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POVZETEK 

V magistrskem delu je obravnavana problematika izvajanja trajnostnih razvojnih projektov v 

sekundarnem izobraževanju skozi prizmo izvajanja dopolnilnih dejavnosti in omogočanja 

pridobivanja dodatnih znanj in kompetenc dijakom, izven rednega šolskega programa. 

Podrobno so predstavljeni zgodovina, pravni okvir, financiranje ter vrste in oblike 

srednješolskega izobraževanja v Sloveniji. V smislu uporabe v srednješolskih projektih so 

opredeljena teoretična izhodišča s področja projektnega dela, trajnostne in pametne rasti. 

Nazorno so prikazane in analizirane možnosti prijave projektov v programe in iniciative EU. 

Izvedena je bila empirična raziskava na področju financiranja ter izvajanja dopolnilnih in 

projektnih dejavnosti v slovenskih srednjih šolah. Predstavljena je analiza rezultatov 

raziskave, ki prikazuje nezadostno sodelovanje srednjih šol z zunanjimi deležniki, ki 

posledično vodi v minimalno izvajanje projektnega dela na šolah ter lastno sofinanciranje 

dopolnilnih dejavnosti. Predstavljene so možnosti učinkovitejšega razvojno projektnega dela 

v slovenskem srednješolskem prostoru. 

Ključne besede: projekti, trajnostni projekti, projektno delo, izobraževanje, srednje šole, 

dopolnilne dejavnosti, Erasmus+. 

SUMMARY 

The master thesis discusses the introduction of sustainable development projects in secondary 

education through the prism of implementation of supplementary activities and for acquiring 

additional knowledge and skills to students outside of the regular school program. In details 

the history, legal framework, funding and the types and forms of secondary education in 

Slovenia are presented. In terms of the use in secondary education projects theoretical 

positions in the field of project work, sustainable and smart growth are defined. The 

possibilities for projects application, programs and initiatives of the EU are clearly shown and 

analyzed. The empirical research was conducted in the area of funding and implementation of 

supplementary and project activities in Slovenian secondary schools. It presented the analysis 

of the survey results showing lack of participation of secondary schools with external 

stakeholders, which in turn leads to a minimal implementation of the project work in schools 

and causes self co-financing of supplementary activities. Possibilities of a more efficient 

development of the project work in the Slovenian secondary area are shown.  

Keywords: projects, sustainable projects, project work, education, secondary schools, 

supplementary activities, Erasmus+. 
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1 UVOD 

Slovenski srednješolski prostor se vse bolj sooča s problemom financiranja svojih dejavnosti, 

zlasti tistih, ki bi pomembno vplivale na širši razvoj kompetenc dijakov, a niso neposredno 

predvidene s kurikulumom. Ta problem je v zadnjem času vse bolj opazen, deležniki (tako 

učitelji kot tudi vodstva institucij ter starši in dijaki) pa ugotavljajo, da je sredstev za izvajanje 

obšolskih dejavnosti vse manj, po drugi strani pa skladno z razvojnimi tendencami vse hitreje 

raste potreba po vseživljenjskem učenju (Trunk Širca et al. 2009), širših kompetencah in celo 

mednarodnih izkušnjah dijakov (Al-Mansour 2013). Gre za tiste ključne kvalifikacije in 

kompetence, pri katerih je treba zagotoviti, da šolski prostor ni edini, v katerem jih 

posamezniki pridobivajo (Svetlik 2006). 

Javni zavodi, ki opravljajo dejavnosti javnega srednješolskega izobraževanja, se uvrščajo med 

posredne proračunske uporabnike in so praviloma samostojne pravne osebe. Srednje šole, 

skladno s Pravilnikom o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega 

programa na področju srednjega šolstva (Ur. l. RS, št. 107/12) finančna sredstva prejemajo 

»po glavi« dijaka. Porabijo jih za tekoče poslovanje, vzdrževanje, materialna sredstva, 

izplačevanje osnovnih plač, delovne uspešnosti itd. Redna delovna uspešnost učiteljev se 

financira iz javnih sredstev namenjenih za opravljanje javne službe, delovna uspešnost iz 

naslova povečanega obsega dela pa iz prihrankov posameznega proračunskega uporabnika ali 

iz sredstev projektov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz dela sredstev ustvarjenih s 

prodajo blaga in storitev na trgu (Podgajski 2014). Med te tržne dejavnosti običajno sodijo 

izdajateljska dejavnost (časopisi, revije, knjige), organiziranje konferenc, prevajalske in 

računovodske storitve ter različne svetovalne dejavnosti. 

Iz preglednice 1 izhaja, da so trendi v slovenskem srednješolskem izobraževanju v zadnjih 

letih negativni, in sicer tako po številu šol kot tudi po številu dijakov in učiteljev. 

Preglednica 1: Trendi v srednješolskem izobraževanju  

Šolsko leto 2000/01 2009/10 2010/11 2011/12 2013/14 

Število srednješolskih zavodov 149 129 127 127 122 

Število dijakov 104.840 85.030 82.267 79.901 76.715 

Število učiteljev 7.830 6.904 6.745 6.625 6.220 

Število dijakov na učitelja 13,39 12,32 12,19 12,06 12,11 

Vir: SURS 2016. 

V šolskem letu 2013/2014 je 15. septembra 2013 izvajalo srednješolske programe 122 

zavodov, od tega 116 srednjih šol in šest vzgojno-izobraževalnih zavodov, kjer se izvajajo 

srednješolski programi za dijake s posebnimi potrebami. Med srednjimi šolami je šest 

zasebnih. Šolskih centrov je 18, gimnazij 40, pri čemer je všteto tudi šest zasebnih. 

Srednješolsko izobraževanje manjšin se izvaja na 4 šolah, tri za italijansko skupnost in ena za 

madžarsko (MIZŠ 2015).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4216
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Dijakov in vajencev v programih srednješolskega izobraževanja v šolskem letu 2014/2015 je 

doseglo število 75.305. Število dijakov in vajencev se je od šolskega leta 1998/1999 (106.536 

dijakov) pa do šolskega leta 2013/2014 zmanjšalo za 29.821 (27,9 odstotka), kar je za 47 

povprečno velikih srednjih šol s po 629 dijaki. V povprečju se je na letni ravni zmanjševalo za 

1.860 dijakov in vajencev, pri čemer je v šolskih letih 2007/2008 in 2008/2009 to zmanjšanje 

bilo opaznejše, in sicer za več kot 4.000 dijakov. V 17-letnem obdobju (2014/2015) pa se je 

zmanjšalo število dijakov in vajencev za 31.231 ali za 29,3 odstotka (MIZŠ 2015). 

Demografski trendi, ki jih prikazuje spodnja preglednica 2, kažejo rast rojstev od leta 2004 pa 

do leta 2010, potem pa sledi upad. 

Preglednica 2: Rojstva otrok v Sloveniji 

Leto 

Število živorojenih 

otrok 

Verižni 

indeks  Leto 

Število živorojenih 

otrok 

Verižni 

indeks 

2000 18.180   2008 21.817 110,06 

2001 17.477 96,13  2009 21.856 100,18 

2002 17.501 100,13  2010 22.343 102,23 

2003 17.321 98,97  2011 21.947 98,23 

2004 17.961 103,69  2012 21.938 99,96 

2005 18.157 101,09  2013 21.111 96,23 

2006 18.932 104,26  2014 21.165 100,26 

2007 19.823 104,70     

Vir: SURS 2016. 

Na podlagi demografskih trendov in ob upoštevanju povprečne starosti dijaka ob vstopu v 

srednjo šolo, ki je 15 let, lahko predvidevamo, da bo po letu 2019 spet naraslo število dijakov 

v srednješolskem izobraževanju.1 Projekcijo gibanja števila dijakov prikazujemo na sliki 1. 

Ob pregledu proračunskih izdatkov za formalno izobraževanje lahko ugotovimo, da se v 

zadnjih letih delež BDP, namenjenega srednješolskemu izobraževanju, iz leto v leto niža. V 

letu 2006 je predstavljal 1,42 % BDP, v letu 2012 pa samo še 1,07 % (SURS 2014). Prav tako 

pa se od leta 2009 dalje niža tudi znesek sredstev, namenjenih srednješolskemu 

izobraževanju. V letu 2010 se je znesek znižal za 3,6 milijone, v 2011 še za 29,3 milijonov, v 

2012 za nadaljnjih 32 milijonov, v letu 2013 pa glede na leto 2012 za 30,4 milijonov. Glede 

na leto 2009 je bilo v letu 2013 sredstev namenjenih za srednješolsko izobraževanje kar za 

95,3 milijonov manj. Navedeno pomeni, da se evidentno zmanjšujejo sredstva za redno 

izvajanje srednješolskih programov, kar podrobneje prikazujemo v spodnji preglednici 3. 

Slednje je glede na upad tako šol kot tudi dijakov in učiteljev logična posledica.  

                                                 

1 V pojem srednješolskega izobraževanja smo zajeli tako splošne kot tudi strokovne in poklicne šole. 
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Slika 1: Projekcija gibanja števila dijakov do leta 2021 

Vir: MIZŠ 2015. 

Preglednica 3: Sredstva za srednješolsko izobraževanje 

Leto 

Znesek v milijon 

EUR 

Verižni 

indeks  Leto 

Znesek v milijon 

EUR 

Verižni 

indeks 

2007 401,3   2011 411,3 93,3 

2008 427,5 106,5  2012 379,3 92,2 

2009 444,2 103,9  2013 348,9 91,9 

2010 440,6 99,2  2014 NP NP 

Vir: SURS 2014. 

1.1 Opredelitev problema  

Sredstva za izvedbo obveznih izbirnih vsebin, ki so sestavni del gimnazijskih programov, oz. 

za izvedbo interesnih dejavnosti, ki so sestavni del izobraževalnih programov za pridobitev 

poklicne in srednje strokovne izobrazbe, se določijo v odvisnosti od števila dijakov, vpisanih 

v posamezne letnike teh programov (17. člen Pravilnika o normativih in standardih za 

izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, 

Ur. l. RS, št. 62/10 in 99/10). Glede na upad dijakov je razumljivo, da je tudi teh sredstev 

manj. 

Številnih dopolnilnih izobraževanj in dejavnosti, ki bi jih šole za razširjanje znanj in 

kompetenc svojih dijakov lahko ali celo morale dodatno izvajati, pa je iz dobljenih 

proračunskih sredstev nemogoče financirati. V prvi vrsti so proračunska sredstva namenska 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5109
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sredstva, ki jih je treba porabiti skladno z namenom (plače, materialni stroški ipd.), v drugi 

vrsti pa, če bi to tudi bilo mogoče, jih je žal premalo. Dopolnilnih izobraževanj in dejavnosti, 

ki niso predmet ali sestavni del kurikuluma, proračun ne financira posebej. Slednje pomeni, 

da če šole želijo svojim dijakom ponuditi dodatna znanja, morajo za njihovo izvedbo pridobiti 

dodatna sredstva. 

Menimo, da imajo šole, glede na dejstvo, da objektivno ni pričakovati bistvenega (če sploh) 

zvišanja sredstev za srednješolsko izobraževanje, na razpolago zgolj tri možnosti: 

 dopolnilne dejavnosti ukiniti in s tem dijakom nuditi zgolj pridobivanje kompetenc 

zagotovljenih s kurikulumom ali 

 dopolnilne dejavnosti izvajati v minimalnem obsegu s prispevki dijakov oz. njihovih 

staršev (kar je glede na izrazito poslabšanje finančnega stanja glavnine prebivalcev težko 

pričakovati) ali 

 dopolnilne dejavnosti kot projektno dejavnost izvajati s sredstvi pridobljenimi v 

programih in razpisih EU in Republike Slovenije. 

Kljub številnim programom Evropske unije, iz katerih bi lahko črpale potrebna sredstva 

(Tempus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Comenius, eTwinning in ključno EU 2020,2 

ki lahko kot ključni instrument za posodobitev izobraževanja in usposabljanja občutno 

prispeva k doseganju ciljev strategije Evropa 2020), imajo šole težave z idejami, pripravo in 

prijavo trajnostno naravnanih projektov. Posebej sistem partnerskih projektov med šolami, 

gospodarstvom in javno upravo ostaja neizkoriščen, čeprav je po našem mnenju edina pot, ki 

bi srednješolsko izobraževanje lahko obogatila z možnostjo izvajanja številnih dopolnilnih 

dejavnosti. Z njimi pa bi dijaki pridobili tiste kompetence, ki so za njihovo nadaljnjo karierno 

pot (in pri tem ni pomembno ali se bodo odločili za nadaljnji študij ali pa se poskušali 

zaposliti) izjemnega pomena.  

Poleg finančnega učinka sodi projektno delo med tiste postopke učenja, ki temeljijo na 

izkustvenem učenju in spodbujajo udeležence k aktivnemu učenju (Cattani et al. 2011). Zanj 

je značilno, da presega okvire pouka, saj se ne omejuje niti vsebinsko, niti organizacijsko, pa 

tudi ne časovno in prostorsko na pogoje, v katerih je organiziran šolski pouk. Po mnenju 

mnogih avtorjev (Kožman 2010; Chapman 2014; Devaux 2015; Bourne 2015) pa si 

uspešnega projektnega dela brez učinkovitega poznavanja sistemov projektnega vodenja ne 

gre zamisliti (Lock 2014; Collier 2015; Heaslip 2014; Rowe 2015; Lesjak in Vehovar 2005).  

Ob problematiki financiranja dopolnilnih dejavnosti in nezadostnega sodelovanja med seboj, 

z gospodarstvom in lokalno samoupravo oz. javno upravo pa se šole srečujejo tudi z 

nepoznavanjem vsebinske določitve pojma t. i. trajnostnih projektov, s katerimi bi mogle 

                                                 
2 Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (EU 2020). V okviru te 

strategije velja poudariti predvsem program Erasmus+, kjer so razpisi odprti ves čas in so posebej 

namenjenim tudi dijakom in srednjim šolam. 
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pridobiti prepotrebna sredstva za izvajanje svoje dejavnosti in pridobivanje dodatnih 

kompetenc svojim dijakom. Pojem trajnostno namreč ozko povezujejo zgolj z 

okoljevarstvenimi politikami, s čimer močno omejujejo vsebino in obliko a tudi partnerstva in 

možnosti prijave projektov. Priprava projektov, ne da bi pred tem pojasnili ali pa vsaj 

opredelili pojem »trajnostno«, je po našem mnenju nemogoča.  

Brundlandova je kot prva opredelila trajnostni razvoj in ga pojasnila kot zadovoljevanje 

potreb sedanjosti brez ogrožanja potreb prihodnjih generacij (Brundland 1987). Nekateri 

avtorji pa so prepričani, da je opredelitev zastavljena mnogo preširoko in s tem dopušča 

številne interpretacije, ki vodijo v pretirano in zmotno uporabo termina »trajnostni« (kot na 

primer Jankovič 2015 ali Adams 2006). Medtem ko je Wright (2004) prepričan, da je za 

dosego trajnostnega razvoja treba doseči institucionalne spremembe in se v opredeljevanje 

pojma sploh ne spušča, je Cortesejeva (2003) opredelitev usmerjena zgolj v okoljsko 

odgovorno dejavnost. Jankovičeva (2015) trdi, da je pomen trajnostnega razvoja v 

»strategijah razvojnih načrtov, ki morajo posegati na vse sfere in vključevati vse deležnike, da 

bi dosegli viden napredek. Ob tem pa je pomembno, da razvoj poteka sočasno na vseh sferah, 

sicer lahko razmerja zanihajo in destabilizirajo družbo kot celoto.« Postavi definicijo, da gre 

pri trajnostnem razvoju za »tisti razvoj družbe kot celote, ki gradi blaginjo v sedanjosti, ta pa 

postavlja temelje za blaginjo družbe v prihodnosti, pri čemer v doseganju ciljev enakomerno 

in enakopravno sodelujejo vsi, ne glede na ekonomski ali pravni položaj, tako javna uprava 

kot tudi izvajalci in uporabniki« (Jankovič 2015). 

Šole se vse bolj soočajo s problemom financiranja dopolnilnih izobraževalnih dejavnosti, ki bi 

dijakom lahko omogočile pridobivanje širših kompetenc, boljšega učnega uspeha, razvijanje 

socialnega kapitala in pridobivanje izkušenj pri delu na domačih in mednarodnih projektih. 

Zaradi nezadostnega sodelovanja med seboj in z deležniki iz gospodarske sfere ter javne 

uprave (tudi lokalne) v izvajanju dopolnilnih dejavnosti stagnirajo. Številne možnosti 

priprave, prijave in izvajanja projektov, tako domačih kot tudi mednarodnih, ostajajo 

neizkoriščene. 

Ključni obravnavani raziskovalni problem magistrske naloge je opredeliti možnost izvajanja 

trajnostnih projektov v slovenskih srednjih šolah in s tem ovrednotiti njihov pomen tako z 

vidika pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za delovanje šol kot tudi z vidika 

pomembnosti širjenja kompetenc dijakov, ki bodo odločilno pripomogle pri njihovem 

nadaljnjem kariernem in tudi osebnostnem razvoju.  

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen naloge je bil ugotoviti razmere in možnosti za pridobivanje sredstev za izvajanje 

dopolnilnih dejavnosti s pomočjo trajnostnih projektov, s katerimi bi tudi dosegli širjenje 

kompetenc dijakov. 
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Preučili smo število projektov ter uspešnost dijakov in šol, ki so v njih sodelovali. Posebej 

smo ugotavljali, kakšne projekte šole izvajajo, koliko je skupnih projektov (med šolami, z 

gospodarstvom, z javno upravo, z institucijami izven Slovenije) ter kje so največje težave pri 

izvajanju projektov. Primerjali in analizirali smo šole, ki projekte prijavljajo, in specificirali 

razlike v uspešnosti s šolami, ki tega ne počno. Naš namen je bil argumentirano prikazati 

prednosti sodelovanja srednjih šol z gospodarstvom (tako za dijake kot tudi za bodoče 

delodajalce) in na podlagi pridobljenih podatkov ter njihove kritične analize oblikovati 

predloge za ciljno pridobivanje sredstev za obšolske dejavnosti. S tem smo prikazali možnost 

pridobivanja dodanih finančnih sredstev, s katerimi bodo šole svojim dijakom lahko 

omogočile a) širjenje kompetenc ter b) zaradi sodelovanja z bodočimi delodajalci, širjenje 

socialnega kapitala.  

V raziskavi smo oblikovali tri glavne cilje, in sicer: 

 preučiti in analizirati tuje in domače primarne ter sekundarne vire na področjih 

managementa projektov, trajnostnega razvoja in sistemov srednješolskega izobraževanja; 

 raziskati stanje (z anketo pridobiti podatke o stanju projektov v slovenskih srednjih šolah, 

ki jih lahko opredelimo kot trajnostne) v slovenskih srednjih šolah na področju izvajanja 

projektov s trajnostnimi razvojnimi vsebinami. Ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na 

pridobivanje sredstev iz evropskih in domačih programov. Zanimalo nas je ali so izkušnje 

s skupnim nastopom v povezavi z uspešnejšim pridobivanjem sredstev iz evropskih ali 

domačih programov. Analizirali smo tudi povezanost gospodarstva in srednjih šol ter 

skupne nastope v evropskih ali domačih programih; 

 kritično analizirati obstoječe stanje in oblikovati predloge izboljšav. 

1.3 Omejitve in predpostavke  

Predpostavljali smo, da bomo v teoretičnem delu proučili najpomembnejšo literaturo in vire z 

obravnavanih področij, na podlagi česar bomo uspeli mnenja različnih avtorjev med seboj 

soočiti in jih analizirati.  

Pri obravnavanju in raziskavi tematike smo predpostavljali, da bomo lahko dobili zadostno 

število ustreznih podatkov za raziskavo, ki bodo zanesljivi in kakovostni.  

Pri obravnavanju problema smo se omejili na slovenski srednješolski prostor in na obdobje 

petih let, v času od 2010 do 2014. Za tako obdobje smo se odločili zaradi nove metodologije 

financiranja srednjih šol, ki je pričela veljati v začetku leta 2013 (Pravilnik o metodologiji 

financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, 

Ur. l. RS, št. 107/2012). Ob tem pa je za leto 2015 (deloma tudi 2014) nemogoče pridobiti 

korektne statistične podatke.  
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1.4 Metode, tehnike in orodja 

Vsebina naloge je kompleksna in zahteva uporabo različnih metod raziskovanja. Uporabili 

smo naslednje: 

 Študij literature 

Podali smo pregled relevantne literature in virov s področja projektnega managementa, 

trajnostnega razvoja in sistemov srednješolskega izobraževanja.  

 Anketa 

Z anketo smo pridobili podatke o stanju v slovenskih srednjih šolah na področju izvajanja 

projektov s trajnostnimi razvojnimi vsebinami. Primarne podatke smo poskusili zajeti v 

čim več slovenskih srednjih šolah. Uporabili smo odprtokodno rešitev Limesurvey. 

Anketirali smo vodstva šol. 

 Statistične metode 

Anketni vprašalnik smo podrobno analizirali s frekvenčno analizo, deskriptivno statistiko, 

križnimi tabelami, bivariatno korelacijo ter statističnimi testi χ2 test, t-test in izdelali 

analizo variance. 

V nalogi smo opredelili pet hipotez, ki se nanašajo na empirični del raziskave. 

H1: Šole, ki v projektih sodelujejo z različnimi deležniki, so pogosteje pridobile sredstva iz EU 

programov. 

Problematika financiranja srednješolskega izobraževanja se v zadnjih letih izkazuje z 

zmanjšanjem sredstev za redne šolske dejavnosti. Obšolske dejavnosti pa niso financirane iz 

proračuna in šole zanje sredstva pridobivajo same. Ustanovitev šolskih skladov, ki jo kot 

obvezno predpisuje Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G, Ur. l. RS, št. 36/2008), omogoča 

prostovoljno zbiranje prispevkov staršev oz. zbiranje donacij ostalih deležnikov. Iz šolskega 

sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oz. se ne 

financirajo iz javnih sredstev: nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in 

podobno ter reševanje socialnih stisk dijakov. Poleg prostovoljnih prispevkov staršev in 

zbiranja donacij pa so v okviru programov EU na voljo številne možnosti črpanja dodatnih 

sredstev s kreiranjem, prijavo in izvedbo inovativnih razvojnih projektov, v katerih bi šole 

morale sodelovati z zunanjimi deležniki (tako domačimi kot tudi tujimi partnerji).  

S hipotezo smo želeli preveriti vpliv sodelovanja šol z različnimi deležniki iz gospodarstva in 

javne uprave (kamor za potrebe raziskave štejemo lokalno samoupravo, ministrstva in organe 

v njihovi sestavi ter javne agencije) na pridobivanje sredstev za dopolnilne dejavnosti.  

Najprej smo ugotovili smer in moč povezanosti deleža skupnih projektov ter pogostostjo 

pridobivanja sredstev iz programov EU. Šole smo razvrstili v dve skupini: v prvi skupini so 

tiste, ki nimajo nobenega skupnega projekta, v drugi skupini pa tiste, ki so imele kakršnikoli 
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skupni projekt. Zanimal nas je tudi vpliv pridobivanja sredstev za dopolnilne dejavnosti na 

sodelovanje šol z različnimi deležniki iz gospodarstva in negospodarstva.  

Hipotezo smo preskusili s t-testom:3 

H1: μ_skupine_1 = μ_skupine_2. 

H2: Šole, ki črpajo sredstva s pomočjo uspešne prijave projektov, imajo večji delež 

dopolnilnih dejavnosti.  

Sredstva, zbrana v šolskih skladih in so namenjena za financiranje dejavnosti, ki se ne 

financirajo iz javnih sredstev, zelo redko zadoščajo za širok izbor dodatnih dejavnosti, ki bi 

jih šole želele izvajati. Zato je priprava in prijava projektov v programe EU lahko dobra 

možnost za pridobivanje dodatnih sredstev. Že sam predhodni postopek, kot je iskanje 

projektnih partnerjev, oblikovanje projektne ideje, določanje nalog posameznega partnerja v 

projektu in izdelava projektne ideje ter projektne dokumentacije, lahko za dijake (in za šolo) 

pomeni dopolnilno dejavnost, s pomočjo katere širijo tako svoje kompetence kot tudi socialni 

kapital. V primeru uspešne prijave projekta, pa se (odvisno od cilja in ideje projekta) 

možnosti za dopolnilne dejavnosti (delo na projektu) toliko bolj povečajo. Na tej podlagi smo 

oblikovali hipotezo, s katero želimo preveriti, ali se delež dopolnilnih dejavnosti poveča v 

tistih šolah, ki uspešno prijavljajo projekte. 

