemčijo; 
- 1 zaposleni na 6 dnevno praktično usposabljanje v NGO,  Kaunas, Litva. 

 
 
 

4.8. PROJEKTI V GOSPODARSTVU 

V študijskem letu 2011/2012 je VSŠ podpisala 32 novih dogovorov o sodelovanju s podjetji v 
lokalnem in širšem okolju. V okviru praktičnega izobraževanja za študente je šola sodelovala z 
več kot 267 podjetji v lokalnem in regionalnem okolju.  
Sodelovala je tudi v projektih:   
• Aktivno sodelovanje z BSC Gorenjske v projektu LUDUS 
• Sodelovanje v mednarodnem projektu LoCaRe. 
• Aktivno sodelovanje in izvajanje projekta POZORNI ZA OKOLJE z zunanjimi partnerji 

gospodarstva. 
Iz števila in vsebin sodelovanj z delodajalci, zbornicami in združenji izhaja, da štud ijska 
programa in druge izobraževalne aktivnosti VSŠ odražajo aktualne in razvojne potrebe 
gospodarstva na področjih, ki so povezana z vsebinami študijskih programov mehatronika,  
informatika, elektroenergetika in širše. 
 
 
Kazalci  2010/2011 2011/2012 

Št. podpisanih pogodb (novih v št. letu 11/12) 137 33 

Št. opravljenih projektov 3 3 

Št. seminarskih / diplomskih nalog oz. projektov, ki jih 
pripravijo študenti 

31 31 

Št. študentov pri praktičnem izobraževanju 137 158 

Št. študentov z opravljenim praktičnem izobraževanjem  139 

Št. zaposlenih, vključenih v projekte za gospodarstvo 5 2 

Tabela 5: Kazalci projektov v gospodarstvu  

 

4.9. VPIS 

VSŠ zbira podatke o zanimanju kandidatov za vpis v razpisane študijske programe ter jih 
obvešča o študiju na svoji šoli preko obvestil na spletni strani šole, izvedenih informativnih 
dnevih, promocije na sejmih, tekmovanjih, v medijih. VSŠ vsako leto naredi analizo vpisa. 
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Po zaključku informativnih dni je bilo ocenjeno, da se je informativnih dni udeležilo med 85 – 95 

obiskovalcev in da je bil obisk v primerjavi z obiskom v preteklem letu večji. Veliko zanimanje se 
je pokazalo za izredni študij, predvsem v programu mehatronika. 
Večja intenzivnost zanimanja za programa informatika in mehatronika se je pokazala ob 
zaključku roka za prijavo na razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje, to je do 8. 3. 2011 
ter v mesecu avgustu in septembru 2011, ko so se kandidati za dodatne informacije osebno ali 
preko telefona obračali na ravnateljico in referentko za študijske in študentske zadeve.  
 

Študijsko leto Število obiskovalcev na informativnih dnevih 

2008/2009 35 – 45  

2009/2010 65 – 75  

2010/2011 85 – 95  

2011/2012 80 – 85  

Tabela 6: Število obiskovalcev na informativnih dnevih  

Prvi okvirni podatki o zanimanju kandidatov za vpis v programe VSŠ so bili prejeti na podlagi 
števila prijav za vpis v višje strokovne šole za študijsko leto 2011/2012, ki jih je posredovala 
Višješolska prijavna služba v začetku aprila. 
Informativna dneva za vpis v študijsko leto 2011/2012 sta potekala v petek, 10. 2. 2011, ob 
10.00 uri in 16.00 uri ter v soboto, 11. 2. 2011, ob 10.00 uri. Slednja sta bila v primerjavi z 
izvedbo v preteklem letu časovno krajša in vsebinsko bogatejša.  
 
 
Študijsko leto 2011/2012 

Program 

Redni študij Izredni študij 

Št. prostih 
mest 

Št. prijav % 
Št. prostih 

mest 
Št. prijav % 

Informatika 70 79 113,0 70 2 3,0 

Mehatronika 70 95 136,0 70 13 19,0 

Elektroenergetika 35 26 74,0 35 1 3,0 

Tabela 7: Podatki o prijavljenih kandidatih v študijskem letu 2011/2012 

 
Na skupnem delu je bila obiskovalcem predstavljena šola, programi, predmetniki ter obštudijske 
dejavnosti (sodelovanje šole z okoljem, delovna srečanja, strokovne ekskurzije za študente, 
Erasmus …). V nadaljevanju so predavatelji, ki pokrivajo posamezna strokovna področja, 
obiskovalcem ločeno po programih predstavili kratek pregled strokovnih vsebin.  Vsi skupaj pa 
smo posebno pozornost namenili posameznikom in njihovim vprašanjem vezanim na študij na 
naši šoli.  
 
V izvedbo informativnih dni so se letos aktivno vključili tudi študentje, kar se je izkazalo za zelo 
pozitivno, zato velja s tem nadaljevati tudi v prihodnjih letih. 
 
Obiskovalcem je bila razdeljena publikacija VSŠ, zgibanke ter Razpis za vpis.  
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4.10. ANALIZA VPISA 

 2005/ 
2006  
MEH 

2006/ 
2007 
MEH 

2007/ 
2008 
MEH 

2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 

MEH INF MEH INF MEH INF MEH
H 

INF ELE 

Število razpisanih  
vpisnih mest 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 
70 
+2 

70 
+2 

35 
+1 

Število prijavljenih 
kandidatov za vpis (1., 
2., 3. prijavni rok) 

170 205 287 233 310 202 262 204 249 190 181 90 

Razpisano min število 
točk za sprejem  (1., 
2., 3. prijavni rok) 

/ 
10 

(2.p.r
.) 

12 
(2.,3. 
p.r.) 

/ / / / / / / / / 

Št. sprejetih študentov  
glede na 1. željo 

80 100 80 77 103 109 120 97 78 84 88 39 

Št. sprejetih študentov  
glede na 2. željo 

9 7 9 / / 59 96 / / 2 / 1 

Št. sprejetih študentov  
glede na 3. željo 

2 / 2 / / 34 46 / / / / / 

Št. sprejetih študentov  
v 1. prijavnem roku 

47 70 67 77 103 77 103 97 78 71 58 19 

Št. vpisanih študentov 
v 1. prijavnem roku 

33 43 53 45 30 65 85 82 61 
61 

(62*) 
49 

14 
(15*) 

Delež vpisanih 
študentov v 1. 
prijavnem roku % 

47,14% 
56,58

% 
71,62

% 
60 % 

39,47
% 

80,25
% 

96,59
% 

100% 
83,56

% 
87,14

% 
70,0% 40,0% 

Št. sprejetih študentov  
v 2. prijavnem roku  

39 37 18 / / / / / / / / / 

Št. sprejetih študentov  
v 3. prijavnem roku 

5 / 6 / / / / / / / / / 

*Št. sprejetih 
študentov  
na še prosta mesta 

/ / / 31 48 / / / / 15 30 21 

Št. vpisanih študentov 
na še prosta mesta 

29+8 33 14+7 31 47 16 4 0 12 15 30 21 

Delež vpisanih 
študentov na še prosta 
mesta % 

52,86% 
43,42

% 
28,38

% 
41,33% 

61,84
% 

19,75
% 

4,55% 0 % 
16,44

% 
21,43

% 
42,86

% 
60,0% 

Število vseh vpisanih 
študentov 70 76 74 

75 
(76*) 

76 
(77*) 

81 
88 

(89*) 
82 73 

76 
(77*) 

79 
35 

(36*) 

 

Tabela 8: Analiza vhodov – redni študij (* Skupno število vpisanih študentov brez izpisa pred pričetkom študijskega leta, delež je 

preračunan na dejansko število vpisanih z upoštevanimi izpisi.) 

  

 

 

Kazalnik – izredni 
študij 

2005/ 
2006  
MEH 

2006/ 
2007 
MEH 

2007/ 
2008 
MEH 

2008 / 2009 2009 /  2010 2010 / 2011 2011 / 2012 

MEH INF MEH INF MEH INF MEH INF ELE 

Število razpisanih  
vpisnih mest 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 + 2 70 +2 35 +1 

Število prijavljenih 
kandidatov za vpis 
(1., 2., 3. prijavni rok) 

99 98 82 46 48 15 19 21 10 27 18 32 

Razpisano min 
število točk za 
sprejem  (1., 2., 3. 
prijavni rok) 

/ / / / / / / / / / / / 
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Št. sprejetih 
študentov  
glede na 1. željo 

83 82 65 9 9 10 9 9 6 21 11 28 

Št. sprejetih 
študentov  
glede na 2. željo 

/ / 3 / / 4 9 / / / / / 

Št. sprejetih 
študentov  
glede na 3. željo 

/ / 1 / / 1 1 / / / / / 

Št. sprejetih 
študentov  
v 1. prijavnem roku 

57 29 19 9 9 / / 9 6 10 2 5 

Št. vpisanih 
študentov v 1. 
prijavnem roku 

50 26 20 22 9 6 5 7 5 6 2 3 

Delež vpisanih 
študentov v 1. 
prijavnem roku % 

67,57% 37,14% 
31,75

% 
43,14

% 
23,68

% 
21,43

% 
21,74

% 
26,92

% 
27,78

% 
8,57% 2,86% 8,57% 

Št. sprejetih 
študentov  
v 2. prijavnem roku  

26 49 26 / / / / / / / / / 

Št. sprejetih 
študentov  
v 3. prijavnem roku 

/ 4 24 / / / / / / / / / 

*Št. sprejetih 
študentov  
na še prosta mesta 

/ / / 31 29 22 18 20 13 11 9 23 

Št. vpisanih 
študentov na še 
prosta mesta 

24 41+3 8+35 30 29 22 18 19 13 
10 

(11*) 
9 23 

Delež vpisanih 
študentov na še 
prosta mesta % 

32,43% 62,86% 
68,25

% 
58,52

% 
76,32

% 
78,57

% 
78,26 

73,08
% 

72,22
% 

14,29% 12,86% 65,71% 

Število vseh vpisanih 
študentov 74 70 63 

51 
(52*) 

38 28 23 26 18 
16 

(17*) 
11 26 

Tabela 9: Analiza vhodov – izredni študij (* Skupno število vpisanih študentov brez izpisa pred pričetkom študijskega leta, delež je 

preračunan na dejansko število vpisanih z upoštevanimi izpisi.) 
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Podatki o številu vpisanih študentov (upoštevani so vsi letniki in ciklusi) vezano študijske 
programe so prikazani v Tabeli 3. 
 

Vrsta programa 
Način 
študija 

Letnik / 
Ciklus 

Število vpisanih 

   
Prvič 
vpisani 

Ponovni 
vpis 

Ponavljanje 
Pogojni 
vpis 

Skupaj 

Mehatronika Redni 
1. letnik 76  11  87 

2. letnik 31 2 21 1 55 

Elektroenergetika Redni 1. letnik 35    35 

Informatika  Redni 
1. letnik 79 1   80 

2. letnik 16 1 17 10 44 

Skupaj redni študij 237 3 50 11 301 

Mehatronika 
 

Izredni 

1. ciklus 16    16 

2. ciklus 21    21 

3. ciklus 24 2 1  27 

Elektroenergetika Izredni 1. ciklus 26    26 

Informatika Izredni 

1. ciklus 11 1   12 

2. ciklus 17 1 1  19 

3. ciklus 16  1  17 

  Skupaj izredni študij 131 4 3 0 138 

SKUPAJ 368 7 53 11 439 

Tabela 10: Podatki o vpisanih študentih v študijskem letu 2011/2012 

Vpis kandidatov, ki so bili izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani 
višješolske prijavne službe, se je opravil do 26. avgusta 2011. Podatke o še prostih mestih smo 
sporočili na Višješolsko prijavno službo Celje in le ta jih je 1. septembra 2011 objavila na svojih 
spletnih straneh. Od 7. 9. 2011 so se kandidati prijavili preko spletne aplikacije Višješolske 
prijavne službe na prosta mesta do zapolnitve le teh. Izbrane kandidate smo vpisovali do 30. 9. 
2011. 
 
