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III 

POVZETEK  

Magistrska naloga obravnava funkcijo in dinamiko uvajanja modelov kakovosti v 
osnovnem šolstvu ter razvitost poslovno-organizacijskih sistemov kakovosti v osnovnih 
šolah. Zanima nas, kolikšen je vpliv poznavanja modelov kakovosti na vpeljevanje teh 
modelov ter kako so modeli kakovosti povezani z managementom kakovosti in vodenja. 
Na podlagi empirične raziskave ugotavljamo, da ravnatelji poznajo le nekatere modele 
kakovosti (izstopa model Mreža učečih se šol), še manj pa jih je v šolah dejansko 
vpeljanih. Predlagamo, da so za uspešno uvajanje modelov kakovosti v osnovnošolski 
prostor ključni naslednji dejavniki: poznavanje obstoječih modelov kakovosti, 
ravnateljeve odgovornosti kot managerskega in pedagoškega vodje ter vpliv okoljskih 
dejavnikov. 

Ključne besede: izobraževanje, kakovost, management v šolstvu, modeli kakovosti, 
osnovnošolsko, raziskava, ravnatelji. 

SUMMARY  

Master's thesis deals with the function and dynamics of the deployment of quality 
models in primary education and development of business-organizational systems of 
quality in primary schools. We are interested in, what is the impact of familiarization 
with these quality models on initiation of these models; and how quality models are 
related to management of quality and leadership. Based on empirical studies we found 
out that headmasters are familiar only with some quality models (The network of 
learning schools is pointing out) and even fewer are actually introduced in schools. We 
suggest that key factors for the successful implementation of quality models in the 
surroundings of primary schools include: familiarization with the existing quality 
models, headmaster's responsibility as managerial and educational leader and the 
influence of environmental factors. 

Key words: education, quality, management in education, quality models, primary, 
research, headmasters. 
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1 UVOD 

Kakovost je pojem, ki se je s področja gospodarstva prenesel na vsa družbena 
področja. Filozofija zagotavljanja kakovosti v šolstvu se je razvijala hkrati s 
povečevanjem tržne naravnanosti družbe in tekmovalnosti okolja. Tudi vrtci, šole, 
domovi in fakultete postajajo drug drugemu vedno večji konkurenti. Otroci, učenci, 
dijaki, študentje, se najkasneje s prehodom na trg dela srečajo z ostro konkurenco, zato 
imajo šole še posebno težko nalogo, saj so po eni strani družbeni mehanizem, ki naj 
blaži socialne razlike in socializira posameznika po drugi strani pa ga mora usposobiti 
za poklic in konkurenco, ki obstaja na trgu dela. Z večanjem avtonomije posameznika 
se je tudi o šoli začelo razmišljati v smeri večje avtonomije. Vsi, ki se v šoli učimo in 
delamo smo se začeli srečevati z zahtevami po razumevanju kakovosti, ciljih 
zagotavljanja kakovosti; nenehno se sprašujemo, kakšna je kakovostna šola, 
spoznavamo izzive sodobne šole, samoevalviramo svoje delo, se iz izkušenj in spoznaj 
nenehno učimo in uvajamo spremembe v vse ravni šolske kulture in v vsa področja 
življenja in dela v šoli (Ažman idr. 2008, 6).  

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela, ter zaključnih 
predstavitev in predlaganega lastnega modela kakovosti v osnovnem šolstvu. 

Teoretični del zajema uvodne pojasnitve, namene in cilje, zastavljena izhodišča in 
delovne hipoteze, metode raziskovanja in pristope k delu ter potencialni prispevek 
magistrske naloge k znanosti. Nadalje so opredeljena teoretična izhodišča 
managementa, managementa kakovosti, sistemov in modelov kakovosti ter prikaže 
teoretična izhodišča za postavljene hipoteze. Predstavljeno je tudi osnovnošolsko 
izobraževanje, kakovost v osnovnošolskem izobraževanju, nakazane so smernice 
njegovega razvoja, posvečamo se vodenju in nalogam ravnateljev osnovnih šol. 
Izpostavili smo tudi pregled nekaterih slovenskih in mednarodnih raziskav s področja 
kakovosti v šolstvu. 

Empirični del temelji na izvedeni raziskavi z anketnim vprašalnikom in analizira 
področje poznavanja, razširjenosti in vpeljanosti modelov kakovosti. Preverjamo tudi 
ravnateljevo odgovornost in njegov pogled na relaciji učitelj–učenec v šoli. 

Nalogo zaključujemo z zasnovo modela in politike kakovosti v osnovnošolskem 
splošnem izobraževanju. 

1.1 Predstavitev teoretičnih izhodišč in opis izpostavljenega problema 

Kakovost v poslovnem okolju ni več novost; bila je ključna konkurenčna prednost 
že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in je to še danes. Sredi devetdesetih let istega 
stoletja pa se je iz strateške prednosti spremenila v konkurenčno nujnost. Zaradi tolikšne 
pozornosti namenjene izboljševanju kakovosti v zadnjih petnajstih letih pa lahko ta 
zagotavlja le omejene možnosti za konkurenčno prednost (Kaplan in Norton 2000, 96). 
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Pivka (2000, 8) pravi, da je izboljšanje kakovosti ena od najpomembnejših nalog, s 
katerimi se soočajo v izdelovalnih in storitvenih organizacijah. Za izdelke in storitve to 
ne pomeni le izdelovanja boljših izdelkov oziroma ponudbe boljših storitev, ampak tudi 
zniževanje stroškov, pravočasno dobavo, pozornost glede kupčevih zahtev ter 
pričakovanj itd. Enako velja tudi za javni sektor. Od države (šole, občine ipd.) je namreč 
za davkoplačevalski denar pričakovati boljše, bolj kakovostne storitve. Kakovosten 
izdelek ali storitev ustvarja ugled podjetja oziroma druge organizacije. 
Podjetje/organizacija, ki bo kupcem konstantno nudilo oziroma nudila zadovoljiv nivo 
kakovosti, bo imelo tudi dober sloves. Zagotavljanje kakovosti ni enkratno in dokončno 
dejanje, temveč stalen proces, ki zahteva nenehno izboljševanje lastnosti izdelkov ali 
storitev organizacije, zagotavljanje kakovosti, izboljševanje tehnologije, merilne 
opreme, sposobnosti ljudi – skratka, izboljšanje podjetniškega sistema (Marolt 1994, 
14). 

Ferjan (1999, 141–142) pravi, da je kakovost v izobraževalni dejavnosti težko 
opredeljiva, zato pojem kakovosti v zvezi z izobraževanjem in izobraževalnimi 
dejavnostmi pojmujemo različno, včasih celo nasprotujoče. Gotovo pa je, da dobro 
kakovost v izobraževanju zagotavljajo predvsem ljudje. V procesu zagotavljanja 
kakovosti pa je naloga managementa zagotoviti, da bo vsak od izvajalcev izobraževanja 
ves čas opravljal svoje naloge tako, da bo dosegal smotrne cilje. 

Hopkins (2007, 12) meni, da se zaradi mnogih pozitivnih izkušenj, ki so jih prinesle 
šolske reforme v preteklih petindvajsetih letih, sedaj približujemo tistemu, kar je 
Gladwell (v Hopkins 2007) poimenoval »točka preobrata«. Avtor namreč trdi, da ima 
vsaka uspešna novost, ki vpliva na družbo, svojo »točko preobrata«, kjer se sprememba, 
ki je bila vpeljana na lokalni ravni ali pa je veljala za interes določene skupine, naenkrat 
spremeni v masovni fenomen. »Točko preobrata« bomo v šolstvu dosegli iz dveh 
razlogov: prvič zato, ker nam je sedaj popolnoma jasno, da lahko vsaka šola postane 
odlična, in drugič – kar je verjetno odločilnejšega pomena – zato, ker družba, 
zahvaljujoč se boljši dostopnosti do informacij o uspešnosti izobraževalnega sistema, ne 
le zahteva odličnost, ampak je pripravljena tudi prevzeti odgovornost za to, da bomo 
odličnost dosegli. Gladwella sporoča, da do preobrazbe pride, ko reforma ni zgolj 
predpisana od »zgoraj«, ampak jo sprejmejo tisti, ki jih napovedane spremembe 
zadevajo. Nenazadnje še dodaja, da so točke preobrata potrditev možnosti za 
spremembe in moči za izvajanje premišljenih dejanj. 

Iz podatkov Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ) lahko 
razberemo, da je bilo v postopke za pridobitev certifikata kakovosti za prihodnost 
vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: certifikat) v šolskem letu 2005/2006 vključenih 
sedem osnovnih šol, v šolskem letu 2006/2007 tri osnovne šole, v šolskem letu 
2007/2008 pa je bilo v postopke za pridobitev certifikata kakovosti vključenih dvanajst 
osnovnih šol (SIQ 2007). 
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Iz preglednice osnovnih šol, objavljene na spletni strani Ministrstva za šolstvo in 
šport, je razvidno, da je v Sloveniji 448 osnovnih šol (MŠŠ 2007). Po pregledu SIQ-ove 
spletne strani in spletnih strani osnovnih šol lahko ugotovimo, da imajo nekatere 
osnovne šole sicer vpeljane modele kakovosti, vendar pa večina osnovnih šol teh še 
nima. 

Pivka (2000, 169) pravi, da se dobre organizacije trudijo vgraditi kakovost v svoje 
izdelke, storitve ali procese, torej težijo k zagotavljanju kakovosti. 

Menimo, da je v zadnjem času bilo na področju zagotavljanja kakovosti v 
slovenskih osnovnih šolah narejenega veliko, predvsem v smislu spreminjanj in 
prilagajanj učnih načrtov, prilagajanj šolske zakonodaje, izobraževanja učiteljev, 
zaznavanja pomembnosti ciljev kakovosti ipd. Kot nadgradnja težnje po kakovosti v 
slovenskih osnovnih šolah in potrebe po učinkovitejšem delovanju managerskih ter 
pedagoških procesov v osnovni šoli, pa menimo, da je vpeljava modelov kakovosti 
neizogibna. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Ne le, da se v nalogi dotikamo zelo aktualnega vprašanja, temveč je to iz 
empiričnega vidika še relativno neraziskano področje. V tem smislu bomo proučevali 
povezavo med tremi zelo aktualnimi konstrukti: modeli kakovosti, sistemi kakovosti ter 
pedagoškim in managerskim vodenjem. Osredotočili se bomo na fazo uvajanja in 
poznavanja modelov kakovosti v korelaciji z managementom vodenja in z 
managementom kakovosti. 

Temeljni cilj magistrske naloge je ugotoviti, kolikšen je vpliv poznavanja modelov 
kakovosti na samo vpeljevanje teh modelov, ter raziskati povezanost modelov kakovosti 
z managementom kakovosti in z managementom vodenja.  

V teoretičnem smislu cilji magistrske naloge zajemajo širši pogled na poznavanje in 
razumevanje sistemov kakovosti, modelov kakovosti ter managementa s področja 
kakovosti in vodenja, ki smo jih proučili s pomočjo relevantne domače in tuje strokovne 
literature. 

Empirični del naloge predstavlja kvantitativna raziskava na vzorcu 148 osnovnih 
šol v Republiki Sloveniji, s pomočjo katere poskušamo ugotoviti ali managerji 
(ravnatelji) poznajo in v kolikšni meri se odločajo za vpeljevanje modelov kakovosti ter 
kako modeli kakovosti vplivajo na managersko in pedagoško vodenje v osnovni šoli.  

Nenazadnje želimo v nalogi oblikovati in predstaviti Model razvijanja kakovosti v 
(osnovnošolskem) izobraževanju, v katerem bomo združili obstoječe ugotovitve in 
znanja s področja kakovosti v izobraževanju z ugotovitvami empirične raziskave. Model 
bo uporaben pri vpeljevanju in zagotavljanju kakovosti v osnovnih šolah. 
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1.3 Hipotezi magistrske naloge 

Glede na zastavljeno problematiko sta osnovni hipotezi magistrske naloge 
naslednji: 

− Hipoteza 1: Stopnja poznavanja modelov kakovosti vršnih managerjev 
(ravnateljev) ima signifikantno pozitiven vpliv na uvajanje modela kakovosti 
za prihodnost vzgoje in izobraževanja v osnovnih šolah. 

− Hipoteza 2: Vpeljava modela kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja 
ima po mnenju vršnih managerjev (ravnateljev) signifikantno pozitiven vpliv 
pri zagotavljanju kakovostnejšega vodenja tako managerskih kot pedagoških 
nalog v osnovnih šolah.  

1.4 Predvideni prispevek k znanosti 

Predvideni prispevek magistrskega dela k znanosti temelji na poskusu združitve 
treh omenjenih izredno aktualnih področij: sistemov kakovosti, modelov kakovosti ter 
pedagoškega in managerskega vodenja osnovnih šol. S pomočjo vpeljave modelov 
kakovosti želimo prikazati možnosti za sodobnejši način pristopa k izvajanju 
učinkovitejših procesov v osnovnošolskem izobraževanju. Gre za pristop, ki poskuša 
podati smernice za specifično slovensko okolje, v katerem delujejo javne osnovne šole 
in napotke vršnim managerjem (ravnateljem) osnovnih šol za učinkovitejše pedagoško 
in managersko vodenje osnovnih šol s pomočjo sistemov kakovosti. Ključni prispevek 
magistrske naloge pa konceptualizira in empirično preverja vplive posameznih 
spremenljivk na poznavanje in uvajanje modelov kakovosti v osnovne šole. Ob tem se 
bomo v magistrski nalogi vseskozi naslanjali tudi na dosedanja dognanja, poročila, 
zbornike konferenc in raziskave na področju kakovosti, vezanih predvsem na 
zagotavljanje kakovostnega osnovnošolskega izobraževanja. Nenazadnje pa bodo naše 
ugotovitve lahko predstavljale tudi osnovo za posplošitve in nadaljnje raziskave s 
področja kakovosti na področju osnovnošolskega splošnega, srednjega, višjega in 
visokega šolstva. 

1.5 Predstavitev metod raziskovanja 

Pričujočo magistrsko nalogo sestavljata teoretični in empirični del: pri prvem se 
opiramo na teoretična spoznanja o managementu, o managementu kakovosti, o modelih 
in sistemih kakovosti ter o zagotavljanju kakovosti v osnovnih šolah, kot jih je moč 
zaslediti v domači in tuji literaturi. Podatke in informacije smo zbrali in povzeli po 
primarnih, sekundarnih in terciarnih virih. V nalogi smo predstavili, sintetizirali in 
kritično analizirali aktualno literaturo. 

V raziskovalnem oziroma empiričnem delu naloge, smo podatke zbrali s pomočjo 
kvantitativnih metod zbiranja podatkov in informacij (anketni vprašalnik smo razposlali 
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na naslove vseh slovenskih osnovnih šol). Uporabljene metode so natančno opredeljene 
in predstavljene v posebnem poglavju empiričnega dela. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V tem poglavju bomo opredelili ključne pojme in znanja o kakovosti, sistemih in 
modelih kakovosti ter vodenju v izobraževanju z namenom, da predstavimo njihove 
medsebojne povezave. Za potrebe raziskave smo izbrali relevantno literaturo in vire, ki 
jo oziroma jih lahko povezujemo z managementom kakovosti, sistemi in modeli 
kakovosti ter managementom vodenja. Predstavljeno bo osnovnošolsko izobraževanje, 
njegova vloga in pomen, kakovost in smernice razvoja kakovosti v osnovnošolskem 
izobraževanju. Raziskovali bomo tudi problematiko vodenja, prakse in naloge 
ravnateljev osnovnih šol in poglede ravnateljev na relacijo med učenci in učitelji. V 
samostojnem podpoglavju pa bomo predstavili družbeni pogled na zagotavljanje 
kakovosti in naredili presek skozi nekatere opravljene raziskave s področja kakovosti 
šolstva v Republiki Sloveniji. Poglavje bomo zaključili s povzetkom teoretičnih 
ugotovitev. 

V pričujoči nalogi s terminom model kakovosti opredeljujemo konkreten, merljiv 
oziroma določljiv nabor lastnosti storitve (ali izdelka), s terminom sistem kakovosti pa 
na sistemsko izboljševanje kakovosti, ki organizaciji omogoča prepoznavanje lastnih 
potreb in potreb uporabnikov ter spoznavanje lastnih šibkih in močnih točk; gre torej za 
podlago, ki omogoča uvajanje konkretnih ukrepov za izboljševanje kakovosti 
organizacije ali javnega zavoda (oziroma podjetja). 

2.1 Opredelitev kakovosti 

Pojem kakovosti je težko opredeljiv. Ne glede na veliko količino napisanega o 
managementu kakovosti obstaja namreč omejitev definiranja pomena kakovosti 
(Wilkinson idr. 1998, 7). Kakovost je skupek vseh lastnosti in značilnosti izdelka, 
procesa ali storitev, ki se nanašajo na sposobnost izpolnitve postavljene ali neposredno 
izražene potrebe. Med drugim kakovost opredeljujemo kot bistveni dejavnik za uspešno 
poslovanje organizacije (Markič 2004, 146). Crosby (1990, 1) pa pravi, da je kakovost 
zastonj; ni darilo, je pa prosto na razpolago. Tisto, kar je dragega, so nekakovostne 
stvari – vse dejavnosti, ki so posledica tega, da posel ni opravljen pravilno že ob prvem 
poskusu.  

Definicije kakovosti se razlikujejo in do določene mere odsevajo različne 
perspektive posameznikov in/ali družbe. V demokratični družbi npr. mora biti dovolj 
prostora za ljudi različnih gledišč: ne obstaja namreč ena sama definicija kakovosti, ki 
bi bila prava. In res, v praksi lahko naša percepcija kakovosti »preskakuje« z ene 
perspektive v drugo, ne da bi pri tem zaznali kakršenkoli konflikt. V tem smislu 
pridemo do zaključka, da bi lahko vsakdo imel drugačno razumevanje kakovosti, 
obenem pa ni nujno, da bi bil kdorkoli v zmoti ali imel absolutno prav. To pa še ne 
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pomeni, da smo vsi razrešeni odgovornosti za vzdrževanje in pospeševanje kakovosti 
(Green 1995, 17–18). 

Kakovost je tako koncept, ki ima različne pomene za različne udeležence; ker pa so 
odjemalci tisti, ki v največji meri odločajo o usodi organizacije, je treba pri skrbi za 
kakovost prisluhniti predvsem njihovim zaznavam. Zato je s tržnega vidika smiselno, da 
storitvena organizacija upošteva, da odjemalci njene storitve zaznavajo kot celoto 
vrednot, vlaganj in kreativnih sposobnosti organizacije. Storitve je treba obravnavati 
tudi kot objekte zaznavanja, na njihovo raven kakovosti pa vplivajo vrednote, emocije, 
pričakovanja in sposobnosti zaznavanja obeh strani, to je izvajalcev kot odjemalcev. 
Torej ni dovolj, da storitve zadostujejo normativom in predpisom; ohranjevati in 
povečevati morajo ugodje odjemalcev in tako omogočati obojestransko pozitivno 
priznavanje (Snoj 1998, 160). 

Šoštar (2000, 7) pa trdi, da je kakovost skupek značilnosti in značilnih vrednosti 
nekega izdelka ali storitve, ki naj bi bile v skladu z njegovo primernostjo in 
izpopolnjevanjem točno določenih in predpostavljenih potreb. Zahteve pa postavljajo 
kupci oziroma tržišče. Kakovost pomeni optimalno izpopolnjevanje zahtev tržišča glede 
na npr. naslednja merila: funkcionalnost, zanesljivost, primernost do naravnega okolja, 
življenjska doba, čas dobave, cena, svetovanje in vzdrževanje ipd. 

Kompleksnost sestavin in značilnosti storitev so lahko vzrok težav pri 
opredeljevanju kakovosti storitev. Navkljub povečevanju pomena je kakovost, posebej 
na področju storitev, še vedno relativno neraziskan in neopredeljen koncept. V 
pogovornem jeziku pogosto razumemo kakovost kot pozitiven izraz, v pomenu dobre 
kakovosti, vendar pa vsebuje koncept kakovosti cel spekter različnih vrednosti, od 
najboljših do najslabših (Snoj 1998, 159). 

Kakovost storitev je v literaturi definirana kot sposobnost organizacije, da bi 
ustregla ali presegla pričakovanja odjemalcev. Pričakovanja odjemalcev so bila namreč 
definirana kot želje ali zahteve odjemalcev o tem, kaj ti pričakujejo, da bi jim ponudnik 
storitev moral nuditi. Omenjena definicija pričakovanj se razlikuje od definicije, 
uporabljene v literaturi s področja managementa kakovosti storitev in o zadovoljstvu 
odjemalcev. Pričakovanja v literaturi, ki se ukvarja z zadovoljstvom, so bila 
operacionalizirana kot napovedi izvedbe storitev, medtem ko so pričakovanja v literaturi 
na področju kakovosti storitev interpretirana kot tisto, kar bi ponudnik storitev moral 
ponuditi. Različni tipi pričakovanj tako lahko vključujejo idealna, pričakovana, 
zaslužena pričakovanja ter minimum, ki ga odjemalci še tolerirajo (Gilmore 2003, 21). 
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Slika 2.1 Kakovost in zagotavljanje kakovosti  

 
Vir: Šostar 2000, 8. 

Vsak izdelek ali storitev sestavljajo karakteristike kakovosti, od katerih je vsaka 
lahko v območju med spodnjo in zgornjo mejo. Kakšna naj bo sestava karakteristik 
kakovosti izdelka ali storitve, ki skupaj izražajo kakovost? Odgovor na to vprašanje 
nam ponuja drugi del definicije, ki govori o »zmožnosti zadovoljitve določenih ali 
naznačenih potreb, zahtev in pričakovanj kupca«. Na kakovost storitev ima človek kot 
načrtovalec, izvajalec in kupec dominanten vpliv. Načrtovalci so predvsem menedžerji 
na vseh nivojih organiziranosti organizacije, ki naj bi sprejemali pravilne odločitve v 
zvezi s kakovostjo predvidenih proizvodov. Izvajalci storitev pa naj bi v skladu s 
predvideno kakovostjo izvrševali svoje naloge. Kupec sodeluje in reagira pri 
ocenjevanju kakovosti storitev (Marolt 1994, 3–4). 
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Slika 2.2 Pogledi na kakovost  

 
Vir: prirejeno po Marolt 1994, 3. 

Marolt (1994, 2–4) pravi, da ima vsak izdelek ali storitev praviloma več 
razpoznavnih značilnosti in karakteristik kakovosti, ki se izražajo v oblikah: 

− opisnih karakteristik – npr. teža, premer, širina ipd., 
− delovnih karakteristik – npr. moč, hitrost, točnost ipd., 
− senzoričnih karakteristik – npr. barva, vonj, modnost, 
− posebnih značilnosti – npr. dodatne naprave in inštrumenti, 
− celostnih značilnosti – npr. trajnost, varnost, zanesljivost ipd. 

Pridobiti in zadovoljiti kupce na vse bolj konkurenčnem trgu, pomeni ponuditi 
uporabnikom čedalje vrednejše izdelke in storitve; vrednost se meri tako po ravni kot po 
rednosti. Kupec jo lahko vedno primerja s ponudbo konkurence. Za presojo ima lastna 
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merila in kazalnike, ki jih odgovoren dobavitelj ne bi smel spregledati ali 
omalovaževati. Ta merila kupcu omogočajo, da primerja tisto, kar zanj predstavlja 
vrednost izdelka ali storitve: obseg vseh storitev in njihovo zanesljivost (skladnost s 
pričakovanji), stroške nakupa in uporabe, rok v katerem so zadovoljene njegove potrebe 
(Jocou in Lucas 1995, 25). 

Kakovost je postala eden od osrednjih pojmov sodobnega življenja. Dobiva 
univerzalni pomen in naravo, kar pomeni, da preprosto ni več področja, na katerem 
premislek o kakovosti ne bi bil pomemben. Motivacija za kakovost, je v moderni družbi 
samo v končni posledici vezana na njeno temeljno usmerjenost k nenehnemu napredku, 
višji storilnosti, k iskanju novih razrešitev, novih proizvodov, hitrejših korakov v 
tekmovalnem duhu modernih družb (Medveš 2000, 10). 

Piskar in Dolinšek (2006, 41–42) trdita, da je sinteza opredelitve kakovosti 
naslednja: 

− Kakovosten proizvod oziroma storitev je tista, ki ustreza zahtevam odjemalca. 
Mogoče je, da odjemalec že prej določi tehnične specifikacije in jih je treba 
natančno upoštevati, mogoče pa je, da so tehnične specifikacije že določene in 
jih pozneje prilagodimo odjemalcu. 

− Ocena kakovosti proizvoda oziroma storitve je pogosto odvisna od cene in 
stroškov, ki nastanejo med uporabo proizvoda oziroma opravljene storitve, 
vključujejo ljudi, orodja in čas. 

− Kakovost proizvoda oziroma storitve se izmeri tako, da izmerimo dejavnike, ki 
vplivajo nanjo. Ti so odvisni drug od drugega. Marsikateri je izredno težko 
merljiv. Pri izbiri proizvoda oziroma storitve smo se prisiljeni odpovedati 
nekaterim dejavnikom na račun drugih. Tako imenovanih kritičnih dejavnikom 
se ne moremo odpovedati. Oceno kakovosti sestavimo iz ocen dejavnikov.  

− Obstaja več plati kakovosti, ki jih lahko predstavljamo kot poglede iz različnih 
zornih kotov na eno in isto stvar. 

− Kakovostni proizvodi oziroma storitve nimajo škodljivega vpliva na naravno in 
družbeno okolje.  

− Kakovostni proizvod je posledica kakovostnega razvojnega procesa tega 
proizvoda, kakovostnih materialov iz katerih je izdelan in kakovostnega 
procesa izdelave.  

− Odlična storitev zvišuje lojalnost odjemalcev. 
− Kakovost je prihranek zaradi znižanja stroškov, nastalih kot posledica 

neustrezne kakovosti. 
− Odlična storitev je najboljši način za pridobitev konkurenčne prednosti in 

uspešnosti.  
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V zaključku tega dela je primerno predstaviti definicijo kakovosti, ki jo je izdelala 
Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) in ki bi jo veljalo vzeti za izhodišče: 
»Kakovost je skupek vseh lastnosti in karakteristik izdelka, procesa ali storitve, ki se 
nanašajo na njihovo sposobnost, da zadovoljijo izražene in pričakovane zahteve« 
(Šfiligoj 2002, 65). 

2.2 Dimenzije kakovosti storitev 

Najpogostejša konceptualna delitev kakovosti storitev je glede na absolutnost 
oziroma relativnost njene merljivosti (Snoj 1998, 160). Po tem kriteriju ločimo dve 
dimenziji kakovosti, ki sta sicer komplementarni, vendar se med seboj bistveno 
razlikujeta (ibid., 161): 

− objektivna (racionalna, mehanistična), ki opredeljuje laboratorijsko ali drugače 
natančno merljivo (tehnično) odličnost neke storitve v primerjavi z določenim 
standardom. Povezana je z levo, racionalno možgansko polovico; 

− subjektivna (zaznana, humanistična), ki predstavlja odjemalčevo oceno 
odličnosti storitve in je izid človeške, subjektivne reakcije, ki je povezana z 
notranjimi, »mehkimi« zaznavami izvajalcev in odjemalcev storitev, ki jih ni 
mogoče objektivno izmeriti. Mnogi raziskovalci zato trdijo, da objektivna 
kakovost sploh ne obstaja in da so dosežki vseh meritev subjektivni, ker vedno 
temeljijo na človeškem zaznavanju. Objektivna in subjektivna kakovost sta 
torej komplementarni, ker pa se med seboj bistveno razlikujeta, je potrebno, da 
ju strokovnjaki v storitvenih organizacijah razumejo in s tem omogočijo 
doseganje odličnosti svojih storitev. 

Po Grönroosu (2000, 63) ima kakovost storitev kot je zaznana s strani odjemalcev 
dve dimenziji: 

− tehnična dimenzija; predstavlja to, kar odjemalci dobijo v interakcijah z 
organizacijo in je zanje ter za njihovo oceno kakovosti zelo pomembno. 
Vendar pa je to le ena dimenzija kakovosti, imenovana tudi tehnična ali 
rezultirajoča dimenzija storitvenega procesa (angl. outcome quality), ki 
predstavlja tisto, kar ostane odjemalcu po končanem procesu izvajanja storitve 
in po interakciji z organizacijo. Pogosto odjemalci to dimenzijo zaradi njenih 
karakteristik kot tehnične razrešitve problema merijo relativno objektivno; 

− funkcionalna dimenzija; ta dimenzija kakovosti je tesno povezana s tem, kako 
ponudnik storitve funkcionira, saj na odjemalca vpliva tudi način, kako prejme 
storitev in njegova izkušnja s simultanim procesom izvedbe in porabe storitve. 