Najprej smo ugotovili smer in moč povezanosti deleža uspešnih prijav projektov ter delež 

dopolnilnih dejavnosti. Šole smo razvrstili v dve skupini: v prvi skupini so tiste, ki ne 

izkazujejo nobene uspešne prijave, v drugi skupini pa tiste, ki so izkazale uspešno prijavo. 

Uspešnost smo merili z dvema meriloma: s številom pridobljenih projektov in z višino 

pridobljenih sredstev.  

Hipotezo smo preskusili s t-testom: 

H2: μ_skupine_1= μ _skupine_2  

H3: Strokovne srednje šole pogosteje sodelujejo z zunanjimi deležniki kot gimnazije. 

Hipoteza H3 se navezuje na hipotezo H1. Menimo, da srednje šole s strokovnimi vsebinami 

lažje in hitreje najdejo zunanje partnerje v gospodarstvu in posledično tudi v večjem deležu 

sodelujejo v skupnih projektih. 

Najprej smo ugotovili smer in moč povezanosti vrste srednje šole glede na sodelovanje z 

zunanjimi deležniki. Šole smo razvrstili v dve skupini: v prvi skupini so strokovne srednje 

                                                 

3 μ je oznaka za aritmetično sredino. 
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šole, v drugi skupini pa gimnazije. Zanimal nas je vpliv vrste srednje šole na sodelovanje z 

različnimi deležniki iz gospodarstva in negospodarstva. 

Hipotezo smo preskusili s t-testom: 

H3: μ_skupine_1= μ _skupine_2  

H4: Šole, ki so bolj aktivne pri projektih in/ali aktivneje sodelujejo z drugimi inštitucijami, 

zaznavajo izboljšanje učnega uspeha sodelujočih dijakov. 

Sodelovanje dijakov v projektnem delu omogoča izboljšanje učnega uspeha sodelujočih 

dijakov. Zanimal nas je vpliv sodelovanja v projektnem delu na učni uspeh dijaka. Zavrnitev 

hipoteze H4 bi pomenila, da sodelovanje v projektnem delu ni dejavnik, ki vpliva na 

izboljšanje učnega uspeha sodelujočih dijakov. Upoštevali smo domače in EU projekte.  

Hipotezo smo preskusili s t-testom: 

H4: μ_skupine_1= μ _skupine_2  

H5: Šole, ki so bolj aktivne pri projektih in/ali aktivneje sodelujejo z drugimi inštitucijami, 

zaznavajo povečanje kompetenc sodelujočih dijakov. 

Sodelovanje dijakov v projektnem delu omogoča pridobivanje širših kompetenc, kot jih 

predvideva kurikulum. Gre za pomembne kompetence s področja timskega dela, oblikovanja 

ali izvajanja projektnih idej in ciljev ter pridobivanja izkušenj na področju mednarodnega 

sodelovanja in ustvarjanja širših partnerskih mrež. Zanimal nas je vpliv sodelovanja v 

projektnem delu na kompetence dijaka. Zavrnitev hipoteze H5 bi pomenila, da sodelovanje v 

projektnem delu ni dejavnik, ki vpliva na povečanje kompetenc sodelujočih dijakov.  

Hipotezo smo preskusili s t-testom: 

H5: μ_skupine_1= μ _skupine_2  
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2 SISTEM SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2000) razlaga termin »izobraževanje« kot 

glagolnik od izobraževati, kar pomeni skrbeti za vzgojo in izobraževanje mladine ali odraslih 

ter predvsem razvijati učenčeve telesne in duševne, zlasti miselne sposobnosti. Rečnik (1991) 

svojo razlago vzgoje in izobraževanja dopolni s permanentnostjo, ko trdi, da gre za 

vseživljenjski proces, ki zajema tako predšolskega in šolskega otroka ter mladostnika kot tudi 

odrasle ljudi različnih starosti, vse do tretjega življenjskega obdobja.  

Izobraževanje lahko poteka formalno (institucionalizirano, javno veljavno oz. priznano) ali 

neformalno (v obliki tečajev, seminarjev, delavnic in podobno). V obeh primerih pa gre za 

proces, v katerem slušatelj (učenec, dijak, študent) pridobiva znanje in kompetence za delo in 

za življenje. Učinkovitost tega procesa pa je odvisna od temeljnih dejavnikov izobraževalnega 

procesa, oblik in metod izobraževanja ter učnih sredstev in pripomočkov (Jereb 1998).  

S podpisom več kot tridesetih bilateralnih dogovorov in aktivnim sodelovanjem v 

mednarodnih programih in dejavnostih je Republika Slovenija kot osrednjo točko razvoja na 

prvo mesto postavila znanje. Glavni cilj pa je doseči čim višjo izobrazbo za čim večje število 

prebivalcev v Sloveniji (Jankovič 2013). V strategiji razvoja Slovenije 2014–2020 sta kot eno 

od štirih prioritetnih področij opredeljena znanje in zaposlovanje. Poudarek je na krepitvi 

inovativnosti in ustvarjalnosti ter zagotavljanju kakovosti, učinkovitosti, odzivnosti in 

mednarodni primerljivosti ter odprtosti izobraževanja in usposabljanja (MGRT 2013). Ena od 

treh horizontalnih razvojnih vsebin, za katere je namenjeno kar 50 % razvojnih sredstev, ki 

bodo razpoložljiva do leta 2020, je tudi »zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje 

in kompetence (mladi in starejši)«. Za dosego ciljev v okviru zastavljenih vsebin pa 

potrebujemo dolgoročno in strateško načrtovanje izobraževanja in usposabljanja, tudi na 

področju srednješolskega izobraževanja, ki je pomemben most med obvezno osnovno šolo in 

terciarnim izobraževanjem.  

2.1 Kratek zgodovinski pregled  

Na slovenskem ozemlju je prve srednjeveške šole mogoče zaslediti v 12. in 13. stoletju v 

škofijah in samostanih Kopra in Koroške. Prve mestne šole, katerih cilj je bil naučiti mlade 

moliti, brati in pisati, pa so se začele razvijati v 13. stoletju. Šolanje, ki je bilo namenjeno 

pripravam na študij teologije, je izvajalo le nekaj šol v Evropi. Na slovenskem ozemlju pa so 

izvajali le posamezne dele tega šolanja. Nemalo Slovencev (preko 2.000) se je v tistem času 

šolalo na Dunaju, v Italiji in drugod po Evropi (Zakrajšek 1995).  

Osnovne šole so se na slovenskem ozemlju začele razvijati z reformacijo. Protestanti so poleg 

osnovne šole, v Ljubljani in Celovcu, postavili tudi stanovsko oz. deželno šolo, ki je bila v 

bistvu predhodnica gimnazij. Učenje grščine in latinščine je omogočalo neposreden vpis na 
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univerze v tujini. Leta 1566 je vodenje ljubljanske stanovske šole prevzel Adam Bohorič, ki je 

napisal prvi ohranjeni slovenski pedagoški tekst, šolski red (Zakrajšek 1995; Ciperle 1976).  

Stanovske šole so se ustanavljale povsod na slovenskem ozemlju do konca 16. stoletja. Takrat 

so jih »protireformatorji zaprli, učitelje pa nagnali« (Zakrajšek 1995). Protestantske šole so se 

zaradi boljše organiziranosti obdržale le v Prekmurju. Šole so, z izjemo nekaj zasebnih, 

prevzeli jezuiti in Zakrajšek (1995) meni, da so z odprtjem 120-ih realk »dodobra osiromašili 

javni šolski sistem«.  

V srednjih šolah, ki so jih sčasoma uvedli, so posebej izbrane in ustrezno usmerjene dijake 

pripravljali na službe v cerkveni hierarhiji. Teh šol je bilo nekaj sto, v njih pa so poučevali 

predvsem pravo, latinščino in filozofijo. Z razvojem trgovine so v šole uvajali tudi tuje jezike, 

pisanje in računanje. Leta 1773 so ukinili jezuitski red, njihove srednje šole pa so poimenovali 

gimnazije (Zakrajšek 1995; Ciperle 1976). 

Leta 1810 (ob uvedbi obveznega štiriletnega osnovnega šolanja v slovenščini) v času Ilirskih 

provinc, je tedanji ravnatelj ljubljanske osemletke Valentin Vodnik napisal vse potrebne učne 

knjige, ne samo za osnovno pač pa tudi za srednjo šolo. Slabih pet let kasneje, ko je ozemlje 

spet pripadlo Avstrijcem, je cerkev ponovno dobila nadzor nad šolami. Dodaten problem je 

bil kar štirinajstletno služenje vojske, ki so ga morali opraviti vsi revni dijaki, ki niso bili 

odličnjaki. Kmetje svojih otrok zato raje niso pošiljali v šolo ali pa so jih poslali zgolj na 

dvoletno pokušino. Nadaljnja težava je bil leta 1826 sprejeti odlok študijske komisije, ki je 

določil, da v prvi razred ne sme biti sprejet noben učenec, ki je star 14 ali več let. Slovenski 

(kmečki) otroci so zaradi dela doma kasneje začeli obiskovati osnovno šolo, pred vpisom na 

gimnazijo pa so se morali naučiti tudi nemščine. Zato so največkrat prekoračili 14. leto, ko so 

končali tretji razred osnovne šole, in vpis na gimnazijo jim je bil onemogočen. Rezultat je bil 

ta, da več kot 60 % otrok sploh ni hodilo v šolo (Ciperle 1976). Gimnazijski študij je bil v tem 

obdobju izrazit socialni privilegij, ki so si ga zmogli privoščiti le najboljši dijaki iz vrst nižjih 

socialnih slojev (Schmidt 1964). 

Revolucija 1848. leta je prikazala veliko zaostalost avstrijskega srednjega šolstva. Osnutek 

novih temeljnih načel javnega pouka v Avstriji4 je ukinil dvoletne filozofske študije in jih 

prenesel z licejev na gimnazije. Ta je tako postala osemrazredna splošnoizobraževalna šola, ki 

daje predizobrazbo na katerikoli visoki šoli. Na teh temeljih so avstrijske gimnazije delovale 

do konca monarhije (Ciperle 1976). Temeljna načela so omogočila vpis v prvi gimnazijski 

razred iz vsake osnovne šole. Iz meščanske šole in iz nižje gimnazije pa je bil omogočen 

prehod na razne srednje strokovne šole ali na realko od tu pa na visoke strokovne šole. Tako 

so lahko dijaki, ki niso obiskovali gimnazije, dosegli kvalifikacije za vse poklice, razen za 

tiste, do katerih so vodile pravna, teološka, medicinska in filozofska fakulteta v okviru 

univerze. Pogoj za vstop na univerzo je bila dokončana gimnazija. Pred sprejetjem temeljnih 

                                                 

4 Cesar je modificirana načela dokončno potrdil šele 9. decembra 1954. 
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načel je bila splošna izobraževalna šola samo gimnazija, dosegljiva zgolj privilegiranim 

fantom, vse ostalo so bile strokovne šole. Načela pa so med splošne izobraževalne šole 

prištevala tudi meščansko šolo in realko (Ciperle 1979).  

Po končani štiriletni osnovni (ljudski) šoli so učenci lahko nadaljevali šolanje na nižji 

gimnaziji, meščanski, strokovni ali vajeniški šoli. Zakrajšek (1995) trdi, da je večina ljudi v 

tem obdobju imela le šestletno osnovno izobrazbo, saj kdor ni šel na prej omenjene šole, je 

moral končati višjo ljudsko šolo, ki je trajala na kmetih le dve leti. Za plačevanje ljudskih šol 

je skrbela država. 

Leta 1920 so državno obrtno šolo spremenili v tehniško srednjo šolo. Leta 1929 je bil sprejet 

zakon o gimnazijah (po letu 1918 se je večina klasičnih gimnazij spremenila v realne), 

učiteljišča pa so postala petletna z možnostjo vpisa na leta 1919 ustanovljeno Ljubljansko 

univerzo. V tem obdobju je bilo v Sloveniji veliko trgovskih akademij, gospodarskih in 

babiških šol, javnih in zasebnih. Leta 1931 je bil sprejet zakon o meščanskih šolah, ki so 

imele tri smeri: obrtno-industrijsko, trgovsko in kmetijsko. Absolventi teh šol so lahko 

nadaljevali študij na srednjih strokovnih šolah, na gimnazijah pa ne (Ciperle in Vovko 1987). 

Med drugo svetovno vojno so bile zaradi nemškega ponemčevanja ukinjene vse šole na 

Slovenskem. Uvedeni so bili obvezni posebni tečaji nemščine za otroke osnovnih in srednjih 

šol. Šele zatem je bil pouk spet dovoljen, a samo v nemškem jeziku. 27. maja 1942 je Izvršilni 

odbor OF sprejel odlok o poslovanju šolstva na osvobojenem ozemlju. 5. maja 1944 je začela 

delovati meščanska šola v Črnomlju, oktobra istega leta pa so se z odlokom predsedstva 

SNOS vse srednje šole na osvobojenem ozemlju preimenovale v realke. Leta 1946 je bil 

sprejet zakon o obveznem sedemletnem šolanju, učenci pa so se lahko po štiriletni nižji 

osnovni šoli vpisali na triletno višjo osnovno šolo ali v nižjo gimnazijo (obe sta imeli enak 

program). Leta 1950 je bil sprejet zakon o obveznem osemletnem šolanju, zelo pa se je 

povečalo število nižjih gimnazij. Leta 1952 je bila uzakonjena vrsta strokovnih šol za učence 

v gospodarstvu (Zakrajšek 1995). 

Prva večja reforma šolstva je bila leta 1958, ki je s splošnim zakonom o šolstvu uvedla kot 

edino obvezno šolanje osemletno osnovno šolo. Gimnazije so ostale le na srednji šoli, s tem, 

da so bile klasične ukinjene (klasični oddelki so ostali na redkih šolah). 

Druga večja reforma se je začela leta 1975 s tezami o usmerjenem izobraževanju. Ta reforma 

srednjih šol je ukinila gimnazije (očitali so jim elitizem) in drastično povečala število 

splošnoizobraževalnih predmetov v vseh srednjih šolah. Leta 1980 je bil sprejet zakon o 

usmerjenem izobraževanju, ki je zaznamoval celo desetletje vsebinskega in motivacijskega 

razsula srednjega šolstva v Sloveniji (Zakrajšek 1995). 

Slovenski srednješolski sistem so od leta 1990 pa do danes pretresale mnoge spremembe, od 

katerih je bilo bolj malo izboljšav in ves čas vzbujajo vtis, da so nepremišljene in popolnoma 
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stihijske. Izbrisana je bila matura, uveden zaključni izpit, ponovno vpeljana matura (tokrat na 

ravni države, enotna za vse), podana je bila možnost mednarodnih oddelkov in mednarodne 

mature, kar nekajkrat so se zamenjali standardi in normativi, vneli prepiri o vplivu politike in 

religije na šolski sistem, kurikulumi in učbeniki so se menjavali s spremembami vladnih 

koalicij, javnim šolam so se ob bok postavile zasebne, obeta pa se tudi brisanje meje med 

brezplačnim in plačljivim šolstvom.  

2.2 Pravni okvir delovanja srednješolskega izobraževanja v Sloveniji 

V nadaljevanju podajamo informacijo o temeljnih pravnih aktih, ki urejajo srednješolsko 

izobraževanje. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 

ZPCP-2D, 2/15 – odl. US in 47/15 – v nadaljevanju ZOFVI), ki ureja pogoje za opravljanje 

ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na naslednjih področjih 

(ZOFVI, 1. člen): 

 predšolska vzgoja, 

 osnovnošolsko izobraževanje, 

 vzgoja in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi 

potrebami, 

 osnovno glasbeno izobraževanje, 

 nižje in srednje poklicno izobraževanje, 

 srednje strokovno in tehniško izobraževanje, 

 srednje splošno izobraževanje, 

 višje strokovno izobraževanje, 

 vzgoja in izobraževanje v domovih za učence in v dijaških domovih ter 

 izobraževanje odraslih. 

ZOFVI v 2. členu določa cilje sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in 

opredeljuje naslednje: 

 zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno 

konstitucijo oz. invalidnost, 

 vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje 

drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje 

sposobnosti za življenje v demokratični družbi, 
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 razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega 

jezika kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa 

ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega jezika, 

 zagotavljanje kakovostne izobrazbe, 

 spodbujanje zavesti o integriteti posameznika, 

 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o zgodovini 

Slovenije in njeni kulturi. Vzgojno-izobraževalni zavodi razvijajo zavest o državni 

pripadnosti in nacionalni identiteti z obeleževanjem državnih praznikov, katerega sestavni 

del je izvedba himne Republike Slovenije in z drugimi dejavnostmi. Vzgojno-

izobraževalni zavodi imajo stalno izobešeno zastavo Republike Slovenije, na območjih, 

kjer živita italijanska oz. madžarska narodna skupnost, se izobesi tudi zastavo narodne 

skupnosti. 

 omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja, 

 uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, 

 omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi 

posameznika, 

 zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi 

razvojnimi problemi, 

 zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj 

spodbudnih okolij, 

 zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih 

s posebnimi potrebami, 

 vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično 

družbo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega 

zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja, do 

prihodnjih generacij, 

 spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja, 

 omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu, 

 omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohranjanju že 

dosežene ravni zahtevnosti, 

 omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu 

prebivalstva. 

ZOFVI v 12. členu določa tudi obvezne sestavine srednješolskih izobraževalnih programov, 

ki se pripravljajo v skladu z izhodišči za pripravo izobraževalnih programov, ki jih določi 

pristojni strokovni svet po predhodnem soglasju ministra in imajo splošni in posebni del.  

Splošni del vsebuje (ZOFVI, 12. člen): 

 ime programa, 

 cilje vzgoje in izobraževanja, 
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 trajanje izobraževanja, 

 obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja, 

 pogoje za vključitev, 

 pogoje za napredovanje in dokončanje izobraževanja. 

Splošni del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja vsebuje še naziv poklicne oz. 

strokovne izobrazbe, ki se pridobi po uspešno končanem izobraževanju (ZOFVI, 12. člen). 

Posebni del vsebuje (ZOFVI, 12. člen): 

 predmetnik, 

 učne načrte, predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge, v katerih se navedejo vsebina 

predmetov oz. predmetnih področij in izbirnih vsebin, standardi znanj oz. cilji pouka in 

znanja, ki se preverjajo ob koncu obdobij v osnovni šoli ter pri maturi oz. zaključnem 

izpitu, 

 znanja, ki jih morajo imeti izvajalci posameznega predmeta 

ter za programa poklicnega in strokovnega izobraževanja še: 

 obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, ki se 

izvaja pri delodajalcu in 

 organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celoletna, periodična). 

Posebni del prilagojenih izobraževalnih programov za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami vsebuje še dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja 

posameznega otroka oz. mladostnika in navodila za izvajanje (ZOFVI, 12. člen). 

Zakon o gimnazijah  

Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07 – UPB – v nadaljevanju ZGim), ki ureja izobraževanje 

v splošnih in strokovnih gimnazijah, ki omogoča po opravljeni maturi nadaljevanje 

izobraževanja v visokem šolstvu, določa, da strokovne gimnazije poleg splošnih izvajajo tudi 

strokovne izbirne maturitetne predmete (ZGim, 1. člen). ZGim v 2. členu specificira naloge 

splošne in strokovne gimnazije, kot sledi: 

 na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, potrebno za nadaljevanje 

izobraževanja v visokem šolstvu, 

 razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje, 

 posreduje znanje o slovenskem jeziku in književnosti, na območjih, ki so opredeljena kot 

narodnostno mešana, pa tudi o italijanskem oz. madžarskem jeziku in književnosti, ter 

razvija sposobnost za razumevanje in sporočanje v knjižnem jeziku, 

 spodbuja zavest o integriteti posameznika, 

 razvija zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije 

in njeni kulturi, 
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 vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno, miroljubno sožitje in spoštovanje 

soljudi, 

 razvija in ohranja lastno kulturno tradicijo in seznanja z drugimi kulturami in 

civilizacijami, 

 vzgaja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 

 razvija pripravljenost za vzpostavljanje svobodne, demokratične in socialno pravične 

države, 

 vzbuja zavest odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje, 

 razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana, 

 razvija nadarjenosti in usposablja za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje 

in 

 omogoča izbiro poklica. 

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju  

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) ureja izobraževanje za 

pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe in tisto izpopolnjevanje 

po pridobljeni izobrazbi ter usposabljanje, ki ni urejeno s predpisi s področja nacionalnih 

poklicnih kvalifikacij (ZPSI-1, 1. člen). 

ZPSI-1 v 2. členu opredeli cilje poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so: 

 na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, spretnosti in poklicne zmožnosti, ki so 

potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje,  

 spodbuja vseživljenjsko učenje,  

 izobražuje za trajnostni razvoj,  

 razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje,  

 razvija sposobnost za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku na območjih, ki so 

opredeljena kot narodno mešana, pa tudi v italijanskem oz. v madžarskem jeziku,  

 spodbuja zavest o integriteti posameznika,  

 razvija zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti in védenja o zgodovini Slovenije 

in njeni kulturi,  

 vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno in miroljubno sožitje ter spoštovanje 

soljudi,  

 razvija in ohranja lastne kulturne tradicije in seznanja z drugimi kulturami in 

civilizacijami,  

 omogoča vključevanje v evropsko delitev dela,  

 razvija pripravljenost za vzpostavljanje svobodne demokratične in socialno pravične 

države,  

 vzbuja zavest odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje,  
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 razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana,  

 razvija nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško 

izražanje. 

ZPSI-1 določa, da se v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju pridobi naslednja 

izobrazba (ZPSI-1, 3. člen):  

 nižja poklicna izobrazba (po izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja 

z opravljenim zaključnim izpitom),  

 srednja poklicna izobrazba (po izobraževalnem programu srednjega poklicnega 

izobraževanja z opravljenim zaključnim izpitom), 

 srednja strokovna izobrazba (a. po izobraževalnem programu srednjega strokovnega, 

poklicno-tehniškega izobraževanja ter po poklicnem tečaju z opravljeno poklicno maturo; 

b. z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom). 

Z zgoraj navedeno izobrazbo se pridobi ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija v skladu z 

nacionalnim ogrodjem kvalifikacij (ZPSI-1, 4. člen). Zelo pomembna pa je določba 5. člena 

ZPSI-1, ki določa, da šole nižje in srednje poklicno izobraževanje izvajajo skupaj z 

delodajalci, kadar je z izobraževalnim programom določeno praktično usposabljanje z delom. 

Zakon o maturi  

Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo), ki določa vsebino splošne 

in poklicne mature pravice in obveznosti dijakov in dijakinj ter drugih kandidatov in 

kandidatk za opravljanje mature oz. maturitetnih izpitov, sestavo in pristojnosti maturitetnih 

organov ter postopek in način opravljanja mature. Nadalje določa, da sta tako splošna kot 

poklicna matura državna izpita. S splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov 

znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov, programom maturitetnega tečaja in 

usposobljenost za univerzitetni študij. Z opravljeno maturo kandidat pridobi srednjo 

izobrazbo. S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so 

določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega 

izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za 

visokošolski študij. Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno 

maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo (ZMat, 2. in 3. člen). 

Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in 

izobraževanja 

Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in 

izobraževanja (Ur. l. RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F; v nadaljevanju ZPIMVI), ki ureja 

uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju predšolske 
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vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, 

srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja in srednjega splošnega izobraževanja 

(ZPIMVI, 1. člen). V 2. členu ZPIMVI predpiše, da je vzgoja in izobraževanje za pripadnike 

italijanske in madžarske narodne skupnosti sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji in poteka na podlagi predpisov, ki urejajo področje predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 

strokovnega oz. tehniškega ter srednjega splošnega izobraževanja. ZPIMVI pa v 3. členu 

določi tudi cilje, ki ju vzgoja in izobraževanja v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom 

in v dvojezičnih vrtcih in šolah na narodnostno mešanih območjih poleg ciljev, določenih s 

predpisi na področju vzgoje in izobraževanja, vključujeta.  