Kandidati za izredni študij so se prijavljali in vpisovali s prvo prijavo po enakem postopku in v 
enakih rokih kot za redni študij. Do zapolnitev prostih mest, pa so se izredni študenti do 30. 9. 
2011 v terminih, ki jih je določila študijska komisija vpisovali na šoli. V času skupnega 
razpisnega postopka je šola, z namenom pritegniti čim več študentov k vpisu v naše programe, 
opravila tudi posebne promocijske aktivnosti. 
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4.11. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 

VSŠ ima z različnimi partnerji (podjetji, organizacijami in zasebniki) sklenjene pogodbe o 
praktičnem izobraževanju svojih študentov. V mrežo podjetij, s katerimi sodeluje VSŠ pri 
izvajanju PRI, je vključenih 124 organizacij in podjetij. Študentje so v 2011/2012 opravljali PRI 
pod mentorstvom 143 mentorjev. 
 
Program Mehatronika Informatika Elektroenergetika Skupaj 

Št. dogovorov od 2005/06 do 2008/09 138 15 0 153 

Št. dogovorov v 09/10 (od 1.9.09 do 
15.9.10) 

38 24 0 62 

Št. dogovorov v 10/11 (od 16.9.10 do 
31.8.11) 

25 27 0 52 

Št. dogovorov v 11/12 (od 22.12.11 do 
31.8.12) 

16 17 3 33 

Skupaj 217 83 3 303 

Tabela 11: Število novo podpisanih  dogovorov o izvajanju PRI 

 
 
V študijskem letu 2011/2012 je PRI opravljalo 158 študentov. 
 

Program 
Število študentov na PRI Skupaj 

1. letnik 2. letnik 

Mehatronika 41 33 74 

Informatika 31 22 53 

Elektroenergetika 12 0 12 

Skupaj 84 55 139 

Tabela 12: Število študentov, ki so v študijskem letu 2011/2012 opravljali PRI – redni študij 

 

Tabela 13: Število študentov, ki so v študijskem letu 2011/2012 opravljali PRI – izredni študij  

 
VSŠ pri realizaciji PRI spremlja in preverja usposobljenost in kompetence mentorjev v podjetjih. 
Na tem temelji že sama izbira ustreznega mentorja, v 2011/12 pa so bile izdelane tudi 
strokovne podlage za seminar Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev, ki izvajajo PRI 
študentov v podjetjih. V okviru PAUM je bilo v 2011/12 izvedeno 9 predavanj z delavnico z 
naslovom Načrtovanje in izvajanje praktičnega izobraževanja študentov pri delodajalcih (56 
udeležencev).  
Organizatorici PRI sta sodelovali pri organizaciji in izvedbi III. Strokovnega posveta z delodajalci 
na TŠC Kranj (11. 4. 2012) in v postopku prijave na razpis javnega sklada RS za razvoj kadrov 
in štipendije »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z 
delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 
2011/12«. 

Vir: Poročilo o poteku PRI za 2011/2012 

 

Program 
Število študentov na PRI Skupaj 

1. ciklus 3. ciklus 

Mehatronika 2 3 5 

Informatika 8 6 14 

Elektroenergetika 0 0 0 

Skupaj 7 9 19 
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4.11.1. Zbiranje informacij o izvedbi praktičnega izobraževanja 

Za merjenje zadovoljstva študentov in mentorjev na PRI so bili enkrat letno (po izvedenem PRI) 
uporabljeni anketni vprašalniki iz projekta Impletum. Izsledki so bili uporabljeni v Poročilu o PRI 
za š. l. 2011/12.  
 

4.11.1.1 Zadovoljstvo študentov 

Ocena stopnje pridobljenega znanja, izkušenj oziroma kompetenc na PRI 

 
Študenti so oceno stopnje pridobljenega znanja, izkušenj oziroma kompetenc na PRI podali na 
ocenjevalni lestvici od 1 do 3, po kompetencah za posamezni modul v letniku. 
 
Program mehatronika 
Študenti 1. letnika so kompetence po modulih ocenili s povprečno oceno 2,39. Ocenjujejo, da 
so največ znanja, izkušenj oziroma kompetenc pridobili iz Modula 1 – Komunikacije v tehniki 
(povprečna ocena 2,51). Najmanj znanja pa so pridobili iz Modula 3 – Mehatronika 1, katerega 
so ocenili s povprečno oceno 2,27. Skupna povprečna ocena študentov 2. letnika je 2,36. Z 
najvišjo povprečno oceno (2,48) podobno, kot v preteklem študijskem letu, izstopa Modul 6 – 
Avtomatizacija. Od znanj, ki so jih študenti dobili v šoli in so jih lahko koristno uporabili na PRI 
študenti 1. Letnika izpostavljajo znanja iz osnov strojništva in meritev, študenti 2. letnika pa 
znanja iz robotskih področij, računalniško podprtih tehnologij in programiranja v avtomatiki. Od 
znanj, ki bi jih še dodatno potrebovali za uspešno opravljanje PRI, tako študenti 1. letnika, kot 2. 
letnika izpostavljajo znanja iz programiranja in praktična znanja. 
 
Program informatika 
Študenti 1. letnika so kompetence po modulih ocenili s povprečno oceno 2,50. Pri čemer 
ocenjujejo, da so največ znanja, izkušenj oziroma kompetenc pridobili v Modulu 1 – 
Komunikacije v tehniki (povprečna ocena 2,64), najmanj pa iz modula M3 – Kodiranje 
programov (2,25). Skupna povprečna ocena študentov 2. letnika je 2,59. Z najvišjo povprečno 
oceno (2,80) izstopa Modul 5 – Sistemsko administriranje. Najmanj znanja in izkušenj so 
pridobili iz modula M4 – Ekonomika podjetja, katerega povprečna ocena je 2,39. 
Od znanj, ki so jih študenti dobili v šoli in so jih lahko koristno uporabili na PRI, študenti 1. 
Letnika izpostavljajo znanja iz računalniških komunikacij in omrežij ter znanja iz programiranja. 
Študenti 2. Letnika pa menijo, da so jim koristila znanja o strežnikih in sistemski programski 
opremi. Od znanj, ki bi je dodatno potrebovali za uspešno opravljanje PRI bi študenti tako 1. kot 
2. letnika potrebovali še več znanj iz programiranja. 
 
Program Elektroenergetika 
Študenti 1. letnika so kompetence po modulih ocenili s povprečno oceno 2,62. Pri čemer 
ocenjujejo, da so največ znanja, izkušenj oziroma kompetenc pridobili v Modulu 1 – Poslovne 
komunikacije, katere so ocenili s povprečno oceno 2,63. 
Od znanj, ki so jih študenti dobili v šoli in so jih lahko koristno uporabili na PRI izpostavljajo 
znanja iz varstva pri delu ter angleškega jezika. Od znanj, ki bi je dodatno potrebovali za 
uspešno opravljanje PRI bi študenti potrebovali znanja iz elektroinštalacij in o predpisih vezanih 
na to področje. 
 
 

4.11.1.2 Pozitivne in slabe izkušnje študentov na PRI ter njihovi predlogi za 
izboljšanje organizacije in izvedbe PRI 

Na vprašanje »Kaj je bilo dobro, pozitivno?« je večina študentov zapisala, da so to novo 
pridobljena znanja, (tako teoretična, kot praktična), raznolikost dela. Veseli so bili pomoči 
mentorjev in sodelavcev. Zadovoljstvo so izrazili tudi nad pozitivno organizacijsko klimo v 
podjetju (odnosi med zaposlenimi). Na vprašanje »Kaj je bilo pomanjkljivo, slabo?« je večina 
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študentov odgovorila, da pomanjkljivosti pri opravljanju PRI v podjetju niso zaznali. 
Pomanjkljivosti, ki so jih zaznali posamezniki pa se navezujejo na specifična znanja, ki so 
potrebna za delo v določenih podjetjih. Za izboljšanje organizacije in izvedbe PRI študenti šoli 
predlagajo še večji poudarek na praktičnih znanjih pri strokovnih predmetih, več pomoči pri izbiri 
podjetja za opravljanje PRI ter seznanitev mentorjev s kompetencami po posameznih modulih 
še pred pričetkom PRI. Študenti informatike so predlagali, da šola v večji meri pomaga 
študentom iskati ustrezno podjetje za opravljanje PRI. 

4.11.1.3 Zadovoljstvo mentorjev 

Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da so mentorji s pripravo in izvedbo PRI zadovoljni. 
Od znanj, ki bi jih študenti pridobili v šoli, navajajo specifična znanja, odvisno od dejavnosti s 
katero se ukvarja podjetje. Večina jih meni, da študentom primanjkuje praktičnih znanj. 
Mentorji ocenjujejo, da imajo študenti pred prihodom na PRI v podjetje dovolj kompetenc za 
uspešno opravljanje PRI, da obvladajo osnovne postopke dela ter delo s sodobno IKT opremo. 
Pri študentih na PRI opažajo ustrezno prilagodljivost, natančno in odgovorno opravljanje dela, 
ustrezne komunikacijske spretnosti in spretnosti vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov, 
sposobnost timskega dela, iznajdljivost ter samoiniciativnost in pripravljenost za učenje. Pri 
študentih pogrešajo samoiniciativnost in organizacijo njihovega lastnega dela. 
Za sodelovanje s šolo menijo, da je dobro. Od dejavnosti, ki bi jih organizirala šola bi se največ 
mentorjev želelo udeležiti informativne predstavitve študijskih programov in ciljev posameznih 
predmetnih področij in usposabljanja za mentorje (PAUM). Med predlogi za izboljšanje 
sodelovanja med šolo in podjetjem šoli navajajo še več medsebojnih srečanj (posvet, obisk org. 
PRI še pred pričetkom PRI). V luči pridobitev podjetja, ki izvaja PRI študentov, mentorji vidijo 
največjo korist v spoznavanju potencialnih kadrov. Pri izvajanju PRI mentorji največjo težavo 
opažajo v pomanjkanju časa za bolj aktivno delo s študentom. 

4.11.1.4 Ocena zadovoljstva udeležencev 

V splošnem lahko zaključimo, da tako študenti, kot njihovi mentorji izražajo zadovoljstvo z 
organizacijo in izvedbo PRI. 

Vir: Poročilo o poteku PRI za 2011/2012 

 
 

4.12. ANALIZA UČNIH IZIDOV, NAPREDOVANJA ŠTUDENTOV 

VSŠ z anketami vsakoletno spremlja napredovanje študentov po študijskem programu, trajanje 
študija ter oblikuje in izvaja ukrepe ob premajhni prehodnosti. Ti ukrepi so bili tudi del 
korektivnih ukrepov samoevalvacijskega poročila 2009/2010. Realizacija je razvidna iz Priloge 
1. 
 