Rust in Oliver (1994, 53) sta diskutirala o potrebi po eksplicitni prepoznavi 
fizičnega okolja s samo storitvijo kot tretjo dimenzijo. Holmlundova (1997, 162) pa je 
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predlagala model zaznane kakovosti, ki vsebuje tri kakovostne dimenzije in sicer 
tehnično, socialno in ekonomsko. Tehnična dimenzija predstavlja ključno dimenzijo v 
interakciji med odjemalcem in izvajalcem storitve, sestavljata pa jo tako otipljiva kot 
tudi neotipljiva komponenta; socialna dimenzija zajema socialne interakcije na osebnem 
in organizacijskem nivoju; ekonomska dimenzija pa predstavlja ekonomsko dobrobit in 
stroške razmerja (Holmlund 1996, 90–138; Holmlund 1997, 157–163). 

Po Lutzu (v Zeithaml 1988, 9) so dimenzije kakovosti storitev opredeljene glede na 
značilnosti vrednotenja celotne kakovosti pred in med uporabo na:  

− kognitivno kakovost (zaznavno), ki je za njega rezultat tistih značilnosti 
storitev, ki jih lahko ovrednotimo že pred samim nakupom, predstavljajo pa 
iskane značilnosti; 

− afektivno kakovost (čustveno), ki pa naj bi predstavljala značilnosti, ki jih 
odjemalec ovrednoti šele med samim konzumiranjem storitve in so posledica 
izkušenj, ki jih je imel s storitvijo. 

Po pričetku obravnavanja kakovosti storitev v 80. letih dvajsetega stoletja, so 
dimenzije kakovosti najbolj razčlenili Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985, 41–51) in 
opredelili deset bistvenih dimenzij kakovosti storitev: 

− fizična podpora (angl. tangibles), ki se nanaša na fizično opremljenost za 
izvajanje storitev (npr. zgradbe, oprema), usposobljenost in urejenost 
izvajalcev storitev, zunanji izgled, materiali ipd.; 

− zanesljivost (angl. reliability), ki pomeni pripravljenost in usposobljenost za 
izvajanje brez napak; 

− odzivnost (angl. responsiveness), ki vključuje pripravljenost izvajalcev storitev 
za takojšnjo pomoč odjemalcem ter odzivanje na njihove težave;  

− sposobnost (angl. competence), ki pomeni strokovno neoporečnost pri 
izvajanju storitev;1 

− vljudnost (angl. courtesy), ki zahteva ustrezno spoštovanje odjemalcev storitev, 
uglajenost v komuniciranju z njimi ter prijaznost;2 

− verodostojnost (angl. credibility), ki zajema ustrezen sloves izvajalca storitev, 
ugled, njegovo osebno poštenost in izvajanje, ki vliva zaupanje;3 

− varnost (angl. security), ki predvideva varovanje zaupnosti podatkov, fizično, 
finančno in psihično varnost, odpravo možnih tveganj, dvomov; 

                                                 
1 Snoj (1998, 162) to dimenzijo imenuje »strokovnost«, ker vključuje ustrezna znanja in 

veščine v zvezi z izvajanjem storitev. 
2 Imenovana tudi uslužnost kontaktnega osebja (Snoj 1998, 162). 
3 Po Snoju (1998, 162) imenovana tudi zaupanje. 
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− dostopnost (angl. access), ki vključuje enostaven stik ter dostop do storitev, 
izvajalci so odjemalcem na razpolago, omogočene so telefonske, internetne 
povezave, primerna lokacija, čas obratovanja; 

− komuniciranje (angl. communication), ki vključuje sprotno informiranje 
odjemalcev, posredovanje razumljivih informacij, vodenje evidence pritožb, 
reagiranje na povratne informacije; 

− razumevanje odjemalcev (angl. understanding the customer).4 

Po dodatnih raziskavah so Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985, 22) zreducirali 
obstoječih deset dimenzij na pet, ker so se določene med njimi prekrivale. Pri tem so 
uporabljali faktorsko analizo in druge statistično-matematične metode. Dimenzije 
usposobljenost, vljudnost, kredibilnost in varnost, so združili v novo dimenzijo, ki jo 
lahko imenujemo zaupanje, dimenzije dostopnost, komuniciranje in razumevanje 
odjemalcev pa v novo dimenzijo empatičnost, to je sposobnost vživljanja v odjemalca. 
Novih pet dimenzij se tako glasi: 

− zanesljivost v izvajanju storitev,5 
− fizična podpora, 
− odzivnost,6 
− zaupanje,7 
− empatičnost.8 

Pomembno je tudi, da izobraževalni managerji ne pozabijo na druge dimenzije, ki 
so jih prvotno predlagali Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985): komunikativnost, 
vljudnost, razumevanje idr. Podobno izhaja tudi iz zgodnjega dela Sasserja, Olsena in 
Wyckoffa (1988, 65), ki so identificirali sedem sestavin storitev, ki bi jih bilo koristno 
obravnavati: 

− varnost: zaupanje (tudi kot fizična varnost); 
− konsistentnost: vsakokratno prejemanje storitve enake kakovosti; 
− vedenje: vljudnost in socialna olikanost; 
− kompletnost: dostopnost dopolnjujočih storitev; 

                                                 
4 Imenovana tudi razumevanje in poznavanje odjemalcev, ki predstavlja skrb za nenehno 

ugotavljanje posebnih zahtev, potreb odjemalcev, skrbi za vsakega posameznika, posebej za 
stalne stranke (Snoj 1998, 162). 

5 Snoj 1998, 163. 
6 Po Snoju (1998, 163) imenovana tudi pripravljenost osebja na promptno izvajanje 

storitev. 
7 Po Snoju (1998, 163) imenovana tudi strokovna pooblaščenost osebja in sposobnost 

razvijanja občutka varnosti in zaupanja. 
8 Po Snoju (1998, 163) imenovana tudi usmerjanje pozornosti k odjemalcu kot 

posamezniku, prilagajanje njegovim potrebam oziroma sposobnost vživeti se vanj. 
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− pogoji: čisti, udobni prostori; 
− dostopnost: dostop, lokacija, frekventnost; 
− šolanje: naklonjenost izvajanja. 

Snoj (1998, 163–165) navaja še več možnih delitev dimenzij kakovosti storitev 
glede na naslednje kriterije: 

− ločljivost od storitev: notranje (neotipljive) in zunanje (otipljive) dimenzije 
kakovosti storitev; 

− objektivnost pri merjenju kakovosti storitev: trde in mehke dimenzije; 
− vlogo v odjemalčevem zaznavanju kakovosti storitev: dimenzije vzdrževanja in 

dimenzije ustvarjanja kakovosti. 

Lehtinen in Lehtinen (1991, 287–303) sta definirala kakovost storitev kot 
tridimenzionalni konstrukt, sestavljen iz interaktivnih, fizičnih ter korporativnih 
kakovostnih dimenzij. Grönroos (2000, 63) je konceptualiziral kakovost storitev z 
dvema dimenzijama: tehnično in funkcionalno kakovostjo. Hedvall in Paltschik (1990, 
473–483) sta identificirala dve dimenziji, imenovani pripravljenost in sposobnost 
postreči ter fizična in psihološka dostopnost. 

Zelo običajen je primer, da izobraževalna organizacija sploh nima možnosti izbire 
in je prisiljena uporabiti strategijo selektivne kakovosti storitev oziroma strategijo tržnih 
vrzeli na področju kakovosti storitev, še posebej v primeru, ko ima opravka s 
konkurenti, ki so si zgradili dober ugled glede določenih dimenzij kakovosti 
izobraževalnih storitev. Pomembno je tudi, da izvajalci storitev ne tekmujejo tako, da 
poudarjajo dimenzije kakovosti storitev, ki za odjemalce niso pomembne (Snoj 1998, 
165). 

Pomembnost procesnih dimenzij je z odjemalčevega vidika odvisna od razsežnosti 
njegove aktivnosti v procesih. V storitvenih sektorjih je odjemalec pogosto udeleženec v 
izvajalnem procesu storitve. Širina vpletenosti je lahko odvisna tudi od vrste storitve 
(Lehtinen in Lehtinen 1991, 287–303).  

Dotchin in Oakland (1994, 27–42) pripominjata, da je nabor storitev, ki so jih 
raziskali Parasuraman, Zeithaml in Berry (1985), relativno ozek. Nakazujejo, da je 
majhna prisotnost tipov storitev, ki ponujajo veliko priložnosti za kontakt z odjemalcem 
ali intervencije v procesu, kot je to v primeru izobraževanja. Povsem možno bi bilo, da 
bi se v tem primeru pokazale druge dimenzije, povezane z eno ali več že omenjenih 
dimenzij: kompetentnost, kredibilnost, varnost ali znanje, kot tudi druge dimenzije, 
pomembne za šolstvo. 

Kako pa lahko sodimo kakovost doživete storitve? Katere kriterije lahko 
uporabljamo za evalvacijo izobraževalnih storitev? Kot smo že zapisali, je skupina 
raziskovalcev Marketing Science Instituta – Parasuraman, Zeithamlova in Berry – 
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zapisala deset dimenzij kakovosti storitev, skozi raziskavo v različnih storitvenih 
panogah.  

Dabholkar in Overby (2004, 10–27) sta raziskovala procesne in izidne (angl. 
outcome) sestavine storitev, ki zahtevajo veliko vpletenost sodelujočih ter njihov vpliv 
na kakovost storitev in zadovoljstvo odjemalcev. Mohr in Bitner (1995, 239) sta 
definirala izid storitev kot tisto, kar odjemalec dobi med menjavo, storitveni proces pa 
kot način, na katerega je izid storitve prenesen odjemalcu. Dabholkar in Overby (2004, 
22) sta z raziskavo ugotovila, da so procesni dejavniki tesneje povezani s kakovostjo 
storitev, izidni dejavniki pa bolj z zadovoljstvom odjemalcev. Ugotovitev je pomembna, 
saj nam kljub želji, da bi ponujali visoko kakovost storitev in dosegali čim večje 
zadovoljstvo odjemalcev, npr. omejeni viri večkrat povzročajo težko izbiro. 

Trženjski raziskovalci razlikujejo med zadovoljstvom odjemalca v odvisnosti od 
specifične transakcije ali njegove splošne ocene storitve. Zadovoljstvo je 
okarakterizirano s presenečenjem, ki ga odjemalec doživi po nakupu (angl. service 
encounter). Posledično za zadovoljstvo sklepamo, da vpliva na odjemalčevo oceno 
kakovosti storitve, nakupovalne namene in obnašanje. Odjemalčevo zadovoljstvo ali 
nezadovoljstvo je funkcija diskonfirmacije, ki izhaja iz razlik med predhodnimi 
pričakovanji in dejanskim doživetjem. Literatura, ki raziskuje odjemalčevo zadovoljstvo 
in nezadovoljstvo dokazuje, da pričakovanja in zaznavanje izvedbe vpliva na 
odjemalčevo zadovoljstvo neposredno, preko diskonfirmacije pa tudi posredno (Bolton 
in Drew 1991, 376). 

2.3 Management in modeli sistemov kakovosti v šolstvu 

Danes je sistem kakovosti osnovni pogoj za nudenje in izdelavo proizvodov. 
Zavedali naj bi se, da postajajo proizvodi vedno bolj zahtevni, zahteve kupcev vedno 
večje, predpisi in standardi čedalje strožji, konkurenca pa vedno močnejša (Vojuševič 
1996, 20).  

Trnavčevičeva (2008, 8) navaja, da imamo na področju vzgoje in izobraževanja z 
ugotavljanjem zadovoljstva uporabnikov še večje težave. Šele v zadnjem času se 
namreč posveča pozornost zadovoljstvu ciljnih javnosti šole, to so učenci, starši, učitelji 
(kot notranja javnost) in drugi. Ta pozornost pa ne izhaja iz »na novo odkritega 
koncepta zadovoljstva s šolo«, temveč iz sprememb, ki se na področju vzgoje in 
izobraževanja dogajajo po svetu in tudi v Sloveniji. Če smo omenili, da se je število 
šolske populacije zaradi demografskih sprememb zmanjšalo, potem lahko v praksi šol 
pričakujemo spremembe. Šole se namreč za učence »borijo«, kar je značilnost predvsem 
urbanih šol. To pa pomeni, da želijo čim bolj »ugoditi« ciljnim javnostim in spremljati, 
kako, v kolikšni meri so s šolo zadovoljni. Tako se je oblikovala in razvijala tudi 
potreba po spremljanju / merjenju zadovoljstva ciljnih javnih šol. 
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Skrb za povečanje zadovoljstva odjemalcev je pravzaprav treba razumeti kot 
naložbo, ki prinaša merljive poslovne koristi. V ta namen je seveda treba zadovoljstvo 
uporabljati in spremljati dejavnike, ki vplivajo na poslovne koristi, ki jih prinaša 
zadovoljstvo. Zato je razumljivo, da naj bi si organizacije – ponudniki, zlasti v 
situacijah, ko se povečuje intenzivnost konkuriranja, prizadevale svoje odjemalce 
zadovoljevati na takšni ravni, da bi se k njim vedno znova vračali in jim ostajali 
dolgoročno zvesti (Trnavčevič 2008, 13). 

V tem podpoglavju bomo predstavili nekatere modele sistemov kakovosti, 
povezanih tudi s kakovostjo v šolstvu, ki jih lahko neposredno povežemo tudi z našo 
empirično raziskavo. 

2.3.1 Standard ISO 9001:2000 

Standard ISO 9001:2000 je izdala mednarodna organizacija ISO (International 
Organization for Standardization) leta 2000, na kar oznaka 2000 tudi opozarja.9 Gre za 
tretjo izdajo standarda (prva je iz leta 1987), ki nadomešča predhodno iz leta 1994. Ta je 
poleg standarda ISO 9001 vsebovala tudi standarda ISO 9002 in ISO 9003. Danes je v 
veljavi le en standard z oznako ISO 9001:2000 (oziroma posodobljena različica 2009). 
Pri razvoju standarda so bila upoštevana načela vodenja kakovosti, ki jih danes 
uporabljajo tako številne v svetu uspešne organizacije. Zato standard predstavlja 
povzetek dobre poslovne prakse in je kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti 
samo najboljšemu. Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja 
kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Namenjen je vsem vrstam organizacij 
ne glede na njihovo velikost, organiziranost, izdelek ali storitev, oziroma vsem 
organizacijam, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati 
zadovoljstvo svojih odjemalcev. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti 
(Sistem vodenja kakovosti), delovanje vodstva (Odgovornost vodstva), ravnanje z viri 
(Vodenje virov), izvajanje osnovne dejavnosti (Realizacija proizvoda) in nadzor 
(Merjenje, analize in izboljševanje). Samo izpolnjevanje teh, v standardu navedenih 
zahtev, organizaciji omogoča, da pridobi certifikat za sisteme vodenja kakovosti po ISO 
9001:2000 (SIQ 2007). Nova, tretja izdaja standardov družine ISO 9000 pa prinaša 
pomembne in dobrodošle spremembe in novosti za organizacije, ki želijo vzpostaviti 
nov ali izboljšati obstoječ sistem vodenja kakovosti. Pomembna novost je v tem, da tako 
po strukturi kot tudi po vsebini standardi in smernice pomenijo odločen korak v smeri 
modelov organizacijske odličnosti in kulture celovitega managementa kakovosti 
(TQM). Dobrodošle spremembe pa so v tem, da dobro prakso in izkušnje najboljših 

                                                 
9 Standard je sicer posodobljen z ISO 9001:2008, vendar posodobitve niso bistveno 

spremenile glavnih vsebin standarda. Zaradi številne strokovne literature, vezane na standard 
ISO 9001:2000, ki jo uporabljamo v nalogi, smo se zaradi konsistentnosti odločili za uporabo 
starejše različice standarda. 
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povzemajo na veliko bolj razumljiv in prijazen način, kar bo organizacijam omogočalo 
uspešnejšo uporabo (Novak 2001, 7). 

Standard ISO 9001:2000 vsebuje zahteve, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, ki 
želijo pridobiti potrdilo kakovosti. Vzpostavljen sistem pa potrjuje, da so procesi v 
organizaciji nadzirani in upravljani po standardiziranem sistemu kakovosti (proizvodi so 
razviti, izdelani in nadzirani po takih postopkih, da bo odjemalec prejel ustrezen 
proizvod). Izvajati sistem kakovosti pa pomeni urejeno izvajati različne dejavnosti kot 
na primer (Piskar in Dolinšek 2006, 49–50): 

− določitev politike kakovosti in ciljev organizacije; 
− določitev in identifikacija ključnih procesov za doseganje ciljev organizacije; 
− določitev in uporaba meril za ocenjevanje uspešnosti procesov glede na cilj 

organizacije; 
− iskanje priložnosti za izboljšanje uspešnosti, učinkovitosti in poenostavitve 

procesov v organizaciji; 
− določitev metod za preprečevanje napak, zmanjševanje neusklajenosti in 

zmanjševanje dela ter stroškov zaradi napak, nastalih v poslovanju; 
− nadzor nad učinkovitostjo izboljšav poslovanja; 
− ocenjevanje rezultatov glede na načrtovane rezultate organizacije.  

Družina standardov ISO 9000:2000 je sestavljena iz treh glavnih in enega 
dodatnega standarda. Glavni trije standardi družine ISO 9000:2000 so (ISO 2000):  

− ISO 9000 – sistemi managementa kakovosti, ki podajajo osnove sistemov 
managementa kakovosti in določa terminologijo za sisteme managementa 
kakovosti; 

− ISO 9001 – sistemi managementa kakovosti, ki določajo zahteve za sistem 
managementa kakovosti; organizacija mora prikazati sposobnost, da nudi 
proizvode, ki izpolnjujejo zahteve kupcev in pripadajočih predpisov ter si 
prizadeva povečati zadovoljstvo kupca; 

− ISO 9004 – sistemi managementa kakovosti, ki nudijo smernice, ki upoštevajo 
tako učinkovitost kot uspešnost sistema managementa kakovosti; cilj tega 
standarda je izboljšati delovanje organizacije ter zadovoljiti kupce in ostale 
zainteresirane strani. 

Dodatni standard pa je ISO 19011, ki nudi navodila za presojo sistemov 
managementa kakovosti in sistemov managementa varstva okolja. Vsi skupaj tvorijo 
vrsto medsebojno povezanih standardov, ki se nanašajo na sistem managementa 
kakovosti in ki naj olajšajo medsebojno sodelovanje v nacionalni in mednarodni 
trgovini (Marolt in Gomišček 2005, 104–105). 
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Pri sistemu vodenja kakovosti po SIST ISO 9001:2000 je tako pomembnih osem 
načel vodenja kakovosti (Pivka 2003, 20–21):  

− procesni pristop, 
− osredotočenost na odjemalce,  
− nenehno izboljševanje,  
− voditeljstvo,  
− vključenost zaposlenih,  
− sistemski pristop k vodenju,  
− odločanje na podlagi dejstev in  
− vzajemno koristni odnosi z dobavitelj. 

Na izbrane načrte (plane) kakovosti se lahko organizacija sklicuje v dokumentiranih 
postopkih (Potočnik 1996, 53). Vojuševič (1996, 18) pravi, da je sistem kakovosti 
pravzaprav sredstvo za izvajanje politike kakovosti in za doseganje postavljenih ciljev. 
Slovar ISO 8402:1994 (ISO 20009) opredeljuje sistem kakovosti kot organizacijsko 
strukturo, odgovornosti, postopke, procese in vire za izvajanje vodenja kakovosti. V 
opombah navaja, naj bo sistem kakovosti obsežen le v tolikšni meri, kot je potrebno za 
doseganje ciljev kakovosti, in da se za potrebe v zvezi s pogodbami, predpisi in 
ocenitvami lahko zahteva dokaze o izvajanju določenih elementov standarda (Potočnik 
1996, 54). 

Standardi ISO 9000 imajo tudi nekatere pomanjkljivosti:  

− Pri pridobivanju certifikatov ISO 9000 je treba celoten sistem dokumentirati. 
Obsežna dokumentacija in preveč podrobna navodila zmanjšujejo motivacijo in 
ustvarjalnost zaposlenih ter povzročajo nelagodje med sodelavci v podjetju. To 
slabost so poskušali odpraviti pri tretji izdaji standardov ISO 9000. Ta izdaja 
zahteva manj dokumentacije, čeprav nekateri menijo, da je še vedno preveč 
(Sun idr. 2004, 131–153). 

− Fleksibilnost je ena od lastnosti, ki primanjkuje standardom ISO 9000. Podjetje 
si mora prizadevati, da proizvodi ustrezajo vnaprej postavljenim standardom. 
Prav to pa je včasih ovira za napredek na področju zagotavljanja in 
obvladovanja kakovosti. Okolje podjetja in pričakovanja potrošnikov se 
namreč neprestano spreminjajo in zahtevajo hitre prilagoditve. Standardi ISO 
pa zahtevajo načrtovanje in dokumentiranje sprememb (Sun idr. 2004, 131–
153; Martinez-Lorente idr. 2004, 260–276).  

− Standardi ISO 9000:1994 imajo preveč poudarka na kontroli vhodnih 
materialov, nedokončanih in dokončanih proizvodov, pri tem pa se premalo 
uporablja različna statistična orodja in daje prevelik poudarek inšpekciji. 
Poudarek bi moral biti na preventivi in ne na popravljalnih ukrepih. Cilj 
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kontrole kakovosti mora biti iskanje vzrokov za napake in njihovo reševanje, 
da se napake ne bi pojavljaje v prihodnosti, ne pa samo odkrivanje napak. Ta 
slabost je bila deloma že odpravljena z uvedbo standardov ISO 9000:2000 
(Martinez-Lorente idr. 2004, 260–276).  

− Standardi ISO 9000 postavljajo minimalne zahteve za kakovost. Če podjetje 
želi doseči boljše poslovne rezultate, si mora prizadevati za nenehen napredek 
in osvojiti celovito obvladovanje kakovosti. Raziskave so pokazale, da 
podjetja, ki so pridobila samo certifikat ISO 9000, dolgoročno niso izboljšala 
rezultatov. Veliko podjetij se zadovolji s pridobitvijo certifikata ISO 9000 in ga 
uporablja kot trženjsko orodje. Zelo dobre poslovne rezultate lahko podjetje 
pričakuje s tem, da v pridobitvi certifikata vidi priložnost za izboljšanje 
delovanja in kakovosti ter okvir za osvojitev koncepta celovitega obvladovanja 
kakovosti (Magd in Curry 2003, 244–256).  

− Ena od slabosti standardov ISO 9000 je tudi dejstvo, da se preveč podjetij 
zadovolji z izgradnjo sistema kakovosti – skladnosti s standardi. Vzrok za to je 
slabo razumevanje standardov ISO 9000, zaradi katerega se podjetja v 
neučakanosti za pridobitev certifikata prilagajajo standardom, namesto da bi 
standarde prilagodila sebi. Podjetja verujejo v standarde kot v mehanizem, ki je 
že sam po sebi pot do uspeha in kakovosti, namesto da bi v njih videli le 
pripomoček in okvir za iskanje rešitev (Verbič 1994, 90).  

2.3.2 Certifikat za prihodnost vzgoje in izobraževanja  

Izhodišče za pripravo modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja je v 
nudenju pomoči vzgojno-izobraževalnim organizacijam pri sistematičnem razvijanju 
pristopov, ki vodijo k dvigovanju ravni kakovosti vzgoje in izobraževanja kot 
prednostnemu cilju izobraževalne politike Slovenije in Evropske unije. Model je 
zasnovan na sodobnih pristopih, ki so na področju poslovno-organizacijskih sistemov 
vodenja uveljavljeni in priznani v mednarodnem merilu, kot so npr. mednarodni 
standardi serije ISO 9000 – sistemi vodenja kakovosti – ter evropski model odličnosti 
EFQM. Med osnovnimi zahtevami je spoštovanje obstoječe zakonodaje, sicer pa so 
zahteve obravnavane v modulih, ki se nanašajo na: voditeljstvo in vodenje, razvoj 
zaposlenih, notranje in zunanje komunikacije, sodelovanje z učenci in starši, vzgojno-
izobraževalni proces, razvoj in posodabljanje ter nenehno izboljševanje (Zavrl idr. 2006, 
8). 

S certifikatom Kakovost za prihodnost organizacija potrjuje, da ima znotraj zavoda 
vzpostavljen poslovno-organizacijski sistem vodenja kakovosti, ki sistematično pelje od 
vizije do nenehnih konkretnih izboljšav. Kot že rečeno pa model s svojimi zahtevami 
temelji na sodobnih standardih in modelih vodenja kakovosti, ki so uveljavljeni in 
priznani v mednarodnem merilu (SIQ 2007). 
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Dodič (2006) pravi, da se model kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja 
razlikuje od nekaterih že uveljavljenih in preizkušenih modelov: 

− model poleg samoevalvacije zavodov na podlagi izdelanih kriterijev vpeljuje 
tudi sisteme zunanjega presojanja delovanja sistema vodenja kakovosti v obliki 
rednih in obnovitvenih presoj; 

− v proces izboljšanja oziroma dvigovanja ravni kakovosti mora zavod nujno 
vključevati vse zainteresirane skupine (zaposleni, učenci, starši, lokalna 
skupnost, dobavitelji idr.); model tako ne ponuja konkretnih razrešitev, pač pa 
podaja zahteve, ki šolskim zavodom pomagajo, da na podlagi svojih 
specifičnosti vzpostavijo lasten in trajen poslovno organizacijski sistem 
uvajanja izboljšav ter doseganja zastavljenih kazalcev kakovosti. 

Pristop je zasnovan na obstoječi šolski zakonodaji, zahtevah mednarodnega 
standarda ISO 9001:2000 ter izkušnjah Slovenskega inštituta za kakovost (SIQ) s 
področja ocenjevanja poslovno-organizacijskih sistemov vodenja v različnih sektorjih. 
V zavodu v procesu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti po lastni presoji uporabljajo 
tudi elemente drugih modelov in pristopov (npr. Modro oko, Ogledalo, Mreža učečih se 
šol, Model poslovne odličnosti EFQM, ISO 9000 ipd.). 

Z upoštevanjem naštetih posebnosti modela, poudarjanjem osredotočenosti na 
odjemalce vzgojno-izobraževalnih storitev (otroci, učenci, dijaki), nujnih horizontalnih 
in vertikalnih povezovanj strokovnih sodelavcev in s tem učenja po vzoru učečih se 
organizacij, imajo tako šolski zavodi možnosti, da se pripravljajo na obvladovanje 
sprejemljivih dejavnikov iz družbenega okolja, ki ga lahko izkoriščajo v prid lastnega 
razvoja in rasti (Dodič 2006, 7–8). 

Vsak šolski zavod sestavi tim oziroma skupino za kakovost, ki je steber uvajanja 
njihovega modela. Predstavniki tima se udeležujejo izobraževalnih modulov, ki vodijo 
zavode od snovanja vizije, preko sistematičnega načrtovanja razvoja zavoda, določanja 
kompetenc zaposlenih in uvajanja učinkovite komunikacije, do uvajanja nenehnih 
izboljšav z opredeljevanjem preventivnih in korektivnih ukrepov. Ob zaključkih teh 
modulov sodelujoči zavodi izmenjajo izkušnje praktičnega razreševanja problemov ter 
iščejo nove poti v uvajanju in zagotavljanju kakovosti; primere dobrih praks in izkušnje 
pa si lahko izmenjujejo tudi preko spletne strani, ki o dogajanju in poteku pilotnega 
projekta obvešča zainteresirano javnost. Vsi opisani elementi temeljijo na klasični 
krožni poti Demingovega PDCA kroga nenehnega izboljševanja, ki pravi: »Karkoli 
delamo, se vnaprej dogovorimo (P-plan), dogovore izvajamo (D-do), spremljamo 
uspešnost izvajanja dogovorov (C-check) in ugotavljamo ter določamo, kaj in kako 
bomo v prihodnosti delali bolje (A-act).« (Zavrl idr. 2006, 10). 
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Slika 2.3 Proces uvajanja modela v vzgojno-izobraževalne zavode 

 
Vir: Zavrl idr. 2006, 9. 