Ti cilji so (ZPIMVI, 3. člen):  

 ohranjanje in razvijanje italijanskega oz. madžarskega jezika in kulture italijanske oz. 

madžarske narodne skupnosti,  

 razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti v prvem in drugem jeziku (za pripadnike 

narodnih skupnosti je prvi jezik italijanski oz. madžarski, drugi jezik pa slovenski),  

 razvijanje vedenja o zgodovinski, kulturni in naravni dediščini italijanske oz. madžarske 

narodne skupnosti ter njunih matičnih narodov,  

 razvijanje zavesti o pripadnosti k italijanski oz. k madžarski narodni skupnosti ter 

ohranjanje in razvijanje lastne kulturne tradicije,  

 vzgajanje za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti, za sodelovanje 

med pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske oz. madžarske narodne 

skupnosti ter razvijanje sposobnosti za življenje in sobivanje na narodnostno in jezikovno 

mešanem območju,  

 seznanjanje s položajem italijanske oz. madžarske narodne skupnosti v sosednjih državah 

ter vzpostavljanje vezi in sodelovanja s pripadniki in ustanovami teh skupnosti. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12; 

v nadaljevanju ZUOPP), ki ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb 

s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter določa načine in oblike izvajanja vzgoje 

in izobraževanja. V 4. členu ZUOPP določi naslednje cilje in temeljna načela vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami:  

 enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, 

 ohranjanje ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja, 

 vključevanje staršev v proces vzgoje in izobraževanja, 

 zagotovitev ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka, 

 pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

 organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 



19 

 celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 

 individualiziran pristop, 

 kontinuiranost programov vzgoje in izobraževanja, 

 interdisciplinarnost. 

Poleg naštetih temeljnih zakonskih predpisov, ki urejajo delovanje srednješolskega 

izobraževanja v Sloveniji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni 

strani (MIZŠ 2016a) objavilo tudi najpomembnejše podzakonske predpise za področje 

srednješolskega izobraževanja. Ti so: 

 Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 34/99, 97/06), 

 Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih (Ur. l. RS, št. 68/09), 

 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih 

gimnazije (Ur. l. RS, št. 75/15), 

 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju (Ur. l. RS, št. 48/11, 92/12), 

 Pravilnik o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj (Ur. l. RS, št. 79/03, 75/04), 

 Pravilnik o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature (Ur. l. RS, št. 67/04, 

44/08), 

 Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom (Ur. l. RS, št. 

29/04, 8/05),  

 Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov srednjim šolam, ki izvajajo 

gimnazijske programe ter programe za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe 

(Ur. l. RS, št. 29/04),  

 Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v dvojezični srednji šoli (Ur. l. 

RS, št. 78/04),  

 Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v srednjih šolah z italijanskim 

učnim jezikom (Ur. l. RS, št. 78/04),  

 Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na 

področju srednjega šolstva (Ur. l. RS, št. 107/12), 

 Pravilnik o mojstrskih izpitih (Ur. l. RS, št. 101/04), 

 Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 

48/10, 82/14), 

 Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Ur. l. RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 

54/05, 103/05, 21/06, 50/06, 136/06, 31/07, 85/07, 17/08, 117/08, 67/09, 85/09 – ZNPK-

C, 37/10), 

 Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Ur. l. RS, št. 85/03, 100/07, 

67/08, 21/11, 55/11),  

 Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur. l. 

RS, št. 85/03, 103/07, 67/08, 5/11, 55/11),  

http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6716&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8607&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV4315&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV4315&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10817&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10817&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5198&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5984&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5984&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5807&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5808&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5808&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6076&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6077&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6077&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11477&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11477&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6107&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12232
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10073&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5229&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5230&pogled=osnovni
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 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega 

programa na področju srednjega šolstva (Ur. l. RS, št. 62/10, 99/10), 

 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega 

programa na področju srednjega šolstva (Ur. l. RS, št. 62/10, 99/10), 

 Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 37/09), 

 Pravilnik o obrazcu spričevala o mojstrskem izpitu (Ur. l. RS, št. 115/06), 

 Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 12/96, 59/01, 115/06), 

 Pravilnik o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 44/05, 9/09, 40/11),  

 Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 38/09), 

 Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v 

domovih za učence in dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 10/04),  

 Pravilnik o splošni maturi (Ur. l. RS, št. xx/xx), 

 Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 78/07, 45/10, 50/12, 8/14), 

 Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/10), 

 Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 108/99), 

 Pravilnik o upravljanju s podatki o kakovosti šol (Ur. l. RS, št. 112/07),  

 Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (Ur. l. RS, št. 7/08),  

 Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra (Ur. l. RS, št. 

26/03, 79/06 – ZPSI-1), 

 Pravilnik o vpisu v srednje šole (Ur. l. RS, št. 60/10), 

 Pravilnik o vpisu v srednje šole (Ur. l. RS, št. 12/06, 17/06 – popr., 12/08, 107/12), 

 Pravilnik o zaključnem izpitu (Ur. l. RS, št. 56/08, 50/10, 23/11), 

 Odredba o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja (Ur. l. 

RS, št. 77/00, 54/05, 85/09 – ZNPK-C), 

 Odredba o izobraževalnih programih za gimnazije (Ur. l. RS, št. 54/98, 6/01, 25/13, 85/13, 

7/14), 

 Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in 

višje strokovne šole (Ur. l. RS, št. 54/96, 96/05), 

 Sklep o vzgojnem programu za dijaške domove (Ur. l. RS, št. 11/00),  

 Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 48/02),  

 Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 

8/08), 

 Navodilo o hranjenju maturitetne izpitne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 29/08, 40/11). 

2.3 Vrste in oblike srednješolskega izobraževanja 

Po mnenju Rečnika (1991) bi moralo srednješolsko izobraževanje temeljiti na nacionalnih in 

univerzalnih vrednotah, ki mlade ozavestijo s kulturnim, z znanstvenim in s tehnološkim 

znanjem za kasnejšo aktivno vlogo v družbi.  

http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10249&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10249&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10249&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10249&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9039&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7899&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10330&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6710&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9655&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5687&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5687&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6711&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11348&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10047&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV2182&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7962&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8893&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV4714&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6709&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6709&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7722&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ODRE1189&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ODRE331&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ODRE342&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ODRE342&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=SKLE9174&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=NAVO594&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=NAVO914&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=NAVO480&pogled=osnovni
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Ne glede na to ali se mladi po zaključku srednješolskega izobraževanja odločijo za nadaljnji 

študij ali za poslovno pot pa bi moralo srednješolsko izobraževanje vendarle predstavljati 

zaključen del izobraževanja. 

Na sliki 2 je prikazana zgradba sistema izobraževanja v Republiki Sloveniji. Razdeljena je na 

štiri glavne gradnike: predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko 

izobraževanje, visokošolsko in višje strokovno izobraževanje. 

 

Slika 2: Zgradba sistema izobraževanja v Republiki Sloveniji 

Vir: MIZŠ 2016a. 
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Ti štirje gradniki so razporejeni na 26 let, od katerih vsako posamezno leto teoretično 

predstavlja starost udeleženca ob vstopu v izobraževanje. Prvih šest let starosti zajema 

predšolsko vzgojo oz. prvo in drugo starostno obdobje, do vstopa v osnovno šolo (ISCED5 

010, ISCED 020). Od šestega do petnajstega leta poteka osnovnošolsko izobraževanje, in 

sicer prvo, drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje (devetletna osnovna šola je 

razdeljena na triade; ISCED 1 in ISCED 2). Srednješolsko izobraževanje obsega starostno 

obdobje od petnajstega do dvajsetega leta (ISCED 3, ISCED 4).  

Srednješolsko izobraževanje v Sloveniji se deli na splošno ter na poklicno in srednje 

strokovno in tehniško izobraževanje. Poklicno in strokovno izobraževanje je najbolj 

razčlenjen del slovenskega izobraževalnega sistema. Načrtovanje, programiranje in izvajanje 

izobraževanja je urejeno po načelih socialnega partnerstva (MIZŠ 2016a).  

Visokošolsko (ISCED 6, ISCED 7, ISCED 8) in višje strokovno izobraževanje (ISCED 5) je 

predvideno od devetnajstega do šestindvajsetega leta starosti in se zaključi s tretjo stopnjo oz. 

doktoratom znanosti. 

Na področju poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja so vsebinska podlaga za 

pripravo izobraževalnih programov poklicni standardi, v katerih so opredeljene predvsem 

spretnosti in veščine, znanje in kompetence, ki jih mora kandidat pridobiti oz. razviti v času 

izobraževanja. Zadnje spremembe uveljavljajo vsebinske pozitivne izkušnje dualnega sistema 

za vse izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Gre za povezovanje 

izobraževanja in dela z usposabljanjem v delovnem procesu (praktično usposabljanje z delom 

pri delodajalcu) in krepitev socialnega partnerstva kot temeljnega načela poklicnega in 

strokovnega izobraževanja. Navedeno se uresničuje v odprtem kurikulumu, modularizaciji 

izobraževalnih programov, povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega izobraževanja 

in usposabljanja in v izenačevanju izobrazbenega standarda za dosedanjo šolsko in dualno 

obliko poklicnega izobraževanja. Izobraževalni program pa je praviloma oblikovan na več 

poklicnih standardih (MIZŠ 2016b).  

2.3.1 Splošno srednje izobraževanje 

Splošno srednje izobraževanje izvajajo splošne gimnazije in strokovne gimnazije. 

Izobraževanje v gimnaziji traja 4 leta in se konča s splošno maturo (in pridobljeno srednjo 

izobrazbo), ki je splošni pogoj za vpis na univerzo, omogoča pa tudi vpis v višje in visoke 

strokovne šole (MIZŠ 2016a; MIZŠ 2016b). Poleg gimnazijskega programa pa gimnazije 

izvajajo tudi maturitetne tečaje, ki so priprava na splošno maturo. Zato maturitetne tečaje prav 

tako prištevamo k splošnemu srednjemu izobraževanju. 

                                                 

5 ISCED (UNECSO 2014) je mednarodna standardna klasifikacija izobrazbe, ki jo je pripravil 

UNESCO, da bi omogočil pripravo statistik in kazalnikov na področju izobraževanja na podlagi 

enotnih in mednarodno dogovorjenih opredelitev. 
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Splošne gimnazije spodbujajo ustvarjalnost ter razvijajo znanje in osebnostne lastnosti, 

potrebne za kasnejši uspeh v poklicni karieri in življenju. Zagotavljajo dovolj široko splošno 

izobrazbo in vzpostavljajo temelj za vsa področja univerzitetnega študija. Delimo jih na 

(MIZŠ 2016b): 

 klasične gimnazije (obvezna latinščina, poudarek na humanističnih predmetih, zanimanje 

za antiko, razvoj kritičnega mišljenja in presojanja), 

 gimnazije s športnim oddelkom (poudarek na športni vzgoji), 

 gimnazije z evropskim oddelkom (poudarek na evropski in globalni dimenziji), 

 gimnazijski izobraževalni programi zasebnih katoliških šol, 

 program mednarodne mature (traja dve leti. Vanj se lahko vpišejo dijaki po končanem 2. 

letniku katerekoli štiriletne srednje šole, če izpolnjujejo pogoje glede starosti, učnega 

uspeha, so aktivni na področju kulture, športa in dosegajo uspehe na različnih tekmovanjih 

iz znanja matematike, jezikov, naravoslovja in podobno. Konča se z mednarodno maturo, 

ki omogoča vpis na več kot 400 univerz po svetu), 

 waldorfska gimnazija (posebna pedagoška načela). 

Strokovne gimnazije so (MIZŠ 2016b):  

 tehniške gimnazije (za razliko od drugih gimnazijskih programov nudijo tudi predmete z 

različnih področij tehnike: strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, 

lesarstva in agroživilstva; razvijajo tehniško mišljenje, spodbujajo razumevanje 

kompleksne vzajemne povezave med razvojem naravoslovja, tehnike in družbe); 

 ekonomske gimnazije (poglabljajo znanje na ekonomskem področju, pomembno za 

presojanje ekonomskih zakonitosti, spoznavanje zgodovinskih soodvisnosti ekonomskega 

razvoja, soodvisnosti ekonomije in ekologije, razumevanje razvoja sodobnega tržnega 

gospodarstva ter vrednotenje pomena in posledic tržne ekonomije pri uravnavanju 

dolgoročnega razvoja sodobne družbe); 

 umetniške gimnazije (izobražujejo v štirih smereh: glasbeni, plesni, dramsko-gledališki in 

likovni). 

V Republiki Sloveniji je 122 izobraževalnih zavodov (v okviru katerih deluje 182 srednjih 

šol) od teh pa jih 110 izvaja splošno srednje izobraževanje oz. gimnazijske programe. V 

preglednici 4 so zavodi, ki izvajajo gimnazijske programe in maturitetne tečaje prikazani po 

regijah. 
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Preglednica 4: Splošno srednje izobraževanje po regijah 

 Št. zavodov, ki izvajajo   Št. zavodov, ki izvajajo 

Regija 

gimnazijski 

program 

maturitetni 

tečaj  Regija 

gimnazijski 

program 

maturitetni 

tečaj 

Gorenjska 9 4  Podravska 18 8 

Goriška 8 5  Pomurska 5 4 

JV Slovenija 9 4  Primorsko-notranjska 3 0 

Koroška 3 1  Savinjska 12 7 

Obalno-kraška 8 5  Posavska 3 1 

Osred. slovenska 29 8  Zasavska 3 1 

    Skupaj 110 48 

Vir: MIZŠ 2016c. 

2.3.2 Srednje poklicno in strokovno izobraževanje 

Srednje poklicno in strokovno izobraževanje omogoča pridobitev (MIZŠ 2016b): 

 Nižje poklicne izobrazbe (praviloma dve leti izobraževanja). Uspešno končan 

izobraževalni program omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oz. 

srednjega strokovnega izobraževanja. Nižje poklicno izobraževanje dopolnjuje splošno 

izobrazbo na področjih, pomembnih za življenjsko in poklicno uspešnost posameznika. 

Splošno znanje se povezuje s strokovnim in praktičnim delom. Dijaki se usposabljajo za 

samostojno opravljanje poklicev ali dela, ki je vnaprej tehnološko pripravljeno, kjer so 

delovni postopki relativno pregledni in standardizirani ter jih je mogoče vnaprej natančno 

opredeliti z ustreznimi navodili. Usposabljajo pa se tudi za pomoč pri opravljanju 

kompleksnejših delovnih opravil, značilnih za nekatere poklice širokih profilov. Šolanje 

temelji na praktičnem izobraževanju. 

 Srednje poklicne izobrazbe (praviloma triletno izobraževanje). Uspešno končan 

izobraževalni program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-

tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k 

opravljanju ustreznega mojstrskega oz. delovodskega ali poslovodskega izpita. Dijaki 

povezano spoznavajo splošne in strokovne predmete, kar jim omogoča pridobiti 

sistematično strokovno-teoretično znanje na ustreznem poklicnem področju. Temeljni cilj 

izobraževanja je pridobiti si praktično znanje, oprto na poznavanje teorije, in razviti 

poklicne sposobnosti ter spretnosti, potrebne za uspešno in samostojno opravljanje 

poklicev širokih profilov. Delovna opravila so relativno pregledna, kompleksna, čeprav 

manj standardizirana in terjajo precejšnjo delovno samostojnost ter tehnološko 

inovativnost. Dijaki se usposabljajo za prenašanje poklicnega znanja v netipične situacije, 

samostojno prepoznavanje posameznih tehnoloških problemov in njihovo reševanje v 

delovnem procesu; usposobijo se za obvladanje različnih tehnik dela in različnih 

tehnoloških postopkov. 
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 Srednje strokovne izobrazbe (štiriletno izobraževanje). Izobraževanje traja praviloma štiri 

leta in se konča s poklicno maturo, ki omogoča pridobiti srednjo strokovno izobrazbo. S 

poklicno maturo se je mogoče vpisati v študijske programe višjega in visokega 

strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature pa 

tudi v nekatere univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo. 

Izobraževanje omogoča razširiti in izpopolniti splošno izobrazbo iz vseh temeljnih 

splošno-izobraževalnih predmetov. Pridobitev splošne izobrazbe je hkrati namenjena 

pripravi dijakov na nadaljnji študij na višjih in visokih strokovnih šolah, posebej pa 

spoznavanju in poglabljanju teoretičnih principov, ki omogočajo razumevanje in 

obvladovanje ustreznega strokovnega področja. Temeljni cilj izobraževanja je razvijanje 

strokovne usposobljenosti za samostojno opravljanje zahtevnejših in nestandardiziranih, 

kompleksnih delovnih opravil, za sodelovanje pri delu, povezanim z razvijanjem 

tehnologije dela in delovnih procesov, ter za delo v pripravi in spremljanju delovnih 

procesov. Poklicna in strokovna usposobljenost mora zagotavljati obvladanje tehnološko 

in delovno kompleksnejših delovnih procesov, sposobnost prenašanja poklicnega znanja v 

netipične situacije, pripravljanja in nadzorovanja delovnih postopkov, posebej kakovosti 

dela, sposobnost motiviranja delovnih skupin ter samostojnega reševanja tehnoloških in 

delovnih problemov. 

 Poklicno-tehniško izobraževanje (dveletno po končanem triletnem, ali enoletni poklicni 

tečaj po končani gimnaziji ali štiriletni strokovni šoli). Izobraževanje traja praviloma dve 

leti, konča pa se s poklicno maturo. Poklicno-tehniško izobraževanje omogoča 

absolventom srednjega poklicnega izobraževanja pridobiti srednjo strokovno izobrazbo, ki 

je enakovredna izobrazbi, pridobljeni po štiriletnih izobraževalnih programih srednjega 

strokovnega izobraževanja. S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-

tehniškega izobraževanja prav tako omogoča vpis v študijske programe višjega in 

visokega strokovnega izobraževanja, z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne 

mature pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo. 

Značilnosti in cilji poklicno-tehniškega izobraževanja so enaki srednjemu strokovnemu 

izobraževanju. 

 Poklicni tečaj. Izobraževanje traja eno leto in se konča s poklicno maturo. Poklicni tečaj je 

namenjen tistim, ki so končali četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik programa za 

pridobitev srednje strokovne izobrazbe, in želijo pridobiti prvi poklic na ravni srednje 

poklicne, tehniške in druge strokovne šole. S končanim poklicnim tečajem in opravljeno 

poklicno maturo se pridobi izobrazba, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni po 

izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja. Značilnosti in cilji so 

enaki kot v strokovnem izobraževanju: omogočajo poglabljanje in razširjanje strokovne 

izobrazbe, potrebne tako za nadaljevanje šolanja na višjih oz. visokih strokovnih šolah kot 

za razumevanje in obvladovanje stroke. 

 Srednja strokovna izobrazba se pridobi tudi z mojstrskim oz. delovodskim ali 

poslovodskim izpitom, ki se opravlja pri obrtni zbornici ali gospodarski zbornici. 
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Na narodnostno mešanih območjih v Slovenski Istri se vzgoja in izobraževanje izvaja za 

pripadnike italijanske narodne skupnosti v italijanščini, obvezen pa je pouk slovenščine, v 

ostalih šolah na tem območju pa je obvezen tudi pouk italijanščine v osnovni in srednji šoli. 

Na narodnostno mešanem območju, kjer živijo tudi pripadniki madžarske narodne skupnosti, 

poteka pouk v osnovni in srednji šoli dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku (MIZŠ 

2016a).  

Zakonodaja določa, da je javna šola laična, šolski prostor pa avtonomen, v javni šoli je 

prepovedana politična in konfesionalna dejavnost. Cilji vzgoje in izobraževanja so opredeljeni 

z zakoni in z vzgojnimi in izobraževalnimi programi. Postavljeni so visoko in so primerljivi z 

drugimi izobraževalnimi sistemi v razvitih državah Evrope in sveta (MIZŠ 2016a).  

Največ srednješolskih programov se izvaja v osrednjeslovenski regiji, in sicer 126. Gre za 

največjo regijo po prebivalstvu v Sloveniji s 534.518 prebivalcev, od tega je bilo v letu 2015 

49.617 otrok in mladine v starosti 10–19 let (SURS 2016). Na drugem mestu je Podravska 

regija s 114 srednješolskimi programi in 323.356 prebivalci, od tega je 27.979 otrok in 

mladine v starosti 10–19 let (SURS 2016). Najmanj srednješolskih programov ima Zasavje, in 

sicer 13. Ima pa 57.711 prebivalcev, od tega je 2.856 otrok in mladine v starosti 10–19 let 

(SURS 2016). 

V preglednici 5 je prikazano število šol z vrstami srednje poklicnega in strokovnega 

izobraževanje po regijah. 

Preglednica 5: Število šol, ki izvaja srednje poklicno in strokovno izobraževanje 

 Število šol, ki izvajajo srednje poklicno in strokovno izobraževanje 

Regija Nižja 

poklicna 

izobrazba 

Srednja 

poklicna 

izobrazba 

Srednja 

strokovna 

izobrazba 

Poklicno-

tehniško 

izobraževanje 

Poklicni 

tečaj 

Gorenjska 7 10 11 10 5 

Goriška 4 9 9 8 4 

JV Slovenija 6 12 12 12 3 

Koroška 4 5 5 5 2 

Obalno Kraška 1 6 7 6 2 

Osrednje slovenska 11 21 28 21 7 

Podravska 12 21 25 21 9 

Pomurska 2 7 8 6 3 

Primorsko notranjska 3 3 4 3 2 

Savinjska 14 22 22 19 10 

Posavska 3 5 5 4 3 

Zasavska 2 2 3 2 0 

Skupaj 69 123 139 117 50 

Vir: MIZŠ 2016c. 
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2.4 Financiranje srednješolskega izobraževanja 

Krovni zakon, ki določa načine financiranja srednješolskega izobraževanja v Sloveniji, je 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI), ki je 

stopil v veljavo leta 1996, zadnjo spremembo (19. po vrsti, če ne upoštevamo sprememb, ki 

jih je leta 2012 uvedel ZUJF – Zakon o uravnoteženju javnih financ) pa doživel leta 2015. 

Financiranje vzgoje in izobraževanja obravnava v VIII. razdelku, v členih od 78 do 91.  

ZOFVI v 78. členu določa vire financiranja vzgoje in izobraževanja, ki so:  

 javna sredstva, 

 sredstva ustanovitelja, 

 prispevki gospodarskih združenj in zbornic, 

 neposredni prispevki delodajalcev za izvajanje praktičnega pouka, 

 prispevki učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih, 

 šolnine v zasebnih šolah, 

 plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji, 

 sredstva od prodaje storitev in izdelkov, 

 donacije, prispevki, sponzorji in iz drugi virov. 

Obsežen 81. člen ZOFVI podrobno razdela, kaj se zagotavlja iz državnega proračuna. Za 

srednješolsko izobraževanje so najpomembnejša naslednja sredstva: 

 plače s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe 

delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi, metodologijo za določanje 

obsega sredstev na udeleženca izobraževanja ter s kolektivno pogodbo ter plače s 

prispevki in davki in drugi osebni prejemki za pripravnike (za srednješolsko izobraževanje 

sta pomembni peta in šesta alineja6); 

 sredstva za materialne stroške v skladu z normativi in s standardi oz. z metodologijo za 

določanje obsega sredstev na udeleženca izobraževanja ter za investicijsko vzdrževanje in 

obnovo nepremičnin in opreme (za srednješolsko izobraževanje sta pomembni tretja in 

četrta alineja7); 

 sredstva za investicije v poklicne, srednje tehniške in druge strokovne šole, gimnazije, 

šole oz. zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 

osnovne šole narodne skupnosti, višje strokovne šole, dijaške domove in druge šole, 

katerih ustanovitelj je država; 

 sredstva za dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja: 

 del prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vajence z učno pogodbo, 

                                                 

6 poklicnim, srednjim tehniškim in srednjim strokovnim šolam in gimnazijam.  