4.12.1. Analiza prehodnosti študentov 

Za prehodnost študentov čiste generacije in število študentov v obeh letnikih bomo pričeli 
opravljati analizo s študijskim letom 2012/2013.  
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Program MEHATRONIKA 

 

 

Študijsko leto 

2006/2007 
2007/2008 

po junijskih izpitnih rokih 
2008/2009 

po junijskih izpitnih rokih 
2009/2010 

po jesenskih izpitnih rokih 

1. letnik 1. letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik 

Prehodnost študentov 
pri posameznem 
predmetu 

58,17 
(55,4 %) 

55,43 
(59,43 %) 

39,42 
(69,15 %) 

17 
(23,29) 

27,5 
(37,67) 

36,45 
(40,96) 

15 
(65,22) 

Doseganje pogojev za 
vpis v višji letnik oz. 
dokončanje študija 

41 
(39,0 %) 

18 
(19,35 %) 

16 
(28,07 %) 

6 13 31 6 

Povprečna ocena 
opravljenih izpitov 

7,36 7,29 7,43 7,35 7,36 7,69 8,14 

 

 

Študijsko leto 

2010/2011 
po jesenskih izpitnih rokih 

2011/2012 
po jesenskih izpitnih rokih 

1. letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik 

Prehodnost študentov 
pri posameznem 
predmetu 

38,55 
(40,16 %) 

10,65 
(16,14 %) 

36,91 
(42,43%) 

48,81 
(88,75%) 

Doseganje pogojev za 
vpis v višji letnik oz. 
dokončanje študija 

32 
(34,04 %) 

9 
(20,00 %) 

28 
(32,18%) 

5 
(9,09%) 

Povprečna ocena 
opravljenih izpitov 

7,84 7,51 7,64 7,56 

Tabela 14: Analiza procesa izobraževanja, program mehatronika – redni študij  

 
Problem na rednem študiju predstavljajo fiktivni študenti, ki jih je vsako leto več, saj zelo 
negativno vplivajo na prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik. Drug podoben problem je 
podaljševanje študija, saj imajo študenti v času študija pravico do enkratnega ponavljanja ali 
zamenjave programa.  
 

 

Študijsko leto 

2006/2007 
2007/2008  

(po junijskih izpitnih rokih) 

2008/2009  

(po junijskih izpitnih rokih) 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

3.  
ciklus 

 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

3.  
ciklus 

Prehodnost 
študentov pri 
posameznem 
predmetu 

58,5 
 

(83,6 %) 

58,4 
 

(83,4 %) 

31,83 
 

(50,53 %) 

38,29 
 

(58,9 %) 

61,07 
 

(89,81 %) 

27 
 

(50,00%) 

19,6 
 

(40,00%) 

28,8 
 

(44,31) 

Doseganje pogojev 
za vpis v višji letnik 
oz. dokončanje 
študija 

65 
 

(92,8 %) 

70 
 

(100,0 %) 

37 
 

(58,7 %) 

64 
 

(98,5 %) 

51 
 

(75,0 %) 

48 
 

(88,89%) 

45 
 

(91,84) 

65 
 

(100,00%) 

Povprečna ocena 
opravljenih izpitov 

7,85 7,33 8,07 7,44 7,76 7,30 7,45 8,22 
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Študijsko leto 

2009/2010  
(po jesenskih izpitnih rokih) 

2010/2011 
(po jesenskih izpitnih rokih) 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

3.  
ciklus 

 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

3.  
ciklus 

Prehodnost študentov pri 
posameznem predmetu 

16,3 
 

(58,21 %) 

21,29 
 

(47,30 %) 

19,5 
 

(46,43 %) 

14,40 
 

(53,33 %) 

19,17 
 

(66,10 %) 

12,3 
 

(34,17 %) 

Doseganje pogojev za vpis v višji 
letnik oz. dokončanje študija 

27 
 

(96,43 %) 

36 
 

(80,00 %) 

17 
 

(40,47 %) 

21 
 

(77,78 %) 

24 
 

(82,76 %) 

22 
 

(61,11 %) 

Povprečna ocena opravljenih 
izpitov 

8,27 7,66 8,28 7,30 7,41 8,33 

 

 

 

Študijsko leto 

2011/2012  

(po jesenskih izpitnih rokih) 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

3.  
ciklus 

 
Prehodnost študentov pri 
posameznem predmetu 

9,60 
 

(60,00 %) 

13,17 
 

(62,71 %) 

18,71 
 

(69,30 %) 

Doseganje pogojev za vpis v višji 
letnik oz. dokončanje študija 

15(18*) 
 

93,75 % 
(*1,13 %) 

17 
 

(80,95 %) 

10 
 

(37,04 %) 

Povprečna ocena opravljenih 
izpitov 

8,10 7,42 8,24 

*Povečanje števila študentov zaradi prehajanja med programi. 

Tabela 15: Analiza procesa izobraževanja,program mehatronika – izredni študij 

 
Program INFORMATIKA 
 

 

Študijsko leto 

2008/2009 
(po junijskih izpitnih rokih) 

2009/2010 
(po jesenskih izpitnih rokih) 

2010/2011 
(po jesenskih izpitnih rokih) 

1. letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik 

Prehodnost študentov 
pri posameznem 
predmetu 

11,82 
(15,35) 

/ 
23,18 

(25,20%) 

9,73 
(81,06%) 

25,64 
(33,74%) 

25,91 
(76,21%) 

Doseganje pogojev za 
vpis v višji letnik oz. 
dokončanje študija 

6 / 24 4 
16 

(21,33%) 
13 

(38,23%) 

Povprečna ocena 
opravljenih izpitov 

7,85 / 8,44 8,56 8,44 8,50 
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Študijsko leto 

2011/2012 
(po jesenskih izpitnih rokih) 

1. letnik 2. letnik 

Prehodnost študentov 
pri posameznem 
predmetu 

27,09 
(33,86%) 

24,41 
(55,48%) 

Doseganje pogojev za 
vpis v višji letnik oz. 
dokončanje študija 

24 
(30,00%) 

7 
(15,91%) 

Povprečna ocena 
opravljenih izpitov 

8,05 8,82 

Tabela 16: Analiza procesa izobraževanja, program informatika – redni študij. 

 

Študijsko leto 

2008/2009  
(po junijskih izpitnih rokih) 

2009/2010 

(po jesenskih izpitnih rokih) 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

3.  
ciklus 

1. 
ciklus 

2. 
ciklus 

3. 
ciklus 

Prehodnost študentov pri 
posameznem predmetu 

16,7 
(43,95%) 

/ / 9,4 
(40,87%) 

17,6 
(58,67%) 

/ 

Doseganje pogojev za vpis v višji 
letnik oz. dokončanje študija 

33 
(86,84%) 

/ / 16 
(69,56%) 

26 
(86,67%) 

/ 

Povprečna ocena opravljenih izpitov 8,32 / / 8,38 7,71 / 

 

 

Študijsko leto 

2010/2011  
(po jesenskih izpitnih rokih) 

2011/2012 
(po jesenskih izpitnih rokih) 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

3.  
ciklus 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

3.  
ciklus 

Prehodnost študentov pri 
posameznem predmetu 

8,1 
(40,50%) 

8,20 
(48,24%) 

9,29 
(35,73%) 

6,9 
(57,50%) 

6,38 
(33,58%) 

8,55 
(50,29%) 

Doseganje pogojev za vpis v višji 
letnik oz. dokončanje študija 

17 
(85,00%) 

16 
(94,18%) 

8 
(30,77%) 

10 
(83,33%) 

8 
(42,11%) 

3 
(17,65%) 

Povprečna ocena opravljenih izpitov 7,98 7,58 9,29 8,56 7,37 9,08 

Tabela 17: Analiza procesa izobraževanja, program informatika – izredni študij 

 
Program ELEKTROENERGETIKA 
 

 

Študijsko leto 

2011/2012 
(po jesenskih izpitnih rokih) 

1. letnik 2. letnik 

Prehodnost študentov 
pri posameznem 
predmetu 

9,83 
(33,86%) 

/ 
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Doseganje pogojev za 
vpis v višji letnik oz. 
dokončanje študija 

10 
(28,57%) 

/ 

Povprečna ocena 
opravljenih izpitov 

7,98 / 

Tabela 18: Analiza procesa izobraževanja, program elektroenergetika – redni študij. 

 

Študijsko leto 

2011/2012  
(po jesenskih izpitnih rokih) 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

3.  
ciklus 

 
Prehodnost študentov pri 
posameznem predmetu 

13,18 
 

(50,69 %) 
/ / 

Doseganje pogojev za vpis v višji 
letnik oz. dokončanje študija 

17 
 

(65,38 %) 

/ / 

Povprečna ocena opravljenih 
izpitov 

7,76 / / 

Tabela 19: Analiza procesa izobraževanja,program elektroenergetika – izredni študij 

 
 
Program MEHATRONIKA 
 

Redni študij 

Študijsko leto 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

1. letnik 1. letnik 1. letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik 

Št. prvič vpisanih 76 76 74 41 75 44 

Št. ponavljavcev 29 29 17 16 4 27 

Št. ponovno vpisanih / / 2 / / 2 

Št. študentov s pogoji za 
prehod oz. dokončanje 
študija 

41 41 18 16 6 13 

Št. diplomantov  / / / 3 / 3 

Tabela 20: Analiza prehodnosti študentov, program mehatronika – redni študij 

 

Redni študij 

Študijsko leto 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

1. letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik 

Št. prvič vpisanih 81 18 82 31 76 32 

Št. ponavljavcev 8 27 12 13 11 21 

Št. ponovno vpisanih / 3 / 1 / 2 

Št. študentov s pogoji za 
prehod oz. dokončanje 
študija 

31 6 32 9 28 5 
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Št. diplomantov  / 9 / 32 / 9 

Tabela 21: Analiza prehodnosti študentov, program mehatronika – redni študij 

 

Izredni študij 

Študijsko leto 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

3.  
ciklus 

1. 
ciklus 

2. 
ciklus 

3. 
ciklus 

Št. prvič vpisanih 70 70 63 65 68 51 47 61 

Št. ponavljavcev / / / / / / / / 

Št. ponovno vpisanih / / / / / 3 2 4 

Št. študentov s pogoji 
za prehod oz. 
dokončanje študija 

65 70 37 64 51 48 45 65 

Št. diplomantov / / / / 12 / / 4 

Tabela 22: Analiza prehodnosti študentov, program mehatronika – izredni študij 

 

Izredni študij 

Študijsko leto 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

1.  
ciklus 

2.  
ciklus 

3.  
ciklus 

1. 
ciklus 

2. 
ciklus 

3. 
ciklus 

1. 
ciklus 

2. 
ciklus 

3. 
ciklus 

Št. prvič vpisanih 28 45 40 26 28 36 16 21 24 

Št. ponavljavcev / / / / / / / / 1 

Št. ponovno vpisanih / / 2 / 1 / / / 2 

Št. študentov s pogoji 
za prehod oz. 
dokončanje študija 

27 36 17 21 24 22 15+3* 17 10 

Št. diplomantov / / 15 / / 63 / / 12 

Tabela 23: Analiza prehodnosti študentov, program mehatronika – izredni študij 

*Po merilih za prehode 

Program INFORMATIKA 

Redni študij 

Študijsko leto 

2008/2009 
(po spomladanskih rokih) 

2009/2010 
(po jesenskih rokih) 

2010/2011 
(po jesenskih rokih) 

1. letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik 

Št. prvič vpisanih 76 / 88 12 73 24 

Št. ponavljavcev 1 / 2 / 2 9 

Št. ponovno vpisanih / / 1 / / 1 

Št. študentov s pogoji za 
prehod oz. dokončanje 
študija 

6 / 24 4 16 13 
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Št. diplomantov  / / / / / 5 

 

Redni študij 

Študijsko leto 

2011/2012 
(po jesenskih rokih) 

1. letnik 2. letnik 

Št. prvič vpisanih 79 26 

Št. ponavljavcev / 17 

Št. ponovno vpisanih 1 1 

Št. študentov s pogoji za 
prehod oz. dokončanje 
študija 

24 7 

Št. diplomantov  / 6 

Tabela 24: Analiza prehodnosti študentov, program informatika – redni študij 

 

Izredni študij 

Študijsko leto 

2008/2009 
(po spomladanskih rokih) 

2009/2010 
(po jesenskih rokih) 

2010/2011 
(po jesenskih rokih) 

1. 
ciklus 

2. 
ciklus 

3. 
ciklus 

1. 
ciklus 

2. 
ciklus 

3. 
ciklus 

1. 
ciklus 

2. 
ciklus 

3. 
ciklus 

Št. prvič vpisanih 38 / / 23 30 / 18 16 26 

Št. ponavljavcev 0 / / / / / 1 / / 

Št. ponovno vpisanih / / / / / / / 1 / 

Št. študentov s 
pogoji za prehod oz. 
dokončanje študija 

33 / / 16 26 / 17 16 / 

Št. diplomantov / / / / / / / / 2 

 

Izredni študij 

Študijsko leto 

2011/2012 
(po jesenskih rokih) 

1. 
ciklus 

2. 
ciklus 

3. 
ciklus 

Št. prvič vpisanih 11 17 16 

Št. ponavljavcev / 1 1 

Št. ponovno vpisanih 1 1 / 

Št. študentov s 
pogoji za prehod oz. 
dokončanje študija 

8 15 3 

Št. diplomantov / / 4 

Tabela 25: Analiza prehodnosti študentov, program informatika – izredni študij 

 



Poročilo o samoevalvaciji VSŠ, TŠC Kranj za študijsko leto 2011/2012 

stran 28 od 55 

 

Program ELEKTROENERGETIKA 

Redni študij 

Študijsko leto 

2011/2012 
(po jesenskih rokih) 

1. letnik 2. letnik 

Št. prvič vpisanih 35 / 

Št. ponavljavcev / / 

Št. ponovno vpisanih / / 

Št. študentov s pogoji za 
prehod oz. dokončanje 
študija 

9+1* / 

Št. diplomantov  / / 

Tabela 26: Analiza prehodnosti študentov, program elektroenergetika – redni študij 

*Po merilih za prehode 

Izredni študij 

Študijsko leto 

2011/2012 
(po jesenskih rokih) 

1. 
ciklus 

2. 
ciklus 

3. 
ciklus 

Št. prvič vpisanih 26 / / 

Št. ponavljavcev / / / 

Št. ponovno vpisanih / / / 

Št. študentov s 
pogoji za prehod oz. 
dokončanje študija 

17 / / 

Št. diplomantov / / / 

Tabela 27: Analiza prehodnosti študentov, program elektroenergetika – izredni študij 

 

4.12.2. Analiza trajanja študija 

Program MEHATRONIKA 
 

Študijsko leto 
Število  

diplomantov 

Trajanje študija (v letih) 

Povprečje Min Maks 

2005/2006 / / / / 

2006/2007 2 2 2 2 

2007/2008 3 2,5 2 3 

2008/2009 (do septembra) 8 3,63 3 4 

2009/2010 9 3,55 2,75 4,75 

2010/2011  
(od 1.10.2010 do 30.9.2011) 

32 4,83 2 6 

2011/2012 
(od 1.10.2011 do 30.9.2012) 9 4,33 2,42 7 

Tabela 28: Analiza časa trajanja študija, program mehatronika - redni študij 
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Študijsko leto 
Število  

diplomantov 

Trajanje študija (v letih) 

Povprečje Min Maks 

2005/2006 / / / / 

2006/2007 / / / / 

2007/2008 12 3 3 3 

2008/2009 (do septembra) 17 3,76 3 4 

2009/2010 15 3,9 2,75 4,9 

2010/2011  
(od 1.10.2010 do 30.9.2011) 63 4,55 2,75 4,9 

2011/2012 
(od 1.10.2011 do 30.9.2012) 

12 4,81 3,17 6,25 

Tabela 29: Analiza časa trajanja študija, program mehatronika - izredni študij 

 
Program INFORMATIKA 

 

Študijsko leto 
Število  

diplomantov 

Trajanje študija (v letih) 

Povprečje Min Maks 

2010/2011  
(od 1.10.2010 do 30.9.2011) 5 2,58 2 3 

2011/2012 
(od 1.10.2011 do 30.9.2012) 

6 2,89 2,42 3,58 

Tabela 30: Analiza časa trajanja študija, program informatika - redni študij 

 

Študijsko leto 
Število  

diplomantov 

Trajanje študija (v letih) 

Povprečje Min Maks 

2010/2011  
(od 1.10.2010 do 30.9.2011) 2 3 3 3 

2011/2012  
(od 1.10.2011 do 30.9.2012) 

4 3,46 3 4 

Tabela 31: Analiza časa trajanja študija, program informatika - izredni študij 

 
Analiza za program Elektroenergetika bo podana v študijskem letu 2012/2013, ko bodo 
lahko prvi študenti zagovarjali diplomsko delo. 

4.12.3. Analiza izobraževanja 

Kazalnik Študijsko leto 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Povprečno št. opravljanj posameznega 
izpita na študenta 

1,24 1,20 1,19 1,17 

Povprečno št. komisijskih izpitov pri 
posameznem predmetu 

5,14 2,75 2,78 2,16 

Povprečna ocena opravljenih izpitov 6,44 7,99 7,96 7,95 

Tabela 32: Analiza izobraževanja – opravljanja izpitov 

Iz tabele analiza izobraževanja je razvidno, da se je število opravljanj posameznega izpita na 
študenta zmanjšalo za 0,02 v primerjavi s študijskim letom 2010/2011 in v razmerju prejšnjih 
študijskih let počasi upada. Število komisijskih izpitov na študenta pri posameznem študentu v 
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primerjavi s študijskim letom 2010/2011 je upadlo. Povprečna ocena glede na preteklo leto se je 
zmanjšala za 0,01. 
 

4.12.4. Analiza diplomantov 

VSŠ z anketami vsakoletno zbira informacije o kompetencah oziroma učnih izidih svojih 
diplomantih.  

 

 

Graf 1: Status diplomantov ob diplomiranju 

Rezultati ankete kažejo, da je 61,1 % diplomantov zaposlenih, 33,3 % brez zaposlitve, 5,6 % jih 
bo s študijem nadaljevalo. Zaposlitev je v primerjavi z letom 2010/11 za skoraj 20% manjša, 
brezposelnost pa za 20% višja, namera nadaljevati študij pa za 1% višja. 

 

Graf 2: Zadovoljstvo diplomantov s študijem in zaposlenimi 

Rezultati anket kažejo, da so diplomanti s študijem in zaposlenimi zadovoljni. Povprečna ocena  
je 4,17. Najbolj so zadovoljni z mentorstvom pri diplomi (4,50). 

Z izvedbo študijskega
programa
Z delom in odnosom
predavateljev
Z delom in odnosom ostalih
zaposlenih na šoli
S pridobljenim znanjem,
veščinami/kompetencami
Z izvedbo izpitov

Z mentorstvom pri diplomi

Z informacijsko podporo
študiju
Z izpolnitvijo pričakovanj
glede študija
Z izpolnitvijo pričakovanj
glede študija
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Graf 3: Zadovoljstvo diplomantov s pridobljenimi kompetencami 

Študentje so najbolj zadovoljni z znanjem uporabe sodobne IKT (4,06). Z ostalimi znanji so 
študenti povprečno zadovoljni z oceno 3,88. 

 

4.12.5. Analiza kazalnikov za diplomante 

Kazalnik 
Študijsko leto 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Št. vpisnih mest na enega 
diplomanta 

7,78 9,66 3,46 7,41 

Delež diplomantov glede na vpis 
pred dvema letoma 

51,43 % 46,03 % 33,33 % 22,17 % 

Povprečna ocena opravljenih diplom 9,25 9,55 9,23 9,08 

Delež študentov, ki so diplomirali v 
rednem roku – redni 

0,00 % 0,00 % 1,31 % 0,00 % 

Delež študentov, ki so diplomirali v 
rednem roku - izredni 

10,00 % 6,35 % 7,78 % 1,96 % 

Tabela 33: Analiza izobraževanja – opravljanja izpitov 

 

Delež diplomantov in študentov je prikazano na podlagi študijskih let. Število diplomantov na 
naši šoli je bilo za vsako študijsko leto od 2005/2006 do 2009/2010 zajeto tudi v razpisanem 
roku za diplomske izpite v obdobju oktober – november in sicer na podlagi 4. alineje, 1. 
odstavka, 13. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah, ki pravi, da se 
diplomski izpiti opravljajo najmanj v dveh rokih do izteka študijskega leta zaključnega letnik in 
najmanj v enem roku 60 dni po izteku študijskega leta. Za študijski leti 2010/2011 in 2011/2012 
so zajeti podatki diplomantov od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta. 
Izračuni povprečnih ocen opravljenih diplom ter deleža študentov in diplomantov so zajeti 
izključno za posamezna študijska leta, brez upoštevanja, da so diplomanti diplomirali tudi v 60 
dneh po izteku študijskega leta. Izračunu so v pravem številu zajeti s študijskima letoma 
2010/2011 in 2011/2012. Razvidno je, da je delež diplomantov, ki so diplomirali v rednem roku 
na rednem študiju nično, na izrednem pa je močno upadlo. 
 
 
 

Teoretično strokovno
znanje

Sposobnost uporabe
znanja v praksi
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4.12.6. Sodelovanje s študenti in diplomanti 

Organizirano je anketiranje študentov in izvajanje drugih instrumentov merjenja kakovosti: 
- o izvedbi in organiziranosti študijskih programov v celoti 
- pedagoški izvedbi predmetov 
- kakovosti storitev strokovnih oz. podpornih služb 
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5. KADRI 

5.1. KADROVSKA STRUKTURA 

5.1.1. Struktura zaposlenih strokovnih delavcev 

Vezano na obseg organiziranega izobraževalnega dela in v skladu z normativi za določitev 
obsega dela je v študijskem letu 2010/2011 šola za polni delovni čas zaposlovala 16 delavcev, 
ter 16 delavcev po pogodbi. Število strokovnih delavcev glede na vrsto zaposlitve je prikazano v 
tabeli 33. 
 

Strokovni delavec 
Število delavcev 

Redna zaposlitev Zaposlitev po pogodbi 

Predavatelj 13 16 

Inštruktor / / 

Laborant 1 / 

Predavatelj – organizator PRI 2 / 

Skupaj 16 16 

Tabela 34: Število glede na vrsto zaposlitve  

 

Študijsko leto VI. VII./1 VII./2 VIII. IX. 

2005/2006 / / 16 4 1 

2006/2007 / 1 16 6 1 

2007/2008 / / 16 6 4 

2008/2009 / / 16 8 3 

2009/2010 1 / 19 6 3 

2010/2011 1 / 19 6 3 

2011/2012 

 
1 / 20 8 3 

Tabela 35: Število predavateljev, inštruktorjev, laborantov glede na stopnjo izobrazbe  

 

Iz tabele 35 izhaja število redno zaposlenih delavcev glede na zaposlitev znotraj TŠC Kranj in 
število delavcev zaposlenih po pogodbi po študijskih letih. 
 