Slika 2.4 Krog nenehnega izboljševanja (PDCA krog) 

 
Vir: Zavrl idr. 2006, 10. 
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Prva osnovna šola v Sloveniji, ki je vpeljala certifikat kakovosti za prihodnost 
vzgoje in izobraževanja, je bila Osnovna šola II Murska Sobota. Nosilki projekta, Anita 
Borovič in Polona Gujtman, sta na 11. posvetu Vodenje v izobraževanju, Kakovost v 
vzgoji in izobraževanju, povedali: »Smo prva šola v Sloveniji, ki je prejela certifikat 
kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Certifikat smo dobili od SIQ. S tem smo želeli 
vzpostaviti sistem kakovosti, ki zadeva področje komunikacije, notranje in zunanje, sam 
vzgojno-izobraževalni proces, vodenje in vodstvo zavoda, razvoj učiteljev in ostalih 
zaposlenih, sodelovanje učencev in staršev, proces nenehnega izboljšanja. Sam 
postopek pridobivanja certifikata je vnesel določene izboljšave, zlasti na področju 
ugotavljanja zadovoljstva vseh zainteresiranih. Nastal je dokument zavoda Poslovnik, ki 
zajema celoten sistem delovanja zavoda in se tudi spreminja ter dopolnjuje. Sistem 
kakovosti smo torej vzpostavili, sedaj pa ga je treba vzdrževati.« (ŠR 2007). 

2.3.3 Mreža učečih se šol 

Projekt Mreže učečih je projekt, ki poteka pod vodstvom Šole za ravnatelje (ŠR), že 
od leta 1998 (Gajgar in Požar Matijašič 2008, 11). V šoli naj bi sami sistematično 
vpeljali izboljšave, saj bi bilo nemogoče in nesmiselno pričakovati eno samo resnico o 
tem, kaj je pomembno za razvoj posamezne šole. Temeljni cilji vzpostavljanja mrež 
(Erčulj in Trunk-Širca 2000, 28) so tako: 

− razviti metodologijo mrež kot obliko stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
učiteljev; 

− spodbujati nenehne izboljšave v šolah (school improvement) in vzpostaviti 
nedvoumno povezavo med strokovnim in osebnostnim razvojem posameznika 
– učitelja – ter razvojem in uspešnostjo šole, v kateri dela; 

− spodbuditi sodelovalno klimo v šoli in med šolami, da bi laže in uspešnejše 
razvili in v praksi uvedli različne pobude (po načelu Ko šole prevzamejo 
pobudo); 

− spodbujati medsebojno/sodelovalno učenje – sistematično in sistemsko 
izmenjavo izkušenj in dobre prakse med šolami oziroma učitelji – in spodbuditi 
ter usposobiti šole, da lahko same najdejo razrešitev za svoje probleme; 

− spodbuditi šole k premisleku o lastnem delu in k dejavnemu odzivanju na 
priložnosti in probleme v šoli in njenem družbenem okolju, ki jih posamezni 
predpisi na lokalni ali državni ravni povzročijo v praksi, ter k predlaganju 
možnih sprememb/razrešitev. 
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Slika 2.5 Splet učinkov mreže 

 
Vir: Šobar 2000, 117.  

V zvezi z vsem dogajanjem na šoli se je treba sodelovalno dogovoriti, dogajanje 
osmisliti in voditi (Šobar 2000, 117). 

Izobraževanje v Mrežah I usmerja učitelje v poslanstvo in temeljne smotre šole. 
Učitelji/vzgojitelji na sodelovalen način opredelijo razvojne in tekoče prednostne 
naloge. V nadaljevanju opredelijo področje izboljšave, ki ga šola/vrtec tudi razrešuje v 
okviru tako imenovane »akcije izboljšave«. Udeleženci so v procesu izobraževanja 
aktivni, poleg vsebin jih predavatelji učijo tudi uporabe sodobnih metod dela, ki jim 
bodo koristila pri nadaljnjem delu s sodelavci in tudi pri delu z učenci ali otroki. Vrtci in 
šole, ki so vključeni v program, imajo v Mrežah I veliko priložnosti za sistematično in 
sistemsko izmenjavo izkušenj. Učijo se analizirati in kritično presojati situacije, ki se 
dogajajo v vsakodnevnem življenju šole in vrtca, prav tako pa se učijo odprto 
razreševati probleme in prevzemati pobude za spremembe, ki postajajo stalnica tudi v 
šolskem in vrtčevskem življenju. Šole in vrtci so se odločali za dokaj različna področja 
izboljšav, kot so npr. disciplina, delo z otroki, medsebojni odnosi med zaposlenimi, 
šolska pravila, sodelovanje s starši, odnos učiteljev do učencev, domače naloge, klima 
na šoli in ocenjevanje. Izobraževanje poteka na dveh ravneh organiziranosti: na ravni 
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razvojnih timov (zaključena skupina s po štirimi udeleženci iz 7–9 šol ali vrtcev) in na 
ravni šole/vrtca s celotnim učiteljskim/vzgojiteljskim zborom (ŠR 2007). 

Gajgar in Požar Matijašičeva (2008, 11) pravita, da se je skozi potek projekta 
izkazalo, da izobraževanje celotnih učiteljskih in vzgojiteljskih zborov bolj pripomore k 
dvigu kakovosti celotne šole ali vrtca kot zgolj izobraževanje posameznikov. Če se 
izobražuje ves učiteljski ali vzgojiteljski zbor, se posamezniki usmerijo v razmišljanje o 
poslanstvu svojega zavoda in skupaj prepoznajo področja, ki jih je treba v zavodu 
izboljšati. Zaradi uspešnih rezultatov je projekt prerasel v program, ki je del redne 
dejavnosti Šole za ravnatelje. V prvi fazi, ki je trajala od šolskega leta 2006/2007, so 
šole in vrtci sami izbrali področje izboljšave (disciplina, delo z otroki, odnosi med 
zaposlenimi, šolska pravila, sodelovanje s starši, odnos učiteljev do učencev, domače 
naloge, klima na šoli, ocenjevanje); v drugi fazi, ki se je začela s šolskim letom 
2007/2008, pa Šola za ravnatelje ponuja nabor različnih vsebin, med katerimi lahko šole 
in vrtci izbirajo (vodenje razreda, strategija za preprečevanja nasilja, razvijanje klime za 
uspešno delo, celostni pristop k državljanski vzgoji, izboljšave na področju uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije).  

Rezultati evalvacije programa Mreže učečih se šol kažejo, da bodo pridobljene 
veščine in spretnosti, ki so jih v okviru programa pridobili člani razvojnih timov, 
ravnatelji/-ce ter drugi strokovni delavci šol, lahko uporabili tudi pri načrtovanju, 
organizaciji in implementaciji preostalih projektov in dejavnosti, ki jih izvajajo šole. 
Primerjava odgovorov vseh treh skupin anketirancev v okviru tega dela evalvacije 
programa Mreže učečih se šol, je pokazala, da imajo pri nadaljnji uporabi medsebojnega 
mreženja šol kot ene od oblik sodelovalnega izobraževanja najpomembnejšo vlogo 
predstavniki vodstva šol (Koren in Sardoč 2007, 33). 

2.3.4 TQM – Total Quality Management/Management celovite kakovosti 

V ZDA je devet predstavnikov velikih ameriških korporacij skupaj s profesorji iz 
vodilnih univerz in z uglednimi svetovalci s področja kakovosti TQM definiralo takole 
(Verbič 1994, 33–34): »Celovito obvladovanje kakovosti je sistem upravljanja z 
ljudmi,10 ki si prizadeva za vedno večje zadovoljstvo strank ob čedalje nižjih realnih 
stroških. TQM je celovit sistemski pristop (ne posebno področje ali program) in sestavni 
del podjetniške strategije, ki deluje horizontalno na vseh funkcijah in sektorjih, 
vključuje vse zaposlene od vrha do dna in sega nazaj v verigo odjemalcev. Celovita 
kakovost poudarja izobraževanje in usposabljanje za nenehno spreminjanje kot ključ za 
uspeh organizacije.«  

                                                 
10 Namesto uporabe besede upravljanja (z ljudmi), predlagamo uporabo besede ravnanja (z 

ljudmi). 



Teoretična izhodišča  

26 

Definicije managementa celovite kakovosti ni mogoče enostavno postaviti, saj se ta 
razlikuje od kulture do kulture. Uvajanje modela TQM v organizacijo pomeni nov način 
razmišljanja in dela (Watt 2002, 34). 

V literaturi se s pojmom celovitega obvladovanja kakovosti najpogosteje 
povezujejo (Boaden 1997, 155): 

− usmerjenost na kupca s poudarkom na odnosu kupec-dobavitelj, pri čemer je 
mišljen tako notranji kot zunanji kupec; 

− zavezanost vsakega podjetja (ali druge organizacije) za izboljševanje 
kakovosti, še posebej pa izvršnega managementa; 

− usposabljanje in izobraževanje, ki se štejeta za investicijo; 
− vključenost vseh v podjetju (ali v organizaciji) za doseganje boljše kakovosti; 
− usmerjenost na delovne procese; 
− uporaba timov in timskega dela; 
− uporaba primernih tehnik in orodij, katerih učinkovitost se redno preverja; 
− snovanje ciljev in poročanje o njihovem doseganju na vseh področjih 

poslovanja; 
− nenehno izboljševanje kot temeljno načelo; 
− vključevanje načel kakovosti v zasnovo izdelkov in storitev; 
− spremembe v kulturi podjetja ali druge organizacije. 

Kljub splošni opredelitvi definicije managementa celovite kakovosti skušajo ta 
pristop – s ciljem izboljšanja poslovanja, v obliki raznih modelov in nagrad – 
promovirati v podjetjih (oziroma v organizacijah) številnih držav. V Evropi je European 
Foundation for Quality Management (EFQM) (Kern Pipan, Krebs in Leon 2006, 9) na 
izkušnjah teorije in prakse managementa celovite kakovosti razvila svoj model poslovne 
odličnosti, pri čemer je poslovna odličnost opredeljena kot izjemna ali izstopajoča 
praksa pri managementu organizacije in doseganju izidov, temelječih na osnovni 
politiki poslovne odličnosti. 

Temeljna načela poslovne odličnosti so opredeljena kot (Savič 2001, 12): 

− usmerjenost v rezultate (poslovna odličnost je odvisna od uravnoteženega 
zadovoljstva potreb vseh interesnih skupin v organizaciji, to je zaposlenih, 
kupcev, dobaviteljev, družbe in vseh, ki imajo finančni interes v organizaciji); 

− usmerjenost na kupca (kupec je končni arbiter kakovosti izdelkov ali storitev); 
− kupčeva lojalnost, vračanje in tržni delež (ki jih je najbolje optimizirati z jasno 

usmerjenostjo na potrebe obstoječih in novih kupcev); 
− vodenje in stalnost namere (obnašanje vršnega managementa – uprave – 

organizacije ustvarja jasno in enotno namero za doseganje ciljev organizacije); 
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− ravnanje s procesi in dejstvi (organizacija posluje učinkoviteje, ko so vse 
medsebojne aktivnosti razumljene in sistematično upravljane ter ko so 
odločitve vezane na tekoče operacije in na planirane izboljšave, narejene z 
uporabo relevantnih informacij, ki vključujejo interesne skupine za poslovanje 
organizacije); 

− razvoj in vključevanje zaposlenih (polni potencial vseh zaposlenih je najbolje 
viden z vidika razširjenih vrednosti poslovanja in kulture medsebojnega 
zaupanja in vključevanja vsakega zaposlenega); 

− nenehno usposabljanje, inoviranje in izboljševanje (lastnosti organizacije so 
maksimirane, ko temeljijo na managementu in deljenju znanja v okviru kulture 
nenehnega učenja, inovacij in izboljšav); 

− razvoj partnerstva (organizacija deluje uspešneje, ko ima obojestranske 
povezave, ki so grajene na zaupanju, izmenjavi znanja in integraciji s svojimi 
partnerji);  

− odgovornost do družbe (dolgoročni interes organizacije in njegovih zaposlenih 
se najbolje dosega z uporabo etičnega pristopa in doseganja pričakovanj 
zakonskih zahtev družbe kot celote). 

Management celovite kakovosti (TQM) je managersko orodje, ki s pristopom 
celovitega koncepta podpira neprestane izboljšave na strateški in na operativni ravni 
organiziranosti. S TQM se v organizaciji osredotočajo na zagotavljanje celovitega 
zadovoljstva tako notranjih kot zunanjih kupcev organizacije preko neprestanih 
izboljšav poslovnih sistemov in poslovnih procesov (Ho 1999, 30). 

TQM opredelimo podrobneje na osnovi štirih vidikov. 
Prvi vidik vključuje transcendentalni pristop (stanje odličnosti, ki se nanaša na 

dobro kakovost v primerjavi s slabo kakovostjo), produktni pristop (dejavniki, ki so 
merljivi in določajo višjo kakovost), uporabniški pristop (kakovost določi uporabnik), 
proizvodni pristop (objektivno merjenje natančnosti izvedenih aktivnosti s pomočjo 
testov) ter vrednostni pristop (vključuje ceno kot element, kakovost pa je odraz 
odličnosti po sprejemljivih cenah in stroških). 

Drugi vidik TQM opredelitve izhaja iz praks TQM-ja, kot so npr. ISO standardi, 
Ameriški standard za kakovost (Malcolm Baldridge National Quality Award, The 
international quality Study, EFQM itd.). 

Tretji vidik se nanaša na ključne »filozofije« kakovosti, ki so jih razvijali »guruji« 
(npr. Deming, Juran, Crosby, Feingenbaum, Ishikawa, Tauguchi idr.). 

Četrti vidik opredelitve TQM se nanaša na razvoj razmišljanja o kakovosti, ki 
predvideva prilagoditev v standardih, uporabi, stroških ter zahtevah kupcev. 
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Najbolj poznano orodje TQM-ja je Demingov krog NIPU (Načrtuj-Izvedi-Preveri-
Ukrepaj). Gre za sistematični postopek, v angleški literaturi pa se pogosto uporablja 
okrajšava PDCA (Plan-Do-Check-Act) Cycle. 

Pri uporabi v šoli je najbolje ne govoriti o managementu celovite kakovosti in 
namesto tega uporabiti filozofije ter jih poskusiti uvesti tam, kjer je to prikladno. To je 
tudi pristop, ki se ga poslužujemo v tem delu evropskega seminarja kakovosti, četudi 
obstaja namen »nekako« razložiti bistvo koncepta TQM – Managementa celovite 
kakovosti. Besede »celovitost« pomeni predvsem pristop, ki upošteva vse aspekte 
aktivnosti (npr. v šoli ne le razredne aktivnosti, ampak tudi podporne in vodstvene 
aktivnosti, ter kakovost prostorov in učnega materiala). Prav tako ne bi smela izboljšava 
temeljiti zgolj mnenjih ravnatelja in učiteljev, ampak tudi mnenjih učencev, družbe, šol 
ter podjetij, ki bodo rekrutirala učence v prihodnost. Iz »celovitega« prav tako sledi, da 
»management« ni zgolj del šole, ki bi morala biti odgovorna; namesto tega beseda 
»management« v konceptu pomeni, da bi moral biti pristop sistematičen, usmerjen 
pristop h nenehnemu izboljševanju področij, ki niso na ravni, na kateri bi morali biti. 
Tipično, kakorkoli, ohranjanje sistema v teku je naloga vodstva, med tem ko je ostalo 
osebje in učenci vir za izboljšanje potreb in zamisli. Končna »kakovost« pomeni, da bi 
organizacije (v našem primeru šola), nenehno izpolnjevale pričakovanja in zahteve vseh 
sodelujočih strani , da bi bili »dovolj dobri« na vseh področjih. Torej, kadarkoli so 
zahteve (okolje) in pričakovanja spremenijo, bi morala šola to opaziti in skladno s tem 
izvajati izboljšave. In tukaj je potreben »obvladovan« sistematičen pristop (Pečar 2007, 
65). 

2.3.5 SA8000 Model družbene odgovornosti 

SA8000 je prvi standard za presojanje družbene odgovornosti; temelji na strukturi 

standardov ISO9001/ISO14001 in konvencijah Mednarodne organizacije dela (ILO), 

Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in Konvenciji Združenih narodov o pravicah 

otroka. Načela mednarodnih instrumentov (MOD – Mednarodna organizacija dela; 

(angl. ILO), ki naj bi jih v podjetjih in drugih organizacijah upoštevali, so: 

− Konvenciji MOD 29 in 105 (Prisilno in obvezno delo), 
− Konvencija MOD 87 (Svoboda združevanja), 
− Konvencija MOD 98 (Pravica do kolektivnih pogajanj), 
− Konvenciji MOD 100 in 111 (Enako nagrajevanje delavk in delavcev za 

enakovredno delo; Diskriminacija), 
− Konvencija MOD 135 (Predstavniki delavcev), 
− Konvencija MOD 138 in Priporočilo 146 (Najnižja starost), 
− Konvencija MOD 155 in Priporočilo 164 (Poklicna varnost in zdravje), 
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− Konvencija MOD 159 (Poklicna rehabilitacija in zaposlovanje invalidne 
osebe), 

− Konvencija MOD 177 (Delo na domu), 
− Konvencija MOD 182 (Najhujše oblike dela otrok), 
− Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 
− Konvencija Združenja narodov o pravicah otroka, 
− Konvencija Združenih narodov za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk. 

Svetovno gledano, vključuje priznana certifikacija po standardu SA8000 razvoj in 
presojanje sistemov vodenja, ki zagotavljajo izvajanje družbeno sprejemljivih delovnih 
praks, s čimer prinašajo koristi celotni nabavni verigi. Specificira zahteve za družbeno 
odgovornost in tako organizaciji omogoča razvijanje in vzdrževanje politike in 
postopkov, s katerimi obvladuje tista vprašanja, ki jih lahko kontrolira ali lahko nanje 
vpliva, ter zainteresiranim strankam dokazuje, da so politike, postopki in praksa v 
skladu z zahtevami tega standarda. Slednje so splošno veljavne in se uporabljajo glede 
na geografski položaj, industrijski sektor in velikost organizacije (BV Consulto 2007). 

Sprejem standarda prinese organizaciji naslednje koristi (BV Consulto 2007):  

− izboljšanje odnosov z dobavitelji in kupci; 
− izboljšanje podobe blagovnih znamk in izboljšan ugled organizacije; 
− večjo lojalnost kupcev; 
− izboljšano konkurenčnost organizacije; 
− višjo produktivnost in višjo moralo zaposlenih. 

Kritiki standarda SA8000 pa menijo, da družbena odgovornost ne more biti 
omejena le na zaposlene, da lahko sistem certificiranja zavaja javnost ter da standard 
vsiljuje zahodne vrednote deželam v razvoju. V teh deželah je na primer otroško delo 
nekaj običajnega, saj ljudem pomaga preživeti. Prepoved otroškega dela v takih državah 
tako ne privede do boljše izobrazbe otrok, ampak predvsem do še večje revščine 
(Ercegovac 2003, 36).  

2.3.6 EFQM – Model odličnosti 

Model odličnosti EFQM je splošen in neobvezujoč okvir, ki temelji na 9 osnovnih 
merilih in 32 podmerilih. Pet od osnovnih meril spada v skupino tako imenovanih 
»dejavnikov« in štiri merila v skupino »rezultatov«. Dejavniki v bistvu predstavljajo 
dejavnosti, ki jih izvaja organizacija, »rezultat« pa predstavljajo dosežke organizacije. 
»Rezultati« so posledica »dejavnikov« (Marolt in Gomišček 2005, 528). 

Vsebinsko gledano Model odličnosti EFQM izvira iz koncepta celovitega 
obvladovanja kakovosti, ki predstavlja pot do poslovne odličnosti. Temelji na 
predpostavki, da so procesi sredstvo, s katerimi organizacije razvijajo, obvladujejo in 
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sproščajo sposobnosti svojih zaposlenih, da bi dosegle zastavljene cilje (Rejc 2001, 
154–155). Model pomeni pravo izbiro za uvajanje poslovne odličnosti ter hkrati 
omogoča medorganizacijsko primerljivost v slovenskem in svetovnem prostoru (Kern 
Pipan in Leon 2002, 52–55). 

Modeli so shematične poenostavitve, ki poskušajo ponazarjati dejansko stanje in 
niso nikoli popolnoma kompletni. Vedno mora biti popolnoma jasno, kakšni so nameni 
modela oziroma čemu le-ta služi (Jonker 2000, 55). 

Slika 2.6 Shematski prikaz Modela odličnosti EFQM  

 
Vir: Marolt in Gomišček 2005, 528. 

Model odličnosti EFQM je splošen in neobvezujoč okvir vrednotenja že dosežene 
odličnosti v delovanju ter usmerjanja naporov nadaljnjega delovanja. Temelji na devetih 
vsebinskih področjih ali merilih. Pet od njih predstavlja »dejavnike« štirje pa 
»rezultate«. Poenostavljeno povedano nam dejavniki povedo, kako šola deluje; rezultati 
pa, kaj šola dosega (Ažman idr. 2008, 18). 

Model se lahko v šoli uporablja na različne načine, npr. kot: 

− okvir s pomočjo katerega šola vzpostavi ustrezen model upravljanja;  
− okvir s pomočjo katerega šola oblikuje vizijo in postavi strateške cilje na 

dosegljiv, merljiv način; 
− okvir, s pomočjo katerega šola identificira in razume sistemsko naravo dela, 

ključne povezave in vzročno posledične zveze; 
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− orodje za samoocenjevanje, ko z merjenjem zaposleni ugotavljajo, kako daleč 
so prišli na poti k odličnosti; pomaga jim razumeti, kje so vrzeli, in jim nakaže 
rešitve; 

− način primerjanja (benchmarking) z drugimi šolami; 
− vodilo za identifikacijo močnih področij in področij potrebnih izboljšav; 
− podlaga za skupni jezik in način razmišljanja o šoli, ki ga delijo vsi zaposleni; 
− strukturo za sistem upravljanja šole. 

Možna nevarnost uporabe modela v šoli tiči v tem, da bi šola skušala svoje 
delovanje prilagoditi modelu in zunanji oceni odličnosti, namesto da bi model uporabila 
v skladu s svojimi potrebami in značilnostmi (Ažman idr. 2008, 22). 

2.4 Osnovnošolsko izobraževanje: vloga in pomen 

Šolanje je človeški proces, povezan z rastjo, spremembami in razvojem, kar 
pomeni, da se vsi procesi nanašajo na misli, občutke, izkušnje in obnašanje ljudi. Šole 
kot organizacije so na splošno obravnavane na dva načina: prvi se nanaša na njene 
naloge v izobraževanju in vajah, drugi pa se nanaša na normativne sisteme, v katerih 
šole večinoma delujejo in ki hkrati omejujejo njeno svobodo delovanja (Marcikoniene 
2007, 21). Osnovna funkcija šole kot stalnega 'delovnega telesa' družbe pa je 
stabilizacija in varovanje enotnih in vseh dostopnih kriterijev uveljavljanja 
najrazličnejših oblik samoaktualizacije (Turk Dodič 2004, 16). 

Slika 2.7 Nekatere temeljne značilnosti vzgoje in izobraževanja 

 
Vir: Jereb 1998, 15. 
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Brez vzgoje in izobraževanja človek ne bi mogel spoznati in uresničiti možnosti 
svojega razvoja. Proces vzgoje in izobraževanja pomaga posamezniku spoznati in 
zavedati se lastnih potreb, pomaga pa mu tudi pri iskanju ustreznih načinov, oblik in 
sredstev za njihovo zadovoljevanje. S pomočjo vzgoje in izobraževanja posameznik 
razvija stvaren, kritičen odnos do okolja, spoznava zakonitosti razvoja družbe, kar mu 
omogoči socializacijo, vključitev v družbo. Človekova osebnost se ne more razviti zunaj 
družbe ter brez vzgoje in izobraževanja. Odnos razvoja osebnosti ter vzgoje in 
izobraževanja je nujen, neizogiben, vzročno posledičen, stalen in zakonit; v tem je tudi 
osebnostno bistvo vzgoje in izobraževanja (Jereb 1998, 14). 

Barbier Saint-Hilaire (2002, 9) pravi, da je cilj šolanja vedno dvovrsten – 
kolektiven in individualen. S kolektivnega gledišča se pričakuje, da bo šolanje 
posameznika oblikovalo v dobrega državljana, tj. osebo, ki koristi družbi in zavzeto 
izpolnjuje državljanske dolžnosti ter harmonično sobiva z drugimi člani skupnosti. Z 
individualnega gledišča pa je od šolanja moč pričakovati, da bo posamezniku oblikovalo 
krepko in zdravo telo, mu pomagalo doseči samoobvladovanje in oblikovati značaj ter 
mu dalo možnost, da odkrije in skladno razvija svoje sposobnosti. 

2.5 Kakovost(i) v izobraževanju 

Številni strokovnjaki in raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučevanjem kakovosti, 
menijo, da kakovosti ni mogoče definirati enovito. Vsekakor je temu moč pritrditi, saj v 
naši družbi nastopajo številni izdelki in storitve, ki si med seboj niso enaki niti nimajo 
skupnih lastnosti. Lahko pa smo si enotni, da kakovost na današnjem tržišču predstavlja 
konkurenčno prednost in nujnost. Tako si v 21. stoletju ne moremo več predstavljati 
organizacij (gospodarskih družb, javnih in zasebnih zavodov itd.), ki si ne bi 
prizadevale za nenehno povečevanje kakovosti svojih izdelkov in storitev. Da pa težnja 
po večji kakovosti ne bi bila zgolj »modni trend«, jo je treba sistematično načrtovati, 
izvajati, kontrolirati in izvajati ukrepe tako za njeno povečanje kot tudi za odpravljanje 
ugotovljenih pomanjkljivosti. Pot do zagotovitve kakovosti v organizaciji vsekakor ni 
enostavna in pelje skozi procese managementa ter prakso. 

Nenehne in hitre spremembe na vseh področjih zahtevajo spreminjanje dela tudi v 
vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Danes organizacije več ne potrebujejo ljudi s 
specifičnimi znanji in spretnostmi, temveč ustvarjalne in prilagodljive ljudi, ki lahko 
svoje spretnosti prilagodijo spreminjajočim se zahtevam dela. Poleg tega je pomembno 
timsko delo in pripravljenost na vseživljenjsko učenje. Razvoj želenih lastnosti pa naj bi 
se začel že v osnovni in srednji šoli. Za doseganje teh ciljev in zagotavljanje razvoja 
učencev in dijakov je potrebno nenehno spreminjanje in izboljševanje načinov učenja, 
poučevanja in delovanja vzgojno-izobraževalnih organizacij ter povečevanje 
prizadevanja za zagotavljanje kakovosti storitev vzgojno-izobraževalnega procesa 
(Cankar-Setnikar 2007, ix).  
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Prizadevanja za večjo uspešnost in kakovost dela organizacij so se s področja 
pridobitnih organizacij prenesle tudi na vzgojo in izobraževanje. Razlogi za to niso 
zgolj v željah in potrebah vzgojno-izobraževalnih organizacij po lastnem razvoju in 
izboljšanju dela, temveč so vse bolj pogosto tudi odziv na pritiske in izzive okolja, v 
katerem delujejo. Vzgojno-izobraževalne organizacije dokazujejo kakovost svojega dela 
ustanoviteljem, staršem in družbenem okolju. Pri izbiri pristopov za izboljšanje dela 
lahko izbirajo med že razvitimi modeli, ki jih ustrezno prilagodijo svojim potrebam, 
zahtevam in ciljem, lahko pa razvijejo tudi lastni pristop (Vaupot Roncelli in Trunk 
Širca 2001, 9). 

Tudi kakovost v izobraževalni dejavnosti je težko natančno opredeliti, zato pojem 
»kakovosti« v izobraževanju in izobraževalnih dejavnostih pojmujemo na zelo različne 
načine. Termin »kakovost izobraževanja« tako ljudje pojmujemo: kot odnos med 
učencem in učiteljem; kot kadrovski vidik kakovosti (pedagoško-andragoška in 
strokovna usposobljenost izvajalcev izobraževanja); kot vidik opremljenosti z 
didaktičnimi pripomočki; kot usposobljenost absolventov izobraževanja za delo oziroma 
za nadaljnje izobraževanje; kot način učiteljeve priprave na izobraževanje; kot način 
motiviranja za izobraževanje ipd. Nesporno pa je, da kakovost v izobraževanju 
zagotavljajo predvsem ljudje (Ferjan 1999, 141–142). 

Hopkins (2007) trdi, da bi pomen dobre šole lahko opisali, vendar pa pri tem pojem 
kakovosti največkrat ostane nedorečen. Avtor opravičilo išče v tem, da je kakovost v 
šoli težko merljiva, zato jo je tudi težko opredeliti. Najbrž to še posebej velja za države 
z močno pozitivistično tradicijo, kjer pravzaprav šteje le tisto, kar se da zmeriti s 
količinskim metrom. 