7 kot v opombi 4. 
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 prispevke za invalidsko zavarovanje vajencev, dijakov in študentov višjih šol za 

primer nesreče pri praktičnem izobraževanju, 

 sredstva za subvencioniranje učbenikov z nizko naklado, 

 sredstva za pripravo in izvedbo mature, zaključnega izpita ter za preverjanje znanja 

učencev ob koncu posameznih obdobij v osnovni šoli, 

 sredstva za razvoj poklicnega izobraževanja in strokovnega izobraževanja, višjega 

strokovnega šolstva in srednjega splošnega izobraževanja, 

 sredstva za izvedbo programa Urada Republike Slovenije za mladino, 

 sredstva za raziskovalno, razvojno ter eksperimentalno dejavnost, strokovno 

izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, informacijsko-dokumentacijsko 

in muzejsko dejavnost, 

 sredstva za strokovna posvetovanja in delo strokovnih društev, 

 sredstva za razvoj učne tehnologije, 

 sredstva za šolo za ravnatelje, 

 sredstva za zaposlovanje in usposabljanje pripravnikov, za mednarodno sodelovanje, 

za delovanje šolskih knjižnic in mediatek ter učbeniških skladov,  

 sredstva za tekmovanja učencev, vajencev in dijakov ter študentov višjih šol in za 

posebne oblike dela z nadarjenimi, 

 sredstva za štipendiranje za pedagoški poklic in za subvencioniranje šolnin, 

 sredstva za mladinsko in za strokovno periodiko ter za subvencioniranje cene 

strokovne literature, 

 sredstva za nagrado Republike Slovenije na področju šolstva, 

 sredstva za šolsko televizijo in radio, 

 sredstva za razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju, 

 sredstva za obšolske dejavnosti učencev, vajencev in dijakov, 

 sredstva za subvencioniranje prehrane za učence, vajence in dijake, 

 sredstva za mednarodno dejavnost, 

 sredstva za učenje slovenščine za tujce, vključene v redno osnovnošolsko in 

srednješolsko izobraževanje, 

 sredstva za poučevanje maternega jezika za tujce, vključene v redno osnovnošolsko in 

srednješolsko izobraževanje, 

 sredstva za delovanje strokovnih svetov, 

 sredstva za raziskovalno in inovativno dejavnost učencev, dijakov, vajencev in 

študentov višjih šol, 

 sredstva za obvezne zdravniške preglede dijakov, vajencev in študentov višje 

strokovne šole zaradi praktičnega pouka oz. praktičnega izobraževanja. 
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Če je ustanovitelj javne gimnazije mestna občina, se zagotavljajo iz sredstev mestne občine 

sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in del sredstev za materialne stroške v skladu 

s pogodbo (ZOFVI, 82. člen). 

Večja sprememba pri financiranju srednjih šol je bilo sprejetje nove metodologije financiranja 

srednjih šol, ki je pričela veljati v začetku leta 2013 (Pravilnik o metodologiji financiranja 

izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, Ur. l. RS, št. 

107/2012; v nadaljevanju Pravilnik).  

Z uveljavitvijo tega Pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o uvajanju novega načina 

financiranja in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v srednjih in višjih strokovnih šolah 

ter dijaških domov (Ur. l. RS, št. 75/05), s katerim je bilo določeno postopno uvajanje 

zadevne metodologije.  

Kosovni način financiranja, uveljavljen s Pravilnikom o uvajanju novega načina financiranja 

in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v srednjih in višjih strokovnih šolah ter dijaških 

domov (Ur. l. RS, št. 75/05), pozna dva načina določitve letnega obsega sredstev za izvedbo 

programov srednjega šolstva. Za izobraževalne programe po starih izhodiščih je ministrstvo 

izdelalo t. i. metodologijo C, ki temelji na soglasju k sistemizaciji delovnih mest za 

posamezno šolsko leto. Izobraževalni programi po novih izhodiščih se financirajo po ceni na 

dijaka po t. i. metodologiji D (MIZKŠ 2012). 

Nov način financiranja se je poskusno začel uvajati v šolskem letu 2004/2005 kot del 

nacionalnega projekta MoFAS.8 Bistvo uvajanja novega načina financiranja in upravljanja 

šolstva pa je bilo srednješolskim zavodom omogočiti večjo avtonomijo pri načrtovanju in 

upravljanju s pogodbeno dogovorjenimi finančnimi sredstvi z namenom doseganja še bolj 

kakovostnega in učinkovitejšega izobraževanja (MIZŠ b. l.). 

S Pravilnikom (1. člen) se določa metodologija financiranja javno-veljavnih vzgojno-

izobraževalnih programov na področju srednjega šolstva, ki vključuje način določitve cene na 

udeleženca/dijaka izobraževanja, vrednosti posameznega javno-veljavnega vzgojno-

izobraževalnega programa in postopek določitve letnega obsega sredstev, ki se jih zagotavlja 

javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki izvajajo te programe (MIZKŠ 2012). 

Novi način financiranja je po 5. členu pravilnika v tem, da ministrstvo zagotavlja zavodom 

sredstva na osnovi skupnega povprečnega stroška na udeleženca izobraževanja (lump sum 

financiranje), ki se določi na podlagi veljavnih metodologij, ki temeljijo na veljavnih 

standardih in normativih. Po novem načinu financiranja se obseg sredstev za izvedbo 

                                                 

8 Nacionalni projekt MoFAS je spodbujevalec razvoja in partnerstva, ki temelji na sinergiji naslednjih 

dejavnosti: deregulacija, decentralizacija, modernizacija kurikulov, avtonomija šole, notranja 

sprememba šole, socialno partnerstvo, kakovost, uporaba sodobne tehnologije, sprememba 

financiranja (lump sum & per capita zagotavljanje sredstev, ki upošteva input in output/outcome). 
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financiranja določi s pogodbo o zagotavljanju proračunskih sredstev za izvajanje javne službe 

po novem modelu financiranja, ki jo skleneta zavod in ministrstvo za proračunsko leto (7. 

člen Pravilnika). Skupni obseg sredstev se določi na podlagi veljavnih metodologij C in D, pri 

čemer prva upošteva normativno zasedbo delovnih mest na osnovi podatkov ŠOL-S (oz. 

obseg, določen na podlagi soglasja k sistemizaciji delovnih mest in ob upoštevanju povprečne 

višine končnega količnika za posamezno zakonsko oz. normativno določeno delovno mesto s 

področja izobraževanja itd.), druga pa število dijakov in letno ceno na dijaka (izračunano 

skozi obseg »monolitne« oz. enoprogramske šole, ki ima toliko normativnih oddelkov, da so 

upoštevana vsa delovna mesta, in ob upoštevanju povprečne višine končnega količnika za 

posamezno zakonsko oz. normativno določeno delovno mesto s področja izobraževanja itd.). 

V obeh primerih je upoštevano (posredno oz. neposredno), da je dijak nosilec vsakega 

delovnega mesta, pri določitvi priznanih delovnih mest pa so upoštevani veljavni pravilniki o 

normativih in standardih. Bistveno je tudi, da se v obeh primerih sredstva zagotavljajo na 

podlagi 81. in 84. člena ZOFVI, kot tudi razumevanje, da je tako po ZOFVI, kot ZDR za 

sistemizacijo delovnih mest zavoda odgovoren ravnatelj/direktor (MIZŠ b. l.). 

Letni obseg sredstev za izvedbo prenovljenega izobraževalnega programa se določi kot 

zmnožek števila vpisanih dijakov in letne cene na dijaka, ki jo določi minister. Letni obseg 

sredstev za izvedbo programa, ki pripada zavodu za proračunsko leto, se določi kot zmnožek 

cene na dijaka za program in števila vpisanih dijakov. Letni obseg sredstev, ki jih zavod 

prejme v proračunskem letu za izvedbo programov, pa je seštevek letnega obsega sredstev po 

posameznih programih (MIZKŠ 2012). 

Na sliki 3 prikazujemo način financiranja javnega srednjega šolstva v prehodnem obdobju do 

popolne uveljavitve Pravilnika po letih, kjer zgornji del stolpca predstavlja financiranje na 

podlagi sistemizacije in dejanske zasedenosti delovnih mest, srednji del stolpca predstavlja 

kosovni način financiranja po metodologiji C, spodnji del stolpca pa predstavlja kosovni 

način financiranja po metodologiji D. 

Od 1. januarja 2013 se Pravilnik in metodologija D uporabljata v celoti za vse srednje šole.  

V preglednici 6 prikazujemo pregled porabe in javnih izdatkov v srednješolskih zavodih v 

Sloveniji od leta 2007 do 2014. Posebej sta označeni leti 2013 in 2014, ko je financiranje že v 

celoti potekalo po novi metodologiji. Razvidno je, da je skupna poraba od leta 2008 do leta 

2013 ves čas padala, v letu 2013 (po uveljavitvi nove metodologije) pa je narasla na vrednost 

višjo kot leta 2007, v letu 2014 pa je najnižja v prikazanih letih. V letu 2013 je najvišja 

vrednost investicijskih izdatkov, v 2014 pa se ti skoraj izenačijo z letom 2007. Tekoči izdatki 

pa so od leta 2008 dalje ves čas padali. 

Javni izdatki, neposredno za izobraževalne zavode, so rasli do leta 2009, tu pa so začeli 

upadati, prav tako upada tudi vrednost skupnih javnih izdatkov za srednje šole. 
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Slika 3: Število dijakov, ki se financira po metodologiji C in D v š. l. od 05/06 do 11/12 

Vir: MIZKŠ 2012. 

Glede na dejstvo, da je v teh letih upadlo število šol (iz 149 zavodov v šolskem letu 

2000/2001 na 122 v šolskem letu 2013/2014 in enako v 2014/2015), je zmanjšanje sredstev 

(porabe in izdatkov) logična posledica. Zmanjšalo se je tudi število učiteljev, in sicer iz 7.830 

v šolskem letu 2000/2001 na 6.220 v šolskem letu 2013/2014. Upad sredstev je glede na 

zgoraj pojasnjen 81. člen ZOFVI razumljiv.9 

Prav tako lahko razumemo zmanjšanje sredstev tudi glede na število dijakov, ki je iz 104.840 

v šolskem letu 2000/2001 upadlo na 75.305 v šolskem letu 2013/2014.  

Zanimiv je podatek o razkoraku porabljenih in od države pridobljenih sredstev. Iz preglednice 

6 je razvidno, da so srednješolski zavodi od leta 2007 do 2014 vsako leto dodajali lastna 

sredstva za izvedbo svojih dejavnosti, z izjemo leta 2013, ki izkazuje presežek v višini 

1.875.000 EUR. Najmanjši primanjkljaj je bil v letu 2014 (19.156.000 EUR), največji pa leta 

2008 (53.488.000 EUR).  

 

                                                 

9 Glej preglednico 1. 



 

Preglednica 6: Pregled porabe in javnih izdatkov v srednjem šolstvu 2007–2014 v 000 EUR 

Poraba v srednješolskih zavodih po vrsti v 000 EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tekoči izdatki 354.246 408.289 410.861 412.109 400.359 350.540 347.053 343.283 

Investicijski izdatki 31.106 25.210 23.572 26.589 24.215 27.298 47.751 31.017 

Skupaj* 385.352 433.499 434.433 412.109 400.359 377.837 394.805 374.301 

Javni izdatki v srednješolskih zavodih po namenu porabe v 000 EUR 

Neposredna poraba za izobraževalne ustanove** 352.584 380.011 395.471 386.495 368.846 341818 348.928 324.127 

Transferi, plačila gospodinjstvom in drugim zasebnim 

entitetam 

48.730 47.504 48.729 54.108 69.681 37489 23.756 37.040 

Štipendije in druge pomoči študentom 48.507 47.139 48.629 54.068 58.546 30764 23.218 36.636 

Transferi drugim privatnim entitetam 222 364 100 40 11.135 6724 539 404 

Razlika med * in ** –32.768 –53.488 –38.962 –25.650 –31.513 –8.722 +1.875 –19.156 

VIR: SURS 2016. 
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3 PROJEKTNO DELO 

Definicijo projekta avtorji različno opredeljujejo. Cleland in Ireland (2006, 1.4) projekt 

opredeljujeta kot kombinacijo potencialov managementa, ki je združena z namenom ustvarjati 

novosti za podjetje, ki bodo zagotavljale uresničevanje strategije podjetja. Življenjski cikel 

projekta pa predstavlja zaporedje posameznih faz, katerih izpolnjevanje je glavna naloga 

projektnega managementa. 

Hauc (2002) trdi, da ima projekt v praksi različne pomene in je lahko vse, od dokumentacije 

(načrti, elaborati, tehnična dokumentacija, projektna dokumentacija) do objekta (pripravljalna 

faza ali gradnja), investicije, terminskega načrta ali celo neizvedene ideje. Postavi definicijo, 

da je projekt proces, ki ne sovpada z obstoječimi procesi ali s poslovanjem in proizvodnjo, jih 

pa na različne načine dopolnjuje (Hauc 2002). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) termin projekt razlaga zelo široko in postavlja 

štiri vsebinske opredelitve: 1. načrt, ki določa, kaj se misli narediti in kako naj se to uresniči, 

2. skupek načrtov, tehničnih opisov in popis stroškov za kak objekt, 3. umetniško delo in 4. 

osnutek ali predlog določenega besedila.  

Za vsakodnevno delo je po našem mnenju najprimernejša definicija projekta tista, ki projekt 

opredeljuje kot enkraten poslovni proces z jasno opredeljenimi cilji ter omejitvami časa, 

stroškov in kakovosti. Glavne značilnosti projekta po tej definiciji so enkratnost, 

kompleksnost, interdisciplinarnost in tveganje (Semolič 2001; Narayana in Khasim 2012; 

Dinsmore 2005).  

Zelo podobno standardizirano definicijo uporablja tudi ameriški Project Management Institute 

(PMI 2013), ki značilnosti projektov nekoliko razširi in že naštetim dodaja še: pravno in 

organizacijsko pripadnost (osnovni elementi projektnega dela), finančni proračun, novost (te 

značilnosti nimajo vsi projekti, je pa največkrat ključna za pridobitev financiranja) ter ciljno 

in časovno determiniranost. 

Na podlagi gornjih dveh definicij lahko projekt pojmujemo kot vsako nalogo (ne glede na 

vrsto), za katero smo izdelali terminski načrt, ji natančno opredelili cilje in namen, predvideli 

stroške in tveganja, načrtovali ukrepe za omilitev tveganj ter postavili kazalnike za 

spremljanje uspešnosti izvedbe posameznih nalog v projektu in pričakovanih rezultatov.  

Kljub dejstvu, da je vsak projekt na nek način unikaten (vsaj glede časovne in prostorske 

izvedbe, partnerjev, proračuna ali celo inovacijskih dejavnikov) mnogi avtorji (Hauc 2002 in 

Kern 1999; Kerzner 2003; Lock 2007) projekte razvrščajo po naslednjih merilih: 

 glede na objekt je lahko konkreten (gradnja, izdelava proizvoda, priprava teksta ipd.) ali 

abstrakten (procesi, izobraževanje, razvoj IKT ipd.), 
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 glede na udeležence je lahko interni (sodelujejo samo notranji udeleženci) ali eksterni 

(poleg notranjih udeležencev sodelujejo tudi zunanji partnerji), 

 glede na velikost in vsebino problema so lahko enostavni (običajno so to interni projekti z 

nizkim proračunom in majhnim tveganjem) ali kompleksni (dolgotrajni, eksterni ter 

proračunsko in z vidika tveganj zelo zahtevni projekti). 

3.1 Projektno vodenje 

Projektno vodenje je skupek vodstvenih nalog od organizacije, vodenja, upravljanja in 

nadzorovanja do tehnik in sredstev za izvedbo projekta. K temu sodi uporaba izkušenj in 

znanj ter metod in orodij za realizacijo projektnih nalog (Golc 2010).  

Gre za postopek definiranja in doseganja ciljev z optimizacijo uporabe virov (čas, denar, 

materiali, energija, prostor ipd.) ves čas trajanja projekta za kratkoročen cilj, ki je bil določen, 

da bi dosegli druge cilje (Narayana in Khasim 2012; Kerzner 2003; Hamilton 2004). K temu 

Kerzer (2003) dodaja, da je vodenje projekta uspešno le pod pogojem, da so cilji projekta 

doseženi: 

 v načrtovanem času in pravem časovnem obdobju,  

 v okviru predvidenih stroškov,  

 s pričakovanimi tehnikami,  

 z uspešno in učinkovito uporabo dodeljenih virov,  

 z minimalnimi odstopanji.  

Naštetih pet dejavnikov lahko uvrstimo v kazalnike nadzorovanja kakovosti projektnega dela. 

Projektno vodenje obsega različne tipe dejavnosti, kot so (Narayana in Khasim 2012; Gošnik 

2008; Gošnik 2009): 

 načrtovanje dela, 

 ocene stroškov, 

 organizacije dela, 

 nabora človeških in materialnih virov, 

 določevanja nalog, 

 določanja dejavnosti, 

 nadzora izvajanja projekta, 

 izdelave poročil, 

 analize rezultatov, ki se izdela na podlagi doseženih ciljev. 

Nekaj avtorjev (kot npr.: Chapman 2012; Martin 2010) opredeljuje zgolj pet ključnih 

elementov projektnega vodenja, ki so odločilni za uspešnost projekta. V teoriji (tako: PMI 

2013; Bonnie 2015; Roberts 2009; Percival 2011; Hamilton 2004) pa je najti mnogo več 

elementov, ki so gradniki uspešnega projektnega vodenja, in sicer (PMI 2000, v Inkret 2009): 
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 projektno povezovanje, ki zagotavlja, da so različni elementi projekta pravilno 

koordinirani. Obsega projektno načrtovanje kot rezultat predhodnih načrtov in procesov, 

ki jih združimo v enoten dokumentacijski sistem, iz izvedbenega projektnega načrta, ki 

določa izvajanje projekta preko dejavnosti, ter iz izvajanja nadzora preko poročil o 

izvajanju, korektivnih ukrepov, dodatnih načrtov ter meritev in nadzorovanja kakovosti;  

 vodenje k projektnemu cilju, ki vsebuje potrebne procese, ki zagotavljajo izvajanje dela za 

uspešen zaključek projekta. Vključujejo produktivni cilj, ki pomeni lastnosti in funkcije 

proizvoda ali storitve, in projektni cilj, to je delo, ki mora biti opravljeno za doseganje 

rezultata (proizvoda ali storitve) na osnovi predhodno določenih lastnosti in funkcij;  

 časovno upravljanje, ki pomeni določitev dejavnosti, potrebnega časa za izvedbo 

dejavnosti, terminskega načrta dejavnosti (zaporedje dejavnosti, trajanje dejavnosti, 

mejniki ter viri za izvajanje) in terminskega načrta nadzora;  

 upravljanje stroškov, ki obsega načrtovanje virov (ljudi, opreme in materiala), ocene 

stroškovnih virov, proračuna stroškov (določitev celotnih stroškov in njihova 

porazdelitev) in spremljanje stroškov;  

 nadzorovanje kakovosti, ki obsega načrtovanje kakovosti z določitvijo standardov 

kakovosti, zagotavljanje kakovosti, kar pomeni ocena učinkov projekta na strani 

zahtevane kakovosti, in nadzorovanje kakovosti, kjer gre za spremljanje specifičnih 

rezultatov projekta, ki vodijo k uspešnemu zaključku, vključno z odpravo napak;  

 vodenje človeških virov, ki pomeni načrtovanje organizacijske strukture projekta z 

določitvijo vlog, odgovornosti ter načinov poročanja, izbire projektnih sodelavcev ter 

razvoja posameznikovih in skupinskih znanj za doseganje projektnih zahtev;  

 vodenje komunikacije, ki obsega načrt komunikacij z določitvijo informacij in 

komunikacijskih potreb (kdo – kaj – kako – kdaj), razporeditev informacij oz. načina 

dostopnosti do informacij, poročanja, ki obsega zbiranje in preverjanje o statusu, napredku 

in predvidevanjih, ter pripravo poročil za faze projekta;  

 nadzor nad tveganji, ki pomeni identifikacijo potencialnih virov tveganj, opredelitev 

posameznih tveganj in izbor tistih, ki imajo največji vpliv, oceno celotnega vpliva 

izbranih tveganj, opredelitev načina zmanjšanja tveganj, izdelavo in uporabo načrta 

nadzorovanja tveganj ter doseganje zmanjševanja tveganj. Tveganja se lahko razvrsti na 

tehnična, finančna, časovna, tveganja, povezana z izvajalci, zunanja tveganja in druga 

tveganja. Nadzor nad tveganji se izvaja v vseh fazah projekta;  

 pravni skrbniški nadzor, ki se sestoji iz načrtovanja skrbništva, dokumentiranja zahtev in 

določanja virov, priprave ponudb in dokazil o primernosti, izbire usposobljenih 

izvajalcev, upravljanja pogodbenih obvez z izvajalcem in zaključka pogodbenih obvez z 

izvajalcem in zaključka pogodbenih obvez.  

Vsi našteti in opisani elementi služijo za podporo dejavnostim projektnega vodenja. 
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3.2 Življenjski cikel projekta 

Projektni cikel pomeni življenje projekta od začetne ideje do zaključka vseh dejavnosti. 

Zagotavlja strukturo, ki omogoča svetovanje vsem udeležencem in določa ključne odločitve, 

informacije in odgovornosti v vseh ključnih fazah projektnega cikla (Golc 2010; MPMM b. l.; 

Stevens 2002). 

Projektni cikel sestavljajo štiri glavne faze, ki so: 1. inicializacija, 2. načrtovanje, 3. izvajanje 

in 4. zaključevanje. 

Golc (2010) je mnenja, da je vsem naštetim fazam skupno naslednje: 

 da so v okviru projektnega ciklusa opredeljene ključne odločitve, 

 da so informacije in naloge razdeljene, 

 da si faze sledijo po načelu sosledja in soodvisnosti – ko se neka faza konča, ji sledi 

naslednja, 

 ker projektni ciklus temelji tudi na preteklih izkušnjah, je zelo pomembno vrednotenje ob 

koncu vsakega projekta.  

Na sliki 4 prikazujemo potek glavnih faz projektnega cikla, ki si sledijo v predpisanem 

zaporedju. Prikazane pa so tudi štiri vmesne faze, in sicer: definiranje projekta, podrobno 

načrtovanje oz. načrtovanje dejavnosti, spremljanje in nadzorovanje (monitoring and 

controling) ter vrednotenje.  

 

Slika 4: Faze življenjskega cikla projekta 

Vir: Zidar 2012. 
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Faza inicializacije projekta  

Faza inicializacije projekta je začetna faza življenjskega cikla projekta in bi ji lahko rekli tudi 

start oz. zagon projekta. Gre za ugotavljanje potreb po »rezultatu« projekta in za upravičenost 

neke dejavnosti. V tej fazi se identificirajo ideje, pobude, namen, področje dejavnosti v 

projektu in implementacije projektne ideje v okolju. Prav tako se okvirno oblikuje projektni 

tim z ustreznimi kompetencami, ki bo po končani začetni fazi, že moral preveriti in oceniti 

izvedene dejavnosti. Uspešnost projekta je v celoti odvisna od te faze, saj jih največ propade 

že v začetni fazi (MPMM b. l.). 

Faza inicializacije projekta vsebuje 6 korakov, ki jih prikazujemo na sliki 5. 

 

Slika 5: Šest korakov faze inicializacije 

Vir: prirejeno po MPMM b. l. 

Faza načrtovanja projekta 

Po definiranju projektne ideje in oblikovanju projektnega tima se prične faza natančnega 

načrtovanja projekta. V tej fazi je treba tudi določiti orodje in metode,10 ki bodo podpora 

projektnemu delu od začetka do konca. V fazi načrtovanja je treba odločiti o celotnem 

izvajanju projekta (dejavnosti, izvajalci, čas, oprema in orodja ipd.).  