Delovno razmerje 
2005/
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

Redno zaposleni na TŠC 
Kranj - VSŠ 

2 4 3 10 9 3 5 

Redno zaposleni na TŠC 
Kranj – VSŠ in SG 

1 3 3 2 3 3 3 

Redno zaposleni na TŠC 
Kranj – VSŠ in SiPŠ 

3 4 4 2 1 7 6 

Redno zaposleni na TŠC 
Kranj – VSŠ in SG in SiPŠ 

2 / / / / 1 2 

Pogodbeno zaposleni 6 7 9 13 16 15 16 

Skupaj 14 18 19 27 29 29 32 

Tabela 36: Število zaposlenih delavcev v posameznem študijskem letu.  
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5.1.2. Kadrovski načrt 

VSŠ izvaja postopke imenovanja, izbire in napredovanja predavateljev skladno s predpisi, javno 
in transparentno. Vsi predavatelji, ki sodelujejo pri izvajanju študijskih programov, imajo 
veljavno imenovanje v naziv. Delovna obremenitev za izobraževalno in razvojno / strokovno 
dejavnost je določena v LDN. VSŠ zagotavlja svojim predavateljem svetovanje pri razvoju 
poklicne poti.  
VSŠ sodeluje pri domači in mednarodni izmenjavi predavateljev, jo spodbuja in omogoča.  
VSŠ spodbuja tesno povezovanje med predavatelji in inštruktorji ter strokovnjaki iz prakse. V ta 
namen se organizira posvet z delodajalci, izvajajo pa se tudi obiski in strokovne ekskurzije naših 
predavateljev in organizatorjev PRI v podjetjih. 
 

5.1.2.1.  Število napredovanj v letu pred evalvacijo 

 

Študijsko leto Mentor Svetovalec Svetnik 

2005/2006 1 8 1 

2006/2007 1 8 1 

2007/2008 1 6 3 

2008/2009 3 5 4 

2009/2010 2 5 4 

2010/2011 2 6 5 

2011/2012 2 7 6 

Tabela 37: Število napredovanj zaposlenih  

 

5.1.2.2.  Imenovanje v naziv 

Na Strokovni svet je bila 25.11.2011 poslana dopolnitev dokumentacije za imenovanje v naziv 
predavatelj za 1 kandidata v programu elektroenergetika, katerega vlogo smo vložili že v 
prejšnjem študijskem letu. Strokovni svet je za kandidata na podlagi dopolnjene vloge podal 
sklep o imenovanju.  
 
Na Strokovni svet je bila 12.12.2011 poslana vloga za imenovanja predavatelja za 1 kandidata v 
programu elektroenergetika, za katerega je bil s strani Strokovnega sveta podan sklep o 
imenovanju v naziv predavatelj višje šole.  
 
Na Strokovni svet so bile v študijskem letu 2011/2012 poslane 3 vloge, za novo imenovanje za 
katere je PZ na seji 13.3.2012 podal imenovanje v naziv predavatelj višje šole. Strokovni svet je 
obravnaval vloge, vendar je sklep o soglasju k podelitvi naziva predavatelj višje šole podal za 1 
kandidata, 2 vlogi kandidatov za soglasje pa je zavrnil, ker v skladu s pravilnikom o izobrazbi 
predavateljev ne izpolnjujeta pogojev. 
 

Vsa dokumentacija vezana na pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole za višješolske 
študijske programe Mehatronika, Informatika in Elektroenergetika je v arhivu šole. 

5.1.2.3.  Razmerje predavateljev in študentov 

Ob koncu študijskega leta 2011/2012 je bilo na šoli zaposlenih oziroma je sodelovalo v izvajanju 
študijskega procesa 31 predavateljev in 1 laborant. Med predavatelji jih je bilo 15 redno 
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zaposlenih, 16 pa jih je sodelovalo s šolo na osnovi pogodbenega razmerja. Zaposlen je bil tudi 
1 laborant. 
Na rednem študiju so poučevali 3 predavatelji, na izrednem študiju 7 predavateljev, na rednem 
in izrednem študiju pa 21 predavateljev. 
Predavatelji so bili z rednimi študenti v razmerju 1 : 9,71, z izrednimi 1 : 4,45, z vsemi pa 1 : 
14,16. 
 
Preračun je bil narejen na podlagi podatkov, da je bilo na rednem študiju v študijskem letu 
2011/2012 vpisanih 301 študent, na izrednem pa 138 študentov, poučevalo pa jih je 31 
predavateljev in 1 laborant. 
 

Izvajanje izobraževanja 
predavateljev 

2011/2012 

Redni študij 3 

Izredni študij 7 

Redni in izredni študij 21 

Skupaj 31 

 

Razmerje predavateljev in 
študentov 

2010/2011 2011/2012 

Redni študij 9,19 9,71 

Izredni študij 5,67 4,45 

Redni in izredni študij 14,85 14,16 

Tabela 38: Število predavateljev in razmerje  

 
Iz tabele razmerje predavateljev in študentov je razvidno, da se je v študijskem letu 2011/2012 
za 0,52 povečalo število študentov na predavatelja, na izrednem študiju pa je za 0,69 upadlo. 

5.1.3. Struktura ostalih zaposlenih 

VSŠ izvaja postopke izbire upravnih in strokovno-tehničnih delavcev skladno s predpisi, javno in 
transparentno. VSŠ zagotavlja upravnim in strokovno – tehničnim delavcem dostop do trajnega 
izobraževanja. Postopki napredovanja upravnih in strokovno-tehničnih delavcev so predpisani 
in javni.  
 
 
Za potrebe izvajanja laboratorijskih vaj v okviru strokovnih predmetnih področij ima šola 
zaposlenega 1 laboranta. 
 
Za urejanje študentskih in študijskih zadev ter administrativno-računovodskih del je na višji šoli 
v skladu z normativi, ki veljajo za višje šole, ki so organizacijske enote zavoda, bili zaposleni 2 
delavki, 1 za urejanje študentskih, študijskih in administrativnih del ter 1 za računovodska dela. 
 

Izvajanje izobraževanja 
laboranta 

2011/2012 

Redni študij 0 

Izredni študij 0 

Redni in izredni študij 1 

Skupaj 1 
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5.1.4. Mobilnost zaposlenih  

VSŠ je bila dodeljena razširjena Erasmus univerzitetne listine (EUC). Razen v 2007/08, ko ni 
bilo nobene izmenjave, je do vključno 2010/11 bilo vsako leto izvedeno po eno praktično 
usposabljanje študenta in najmanj 1 praktično usposabljanje predavatelja ( v letih 2008/09 in 
2009/10 po dve). Gostujočih predavateljev v izobraževalnem procesu do sedaj ni bilo, je pa bilo 
20. 10. 2009 izvedeno strokovno predavanje gostujočih strokovnjakov (predstavnik vodstva in  
strokovnjak s področja tehnike) iz podjetja Homag, Nemčija. Prav tako noben predavatelj VSŠ 
doslej še ni gostoval v tujini.   
Na področju razvoja učil se je nadaljevalo sodelovanje z Business-technical college iz Užic v 
Srbiji. Vzpostavljeno je bilo sodelovanje s SMC Espana S. A. (Španija), Homag (Nemčija) in 
Festo Didactic (Nemčija) - na področju PRI študentov ter praktičnega usposabljanja strokovnih 
delavcev. V 2011/12 sta je praktično usposabljala dva študenta v Nemčiji (Festo Didactic), 
izvedena so bila tudi 3 praktična usposabljanja 2 predavateljev v okviru Erasmusa (Festo 
Didactic, Nemčija – 2 predavatelja, NGO, Kaunas, Litva – 1 predavateljica). 

 

5.1.5. Merjenje zadovoljstva zaposlenih 

VSŠ z anketo (Impletum) enkrat letno meri zadovoljstvo zaposlenih. V anketi je sodelovalo 15 
zaposlenih. Povprečna ocena zaposlenih v vseh kategorijah (pogoji in vsebina dela, oprema, 
odnosi med sodelavci, sodelovanje z vodstvom, referatom, knjižnico…) je povprečno višja od 4,  
razen pri vprašanjih v zvezi s plačilom (3,80). Najbolj je bilo pohvaljeno sodelovanje z referatom 
(4,93). 

 

Graf 4: Sodelovanje z vodstvom šole 

Povprečna ocena je bila 4,73. Trditev Dobivam dovolj informacij s strani vodstva je imela 
povprečno oceno 4,53, pravočasno pa 4,47. V primerjavi z 2010/2011 so povprečne ocene 
padle za 20%, a vse so nad 4,0. 

 

Sodelovanje z vodstvom višje 
šole je dobro. 
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Graf 5: Sodelovanje z referatom 

Povprečna ocena je bila 4,93. Ta visoka ocena se je v primerjavi z 2010/11 še povišala – za 
0,07. 

 

 

Graf 6: Merjeni odnosi med strokovnimi delavci 

 
Povprečna ocena je bila 4,14. Za trditev V kolektivu se zelo dobro počutim je bila povprečna 
ocena 4,60, V naši šoli je sproščeno vzdušje pa 4,29. Vse vrednosti so nad 4,0 kot v 2010/11 in 
bistveno ne odstopajo od preteklega študijskega leta. 
 

Med strokovnimi delavci 
vladajo dobri medsebojni 

odnosi. 
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Graf 7: Razporeditev ur predavanj, vaj in drugih oblik dela 

Povprečna ocena je bila 3,67. Pogoji dela so bili povprečno ocenjeni s 4,40, vsebina dela pa s 
4,20. Trditev Zadovoljen/na sem z možnostmi uporabe telekomunikacijskih pripomočkov in 
naprav za tiskanje, kopiranje je imela povprečno oceno 4,64, Oprema in tehnični pripomočki v 
predavalnicah so ustrezni pa 4,53. Vse vrednosti so nad 4,0 kot v 2010/11, bistveno odstopa 
povprečna ocena, ki je v 2011/12 nižja za 0,47. 

 

 

Graf 8: Zadovoljstvo dela na šoli 

 
Povprečna ocena je bila 4,60. Trditev Rezultati mojega dela mi dajejo občutek zadovoljstva, 
občutek, da sem nekaj dosegel/a ima povprečno oceno 4,40. Delo na višji šoli je izpolnilo moja 
pričakovanja ima povprečno oceno 4,27. 
 

 

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

razporejene. 
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Graf 9: Plačilo za opravljeno delo 

 
Povprečna ocena zadovoljstva je bila 3,80 in je za 0,06 nižja od 2010/11. 
 

 

 

  

Plačilo 
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6. ŠTUDENTI 

6.1. SKRB ZA ŠTUDENTE IN NJIHOVO KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE 

VSŠ vključuje študente v strokovno dejavnost šole preko projekta Erasmus mobilnost, izvajanje 
in pripravo razvojnih projektov v okviru predmetov. 
 
Študenti pridobijo informacije v zvezi z vpisom, povezane s študijem in svetovanjem v referatu 
VSŠ, pri ravnateljici in delno tudi pri predavateljih VSŠ. 
 
Predavatelji VSŠ, če je potrebno, za študente izvajajo dodatne konzultacije v okviru svojih 
predmetnih področij, jim posredujejo gradivo v fizični in elektronski obliki (e-pošta, višješolski 
informacijski sistem, svojih spletnih strani) ter se poslužujejo dela na daljavo preko spletnih 
učilnic. 
 