Lipužič pa trdi, da je za kakovost bistveno znanje: ustvarjanje (raziskovanje) ter 
prenos v proces življenja, dela, odločanja (izobraževanje). Če smo doslej upali, da bodo 
odločujoči spoznali pomen izobraževanja za razvoj, moramo zdaj terjati njihovo 
zavedanje, da gre za vprašanje biti ali ne biti. Pojem kakovosti vključuje kriterije tako 
za materialne dobrine kot za odnose med ljudmi. Za materialni razvoj je treba 
uresničevati dosežke iz naravoslovnih znanosti in tehnologij, za razvoj družbenih 
odnosov pa dosežke iz družboslovnih in humanističnih znanosti. Izobraževanje, ki 
prenaša te dosežke v življenje, naj bi temeljilo na načelih, da ti dosežki delujejo (Vaupot 
Roncelli in Trunk Širca 2001, 9). 

Obstaja več pristopov obravnavanja termina kakovosti v izobraževanju (oziroma 
izobraževalnih ustanovah), vsi pa so v katerem od pogledov problematični in 
izpostavljeni vrsti interpretacij. West-Burnham (1997 v Trunk Širca 2000, 114) tako 
npr. razpravlja o treh pristopih: 

− ugotavljanje dejavnikov oziroma značilnosti učinkovite in uspešne šole, 
− vzpostavljaje pristopa nenehnih izboljšav, 
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− gibanje za odlično in kakovostno šolo. 

2.5.1 Kakovost v osnovnošolskem splošnem izobraževanju 

Ne glede na to, ali govorimo o šoli kot enoti ali šoli kot sistemu javnega šolstva, 
najdemo v zgodovini pedagogike težnjo, da bi učenje in poučevanje glede na 
zastavljene cilje naredili čim boljše oziroma učinkovitejše (Trnavčevič 2000, 11–26). 
Grom-Zupančeva navaja nujna pogoja za kakovostno šolo – to sta trden cilj in privolitev 
vseh zaposlenih k nenehnemu izboljševanju lastnega dela (Zupanc Grom 2000, 26). 

Pristop nenehnega izboljševanja dela izhaja iz novega pogleda na proces 
spreminjanja prakse. Ukvarja se s konkretnimi majhnimi koraki, ki vodijo k izboljšanju 
dela in učinkov na učenje učencev po programu šole, in z učinkovitostjo/uspešnostjo 
šole kot celote. Temelji na paradigmi nenehnega izboljševanja dela, ki ga sprožijo 
pobude učiteljev (ali učencev). Zaposleni nimajo občutka, da delajo nekaj zato, ker jim 
je to nekdo – lahko tudi z argumenti, da je tako bolje delati – določil, temveč sami 
ugotavljajo, kaj bi bilo najbolje; to v praksi tudi izpeljejo. Cilji, ki jih udejanjajo, 
nikakor ne smejo biti vsiljeni »od zunaj«, temveč morajo nastajati v procesu intenzivne 
komunikacije v šoli sami. Vsi procesi, ki potekajo v šoli, so pomembni samo v 
kontekstu vplivanja na učinek učenja učencev po programu šole (Trnavčevič 2000, 55).  

Marketinška kultura šole, ki se kaže v kakovosti dela, zadovoljstvu učencev, staršev 
in učiteljev, v medsebojnih odnosih, konkurenčnosti, organiziranosti, interni 
komunikaciji in inovativnosti, lahko pomembno vpliva na preprečevanje aktualnih 
problemov v šoli, kamor zagotovo sodijo tudi različne oblike nasilja, izostajanje od 
pouka, nemotiviranost učencev, osip ipd., hkrati pa povečuje identifikacijo učiteljev in 
učencev s šolo in krepi položaj šole v lokalnem okolju (Logaj idr. 2006, 5). 

Za doseganje kakovosti v vzgoji in izobraževanju je pomembno prizadevanje za 
razvoj učencev. Razvoj učencev pa je lahko odvisen od značilnosti posamezne šole. 
Velik vpliv na dosežke učencev imajo: kultura šole, način poučevanja in razvoj učiteljev 
in šole (Hargreaves, Hopkins 2001, 113-119).  

Če se torej hočemo gibati k učinkovitejšemu šolstvu, to dosežemo s spodbujanjem 
večje učinkovitosti šol. Če pa hočemo podpirati razvoj boljše učinkovitosti šol, ga lahko 
le s spodbujanjem večje učinkovitosti razredov (Townsend 2008, 16). 

Erčuljeva (1999) pravi, da je uspešnost šol namreč v veliki meri odvisna od 
uspešnega dela v razredu.  

V javnosti namreč velja prepričanje, da je dober učitelj tisti, ki zna obvladovati 
učence oziroma ki zna v svoje razredu vzpostaviti red, raziskave pa kažejo nedvomno 
povezavo med vodenjem razreda in uspešnim učenjem učencev (Erčulj 2008, 7). 

Erčuljeva (2008, 10) pravi, da so temeljne vsebine vodenja razreda naslednje: 

− načrtovanje in izvedba učne ure, 



Teoretična izhodišča  

35 

− metode dela z učenci (sodelovalno učenje ipd.), 
− ustvarjanje pozitivne klime, 
− odnosi med učitelji in učenci, 
− oblikovanje pravil, vzdrževanje discipline, 
− reševanje konfliktov. 

Brown idr. (2001) pravijo, da je za povečanje učinkovitosti učenčevega znanja to 
moč doseči skozi naslednje aktivnosti (Brown idr. 2001, 19): 

− Načrtujte in pripravite se za jasno in strukturirano učno uro.  
− Učencem pojasnite svoja pričakovanja za vsako posamezno učno uro.  
− Cilji naj bodo kar se da diferencirani, skladni s sposobnostmi učencev in z 

njihovimi predhodnimi izkušnjami.  
− Prepričajte se, da ura poteka ob ustreznem času in da je tempo dela ustrezen.  
− Učenci naj bodo aktivni.  
− Učencem omogočite vizualen vpogled v njihov napredek.  
− Cilje postavljajte na osnovi predhodnih dosežkov.  
− Zapomnite si, da učenci različnih spolov potrebujejo različno obravnavo. 
− Domače naloge so sestavni del učnega načrta. 
− Z učnim načrtom vzpodbujajte razvoj bralnih in pisalnih veščin. 
− Preverjanje znanja naj bo povezano z učenjem. 
− V razredu gojite kult uspešnosti. 

Cowleyeva (2007), meni da mora učitelj biti »gospodar« svojih učilnic. Čeprav so 
učenci v njih vselej dobrodošli, je to prostor, čigar usoda mora biti trdno v vaših rokah. 
Nadzor nad prostorom vam bo pomagal učinkovito obvladovati vedenje in učenje. Z 
njim ohranite tudi umirjeno razpoloženje, posebej kadar se učenci veliko premikajo po 
prostoru. Avtorica navaja naslednje predloge, in aktivnosti za učinkovito uporabo 
prostora (Cowley 2007, 21): 

− Obvladovanje prostora najbolje pokaže tako, da učence, ki vanj vstopajo, 
pričaka pri vratih. Tam jih lahko tudi pozdravite, opazite morebitne 
pomanjkljivosti (na primer neprimerno obutev) in jih usmerite na njihova 
mesta. 

− Med razlago se prosto sprehajajte po razredu. Presodite ali ne bi bilo mogoče 
dela učne ure podati iz zadnjega dela učilnice. Takrat učence pripravite do tega, 
da sledijo vašemu glasu, ne da bi se obračali ali ozirali nazaj. Po učilnici se 
sprehajajte premišljeno, saj brezciljno tavanje izraža negotovost in nizko 
samozavest. 
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− Ko se učenci spopadajo z nalogo, ki ste jim jo zadali, se pomikajte po prostoru 
in se posvetite čim več posameznikom. Nekateri se skrivajo na težje dostopnih 
mestih, ker so v zadregi z nalogo ali pa imajo kaj za bregom. Skušajte 
upoštevati pravilo, da se mora učitelj med vsako učno uro dotakniti vseh štirih 
sten.  

− Postavite zelo jasna pravila, kdaj in kako se lahko učenci premikajo po razredu. 
Preden zapustijo svoj prostor, naj vas z dvigom roke vprašajo za dovoljenje. 
Šele ko pristanete, lahko vstanejo. 

− Opazujte se in ugotovite, ali ste nagnjeni k poučevanju učencev na svoji 
dominantni, tj. na desni strani učilnice, če ste desničar. Zaradi te nagonske in 
nezavedne navade včasih nehote prezremo učence na drugi strani učilnice. 

− Pouk lahko popestrimo s poučevanjem na različnih višinah. Počepnite ob 
učencu, ki mu želite pomagati ali ga morate krotiti. Odvisno od vašega 
učiteljskega sloga lahko poučujete celo tako, da stojite na stolu in s tem 
učencem ponudite »svež pogled« na učno snov.  

Menimo da lahko iz zgoraj navedenih predlogov in aktivnosti, zaključimo z 
naslednjo mislijo: če učitelj ni sposoben obvladovati razred, so vse ostale njegove 
spretnosti zaman (Erčulj 2008, 7). 

2.5.2 Smernice razvoja kakovosti osnovnošolskega splošnega izobraževanja v 
Republiki Sloveniji 

Razprave o kakovosti v vzgoji in izobraževanju dobivajo vse širše razsežnosti, zato 
je še vedno in zopet aktualno vprašanje, kako v sistemu vzgoje in izobraževanja 
kakovost ugotavljati, zagotavljati in izboljševati (Zavrl, Kiauta in Loncner 2007, 52). 
Eno izmed znanih, potrjenih in preizkušenih načel, ki naj bi določalo spreminjevalne 
posege v šolske sisteme, pravi, da kakršne koli spremembe znotraj šolskega sistema ne 
bodo uspešne, če ne bodo usklajene z družbenimi spremembami (Štrajn 2004, 42). Šola 
21. stoletja ne more biti več klasičen model proizvodnega specializiranega 
izobraževanja. Nov način proizvajanja zahteva fleksibilno specializacijo, ki poudarja 
pomen novih medpredmetnih znanj in veščin, sposobnost ustvarjalnega mišljenja ter 
sposobnost uporabe naučenega v različnih kontekstih oziroma situacijah. Vsi navedeni 
družbeni procesi vplivajo na oblikovanje kurikula za 21. stoletje, in sicer v kombinaciji 
med fleksibilnostjo in koherentnostjo. Treba bo rekonceptualizirati način pojmovanja in 
organiziranja vzgojno-izobraževalnega procesa, ga povezati z zahtevami sodobne 
družbe in hkrati ohraniti specifičnost naše družbe (Zver 2006, XIII). V mnogih državah, 
ki so se razvoja kakovosti lotile že pred slabimi desetimi leti (npr. Nizozemska) oziroma 
že pred več kot desetimi leti (npr. Škotska), na eni strani ugotavljajo, da gre za 
dolgotrajen in zapleten proces, na drugi pa ugotavljajo, da druge izbire, kot je npr. 
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razvijanje avtonomije in odgovornosti šol na podlagi različnih oblik samoevalvacije in 
zunanjega preverjanja kakovosti, pravzaprav ni. Enako kažejo dokumenti Evropske 
unije, podobni procesi pa se odvijajo tudi na drugih celinah. Slovenska stvarnost na tem 
področju kaže na veliko zanimanja in na precejšnje izkušnje. Za naslednja leta pa se v 
Sloveniji načrtuje več sodelovanja med šolami in drugimi akterji tega področja, sledilo 
naj bi še več dialoga in izobraževanja, več naj bi bilo tudi mednarodnega sodelovanja, 
postavili pa naj bi tudi odprt, a učinkovit sistem razvoja in spremljanja kakovosti 
(Tratnik 2007, 22). Koren (2006, 22) pa pravi, da se šole v skoraj vseh predelih 
razvitega sveta v imenu prestrukturiranja soočajo z izzivi, kot so npr. spremembe 
vodstvene strukture, odprtje in dopustitev večjega vpliva skupnosti, šole naj bi postale 
odgovornejše, jasno naj bi določevale standarde za vsebino in izvajanje politike, uvedle 
naj bi ustrezne spremembe v pristopih k poučevanju in učenju. Vsesplošno 
prestrukturiranje šolstva je posledica istočasnega pojavljanja različnih teženj, kot so 
gospodarstvo, varčevanje, neokonservativne ideologije in globalizacija trga. 

Ob koncu velja omeniti, priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta Evrope z dne 
12. februarja 2001, katere dokument priporoča državam članicam Evropske unije da: v 
okviru svojega ekonomskega, socialnega in kulturnega konteksta podprejo 
izpopolnjevanje evalvacije kakovosti v šolah (Musek Lešnik in Bergant 2001, 25–26): 

1. S podpiranjem, in kjer je primerno, z razvijanjem transparentnih sistemov 
evalvacije kakovosti s cilji, da: 
− zaščitijo kakovost šolskega izobraževanja kot osnovo za vseživljensko 

učenje, 
− spodbujajo šolsko samoevalvacijo kot metodo za ustvarjanje učečih se in 

kakovostnih šol v okviru, ki zagotavlja ravnotežje med samoevalvacijo in 
zunanjo evalvacijo, 

− uporabijo tehnike, katerih cilj je izboljšati kakovost, da bi zagotovile 
uspešnejše prilagajanje zahtevam sveta, ki se hitro spreminja, 

− opredelijo smisel in pogoje za samoevalvacijo z drugimi oblikami 
regulative, 

− razvijajo zunanjo evalvacijo, da bi zagotovili metodološko podporo za 
samoevalvacijo v šolah in s pomočjo zunanje ocene stanja šole spudbodile 
proces trajnega vpeljevanja izboljšav. 

2. S spodbujanjem in podpiranjem, kjer je primerno, in z vključevanjem vseh 
vpletenih oseb, tudi učiteljev, učencev, vodstva, staršev in strokovnjakov v 
procese zunanje evalvacije in samoevalvacije v šolah razvijajo občutek 
soodgovornosti za izboljšave v šolah. 

3. Podpirajo izobraževanje za upravljanje in uporabo samoevalvacijskih 
inštrumentov z naslednjimi cilji: 
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− da bi šolska samoevalvacija postala učinkovit inštrument za krepitev 
sposobnosti šole, da bi odpravila šibkosti, 

− da bi zagotovili učinkovito širjenje zgledov dobre prakse in novih 
inštrumentov za samoevalvacijo. 

Gajgar in Požar Matijašič (2008, 10) pravita, da so mednarodne raziskave že pred 
časom pokazale, kako pomemben dejavnik je samoevalvacija pri dvigu in ohranjanju 
kakovosti dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Za zagotavljanje in ugotavljanje 
kakovosti s samoevalvacijo v vrtcih in šolah je odgovoren ravnatelj. Njegova naloga je 
tudi priprava letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, ki ga mora potrditi 
svet zavoda.  

Tako menimo, da je proces evalvacije in samoevalvacije, ena izmed gonilnih 
smernic razvoja kakovosti v osnovnih šolah, saj je v slovenskih šolah »stalnica«, prav 
tako pa ne predstavlja večjih finančnih zalogajev za vzgojno-izobraževalne organizacije. 
Kot pomembno dejstvo k trajnejšemu uspehu projekta se nam zdi strokovna zaslomba 
Šole za ravnatelje, katera v okviru razvijanja in uvedbe nacionalnega sistema kakovosti 
v vzgoji in izobraževanju (2008-2014) usposablja ravnatelje in druge strokovne delavce 
za samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo, s čimer želi (ŠR 2009):  

− prispevati k večji učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja ter h 
krepitvi možnosti posameznika v sistemu izobraževanja, 

− razviti trajnostni sistema usposabljanja evalvatorjev na nivoju VIZ in 
nacionalnem nivoju, 

− opolnomočiti udeležence usposabljanja in oblikovati evalvacijsko kulturo na 
celotnem področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, 

− spodbuditi obveščanje o kakovosti vzgoje in izobraževanja in sodelovanje s 
strokovnimi in drugimi zainteresiranimi javnostmi upoštevati do sedaj razvite 
pristope usposabljanja evalvatorjev v Sloveniji in tujini. 

− spodbujati proces evalvacije in uporabe podatkov za uvajanje sprememb in 
izboljšav. 

2.6 Vodenje, šolska praksa in ravnateljeve naloge 

Ena najpomembnejših skrbi vodilnih delavcev naj bi bila ureditev razmerja s 
sodelavci, to je s tistimi, ki jih vodijo in usmerjajo; vodilni delavci so tiste osebe, v 
katerih sodelavec vidi organizacijo. Le vodja je lahko tisti, ki more pomagati sodelavcu 
poistovetiti se z delom (Vujoševič 1996, 24). Tavčar in Možina (1991, 58) pravita, da 
je, ko govorimo o učinkovitosti delovne skupine, vodenje zelo pomembno. Ne zadošča 
namreč le en način vodenja. Uspešen je tisti vodja, ki upošteva razsežnosti delovnih 
situacij in članov, s katerimi sodeluje. Vodja, ki vodi svojo skupino na podlagi groženj, 
kazni, strahu ipd., je najpogosteje človek, ki se boji soočenja. Tudi nekdo, ki je 
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prekomerno ljubezniv ne naredi veliko. Brez dvoma je tako vodenje eden od 
najpomembnejših in najbolj zapletenih procesov v vsaki organizaciji; zato je že precej 
časa predmet zanimanja različnih strok. Ker sta vzgoja in izobraževanje pomembna 
strukturna segmenta vsake države, je vse živahnejši interes za dobro in učinkovito 
delovanje šolskega sistema toliko bolj razumljiv. Prav zato se vse bolj zavedamo, kako 
pomembno je vodenje sleherne šole za uresničevanje zastavljenih smernic, smotrov, 
vizije in ciljev. 

Ravnatelji slovenskih šol se nujno srečujejo s temi pojmi, saj so hkrati v vlogi vodje 
in managerja. Ko razmišljamo o vlogi in položaju slovenskega ravnatelja in se 
sprašujemo, katerim avtorjem pritrditi glede ločevanja oziroma povezovanja vloge 
vodje in funkcije poslovodnega organa, se nam vsiljuje misel, da bi bilo treba 
natančneje definirati nekatere postavke. V praksi bi ravnatelj v Sloveniji namreč moral 
biti ne le manager in vodja, temveč tudi pravnik, spoznati bi se na naročila malih in 
velikih vrednosti, moral bi znati presojati o kakovosti izvedbenih del ob sanacijah, biti 
hkrati tudi psiholog, pedagog itd. Morda se motimo, a za razumevanje in priznavanje 
ravnateljeve vloge v slovenskem šolskem sistemu bi bilo primerno in tudi treba 
ravnateljevo vlogo postaviti v zgoraj opisani kontekst. Slovenski ravnatelji nosijo 
pretežko breme, za katerega se niso posebej usposabljali oziroma izobraževali. Nekaj 
vedenj in znanj so lahko sicer pridobili v Šoli za ravnatelje, ob hitrih spremembah 
današnjega časa pa bi bilo treba narediti še kaj več v tej smeri. Prepričani smo, da bi za 
ravnatelje prav lahko veljala ugotovitev, ki sta jo zapisala Hallova in Southworth (1997 
v Fidler, Russel in Simkins 1998, 144): »Seznam nalog pri vodenju šol je danes 
zastrašujoč.«  

Da je to res, se lahko prepričamo že ob tem, da pogledamo, kaj ravnatelju kot 
pedagoškemu vodji nalaga 49. člen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI); naloge so naštete v kar 21-ih alinejah, pri čemer se v zadnji 
skriva še obilica »poslovodnega dela«, saj je med drugim zapisano: »(…) opravlja druge 
naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi« (glej ZOFVI 1996, ZOFVI 2000, ZOFVI 
2001). Naloge in vlogi ravnatelja kot pedagoškega in managerskega vodje se torej zelo 
prepletajo. 

V tem smislu bi torej ravnatelj moral dodatno poznati še določila približno 30-ih 
zakonov in velikega števila izvršilnih predpisov v obliki sklepov, odredb, pravilnikov 
ipd. Menimo, da slovenskemu ravnatelju zakonodaja zaenkrat ne omogoča, da bi bil pri 
svojem delu predvsem »strokovnjak za izobraževanje«. Obenem pa je težko tudi »pravi 
manager«. Vse manj ima namreč časa za spremljanje pedagoškega dela ter vodenje 
pedagoške dokumentacije. Vedno bolj mu/ji zmanjkuje tudi časa za komunikacijo, za 
pogovore z učenci in učitelji, kar je gotovo ena od primarnih sestavin dela z ljudmi. 
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Do podobnih ugotovitev pridemo tudi ob pregledu dela v skupinah v okviru študija 
podiplomskega študijskega programa Management v izobraževanju na Visoki šoli za 
management v Kopru (1999/2000–2000/2001) (FM 2008):  

− Ravnatelj je preobremenjen in odgovoren pravzaprav za vse. Vse manj časa 
ima za sodelavce. 

− V učno-vzgojnem procesu so najpomembnejši učenci, učitelji so nosilci tega 
procesa, ravnatelj pa naj bi upošteval tako učence kot učitelje (kar zahteva čas).  

− Strokovna avtonomija učiteljev je nujna, ravnatelj naj bi spremljal njihovo 
delo, vlagal pa naj bi tudi v lastni (strokovni) razvoj (kar zahteva čas). 

− Ravnatelj ima premalo znanj in spretnosti za ravnanje z ljudmi. Kako in kdaj 
naj jih pridobi? 

Ravnateljevih nalog, obveznosti in dolžnosti je iz leta v leto več. Ravnatelj se 
velikokrat več časa ukvarja z organizacijskimi zadevami kot pa z udeleženci vzgojno-
izobraževalnega procesa, to je z ljudmi (Žula 2005, 16). 

Nedvomno je res, kar pravita Everard in Morris (1996, 10): »Čeprav je ravnatelj še 
vedno pedagoški vodja, je moral prevzeti dobršen del nalog direktorja, takih, kot so v 
drugih organizacijah.« Mislimo, da njuna trditev ne velja samo za ravnatelje v Angliji, 
marveč tudi za slovenske šole. Avtorja nadaljujeta: »To vključuje medosebne vloge, kot 
so predstavnik organizacije, vodja, motivator, nadzornik, povezovalec in reševalec 
problemov. Tu so še informacijske vloge (…) ter odločevalne vloge (…).« (ibid.) 
Ravnateljeva vloga danes je res kompleksna in brez dvoma ravnatelj ne more biti samo 
manager ali vodja, niti ne more voditi šole na preživeli avtoritaren način. Svoj stil 
vodenja bi moral znati prilagoditi razmeram, da bo »njegova« šola uspešno in 
učinkovito dosegala zastavljene cilje. 

Že ob pregledu zakonsko določenih nalog ugotovimo, da so ravnatelji slovenskih 
osnovnih šol hkrati v dveh ali v več vlogah; pri tem sta najpomembnejši vlogi ravnatelja 
kot pedagoškega vodje ter poslovodnega organa šole oziroma javnega vrtca, kot je 
definirano tudi v Zakonu o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju 
(ZOFVI). V skladu z omenjenim zakonom ravnatelj opravlja naslednje naloge (ZOFVI):  

− organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,  
− pripravlja programe razvoja vrtca oziroma šole,  
− pripravlja predloge letnega delovnega načrta in je hkrati odgovoren za njegovo 

izvedbo,  
− odgovoren je za uresničevanje pravic otrok, pravic in dolžnosti učencev, 

vajencev, dijakov, študentov višje šole in odraslih,  
− vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,  
− oblikuje predloge nadstandardnih programov,  
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− spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,  
− organizira mentorstvo za pripravnike,  
− prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, 

spremlja njihovo delo in jim svetuje,  
− predlaga napredovanje strokovnih delavcev,  
− odloča o napredovanju delavcev v višje plačilne razrede,  
− spremlja delo svetovalne službe,  
− skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge 

oblike sodelovanja),  
− obvešča starše o delu vrtca oziroma šole, o spremembah pravic in obveznosti 

učencev, vajencev in dijakov,  
− spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter 

študentov višje šole,  
− odloča o vzgojnih ukrepih,  
− zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,  
− zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,  
− odloča o sistemizaciji delovnih mest,  
− odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,  
− skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo ter opravlja druge naloge 

v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

Erčuljeva (2001), govori o transformacijskem vodenju ravnatelja in navaja osem 
razsežnosti (Erčulj 2001, 88–90): 

1. Ravnatelj oblikuje vizijo. To seveda ne pomeni, da jo oblikuje sam, ampak da 
zna in želi poiskati nove priložnosti, nato pa skupaj s sodelavci oblikuje tako 
vizijo šole, ki navdihuje in spodbuja posameznike in skupine. 

2. Ravnatelj spodbuja sprejemanje skupnih ciljev. Gre za proces sodelovanja in 
soodločanja o dolgoročnih in kratkoročnih ciljih, prednostnih nalogah in 
strategijah za doseganje le teh. 

3. Ravnateljeva pričakovanja so visoka, od svojih sodelavcev zahteva strokovnost 
in visoko kakovost dela. Zato jih mora spodbujati k ustvarjalnosti, k uvajanju 
novih, sodobnih metod in oblik poučevanja – seveda pa jih mora poznati tudi 
sam. 

4. Ravnatelj vodi z zgledom. Izražati mora pozitivne vrednote in obvladati 
socialne spretnosti. Pozna naj delo vseh sodelavcev, predvsem pa delo v 
razredu. Tudi sam se mora nenehno izpopolnjevati, hkrati pa sodelavcem 
omogočiti, da se učijo s sodelovanjem pri različnih oblikah izobraževanja in 
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usposabljanja, pa tudi z izmenjavo izkušenj in s prenašanjem znanj med 
sodelavce. 

5. Ravnatelj nudi individualno podporo sodelavcem predvsem pri njihovem 
strokovnem razvoju. Sem spada zagotavljanje materialnih pogojev (knjig, 
opreme, denarja za strokovno izpopolnjevanje) in ustrezen urnik. Seveda gre 
tudi za moralno podporo, kar pomeni, da je ravnatelj vedno navzoč, kadar ga 
učitelji potrebujejo, da jim zna prisluhniti, jih pohvaliti in spodbujati, predvsem 
kadar sprejemajo tvegane odločitve.  

6. Ravnatelj zagotavlja intelektualne spodbude, predvsem tako da spodbuja 
kritično razmišljanje o delu in načrtovanje izboljšav. Strokovni delavci zato ne 
morejo več delati v osami svojih učilnic ali pisarn, pač pa skupaj razpravljajo o 
delu, načrtujejo, prebirajo strokovne članke, presojajo nove ideje in sami 
vodijo delavnice.  

7. Ravnatelj gradi ustvarjalno kulturo s spodbujanjem strokovnega sodelovanja in 
z oblikovanjem takih vrednot in prepričanj, na katerih temelji nenehno 
izboljševanje učenja in poučevanja. Druge značilnosti ustvarjalne kulture so 
prepričanja o pomembnosti sodelovanja, komunikacije in fleksibilnega 
ravnanja, usmerjenost v učence, dijake, spoštovanje sodelavcev, spodbujanje 
njihovega strokovnega razvoja in strpnost. Tak zbir prepričanj sicer ne 
upošteva vseh razsežnosti ustvarjalne kulture, po drugi strani pa so zagotovo 
njen sestavni del.  

8. Ravnatelj oblikuje take organizacijske strukture, ki omogočajo soodločanje. 
Kljub obstoječi, večinoma hierarhični strukturi lahko z vključevanjem različnih 
udeležencev šole (učencev, dijakov, staršev, širšega okolja) oblikuje strukture 
za soodločanje. Morda je prav tu ravnateljev vpliv najbolj ključen, saj lahko s 
svojim ravnanjem zagotavlja učiteljevo strokovno avtonomijo in ga hkrati 
spodbuja k sodelovanju in tako tudi k soodločanju. Če sodelavcem omogoča, 
da na določenih področjih prevzemajo vloge vodje, jim pripravi nešteto 
priložnosti za učenje. 

Koren (2001, 5) navaja naslednje ravnateljeve naloge: določanje skupnih ciljev; 
odločanje o sredstvih; nadziranje notranje in zunanje komuniciranje; oblikovanje pravil; 
vrednotenje napredka učencev in učiteljev. 

Trnavčevičeva (2008, 140) pravi, da je ravnatelj pedagoški in poslovodni organ 
šole. Med njegove naloge spadajo managerski pristopi, to so načrtovanje, odločanje, 
organiziranje in vodenje. Naloge v zakonu tako lahko porazdelimo v skupine tudi glede 
na te procese. V bistvu vsaka alineja vsebuje »kompleksnost« teh procesov in nam ne 
»sede« v predalček (proces) v čisti obliki. Zato je delitev na management in vodenje po 
svoje nemogoča, saj sta oba povezana in vsebovana v vsaki postavki ter neločljiva in 
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hkrati tudi nezdružljiva celota. Razmeroma jasno ločitev med poslovodenjem in 
ravnateljevanjem kot pedagoškim vodjem vsebuje opredelitev direktorja v 51. Členu 
Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju. Direktor je namreč 
poslovodni organ, ravnatelj pa je pedagoški vodja šole. 