Faza načrtovanja projekta vsebuje deset korakov, ki jih prikazujemo na sliki 6. Vsak korak 

pomeni skupek dejavnosti, ki jih je treba narediti. 

Pri fazi načrtovanja gre za kritično fazo projekta, od katere je odvisna kakovost projekta. 

Kerzner (2003) navaja štiri glavne razloge za načrtovanje, ki so: 

 zmanjšanje tveganja,  

 večja učinkovitost pri izvajanju dejavnosti,  

 boljše razumevanje ciljev in  

 zagotavljanje osnove za spremljanje in nadzor. 

                                                 

10 Kot npr.: Ganttov diagram, diagram WBS (Work Breackdown Structure), Metoda CPM (Critical 

Path Method), metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) ipd. 
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Slika 6: Deset korakov faze načrtovanja projekta 

Vir: prirejeno po MPMM b. l. 

Faza izvajanja projekta 

Na sliki 7 je prikazan proces faze izvajanja projekta. 

 

Slika 7: Faza izvajanja projekta 

Vir: prirejeno po MPMM b. l. 

Faza izvajanja projekta je proces, v katerem je treba uresničiti vse v fazi načrtovanja 

zastavljene cilje. V tem procesu je potrebno učinkovito upravljanje s časom, kakovostjo, 
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spremembami, tveganji, nerešenimi vprašanji, dobavitelji, strankami in komunikacijo. Da bi 

zastavljene cilje dosegli, je potrebno dobro projektno vodenje in aktivno sodelovanje vseh 

udeležencev. 

Faza zaključevanja projekta 

Faza zaključevanja projekta je zadnja faza v življenjskem ciklu projekta. O njej lahko 

govorimo šele zatem, ko so zaključene vse dejavnosti na projektu in doseženi vsi zastavljeni 

cilji.  

Zadnji preostali korak je evalvacija projekta in morebitno načrtovanje nadaljevanja projekta 

(t. i. follow up).  

Spremljanje in nadzor 

Spremljanje in nadzor ni zgolj vmesna faza projekta, pač pa je proces, ki poteka ves čas 

izvajanja projektnih dejavnosti, skozi ves življenjski cikel projekta. Proces je namenjen 

nadzorovanju doseganja ciljev in kakovosti doseženega. Projektni načrt izdelan v drugi fazi je 

slika idealnega poteka projekta. Pogosto pa se lahko zgodi, da prihaja do odstopanj pri 

izvajanju dejavnosti. V primeru takih odmikov oz. odstopanj je treba takoj pripraviti in izvesti 

korekcijske ukrepe (nove ali spremenjene dejavnosti, sprememba rokov pri dejavnostih, 

spremembe stroškovnika ipd.). 

3.3 Orodja za projektno vodenje 

Leta 1950 so podjetja prvič začela sistematično uporabljati orodja za projektna vodenja in 

tehnike za upravljanje kompleksnih projektov (Kwak 2005). V zadnjih dvajsetih letih pa so se 

pojavili tudi poskusi standardizacije orodij in tehnik za vodenje projektov. Najvidnejši med 

njimi so (prav tam): 

 ISO 21500: 2012 – to je prvi standard za projektni management v obliki vodnika, 

 ISO 31000: 2009 – management tveganja kot del koncepta projektnega managementa, 

 ISO/IEC/IEEE 16326-2009 – Systems and Software Engineering – življenjski cikel 

procesov projektnega managementa, 

 Capability Maturity Model – e-model za razvoj softwera,  

 GAPPS (Global Alliance for Project Performance Standards) – je open source standard, ki 

opisuje kompetence za projektne in programske managerje, 

 Vodnik Project management instituta za upravljanje projektov (PMI 2013), 

 Metoda HERMES – Švicarska metoda projektnega managementa, 

 Standardi ISO 9000 za management kakovosti, 

 Team Software Process (TSP), ki ga je pripravil Software Engineering Institut, 
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 Total cost management – AACE mednarodna metodologija za portfolio, programski in 

projektni management. 

Poleg standardov in vodnikov pa so na razpolago številne informacijsko komunikacijske 

tehnologije, ki omogočajo lažje načrtovanje, organiziranje in vodenje posameznih faz, 

dejavnosti in dejavnosti v projektih. 

Ameriški MPMM je poleg vodnikov za vodenje projektov razvil tudi programsko opremo za 

skupinsko vodenje projektov, s pomočjo katerega se lahko izvajajo vse faze projektov, hkrati 

pa imajo do informacij lahko dostop tudi vsi udeleženci v projektu. Prikazan je na sliki 8. 

 

Slika 8: MPMM spletno orodje za vodenje projektov 

Vir: prirejeno po MPMM b. l. 

Med dvajset najpopularnejših spletnih orodij sodita tudi Microsoftov MS Project (dosegljiv v 

okviru nakupa licence za Office in ima preko 22 milijonov uporabnikov), ki je prikazan na 

sliki 9, ter Smartsheet (dosegljiv z nakupom licence in ima 1,5 milijona uporabnikov), 

prikazan na sliki 10.  



41 

 

Slika 9: Prikaz predloge MS PROJECT 

Vir: Microsoft 2016. 

 

Slika 10: Prikaz predloge Smartsheet 

Vir: Smartsheet 2016. 

Poleg licenčnih in običajno dragih spletnih orodij za vodenje projektov je na voljo precej open 

source (prosto dostopnih) orodij. Po enostavni uporabi vodi orodje TULEAP, njegove 

predloge so prikazane na sliki 11.  
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Slika 11: TULEAP predloga za vodenje projektov 

Vir: TULEAP 2016. 

Orangescrum, ki se ponaša z najenostavnejšo uporabo med programskimi orodji za projektno 

delo, je prikazan na sliki 12. 

 

Slika 12: Prikaz predloge Orangescrum 

Vir: Orangescrum 2016. 
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3.4 Značilnosti projektnega dela v srednjih šolah 

EU iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport sta v letu 2011 financirala projekt »Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev 

v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014«. Del vsebin projekta je bil namenjen 

izobraževanju s področja projektnega dela v višjih šolah, ki se jih analogno lahko uporablja 

tudi pri pripravi in izvedbi projektov v srednjih šolah oz. pri izobraževanju mladih.  

Značilnost takega projektnega dela v srednjih šolah je, da takšno delo presega tradicionalni 

okvir organiziranega šolskega pouka, saj ga ne omejujejo šolski urnik, vsebina kurikuluma in 

prostorske razmere. Poleg novih in dodatnih kompetenc, ki jih udeleženci projekta pridobijo z 

delom na projektu, je pomembna prednost takega dela metoda aktivnega učenja, ki »spodbuja 

študente k odkrivanju in izgrajevanju lastnega znanja, spretnosti in veščin oz. splošnih in 

poklicnih kompetenc« (Zupanc 2012). 

Analogno (za uporabo v srednjih šolah) lahko glavne značilnosti projektnega dela, kot jih 

opredeljuje Zupanc (2012), priredimo in opišemo na naslednji način: 

 Problemski (interdisciplinarni) pristop  

Delo poteka v obliki reševanja interdisciplinarno zastavljenega problema, ki vsebuje 

vsebino več šolskih predmetov in zahteva znanje z različnih področij.  

 Konkretnost tematike  

Gre za reševanje praktičnih problemov, pri katerem morajo dijaki teoretično znanje, 

pridobljeno pri pouku, povezati s prakso. 

 Reševanje učne situacije  

Po postavitvi ciljev (tj. načrtovanje, trajanje projekta, opredelitev števila udeležencev, 

kraja, prostora ter dejavnosti) vsi udeleženci skupaj stremijo k doseganju istih ciljev. 

 Upoštevanje interesov dijakov  

Pri izboru tematike projekta oz. projektne ideje je treba upoštevati želje, interese in 

predloge dijakov. Le na ta način bodo za delo v projektu ustrezno motivirani in aktivni pri 

izpolnjevanju nalog. 

 Kooperativnost  

V projektno delo so vključeni dijaki in učitelji, ki med seboj sodelujejo sproščeno, 

ustvarjalno in brez sicer avtoritativnih razmerij iz šolskih klopi. Takšna razmerja so 

predpogoj tako za učenje komunikacije s soudeleženci v projektu kot tudi za doseganje 

ciljev projekta. 

 Odprtost  

V povezavi z interdisciplinarnim pristopom dela na projektu je tudi izbira ideje oz. teme 

projekta. Izvedba projekta na različnih lokacijah, v različnih časovnih obdobjih in z 

uporabo različnih virov omogoča pestrost in uspešnost projektnega dela. 

 Izkustveno učenje  
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Poleg teoretičnih virov za doseganje ciljev projekta je treba v delo vključiti tudi izkušnje 

vseh udeležencev. Tako aktivno delo pozitivno vpliva na dolgotrajnejše ohranjanje 

pridobljenega znanja. Za čim širši nabor izkušenj ali celo izmenjave dobrih praks pri 

reševanju posameznih problemskih delov projekta pa je nujno potrebna vključitev čim 

širše skupine udeležencev. Poleg največkrat ozko zastavljene skupine udeležencev 

(učitelji in dijaki) je v projekt treba pritegniti tudi »sodelavce« iz prakse (gospodarstvo, 

lokalno ali javno upravo, NVO – nevladne organizacije ipd.). Na tak način lahko za 

projekt zagotovimo čim širši vnos znanja, izkušenj, mreženja/pridobivanja socialnega 

kapitala in tudi morebitnih dodatnih sredstev. 

 Preseganje ciljev kurikuluma  

Z udeležbo v projektu pridobljene kompetence v končni fazi dopolnjujejo znanja, ki jih 

dijaki usvojijo s tradicionalnim šolskim kurikulumom. 

V grobem lahko faze projektnega dela razmejimo na zagonsko, razvojno, izvedbeno in 

zaključno fazo. V projektih, ki se izvajajo v srednjih šolah in v katerih sodelujejo dijaki, ki 

praviloma (še) nimajo izkušenj z delom na projektih, pa je posamezne faze projektnega dela 

treba nekoliko prilagoditi in upoštevati, da morajo učitelji (čeprav sodelavci v projektu) 

opraviti tudi pomembno vlogo mentorja dijakom, ki jih uvajajo v projektno delo.  

Priporočljivo je, da se projektno delo v srednjih šolah izvaja po naslednjih korakih: 

 izbor projektne teme, pri katerem dijaki aktivno sodelujejo že v postopku zbiranja idej za 

projektno delo, 

 preverba razpisov v programih financiranja EU, kamor bi projekt lahko prijavili, 

 nabor partnerjev na projektu (preko platforme eTwinning11 se lahko izberejo partnerske 

šole, k sodelovanju se povabi zunanje deležnike: gospodarstvo, NVO ali predstavnike 

lokalne in javne oblasti), 

 priprava projektne dokumentacije (da lahko dijaki aktivno sodelujejo pri tem koraku, jih 

je treba podrobno seznaniti s cilji projektnega dela, izdelati navodila za izvedbo 

projektnega dela, opredeliti pričakovane rezultate in skladno s terminskim načrtom 

razdeliti naloge v projektu), 

 prijava projekta na razpis, 

 izvedba projektnega dela (mentor vodi in usmerja dijake), 

 evalvacija projektnega dela, 

 postavitev idej ali predlogov za nadaljevanje projekta.  

                                                 

11 Platforma eTwinning je brezplačna za uporabnike. Ob tem, da je odlično orodje za networking, so 

na njej sprotno objavljane dobre prakse, povabila k partnerstvu v projektih in tudi k drugemu 

sodelovanju. Platforma pa omogoča tudi uporabo osnovnega orodja za komunikacijo v projektnem 

delu. 
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4 OPREDELITEV TRAJNOSTNIH PROJEKTOV V ŠOLSTVU V EVROPSKI 

UNIJI 

Strategija Evropa 2020 (EU 2020) je desetletna strategija Evropske unije za gospodarsko rast 

in delovna mesta, ki se je začela izvajati leta 2010. Strategija ni namenjena zgolj 

premagovanju krize in postopnemu okrevanju gospodarstva. Obravnava pomanjkljivosti 

modela gospodarske rasti in ustvarja pogoje za razvoj, ki bo temeljil na pametnih 

tehnologijah, trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti.  

Namen strategije je zagotoviti pametno rast (vlaganje v izobraževanje, raziskave in 

inovacije), trajnostno rast (prehod na nizkoogljično gospodarstvo) ter vključujočo rast 

(ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjšanje revščine). V strategiji je oblikovanih pet 

temeljnih ciljev, in sicer: zaposlovanje, raziskave in razvoj, podnebne spremembe in 

energetska trajnost, izobraževanje ter boj proti revščini in socialni izključenosti (EU 2020). 

Četrti cilj »izobraževanje« sovpada z namenom zagotavljanja »pametne rasti« in temelji na 

dveh pomembnih podciljih, s katerima bi dosegli, da bo v Evropi manj kot 10 % mladih, ki bi 

prezgodaj opustili šolanje ter da bi vsaj 40 % oseb v zgodnjih tridesetih letih doseglo 

visokošolsko izobrazbo.  

Na podlagi zgoraj opisane Strategije Evropa 2020 so se oblikovali tudi nacionalni cilji. 

Slovenija si je zastavila naslednje konkretne cilje (EU 2020): 

 dvig zaposlenosti za 75 %, 

 3 % sredstev BDP namenjenih za vlaganja v razvoj in raziskave, 

 4 % zmanjšanja emisij v primerjavi z letom 2005, 

 dvig uporabe obnovljivih virov energije na 25 % vse uporabljene energije, 

 dvig učinkovitosti uporabe energije na 7,31, 

 5 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje, 

 40 % prebivalcev z doseženo terciarno izobrazbo. 

Zadnji dve alineji sta tesno povezani s pametno rastjo in četrtim temeljnim ciljem evropske 

strategije. Poleg teh konkretnih ciljev pa je Slovenija pripravila (in še pripravlja) številne 

nacionalne dokumente in smernice. Najpomembnejša je nesporno Strategija razvoja Slovenije 

(MGRT 2013), ki med drugim izpostavlja tudi krepitev inovativnosti in kreativnosti ter 

zagotavljane kakovosti, učinkovitosti, odzivnosti in mednarodne primerljivosti ter odprtosti 

izobraževanja in usposabljanja. V strategiji je jasno zapisano, da Slovenija »potrebuje 

dolgoročno in strateško načrtovanje izobraževanja in usposabljanja ter sposobnost 

posameznikov in sistemov za hitro in učinkovito soustvarjanje in prilagajanje spremembam«.  

Na sliki 13 prikazujemo prispevek Slovenije k doseganju ciljev Strategije Evropa 2020. 

Prikazani so cilji za področje celotne EU in primerjava s cilji Republike Slovenije. 
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Slika 13: Prispevek Slovenije k doseganju ciljev Strategije Evropa 2020 

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 2015.  

Znanje in zaposlovanje predstavljata eno od štirih prednostnih nalog slovenske razvojne 

strategije. S postavljanjem prednosti želi Slovenija doseči naslednje (MGRT 2013):12 

 pospešiti vstop mladih na trg dela, 

 spremeniti reguliranost poklicev in dejavnosti ter s tem omogočiti vstop na trg dela,  

 dograjevati prožno varnost, 

 dvigniti kakovost izobraževalnega sistema na vseh ravneh in povečati prilagodljivost 

programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja potrebam trga dela in gospodarstva,  

 izboljšati sodelovanje med izobraževalnimi sistemi ter trgom dela,  

 z izobraževanjem in usposabljanjem ohranjati tradicionalna in specifična znanja in veščine 

ter deficitarne poklice, 

 povečati prožnost učnih poti, 

 povečati mobilnost dijakov, študentov in strokovnih delavcev znotraj izobraževanja, med 

področjem izobraževanja in ostalimi področji dela ter v mednarodno okolje, 

 ohraniti nizko stopnjo osipništva in izboljšati opremljenost učnega okolja v šolah, 

 dvig ravni različnih pismenosti (bralna, finančna idr.) za vse ciljne skupine, spodbujanje 

funkcionalne večjezičnosti, razvijati in omogočiti javno dostopnost jezikovnih virov in 

tehnologij, 

 dvigniti digitalno pismenost vseh ciljnih skupin prebivalstva za enakopravnejše 

vključevanje v informacijsko družbo,  

 odpreti in povečati konkurenčnost izobraževalnega in raziskovalnega sistema in tako 

povečati učinkovitost porabe sredstev za raziskave in razvoj,  

                                                 

12 V besedilu smo našteli samo tiste prednostne cilje, ki so neposredno povezani z razvojem in 

delovanjem srednješolske ravni izobraževanja. 
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 povečati pretok znanja in mobilnosti med gospodarstvom, javno upravo in nevladnimi 

organizacijami.  

Da bi naštete cilje dosegli, je v strategiji oblikovanih kar petindvajset izvedbenih ukrepov 

(»Kako bomo to dosegli?«), od katerih so za srednješolske zavode pomembni predvsem 

naslednji (MGRT 2013): 

 Z ustvarjanjem pogojev za oblikovanje kakovostnega, odzivnega sistema vzgoje in 

izobraževanja, ki bo zagotavljal pridobivanje znanja, temeljnih in poklicnih 

kompetenc/zmožnosti, s katerimi se bo posameznik lahko učinkovito vključeval v svet 

dela in življenje (in ki jih bodo posamezniki potrebovali tudi v prihodnje).  

 Povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in izobraževanja ter usposabljanja za 

opravljanje deficitarnih poklicev, tradicionalnih znanj in veščin. 

 Dvig ključnih in poklicnih kompetenc, za odpravo neskladij med trgom dela in 

izobraževanja in za boljšo povezanost med različnimi institucijami (izobraževalnimi in 

delodajalci, kot so sistemi vajeništva, pripravništva, mojstrstva, mentorstva, kadrovske 

štipendije in več podeljenih štipendij iz regijskih štipendijskih shem, pedagoške strategije 

za dvig kompetenc, poklicna in karierna orientacija).  

 Spodbujali fleksibilno organizacijo pouka, prehode med oblikami izobraževanj, e-učenje, 

učenje na daljavo, povezovanje izobraževalnih in kulturno umetniških vsebin.  

 Prenova izobraževalnih programov na vseh ravneh izobraževanja, ki bo prilagojeno 

gospodarstvu in družbenim izzivom.  

 Zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev za izvajanje izobraževalnih programov na 

vseh ravneh (prostorski, didaktična in ostala oprema, IKT ...). 

 Promocija podjetništva kot pozitivne vrednote na vseh stopnjah izobraževanja.  

 Spodbujali tesnejše povezovanje med različnimi akterji (raziskovalnimi, izobraževalnimi 

in kulturnimi institucijami ter podjetniškim sektorjem) za hitrejši prenos znanja in inovacij 

v prakso in na trg predvsem na področjih, ki so skladna z razvojnimi prioritetami države.  

Navedeno pomeni, da imajo slovenski razvojni projekti (tudi s področja šolstva) direktno 

podlago tako v slovenskih dokumentih kot tudi v krovni evropski strategiji, kar je pri pripravi 

in prijavi novih projektov največkrat odločilnega pomena. 

Problem strategij, ki so sicer zapisane in zastavljene zelo ambiciozno, je v pomanjkanju 

obrazložitve nekaterih ključnih pojmov, ki se pojavljajo tako v vsebinskih delih kot tudi v 

številnih programih in iniciativah, ki so nastali kot spodbude za doseganje v strategijah 

zastavljenih ciljev. 
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4.1 Trajnostni razvoj in pametna rast 

Besedno zvezo »trajnostni razvoj« je mogoče najti skoraj v vseh uradnih dokumentih v 

Sloveniji in v Evropi. Največkrat je povezana z varstvom okolja in upravljanjem z okoljskimi 

viri. Vendar po mnenj mnogih avtorjev (kot npr. Adams 2006; Wright 2004; Jankovič 2015; 

Van Weenen 1999) trajnostni razvoj pomeni mnogo več kot zgolj okoljevarstvene politike, pri 

čemer z uporabo besede »trajnostni« ne gre pretiravati.  

Izhajati bi morali iz (pre)širokega okvira vsebinske opredelitve Brunlandove, ki je leta 1987 

prva uporabila in tudi opredelila trajnostni razvoj. Svetovna komisija za okolje in razvoj 

(WCED) je 1987 postavila naslednjo definicijo: »Trajnostni razvoj je takšen način razvoja, ki 

zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da 

zadostijo svojim lastnim potrebam«. Navedena definicija po svoji vsebini v bistvu zajema vse 

sfere življenja in delovanja, ne samo okoljsko politiko. Ne pojasni pa, kako tak razvoj doseči.  

Belgijska Strategija trajnostnega razvoja (1997–2001), ki osnovno definicijo trajnostnega 

razvoja dopolnjuje in se hkrati ogne postavljanju svoje, je opredelila naslednjih pet 

razsežnosti trajnostnega razvoja: 

 globalna odgovornost, 

 medgeneracijska pravičnost, 

 integracija gospodarskih, družbenih in okoljskih ciljev, 

 previdnostno načelo, 

 načelo sodelovanja (javnosti pri odločanju). 

Friends of the Earth (FEE – prijatelji Zemlje) so prav tako, ne da bi se dotaknili opredelitve, 

konkretizirali načela trajnostnega razvoja (FEE b. l.): 

 načelo kvantifikacije okoljskega prostora, 

 načelo enakopravnosti vseh prebivalcev planeta Zemlja, 

 načelo notranjih rezerv, 

 načelo previdnosti in preventive. 

Žal pa, kljub všečnosti njihovih temeljnih vrednot (ekološka in kulturna različnost, človekove 

pravice, participatorna demokracija, solidarnost, odgovornost, človeško dostojanstvo …) tudi 

ta organizacija ni postavila jasne opredelitve. 

Agenda 21 za Slovenijo je leta 1995 pripravljen dokument (Umanotera 1995). Pripravo je 

vodila Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera. V dokumentu Agenda 21 so 

povzeta načela trajnostne družbe, in sicer (Umanotera 1995): 

 spoštovanje občestva življenja in odgovornost zanj, 

 izboljševanje kakovosti človekovega življenja, 

 ohranjanje vitalnosti in pestrosti Zemlje, 
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 čim korenitejše zmanjševanje izčrpavanja neobnovljivih virov, 

 upoštevanje nosilne sposobnosti Zemlje, 

 spreminjanje osebnega odnosa in ravnanja, 

 usposabljanje skupnosti za samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem, 

 oblikovanje državnega okvira za povezovanje razvoja in ohranitve, 

 ustvarjanje svetovnega zavezništva. 

Ne naveden dokument in ne spletna stran same fundacije za trajnostni razvoj ne razkrivata 

opredelitve trajnostnega razvoja. 

Ne samo za razumevanje besedne zveze »trajnostni razvoj«, temveč predvsem zaradi 

razumevanja vsebine pojma, ki je predmet večine programov in iniciativ, s pomočjo katerih se 

lahko pridobijo finančna sredstva za razvojne projekte, je definicijo vendarle treba poznati. 

Uporabili smo za naše potrebe najustreznejšo, ki jo je leta 2015 postavila Jankovičeva (2015), 

in se glasi: »Trajnostni razvoj je tisti razvoj družbe kot celote, ki gradi blaginjo v sedanjosti, 

ta pa postavlja temelje za blaginjo družbe v prihodnosti, pri čemer v doseganju ciljev 

enakomerno in enakopravno sodelujejo vsi, ne glede na ekonomski ali pravni položaj, tako 

javna uprava kot tudi izvajalci in uporabniki.« (Jankovič 2015) 

Iz navedene definicije izhaja, da se trajnostni razvoj dejansko dotika vseh sfer delovanja neke 

družbe in ne le okoljskih politik. Najpomembneje pa je, da pri doseganju ciljev trajnostnega 

razvoja sodeluje čim širši krog deležnikov. Gre torej za aktivno sodelovanje. 

Strategija Evropa 2020 (EU 2020) omenja tudi »pametno rast«, pri čemer naletimo na 

podoben problem pri določanju vsebine te besedne zveze kot pri trajnostni rasti. Najpogosteje 

besedno zvezo »pametna rast« razumemo v kontekstu informacijsko komunikacijske 

tehnologije (pametni telefoni, pametni računalniki ipd.). V teoriji naletimo na številne dileme 

povezane z razlagami in definicijami izraza »pametna rast«.  