Študenti tekom študija morajo opraviti praktično izobraževanje. Usmerjanje, vzpostavitev 
kontaktov v podjetjih in pripravo dokumentacije za študente urejata organizatorici praktičnega 
izobraževanja. 
 
Nekateri študenti imajo pridobljena formalna in neformalna znanja, ki jih želijo ovrednotiti na 
naši šoli. Ti študenti oddajo vlogo za priznavanje znanja, priložijo ustrezno dokumentacijo, 
katero obravnava študijska komisija, na podlagi pridobljenega strokovnega mnenja 
predavateljev ustreznih predmetnih področij. 
 

Študenti vsako leto izpolnjujejo ankete, ki so bile pripravljene v okviru projekta Impletum. 
Izvajanje anket poteka delno po zaključku izvedbe predavanj in vaj, delno ob koncu študijskega 
leta.  
 

6.2. ANALIZA VPISANIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU EVALVACIJE 
PO SPOLU 

2011/2012 

Število in delež študentov 

Ženske Moški Skupaj 

Število Delež (%) Število Delež (%) Število 

Študijski programi  

Redni - ELE 7 20,00 28 80,00 35 

Izredni - ELE 0 0,00 26 100,00 26 

Redni - MEH 12 8,45 130 91,55 142 

Izredni - MEH 1 1,56 63 98,44 64 

Redni - INF 36 29,03 88 70,97 124 

Izredni - INF 5 10,42 43 89,58 48 

Tabela 39: Analiza vpisanih študentov v študijskem letu 2011/2012 po spolu – ločeno po programih 

 
Število in delež študentov Moški Ženske Skupaj 

št.   % št. % 

Vsi študijski programi 
2010/2011 

redni 196 79,35% 51 20,65% 247 

izredni 149 96,75% 5 3,25% 154 

Vsi študijski programi 
2011/2012 

redni 246 81,73% 88 18,27% 301 

izredni 132 95,65% 6 4,35% 138 

Tabela 40: Analiza vpisanih študentov v študijskem letu 2011/2012 po spolu  
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6.3. ANALIZA VPISANIH ŠTUDENTOV S POSEBNIMI POTREBAMI 

 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Število študentov s 
posebnimi potrebami 

/ / / / / 1 2 

Število študentov s 
statusom športnika / 
kulturnika 

/ / 1 1 / 2 4 

Število študentov, ki se 
vzporedno izobražujejo 

/ 1 / / / / / 

 
Tabela 41: Analiza vpisanih študentov s posebnimi potrebami, statusom športnika / kulturnika, vzporedno 
izobraževanje(upoštevani so študenti obeh programov) 

 
V študijskem letu 2011/2012 je bil podeljen status perspektivnega športnika dvema rednima 
študentoma, eden v programu mehatronika in eden v programu informatika. Podeljen je bil tudi 
status vrhunskega športnika dvema rednima študentoma, eden v programu mehatronika in 
eden v programu informatika 
Dva študenta sta bila obravnavana kot študenta s posebnimi potrebami, ker ju je na šolo napotil 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in se zanju vodi individualen načrt 
izobraževanja, vendar pa nihče ni zaprosil za poseben status študenta s posebnimi potrebami. 
 
 

6.4. SODELOVANJE V ORGANIH ŠOLE 

 
Na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju so organi višje šole, ki je organizirana 
kot organizacijska enota: strateški svet, ravnatelj, predavateljski zbor, strokovni aktivi, študijska 
komisija ter komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 
Naloge organov šole in njihova sestava so navedeni v letnem delovnem načrtu. Opravljeno delo 
organov višje strokovne šole je zavedeno v pedagoškem poročilu. 
 
V vseh organih Višje strokovne šole so vključeni študenti kot člani na podlagi izpeljanih volitev. 
V primeru, da študenti – člani organov Višje strokovne šole ne želijo več sodelovati, niso aktivni 
oz. jim poteče status študenta, se izpeljejo nadomestne volitve za pridobitev članov s strani 
študentov. 
 

Kazalnik 
Študijsko leto 

2005 / 
 2006 

2006 / 
 2007 

2007 / 
2008 

2008 / 
2009 

2009 / 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

Število študentov v svetu 
zavoda 

3 3 3 3 3 3 3 

Število študentov v 
strateškem svetu 

3 3 3 3 3 3 3 

Število študentov v komisiji 
za kakovost 

2 2 2 2 2 2 2 

Tabela 42: Število študentov, ki sodelujejo v organih šole  
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6.5. SPREMLJANJE UČNIH IZIDOV 

 

 

Graf 10: Pridobitev ustreznih kompetenc in izvedba predmeta 

Povprečna ocena je 4,24. Spremljanje ustreznih kompetenc študentov za delo v razvojnih oz. 
strokovnih projektih v anketi projekta Impletum za študente ni možno, so pa rezultati teh 
kompetenc razvidni iz ankete o diplomantih (4.12.4.). 
 

 

6.6. ANKETIRANJE ŠTUDENTOV OZ. UPORABA DRUGIH INSTRUMENTOV 
MERJENJA 

 
Vrste anket / merskih instrumentov Vključeni študenti 

(odstotek, letnik) 
Kolikokrat na leto 

O izvajalcih 1243 1.12.2011– 30.9.2012 

O šoli (vključno z referatom in 
knjižnico) in študijskem procesu 

141 1.12.2011– 30.9.2012 

Obremenitev študentov pri posameznih 
obveznostih (ECTS) 

827 1.12.2011– 30.9.2012 

O praktičnem izobraževanju in 
mentorjih 

117 1.12.2011– 30.9.2012 

O diplomantih 24 1.12.2011– 30.9.2012 

Tabela 43: Število anket in vključenih študentov  

 
Anketni vprašalniki so bili odprti v določenih obdobjih, študenti pa k izpolnjevanju povabljeni 
večkrat v okviru vpisa, pri posameznih predmetih s strani predavateljev, v okviru komisije za 
kakovost. Pri izvedenih anketah o izvajalcih je število vključenih študentov povprečno. Pri 
anketah o študijskih programih, predmetih, izvajalcih in obremenitvah študentov so posamezni 
študenti večkrat izpolnjevali ankete zaradi različnosti predmetnih področij in različnosti 
izvajalcev. Odstotka vključenih študentov po letnikih v tem študijskem letu nismo posebej 
beležili. 
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7. MATERIALNE RAZMERE 

7.1. KAKOVOST MATERIALNIH RAZMER ZA IZVAJANJE VSEH 
DEJAVNOSTI 

 
VSŠ ima ustrezne prostore za izvajanje izobraževalnega procesa in izpolnjevanje zastavljenih 
ciljev. Predavateljem in študentom je omogočen dostop do IKT, saj so vse učilnice opremljene z 
računalnikom in LCD projektorjem in imajo povezavo s svetovnim spletom. Zaposleni lahko 
uporabljajo IKT za poslovne, izobraževalne in razvojne namene. Študenti lahko uporabljajo IKT 
za izobraževalne in razvojne namene. 
 

Namen 
Prostor (številka učilnice) 

Redni študij Izredni študij 

Predavanja 274, 278, 284, 289, 350, 352, 321 274, 278, 284, 289, 350, 352, 321 

Seminarske vaje 289, 350, 352 289, 350, 352 

Laboratorijske vaje 
253, 261, 263, 268, 274, 278, 282, 

284, 341, 343, 348 
253, 261, 263, 274, 278, 282, 284, 

341, 343, 348 

Tabela 44: Prostori v katerih se je izvajal izobraževalni proces 

 

7.2. UPORABA INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 

Uporaba informacijske tehnologije 

 
Predavateljem in študentom je dostop do informacij povezanih s študijem omogočen preko 
višješolskega informacijskega sistema.  
 
 
Delovanje sistema: 
• okvar računalniške opreme v študijskem letu 2011/2012 ni bilo; 
• evidentiranih nedosegljivosti sistema ni bilo, z izjemo krajših prekinitev zaradi posodabljanja 
sistemske programske opreme. 
 
Uporaba sistema: 
• sistem so v študijskem letu 2011/2012 uporabljali predavatelji pri 41-tih izvedbah predmetov; 
• skupno so v tem času objavili 713 dokumentov (doc, pdf, ppt,...), število vseh objavljenih 
dokumentov predavateljev je 4001; 
• število vseh dokumentov na strežniku (dokumenti predavateljev in študentov): 17843, skupna 
velikost: 3,23 GB; 
• skupno število študentov (študentskih uporabniških računov): 1326; 
• število dostopov (uspešnih prijav v sistem) od 1.10.2011 do 15.9.2012: 
16918 oz. povp. 1471/mesec; 
 

Mesec Število dostopov - prijav 

oktober 2011 2176 

november 2011 2450 

december 2011  1821 

januar 2012 2664 

februar 2012 1733 

marec 2012 2137 

april 2012 1693 
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maj 2012 847 

junij 2012  905 

julij 2012 75 

avgust 2012  305 

september 201 (do 15.9.12)  2112 

 
• prek sistema je bilo študentom posredovanih 31 obvestil predavateljev; 
• prek sistema so študenti in predavatelji izmenjali 78 sporočil; 
• prek sistema so bile izvedene 4 ankete (izbirni moduli in predmeti). 
 
Uporabniška podpora: 
• pomoč predavateljem po elektronski pošti in osebno (oblikovanje skupin, objava gradiv); 
• pomoč študentom (pozabljanje gesel, oddajanje datotek). 
 
Dopolnjevanje / izboljšave sistema v študijskem letu 2011/2012: 
• sprotno izpopolnjevanje in odpravljanje napak. 
 
Vir: Poročilo o delovanju sistema za študijsko leto 2011/2012 s strani skrbnika sistema predavatelja Janka Uhana  

 
 

7.3. OPREMA ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

Na VSŠ so bili zagotovljeni primerni prostori in oprema za izvedbo obeh izobraževalnih 
programov na obeh vrstah študija. 
 
Študenti in zaposleni so uporabljali informacijsko-komunikacijsko  tehnologijo, tako za potrebe 
poslovanja, kot za izobraževalne in strokovne namene. 
 
Sodobno opremljeno učno okolje študentom, predavateljem in drugim strokovnim delavcem 
omogoča in zagotavlja najsodobnejši način dela, učenja in izvajanja izobraževalnega procesa, 
udeležencem iz gospodarstva pa priložnost izobraževanja in usposabljanja na elementih, ki na 
trgu predstavljajo sodobno stanje tehnike. 
 
Kot podpora učilom za področje mehatronike in informatike so bile izdelane spletne učilnice. 
 

Artikel Dobavitelj 

Vijaki,matice podložke različnih dimenzij KAMM d.o.o. 

Magnetni ventil s pripadajočimi priključki FESTO 

Robno tipalo BTS Company 

Sortirni zaboji OBI 

Razvojne plošče SILICA 

Suho-mokri sesalnik Dilex d.o.o. 

Različne komponente(PLC,frekvenčnik,releji) Miel Elektronika d.o.o.  

3-osni XYZ sistem s pripadajočimi pogoni SMC 

Rezkarji za robotsko roko MOTOMAN SANDVIK 

Kolesa za vozičke s pnevmatiko Unior d.d. 

Kompresorska postaja, z cevovodi in merilniki OMEGA AIR d.o.o. 

Transportni trak  OPL d.o.o. 