2.7 Družbeni pogled na zagotavljanje kakovosti ter pregled nekaterih raziskav 
s področja kakovosti šolstva v Republiki Sloveniji 

Kakovost šole se meri z rezultati učencev, kakovostjo izobraževalnega procesa in 
kakovostjo vodenja šole, saj so »dosežki učencev, učinkovitost šol in odgovornost za 
doseganje zastavljenih ciljev (so) postali eni najpomembnejših kriterijev za ugotavljanje 
kakovosti izobraževalnih sistemov.« (Štravs 2007 v Brejc, Širok in Jurič Rajh 2008, 
22). V tem smislu so v podpoglavju tudi zabeležene in delno predstavljene različne 
raziskave. Pri tem smo izhajali predvsem iz raziskav, povezanih s področjem 
(osnovnega) šolstva oz. iz raziskav, ki se tičejo kakovosti v osnovni šoli. 

Ugotavljamo, da je bilo v Sloveniji sicer izvedenih precej raziskav, analiz, 
evalvacijskih študij in projektov, neposredno povezanih s kakovostjo osnovnošolskega 
izobraževanja in šolstva, da pa je raziskovalna dejavnost v zvezi s kakovostjo šolstva 
razdrobljena in nesistematična, ter tako v večini primerov vezana na posamezne 
institucije, katerih naloga je (med drugim) zagotavljati kakovost (osnovnošolskega) 
izobraževanja. Te institucije in njihove raziskovalne dejavnosti bodo v nadaljevanju tudi 
na kratko predstavljene. 

Za podporno okolje raziskovalni dejavnosti s področja kakovosti v šolstvu so 
pomembne tudi različne javne razprave in konference na temo kakovosti v šolstvu. 
Omenimo razpravo o kazalcih kakovosti, ki je potekala na srečanju ravnateljev v 
Portorožu leta 1998 ter mednarodno konferenco »Poti proti kakovosti v izobraževanju«, 
ki je potekala leta 2000 in kjer so sodelovali predstavniki 22 držav (Šoro 2002, 19–20). 
V Portorožu se je septembra leta 1999 odvijala tudi mednarodna konferenca (Quality 
management and economic development), v okviru katere so nastali nekateri prispevki, 
ki se ukvarjajo s kakovostjo izobraževanja.11 

Za relevanten vir pregleda raziskav o kakovosti v šolstvu nam bodo služile nekatere 
spletne strani (spletna stran Pedagoškega inštituta, Državnega izpitnega centra (RIC) in 
Komisije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah 
ter organizacijah za izobraževanje odraslih, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo idr.), 
ter nekateri drugi viri, predvsem magistrske naloge s področja kakovosti. 

                                                 
11 Npr. Nada Trunk Širca. 1999. Quality in higher education: an example of implementing 

quality strategies in a free standing higher educationinstitution. 
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Naredili smo tudi kratek presek skozi družbeni pogled na zagotavljanje kakovosti 
ter s tem v zvezi skozi nekatere opravljene raziskave v Republiki Sloveniji oz. skozi 
mednarodne raziskave, v katere je bila vključena tudi Slovenija. 

Kakovostna šola je imperativ in odsev razvitega sveta, v katerega se pogumno 
uvršča tudi Slovenija. Projekti za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in 
izobraževanju, ki jih izvajajo v posameznih evropskih državah, nudijo Sloveniji 
dragoceno možnost in priložnost, da ustvarjalno izkoristi in uporabi te koncepte 
(prirejene slovenskim razmeram in posebnostim), ki jih kot standarde za ugotavljanje in 
zagotavljanje kakovosti ponujajo tovrstni projekti (Intihar in Kepec 2002, 14). 

Najbrž ne gre dvomiti, da je vprašanje kakovosti vzgoje in izobraževanja vseskozi 
eno ključnih vprašanj – še posebej ob pojavu množičnega šolstva. Nemogoče si je 
zamisliti, da bi bilo staršem vseeno, kakšna je kakovost znanj, spretnosti in veščin. 
Zagotovo je bila kakovost javnega šolstva pomembno vprašanje vseh šolskih politik, 
katerih naloga je bila zagotavljati pogoje za razvoj javnega šolstva. Res pa je, da pojav 
množičnega šolstva zaostruje vprašanje kakovosti kot nobeno drugo vprašanje poprej 
(Šverc 2007, 7).12 

Osnovna šola, ki je v zadnjih letih doživela najbolj obsežno in celovito prenovo (iz 
8-letne na 9-letno), je ostala enovita, prenova pa je v zaključni fazi, saj je bila uvedba 
devetletke v šolskem letu 2003/2004 obvezna v vseh šolah. Uvajanje prenovljenega 
programa je bilo vnaprej dobro načrtovano, potekalo pa je postopoma ter s sprotnim 
spremljanjem in evalvacijo.13 Spremembe na področju osnovnega šolstva pa 
zagotavljajo kakovostni proces vzgoje in izobraževanja šoloobveznih otrok.14 

                                                 
12 Organiziranost in financiranje množičnega šolanja namreč zahtevata mnogo večjo 

količino javnih financ, jasno strukturiran sistem javnega šolstva ter predvsem jasno opredeljene 
kriterije vstopnih in izstopnih pogojev v določeno vrsto šolanja. Oblikovanje šolske politike, ki 
razvija množično šolstvo kot javno dobrino, je nemogoče brez nenehnega spraševanja o 
kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela (Šverc 2007, 7). 

13 Ohranjena je bila javna osnovna šola brez radikalne zunanje diferenciacije, vzpostavljeni 
so bili mehanizmi za ugotavljanje njene kakovosti in mednarodne primerljivosti ter mehanizmi 
za doseganje standardov, ki vsem otrokom omogočajo enake možnosti temeljnega 
izobraževanja. Devetletna osnovna šola, ki se deli na tri triletna obdobja, ni več uniformirana, 
omogoča možnosti izbire pri pouku in na ta način vsakemu otroku omogoča večjo uveljavitev 
lastnih želja, interesov in sposobnosti. Večji poudarek je namenjen tudi sodelovanju s starši. 
Otroci se v šolo vključujejo s šestimi leti. Slovenija pa ohranja dostopnost osnovne šole čim 
bliže otrokovemu domu (razvita mreža šol) in pri tem nadaljuje z uspešno prakso 
organiziranosti, ki ob matični šoli omogoča tudi delovanje podružnic, s tem pa posredno tudi 
bolj enakomerno poseljenost in razvitost ozemlja. 

14 Zagotovljeno je za strokovno sprejemanje predmetnika in učnih načrtov devetletne 
osnovne šole; postopnost uvajanja, spremljanje in evalvacijo kurikula devetletne osnovne šole; 
večjo kakovost in mednarodna primerljivost; enakost možnosti in dostopnost osnovnega šolstva; 
uveljavljanje Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; šolstvo narodnosti; 
vključevanje učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja; skrb za zdravje in preprečevanje 
nasilja; ustrezno raven pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja; uveljavljanje in 
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V okviru Ministrstva za šolstvo in šport so bili tako v preteklih letih izvedeni 
številni projekti, raziskave in analize, povezane s kakovostjo šolstva; te pa potekajo tudi 
danes.15 Pomemben segment predstavljajo tudi evalvacijske študije na nacionalni ravni. 
Eden takšnih projektov je bil Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in 
izobraževanju, ki je pomenil pomemben premik k sistematičnemu razvijanju 
institucionalne samoevalvacije, ter projekt, ki je pomenil nadaljevanje pravkar 
omenjenega, to je projekt Modro oko: spoznaj, analiziraj, izboljšaj, v katerem so 
številni strokovnjaki skušali zaobjeti in oblikovati »zaokrožen predlog področij, 
podpodročij in kazalnikov za ugotavljanje kakovosti in nakazati nekatera področja in 
mogoče načine zagotavljanja kakovosti.« (Brejc, Širok in Jurič Rajh 2008, 26) 

V Sloveniji je tako nastalo že precej projektov, katerih cilj je bilo ugotavljanje in 
zagotavljanje kakovosti (glej npr. že omenjeno Modro oko), vendar kljub temu do danes 
nimamo uveljavljenega nacionalnega sistema ocenjevanja oziroma evalviranja 
kakovosti v šolah. Šele v zadnjem času se namreč zadovoljstvu ciljnih javnosti šole, to 
so učenci, starši, učitelji (kot notranja javnost) idr., posveča več pozornosti. Zaradi 
demografskih sprememb in upada šolske populacije se šole za učence »borijo« (kar je 
značilno predvsem za urbane šole). Na ta način želijo čim bolj »ugoditi« ciljnim 
javnostim ter spremljati kako in v kolikšni meri so s šolo zadovoljne. Tako se je 
oblikovala in razvijala tudi potreba po spremljanju/merjenju zadovoljstva ciljnih 
javnosti šole. V tem smislu se odpira vprašanje, kako oziroma po katerih kazalnikih 
meriti zadovoljstvo.16 Zato so bili razviti kazalniki zadovoljstva ter primeri 
metodologije merjenja zadovoljstva, ki bodo lahko šolam služili za osnovo pri 
ugotavljanju in spremljanju zadovoljstva ciljnih javnosti, raziskovalcem pa bodo osnova 
za nadaljnje razvijanje in, nenazadnje, za kritiko (Trnavčevič idr. 2008, 7–9). 

                                                                                                                                               
izboljšanje standarda učencev v osnovnem šolstvu; glasbeno šolstvo; mednarodno primerljivost 
in kakovost znanja. Vse osnovne šole imajo računalniško podporo in dostop do interneta ter 
strokovno podporo in usposabljanje učiteljev za uporabo IKT. Sestavni del uvedbe devetletne 
osnovne šole je tudi dolgoročno ugotavljanje sprememb, ki nastajajo pod vplivom 
prenovljenega programa v vzgojno-izobraževalnem sistemu in procesu. Normativna ureditev 
zagotavlja zavidljivo raven osnovnošolskega izobraževanja in dobre pogoje za izvajanje 
programa osnovne šole, saj se sredstva za izvajanje programa osnovne šole zagotavljajo iz 
državnega proračuna (razen materialnih sredstev, ki niso vezani na izvedbo programa) (MŠŠ 
2007). 

15 Glej www.mss.gov.si. 
16 Na prvo vprašanje lahko odgovorimo, da so ankete, intervjuji in opazovanje primerne 

tehnike merjenje zadovoljstva, težje pa je odgovoriti, kateri kazalniki (kot vsebinska področja 
delovanja šole) so za ciljne skupine pomembni in kako so te glede na določene kazalnike 
zadovoljne s stanjem na šolah. Čim manjše je razhajanje med pričakovanji in zaznavami 
oziroma med pričakovano in zaznano vrednostjo, bolj so odjemalci zadovoljni; nezadovoljstvo 
je večje z manjšanjem zaznave vrednosti glede na pričakovanja in obratno – zadovoljstvo se 
veča s povečanjem zaznane vrednosti v primerjavi s pričakovano (Trnavčevič idr. 2008, 9). 
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Državni izpitni center (RIC) pa vidi svojo vlogo v šolstvu v povezavi z doseganjem 
učnih ciljev oziroma z doseženim šolskim kurikulom. Ta temelji na preverjenih učnih 
ciljih in se obravnava na treh ravneh: načrtovani, izvedbeni in doseženi. V projektu 
kakovosti bo RIC vodil dve samostojni aktivnosti: pripravil bo študijo kazalnikov 
dodane vrednosti med dosežki pri maturi in zaključkom osnovne šole ter pripravil 
programsko orodje za kriterijsko interpretacijo rezultatov zunanjih preverjanj znanja 
(pri maturi). Kakovostno šolstvo pa potrebuje načrtovanje in izvajanje, ki vodi tudi do 
odličnih dosežkov. V okviru Državnega izpitnega centra tako deluje Komisija za 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter 
organizacijah za izobraževanje odraslih, za katero RIC zagotavlja osnovno 
organizacijsko podporo njenega delu. Poleg tega je RIC prijavil še dve aktivnosti: 
študijo kazalnikov dodane vrednosti in kriterijsko interpretacijo rezultatov zunanjih 
preverjanj v Sloveniji (Zupanc v Selinšek Bunford 2007, 9–12). 

Usmeritve glede kakovosti pa so navedene tudi v publikacijah in dokumentih 
Komisije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti.17 Njene naloge so predvsem 
spremljati projekte ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in 
izobraževanja v mednarodnem prostoru, spremljati koncepte in modele ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti v slovenskih vrtcih in šolah, koordiniranje ter spodbujanje 
različnih dejavnosti tega področja (Brejc, Širok in Jurič Rajh 2008, 26). 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) vrtcem in šolam ponuja pomoč pri 
načrtovanju lastnega razvoja ter v vseh fazah procesa svetuje ustrezne metode. 
Razvijajo postopke svetovanja vrtcem pri raziskovanju lastne dejavnosti in s tem 
ustvarjanja kulture učeče se skupnosti. Razvojno načrtovanje ima značilnosti 
Demingovega kroga kakovosti oziroma spirale akcijskega raziskovanja.18 Svetovalci 
ZRSŠ-ja bodo zainteresiranim vrtcem in šolam nudili tudi podporo pri odločanju v vseh 
korakih, svetovali jim bodo pri metodah raziskovanja in na njihovo željo sodelovali z 
razvojnimi timi v vlogi kritičnih prijateljev (Zorman v Selinšek Bunford 2007, 30). Med 
letoma 1996 in 2001 se je na ZRSŠ-ju izvajal tudi projekt Ogledalo, pri katerem so 
vključene šole izhajale iz lastne prakse; same so določile področja, ki so jih želele 
izboljšati (Milekšič 1999 v Brejc, Širok in Jurič Rajh 2008, 28). Preko Zavoda RS za 

                                                 
17 Glej www.kakovost.ric.si 
18 Osrednja dejavnost razvojnega kroga je pridobivanje informacij o kakovosti vrtca in šole 

z notranjo ali zunanjo evalvacijo po pestrih metodah, ki spodbujajo interakcijo med različnimi 
deležniki organizacije. Pred samo odločitvijo je treba pridobiti čim širše soglasje vseh vpletenih 
in oblikovati razvojni tim. Na podlagi pridobljenih podatkov in širših potreb vrtec in šola 
opredelita svoje razvojne prioritete za nekaj let vnaprej ter določita vrtni red njihovega 
uresničevanja. Izbrane prioritete prvega leta se razgradijo v jasno opredeljene cilje z 
opredeljenimi nosilci dejavnosti, fazami uresničevanja in merili za preverjanje uspešnosti. 
Evalvacija dosežkov odpira nov krog, raziščejo se nova področja in uresničujejo nove prioritete 
(Zorman v Selinšek Bunford 2007, 30). 
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šolstvo pa med drugim trenutno potekajo tudi naslednje raziskave in projekti: 
Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa – koncepti načrtovanja kurikula, 
katerega nosilka projekta je Pedagoška fakulteta z Univerze v Mariboru; ter Model 
evalvacije kakovosti izvajalcev programov izobraževanja in usposabljanj strokovnih 
delavcev, katere nosilka je Pedagoška fakulteta Koper z Univerze na Primorskem.19 

Na slovenski ravni pa so bile izvedene tudi druge raziskave o kakovosti šolstva; 
pomembne so tudi mednarodne raziskave, saj se je Slovenija v Beli knjigi izrekla, da 
želi »dosegati mednarodno primerljive standarde znanja.« Med pomembnejše 
mednarodne raziskave spadajo tudi nekatere izmed naštetih in predstavljenih v 
nadaljevanju teksta, to so raziskave PISA, TIMSS, PIRLS, katerih namen je prizadevati 
se za izboljševanje kakovosti izobraževanja (po Brejc, Širok in Jurič Rajh 2008, 22). 
Tudi sicer bi lahko rekli, da Bela knjiga, ki je bila objavljena leta 1995, predstavlja 
osnovo, na katero se naslanjajo nadaljnje raziskovalne dejavnosti, saj velja tudi za 
osnovo za obstoječi in nadaljnji razvoj izobraževalnega sistema v Sloveniji20 (prim. npr. 
Šoro 2002). 

Raziskave, objavljene ali predstavljene na spletni stani Pedagoškega inštituta so 
razdeljene na naslednje sklope (navajamo tiste, ki so pomembnejše za našo nalogo): 

− Mednarodni projekti: TIMSS, PISA,21 SITES,22 PIRLS, TALIS, ECLS.23 
− Nacionalni raziskovalni projekti: Sodobni pristopi k motivaciji in 

tekmovalnosti v modelih samopodobe: medkulturna študija j5-3322 (b); 
TIMSS 2003 – mednarodna raziskave trendov o znanju matematike in 
naravoslovja; Jezik in spoznavanje. 

− Evalvacijske študije: Doseganje standardov znanja iz slovenskega kurikula za 
matematiko za prvo triletje in primerljivost teh standardov s standardi iz 
mednarodnih primerjalnih raziskav; Evalvacija prenove prvega triletja osnovne 
šole; Mednarodna primerjava obremenjenosti učencev v devetletki z vidika 
otrokovega in mladostnikovega psihosocialnega razvoja. 

Nekateri izmed omenjenih programov, projektov ali študij se s kakovostjo šolstva 
ukvarjajo le posredno, drugi pa se kakovosti posvečajo na način vključevanja bistvenih 

                                                 
19 Glej www.zrss.si. 
20 O kakovosti visokošolskega izobraževanja glej Faganel 2006 in Kmetec 2008. 
21 PISA (Programme for International Student Assesment) oz. program mednarodne 

primerjave dosežkov učencev, katere ciljna populacija so mladostniki, stari 15 let, praviloma 
dijaki 1. letnika srednjih šol (glej www.pei.si). 

22 SITES 2006 je mednarodna raziskava, ki ugotavlja uporabo informacijske in 
komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju in učenju v višjih razredih osnovnih šol po 
svetu. Raziskava poteka pod okriljem mednarodne organizacije IEA (glej www.pei.si). 

23 ECLS – European Study on Language Competences oz. evropska študija jezikovnih 
kompetenc (glej www.pei.si). 
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značilnosti kakovosti osnovnih šol, tj. rezultatov učencev, kakovostjo izobraževalnega 
procesa in kakovostjo vodenja šole. Nekoliko natančneje bodo predstavljene tri 
raziskave. 

TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study oz. Mednarodne 
raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja so projekti Mednarodne 
organizacije za merjenje učinkov izobraževanja, IEA – International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement. V IEA so včlanjene institucije iz več kot 60 
držav sveta, ki v sodelovanju izvajajo skupne mednarodne raziskave s področja 
izobraževanja. Raziskave TIMSS merijo trende v dosežkih učencev pri matematiki in 
naravoslovju tako, da primerjajo dosežke na enotnih preizkusih znanja približno enako 
starih otrok, ki imajo za sabo enako število let šolanja. Dosežke pojasnjujejo z dejavniki 
pridobivanja znanja v šoli in izven nje, ki jih merijo s pomočjo vprašalnikov za učence, 
učitelje in vodstva šol.24 

IEA PIRLS – Mednarodna raziskava bralne pismenosti: preverjanje bralne 
pismenosti učenk in učencev konec 4. razreda (povprečna starost cca 10 let); podatki se 
zbirajo s pomočjo vprašalnikov za otroke, starše, učitelje, ravnatelje; raziskava 
vsakokrat zajame tretjino šol in približno četrtino populacije 4. razreda.25 

TALIS je prva mednarodna raziskava, pri kateri je glavni poudarek na učnem 
okolju in delovnih pogojih učiteljev na šolah. Cilj raziskave je zbrati in preučiti podatke, 
ki so povezani s poučevanjem učiteljev in njihovim strokovnim izpopolnjevanjem ter 
podatke o pedagoških, vodstvenih in upravnih vprašanjih, ki so povezani z delom 
ravnatelja.26 

Raziskava z naslovom Pedagoško-andragoške raziskave – kakovost in 
vseživljenjskost izobraževanja, ki so jo izvedli sodelavci s Filozofske fakultete v 
Ljubljani, se je pričela v začetku leta 2004, končala pa s koncem leta 2008. Gre za 
raziskavo, ki je imela »dva cilja: razvoj konceptov in metod ugotavljanja ter 
zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju ter razvoj koncepta in operativnih 
rešitev uresničevanja načela vseživljenjskosti učenja. (…) Razvijanja kakovosti v vzgoji 
in izobraževanju se pričujoči projekt loteva na ravni spodbujanja kakovosti delovnih 
procesov v izobraževalnih institucijah: torej vzgoje, izobraževanja, poučevanja in 
učenja.«27 

Raziskava Modeli spodbujanja kakovosti učiteljevega dela v procesu 
profesionalnega razvoja, avtorjev Helene Jeriček, Janice Kalin in Urbana Kordeša, je 
bila izvedena od sredine leta 2001 do sredine leta 2004. Po mnenju avtorjev se 
»kakovost in učinkovitost (se) najprej kažeta na področju načrtovanja, vodenja in 

                                                 
24 Glej www.pei.si. 
25 Glej www.pei.si. 
26 Glej www.pei.si. 
27 V www.ist-world.org. 
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evalviranja pouka, nato pa tudi pri izvajanju drugih funkcij: pri razredniškem delu, 
sodelovanju s starši, kolegi in šolsko svetovalno službo na osebni in strokovni ravni.«28 

Raziskava Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja pa je bila izvedena v letih 
2004-2008. Avtorji, raziskovalci s Filozofske fakultete v Ljubljani, so o njej zapisali 
takole: »Temeljni okvir raziskovanja so procesi prehoda v gospodarstvo in družbo, ki 
temeljita na znanju ter s tem povezano povečevanja prožnosti oblik dela, zaposlovanja, 
izobraževanja in zasebnega življenja usmerjenih v trajnostni socialni razvoj. (…) Jedro 
proučevanja so torej delo, izobraževanje in zaposlovanje v Sloveniji, ki zaključuje 
prehod v kapitalizem ter se vključuje v proces oblikovanja razvite družbe znanja.«29 

V pričujočem poglavju smo predstavili nekaj družbenih pogledov na zagotavljanje 
kakovosti v šolstvu; posebno pozornost pa smo namenili pregledu in predstavitvi 
nekaterih raziskav s področja kakovosti šolstva v Republiki Sloveniji. Šlo je tako za 
slovenske kot tudi mednarodne raziskave, analize in evalvacijske študije,30 ki se 
posredno ali neposredno dotikajo področja kakovosti šolstva oziroma so nanjo posredno 
ali neposredno vplivale. Kot je razvidno iz našega pregleda, so bile v Sloveniji izvedene 
različne raziskave, študije, analize in projekti s področja kakovosti osnovnošolskega 
izobraževanja. Po našem vedenju pa celostnega pregleda o tovrstni raziskovalni 
dejavnosti še ni narejenega, tudi konkretnih raziskav o kakovosti v osnovnem šolstvu po 
našem vedenju ni bilo opravljenih. V tem smislu tudi nismo uspeli vzpostaviti želene 
korelacije med modeli kakovosti in raziskavami o kakovosti v osnovnošolskem 
izobraževanju, saj po našem vedenju ne obstaja tovrsten posnetek stanja za Republiko 
Slovenijo. 

2.8 Povzetek teoretičnih ugotovitev 

Teoretične ugotovitve naloge smo strnili na pet področij: kakovost v osnovnem 
šolstvu, modeli kakovosti v osnovnem šolstvu, vodenje kot pot do kakovosti, ter 
nakazan model uvajanja sistema kakovosti v osnovno šolo (ki pa ga bomo podrobneje 
razvili in predstavili na koncu empiričnega dela naloge). 

V nalogi smo tako predstavili različne standarde oziroma modele kakovosti, ki se 
posredno ali neposredno tičejo tudi kakovosti v osnovnem šolstvu. Njihove glavne 
značilnosti povzemamo v spodnji tabeli.31 

                                                 
28 V www.ist-world.org. 
29 V www.ist-world.org. 
30 O evalvaciji izobraževalnih programov v luči izboljševanja kakovosti glej Brejc 2005. 
31 Komisija za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (glej http://kakovost.ric.si) izvaja 

npr. delavnice za zagotavljanje kakovosti, ni pa izvedla raziskav, ki bi pokazale stanje v 
Republiki Sloveniji.  
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Tabela 2.1 Modeli kakovosti 

Model 
kakovosti Opis/značilnosti Pomen za kakovost 

Certifikat za 
prihodnost 
vzgoje in 
izobraževanja 

Nudi pomoč vzgojno-izobraževalnim 
organizacijam pri sistematičnem 
razvijanju pristopov, ki vodijo k 
dvigovanju ravni kakovosti vzgoje in 
izobraževanja kot prednostnemu cilju 
izobraževalne politike Slovenije in EU. 

Organizacija z njim potrjuje, da 
ima vzpostavljen sistem vodenja 
kakovosti, ki sistematično pelje 
od vizije do konkretnih 
nenehnih izboljšav. 

Model 
kakovosti ISO 
standard 
9001–2000 

Standard predstavlja povzetek dobre 
poslovne prakse in je v pomoč 
organizacijam, ki želijo slediti 
najboljšemu. Standard se osredotoča 
predvsem na učinkovitost sistema 
vodenja kakovosti pri izpolnjevanju 
zahtev odjemalcev. 

Standard določa zahteve za 
sistem vodenja kakovosti 
(Sistem vodenja kakovosti), 
delovanje vodstva (Odgovornost 
vodstva), ravnanje z viri 
(Vodenje virov), izvajanje 
osnovne dejavnosti (Realizacija 
proizvoda) in nadzor (Merjenje, 
analize in izboljševanje). 

Mreža učečih 
se šol 

Mreža pomeni način organiziranosti in 
dela pri izmenjavi izkušenj poučevanja. 
Njene osnove temeljijo na znanjih o 
organizaciji, načrtovanju in 
demokratičnem vodenju šol, nadgrajenih 
z izmenjavo izkušenj v zvezi z 
uvajanjem kakovosti šolskega dela. 

Projekt Mreže učečih se šol je 
projekt Šole za ravnatelje, ki 
temelji na teoretičnih izhodiščih 
nenehnega izboljševanja 
kakovosti šol. 

TQM – Total 
Quality 
Management/ 
Management 
celovite 
kakovosti 

Management celovite kakovosti (TQM) 
je managersko orodje, ki s pristopom 
celovitega koncepta podpira neprestane 
izboljšave na strateški in na operativni 
ravni organiziranosti. Osredotoča se na 
zagotavljanje celovitega zadovoljstva 
tako notranjih kot zunanjih odjemalcev 
organizacije preko nenehnih izboljšav 
poslovnih sistemov procesov (Ho 1999, 
30). 

Poudarja izobraževanje in 
usposabljanje za nenehno 
spreminjanje kot ključ za uspeh 
organizacije 

SA8000 
Model 
družbene 
odgovornosti 

SA8000 je prvi standard za presojanje 
družbene odgovornosti; temelji na 
strukturi standardov ISO9001/ISO14001 
in konvencijah Mednarodne organizacije 
dela (ILO), Splošni deklaraciji o 
človekovih pravicah in Konvenciji 
Združenih narodov o pravicah otroka. 

Sprejem standarda lahko prinese 
naslednje koristi: izboljšanje 
odnosov z dobavitelji in kupci, 
izboljšanje podobe blagovnih 
znamk in izboljšan ugled, večjo 
lojalnost kupcev, večjo 
konkurenčnost, produktivnost in 
višjo moralo zaposlenih. 

EFQM – 
Model 
odličnosti 

Model odličnosti EFQM je praktično 
orodje, ki organizaciji pomaga 
vzpostaviti poslovno-organizacijski 
sistem merjenja, ki vrednoti pot 
organizacije k odličnosti; pomaga ji 
razumeti, kje so njene šibke točke in ji 
nakaže razrešitev (Skubic in Kern Pipan 
2006). 

Model predpostavlja, da so 
procesi sredstvo, s katerimi 
podjetja razvijajo, obvladujejo 
in sproščajo sposobnosti svojih 
zaposlenih za dosego 
zastavljenih ciljev (Rejc 2001, 
154–155). 
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Ugotavljamo, da je kakovost tista postavka, ki ji sledijo vse organizacije, posebej 
pa njihovi vodje; pri tem osnovne šole in ravnatelji niso nobena izjema. Stopnja 
poznavanja modelov kakovosti s strani ravnateljev, je tako pomemben dejavnik 
uvajanja modelov kakovosti v osnovnošolsko izobraževanje, vpeljava modelov 
kakovosti pa ima ključno vlogo pri zagotavljanju kakovostnejšega vodenja. 

Naloge ravnateljev osnovnih šol kot pedagoških in managerskih vodij se prepletajo 
in se jih velikokrat ne da povsem ločiti. Za kakovost pa je pomembno tudi dobro 
sodelovanje ravnatelja z učitelji – način vodenja razreda s strani slednjih lahko 
pomembno pripomore k izboljševanju kakovosti šole. 