Nekateri avtorji jo striktno povezujejo z digitalizacijo poslovnega in življenjskega okolja, kar 

pa brez upoštevanja človeškega kapitala in izobraževanja kot gonila urbanega razvoja ne bo 

pripeljalo do želenih učinkov. O pametni rasti lahko govorimo šele takrat, ko investicije v 

človeški in zasebni kapital ter v tradicionalno in moderno komunikacijsko infrastrukturo 

omogočajo trajnostni ekonomski razvoj, visoko kakovost življenja in modro upravljanje z 

naravnimi viri ob sodelovanju vseh deležnikov (Jung, Phaal in Sang-ho 2013, v Jankovič 

2015; Jankovič 2015). 
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4.2 Programi in iniciative EU 

Na podlagi Strategije Evropa 2020 (EU 2020) so nastale številne iniciative in programi, ki 

finančno spodbujajo razvojne projekte članic Evropske unije. V nadaljevanju bomo opredelili 

tiste, ki so najpomembnejši za razvoj in delovanje srednješolskih zavodov. 

Del strategije Evropa 2020 je Evropska strategija zaposlovanja (EK 2010), katere zametki 

segajo že v leto 1997. Njen glavni namen je ustvarjanje novih in kakovostnih delovnih mest, 

predvsem za mlade. Zato na ravni EU razpisuje pobude za pripravo projektov, ki bi doprinesli 

k širjenju kompetenc in veščin med mladimi. Najvidnejše med njimi so: 

 Nova znanja za nova delovna mesta. Gre za program, ki temelji na pobudi Evropske 

komisije iz leta 2008 in še vedno traja. Z njim želi EU povečati pripravljenost na nove 

potrebe po znanjih in spretnostih, uravnotežiti znanja in spretnosti s potrebami trga dela 

ter povezati področje izobraževanja s področjem dela. Ob tem pa uresničiti cilj EU na 

področju zaposlovanja do leta 2020: 75-odstotna stopnja zaposlenosti delovno sposobnega 

prebivalstva (20–64 let). Program prispeva tudi k uresničevanju treh drugih ciljev EU za 

leto 2020: zmanjšanje števila mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje, na manj kot 10 %; 

povečanje števila mladih v visokošolskem ali enakovrednem poklicnem izobraževanju na 

vsaj 40 %; ter za vsaj 20 milijonov zmanjšati število ljudi, ki jih ogrožata revščina in 

socialna izključenost (EK b. l.). 

 Mladi in mobilnost. V okviru te iniciative EU financira štiri področja, in sicer: študij 

(štipendije za dijake in študente za študij v tujini, štipendije za učitelje za študij in delo v 

tujini), učenje (financiranje učenja, ki ga dijaki in študenti pridobijo zunaj učilnice), 

financiranje prakse v tujini, pomoč pri iskanju obšolskih zaposlitev v tujini (EK 2014b). 

Evropski socialni sklad  

ESS je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI). Ti od leta 

2014 delujejo pod skupnim okvirom, njihov namen pa je uresničevanje ciljev dopolnilnih 

politik. Skladi so glavni vir naložb na ravni EU in pomagajo državam članicam pri obnovi in 

povečanju rasti ter spodbujajo okrevanje gospodarstva, ki zagotavlja nova delovna mesta, pri 

čemer morajo zagotoviti trajnostni razvoj v skladu s cilji strategije Evropa 2020 (EK 2015). 

V obdobju 2014–2020 so najpomembnejši cilji ESS (EK 2014a): zaposlovanje (financiranje 

projektov namenjenih usposabljanju), pomoč mladim, ki vstopajo na trg dela (predvsem 

širjenje kompetenc), izobraževanje (financiranje pobud za izboljšanje izobraževanja in 

usposabljanja po vsej EU). Gre za pridobitev tistih znanj in spretnosti, zaradi katerih bodo 

konkurenčnejši na trgu dela. 
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Program vseživljenjskega učenja (Lifelong Learning Programme) 

Ta program obstaja že od leta 2007 in je se nadaljuje v obdobju 2014–2020. Namenjen je 

učenju v vseh življenjskih obdobjih in spodbuja ter financira projekte izmenjav dijakov in 

študentov, študijskih obiskov in mreženja (networking). V njegovem okviru potekajo 

naslednji podprogrami (EK 2016b): 

 Comenius: usmerjen je na vse stopnje šolskega izobraževanja in individualnega 

izobraževanja ter vključuje učence, učitelje, javno in lokalno upravo/oblasti, 

izobraževalne institucije. Oblikovan je bil za izboljšanje ter povečanje mobilnosti učencev 

in učiteljev, ustvarjanje med-šolskih partnerstev, spodbujanje učenja tujih jezikov, 

informatike, boljših pedagoških tehnik, izobraževanje učiteljev in izboljšave v upravljanju 

šol. 

 Jean Monet: namenjen je predvsem učenju in raziskavam na področju evropskih integracij 

(kot poseben podprogram deluje v okviru Erasmus+). 

 Leonardo da Vinci: financira praktične projekte s področja sodelovanja pri praktičnem 

izobraževanju. 

 Erasmus+: podpira izobraževanje, praktično izobraževanje, mladino in šport s 

proračunom, ki obsega 14,7 milijard EUR. Namenjen je študiju, pridobivanju praktičnih 

izkušenj in volontiranju povsod po EU. Nanj se lahko prijavijo tako individualne osebe 

kot tudi izobraževalne institucije, univerze, raziskovalne organizacije, podjetja in think-

thank institucije. Program Erasmus+ obsega tri ključne ukrepe, in sicer (EK 2016a): 

 mobilnost posameznikov (ta ukrep podpira mobilnost učečih se in osebja, skupni 

magistrski študij Erasmus Mundus, posojila za magistrski študij Erasmus+); 

 sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks (mednarodna strateška partnerstva, 

koalicijo znanja med izobraževalnimi institucijami in podjetji, koalicije sektorskih 

spretnosti, krepitve zmogljivosti). V tem ukrepu so tudi pomembne podporne IT 

platforme, ki nudijo virtualne možnosti sodelovanja, nabor gradiv, primerov dobrih 

praks, omogočajo izmenjavo dobrih praks med sodelujočimi in druge spletne storitve 

za učitelje, vodje usposabljanj, drugo osebje na področju šolskega izobraževanja in 

izobraževanja za odrasle ter za mlade, prostovoljce in mladinske delavce po Evropi in 

drugod po svetu, in sicer: eTwinning; EPALE, elektronska platforma za izobraževanje 

odraslih v Evropi, Evropski mladinski portal (Mreža Eurodesk in Podporni centri za 

mladino SALTO); 

 podpora za reformo politik (znanje na področju izobraževanja, usposabljanja in 

mladine, pobude za inovacije na področju politik, podpora za evropska orodja politik, 

sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kot sta OECD in Svet Evrope, dialog z 

deležniki ter promocija politik in programa). 

Na sliki 14 prikazujemo pregledno strukturo programa Erasmus+. 
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Slika 14: Struktura programa Erasmus+ 

Vir: prirejeno po EK 2016a. 

eTwinning 

eTwinning je skupnost za evropske šole, ki nudi platformo zaposlenim (učiteljem, 

ravnateljem, knjižničarjem itd.), ki delajo na šoli v eni izmed Evropskih držav ter jim 

omogoča komunikacijo, sodelovanje, razvijanje projektov in izmenjavo. eTwinning spodbuja 

sodelovanje evropskih šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tako da 

nudi podporo, orodja in storitve, ki šolam poenostavljajo oblikovanje kratkoročnih in 

dolgoročnih partnerstev na katerem koli predmetnem področju (eTwinning 2016). 

Portal eTwinning predstavlja osrednje stičišče in delovno okolje akcije. Na voljo je v 28 

jezikih in danes vključuje že skoraj 230.277 posameznih članov ter več kot 5.462 projektov 

med dvema ali več šolami. Portal učiteljem nudi spletna orodja za iskanje partnerjev, 
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oblikovanje projektov, izmenjavo idej ter dobrih praks in jim omogoča takojšnje sodelovanje 

s pomočjo številnih posebej za to prilagojenih orodij, dostopnih na platformi eTwinning 

(eTwinning 2016). 

Akcija eTwinning se je pričela leta 2005 kot osrednja akcija programa e-učenje (eLearning) 

Evropske komisije, od leta 2014 dalje pa je sestavni del Erasmus+, programa evropskega 

sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Centralno svetovalno 

službo za eTwinning vodi European Schoolnet, mednarodno partnerstvo 31 evropskih 

ministrstev za izobraževanje, katerega namen je razvoj učenja za šole, učitelje in učence po 

vsej Evropi. eTwinning na nacionalnih ravneh podpira tudi 37 nacionalnih svetovalnih služb 

(eTwinning 2016). 

EPALE – Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi 

Platforma EPALE je namenjena učiteljem, vodjem usposabljanj in prostovoljcem, pa tudi 

oblikovalcem politik, raziskovalcem in akademikom, vključenim v izobraževanje odraslih. 

Platforma uporabnikom omogoča, da se povežejo z drugimi uporabniki po vsej Evropi, 

sodelujejo v razpravah in izmenjujejo dobre prakse (EK 2016a).  

Koledar evropskih in nacionalnih dogodkov obvešča uporabnike o priložnostih za poklicni 

razvoj in je lahko koristno orodje za pripravo dejavnosti mobilnosti. Možnosti iskanja 

partnerjev lahko prav tako podpirajo pripravo projektov sodelovanja. Knjižnica, novice in 

prispevki vodilnih strokovnjakov na področju izobraževanja odraslih zagotavljajo, da so 

uporabnikom platforme EPALE dostopne najnovejše politike in razprave na področju 

izobraževanja odraslih. Izvajanje EPALE podpirata centralna podporna služba in omrežje 

nacionalnih podpornih služb v državah programa Erasmus+, ki sta zadolžena za iskanje 

informacij ter spodbujanje deležnikov k uporabi platforme in prispevanju k njej (EK 2016a).  

Podporni centri za mladino SALTO  

Cilj podpornih centrov za mladino SALTO je pomagati izboljšati kakovost projektov 

Erasmus+ na področju mladine. Na podlagi tematske (udeležba, vključenost, usposabljanje in 

sodelovanje, informacije, kulturna raznolikost) ali geografske (države vzhodnega partnerstva 

in Rusija, južno Sredozemlje, Zahodni Balkan) usmerjenosti zagotavljajo vire, informacije in 

usposabljanja na posebnih področjih za nacionalne agencije in druge akterje na področju 

mladinskega dela ter spodbujajo priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja (EK 

2016a).  

Njihovo delo zajema (EK 2016a): 

 organiziranje usposabljanja, študijskih obiskov, forumov in dejavnosti za gradnjo 

partnerstev, 
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 razvijanje in dokumentiranje usposabljanja ter metod in orodij mladinskega dela,  

 zagotavljanje pregleda evropskih usposabljanj, ki so na voljo mladinskim delavcem, z 

evropskim koledarjem usposabljanj,  

 izdajanje praktičnih publikacij,  

 zagotavljanje najnovejših informacij o evropskem mladinskem delu in različnih 

prednostnih nalogah,  

 zagotavljanje zbirke podatkov o vodjih usposabljanj in strokovnjakih na področju 

mladinskega dela in usposabljanja,  

 koordinacijo in izvajanje orodja Youthpass,  

 izvajanje akreditacij organizacij EVS v sosedskih partnerskih državah EU.  

4.3 Analiza možnosti prijave trajnostnih projektov v srednjem šolstvu 

Glede na opisano v prejšnjem razdelku so možnosti za pridobitev sredstev za financiranje 

trajnostnih projektov v programih EU na področju srednješolskega izobraževanja velike. 

Pogoj za uspešno prijavo projekta pa je projektna ideja oz. predlog projekta, ki sovpada s cilji 

in zahtevami objavljenega razpisa v posameznem programu. Ob tem se je treba zavedati, da je 

samostojna prijava in izvedba projekta prej izjema kot pravilo. Vsi razpisani programi namreč 

temeljijo na čim širšem vključevanju vseh deležnikov, kar nenazadnje sovpada z namenom 

evropske strategije, tj. spodbuditi trajnostno, pametno in vključujočo rast. 

Na sliki 15 podrobno prikazujemo analizo možnosti prijave projektov v posamezne programe 

ter izbiro čim širšega partnerstva. Le široko zastavljeno partnerstvo lahko zagotavlja 

potencialen uspeh pri prijavi projekta, hkrati pa dejansko omogoča širok nabor sodelujočih, 

izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter prikaže močno podporo okolja, v katerem šola deluje. 
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Slika 15: Analiza možnosti prijave trajnostnih projektov 



56 

5 EMPIRIČNA RAZISKAVA FINANCIRANJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 

SREDNJIH ŠOL 

V nadeljevanju predstavljamo empirično raziskavo, ki je bila izvedena na slovenskih srednjih 

šolah. 

5.1 Splošni podatki o izvedbi ankete 

Anketni vprašalnik smo oblikovali z odprtokodnim programom Limesurvey, ki smo ga 

naložili na javno dostopen spletni strežnik. Anketa je bila odprta od 4. februarja do 31. marca 

2016. Prav tako smo izpisali vprašalnik na papir in ga direktno poslali tajništvom 182 srednji 

šol v Sloveniji. Večino anket so šole izpolnile preko spleta, osem šol pa je vrnilo izpolnjen 

anketni vprašalnik oz. odgovore na papirju. Izpolnjevanje ankete je bilo za anketirance 

(večinoma vodstva šol) zamudno, saj je več kot polovica vprašanj zahtevala odgovore na 

podlagi evidenc, ki jih šole niso imele vnaprej pripravljenih. Po številnih telefonskih in 

osebnih posredovanjih smo zbrali 40 popolnih odgovorov. Anketa ni bila anonimna, saj bi to 

preprečevalo resne analize.  

Vprašalnik je obsegal 26 vprašanj, organiziranih v štirih sklopih: 

 sklop 1 – osnovna vprašanja o šoli (štiri vprašanja: naziv, regija, število pedagoških 

delavcev, vrsta šole); 

 sklop 2 – zagotavljanje sredstev za dopolnilne dejavnosti (tri vprašanja: povprečno letno 

število dopolnilnih dejavnosti in način financiranja, proračun ali druga lastna sredstva); 

 sklop 3 – projektno delo v obdobju 2010–2014 (14 vprašanj: ali koristijo zunanjo pomoč 

za pripravo projektov, mnenje o pomenu projektov za financiranje šolskega dela, število 

projektov prijavljenih na domače razpise in vrednost teh projektov, število projektov 

prijavljenih na razpise EU in vrednost teh projektov, število projektov prijavljenih na 

domače razpise v sodelovanju z drugimi srednjimi šolami ali gospodarstvom ali javno 

upravo in vrednost teh razpisov, število projektov prijavljenih na razpise EU v 

sodelovanju z drugimi srednjimi šolami ali gospodarstvom ali javno upravo in vrednost 

teh razpisov); 

 sklop 4 – podatki o dijakih (pet vprašanj: število vpisanih dijakov in število dijakov, ki so 

sodelovali v projektih, učni uspeh pri dijakih, ki so sodelovali v dopolnilnih dejavnostih in 

v projektih, mnenje o možnosti pridobivanja dodatnih kompetenc dijakov pri projektnem 

delu). 

V vprašalniku so večinoma uporabljena vprašanja, ki zahtevajo vnos številčnih vrednosti. Za 

šest vprašanj smo oblikovali spustne menije, da bi izpolnjevalcem olajšali vnos ter preprečili 

napake.  
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To so naslednja vprašanja: 

 Regija. 

 Ali je šola kadar koli za prijave na projekte najela ali zaprosila za pomoč zunanje 

strokovnjake? 

 Kako bi uspešno prijavljeni projekti na domače razpise in razpise EU prispevali k 

boljšemu finančnemu stanju šole? 

 Ali ste pri dijakih, ki so sodelovali v projektih, zaznali izboljšanje učnega uspeha? 

 Ali ste pri dijakih, ki so sodelovali v dopolnilnih dejavnostih na šoli, zaznali izboljšanje 

učnega uspeha? 

 Ali šola meni, da sodelovanje v projektih veča možnost pridobivanja kompetenc dijakov? 

Izgled vstopne strani vprašalnika na spletni strani prikazuje slika 16. 

 

Slika 16: Vstopna stran anketnega vprašalnika na spletni strani. 

Na sliki 17 je prikazan del anketnega vprašalnika na spletni strani. 
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Slika 17: Del anketnega vprašalnika na spletni strani. 

V prilogi 1 je anketni vprašalnik v formatu xml. Ta format zapisa omogoča prenos 

vprašalnika v različne sisteme za anketiranje (npr. Limesurvey, 1ka ipd.). Program 

Limesurvey omogoča tudi izpis vprašalnika na papir. Izgled prikazuje tudi vse definirane 

zaloge vrednosti pri vseh vprašanjih (priloga 2). V prilogi 3 je prikazan prenos podatkov v 

program za statistično obdelavo PSPP, v prilogi 4 pa seznam vseh spremenljivk in njihovih 

značilnosti. Med spremenljivkami so tudi spremenljivke, ki smo jih definirali po izračunih 

zato, da smo šole klasificirali v različne kategorije (podpovprečne, nadpovprečne po številu 

pridobljenih projektov, vrednosti pridobljenih projektov ipd.). 

5.2 Statistična analiza  

Vrstni red obdelave (izvedba statistične analize) je bil naslednji: 

 frekvenčna analiza in križna tabela,  

 deskriptivna statistika,  

 priprava rekodiranih vrednosti, 

 bivariatna korelacija ter testiranje hipotez. 
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5.2.1 Frekvenčna analiza in križna tabela 

Z anketo smo zbrali odgovore šol, ki zastopajo vse slovenske regije. Najnižji odziv je bil v 

obalno-kraški regiji, najvišji pa v savinjski regiji, vendar pa tu ne gre iskati globljih vzrokov, 

saj so absolutne vrednosti povsod majhne (preglednica 7). Razlike v številu odgovorov po 

regijah lahko pripišemo naključju. 

Preglednica 7: Odgovori po regijah 

Opis kategorije Vrednost Frekvenca Delež (v %) Veljavni delež Kumulativni delež 

Obalno-kraška 1 1 2,50 2,50 2,50 

Goriška 2 5 12,50 12,50 15,00 

Gorenjska 3 4 10,00 10,00 25,00 

Osrednjeslovenska 4 5 12,50 12,50 37,50 

Notranjsko-kraška 5 2 5,00 5,00 42,50 

Jugovzhodna Slovenija 6 4 10,00 10,00 52,50 

Osrednjeposavska 7 2 5,00 5,00 57,50 

Zasavska 8 2 5,00 5,00 62,50 

Savinjska 9 6 15,00 15,00 77,50 

Koroška 10 2 5,00 5,00 82,50 

Podravska 11 5 12,50 12,50 95,00 

Pomurska 12 2 5,00 5,00 100,00 

Skupaj  40 100,0 100,0  

Odgovori po regijah 

N Veljavnih 40   

 Manjkajočih 0   

Način  9,00   

Percentili 50 (Mediana) 6   

 

Šole imajo različne prakse glede pomoči zunanjih strokovnjakov pri pripravi projektov. 

Večina še ni vključila zunanjih strokovnjakov, kaže pa se, da bi to storilo več kot tretjina šol, 

če bi imeli finančne možnosti (preglednica 8). 

Preglednica 8: Ali je šola kadar koli za prijave na projekte najela ali zaprosila za 

pomoč zunanje strokovnjake? 

Opis kategorije Vrednost Frekvenca Delež (v %) Veljavni delež Kumulativni delež 

Občasno 2 7 17,50 17,50 17,50 

Ne 3 18 45,00 45,00 62,50 

Bi, pa nimajo sredstev 

za plačilo njihovega dela 

4 15 37,50 37,50 100,00 

Skupaj  40 100,0 100,0  

Ali je šola kadarkoli za prijave na projekte najela ali zaprosila za pomoč zunanje strokovnjake? 

N Veljavnih 40   

 Manjkajočih 0   

Način  3,00   

Percentili 50 (Mediana) 3   
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Vodstva šol so večinsko mnenja, da projekti (bodisi domači ali EU) zelo prispevajo k 

boljšemu finančnemu stanju šole. Mnenj, da projekti malo ali do neke mere prispevajo k 

boljšemu finančnemu stanju, je malo več kot deset odstotkov (preglednica 9). 

Preglednica 9: Kako uspešno prijavljeni projekti na domače razpise in razpise EU 

prispevajo k boljšemu finančnemu stanju šole? 

Opis kategorije Vrednost 
Frekve

nca 

Delež  

(v %) 

Veljavni 

delež 

Kumulativni 

delež 

Malo prispevajo k boljšemu finančnemu 

stanju šole 

2 2 5,00 5,00 5,00 

Do neke mere prispevajo k boljšemu 

finančnemu stanju šole 

3 3 7,50 7,50 12,50 

Precej prispevajo k boljšemu finančnemu 

stanju šole 

4 7 17,50 17,50 30,00 

Zelo prispevajo k boljšemu finančnemu 

stanju šole 

5 28 70,00 70,00 100,00 

Skupaj  40 100,0 100,0  

Kako so uspešno prijavljeni projekti na domače razpise in razpise EU prispevali k boljšemu 

finančnemu stanju šole? 

N Veljavnih 40   

 Manjkajočih 0   

Način  5,00   

Percentili 50 (Mediana) 5   

 

Šole večinsko niso spremljale vpliva sodelovanja v projektih na izboljšanje učnega uspeha 

sodelujočih (skoraj polovica šol). Med tistimi šolami, ki pa so spremljale vpliv, najpogosteje 

zaznavajo zelo veliko izboljšanje učnega uspeha, sledi srednje veliko izboljšanje in najredkeje 

majhno izboljšanje. Nobena šola ni odgovorila, da »niso zaznali izboljšanja«. Lahko 

sklepamo, da projekti vplivajo na izboljšanje učnega uspeha sodelujočih dijakov (preglednica 

10). 

Preglednica 10: Ali so pri dijakih, ki so sodelovali v projektih, zaznali izboljšanje 

učnega uspeha? 

Opis kategorije Vrednost 
Frekve

nca 

Delež  

(v %) 

Veljavni 

delež 

Kumulativni 

delež 

Izboljšanje učnega uspeha je bilo majhno 2 3 7,50 7,50 7,50 

Izboljšanje učnega uspeha je bilo srednje 

veliko 

3 5 12,50 12,50 20,00 

Izboljšanje učnega uspeha je bilo zelo 

veliko 

4 13 32,50 32,50 52,50 

Niso spremljali izboljšanja učnega uspeha 5 19 47,50 47,50 100,00 

Skupaj  40 100,0 100,0  

Ali so pri dijakih, ki so sodelovali v projektih, zaznali izboljšanje učnega uspeha? 

N Veljavnih 40   

 Manjkajočih 0   

Način  5,00   

Percentili 50 (Mediana) 4   
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Dopolnilne dejavnosti na šolah večinoma vplivajo na izboljšanje učnega uspeha sodelujočih 

dijakov. Šole ta vpliv označujejo opisno od majhno do zelo veliko – teh odgovorov je 80 %. 

Le majhen del šol opisuje, da ne zaznavajo pozitivnega vpliva dopolnilnih dejavnosti na učni 

uspeh sodelujočih dijakov (preglednica 11). 

Preglednica 11: Ali so pri dijakih, ki so sodelovali v dopolnilnih dejavnostih na šoli, 

zaznali izboljšanje učnega uspeha? 

Opis kategorije Vrednost 
Frekve

nca 

Delež  

(v %) 

Veljavni 

delež 

Kumulativni 

delež 

Izboljšanja učnega uspeha niso zaznali 1 2 5,00 5,00 5,00 

Izboljšanje učnega uspeha je bilo majhno 2 11 27,50 27,50 32,50 

Izboljšanje učnega uspeha je bilo srednje 

veliko 
3 11 27,50 27,50 60,00 

Izboljšanje učnega uspeha je bilo zelo 

veliko 
4 10 25,00 25,00 85,00 

Niso spremljali izboljšanja učnega uspeha 5 6 15,00 15,00 100,00 

Skupaj  40 100,0 100,0  

Ali so pri dijakih, ki so sodelovali v dopolnilnih dejavnostih na šoli, zaznali izboljšanje učnega 

uspeha? 