Router LINKSYS za programiranje v avtomatiki 

PC EPIA z napajalnikom za predelavo CNC 

LCD monitor za predelavo CNC 
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1841 CISCO Security Bundle 2x ABITO, d.o.o 

2801 CISCO Voice Bundle 2x ABITO, d.o.o 

2960-8 CISCO Catalyst 4x ABITO, d.o.o 

Tabela 45: Oprema za izvajanje izobraževalnega procesa in laboratorijev  

 

7.4. KNJIŽNICA 

Knjižnica je odprta vsak dan v tednu v dopoldanskem času, ob torkih tudi v popoldanskem času. 
V knjižnici sta zaposleni dve strokovni delavki. 
V sklopu knjižnice je tudi čitalnica, kjer imajo študentje možnost dostopa do svetovnega spleta.  
 

Založenost knjižnice in izposoja 2010/2011 2011/2012 

Št. študentov na število knjig v knjižnici 0,044 0,041 

Št. študentov na število revij v knjižnici 12,08 9,98 

Povprečen obisk študenta v knjižnici 0,19 0,19 

Povprečno število izposojenih knjig na študenta 0,19 0,17 

Št. študentov na število knjig, izdanih na VSŠ 7,91 0 

Tabela 46: Opredelitev založenosti knjižnice in izposoja v študijskih letih 

 
V času od 01. 10. 2011 do 30. 09. 2012 je bilo za potrebe VSŠ kupljenih 5 novih naslovov in 9 
izvodov gradiva.  
V sistem Cobiss je bilo vnešenih 25 novih zapisov in 2 redigirana zapisa diplomskih del.  
V knjižnico je bilo vpisanih 84 študentov, od tega 67 rednih in 17 izrednih, ki so si 
izposodili 74 enot. 
V knjižnici imamo 44 naslovov revij in 10.700 knjig. 
Izračuni so bili narejeni na podlagi 439 vpisanih študentov. 
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8. FINANČNI VIRI 

8.1. VIRI FINANCIRANJA 

Finančno poročilo za šolsko in študijsko leto 2011/2012 je narejeno na podlagi tekočih 
podatkov. Zaključek leta v poslovnih knjigah je skladen z zaključkom koledarskega leta, zato so 
nekateri stroški le ocenjeni, prihodki so zajeti v obsegu znanih knjigovodskih dokumentov. 
 
 
PREGLED PRIHODKOV: 

 
SREDNJA 

ŠOLA 
ŠPORT. 

DVORANA 
IZOBR. 

ODRASLIH 
REDNI 
ŠTUDIJ 

IZREDNI 
ŠTUDIJ 

PROJEKTI MIC 
TŠC 

SKUPAJ 

         

PRIHODKI 3.416.139,29 106.731,88 80.939,59 593.290,23 246.647,60 195.662,86 32.956,67 4.672.368,12 

         

Trg 30.469,59 57.150,50         1.536,67 89.156,76 

MOFAS 2.780.333,81 49.581,38   537.307,58     31.420,00 3.398.642,77 

Evropska 
sredstva           170.975,34   170.975,34 

Regresirana 
prehrana dijakov 

234.407,54             234.407,54 

Šolnine, izpiti 11.012,00   75.971,00 18.426,00 246.647,60     352.056,60 

Prispevki dijakov 187.775,45             187.775,45 

Donacije dijakov 5.168,34             5.168,34 

Drugo 166.972,56   4.968,59 37.556,65   24.687,52   234.185,32 

Tabela 47: Pregled prihodkov 

 
Pregled prihodkov je prikazan po glavnih vrstah dohodkov in posameznih stroškovnih nosilcih. 
Pri stroškovnem nosilcu Projekti so zajeti vsi projekti, ki smo jih vodili v šolskem letu 2011/12. 
Skupino sestavljajo projekti: Munus2, Prenova strokovnih gimnazij, LoCaRe in Cmepius, ki 
združuje projekte mobilnosti študentov, dijakov in usposabljanje predavateljev, zraven so 
vključeni še manjši projekti, kot je projekt Mladi raziskovalci, organizacija državnega tekmovanja 
iz angleškega jezika. Med projekti je največji Munus2, v katerem je bilo v šolskem letu 2011/12 
ustvarjenih 122.031,237 EUR prihodkov. Na projektih je bilo izvedenih več aktivnosti, vendar 
aktivnosti, za katere še niso bila oddana poročila še niso bili oblikovani prihodki, za te aktivnosti 
tudi niso oblikovani stroški, saj se vodijo v skupini odloženih stroškov. Ker so izvzeti tako 
prihodki, kot odhodki te aktivnosti nimajo vpliva na poslovni izid šolskega leta. 
 
Dohodki Športne dvorane so zajeti dejansko po nastanku prihodka in ni prenosa prihodkov med 
stroškovnim mestom Srednja šola in Športno dvorano za obseg izvajanja pouka v športni 
dvorani, ker se kriteriji oblikujejo le ob zaključku poslovnega leta. 
 
Grafični prikaz prihodkov: 

 

Nizi1; 
SREDNJA 

ŠOLA; 
3.416.13
9,29; … 

Nizi1; 
ŠPORT. 

DVORAN
A; 

106.73… 

Nizi1; 
IZOBR. 

ODRASLI
H; 

80.939,… 

Nizi1; 
REDNI 

ŠTUDIJ; 
593.290,
23; 13% 

Nizi1; 
IZREDNI 
ŠTUDIJ; 
246.647,
60; 5% 

Nizi1; 
PROJEKT

I; 
195.662,
86; 4% 

Nizi1; 
MIC; 

32.956,6
7; 1% 

SREDNJA ŠOLA ŠPORT. DVORANA
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PREGLED STROŠKOV: 

 
SREDNJA 

ŠOLA 
ŠPORT. 

DVORANA 
IZOBR. 

ODRASLIH 
REDNI 
ŠTUDIJ 

IZREDNI 
ŠTUDIJ PROJEKTI MIC TŠC SKUPAJ 

         

ODHODKI 3.419.123,08 147.919,72 94.626,85 565.324,01 170.922,58 194.942,77 37.426,11 4.630.285,12 

         

stroški materiala 114.329,52 48.290,58 3.712,72 28.678,37 6.430,90 3.948,36 24,05 205.414,51 

stroški storitev 676.533,48 48.243,47 42.532,20 93.284,02 126.045,51 49.451,97 8.096,49 1.044.187,15 

stroški dela 2.555.939,86 26.911,25 44.570,02 424.838,17 11.394,60 141.541,49 29.305,57 3.234.500,96 

amortizacija 51.357,55 23.593,38 2.273,44 11.061,63 2.045,48 0,00 0,00 90.331,48 

drugo 20.962,66 881,04 1.538,46 7.461,82 25.006,08 0,95 0,00 55.851,02 

Tabela 48: Pregled stroškov 

 
Stroški so zajeti na osnovi znanih podatkov in se združujejo na stroškovnem nosilcu Stroški, pri 
katerih ni znanega neposrednega stroškovnega nosilca so med posameznimi stroškovnimi 
mesti deljeni na osnovi ključev, ki so bili sprejeti na seji Sveta zavoda. Enak kriterij je uporabljen 
tudi za delitev stroškov, ki ob svojem nastanku niso deljeni med stroške rednega in izrednega 
študija. 
 
Stroški amortizacije so sestavljeni iz tekočih stroškov odpisa med letom za nabavljeno 
knjižnično gradivo, drobni inventar in drobnega inventarja, katerih nabavna vrednost ne presega 
500,00 EUR. Drug del stroškov amortizacije pa zajemajo stroški odpisa po obračunu 31. 12. 
2011, ki je zmanjšan za delež, ki smo ga evidentirali v breme kapitala.  
Grafični prikaz odhodkov: 

 
 

 
Zaradi bolj natančnega spremljanja podatkov po stroškovnih mestih, bo potrebno v bodoče 
posvetiti več pozornosti opredelitvi stroškovnih nosilcev že ob samem nastanku stroškov.  
 
V šolskem letu 2011/2012 je Tehniški šolski center je posloval pozitivno. Presežek prihodkov 
nad odhodki znaša 42.083,00 EUR. 
 

Nizi1; 
SREDNJA 

ŠOLA; 
3.419.123,

08; 74% 

Nizi1; 
ŠPORT. 

DVORANA; 
147.919,72

; 3% 

Nizi1; 
IZOBR. 

ODRASLIH; 
94.626,85; 

2% 

Nizi1; 
REDNI 

ŠTUDIJ; 
565.324,01

; 12% 

Nizi1; 
IZREDNI 
ŠTUDIJ; 

170.922,58
; 4% 

Nizi1; 
PROJEKTI; 

194.942,77
; 4% 

Nizi1; MIC; 
37.426,11; 

1% 

SREDNJA ŠOLA ŠPORT. DVORANA
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8.2. REALIZACIJA NAČRTA INVESTICIJSKIH VLAGANJ V PROSTOR 
IN OPREMO V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012 

 
Na področju investicijsko vzdrževalnih smo realizirali: 

1.  Ureditev platoja nad delavnicama 264 in 265. Priprava prostora za poligon URE in 
OVE. 

2.  Oplesk stopnišč in dela hodnikov v prvem nadstropju. 

3.  Popolna prenova vseh dekliških sanitarij. 

4.  Delna prenova fantovskih sanitarij. 

5.  Popolna prenova učilnic 237 in 239. 

6.  Postavitev dodatne garaže/depoja. 

7.  Sanacija nadstreška pri kuhinji. 

8.  Gradnja prizidka MIC. 
 
Na področju nakupa nove opreme smo realizirali: 

1.  dopolnitev pohištvene opreme in menjava dotrajanega pohištva (237, 239, 
330), 

2.  dopolnitev laboratorijske opreme posameznih učilnic, 

3.  nakup novih računalnikov za kateder za večino splošnih učilnic,  

4.  nakup laboratorijske opreme za mehatroniko, elektrotehniko in informatiko, 

5.  nadgradnja programske opreme za pripravo šolskega urnika. 
 
Vir: Pedagoško poročilo VSŠ-Priloga finančno poročilo 

 

8.3. PRIDOBLJENA SREDSTVA ZA PROJEKTE IN MOBILNOST 

Za projekte in mobilnost so sredstva razvidna v dokumentaciji teh projektov.
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9. REALIZACIJA KOREKTIVNIH UKREPOV IZ AKCIJSKEGA NAČRTA 
2011/2012 
 
Korektivni ukrepi, ki so se izvajali v 2010/2011, so bili vezani na  štiri ključne kazalnike kakovosti 
in so izhajali iz SWOT analize. Ti kazalniki so bili: 

 zadovoljstvo študentov, 

 zadovoljstvo strokovnih delavcev, 

 zadovoljstvo delodajalcev, 

 število diplomantov. 
 
 

Uspešnost korektivnih ukrepov je prikazana v PRILOGI 1. Izhajajoč iz realizacije zastavljenih 
kratkoročnih ciljev za študijsko leto 2011/12 lahko povzamemo, da je šola uspešno delovala na 
vseh prioritetnih področjih (razširitev obsega ponudbe, razvijanje in izboljševanje pogojev 
delovanja šole, povečanje kakovosti študijskih programov, povezovanje šole z okoljem), v 
okviru katerih je realizirala skoraj vse zastavljene cilje. Nekatere aktivnosti za še boljše 
uresničevanje ciljev se bodo nadaljevale.  
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10. ZAKLJUČEK 

10.1. SWOT ANALIZA 

Posnemanje notranjega in zunanjega okolja je izjemno pomemben del procesa strateškega 
načrtovanja vsake organizacije. S SWOT analizo, v kateri smo opredelili naše prednosti (S – 
strengths), slabosti Slabosti (W – weaknesses), priložnosti (O – opportunities) in nevarnosti 
oziroma grožnje (T – threats), smo dobili potrebne informacije, ki šoli zagotavljajo pridobivanje 
virov in kapacitet potrebnih za konkurenčnost na njenem področju delovanja. Izvleček te analize 
je podan v Tabeli 45. 
 