Pristopi za doseganje kakovostnega šolstva so se skozi zgodovino razlikovali, 
znanje pa je po mnenju nekaterih raziskovalcev eden najpomembnejših ali celo 
najpomembnejši element kakovosti. Dosežki učencev v najširšem pomenu besede bi 
tako lahko bili skupna točka dejavnikov, kazalnikov in kriterijev uspešnih, to je 
kakovostnih šol. V zvezi s tem smo v poglavju obravnavali tudi izvedene raziskave, 
analize in ostale raziskovalne dejavnosti s področja kakovosti šolstva. 

Glede na naše ugotovitve s področja vodenja kot poti do kakovostne šole lahko 
zaključimo, da je vodenje eno ključnih področij zagotavljanja kakovosti, saj po našem 
mnenju ravnanje s človeškimi viri odločilno vpliva na kakovost, h kateri vsak 
posameznik doprinese svoj del. Vodilni delavci, to so ravnatelji osnovnih šol, so v tem 
smislu najbolj izpostavljeni: njihova vloga in naloge namreč vključujejo tako elemente 
pedagoškega vodje kot tudi managerja. Nadalje je zelo pomemben odnos učitelja z 
učenci ter način vodenja razreda. V razredu je namreč možno razvijanje različnih 
odnosov in načinov vodenja, predvsem od učitelja pa je odvisen uspeh, ki je nujno 
povezan s kakovostjo. Poleg omenjenega, sta pomembna tudi medsebojno razumevanje 
in spoštovanje. Na razred, bi v tem smislu lahko gledali kot na zametek delovnega tima. 
V zvezi s tem smo v poglavju obravnavali nekatere izvedene raziskave, analize in ostale 
raziskovalne dejavnosti s področja kakovosti šolstva (npr. raziskava TALIS). 

Šole pa se morajo pri svojem delovanju tudi nujno povezovati z okoljem, starši in 
širšo skupnostjo. Preko povezovanja in sodelovanja se tako lahko doseže »točka 
preobrata«, to je točka, ko posamezen fenomen preraste svoj okvir in postane množičen. 
V tem smislu je kakovost osnovnega šolstva odvisna tudi od sprejemanja odgovornosti 
za spremembe »od spodaj navzgor«; le na ta način lahko namreč pride do trajnih 
sprememb v kakovosti.32 

Glede na predstavljeno, bi torej lahko rekli, da je za kakovost v osnovnih šolah zelo 
pomembna združitev oziroma sinergija številnih dejavnikov in delovanj. 

                                                 
32 Prim. Gladwell (v Hopkins 2007). 
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA  

3.1 Udeleženci – analiza vzorca 

V raziskavi smo k sodelovanju povabili vse ravnatelje osnovnih šol v Sloveniji. V 
Sloveniji je po podatkih Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ 2007) 448 osnovnih šol. 
Na vse naslove smo poslali anketni vprašalnik, odzvalo se je 148 ravnateljev. Od tega 
jih je 77 lociranih v šolah v mestnem okolju, 71 pa v podeželskem. Največ šol je od 
naslednje najbližje šole oddaljenih več kot 5 km, najmanj pa med 3.1 in 5 km. 

Slika 3.1 Okolja v katerih se nahajajo vključene šole  

 

Razmerje med šolami v mestnem in podeželskem okolju je v našem vzorcu 
približno enako. Na ministrstvu za šolstvo žal nimajo javno dostopnih podatkov o tem, 
kolikšno je razmerje med osnovnimi šolami glede na podeželsko oziroma mestno 
okolje, da bi podatke lahko primerjali z našim vzorcem.  

Oddaljenost med šolami je pomemben indikator konkurence, ki med šolami obstaja. 
Šole, ki so bolj oddaljene od drugih imajo manj konkurence, šole, ki so ena drugi bližje, 
so si bolj konkurenčne. Ta indikator morda vpliva na različno poznavanje modelov 
kakovosti zato smo ga v raziskavo vpeljali. 

Slika 3.2 Oddaljenost do najbližje šole  
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3.1 Pripomočki – struktura anketnega vprašalnika 

V študiji smo razvili anketni vprašalnik (glej prilogo), ki preverja hipoteze 
magistrske naloge. Merski inštrument je bil sestavljen za potrebe te raziskave. Sklopi 
vprašalnika so:  

− socio-geografski podatki o osnovnih šolah (okolje, kjer se šola nahaja, 
oddaljenost najbližje osnovne šole, število učencev in število zaposlenih v 
osnovni šoli),  

− poznavanje modelov kakovosti vršnih managerjev v osnovnih šolah ter fazo, v 
kateri je osnovna šola pri vpeljavi modelov kakovosti  

− vpliv modelov kakovosti na dvig kakovosti izobraževalnega dela, na pridobitev 
tržnega deleža osnovne šole, vodenje managerskih in vodenje pedagoških 
nalog 

− konkretne naloge ravnateljev kot pedagoških in managerskih vodij. 

Vprašalnik vsebuje kombinacijo zaprtih vprašanj, ocenjevalno lestvico Likertovega 
tipa in semantične diferenciale. Anketni vprašalnik je bil sestavljen na podlagi 
indikatorjev, ki so se v teoretičnem pregledu pokazali kot pomembni. 

3.2 Postopek – izvedba anketiranja  

Anketiranje smo izvedli v času od oktobra do decembra leta 2007. Vprašalnik smo 
s spremnim pismom ter s frankirano in naslovljeno povratno kuverto razposlali na 
naslove 448-tih ravnateljev osnovnih šol v Republiki Sloveniji. Prejeli smo 148 popolno 
izpopolnjenih vprašalnikov ter štiri nepopolne vprašalnike. Stopnja odzivnosti, ki ne 
vključuje nepopolno izpolnjenih vprašalnikov je bila 32,9 odstotna, kar ocenjujemo kot 
primerno za nadaljnjo obravnavo. 

3.3 Uporabljene statistične metode 

V empiričnem delu študije smo zbrane primarne podatke statistično obdelali s 
programskim paketom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, ver. 17). 
Podrobnejša analiza vprašalnika je opisana v poglavju Rezultati in interpretacija. 
Hipoteze smo preverjali s pomočjo različnih statističnih postopkov. 

Pridobljene podatke smo opisno (deskriptivno) analizirali. Za intervalne 
spremenljivke to pomeni, da smo izračunali povprečno oceno (M), standardni odklon 
(SD), mediano (Me) in modus (Mo). Da bi bolje razumeli te statistike, jih bomo na 
kratko opisali (Pfajfar in Arh 1998): 

− Mediana ali središčnica je 50. kvantil (P=0,50) in je definirana z lego 
vrednosti. To pomeni, da je mediana vrednost, ki vse enote populacije razdeli 
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na dva enaka dela po številu enot; od tega jih ima polovica manjšo ali mediani 
enako vrednost spremenljivke, polovica pa večjo. 

− Modus ali gostiščica je najpogostejša vrednost spremenljivke. Uporaba te 
centralne tendence je smiselna pri obsežnih podatkih, kjer imamo zagotovo več 
enot enake vrednosti. Pri asimetričnih porazdelitvah modus boljše odraža 
gostitev vrednosti spremenljivke kot mediana. Njegova slaba stran je, da se 
lahko zgodijo primeri, ko imamo več modusov (v naši raziskavi smo v takšnih 
primerih prikazali najnižji modus). 

− Aritmetična sredina ali povprečje (povprečna vrednost) je najbolj pogosto 
uporabljena srednja vrednost. Izračunavamo jo lahko le za številske 
spremenljivke. Primerna je predvsem za homogene populacije, kjer moremo 
predpostavljati, da je variiranje posameznih vrednosti okoli te srednje vrednosti 
rezultat posamičnih vplivov. 

− Standardni odklon (SD) je mera variabilnosti, gre za kvadratno sredino. 
Izračunamo ga kot koren iz povprečja kvadratov odklonov posamezne 
vrednosti spremenljivke od njenega povprečja. SD posredno odraža primernost 
aritmetične sredine kot reprezentanta vrednosti spremenljivke. Nizka vrednost 
SD v primerjavi z M odraža bolj homogeno populacijo in obratno. Normalna 
distribucija je definirana z M in SD. 

Pri podatkih na ordinalnem in nominalnem nivoju smo uporabili samo relevantne 
mere srednje vrednosti, npr. modus.  

V nekaterih primerih smo primerjali povprečja dveh različnih skupin, za kar smo 
uporabili t-test za neodvisne vzorce. Pri tej inferenčni statistiki uporabljamo neodvisno 
spremenljivko kot tisto, na podlagi katere se podatke grupira, odvisno spremenljivko pa 
se primerja in ima vlogo t. i. testne variable (Argyrous 2005). V nekaterih primerih smo 
namesto t-testa uporabili analizo variance. Ta (Rogelj 2000, 69–74) je namenjena 
preizkušanju razlik med aritmetičnimi sredinami za več neodvisnih vzorcev oziroma 
skupin. Podobno kot pri t-testu sta v analizo zajeti dve spremenljivki: odvisna 
spremenljivka, ki jo proučujemo in neodvisna spremenljivka (faktor), ki nam populacijo 
razdeli v več skupin.  

Za računanje statistične pomembnosti povezav med različnimi koncepti smo 
uporabili Personov koeficient korelacije, ki ga lahko izpeljemo na podatkih, ki ne 
odstopajo pretirano od intervalne lestvice. Značilnost tega postopka je, da pokaže 
velikost linearne povezanosti spremenljivk X in Y, torej razmerje med pojasnjenim in 
celotnim standardnim odklonom za odvisno spremenljivko. Njegova vrednost sega od -
1 do 1, skladno s pozitivnostjo oziroma negativnostjo korelacije med spremenljivkama. 
Če je vrednost enaka 0, spremenljivki nimata so-vpliva. Personov koeficient je definiran 
kot vsota produktov standardnih odklonov obeh vrednosti v razmerju s stopnjami 
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svobode oziroma kot razmerje med kovarianco in produktom obeh standardnih 
odklonov (Sočan 2004, Leskošek 2006, Pfajfar in Arh 1998). 

3.4 Rezultati in interpretacija 

V tem poglavju bomo izpostavili rezultate empiričnega dela naše študije in rezultate 
povezali z obstoječimi teoretičnimi konstrukti. Ker je bil empirični del raziskave 
razdeljen na več delov, smo temu prilagodili tudi to poglavje.  

3.4.1 Podatki o osnovnih šolah  

V študijo je bilo vključenih 148 osnovnih šol, od tega jih je 77 lociranih v mestnem 
okolju, 71 pa v podeželskem. Na sliki 3.3 smo primerjali odstotke šol mestnega in 
podeželskega okolja. 

Slika 3.3 Okolje šol  

 

Razmerje med šolami v mestnem in podeželskem okolju je v našem vzorcu 
približno enako. Na ministrstvu za šolstvo žal nimajo javno dostopnih podatkov o tem, 
kolikšno je razmerje med osnovnimi šolami glede na podeželsko oziroma mestno 
okolje, da bi podatke lahko primerjali z našim vzorcem.  

Osnovne šole smo primerjali tudi glede na najbližjo oddaljenost od druge osnovne 
šole. Rezultati so prikazani na sliki 3.4. 
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Slika 3.4 Oddaljenost najbližje šole  

 

Največ šol je od naslednje najbližje šole oddaljenih več kot 5 km, najmanj pa med 
3,1 in 5 km. Oddaljenost šol smo primerjali tudi glede na okolje, v katerem je šola 
locirana in rezultate prikazali v sliki 3.5. 

Slika 3.5 Oddaljenost med šolami glede na okolje 

 

 
Iz prikaza se lahko razbere, da so šole v mestnem okolju bližje ena drugi 

(najpogostejša razdalja med njimi je manj kot 1 km), medtem ko je za šole v 
podeželskem okolju najpogostejša razdalja do najbližje šole več kot 5 km. Na podeželju 
so torej šole bolj razpršene. Večja bližina šol omogoča staršem, da lažje izbirajo šolo, na 
katero bodo vpisali svoje otroke. To pomeni, da je v mestnem okolju verjetno več 
medsebojne konkurence med šolami in morda zato tudi več osveščenosti glede modelov 
kakovosti, kar bomo preverili v nadaljevanju naloge. 
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Šole, ki so sodelovale v raziskavi, so imele tudi različno število učencev. Na sliki 
3.6 so prikazana razmerja. 

Slika 3.6 Število učencev v šolah 

 

Največ šol v slovenskem okolju ima med 100 in 400 učenci, sledi pa kategorija 
med 401 in 700 učenci. Šole z več oziroma manj učenci so bolj redke.  

Preverili smo tudi, ali se frekvenčna porazdelitev razlikuje tudi glede na okolje v 
katerem se šola nahaja. Rezultati so prikazani v spodnji sliki 3.7. 

Slika 3.7 Število učencev glede na okolje šole 

 

Med šolami v mestnem in podeželskem okolju se pojavljajo manjše razlike glede 
porazdelitve števila učencev. V mestnem okolju prevladujejo šole med 401 in 700 
učenci, medtem ko v podeželskem prevladujejo nekoliko manjše šole med 100 in 400 
učenci.  

S številom učencev je povezano tudi število zaposlenih učiteljev, kar smo prikazali 
na sliki 3.8. 
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Slika 3.8 Število učiteljev na šoli 

 

Najpogosteje imajo šole zaposlenih med 31 in 50 učiteljev, vendar smo za boljše 
razumevanje razporeditve podatkov primerjali odstotke tudi glede na okolje v katerem 
je šola (slika 3.9). 

Slika 3.9 Število učiteljev glede na okolje šole 

 

Tako v mestnem kot podeželskem okolju so najpogostejše šole z 31 do 50 
zaposlenimi, vendar je na podeželju tudi več šol z manj zaposlenimi. Rezultat sovpada s 
številom učencev, saj manj učencev posledično pomeni tudi manj učiteljev v 
podeželskih šolah.  
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3.4.2 Modeli kakovosti 

V teoretičnem delu naloge smo ugotovili, da v slovenskem prostoru obstajajo 
različni modeli kakovosti. Zanimalo nas je, koliko so ravnatelji z njimi seznanjeni in 
zato smo jih prosili, da ocenijo seznanjenost z naštetimi modeli. Pri tem so ravnatelji 
uporabili petstopenjsko lestvico (1 – sploh nisem seznanjen; 2 – sem že slišal; 3 – smo 
se že pogovarjali; 4 – poznam, vendar ne poznam namena; 5 – poznam). Rezultate 
prikazujemo v spodnji sliki (slika 3.10).  

Slika 3.10 Seznanjenost z modeli kakovosti 

 

Glede na rezultate lahko ugotovimo, da ravnatelji najbolje poznajo Mrežo učečih se 
šol (MUŠ), ki je imela med izbranimi modeli edina povprečno oceno višjo od 4. 
Certifikat za prihodnost vzgoje in izobraževanja (CVIZ), ISO9001 in Model poslovne 
odličnosti (MPO) imajo povprečno oceno okrog 3, kar pomeni, da so se ravnatelji o tem 
modelu kakovosti že pogovarjali. O ostalih modelih (TQM – Total Quality 
Management; SA-800 – Model družbene odgovornosti; EMAS – okoljski standard) pa 
so ravnatelji manj seznanjeni.  

Ravnatelji šol v mestnem in podeželskem okolju najbolje poznajo model MŠU.  
Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med šolami v mestnem oz. podeželskem 

okolju glede poznavanja modelov kakovosti (slika 3.11), zato smo za računanje razlik 
uporabili t-test (tabela 3.1). 
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Slika 3.11 Seznanjenost z modeli kakovosti glede na okolje šole 

 

Tabela 3.1 Seznanjenost z modeli kakovosti  

Modeli  Šola se nahaja M SD t Sig. 
mestno okolje 3,29 1,29 CVIZ 
podeželsko okolje 3,28 1,08 

0,02 0,98 

mestno okolje 3,17 1,13 Iso9001 
podeželsko okolje 3,14 0,95 

0,16 0,87 

mestno okolje 4,39 0,86 MUŠ 
podeželsko okolje 4,24 0,89 

1,05 0,30 

mestno okolje 1,96 1,08 tQM 
podeželsko okolje 1,86 1,03 

0,59 0,56 

mestno okolje 1,58 0,77 SA-8000 
podeželsko okolje 1,52 0,71 

0,52 0,61 

mestno okolje 1,74 0,82 EMAS 
podeželsko okolje 1,75 1,00 

-0,04 0,97 

mestno okolje 2,64 1,15 MPO 
podeželsko okolje 2,58 1,10 

0,32 0,75 

 
Rezultati t-testa kažejo, da med šolami v mestnem in podeželskem okolju ni 

statistično pomembnih razlik glede poznavanja modelov kakovosti. 
Poleg seznanjenosti nas je zanimalo tudi, koliko teh modelov je že vpeljanih v šolah 

(slika 3.12). Ravnatelji so ocenjevali vpeljanost modelov na njihovi šoli, pri čemer so si 
pomagali s petstopenjsko lestvico (5 – imamo vpeljanega, 4 – vključeni smo v postopke 
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za vpeljavo, 3 – razmišljamo, da se bomo vključili v postopke za vpeljavo, 2 – bomo 
vpeljali v naslednjih letih, 1 – ne bomo vpeljevali)33. 

Slika 3.12 Vpeljanost modelov kakovosti  

 

Podobno kot pri seznanjenosti z modeli, je najvišje povprečje v našem vzorcu 
dosegla Mreža učečih se šol, vendar povprečna ocena blizu 3 nakazuje, da tudi ta model 
v povprečju še ni popolnoma implementiran, temveč na šolah le razmišljajo o njegovi 
uvedbi. Ostali modeli kakovosti so z povprečnimi rezultati okoli oz. pod dva pa v 
proučevanih šolah še niso vpeljani oz. bodo predvidoma vpeljani v naslednjih letih. 

V nadaljevanju smo preverili, ali se implementacija modelov kakovosti razlikuje 
glede na mestno oz. podeželsko okolje (slika 3.13 in tabela 3.2). 

Slika 3.13 Vpeljanost modelov kakovosti glede na okolje šole 

 

                                                 
33 Obstoječa lestvica merjenja sicer ne zadošča vsem kriterijem intervalnega nivoja, vendar 

smo jo za namene študije uporabili kot kvazi intervalni nivo in računali povprečne vrednosti. 
Upoštevali smo, da št. 5 pomeni največjo vpeljanost modela, št. 1 pa najmanjšo. 
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Tako ravnatelji šol v mestnem kot podeželskem okolju v največji meri izvajajo 
model Mreža učečih se šol. 

Tabela 3.2 Vpeljanost modelov kakovosti  

Modeli  Šola se nahaja M SD t Sig. 
mestno okolje 2,48 1,11 CVIZ 
podeželsko okolje 2,49 0,98 

-0,07 0,94 

mestno okolje 2,03 1,14 Iso9001 
podeželsko okolje 2,00 0,93 

0,15 0,88 

mestno okolje 3,32 1,59 MUŠ 
podeželsko okolje 3,41 1,44 

-0,34 0,74 

mestno okolje 1,58 0,82 TQM 
podeželsko okolje 1,55 0,77 

0,27 0,79 

mestno okolje 1,49 0,70 SA-8000 
podeželsko okolje 1,42 0,71 

0,61 0,54 

mestno okolje 1,60 0,75 EMAS 
podeželsko okolje 1,56 0,87 

0,26 0,80 

mestno okolje 1,81 0,86 MPO 
podeželsko okolje 1,72 0,87 

0,61 0,54 

 
Tudi v vpeljavi modelov kakovosti med šolami v mestnem in podeželskem okolju 

ni statistično pomembnih razlik.  
Iz empiričnega dela, ki proučuje seznanjenost in implementacije modelov 

kakovosti, smo ugotovili, da ravnatelji najbolje poznajo model Mreža učečih se šol. Tak 
rezultat je razumljiv, saj je Mreža učečih se šol je projekt Šole za ravnatelje (ŠR), ki 
temelji na teoretičnih izhodiščih nenehnega izboljševanja kakovosti šol. Mreža učečih 
se šol pomeni način organizacije in dela pri izmenjavi izkušenj poučevanja. Njene 
osnove temeljijo na znanjih o organiziranosti, načrtovanju in demokratičnem vodenju 
šol, nadgrajenih z izmenjavo izkušenj v zvezi z uvajanjem kakovosti šolskega dela v 
posameznih kolektivih. Spremembe so odziv na zahteve okolja in so odvisne od 
organizacije in interesov ljudi: od opredeljenih vizij, politike in izvršilne sposobnosti 
(Erčulj 2002). 

Iz rezultatov smo ugotovili, da med šolami v podeželskem in mestnem okolju ni 
razlik v poznavanju in vpeljanosti modelov kakovosti, četudi bi to lahko pričakovali. 
Kot smo ugotovili na začetku naloge, je v mestnem okolju konkurenca med šolami 
večja, zato bi modeli kakovosti lahko zanje predstavljali konkurenčno prednost. Vendar 
se iz naše študije kaže, da razlik v primerjavi s podeželskim okoljem ni, torej verjetno ti 
modeli (še) ne služijo temu namenu. 

Morda je razlog v enako dobrem oziroma slabem poznavanju modelov kakovosti 
tudi v relativno enotnem izobraževanju ravnateljev v okviru Šole za ravnatelje, ki 
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nekatera od teh znanj izpostavlja. Poleg tega je pomembno poudariti, da ima 
ravnateljevanje ne glede na okolje v katerem se šola nahaja, podobne karakteristike. To 
pomeni, da se ne glede na okolje ravnatelji zanimajo za modele kakovosti oziroma jih 
skušajo vpeljevati. Tako ravnatelj v podeželskem kot v mestnem okolju mora namreč 
skrbeti za indikatorje kvalitetne vzgoje in izobraževanja učencev. 

Pokazalo pa se je, da je v mestnem okolju razpršenost podatkov (SD) v povprečju 
večja kot v podeželskem okolju. To pomeni, da je verjetno znotraj mestnega okolja moč 
najti večje razlike med ravnatelji – nekateri med temi so verjetno takšni, ki modele 
kakovosti poznajo relativno dobro, drugi pa slabše. V podeželskem okolju se zdi, da je 
(ne)poznavanje modelov kakovosti bolj homogeno. Razlike v razpršenosti so lahko 
nastale tudi zaradi specifik ravnateljevanja v mestnih oz. podeželskih šolah. 

3.4.3 Mnenja o modelih kakovosti  

Nadalje nas je zanimalo, kakšno je mnenje sodelujočih ravnateljev o preučevanih 
modelih kakovosti. S pridobljenimi podatki želimo izvedeti, kakšen vpliv ima 
vpeljevanje modelov kakovosti na dinamiko in funkcioniranje šole in njene okolice. 

Ravnatelji so na semantičnem diferencialu ocenjevali strinjanje s posameznimi 
trditvami, ki so bile vezane na modele kakovosti. Pri tem so si pomagali s 
petstopenjskim diferencialom, pri čemer 1 pomeni, da trditev za njih sploh ni 
pomembna, 5 pa da je trditev zelo pomembna. Na sliki 3.14 smo prikazali rezultate. 

Slika 3.14 Smiselnost vpeljave modelov kakovosti 

 

V študiji smo ugotovili, da je ravnateljem najbližje stališče, da je modele kakovosti 
smiselno vpeljevat iz razloga dviga kakovosti izobraževalnega dela. Prav tako se 
udeleženci strinjajo, da je s pomočjo modelov kakovosti mogoče zagotoviti lažje 
vodenje pedagoških nalog. Menijo tudi, da je s pomočjo modelov kakovosti mogoče 
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zagotoviti lažje vodenje managerskih nalog. Ostala stališča ne izstopajo, saj imajo 
povprečne ocene le nekoliko nad 3. 

3.4.4 Ravnateljeve naloge  

Zanimalo nas je tudi, kako ravnatelji doživljajo svoje delovne naloge oziroma 
odgovornosti (slika 3.15 in tabela 3.3). Z vprašanji, ki se nanašajo na ravnateljeve 
odgovornosti, smo želeli odkriti, katere izmed delovnih nalog pri lastnem delu dojemajo 
kot bolj oz. manj pomembne. Ocenili so jih s pomočjo petstopenjske lestvice, pri čemer 
1 pomeni Sploh ni pomembno, 5 pa pomeni Zelo je pomembno. S takšno samo-
evalvacijo smo dobili vpogled v to, katera od njihovih odgovornosti najbolj vpliva na 
kvaliteto delovanja šole.  

Slika 3.15 Pomen ravnateljevih odgovornosti za kakovost šole 

 

Ravnatelji so se v visoki meri strinjali z navedenimi trditvami.  

Tabela 3.3 Mnenja o odgovornosti ravnateljev  

Postavka  N M Me Mo SD 
Ravnatelj je odgovoren za določanje skupnih 
ciljev šole (suvereno in v sodelovanju z 
drugimi).  

143 4,74 5 5 0,53 

Ravnatelj je odgovoren za odločanje o 
sredstvih, ki jih ima šola 

121 4,77 5 5 0,54 

Ravnatelj je odgovoren nadzirati notranjo in 
zunanjo komunikacijo  

132 4,78 5 5 0,47 

Ravnatelj je odgovoren za oblikovanje pravil 
na šoli 

132 4,44 4,5 5 0,63 

Ravnatelj je odgovoren za vrednotenje 
napredka učencev in učiteljev 

126 4,76 5 5 0,48 
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Vse ocenjevane odgovornosti ravnateljev imajo zelo visoka povprečja, kar pomeni, 
da so za ravnatelje izjemno pomembne.  

Raziskave kažejo (glej npr. Žagar idr. 2001), da bi se morala šola zavedati, da 
odnos med učitelji in učenci vpliva na zaznano kvaliteto šole. Temelj vzgoje in 
izobraževanja je namreč medsebojni odnos učiteljev in učencev, končni rezultat šolanja 
pa ne le strokovnjak, ampak tudi celovit človek. Učenec in učitelj skupaj ustvarjata 
okolje, v katerem se spodbuja samostojnost, dajanje pobud s strani učencev in osebna 
predanost učenju. Namesto pretiranega poudarjanja pomena snovi in nadzora učitelja, se 
mora slednji usmeriti tudi v vzpostavljanje dobrega (delovnega) odnosa z učenci, saj je 
učenje interakcijsko doživetje, dober odnos med učiteljem in učenci pa še poveča 
možnosti za učinkovitejšo in prijetnejšo interakcijo, v kateri bo manj »motenj« oziroma 
težav z disciplino. Zaradi tega smo ravnatelje vprašali po tem, kako po njihovem 
mnenju odnos med učitelji in učenci vpliva na kakovost v šolskem okolju (slika 3.16 in 
tabela 3.4). Pri odgovorih so upoštevali petstopenjsko lestvico, pr čemer 1 pomeni 
Sploh se ne strinjam, 5 pa Zelo se strinjam. 

Slika 3.16 Vpliv odnosa učitelj-učenec na kakovost šole  
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Tabela 3.4 Odnos učitelj-učenec 

Postavka  N M Me Mo SD 
Odnos med učitelji in učenci je pomemben 
člen kvalitete v šoli. 

133 4,35 5 5 0,75 

Odnos med učitelji in učenci mora biti odprt 
do te mere, da lahko vsak tvega biti 
neposreden in pošten. 

140 4,35 4 5 0,720 

Med učitelji in učenci mora vladati 
medsebojno spoštovanje in cenjenje (tudi 
prepričanje, da si cenjen). 

130 3,91 4 4 0,85 

Učitelji in učenci se morajo zavedati 
medsebojne odvisnosti. 

138 3,74 4 4 1,10 

Odnos med učitelji in učenci mora omogočati 
rast in razvijanje lastne kreativnosti, 
individualnosti in skupnega zadovoljevanje 
potreb (nihče pa ne sme ali more 
zadovoljevati svojih potreb na račun 
drugega).  

143 4,14 5 5 1,06 

 
Ravnatelji vidijo odnos med učitelji in učenci kot eno izmed prioritetnih področij 

pri zagotavljanju kakovosti v šolah. 
Ugotovili smo, da ravnatelji visoko ocenjujejo trditve, ki se nanašajo na vpliv 

odnosa učenec-učitelj na kvaliteto šolskega dela. Najvišje povprečje sta dosegli prvi dve 
trditvi, ki poudarjata pomen tega odnosa in odprtosti komunikacije. 

3.4.5 Analiza hipotez 

V tem poglavju predstavljamo ključne izsledke empirične raziskave, ki so vezane 
na zastavljene hipotezi naloge. Da bi lažje odgovorili na glavni hipotezi naloge, smo ju 
razdelili na več tez. 

Teza 1: Modeli kakovosti omogočajo lažje vodenje pedagoških in managerskih 
nalog. 