N Veljavnih 40   

 Manjkajočih 0   

Način  .   

Percentili 50 (Mediana) 3   

 

Vse šole zaznavajo povečanje kompetenc dijakov, ki so sodelovali v projektih. Najpogosteje 

so odgovorile, da zaznavajo izjemno povečanje kompetenc, zmerno do močno povečanje 

kompetenc pa zaznavajo v manj kot petini primerov (preglednica 12). Glede na tako odločno 

stališče šol o koristnosti projektov za povečanje kompetenc sodelujočih dijakov, bi veljalo 

razmisliti o še večjem obsegu projektnega dela v srednjih šolah.  

Preglednica 12: Ali šola meni, da sodelovanje v projektih veča možnost pridobivanja 

kompetenc dijakov? 

Opis kategorije Vrednost 
Frekve

nca 

Delež  

(v %) 

Veljavni 

delež 

Kumulativni 

delež 

Sodelovanje v projektih zmerno poveča 

kompetence dijakov 

3 1 2,50 2,50 2,50 

Sodelovanje v projektih močno poveča 

kompetence dijakov 

4 6 15,00 15,00 17,50 

Sodelovanje v projektih izjemno poveča 

kompetence dijakov 

5 33 82,50 82,50 100,00 

Skupaj  40 100,0 100,0  

Ali šola meni, da sodelovanje v projektih veča možnost pridobivanja kompetenc dijakov? 

N Veljavnih 40   

 Manjkajočih 0   

Način  5,00   

Percentili 50 (Mediana) 5   
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V raziskavi je sodelovalo 40 anketirancev (preglednica 13) od tega 25 iz strokovnih šol in 15 

iz gimnazij. Razporeditev teh šol po regijah pa je prikazana v naslednji preglednici 14. 

Preglednica 13: Frekvenca odgovorov po vrsti šole 

Opis kategorije Vrednost Frekvenca Delež (v %) Veljavni delež Kumulativni delež 

Strokovna šola 1 25 62,50 62,50 62,50 

Gimnazija 2 15 37,50 37,50 100,00 

Skupaj  40 100,0 100,0  

Vrstasrednje šole 

N Veljavnih 40   

 Manjkajočih 0   

Način  1,00   

Percentili 50 (Mediana) 1   

 

Preglednica 14: Porazdelitev odgovorov po vrstah šol in regijah (križna tabela Q2 po 

Q25) 

 Vrsta srednje šole 

Regija Gimnazija Strokovna šola Skupaj 

Pomurska 2 0 2 

Podravska 0 5 5 

Koroška 1 1 2 

Savinjska 1 5 6 

Zasavska 1 1 2 

Osrednjeposavska 1 1 2 

Jugovzhodna Slovenija 2 2 4 

Notranjsko-kraška 0 2 2 

Osrednjeslovenska 4 1 5 

Gorenjska 2 2 4 

Goriška 1 4 5 

Obalno-kraška 0 1 1 

Skupaj 15 25 40 

 

5.2.2 Deskriptivna statistika 

Deskriptivna statistika v preglednici 15 zajema vse ostale (nekategorialne) spremenljivke.  

Preglednica 15: Deskriptivna statistika za vse ostale (nekategorialne) spremenljivke 

Spremenljivka N Povprečje Std. dev. 
Rang 

podatka 
Vsota 

Število zaposlenih pedagoških delavcev in 

sodelavcev v šolskem letu 2014/2015 

40 63,80 79,83 524,00 2.552,00 

Ocena povprečnega števila izvedenih dopolnilnih 

dejavnosti v enem letu (obdobje 2010–2014) 

40 85,28 50,79 158,00 3.411,00 
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Spremenljivka N Povprečje Std. dev. 
Rang 

podatka 
Vsota 

Delež sredstev (v %) za financiranje dopolnilnih 

dejavnosti – proračun 

39 63,72 26,13 100,00 2.485,00 

Delež sredstev (v %) za financiranje dopolnilnih 

dejavnosti – lastna sredstva šole 

39 36,28 26,13 100,00 1.415,00 

Število uspešno prijavljenih projektov na domače 

razpise v letih 2010–2014 

39 8,64 7,14 31,00 337,00 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih 

projektov na domače razpise v letih 2010–2014 

34 6.032,03 3.360,78 9.999,00 205.089,00 

Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU 

v letih 2010–2014 

39 9,08 9,26 50,00 354,00 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih 

projektov na razpise EU v letih 2010–2014 

39 49.925,61 48.217,30 230.000,00 1.947.099,00 

Število uspešno prijavljenih projektov na domače 

razpise v letih 2010–2014, v katerih so sodelovali z 

drugimi srednjimi šolami 

39 4,41 4,90 20,00 172,00 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih 

projektov na domače razpise v letih 2010–2014, v 

katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

39 7.883,71 11.848,56 55.000,00 307.464,90 

Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU 

v letih 2010–2014, v katerih so sodelovali z drugimi 

srednjimi šolami 

40 6,78 8,53 45,00 271,00 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih 

projektov na razpise EU v letih 2010–2014, v katerih 

so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

40 37.520,00 46.515,93 210.000,00 1.500.800,00 

Število uspešno prijavljenih projektov na domače 

razpise v letih 2010–2014, v katerih so sodelovali s 

partnerji iz gospodarstva ali javne uprave 

39 1,26 3,44 20,00 49,00 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih 

projektov na domače razpise v letih 2010–2014, v 

katerih so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali 

javne uprave 

39 5.224,40 16.898,47 100.000,00 203.751,60 

Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU 

v letih 2010–2014, v katerih so sodelovali s partnerji 

iz gospodarstva ali javne uprave 

38 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih 

projektov na razpise EU v letih 2010–2014, v katerih 

so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne 

uprave 

38 0,00 0,00 0,00 0,00 

Število vpisanih dijakov v šolskem letu 2014/2015 39 495,64 240,91 889,00 19.330,00 

Število dijakov, ki so v letih 2010–2014 sodelovali 

na uspešno prijavljenih projektih 

40 178,80 183,26 782,00 7.152,00 

 

5.2.3 Priprava rekodiranih vrednosti 

Z deskriptivno statistiko smo izračunali povprečne vrednosti za izbrane spremenljivke. V 

nove spremenljivke smo kodirali vrednost 1, če je imel opazovani primer podpovprečno 

vrednost, in 2, če je imel nadpovprečno vrednost. Primer ukaza za rekodiranje spremenljivke:  
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recode Q12  

(–1 = SYSMIS) 

(0 THRU 4.41 = 1) 

(4.42 THRU HIGHEST = 2) 

INTO Q12Group. 

V navedenem primeru smo v novo spremenljivko (Q12 Group) vpisali vrednost –1, ko ni 

podatka v spremenljivki Q12, 1, ko so vrednosti Q12 med 0 in 4,41 (to je povprečje za to 

spremenljivko), in 2, ko so vrednosti v Q12 večje od 4.42 (to so nadpovprečne vrednosti 

Q12). Spremenljivka Q12 je »število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 

2010–2014, v katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami«.  

Vrednost spremenljivke Q12 je ostala nespremenjena, spremeni se le vrednost nove 

spremenljivke Q12 Group. V novo spremenljivko smo kodirali vrednost 1, ko je imela šola 

podpovprečno število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise, in 2, ko je imela šola 

nadpovprečno število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise.  

Klasifikacijo na podpovprečne in nadpovprečne šole smo na podoben način izvedli za 

spremenljivke: 

 Q13 – Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 

2010–2014, v katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami, 

 Q14 – Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014, v katerih 

so sodelovali z drugimi srednjimi šolami, 

 Q15 – Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 

2010–2014, v katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami, 

 Q16 – Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010–2014, v 

katerih so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne uprave, 

 Q17 – Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 

2010–2014, v katerih so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne uprave, 

 Q8 – Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010–2014, 

 Q9 – Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 

2010–2014. 

5.2.4 Bivariatna korelacija ter testiranje hipotez 

Bivariatno korelacijo smo izračunali za pare spremenljivk, in sicer v več skupinah: 

 skupina 1: spremenljivke, ki se nanašajo na število različnih projektov (Q10 Q12 Q14 

Q16 Q18), 

 skupina 2: spremenljivke, ki se nanašajo na vrednost različnih projektov (Q11 Q13 Q15 

Q17 Q19), 
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 skupina 3: spremenljivke, ki se nanašajo na število dopolnilnih dejavnosti ter domače in 

tuje projekte tako številčno kot vrednostno (Q4 Q8 Q9 Q10 Q11), 

 skupina 4: spremenljivke, ki se nanašajo na vrsto srednje šole ter domače in tuje projekte 

tako številčno kot vrednostno (Q25 Q8 Q9 Q10 Q11). 

Visoke korelacije so med:  

 Q10:Q12 (Pearsonov koeficient korelacije = 0,67, sig. = 0,00), 

 Q10:Q14 (Pearsonov koeficient korelacije = 0,94, sig. = 0,00), 

 Q12:Q14 (Pearsonov koeficient korelacije = 0,76, sig. = 0,00), 

 Q11:Q15 (Pearsonov koeficient korelacije = 0,93, sig. = 0,00), 

 Q4:Q8 (Pearsonov koeficient korelacije = 0,67, sig. = 0,00), 

 Q4:Q9 (Pearsonov koeficient korelacije = 0,68, sig. = 0,00), 

 Q8:Q9 (Pearsonov koeficient korelacije = 0,71, sig. = 0,00), 

 Q10:Q11 (Pearsonov koeficient korelacije = 0,82, sig. = 0,00). 

Za preizkus petih hipotez smo uporabili t-test. Definicija ničelne in alternativne hipoteze se 

glasi: 

H0: µ1 = µ2 

Ha: µ1 < µ2 

Za uvrstitev v eno od dveh skupin smo uporabili vrednost mediane (podpovprečni, 

nadpovprečni) pri hipotezah 1, 2, 3 in 5, pri hipotezi 4 pa vrsto šole (strokovna šola, 

gimnazija). 

H1: Šole, ki v projektih sodelujejo z različnimi deležniki, so pogosteje pridobile sredstva iz EU 

programov. 

S hipotezo smo preveriti vpliv sodelovanja šol z različnimi deležniki iz gospodarstva in javne 

uprave (kamor za potrebe raziskave štejemo lokalno samoupravo, ministrstva in organe v 

njihovi sestavi ter javne agencije) na pridobivanje sredstev za dopolnilne dejavnosti. 

Zavrnitev ničelne hipoteze pomeni: Nadpovprečno uspešne šole pri domačih razpisih v 

sodelovanju z drugimi šolami so uspešnejše tudi pri razpisih EU projektov (Q10: Število 

uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014). 

Preglednica 16: Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014 

Skupina Q12 –50 % median N Povprečje Standardni odklon S, E, Mean 

Podpovprečno 18 5,11 5,48 1,29 

Nadpovprečno 20 12,50 10,82 2,42 
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Med skupino nadpovprečno in podpovprečno uspešnih šol pri domačih projektih je razvidna 

precejšnja razlika v povprečnem številu pridobljenih EU projektov (12,5 proti 5,11) kot tudi 

pri standardnem odklonu. Izvedemo t-test neodvisnih skupin. 

Preglednica 17: t-test neodvisnih skupin za število projektov 
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Število uspešno 

prijavljenih projektov na 

razpise EU v letih 2010–

2014 

EVA 3,28 0,08 –2,61 36,00 0,01 –7,39 2,74 –12,95 –1,83 

EVNA   –2,70 28,76 0,01 –7,39 2,74 –13,00 –1,78 

Op: EVA – Equal variances assumed; EVNA – Equal variances not assumed. 

Levenov test enakosti varianc kaže razlike na ravni tveganja 0,08. Vendar pa ne glede na 

predpostavko o enakosti/neenakosti varianc ugotovimo, da se povprečja obeh skupin 

pomembno razlikujejo (sig. 2-delno 0,01 v obeh primerih). Ker smo hipotezo formulirali z 

operatorjem »večji«, izračunano tveganje 0,01 prepolovimo. Dobljena vrednost 0,005 pove, 

da z zelo majhnim tveganjem napake (0,005 je pol odstotka) trdimo, da so nadpovprečno 

uspešne šole pri domačih razpisih v sodelovanju z drugimi šolami pomembno uspešnejše 

(pridobijo večje število projektov) pri razpisih EU projektov. 

Preverimo še podobno trditev, ki pa se namesto na povprečno število nanaša na povprečno 

vrednost pridobljenih projektov EU.  

Preglednica 18: Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU 

v letih 2010–2014 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014 

Skupina Q12 –50 % median N Povprečje Standardni odklon S, E, Mean 

Podpovprečno 18 18 26.449,93 27.825,94 

Nadpovprečno 20 20 69.750,00 54.639,37 

 

Ugotovili smo, da je povprečna skupna vrednost nadpovprečnih šol precej večja kot pri 

podpovprečnih šolah (69750 EUR > 26449,93 EUR). Ponovno izvedemo t-test. 
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Preglednica 19: t-test neodvisnih skupin za vrednost projektov 

 Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov 

na razpise EU v letih 2010–2014 

EVA EVNA 

Levenov test enakosti varianc F 4,28  

 Sig. 0,05  
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te
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d
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 t –3,02 –3,12 

Prost. st. 36,00 28,85 

Sig. (2-str) 0,00 0,00 

Mean razlika –43.300,10 –43.300,10 

Std. napaka 13.866,82 13.866,82 

95 % integral zaupanja Min –71.423,30 –71.667,30 

Maks –15.176,90 –14.932,90 

Op: EVA – Equal variances assumed; EVNA – Equal variances not assumed. 

Levenov test enakosti varianc kaže razlike na ravni tveganja 0,05. Vendar pa ne glede na 

predpostavko o enakosti/neenakosti varianc ugotovimo, da se povprečja obeh skupin 

pomembno razlikujejo (sig. 0,00 v obeh primerih). Dejanska verjetnost t (pri t = –3,02 in 36 

stopnjah prostosti) je 0,004628, vendar program izpisuje samo dve decimalni mesti. Ker smo 

hipotezo formulirali z operatorjem »večji«, je izračunano tveganje manjše od 0,004628 ga 

prepolovimo. Dobljena vrednost 0,002314 pove, da z zelo majhnim tveganjem napake 

(0,002314 je okoli dve desetinki odstotka) trdimo, da so nadpovprečno uspešne šole pri 

domačih razpisih v sodelovanju z drugimi šolami pomembno uspešnejše (pridobijo več 

vredne projekte) pri razpisih EU projektov. 

H2: Šole, ki črpajo sredstva s pomočjo uspešne prijave projektov, imajo večji delež 

dopolnilnih dejavnosti.  

S hipotezo smo želeli preveriti, ali se delež dopolnilnih dejavnosti poveča v tistih šolah, ki 

uspešno prijavljajo projekte. 

Zavrnitev ničelne hipoteze pomeni: Nadpovprečno uspešne šole pri domačih razpisih v 

sodelovanju z drugimi šolami imajo večji delež dopolnilnih dejavnosti. 

Preglednica 20: Ocena povprečnega števila izvedenih dopolnilnih dejavnosti v enem letu 

(obdobje 2010–2014), skupina Q12 

Ocena povprečnega števila izvedenih dopolnilnih dejavnosti v enem letu (obdobje 2010–2014) 

Skupina Q12 –50 % median N Povprečje Standardni odklon S, E, Mean 

Podpovprečno 19 71,16 53,55 12,28 

Nadpovprečno 20 102,45 42,07 9,41 

 



68 

Preglednica 21: t-test neodvisnih skupin za povprečno število dopolnilnih dejavnosti 

(Q12) 
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2010–2014) 

EVA 2,96 0,09 –2,03 37,00 0,05 –31,29 15,47 –62,64 0,06 

EVNA   –2,02 34,17 0,05 –31,29 15,47 –62,73 0,15 

Op: EVA – Equal variances assumed; EVNA – Equal variances not assumed. 

Dobljena vrednost .05 (sig. 2-tailed) pove, da z zelo majhnim tveganjem napake (0.025 je dva 

in pol odstotka) trdimo, da so nadpovprečno uspešne šole pri domačih razpisih v sodelovanju 

z drugimi šolami izvedejo pomembno več dopolnilnih dejavnosti. Sprejmemo alternativno 

hipotezo (Ha). 

Preglednica 22: Ocena povprečnega števila izvedenih dopolnilnih dejavnosti v enem letu 

(obdobje 2010–2014), skupina Q14 

Ocena povprečnega števila izvedenih dopolnilnih dejavnosti v enem letu (obdobje 2010–2014) 

Skupina Q14 –50 % median N Povprečje Standardni odklon S, E, Mean 

Podpovprečno 18 60,78 46,68 11,00 

Nadpovprečno 22 105,32 45,73 9,75 

 

Preglednica 23: t-test neodvisnih skupin za povprečno število dopolnilnih dejavnosti 

(Q14) 
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Ocena povprečnega 

števila izvedenih 

dopolnilnih dejavnosti 

v enem letu (obdobje 

2010–2014) 

EVA 0,09 0,76 –3,04 38,00 0,00 –44,54 14,70 –74,30 –14,78 

EVNA   –3,03 36,14 0,00 –44,54 14,70 –74,35 –14,73 

Op: EVA – Equal variances assumed; EVNA – Equal variances not assumed. 

Dobljena vrednost 0,00 (sig. 2-tailed) pove, da z zelo majhnim tveganjem napake (manjšim 

od pol odstotka) trdimo, da nadpovprečno uspešne šole pri razpisih EU izvedejo pomembno 

več dopolnilnih dejavnosti. Sprejmemo alternativno hipotezo (Ha). 

 



69 

H3: Strokovne srednje šole pogosteje sodelujejo z zunanjimi deležniki kot gimnazije. 

S hipotezo smo želeli preveriti, ali srednje šole s strokovnimi vsebinami lažje in hitreje 

najdejo zunanje partnerje v gospodarstvu in posledično tudi v večjem deležu sodelujejo v 

skupnih projektih kot gimnazije. 

Šole smo razvrstili v dve skupini: v prvi skupini so strokovne srednje šole, v drugi skupini pa 

gimnazije. Empirični podatki kažejo, da anketirane šole v splošnem zelo malo sodelujejo z 

deležniki iz gospodarstva ali javne uprave. Povprečno število tovrstnih projektov je le 1,26, 

razpon pa med 0 in 20. V projektih EU šole z zunanjimi deležniki sploh niso sodelovale. 

Preglednica 24: Število projektov s partnerji iz gospodarstva in javne uprave 

Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010–2014, v katerih so sodelovali s 

partnerji iz gospodarstva ali javne uprave 

Vrsta srednje šole N Povprečje Standardni odklon S, E, Mean 

Strokovna šola 25 1,76 4,19 0,84 

Gimnazija 14 0,36 0,93 0,25 

 

Preglednica 25: t-test neodvisnih spremenljivk za projekte s partnerji iz gospodarstva in 

javne uprave 
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domače razpise v letih 

2010–2014, v katerih so 

sodelovali s partnerji iz 

gospodarstva ali javne 

uprave 

EVA 3,85 0,06 1,23 37,00 0,23 1,40 0,87 –0,37 3,17 

EVNA   1,61 28,01 0,12 1,40 0,87 –0,39 3,19 

Op: EVA – Equal variances assumed; EVNA – Equal variances not assumed. 

Rezultat kaže, da ničelne hipoteze (H0) ne moremo zavreči. Statistično ni pomembnih razlik 

med strokovnimi šolami in gimnazijami. 

H4: Šole, ki so bolj aktivne pri projektih in/ali aktivneje sodelujejo z drugimi inštitucijami, 

zaznavajo izboljšanje učnega uspeha sodelujočih dijakov. 

Sodelovanje dijakov v projektnem delu omogoča izboljšanje učnega uspeha sodelujočih 

dijakov. Zanimal nas je vpliv sodelovanja v projektnem delu na učni uspeh dijaka. Zavrnitev 

hipoteze H4 bi pomenila, da sodelovanje v projektnem delu ni dejavnik, ki vpliva na 

izboljšanje učnega uspeha sodelujočih dijakov. Upoštevali smo domače in EU projekte.  
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Preglednica 26: Število projektov s partnerji iz gospodarstva in javne uprave 

Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010–2014, v katerih so sodelovali s 

partnerji iz gospodarstva ali javne uprave 

Vrsta srednje šole N Povprečje Standardni odklon S, E, Mean 

Strokovna šola 25 1,76 4,19 0,84 

Gimnazija 14 0,36 0,93 0,25 

 

Preglednica 27: t-test neodvisnih spremenljivk za projekte s partnerji iz gospodarstva in 

javne uprave 
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EVA 3,85 0,06 1,23 37,00 0,23 1,40 0,87 –0,37 3,17 

EVNA   1,61 28,01 0,12 1,40 0,87 –0,39 3,19 

Op: EVA – Equal variances assumed; EVNA – Equal variances not assumed. 

Rezultat kaže, da ničelne hipoteze (H0) ne moremo zavreči. Statistično ni pomembnih razlik v 

zaznavi izboljšanja učnega uspeha sodelujočih dijakov med podpovprečnimi in 

nadpovprečnimi šolami. 

H5: Šole, ki so bolj aktivne pri projektih in/ali aktivneje sodelujejo z drugimi inštitucijami, 

zaznavajo povečanje kompetenc sodelujočih dijakov. 

Sodelovanje dijakov v projektnem delu omogoča pridobivanje širših kompetenc, kot jih 

predvideva kurikulum. Gre za pomembne kompetence s področja timskega dela, oblikovanja 

ali izvajanja projektnih idej in ciljev ter pridobivanja izkušenj na področju mednarodnega 

sodelovanja in ustvarjanja širših partnerskih mrež. Zanimal nas je vpliv sodelovanja v 

projektnem delu na kompetence dijaka. Zavrnitev hipoteze H5 bi pomenila, da sodelovanje v 

projektnem delu ni dejavnik, ki vpliva na povečanje kompetenc sodelujočih dijakov.  

Preglednica 28: Sodelovanje v projektih in pridobivanje kompetenc 

Ali šola meni, da sodelovanje v projektih veča možnost pridobivanja kompetenc dijakov? 

Skupina Q14 –50 % median N Povprečje Standardni odklon S, E, Mean 

Podpovprečno 18 4,67 0,59 0,14 

Nadpovprečno 20 4,91 0,29 0,06 
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Preglednica 29: t-test neodvisnih spremenljivk: Sodelovanje v projektih in pridobivanje 

kompetenc 
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Ali šola meni, da 

sodelovanje v projektih 

veča možnost 

pridobivanja kompetenc 

dijakov? 

EVA 12,35 0,00 –1,68 38,00 0,10 –0,24 0,15 –0,55 0,07 

EVNA   –1,58 23,73 0,13 –0,24 0,15 –0,56 0,07 

Op: EVA – Equal variances assumed; EVNA – Equal variances not assumed. 

Rezultat kaže, da ničelne hipoteze (H0) ne moremo zavreči. Statistično ni pomembnih razlik v 

zaznanih kompetencah med podpovprečnimi in nadpovprečnimi šolami. 
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6 RAZPRAVA 

Slovenski srednješolski prostor je v zadnjih štiridesetih letih (po tem, ko na Slovenskem v taki 

ali drugačni obliki obstaja že 800 let) doživel mnoge spremembe. Tako na področju strukture 

kot tudi v vsebinah in v financiranju. Najpomembnejša strukturna reforma sekundarnega 

izobraževanja je bila uvedba usmerjenega izobraževanja v osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja. Ukinila je gimnazije v svoji prvobitni obliki in povečala število strokovnih šol na 

sekundarni ravni. Namen omogočiti vpis čim več dijakom na fakultete je bil izpolnjen, saj je 

reforma dovoljevala vpis vsem, ki so končali štiriletno srednjo šolo, ne glede na to, da ni šlo 

za gimnazijo. Najnovejši podatki OECD (2015) kažejo, da je Slovenija dva pomembna cilja 

strategije Evropa 2020 že dosegla. Prvi je zmanjšanje števila mladih, ki prezgodaj opustijo 

šolanje (cilj je bil 5 %) na 3,9 % v letu 2013. Slovenija ima najnižje zmanjšanje števila 

mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje v Evropski uniji. Prav tako pa ima v državah članicah 

OECD v povprečju največji delež prebivalstva v starostni skupini 25–34 let, ki imajo 

zaključeno sekundarno izobrazbo (Slovenija 94 %, povprečje v državah OECD pa je 83 %). 