 Koristno Škodljivo 

N
o

tr
a

n
ji
 v

ir
 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

 dobra opremljenost, unikatna učila, 
sodobna IKT, dostopnost šole in 
parkirišče; 

 predavatelji – strokovnjaki iz 
gospodarstva; 

 možnost študija in usposabljanja v tujini 
(razširjena Erasmus univerzitetna 
listina); 

 spremljevalne storitve za študente 
(strokovne ekskurzije za študente, 
tekmovanja …); 

 izvajanje treh programov tehnične 
stroke z vertikalnim nadaljevanjem iz 
srednje šole 

 odziv študentov na anketiranje; 

 pasivnost študentov v procesih 
odločanja; 

 nizka prehodnost študentov iz 1. v 2. 
letnik; 

 premajhno medpredmetno 
povezovanje, premalo timskega dela 

Z
u

n
a

n
ji
 v

ir
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 izboljšanje sodelovanja med šolo in 
gospodarstvom; 

 večja prepoznavnost in aktualnost šole 
zaradi treh programov, ki se iz srednje 
šole nadaljujejo na višjo 

 sledenje novostim na področju stroke; 

 dogovor s fakultetami za 
lažje nadaljevanje študija po merilih za 
prehode za diplomante naše šole 

 

 nepripravljenost podjetij za izvajanje 
PRI študentov 

 premajhna prehodnost študentov 
rednega študija; 

 premajhno sledenje trendom na 
področju stroke in didaktike 
poučevanja; 

 financiranje (pomanjkanje sredstev za 
vzdrževanje infrastrukture) 

Tabela 49: SWOT analiza  

 

10.1. PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE (AKCIJSKI NAČRT) 

Na osnovi izvedene SWOT analize moramo v prihodnosti, kot dolgoročni cilj, definirati potrebne 
korake za pripravo strateškega načrta.   
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11. ZAKLJUČEK 

 
V skladu s 15. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) in v 
okviru smernic projekta Impletum je bilo pripravljeno samoevalvacijsko poročilo, ki je bilo 
posredovano v obravnavo Strateškemu svetu, predavateljskemu zboru in Komisiji za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti.  
 
 
 
 
 
      Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž., 
      ravnateljica VSŠ 

 
 
 



Poročilo o samoevalvaciji VSŠ, TŠC Kranj za študijsko leto 2011/2012 

stran 52 od 55 

 

PRILOGA 1 – REALIZACIJA KOREKTIVNIH UKREPOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012 

Zap. št. 
cilja 

Kratkoročni cilj Opis kazalnikov 
Načrtovane aktivnosti za 

razvoj kakovosti 
Zadolžena 

oseba 
Izhodiščno 

leto 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 

Pričakovana 
vrednost v 

letu 2011/12 
(cilj) 

Izpeljano DA/NE, 
opombe 

1. 

Kvalitetno izvedeno 
izobraževanje v 

vseh programih, v 
katere so vpisani 

študenti 

Prehodnost študentov iz 1. 
v 2. letnik 

sestanki, razgovori s študenti  ravnateljica 

2010/2011 59,0% 50% 

DA, vendar je 
vrednost manjša od 

pričakovane 
(30,25%) 

svetovanje v okviru tutorstva tutor predavatelj 
in tutor študent / / 5 ni podatkov 

Prehodnost izrednih 
študentov 

sestanki, razgovori s študenti  ravnateljica 

2010/2011 
 

84,93% 
 

88% 

DA, vendar je 
vrednost manjša od 

pričakovane 
(80,82%) 

svetovanje v okviru tutorstva tutor predavatelj 
in tutor študent 

/ / 5 ni podatkov 

Izvedba tutorstva, 
opravljena svetovanja 

-svetovanje glede študijskih 
obveznosti 
- študenti s posebnimi 
potrebami 

tutor predavatelj 
in tutor študent 

/ / 15 
Tutorstvo 

vzpostavljeno, 
svetovanja ni bilo 

Študenti s posebnimi 
potrebami 

individualni izvedbeni načrt 
študentov 

ravnateljica 

2010/2011 1 2 
DA, pripravljenih je 

bilo 6 načrtov 

Pridobivanje sposobnosti  
raziskovanja, sposobnosti 
odločanja in sposobnosti 

vključevanja v 
mednarodno okolje 

vključevanje študentov v 
projekte in Erasmus 
mobilnosti 

Ravnateljica, 
predavatelji, 
Erasmus 
koordinator 

2010/2011 1 1 DA 

2. 
Kompetenten 

diplomant 

Izvajanje mentorstva 
diplomantom pri izdelavi 

diplomskih del 

udeležba na seminarju za 
pisanje diplomskega dela 

ravnateljica 

2010/2011 2 1 DA 
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Majhno število 
diplomantov rednega 

študija 

sestanek s ravnateljice in org. 
PRI s študenti 2.l. pred 
odhodom na PRI in po 
prihodu 

ravnateljica, 
org. PRI 

2010/2011 
30 

(30% več 
kot 09/10) 

15 DA 

sodelovanje z MIC pri pripravi 
nabora tem za diplomska 
dela 

ravnateljica, 
predavatelji 

2010/2011 3 2 
DA, opravljen je bil 

1 zagovor DD 

3. 

Skrbeti za 
kakovosten kader in 

spodbujati 
profesionalni razvoj 

zaposlenih 

Medpredmetno 
povezovanje, timsko in 
projektno delo, delo v 
mednarodnem okolju 

sodelovanje pri planiranju in 
izdelavi seminarskih nalog 

vodje aktivov 

2010/2011 0 % 10 % DA, pri ELE 

 
Strokoven pristop pri 

predavateljih 

aktivno sodelovanje 
predavateljev v projektih in  
Erasmus mobilnosti 

Erasmus 
koordinator 2010/2011 1 

2 pred., 3 
mobilnosti 

DA 

udeležba na strokovnih 
seminarjih 

ravnateljica, 
vodje aktivov 2011 1 26 DA 

aktivna udeležba na 
konferencah 

ravnateljica, 
vodje aktivov 2011 1 1 DA 

pisanje strokovnih člankov ravnateljica, 
vodje aktivov 2011 1 1 1 

4. 

Študijski program 
glede na potrebe 
gospodarstva in 
negospodarstva 

Premajhno število 
povratnih informacij s 

strani delodajalcev 

izpeljava anketnih 
vprašalnikov za delodajalce 

komisija za 
kakovost 

2010/2011 3 20 
DA, izpeljane so 

bile 3 

sestanek ravnateljice in org. 
PRI z delodajalci in mentorji 

ravnateljica,  
org. PRI 2010/2011 1 1 DA, 1 srečanje 
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PRILOGA 2 – AKCIJSKI NAČRT KOREKTIVNIH UKREPOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013 

 

Zap. št. 
cilja 

Kratkoročni cilj Opis kazalnikov 
Načrtovane aktivnosti za 

razvoj kakovosti 
Zadolžena 

oseba 

Izhodiščno 
leto - 

Rok izvedbe 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 

Pričakovana 
vrednost v 

letu 2012/13 
(cilj) 

1. 

Kvalitetno izvedeno 
izobraževanje v vseh 

programih, v katere so 
vpisani študenti 

Prehodnost rednih študentov 
iz 1. v 2. letnik 

sestanki, razgovori s študenti  ravnateljica 
2011/2012- 

okt. 13 

30,25% 
prehodnost 

in obiski  

50% 
prehodnost in 

6 obiskov 

Prehodnost izrednih 
študentov 

sestanki, razgovori s študenti  ravnateljica 

2011/2012- 
okt. 13 

 
80,82 % 

prehodnost 
in 2 obiska 

88% 
prehodnost in 

8 obiskov 

Izvedba tutorstva, opravljena 
svetovanja 

-svetovanje glede študijskih 
obveznosti 
- študenti s posebnimi 
potrebami 

tutor predavatelj 
in tutor študent 2011/2012- 

okt. 13 
/ 15 

Študenti s posebnimi 
potrebami 

individualni izvedbeni načrt 
študentov 

ravnateljica 

2011/2012- 
okt.12 

6 10 

Pridobivanje sposobnosti  
raziskovanja, sposobnosti 
odločanja in sposobnosti 

vključevanja v mednarodno 
okolje 

vključevanje študentov v 
projekte in Erasmus 
mobilnosti 

Ravnateljica, 
predavatelji, 
Erasmus 
koordinator 

2011/2012- 
okt. 13 

2 2 

2. Kompetenten diplomant 

Izvajanje mentorstva 
diplomantom pri izdelavi 

diplomskih del 

udeležba na seminarju za 
pisanje diplomskega dela 

ravnateljica 

2011/2012- 
okt. 13 

 
1 

1 

Majhno število diplomantov 
rednega študija 

sestanek ravnateljice in org. 
PRI s študenti 2.l. pred 
odhodom na PRI in po 
prihodu 

ravnateljica, 
org. PRI 2011/2012- 

dec. 12 
15 16 
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sodelovanje z MIC pri pripravi 
nabora tem za diplomska 
dela 

ravnateljica, 
predavatelji 2011/2012- 

okt. 13 
1 2 

3. 
Skrbeti za kakovosten kader 
in spodbujati profesionalni 

razvoj zaposlenih 

Medpredmetno povezovanje, 
timsko in projektno delo, delo 

v mednarodnem okolju 

sodelovanje pri planiranju in 
izdelavi seminarskih nalog 

vodje aktivov 

2011/2012- 
okt. 13 

1 5 

 
Strokoven pristop pri 

predavateljih 

aktivno sodelovanje 
predavateljev v projektih in  
Erasmus mobilnosti 

Erasmus 
koordinator 2011/2012- 

okt. 13 
2 pred. in 3 
izmenjave 

13 

udeležba na strokovnih 
seminarjih (št. predavateljev) 

ravnateljica, 
vodje aktivov 2011/2012- 

okt. 13 
26 30 

aktivna udeležba na 
konferencah (št. 
predavateljev) 

ravnateljica, 
vodje aktivov 2011/2012 

okt. 13 
4 10 

pisanje strokovnih člankov 
(št. predavateljev) 

ravnateljica, 
vodje aktivov 2011/2012 

okt. 13 
1 3 

4. 
Študijski program glede na 

potrebe gospodarstva in 
negospodarstva 

Premajhno število povratnih 
informacij s strani 

delodajalcev 

izpeljava anketnih 
vprašalnikov za delodajalce 
in opravljena analiza 

komisija za 
kakovost 

2011/2012 
okt. 13 

3 10 

sestanek ravnateljice in org. 
PRI z delodajalci in mentorji 

ravnateljica,  
org. PRI 

2011/2012-
apr 13 

1 1 

 
 
Zadolžitve zaposlenim za izvajanje ciljev, aktivnosti in ukrepov na VSŠ poda ravnateljica VSŠ oz. direktor TŠC v skladu s svo jimi pooblastili. 
 
 
           Gabrijela Krajnc, univ. dipl. inž., 
           ravnateljica VSŠ 