Hipotezo smo preverjali s tretjim delom anketnega vprašalnika, kjer so udeleženci 
na semantičnem potencialu ocenjevali, s katero izjavo se bolj strinjajo. Aritmetično 
sredino te trditve smo primerjali s srednjo vrednostjo uporabljene skale merjenja (v 
našem primeru 3). Rezultati so predstavljeni v tabeli 3.5. 

Tabela 3.5 Korelacija modelov kakovosti in managerskih nalogah 

Postavka N M t-test  Sig. 
S pomočjo modelov kakovosti je mogoče 
zagotoviti lažje vodenje managerskih nalog 

148 3,79 10,90 <0,01 

S pomočjo modelov kakovosti je mogoče 
zagotoviti lažje vodenje pedagoških nalog 

148 4,01 12,69 <0,01 
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Analiza je pokazala, da se obe aritmetični sredini statistično pomembno razlikujeta 
od srednje vrednosti 3, torej se ravnatelji s temi trditvami zelo strinjajo. Ugotavljamo, 
da modeli kakovosti omogočajo lažje vodenje pedagoških in managerskih nalog. Tezo 
smo potrdili. 

Teza 2: Vpeljani modeli kakovosti služijo za boljšo promocijo šole. 
Zanimalo nas je, ali ravnatelji zastopajo stališče, da vpeljani modeli kakovosti 

služijo za boljšo promocijo šole (tabela 3.6). Povprečno oceno smo primerjali s srednjo 
vrednostjo (3), ki na uporabljeni skali predstavlja nevtralno mnenje. 

Tabela 3.6 Vpliv vpeljanih modelov kakovosti na promocijo šole 

Postavka N M t-test  Sig. 
Vpeljani modeli kakovosti služijo za boljšo 
promocijo šole 

148 3,58 7,40 <0,01 

 
Iz naših rezultatov je razvidno, da povprečna ocena stališča Vpeljani modeli 

kakovosti služijo za boljšo promocijo šole statistično pomembno odstopa od srednje 
vrednosti. Glede na povprečno oceno to pomeni, da se ravnatelji s stališčem oz. trditvijo 
pomembno strinjajo. Tezo smo potrdili.  

Teza 3: Ravnatelji so od vseh modelov najbolj seznanjeni z modelom kakovosti 
učečih se šol. 

Mreža učečih se šol pomeni način organizacije in dela pri izmenjavi izkušenj 
poučevanja. Predvidevali smo, da je to model kakovosti, ki ga ravnatelji najbolje 
poznajo (tabela 3.7). 

Tabela 3.7 Korelacija poznavanja in implementacije modelov kakovosti 

 Poznavanje  Implementacija  
Modeli  M SD M SD 
CVIZ 3,28 1,19 2,49 1,05 
ISO 9001 3,16 1,04 2,01 1,04 
MUŠ 4,32 0,87 3,36 1,52 
TQM 1,91 1,06 1,57 0,79 
SA-8000 1,55 0,74 1,46 0,70 
EMAS 1,74 0,90 1,58 0,81 
MPO 2,61 1,12 1,76 0,86 

 
Iz rezultatov lahko razberemo, da je model Mreže učečih se šol najbolj poznan in 

tudi najbolj implementiran model v šolstvu. Tezo smo potrdili.  
Teza 4: Starši bi v šolo, ki bi uvedla model kakovosti, raje vpisali svoje otroke in 

šola bi pridobila večji tržni delež. 
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Zanimalo nas je videnje ravnateljev o tem, kako bi modeli kakovosti lahko 
doprinesli k večjemu tržnemu deležu šol in tako vplivali tudi na vpis učencev. 

Tabela 3.8 Korelacija vpeljave modelov kakovosti in vpisom otrok 

Postavka N M t-test  Sig. 
Z vpeljevanjem modelov kakovosti ima 
osnovna šola boljše možnosti, da si pridobi 
večji tržni delež  

148 3,56 6,61 <0,01 

 
Ravnatelji se s trditvijo strinjajo. Rezultat je statistično pomemben. To pomeni, da 

bi vpeljevanje modelov kakovosti lahko šoli pridobilo tudi večje število učencev. 
Izračunali smo še, ali se med šolami z različnim številom učencev ravnatelji 

razlikujejo glede te trditve. Rezultati ANOVE (F=0,56; sig.=0,64) so pokazali, da ni 
razlike v povprečnih ocenah glede števila vpisanih učencev na šoli. Tezo smo potrdili, 
vendar poudarjamo, da smo v raziskavi merili mnenje ravnateljev. Ravnatelji torej 
menijo, da bodo v svoje šole pridobili več učencev, če bodo vpeljali model kakovosti.  

Teza 5: Ravnateljeve naloge pedagoškega in managerskega vodje se prepletajo, pri 
čemer so ravnateljem obe skupini nalog pomembni. 

S povprečjem vprašanj na zadnjem delu vprašalnika smo ugotavljali, ali so za 
ravnatelja pomembne tako managerske kot pedagoške naloge (tabela 3.9). 

Tabela 3.9 Pomembnost odgovornosti ravnateljev 

Postavka  Naloga* M SD t-test Sig. 
Ravnatelj je odgovoren za določanje 
skupnih ciljev šole (suvereno in v 
sodelovanju z drugimi).  

P in M 4,74 0,53 39,52 <0,01 

Ravnatelj je odgovoren za odločanje o 
sredstvih, ki jih ima šola. 

M 4,77 0,54 35,76 <0,01 

Ravnatelj je odgovoren nadzirati 
notranjo in zunanjo komunikacijo.  

P in M 4,78 0,47 43,75 <0,01 

Ravnatelj je odgovoren za 
oblikovanje pravil na šoli. 

P in M 4,44 0,63 26,12 <0,01 

Ravnatelj je odgovoren za 
vrednotenje napredka učencev in 
učiteljev. 

P 4,76 0,48 41,16 <0,01 

*opomba: P nakazuje pedagoške naloge, M pa managerske 

Iz rezultatov je razvidno, da so za ravnatelje pomembne tako managerske kot 
pedagoške naloge. Vsa povprečja so tudi statistično pomembno višja od srednje 
vrednosti uporabljene skale. Tezo smo potrdili. 

Teza 6: Vodenje razreda oz. skupine je ravnateljem zelo pomemben del učiteljevih 
nalog, pomemben je tudi način vodenja. 
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Zanimalo nas je, kakšen odnos imajo ravnatelji do vpliva odnosa učenec-učitelj na 
kvaliteto šole (tabela 3.10). Njihova stališča (povprečno oceno) o tem smo primerjali s 
srednjo vrednostjo (3) na uporabljeni skali merjenja. 

Rezultati kažejo, da so vsa povprečja, ki opisujejo vodenje razreda, statistično 
pomembno višja od srednje vrednosti 3. S tem smo ugotovili, da so te dimenzije 
ravnateljem zelo pomembne. Tezo smo potrdili. 

Glede na zastavljeno problematiko smo analizirali še vprašanja glavnih hipotez.  
Hipoteza 1: Stopnja poznavanja modelov kakovosti vršnih managerjev (ravnateljev) 

ima signifikantno pozitiven vpliv na uvajanje modela kakovosti za prihodnost vzgoje in 
izobraževanja v osnovnih šolah. 

Izračunana korelacija med poznavanjem in vpeljevanjem modelov je r=0,51 in je 
statistično pomembna (p<0,01). To predstavlja relativno visoko povezanost obeh 
konceptov in trdimo lahko, da stopnja ravnateljevega poznavanja modelov kakovosti 
vpliva na uvajanje modela kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja v osnovnih 
šolah oz. da uvajanje modelov vpliva na njihovo poznavanje. Povezava je namreč 
dvosmerna. Hipotezo smo potrdili. 

Hipoteza 2: Vpeljava modela kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja ima 
po mnenju vršnih managerjev (ravnateljev) signifikantno pozitiven vpliv pri 
zagotavljanju kakovostnejšega vodenja tako managerskih kot pedagoških nalog v 
osnovnih šolah.  

To tezo smo potrdili preko teze 1 (Modeli kakovosti omogočajo lažje vodenje 
pedagoških in managerskih nalog) in teze 5 (Ravnateljeve naloge pedagoškega in 
managerskega vodje se prepletajo, pri čemer so ravnateljem obe skupini nalog 
pomembni). Ker smo obe tezi potrdili, ugotavljamo, da je potrjena tudi hipoteza 2. 

Tabela 3.10 Vodenje razreda 

Postavka  M SD t-test Sig. 
Odnos med učitelji in učenci je pomemben 
člen kvalitete v šoli. 

4,35 0,75 20,79 <0,01 

Odnos med učitelji in učenci mora biti odprt 
do te mere, da lahko vsak tvega biti 
neposreden in pošten. 

4,35 0,72 22,22 <0,01 

Med učitelji in učenci mora vladati 
medsebojno spoštovanje in cenjenje (tudi 
prepričanje, da si cenjen). 

3,91 0,85 12,20 <0,01 

Učitelji in učenci se morajo zavedati 
medsebojne odvisnosti. 

3,74 1,10 7,92 <0,01 

Odnos med učitelji in učenci mora omogočati 
rast in razvijanje lastne kreativnosti, 
individualnosti in skupnega zadovoljevanje 
potreb (nihče pa ne sme ali more zadovoljevati 
svojih potreb na račun drugega).  

4,14 1,06 12,79 <0,01 
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3.4.6 Povzetek empirične raziskave  

V naši študiji smo ugotovili, da modeli kakovosti omogočajo lažje vodenje 
pedagoških in managerskih nalog, da služijo za boljšo promocijo šole in pridobivanje 
večjega tržnega deleža. 

Med modeli kakovosti so ravnatelji najbolj seznanjeni z Mrežo učečih se šol, ki bi 
lahko postala dober vzor za uvajanje drugih konceptov. Pri tem moramo poudariti, da je 
pomembno, da se za šole uvaja takšne modele kakovosti, ki upoštevajo specifiko 
ravnateljevega dela, saj so za ravnatelje pomembne naloge pedagoškega in 
managerskega vodenja ter vodenje razredov kot učiteljevih nalog. Modeli kakovosti, ki 
bodo čim bolj celostno zaobjeli tako vlogo ravnatelja kot funkcioniranja šole kot celote, 
bodo zagotovo v šolah najpogosteje vpeljani. 

Na podlagi naših tez in hipotez smo skušali zaokrožiti naše podatke in jih 
predstaviti v modelu. 

Tabela 3.11 Korelacija med različnimi koncepti 

Statistike R Sig. N 
Seznanjenost in vpeljanost 0,51 <0,01 148 
Vpeljanost in odgovornost  0,15 0,08 101 
Vpeljanost in vodenje -0,12 0,10 111 

 
V študiji smo potrdili korelacijo med seznanjenostjo in vpeljanostjo modelov 

kakovosti, ostale korelacije pa se nakazujejo, vendar so statistično pomembne le na 
nivoju 10 % rizika napake. 
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3.4.7 Uvajanje lastnega modela 

Na podlagi tega smo izdelali lasten Model razvijanja kakovosti v (osnovnošolskem) 
izobraževanju, prikazan na sliki 3.17. 

Slika 3.17 Model razvijanja kakovosti v (osnovnošolskem) izobraževanju 

 

Prikazani model vključuje ključne elemente, ki so za kakovost šole in vpeljevanje 
kakovosti modelov v šolah pomembni: 

− seznanjenost z modeli kakovosti predstavlja poznavanje obstoječih modelov 
kakovosti; 

− vpeljanost modelov kakovosti se nanaša na to, koliko teh modelov ima šola že 
vpeljanih; 

− tržni delež zaobjema relativno število otrok, ki so na šolo vpisani v nekem 
okolju; 

− promocija šole vključuje vse načine promoviranja šole in njene prepoznavnosti 
v javnosti oziroma okolju; 

− odgovornosti se nanašajo na ravnateljeve naloge z njegove vloge kot managerja 
in pedagoškega vodja; 

− vodenje se nanaša na učiteljevo vlogo vodenja razreda in na odnos med učitelji 
in učenci. 

Iz modela je razvidno, da seznanjenost z modeli kakovosti vpliva na njihovo 
vpeljavo. Ker je odnos obojestranski to pomeni tudi, da ravnatelji boljše poznajo tiste 
modele kakovosti, ki so jih že implementirali.  

Vpeljani modeli kakovosti vplivajo na promocijo šole, saj šola preko njih javnosti 
sporoča o svoji kvaliteti. Poleg tega se lahko certifikati s področja kakovosti uporabijo 
tudi v aktivnih oglasih oziroma marketinških akcijah. Preko promocijskih aktivnosti 
vpeljanost modelov kakovosti posredno vpliva na tržni delež učencev, saj se zaradi 
poznavanja šole nanjo vpiše več učencev. Nadalje vpeljanost modelov kakovosti vpliva 

Seznanjenost z modeli 
kakovosti 

Vpeljanost 
modelov kakovosti 
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VODENJE 

PROMOCIJA ŠOLE

TRŽNI DELEŽ 
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na tržni delež tudi neposredno: starši namreč svoje otroke raje vpisujejo na šole, ki 
imajo implementiran model kakovosti in ki ga izražajo s certifikatom. Šole se zaradi 
pomanjkanja otrok borijo za obstanek na trgu in vpeljan model kakovosti bo zato 
konkurenčna prednost. Zagotovo pa bodo slednji v prihodnosti predstavljali ne le tržno 
prednost, temveč celo nujnost. 

Odgovornosti ravnateljev so vezane na implementacijo modelov kakovosti. Skozi te 
se namreč zagotovi, da ravnatelji svoje pedagoške in managerske odgovornosti oziroma 
naloge opravljajo čim bolj kakovostno. To pomeni, da kot managerski vodja 
zagotavljajo optimalne pogoje dela izvajalcem izobraževanja in kot pedagoški vodja 
usmerjajo učitelje k ciljem vzgoje in izobraževanja. Med odgovornosti ravnatelja lahko 
štejemo tudi njegovo stališče do uvajanja modelov kakovosti – to je namreč lahko eden 
izmed ciljev šole. Tako ravnateljevo dojemanje odgovornosti za uvajanje modelov 
kakovosti vpliva tudi na njihovo vpeljavo oziroma implementacijo.  

Med pomembnejšimi vidiki zagotavljanja kakovosti v šolstvu pa je tudi vodenje 
razredov oziroma odnos med učitelji in učenci. Ta bi naj namreč pri vpeljanih modelih 
kakovosti zagotavljal visoko kvaliteto teh odnosov, pri čemer imajo učitelji kot odrasle 
osebe večjo odgovornost. Odnos bi moral biti odprt, da lahko vsak tvega biti neposreden 
in pošten, mora omogočati medsebojno spoštovanje in rast, razvijanje lastne kreativnosti 
itd.  

Vse opisane koncepte smo povezali v naš Model razvijanja kakovosti v 
osnovnošolskem izobraževanju, s čimer smo pomembno prispevali in dopolnili 
poznavanje pomena modelov kakovosti, saj smo celostno prikazali vpliv modela na šolo 
in njeno okolico. 

Z modelom lahko opazujemo dinamiko uvajanja sprememb v šolsko okolje, ki se 
nenazadnje lahko začnejo na kateri koli točki v modelu. Šola se lahko za vpeljevanje 
modelov npr. na eni strani odloči zaradi premajhne prepoznavnosti šole ali premajhnega 
vpisa. Ravnatelj na podlagi tega poveča poznavanje obstoječih modelov, hkrati ob 
njihovi implementaciji pa prične strukturirano vpeljevati kakovostno vodenje šole in 
spodbuja optimalne odnose med učitelji in učenci. Na drugi strani so lahko povod za 
spremembe slabi odnosi med učitelji in učenci in želja po njihovem izboljšanju pripelje 
do postopkov vpeljevanja (in poznavanja) modelov kakovosti. 

Pri razlagi našega modela moramo poudariti, da smo v vanj vključili le tiste 
karakteristike, ki smo jih v nalogi tudi preverjali. V empiričnem delu se namreč nismo 
ukvarjali z vsebino modelov kakovosti (npr. kompetentnost, kredibilnost, varnost ali 
znanje ali druge dimenzije pomembne za šolstvo), temveč le s pomenom modelov 
kakovosti za šolo in vplivom na njeno funkcioniranje. Predvsem nadgrajevanje modela 
z novimi koncepti in njegovo preverjanje z novimi merskimi metodami je perspektiva 
na nadaljnje študije, ki se bodo ukvarjale z modeli kakovosti v šolskem okolju. 
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V magistrski nalogi smo se lotili aktualnega in relativno neraziskanega vprašanja 
povezave med modeli kakovosti ter pedagoškim in managerskim vodenjem. Analizirali 
smo uvajanje modelov kakovosti v osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji 
(obravnavali smo funkcijo in dinamiko uvajanja modelov kakovosti v osnovnem 
šolstvu): pregledali in kritično ovrednotili smo relevantno literaturo s področja 
kakovosti, opredelili smo teoretična izhodišča managementa, managementa kakovosti, 
sistemov in modelov kakovost. Predstavili smo osnovnošolsko izobraževanje, kakovost 
v osnovnošolskem izobraževanju, vodenje in naloge ravnateljev osnovnih šol.  

V nalogi smo izpostavili tudi nekatere slovenske in mednarodne raziskave in 
projekte s področja kakovosti v šolstvu. Ugotavljamo, da je bilo v Sloveniji sicer 
izvedenih precej raziskav, analiz, evalvacijskih študij in projektov, neposredno 
povezanih s kakovostjo osnovnošolskega izobraževanja in šolstva, vendar je 
raziskovalna dejavnost v zvezi s kakovostjo šolstva razdrobljena in nesistematična ter 
tako v večini primerov vezana na posamezne institucije, katerih naloga je (med drugim) 
zagotavljati kakovost (osnovnošolskega) izobraževanja. Pogrešamo celosten pristop k 
problemu, ki bi povezal tako raziskovalne projekte na ravni cele države, kot pripravo in 
implementacijo projektov, dobrih praks in zakonodaje v konkretna osnovnošolska 
okolja. Prav tako ugotavljamo, da se pojem »kakovosti v osnovnošolskem 
izobraževanju« pojavlja v različnih kontekstih in je do določene mere subjektiviziran. 
Natančnejša definicija v okviru bodočih raziskav je zato zaželena. 

Sicer pa ugotavljamo, da relevantna literatura poudarja, (1) da so se pristopi za 
doseganje kakovostnega šolstva skozi zgodovino razlikovali, znanje pa je eden 
najpomembnejših ali celo najpomembnejši element kakovosti; (2) da je kakovost 
postavka, ki ji sledijo vse organizacije, posebej pa njihove vodje in pri tem osnovne šole 
niso izjema; (3) da se naloge ravnateljev osnovnih šol kot pedagoških in managerskih 
vodij prepletajo in se jih velikokrat ne da povsem ločiti – zato je poleg vodstvenega 
pomemben tudi odnos ravnatelja do relacije učitelja z učenci ter medsebojno 
razumevanje in spoštovanje. Na razred bi v tem smislu lahko gledali kot na zametek 
delovnega tima. In nenazadnje, (4) da se morajo šole pri svojem delovanju tudi nujno 
povezovati z okoljem, starši in širšo skupnostjo. Preko povezovanja in sodelovanja se 
tako lahko doseže »točka preobrata«, to je točka, ko posamezen fenomen preraste svoj 
okvir in postane množičen. V tem smislu je kakovost osnovnega šolstva odvisna tudi od 
sprejemanja odgovornosti za spremembe »od spodaj navzgor« (t. i. bottom-up 
approach); le na ta način lahko namreč pride do trajnih sprememb v kakovosti. 

Seveda pa ne smemo pozabiti na klasičen pristop »od zgoraj navzdol« (t. i. top-
down approach). V nalogi smo zato izpostavili, opisali in primerjali naslednje 
standarde, ki so relevantni za slovenski osnovnošolski prostor: Certifikat za prihodnost 
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vzgoje in izobraževanja, Model kakovosti ISO standard 9001:2000, Mreža učečih se šol, 
TQM – Management celovite kakovosti, SA8000 Model družbene odgovornosti, in 
EFQM – Model odličnosti. Pri obravnavi obstoječih modelov smo naleteli na eno izmed 
omejitev naše raziskave. Nekateri modeli se namreč v večini nanašajo na organizacije v 
splošnem; glede samega šolstva in njegove specifike pa obstaja praznina. Menimo, da 
osnovnošolsko izobraževanje potrebuje razvijanje kakovosti na različnih nivojih in zato 
podpiramo razvoj osnovnošolsko-specifičnih modelov, standardov in politik vpeljevanja 
kakovosti. 

V okviru magistrske naloge smo izvedli tudi lastno empirično študijo. V raziskavo 
je bilo vključenih 148 ravnateljev osnovnih šol, ki so izpolnili anonimni anketni 
vprašalnik. Ugotavljamo, da ravnatelji poznajo le nekatere obstoječe modele kakovosti 
(izstopa model Mreža učečih se šol), še manj pa jih je v šolah dejansko vpeljanih. 
Ugotovili smo tudi, da stopnja ravnateljevega poznavanja modelov kakovosti vpliva na 
uvajanje modela kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja v osnovnih šolah 
oziroma, da uvajanje modelov vpliva na njihovo poznavanje. Nadalje smo ugotovili, da 
ima vpeljava modela kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja po mnenju vršnih 
managerjev (ravnateljev) signifikantno pozitiven vpliv pri zagotavljanju 
kakovostnejšega vodenja tako managerskih kot pedagoških nalog v osnovnih šolah. S 
tem smo potrdili obe hipotezi magistrske naloge. 

Kot zanimivo ugotovitev navajamo tudi dejstvo, da pri analizi vprašalnika ni prišlo 
do odstopanj med rezultati sodelujočih šol s podeželja in tistih iz mestnega okolja: med 
šolami v mestnem in podeželskem okolju ni statistično pomembnih razlik glede 
poznavanja in vpeljave modelov kakovosti. Ugotavljamo le, da so šole na podeželju bolj 
razpršene, to pomeni, da je v mestnem okolju verjetno več medsebojne konkurence ter 
da je v podeželskih šolah povprečno nekoliko manj učencev, kot v mestnih. Kot rečeno 
– to (zaenkrat) še ne vpliva na stopnjo poznavanja, razumevanja in uvajanja kakovosti v 
osnovne šole.  

Ugotavljamo tudi, da modeli kakovosti omogočajo lažje vodenje pedagoških in 
managerskih nalog; da vpeljani modeli kakovosti služijo za boljšo promocijo šole; da 
ravnatelji menijo, da bi starši v šolo, ki bi uvedla model kakovosti, raje vpisali svoje 
otroke in šola bi tako pridobila večji tržni delež; in da se ravnateljeve naloge 
pedagoškega in managerskega vodje prepletajo, pri čemer so ravnateljem obe skupini 
nalog pomembni. Ravnatelji so tudi mnenja, da je vodenje razreda oziroma skupine zelo 
pomemben del učiteljevih nalog, pomemben je tudi način vodenja. Ob zaključku 
empirične analize ugotavljamo, da bi bilo v prihodnje smiselno v analizo vključiti tudi 
socio-ekonomske lastnosti sodelujočih, saj bi bilo npr. zanimivo ugotoviti, ali obstajajo 
razlike v ravnateljevih dojemanjih uvajanja kakovosti na šolah glede na stopnjo in smer 
njihove izobrazbe in ostalih merljivih socio-ekonomskih dejavnikov. 
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4.1 Prispevek k znanosti 

Na podlagi teoretično obdelanega in empirično dokazanega smo razvili tudi lasten 
model, ki smo ga poimenovali Model razvijanja kakovosti v (osnovnošolskem) 
izobraževanju (za podrobno ponazoritev glej sliko 3.15). Z modelom smo pokazali, da 
seznanjenost vpliva na vpeljanost modelov kakovosti (odnos je obojestranski – 
ravnatelji boljše poznajo tiste modele kakovosti, ki so jih že implementirali), to pa 
nadalje vpliva na promocijo šole (šola preko njih javnosti sporoča o svoji kvaliteti). 
Nadalje vpeljanost modelov kakovosti vpliva na tržni delež (starši svoje otroke raje 
vpisujejo na šole z implementiranim modelom kakovosti), kar je zaradi manjšega števila 
osnovnošolcev velika konkurenčna prednost. Na implementacijo modelov kakovosti pa 
so v našem modelu vezane tudi odgovornosti ravnateljev (da kot managerski vodja 
zagotavljajo optimalne pogoje dela in kot pedagoški vodja usmerjajo učitelje k ciljem 
vzgoje in izobraževanja). Nenazadnje je pomemben vidik zagotavljanja kakovosti v 
šolstvu tudi vodenje razredov (odnos med učitelji in učenci, ki je pri vpeljanih modelih 
kakovosti visoko kakovosten). Naš model združuje seznanjenost z drugimi v nalogi 
predstavljeni modeli kakovosti, povezuje pa šolo in šolske delavce z okoljem in starši 
ter gradi na pomenu človeških virov šole in njenega bližnjega okolja. Menimo, da 
Model razvijanja kakovosti v (osnovnošolskem) izobraževanju pomeni korak naprej v 
smislu resničnega prepoznavanja pomena in nujnosti razvoja človeških virov kot 
nosilcev izboljševanja kvalitete v osnovnih šolah. 

4.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Model bi bilo v prihodnosti treba empirično preveriti na reprezentativnem vzorcu 
šol in ga izpopolniti ter nadgraditi glede na rezultate bolj poglobljene raziskave. 
Pomembno je, da bi pri oblikovanju končne različice sodelujejo tako ravnatelji, učitelji 
in učenci (oziroma njihovi starši). Le na tak način izdelan in dodelan model bo lahko 
uspešno zaživel tudi v praksi. Njegova implikacija v osnovnošolski prostor pa odpira 
tudi možnosti nadaljnjega raziskovanja. Menimo, da bi uporaba modela lahko izboljšala 
kakovost procesov osnovnega šolstva, kar pa bi bilo treba tako teoretično kot tudi 
empirično dokazati z nadaljnjimi raziskavami. 

4.3 Omejitve 

Pri nalogi smo se z omejitvami srečali pri iskanju relevantnih raziskav o kakovosti 
v osnovnem šolstvu, ki bi koherentno zaobjele stanje kakovosti na slovenskih osnovnih 
šolah. Namesto tega smo naleteli na posamezne raziskave, ki so vključevale kakovost 
predvsem z vidika znanja učencev. V tem smislu izostajajo raziskave, ki bi vključevale 
tudi poslovno-organizacijske sisteme kakovosti in modele kakovosti ter njihovo 
implementacijo na osnovnih šolah. 
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Pomembna omejitev naloge je tudi metodološke narave. Pred izvedbo glavne 
raziskave zaradi časovnih in finančnih omejitev raziskave nismo izvedli pilotnega 
testiranja merskih inštrumentov uporabljenih v vprašalniku. Tako nismo preverili ali so 
navodila vprašalnika ustrezna in razumljiva oziroma je anketni vprašalnik zanesljiv in 
veljaven.  

Po že izvedeni raziskavi smo ugotovili, da stopnje lestvic, ki smo jih uporabili v 
nalogi, v nekaterih primerih niso dovolj skladne z vprašanji. Zaradi te pomanjkljivosti 
so tudi naši zaključki manj zanesljivi in veljavni. Nadalje že po izvedeni raziskavi 
ugotavljamo, da bi bilo udeležence smiselno povprašati po nekaterih sociodemografskih 
podatkih (npr. starost, delovna doba oz. leta ravnateljevanja), ki bi jih lahko smiselno 
vključili v analizo.  

Nenazadnje, raziskava se osredotoča na ravnateljev pogled in ne povzema mnenja 
oziroma videnja ostalih udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu. Dodatne 
raziskave, ki bi upoštevale tudi vidik drugih udeležencev bi zato lahko pomembno 
pripomogle k razumevanju raziskovalnega problema. 

Zaradi omenjenih omejitev, predvsem pa zaradi omejenega merskega aparata 
zaključki raziskave niso posplošljivi na populacijo, vseeno pa ne glede na 
pomanjkljivosti menimo, da bo naloga pripomogla k vpogledu v raziskovanje modelov 
kakovosti in dvigu kakovosti v šolstvu na Slovenskem. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

PODATKI O OSNOVNI ŠOLI: 

Vaša osnovna šola se nahaja (ustrezno obkrožite) 
a) v mestnem okolju 
b) v podeželskem okolju 

Navedite okvirno oddaljenost najbližje osnovne šole od vaše osnovne šole (ustrezno 
obkrožite) 

a) manj kot 1 km 
b) od 1 do 3 km 
c) od 3,5 km do 5 km 
d) več kot 5 km 

Vašo šolo obiskuje naslednje število učencev (ustrezno obkrožite)  
A. manj kot 100 učencev 
B. od 100 do 400 učencev 
C. od 401 do 700 učencev 
D. od 701 do 1000 učencev 
E. več kot 1000 učencev 

V vaši šoli je zaposlenih naslednje število strokovnih delavcev ( ustrezno obkrožite)  
a) 10–30 strokovnih delavcev 
b) 31–50 strokovnih delavcev 
c) 51–70 strokovnih delavcev 
d) 71–90 strokovnih delavcev 
e) več kot 91 strokovnih delavcev 

A. Ocenite, v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z modeli kakovosti!  
A.1 V kolikšni meri ste seznanjeni z spodaj 

navedenimi modeli kakovosti? 
1 – sploh nisem seznanjen 
2 – sem že slišal 
3 – smo se že pogovarjali 
4 – poznam vendar ne poznam 
namena 
5 – poznam 

1. Certifikat kakovosti za prihodnost vzgoje in 
izobraževanja 

1 2 3 4 5 

2. Standard ISO 9001:2000 1 2 3 4 5 
3. Mreža učečih se šol 1 2 3 4 5 
4. TQM - total quality management 1 2 3 4 5 
5. SA - 8000 model družbene odgovornosti 1 2 3 4 5 
6. EMAS - okoljski standard 1 2 3 4 5 
7. Model poslovne odličnosti 1 2 3 4 5  
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A.2 Ali imate v vaši šoli vpeljane spodaj 
navedene modele kakovosti? 

5 –imamo vpeljanega 
4 – vključeni smo v postopke za 
vpeljavo 
3 – razmišljamo da se bomo 
vključili v postopke za vpeljavo 
2 – bomo vpeljali v naslednjih 
letih 
1 – ne bomo vpeljevali 

1. Certifikat kakovosti za prihodnost vzgoje in 
izobraževanja 

1 2 3 4 5 

2. Standard ISO 9001:2000 1 2 3 4 5 
3. Mreže učečih se šol 1 2 3 4 5 
4. TQM - total quality management 1 2 3 4 5 
5. SA - 8000 model družbene odgovornosti 1 2 3 4 5 
6. EMAS - okoljski standard 1 2 3 4 5 
7. Model poslovne odličnosti 1 2 3 4 5 

 

B. Ocenite, v kakšni meri držijo naslednje trditve v zvezi z modeli kakovosti. 
B Trditev A  Trditev B 
1. Modele kakovosti je smiselno 

vpeljevati z razloga dviga 
kakovosti izobraževalnega dela 
sploh ni pomembno 

1 2 3 4 5 Modele kakovosti je smiselno 
vpeljevati z razloga dviga kakovosti 
izobraževalnega dela zelo 
pomembno 

2. Z vpeljevanjem modelov 
kakovosti ima osnovna šola 
boljše možnosti, da si pridobi 
večji tržni delež 
sploh ni pomembno 

1 2 3 4 5 Z vpeljevanjem modelov kakovosti 
ima osnovna šola boljše možnosti, 
da pridobi večji tržni delež zelo 
pomembno 

3. Vpeljani modeli kakovosti 
služijo za boljšo promocijo šole 
sploh ni pomembno 

1 2 3 4 5 Vpeljani modeli kakovosti služijo za 
boljšo promocijo šole zelo 
pomembno 

4. S pomočjo modelov kakovosti 
ima vršni management lažji 
kadrovski nadzor v delovanju in 
usmerjanju šole sploh ni 
pomembno 

1 2 3 4 5 S pomočjo modelov kakovosti ima 
vršni management lažji kadrovski 
nadzor v delovanju in usmerjanju 
šole zelo pomembno 

5. S pomočjo modelov kakovosti 
je mogoče zagotoviti lažje 
vodenje managerskih nalog 
sploh ne drži 

1 2 3 4 5 S pomočjo modelov kakovosti je 
mogoče zagotoviti lažje vodenje 
managerskih nalog popolnoma drži  

6. S pomočjo modelov kakovosti 
je mogoče zagotoviti lažje 
vodenje pedagoških nalog sploh 
ne drži 

1 2 3 4 5 S pomočjo modelov kakovosti je 
mogoče zagotoviti lažje vodenje 
pedagoških nalog popolnoma drži 
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Kakovost v šolskem okolju 
Pomislite na kakovost v šolskem okolju.  
Vpišite kako pomembne se vam zdijo naslednje odgovornosti ravnateljev za kakovost 
šole.  
Postavke  Sploh ni pomembno – Zelo pomembno 
Ravnatelj je odgovoren za določanje 
skupnih ciljev šole (suvereno in v 
sodelovanju z drugimi). 

1 2 3 4 5 

Ravnatelj je odgovoren za odločanje o 
sredstvih, ki jih ima šola. 1 2 3 4 5 

Ravnatelj je odgovoren nadzirati notranjo 
in zunanjo komunikacijo (tisto, o čemer se 
govori znotraj šole in sporočanje 
informacij v javnost). 

1 2 3 4 5 

Ravnatelj je odgovoren za oblikovanje 
pravil na šoli.  1 2 3 4 5 

Ravnatelj je odgovoren za vrednotenje 
napredka učencev in učiteljev. 1 2 3 4 5 

 
Pomislite na kakovost v šolskem okolju.  
Vpišite koliko se strinjate z naslednjimi postavkami. 
Postavke  Se sploh ne strinjam – Se zelo strinjam 
Odnos med učitelji in učenci je pomemben 
člen kvalitete v šoli. 1 2 3 4 5 

Odnos med učitelji in učenci mora biti 
odprt do te mere, da lahko vsak tvega biti 
neposreden in pošten. 

1 2 3 4 5 

Med učitelji in učenci mora vladati 
medsebojno spoštovanje in cenjenje (tudi 
prepričanje, da si cenjen). 

1 2 3 4 5 

Učitelji in učenci se morajo zavedati 
medsebojne odvisnosti. 1 2 3 4 5 

Odnos med učitelji in učenci mora 
omogočati rast in razvijanje lastne 
kreativnosti, individualnosti in skupnega 
zadovoljevanje potreb (nihče pa ne sme ali 
more zadovoljevati svojih potreb na račun 
drugega).  

1 2 3 4 5 
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IZPISI GROBIH PODATKOV IZ SPSS 

Frekvenčne porazdelitve 

Šola se nahaja v: 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

mestno okolje 77 52,0 52,0 52,0

podeželsko okolje 71 48,0 48,0 100,0

Valid 

Total 148 100,0 100,0 

 
Oddaljenost najbližje šole 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

do 1 km 42 28,4 28,4 28,4

od 1do 3 km 36 24,3 24,3 52,7

od 3.1 do 5 km 27 18,2 18,2 70,9

več kot 5 km 43 29,1 29,1 100,0

Valid 

Total 148 100,0 100,0 

 
Število učencev 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

manj kot 100 3 2,0 2,0 2,0

od 100 do 400 81 54,7 54,7 56,8

od 401 do 700 53 35,8 35,8 92,6

od 701 do 1000 11 7,4 7,4 100,0

Valid 

Total 148 100,0 100,0 

 
Število učiteljev na šoli 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

10–30 27 18,2 18,2 18,2

31–50 74 50,0 50,0 68,2

51–70 34 23,0 23,0 91,2

71–90 8 5,4 5,4 96,6

91+ 5 3,4 3,4 100,0

Valid 

Total 148 100,0 100,0 
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Statistike 

Statistics 

  V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 

CVIZ 

V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 

iso9001 
V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 

V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom

Valid 148 148 148 148N 

Missing 0 0 0 0
Mean 3,28 3,16 4,32 1,91
Median 3,00 3,00 5,00 2,00
Mode 3 3 5 1

 

Std. Deviation 1,190 1,041 ,873 1,056

 
Statistics 

  V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 

V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 

V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 

Valid 148 148 148N 

Missing 0 0 0
Mean 1,55 1,74 2,61
Median 1,00 1,50 3,00
Mode 1 1 3

 

Std. Deviation ,740 ,904 1,123

 
Statistics 

  V kateri fazi 
vpeljave modela 

CVIZ ste 

V kateri fazi 
vpeljave modela 

ISO9001 ste 

V kateri fazi 
vpeljave modela 

MUŠ 

V kateri fazi 
vpeljave modela 

TQM 

Valid 148 148 148 148N 

Missing 0 0 0 0
Mean 2,49 2,01 3,36 1,57
Median 2,00 2,00 3,00 1,00
Mode 2 1 5 1

 

Std. Deviation 1,046 1,037 1,517 ,793

 
Statistics 

  V kateri fazi vpeljave 
modela SA-8000 

V kateri fazi vpeljave 
modela EMAS 

V kateri fazi vpeljave 
modela MPO 

Valid 148 148 148N 

Missing 0 0 0
Mean 1,46 1,58 1,76
Median 1,00 1,00 2,00
Mode 1 1 1

 

Std. Deviation ,704 ,808 ,860
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Statistics 

  Modele kakovosti 
je smiselno 
vpeljevati z 

razloga dviga 
kakovosti 

izobraževalnega 
dela  

Z vpeljevanjem 
modelov kakovosti 
ima osnovna šola 
boljše možnosti, 
da si pridobi večji 

tržni delež 

Vpeljani modeli 
kakovosti služijo 

za boljšo 
promocijo šole  

S pomočjo 
modelov kakovosti 

ima vršni 
management lažji 
kadrovski nadzor 

v delovanju in 
usmerjanju šole 

Valid 148 148 148 148N 

Missing 0 0 0 0
Mean 4,26 3,56 3,58 3,49
Median 5,00 4,00 4,00 4,00
Mode 5 3 3 4

 

Std. Deviation ,921 1,032 ,955 1,013

 
Statistics 

  S pomočjo modelov kakovosti je 
mogoče zagotoviti lažje vodenje 

managerskih nalog 

S pomočjo modelov kakovosti je 
mogoče zagotoviti lažje vodenje 

pedagoških nalog  

Valid 148 148N 

Missing 0 0
Mean 3,79 4,01
Median 4,00 4,00
Mode 4 5

 

Std. Deviation ,883 ,965
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T-Test 

Group Statistics 

 Šola se nahaja v: N Mean 

mestno okolje 77 3,29V kolikšni meri ste sezn. z modelom CVIZ 

podeželsko okolje 71 3,28
mestno okolje 77 3,17V kolikšni meri ste sezn. z modelom iso9001 
podeželsko okolje 71 3,14
mestno okolje 77 4,39V kolikšni meri ste sezn. z modelom MUŠ 
podeželsko okolje 71 4,24
mestno okolje 77 1,96V kolikšni meri ste sezn. z modelom TQM 
podeželsko okolje 71 1,86
mestno okolje 77 1,58V kolikšni meri ste sezn. z modelom SA-8000
podeželsko okolje 71 1,52
mestno okolje 77 1,74V kolikšni meri ste sezn. z modelom EMAS 
podeželsko okolje 71 1,75
mestno okolje 77 2,64V kolikšni meri ste sezn. z modelom MPO 
podeželsko okolje 71 2,58
mestno okolje 77 2,48V kateri fazi vpeljave modela CVIZ ste 
podeželsko okolje 71 2,49
mestno okolje 77 2,03V kateri fazi vpeljave modela ISO9001 ste 
podeželsko okolje 71 2,00
mestno okolje 77 3,32V kateri fazi vpeljave modela MUŠ 
podeželsko okolje 71 3,41
mestno okolje 77 1,58V kateri fazi vpeljave modela TQM 
podeželsko okolje 71 1,55
mestno okolje 77 1,49V kateri fazi vpeljave modela SA-8000 
podeželsko okolje 71 1,42
mestno okolje 77 1,60V kateri fazi vpeljave modela EMAS 
podeželsko okolje 71 1,56
mestno okolje 77 1,81V kateri fazi vpeljave modela MPO 
podeželsko okolje 71 1,72
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Group Statistics 

 Šola se nahaja v: Std. Deviation Std. Error Mean 

mestno okolje 1,286 ,147V kolikšni meri ste sezn. z modelom CVIZ 

podeželsko okolje 1,085 ,129
mestno okolje 1,129 ,129V kolikšni meri ste sezn. z modelom 

iso9001 podeželsko okolje ,946 ,112
mestno okolje ,861 ,098V kolikšni meri ste sezn. z modelom MUŠ 
podeželsko okolje ,886 ,105
mestno okolje 1,081 ,123V kolikšni meri ste sezn. z modelom TQM 
podeželsko okolje 1,032 ,123
mestno okolje ,767 ,087V kolikšni meri ste sezn. z modelom SA-

8000 podeželsko okolje ,714 ,085
mestno okolje ,818 ,093V kolikšni meri ste sezn. z modelom EMAS 
podeželsko okolje ,996 ,118
mestno okolje 1,146 ,131V kolikšni meri ste sezn. z modelom MPO 
podeželsko okolje 1,104 ,131
mestno okolje 1,108 ,126V kateri fazi vpeljave modela CVIZ ste 
podeželsko okolje ,984 ,117
mestno okolje 1,135 ,129V kateri fazi vpeljave modela ISO9001 ste 
podeželsko okolje ,926 ,110
mestno okolje 1,593 ,182V kateri fazi vpeljave modela MUŠ 
podeželsko okolje 1,440 ,171
mestno okolje ,817 ,093V kateri fazi vpeljave modela TQM 
podeželsko okolje ,771 ,091
mestno okolje ,700 ,080V kateri fazi vpeljave modela SA-8000 
podeželsko okolje ,710 ,084
mestno okolje ,748 ,085V kateri fazi vpeljave modela EMAS 
podeželsko okolje ,874 ,104
mestno okolje ,859 ,098V kateri fazi vpeljave modela MPO 
podeželsko okolje ,865 ,103
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Independent Samples Test 

  
Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for 
Equality of 

Means 
  F Sig. t 

Equal variances assumed 5,201 ,024 ,020V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom CVIZ Equal variances not assumed  ,021

Equal variances assumed 3,530 ,062 ,163V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 
iso9001 

Equal variances not assumed  ,164

Equal variances assumed ,223 ,638 1,046V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom MUŠ Equal variances not assumed  1,044

Equal variances assumed ,000 ,987 ,585V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom TQM Equal variances not assumed  ,586

Equal variances assumed ,895 ,346 ,518V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom SA-
8000 

Equal variances not assumed  ,520

Equal variances assumed 1,620 ,205 -,042V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 
EMAS 

Equal variances not assumed  -,041

Equal variances assumed ,285 ,594 ,318V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom MPO Equal variances not assumed  ,318

Equal variances assumed ,550 ,460 -,072V kateri fazi vpeljave 
modela CVIZ ste Equal variances not assumed  -,072

Equal variances assumed 1,000 ,319 ,152V kateri fazi vpeljave 
modela ISO9001 ste Equal variances not assumed  ,153

Equal variances assumed 2,442 ,120 -,335V kateri fazi vpeljave 
modela MUŠ Equal variances not assumed  -,336

Equal variances assumed ,063 ,803 ,268V kateri fazi vpeljave 
modela TQM Equal variances not assumed  ,269

Equal variances assumed ,244 ,622 ,612V kateri fazi vpeljave 
modela SA-8000 Equal variances not assumed  ,611

Equal variances assumed ,326 ,569 ,255V kateri fazi vpeljave 
modela EMAS Equal variances not assumed  ,253

Equal variances assumed ,047 ,829 ,613V kateri fazi vpeljave 
modela MPO Equal variances not assumed  ,613
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Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 
  df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Equal variances assumed 146 ,984 ,004V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom CVIZ Equal variances not assumed 144,878 ,984 ,004

Equal variances assumed 146 ,871 ,028V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 
iso9001 

Equal variances not assumed 144,708 ,870 ,028

Equal variances assumed 146 ,297 ,150V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom MUŠ Equal variances not assumed 144,244 ,298 ,150

Equal variances assumed 146 ,559 ,102V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom TQM Equal variances not assumed 145,820 ,559 ,102

Equal variances assumed 146 ,605 ,063V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom SA-
8000 

Equal variances not assumed 145,984 ,604 ,063

Equal variances assumed 146 ,967 -,006V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 
EMAS 

Equal variances not assumed 135,747 ,967 -,006

Equal variances assumed 146 ,751 ,059V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom MPO Equal variances not assumed 145,713 ,751 ,059

Equal variances assumed 146 ,943 -,012V kateri fazi vpeljave 
modela CVIZ ste Equal variances not assumed 145,804 ,942 -,012

Equal variances assumed 146 ,880 ,026V kateri fazi vpeljave 
modela ISO9001 ste Equal variances not assumed 143,896 ,879 ,026

Equal variances assumed 146 ,738 -,084V kateri fazi vpeljave 
modela MUŠ Equal variances not assumed 145,946 ,737 -,084

Equal variances assumed 146 ,789 ,035V kateri fazi vpeljave 
modela TQM Equal variances not assumed 145,919 ,788 ,035

Equal variances assumed 146 ,542 ,071V kateri fazi vpeljave 
modela SA-8000 Equal variances not assumed 144,658 ,542 ,071

Equal variances assumed 146 ,799 ,034V kateri fazi vpeljave 
modela EMAS Equal variances not assumed 138,357 ,800 ,034

Equal variances assumed 146 ,541 ,087V kateri fazi vpeljave 
modela MPO Equal variances not assumed 144,863 ,541 ,087
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Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 
  

 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
  Std. Error 

Difference Lower Upper 

Equal variances assumed ,196 -,384 ,392V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 
CVIZ Equal variances not assumed ,195 -,382 ,390

Equal variances assumed ,172 -,312 ,368V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 
iso9001 

Equal variances not assumed ,171 -,309 ,365

Equal variances assumed ,144 -,134 ,434V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 
MUŠ 

Equal variances not assumed ,144 -,134 ,434

Equal variances assumed ,174 -,242 ,446V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 
TQM 

Equal variances not assumed ,174 -,242 ,445

Equal variances assumed ,122 -,178 ,305V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom SA-
8000 

Equal variances not assumed ,122 -,177 ,304

Equal variances assumed ,149 -,301 ,289V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 
EMAS 

Equal variances not assumed ,151 -,304 ,291

Equal variances assumed ,185 -,307 ,425V kolikšni meri ste 
sezn. z modelom 
MPO 

Equal variances not assumed ,185 -,307 ,425

Equal variances assumed ,173 -,354 ,329V kateri fazi vpeljave 
modela CVIZ ste Equal variances not assumed ,172 -,352 ,327

Equal variances assumed ,171 -,312 ,364V kateri fazi vpeljave 
modela ISO9001 ste Equal variances not assumed ,170 -,310 ,361

Equal variances assumed ,250 -,579 ,411V kateri fazi vpeljave 
modela MUŠ Equal variances not assumed ,249 -,577 ,409

Equal variances assumed ,131 -,223 ,294V kateri fazi vpeljave 
modela TQM Equal variances not assumed ,130 -,223 ,293

Equal variances assumed ,116 -,158 ,300V kateri fazi vpeljave 
modela SA-8000 Equal variances not assumed ,116 -,158 ,300

Equal variances assumed ,133 -,230 ,298V kateri fazi vpeljave 
modela EMAS Equal variances not assumed ,134 -,231 ,299

Equal variances assumed ,142 -,193 ,367V kateri fazi vpeljave 
modela MPO Equal variances not assumed ,142 -,193 ,367
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Statistike 

  
Ravnatelj je odgovoren za 

določanje skupnih ciljev šole 
(suvereno in v sodelovanju z 

drugimi).  

Ravnatelj je 
odgovoren za 
odločanje o 

sredstvih, ki jih ima 
šola 

Ravnatelj je 
odgovoren 

nadzirati notranjo 
in zunanjo 

komunikacijo  

Valid 143 121 132N 

Missing 5 27 16
Mean 4,74 4,77 4,78
Median 5,00 5,00 5,00
Mode 5 5 5

 

Std. Deviation ,527 ,544 ,467

 
Statistics 

  
Ravnatelj je odgovoren za 
oblikovanje pravil na šoli 

Ravnatelj je odgovoren za 
vrednotenje napredka učencev in 

učiteljev 

Valid 132 126N 

Missing 16 22
Mean 4,44 4,76
Median 4,50 5,00
Mode 5 5

 

Std. Deviation ,633 ,480

 
Statistics 

  So prijateljski z 
učenci 

Si pridobijo spoštovanje z 
avtoritativnim načinom vodenja. 

Spodbujajo 
kreativnost. 

Valid 133 140 130N 

Missing 15 8 18
Mean 4,35 4,35 3,91
Median 5,00 4,00 4,00
Mode 5 5 4

 

Std. Deviation ,751 ,719 ,849

 
Statistics 

  Spodbujajo medsebojno 
razumevanje učencev in 

učencev 
Vodijo razred na 

demokratičen način 

Valid 138 141N 

Missing 10 7
Mean 3,74 3,26
Median 4,00 3,00
Mode 4 2a

 

Std. Deviation 1,096 1,306
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Ravnatelj je odgovoren za določanje skupnih ciljev 
šole (suvereno in v sodelovanju z drugimi).  

143 4,74 ,527 ,044

Ravnatelj je odgovoren za odločanje o sredstvih, ki jih 
ima šola 

121 4,77 ,544 ,049

Ravnatelj je odgovoren nadzirati notranjo in zunanjo 
komunikacijo  

132 4,78 ,467 ,041

Ravnatelj je odgovoren za oblikovanje pravil na šoli 132 4,44 ,633 ,055
Ravnatelj je odgovoren za vrednotenje napredka 
učencev in učiteljev 

126 4,76 ,480 ,043

So prijateljski z učenci 133 4,35 ,751 ,065
Si pridobijo spoštovanje z avtoritativnim načinom 
vodenja. 

140 4,35 ,719 ,061

Spodbujajo kreativnost. 130 3,91 ,849 ,074
Spodbujajo medsebojno razumevanje učencev in 
učencev 

138 3,74 1,096 ,093

Vodijo razred na demokratičen način 141 3,26 1,306 ,110

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3  
 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Ravnatelj je odgovoren za določanje skupnih ciljev 
šole (suvereno in v sodelovanju z drugimi).  

39,517 142 ,000 1,741

Ravnatelj je odgovoren za odločanje o sredstvih, ki 
jih ima šola 

35,758 120 ,000 1,769

Ravnatelj je odgovoren nadzirati notranjo in 
zunanjo komunikacijo  

43,754 131 ,000 1,780

Ravnatelj je odgovoren za oblikovanje pravil na šoli 26,119 131 ,000 1,439
Ravnatelj je odgovoren za vrednotenje napredka 
učencev in učiteljev 

41,162 125 ,000 1,762

So prijateljski z učenci 20,791 132 ,000 1,353
Si pridobijo spoštovanje z avtoritativnim načinom 
vodenja. 

22,217 139 ,000 1,350

Spodbujajo kreativnost. 12,196 129 ,000 ,908
Spodbujajo medsebojno razumevanje učencev in 
učencev 

7,921 137 ,000 ,739

Vodijo razred na demokratičen način 2,321 140 ,022 ,255
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One-Sample Test 

 Test Value = 3  
 95% Confidence Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

Ravnatelj je odgovoren za določanje skupnih ciljev šole (suvereno in v 
sodelovanju z drugimi).  

1,65 1,83

Ravnatelj je odgovoren za odločanje o sredstvih, ki jih ima šola 1,67 1,87
Ravnatelj je odgovoren nadzirati notranjo in zunanjo komunikacijo  1,70 1,86
Ravnatelj je odgovoren za oblikovanje pravil na šoli 1,33 1,55
Ravnatelj je odgovoren za vrednotenje napredka učencev in učiteljev 1,68 1,85
So prijateljski z učenci 1,22 1,48
Si pridobijo spoštovanje z avtoritativnim načinom vodenja. 1,23 1,47
Spodbujajo kreativnost. ,76 1,05
Spodbujajo medsebojno razumevanje učencev in učencev ,55 ,92
Vodijo razred na demokratičen način ,04 ,47

 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

S pomočjo modelov kakovosti je mogoče zagotoviti lažje 
vodenje managerskih nalog 

148 3,79 ,883 ,073

S pomočjo modelov kakovosti je mogoče zagotoviti lažje 
vodenje pedagoških nalog  

148 4,01 ,965 ,079

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3  
 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

S pomočjo modelov kakovosti je mogoče zagotoviti lažje 
vodenje managerskih nalog 

10,897 147 ,000 ,791

S pomočjo modelov kakovosti je mogoče zagotoviti lažje 
vodenje pedagoških nalog  

12,687 147 ,000 1,007

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3  
 95% Confidence Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

S pomočjo modelov kakovosti je mogoče zagotoviti lažje vodenje 
managerskih nalog 

,65 ,93

S pomočjo modelov kakovosti je mogoče zagotoviti lažje vodenje 
pedagoških nalog  

,85 1,16
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Vpeljani modeli kakovosti služijo za boljšo promocijo šole 148 3,58 ,955 ,078

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3  
 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Vpeljani modeli kakovosti služijo za boljšo promocijo šole 7,403 147 ,000 ,581

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3  
 95% Confidence Interval of the Difference 
 Lower Upper 

Vpeljani modeli kakovosti služijo za boljšo promocijo šole  ,43 ,74

 
One-Sample Statistics 

 
N Mean

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Z vpeljevanjem modelov kakovosti ima osnovna šola boljše 
možnosti, da si pridobi večji tržni delež 

148 3,56 1,032 ,085

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3  
 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Z vpeljevanjem modelov kakovosti ima osnovna šola 
boljše možnosti, da si pridobi večji tržni delež 

6,613 147 ,000 ,561

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3  
 95% Confidence Interval of the Difference 
 Lower Upper 

Z vpeljevanjem modelov kakovosti ima osnovna šola boljše 
možnosti, da si pridobi večji tržni delež 

,39 ,73

 
One-Sample Statistics 

 
N Mean

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

So prijateljski z učenci 133 4,35 ,751 ,065
Si pridobijo spoštovanje z avtoritativnim načinom vodenja. 140 4,35 ,719 ,061
Spodbujajo kreativnost. 130 3,91 ,849 ,074
Spodbujajo medsebojno razumevanje učencev in učencev 138 3,74 1,096 ,093
Vodijo razred na demokratičen način 141 3,26 1,306 ,110
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One-Sample Test 

 Test Value = 3  
 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

So prijateljski z učenci 20,791 132 ,000 1,353
Si pridobijo spoštovanje z avtoritativnim načinom vodenja. 22,217 139 ,000 1,350
Spodbujajo kreativnost. 12,196 129 ,000 ,908
Spodbujajo medsebojno razumevanje učencev in učencev 7,921 137 ,000 ,739
Vodijo razred na demokratičen način 2,321 140 ,022 ,255

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3 
 95% Confidence Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

So prijateljski z učenci 1,22 1,48
Si pridobijo spoštovanje z avtoritativnim načinom vodenja. 1,23 1,47
Spodbujajo kreativnost. ,76 1,05
Spodbujajo medsebojno razumevanje učencev in učencev ,55 ,92
Vodijo razred na demokratičen način ,04 ,47

 
One-Sample Statistics 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Ravnatelj je odgovoren za določanje skupnih ciljev šole 
(suvereno in v sodelovanju z drugimi).  

143 4,74 ,527 ,044

Ravnatelj je odgovoren za odločanje o sredstvih, ki jih ima 
šola 

121 4,77 ,544 ,049

Ravnatelj je odgovoren nadzirati notranjo in zunanjo 
komunikacijo  

132 4,78 ,467 ,041

Ravnatelj je odgovoren za oblikovanje pravil na šoli 132 4,44 ,633 ,055
Ravnatelj je odgovoren za vrednotenje napredka učencev in 
učiteljev 

126 4,76 ,480 ,043

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Ravnatelj je odgovoren za določanje skupnih ciljev šole 
(suvereno in v sodelovanju z drugimi).  

39,517 142 ,000 1,741

Ravnatelj je odgovoren za odločanje o sredstvih, ki jih ima 
šola 

35,758 120 ,000 1,769

Ravnatelj je odgovoren nadzirati notranjo in zunanjo 
komunikacijo  

43,754 131 ,000 1,780

Ravnatelj je odgovoren za oblikovanje pravil na šoli 26,119 131 ,000 1,439
Ravnatelj je odgovoren za vrednotenje napredka učencev in 
učiteljev 

41,162 125 ,000 1,762
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One-Sample Test 

 Test Value = 3  
 95% Confidence Interval of the 

Difference 
 Lower Upper 

Ravnatelj je odgovoren za določanje skupnih ciljev šole (suvereno in v 
sodelovanju z drugimi).  

1,65 1,83

Ravnatelj je odgovoren za odločanje o sredstvih, ki jih ima šola 1,67 1,87
Ravnatelj je odgovoren nadzirati notranjo in zunanjo komunikacijo  1,70 1,86
Ravnatelj je odgovoren za oblikovanje pravil na šoli 1,33 1,55
Ravnatelj je odgovoren za vrednotenje napredka učencev in učiteljev 1,68 1,85

 