Drugi cilj je bil doseči 40 % prebivalcev z doseženo terciarno izobrazbo. Podatki OECD 

(2015) kažejo, da je bilo v Sloveniji leta 2013 40,1 % prebivalstva, ki je obiskovalo terciarno 

izobraževanje. Spodbudnim statističnim podatkom navkljub, pa se mora Slovenija, po nasvetu 

OECD, osredotočiti tudi na dvig kakovosti v izobraževanju.  

Pravni okvir delovanja srednješolskega sistema v Sloveniji postavlja tudi njegov finančni 

okvir. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI), 

kot lex generalis določa vire financiranja vzgoje in izobraževanja; za srednje šole so to javna 

sredstva, sredstva ustanovitelja (država ali lokalna skupnost) – torej proračunska sredstva, 

razni prispevki (dijakov, staršev ali delodajalcev), sredstva, ki jih šole pridobijo na trgu, ter 

donacije in drugi viri. Hkrati pa zakon podrobno določa, kaj se sme financirati iz proračuna; 

to so plače s pripadki in osebni prejemki zaposlenih, materialni stroški, investicije ter sredstva 

za dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, od 

katerih so za obravnavano problematiko tematsko najpomembnejša sredstva za obšolske 

dejavnosti dijakov in sredstva za mednarodno dejavnost.  

S sprejetjem Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega 

programa na področju srednjega šolstva,13 ki je stopil v veljavo leta 2013, se je metodologija 

financiranja srednjih šol spremenila. Sredstva se od takrat določajo na podlagi števila dijakov 

in na podlagi vrednosti posameznega javno-veljavnega vzgojno-izobraževalnega programa 

(pravilnik ureja tudi postopek določitve letnega obsega sredstev za zavode). Gre torej za 

metodologijo, s katero se določa obseg sredstev na dijaka in se je postopoma (najprej za 

strokovne srednje šole, od leta 2013 pa za vse) uvajala že od leta 2004.  

                                                 

13 Ta pravilnik je poleg Zakona o uravnoteženju javnih financ ter normativov in standardov lex 

specialis na področju financiranja srednjega šolstva. 
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Kljub mnogim protestom ravnateljev srednjih šol, da bo metodologija zelo okrnila dosedanje 

financiranje srednjih šol, podatki kažejo, da se v povprečju to ni zgodilo (izjema so šole z zelo 

malo dijakov in nizko ocenjenimi programi). Res je sicer, da je skupna poraba v srednjih 

šolah od leta 2008 do leta 2013 ves čas padala, zmanjšalo pa se je tudi število zavodov (iz 149 

na 122), število dijakov za več kot 28 % (od leta 2001 do 2014 kar za 29.535) in tudi število 

učiteljev za dobrih 20 % (od leta 2001 iz 7.830 na 6.220 v letu 2014). Poleg tega so od leta 

2008 naprej ves čas upadali tudi tekoči izdatki. 

Zanimiva sta dva podatka, in sicer vrednost investicijskih izdatkov, ki je bila v letu 2013 

najvišja v primerjavi z zadnjimi desetimi leti, ter podatek o porabljenih in (s strani države) 

pridobljenih sredstev. Srednje šole so od leta 2007 do 2014 vsako leto dodajale lastna sredstva 

za izvedbo svojih dejavnosti. Največji primanjkljaj je bil v letu 2008, kjer so za izvajanje 

dejavnosti šole dodale več 50 milijonov EUR lastnih sredstev (pridobljenih iz virov izven 

proračuna). Najnižji primanjkljaj (nekaj manj kot 20 milijonov EUR) pa je bil prav leta 2013, 

ko sta se Pravilnik in nova metodologija financiranja srednjega šolstva v celoti uveljavila. 

Pridobljeni podatki kažejo, da nova metodologija financiranja srednjega šolstva,14 v okviru in 

za s programom predpisane dejavnosti,15 ni tista, ki bi poslabšala finančni položaj srednjih 

šol. Verjetna težava, ki se pri financiranju pojavlja, je večje število tistih obšolskih dejavnosti, 

ki s programom niso predpisane in financirane (obvezne izbirne vsebine). Njihovo izvajanje 

pa je v interesu šol, saj se zaradi nove metodologije morajo boriti za svoj obstanek na trgu oz. 

biti čim bolj privlačne za čim večji vpis dijakov.  

Konkurenca med srednjimi šolami pa postaja iz leta v leto močnejša, še posebej, kar se tiče 

izbire gimnazijskih in strokovnih programov. Kar 110 šol izvaja gimnazijske programe, 69 šol 

programe nižje poklicne izobrazbe, 123 programe srednje poklicne izobrazbe, 139 jih izvaja 

programe srednje strokovne izobrazbe, 117 programe poklicno tehniškega izobraževanja, na 

50 šolah pa potekajo programi poklicnega tečaja. 

                                                 

14 Cene na dijaka so izračunane na podlagi metodologije D, katere glavni elementi so: 

- sredstva za plačilo opravljenega dela, vključno s prispevki in z davkom delodajalca;  

- sredstva za zagotavljanje pravic iz delovnega razmerja (za prehrano delavcev na delu, prevoz 

delavcev na in z dela, za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ter za 

solidarnostne pomoči);  

- sredstva za materialne stroške; 

- sredstva za opravljeno delo na zaključnem izpitu, poklicni maturi, maturi; 

- sredstva za dodatek spremljevalcem na strokovni ekskurziji dijakov; 

- sredstva za izvedbo obveznih izbirnih vsebin, interesnih dejavnosti;  

- sredstva za delovanje sindikalnega zaupnika;  

- sredstva za invalidsko zavarovanje dijakov za primer nesreče pri praktičnem izobraževanju. 

15 Glej 6. alinejo prejšnje opombe. 
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Empirična raziskava, ki smo jo izvedli,16 je pokazala, da šole sicer izvajajo kar širok izbor 

dopolnilnih dejavnosti, v povprečju kar 85-letno, pri čemer prednjačijo gimnazije. Vendar pa 

jih v več kot 36 % plačujejo iz lastnih sredstev. To verjetno pomeni, da teh 36 % ne sodi v 

redni program (obvezne izbirne vsebine, ki jih šole krijejo iz proračunskih sredstev), temveč 

gre za dodatne dejavnosti,17 za katere morajo šole sredstva iskati v prispevkih ali donacijah. 

Takšno »zbiranje« sredstev pa predvsem z vidika pravočasnega načrtovanja dejavnosti ni 

najboljše. Problem je, če šole za načrtovano dodatno dejavnost ne uspejo zbrati dovolj 

sredstev in je (kljub morebitnemu velikemu zanimanju dijakov) ne morejo izvesti. Prav tako 

je lahko problematična ad hoc izvedba dodatnih dejavnosti, na način, da šola najprej pridobi 

sredstva in šele nato razpiše neko dodatno dejavnost, za katero pa ne ve, koliko in kakšno 

zanimanje bo vzbudila pri dijakih. 

Dopolnilne dejavnosti, ki ne sodijo v redni šolski program, bi šole bolj učinkovito lahko 

pokrivale iz sredstev pridobljenih s projekti. Izsledki empirične raziskave so pokazali, da šole 

z nadpovprečnim številom domačih ali tujih projektov izvedejo več dopolnilnih dejavnosti.  

Dopolnilne dejavnosti na šolah večinoma vplivajo na izboljšanje učnega uspeha sodelujočih 

dijakov. Šole zelo pozitivno ocenjujejo ta vpliv (v 80 %). Le majhen del šol (5 %) ne zazna 

pozitivnega vpliva dopolnilnih dejavnosti na učni uspeh sodelujočih dijakov.  

Projektno delo ima svoje zakonitosti in vsak projekt svoj življenjski cikel. Vendar pa se 

projektno delo z nekaterimi prilagoditvami lahko uspešno izvaja tudi v srednješolskem okolju. 

Najpomembneje je, da so dijaki vpeti v vse faze projekta (od oblikovanja ideje, preko prijave, 

izvajanja in zaključka projekta), učitelj(i) pa imajo dvojno vlogo: kot enakopraven član 

projektnega tima in hkrati mentor, ki dijake v tako delo uvaja. Z iskanjem primernih 

partnerstev v projektu se dijaki zelo dobro naučijo mreženja. Pridobijo pa tudi kompetence in 

znanja o projektnem delu, ki se danes potrebujejo v vsakem delovnem okolju. 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so se v Sloveniji odprle številne možnosti sodelovanja 

z institucijami, s podjetji in z zavodi v državah članicah EU. Skoraj sočasno lahko v začetku 

prve dekade tega tisočletja govorimo tudi o fenomenu globalizacije. Svet in posebej Evropa 

sta postala »manjša« in poslovno bližja. Mednarodno sodelovanje (ne glede na to ali gre za 

poslovno ali institucionalno) ne pomeni več izjeme, temveč je pravilo. Podjetja in institucije, 

ki ga ne obvladajo na trgu, nimajo perspektive.  

                                                 

16 Opravljena je bila na vzorcu 22 % vseh slovenskih srednjih šol v vseh slovenskih regijah in je zajela 

25 % vseh slovenskih dijakov in 30 % vseh slovenskih pedagoških delavcev na srednjih šolah. Njen 

namen pa je bil raziskati stanje v slovenskih srednjih šolah na področju izvajanja projektov s 

trajnostnimi razvojnimi vsebinami. Ugotavljali smo tudi, kateri dejavniki vplivajo na pridobivanje 

sredstev iz evropskih in domačih programov. 

17 Npr.: učenje tujih jezikov običajno plačajo dijaki s prispevki; ekskurzije ali obiske partnerskih šol 

prav tako; materiali za krožke se navadno pridobivajo z donacijami itd. 
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Delovanje v »modernem« Evropskem okolju zahteva mnoga znanja in kompetence, ki jih v 

obstoječih srednješolskih programih ali sploh ni (izjeme so mednarodni oddelki, mednarodne 

mature in evropski oddelki gimnazij) ali pa so zelo šibko zastavljene. Obšolske dejavnosti, 

bodisi da gre za obvezne ali neobvezne izbirne vsebine, razne dopolnilne dejavnosti ali skupni 

projekti (domači ali mednarodni) bi dijakom lahko omogočili pridobitev novih in dodatnih 

kompetenc, ki jih šola s svojim rednim programom ne more omogočiti (kot na primer: 

opravljanje nalog v socialno, kulturno, jezikovno in politično mešanih timih; spoznavanje 

šolskih, podjetniških ali institucionalnih dejavnosti izven matične šole in države; širjenje 

socialnega kapitala z učenjem mreženja in upravljanja z lastnimi mrežami; zgodnjega 

aktivnega opravljanja praktičnih nalog v podjetjih in s tem spoznavanja realnega delovnega 

procesa in še mnogo drugih). Da so tovrstna znanja in kompetence, vključno z znanjem 

pridobljenim z rednim šolskim programom, za dijake najboljša popotnica v življenje, vsaj v 

teoriji ni sporno. Kot problematično pa se izpostavlja financiranje dejavnosti, ki bi omogočale 

pridobivanje teh dodatnih znanj in kompetenc. 

Naša raziskava je pokazala, da so v programih EU za prijavo srednješolskih projektov na 

voljo številne možnosti. Vsekakor je najboljša možnost evropski program vseživljenjskega 

učenja, ki vsebuje kar štiri okvirne podprograme, od katerih je najpomembnejši Erasmus+. S 

proračunom, ki obsega skoraj 15 milijard evrov, podpira izobraževanje, praktično 

izobraževanje, mladino in šport. Njegovi razpisi so javno objavljeni in preprosto dosegljivi 

preko spleta. Vsi trije ključni ukrepi, ki jih program podpira (v okviru vsebine ukrepov se 

prijavljajo projekti), so v svojih dejavnostih namenjeni tako izobraževalnim institucijam kot 

tudi podjetjem in nevladnim organizacijam.  

Ob analiziranju možnosti za prijavo srednješolskih projektov v programe EU smo ugotovili, 

da imajo šole na voljo številna prosto dostopna (brezplačna) orodja in platforme za vse faze 

projektnega dela ter da je prav partnerstvo (poleg vsebine) v projektu predpogoj za možnost in 

tudi za uspeh prijavljenega projekta. Širše in bolj različno kot je partnerstvo, laže ga 

umestimo v razpisan program. S partnerstvom, kjer sodelujejo samo šole, je prijava projekta 

možna le na štiri od devetih programov. Partnerstvo med šolami in gospodarstvom omogoča 

možnost prijave na osem programov. V kolikor pa se partnerstvo razširi še na sodelovanje z 

nevladnimi organizacijami ali lokalnimi oblastmi, pa je projekt možno prijaviti na vseh devet 

programov in njihovih podprogramov. 

Podatki, pridobljeni v empirični raziskavi, pa so pokazali, da šole v projektnem delu niso 

najbolj aktivne in ne pridobivajo toliko sredstev, kot bi jih, glede na ugotovljene možnosti, 

lahko. Na domačih razpisih v povprečju pridobijo zgolj 1,7 projekta letno, kar v finančnih 

sredstvih pomeni dobrih 1.200 EUR v povprečju. Na razpisih EU število uspešno prijavljenih 

projektov ni bistveno višje (1,8 projekta letno), je pa skupna vrednost slednjih kar osem krat 

višja, in sicer znaša skoraj 10.000 EUR.  
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Podobno sliko pokaže tudi analiza rezultatov projektov, kjer gre za sodelovanje z drugimi 

šolami. Domačih projektov je bilo v povprečju samo 0,88 letno, z vrednostjo dobrih 1.500 

EUR. Projektov prijavljenih v razpise EU pa je bilo povprečno 1,36 letno, za kar so šole 

prejele skoraj pet krat več sredstev (7.504 EUR) kot na domačih razpisih, ob tem pa je bilo na 

razpise EU v povprečju letno prijavljenega zgolj 0,48 projekta več. Šole z večjim številom 

skupnih projektov (in višjo skupno vrednostjo skupnih projektov) pridobijo pomembno več 

projektov (in tudi z večjo vrednostjo), ki jih financira EU. 

Navedeno pomeni, da je z uspešno prijavo na razpisih EU mogoče pridobiti več sredstev kot 

na domačih razpisih. Vendar pa razpisi EU zahtevajo močno in široko zastavljeno partnerstvo, 

da bo prijava projekta uspešna. V raziskovanem obdobju anketirane šole na razpise EU niso 

pridobile niti enega projekta v sodelovanju z drugimi partnerji iz gospodarstva ali javne 

uprave. Na domačih razpisih pa so v sodelovanju z drugimi partnerji iz gospodarstva ali javne 

uprave v povprečju pridobile skoraj ne omembe vredno četrtino projekta letno. Pri tem pa 

med strokovnimi šolami (ki bi po vsebini svojih programov morale sodelovati z zunanjimi 

deležniki, saj so vezane na stroko) in gimnazijami statistično ni razlik. 

Zadnja analiza podatkov je zaskrbljujoča ne samo, ker šole skoraj ne pripravljajo projektov 

skupaj s partnerji iz gospodarstva. Dobljena slika jasno kaže pomanjkljivo sodelovanje med 

sekundarnim izobraževanjem in potencialnimi delodajalci. To pa je slabo za šolo, saj dijakom 

ne omogoča dejavnosti in stika z realnim delovnim okoljem (obvezna praksa na strokovnih 

srednjih šolah ne sodi v projektno delo ali v dopolnilno dejavnost), hkrati pa je slabo tudi za 

delodajalce. Povezava s srednjo šolo lahko pomeni tudi a) vpliv na pridobivanje določenih 

znanj in kompetenc dijakov, ki jih praksa potrebuje, ter b) vnaprejšnje spoznavanje in 

prepoznavanje potencialnih bodočih kadrov. Zanimivo pa je, da večina šol meni, da uspešna 

prijava projektov pomembno vpliva na izboljšanje finančnega stanja šole in hkrati tudi 

izjemno poveča možnost pridobivanja kompetenc njihovih dijakov. Dobra polovica šol 

posledično zaznava tudi izboljšanje učnega procesa pri dijakih, ki v projektih sodelujejo.  

Pri analizi gornjih podatkov smo naleteli na dva problema. Prvi je ta, da kljub pozitivni 

naravnanosti (vsaj glede anketnih odgovorov) šole v projektnem delu ne sodelujejo toliko, kot 

bi bilo možno. Verjetno ni razlog v neznanju oz. nepoznavanju priprave in prijave projektov, 

saj šole z izjemo 17,5 % nimajo zunanje pomoči pri pripravi projektov. Res je sicer, da je kar 

37,5 % šol odgovorilo, da bi zunanjo pomoč za prijavo projektov najelo, vendar nimajo 

sredstev za plačilo, čeprav je mnogokrat praksa, da se delo pri pripravi projekta plača iz 

sredstev projekta. Dejstvo pa je tudi, da je skoraj polovica šol (45 %) eksplicitno zanikala, da 

bi kadarkoli najela ali zaprosila za pomoč zunanje strokovnjake.  

Drugi problem, ki se statistično pokaže, pa je ta, da skoraj polovica šol ne spremlja učnih 

uspehov dijakov, ki sodelujejo v projektnem delu. Med tistimi šolami, ki pa so spremljale 

vpliv projektnega dela na učni uspeh dijakov, najpogosteje zaznavajo zelo veliko izboljšanje 

učnega uspeha. Možno je, da šole učnih uspehov dijakov, ki so sodelovali v projektnem delu, 
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ne spremljajo zato, ker v projektno delo uvrstijo tiste dijake, ki že imajo dober ali zelo dober 

učnih uspeh. Vendar tega ne moremo z gotovostjo trditi, saj v raziskavi teh vzrokov nismo 

preverjali. Ne glede na to podatki kažejo, da projektno delo pozitivno vpliva na učnih uspeh 

dijakov, ki v njem sodelujejo.  

Pri primerjavi rezultatov naše raziskave z raziskavo, ki sta jo na področju inovativnosti v 

srednjem šolstvu izvedla Kunc in Likar (2014), lahko ugotovimo, da sta tako inovativnost kot 

projektno delo žrtvi togega kurikuluma, ki v redni šolski pouk ne vnaša novosti in 

kreativnosti. Šole tako inovativnost kot projektno delo uvrščajo zelo visoko na vrednostni 

lestvici, ob tem pa rezultati obeh raziskav prikazujejo enak porazen zaključek: v slovenskem 

srednjem šolstvu je izjemno malo inovativnosti in porazno malo projektov. Obe raziskavi 

prav tako potrjujeta, da sodelovanja z lokalnim okoljem skorajda ni, čeprav bi prav to 

omogočilo zagon tako inovacij kot tudi projektov v srednjih šolah.  

Celotna raziskava je pokazala, da bi projektno delo in vključevanje dijakov v projekte lahko 

pomembno doprineslo tako k boljšemu finančnemu stanju šole kot tudi, zaradi dodatnih 

dejavnosti na šoli, k zvišanju konkurenčnosti posamezne šole. Kljub temu pa ugotovitve 

kažejo, da šole premalo koristijo številne možnosti oblikovanja široko zastavljenih 

partnerstev, na podlagi česar bi imele na voljo cel spekter programov EU, kamor bi skupne 

projekte lahko uspešneje prijavljale in zanje pridobile sredstva.  

Projektno delo v obšolski dejavnosti širi nabor t. i. dopolnilnih dejavnosti, ki niso v rednem 

šolskem programu in jih šole sedaj financirajo z neproračunskimi sredstvi, torej same. V 

primeru uspešne prijave projekta pa so sredstva projekta tista, ki pokrivajo stroške dejavnosti 

v projektu. Navedeno pomeni, da bi šole lahko sredstva, ki jih sedaj namenjajo za dopolnilne 

dejavnosti dijakov, ki niso v rednem šolskem programu, usmerile v druge razvojne dejavnosti, 

spekter dopolnilnih dejavnosti pa bi lahko širile, poglabljale in predvsem financirale iz 

dobljenih projektov. Res pa je, da bi morali biti ravnatelji in učitelji srednjih šol neke vrste 

spiritus movens pri vpeljevanju projektnega dela na šolo. Ker pa takšno delo ni posebej 

predvideno ne v učnih načrtih in ne v opisih del in nalog zaposlenih pedagogov, največkrat ni 

motivacije zanj. Šole se pretežno osredotočajo na pridobivanje proračunskih sredstev, 

manjkajočo razliko pa pokrivajo ali z zmanjšanjem obšolskih dejavnosti ali pa breme plačila 

zanje naprtijo dijakom, njihovim staršem ter donatorjem, ki pa jih je zaradi nezavidljivega 

ekonomskega stanja v Sloveniji vedno manj.  

Modela, ki bi srednje šole in zunanje deležnike »prisilil« k tesnejšemu in bolj plodnemu 

sodelovanju, predvsem v korist širjenja znanj in kompetenc dijakov, brez ustrezne sistemske, 

zakonske in politične podpore, ni mogoče ponuditi. Z gotovostjo pa lahko zaključimo, da je 

javno šolstvo sicer res v interesu države, kakovost njegovega izvajanja in dejavnosti, ki jih 

ponuja izven okvirja rednih šolskih dejavnosti, pa bomo ocenili državljani in trg, kjer bodo 

srednješolci iskali zaposlitve zase. Z vstopom Slovenije v EU in sveta v obdobje globalizacije 

pa je ta trg že davno presegel meje Slovenije. 
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7 ZAKLJUČEK  

V magistrskem delu smo obravnavali problematiko izvajanja trajnostnih razvojnih projektov v 

sekundarnem izobraževanju skozi prizmo izvajanja dopolnilnih dejavnosti in omogočanja 

pridobivanja dodatnih znanj in kompetenc dijakom izven rednega šolskega programa. Zadali 

smo si tri cilje: (1) skozi študij tujih in domačih virov preučiti in analizirati teoretična 

izhodišča na področjih managementa projektov, trajnostnega razvoja in sistemov 

srednješolskega izobraževanja, (2) raziskati stanje v slovenskih srednjih šolah na področju 

izvajanja projektov s trajnostnimi razvojnimi vsebinami ter (3) kritično analizirati obstoječe 

stanje in oblikovati predloge izboljšav. Naš namen je bil ugotoviti razmere in možnosti za 

pridobivanje sredstev za izvajanje dopolnilnih dejavnosti s pomočjo trajnostnih projektov, s 

katerimi bi tudi dosegli širjenje kompetenc dijakov. 

V teoretičnem delu naloge smo predstavili zgodovino, pravni okvir, financiranje ter vrste in 

oblike srednješolskega izobraževanja v Sloveniji. Opredelili in analizirali smo teoretična 

izhodišča s področja projektnega dela, trajnostne in pametne rasti ter jih uvrstili v podroben 

prikaz in analizo možnosti prijave srednješolskih projektov v programe in iniciative EU. 

Izvedli smo empirično raziskavo na področju financiranja ter izvajanja dopolnilnih in 

projektnih dejavnosti v slovenskih srednjih šolah. Proučili smo število projektov ter uspešnost 

dijakov in šol, ki so v njih sodelovali. Posebej smo ugotavljali, kakšne projekte šole izvajajo, 

koliko je skupnih projektov (med šolami, z gospodarstvom, z javno upravo, z institucijami 

izven Slovenije) ter kje so največje težave pri izvajanju projektov. Primerjali in analizirali 

smo šole, ki projekte prijavljajo, in specificirali razlike v uspešnosti s šolami, ki tega ne 

počno.  

Ugotovili smo, da bistvenih razlik v številu uspešno prijavljenih projektov med strokovnimi 

šolami in gimnazijami ni. Obstajajo pa pomembne razlike v številu dopolnilnih dejavnosti 

med šolami, ki uspešno prijavljajo projekte, in tistimi, ki tega ne počno. Prve dijakom nudijo 

več dopolnilnih dejavnosti. V projektnem delu šole največ sodelujejo z drugimi šolami in 

najmanj z zunanjimi deležniki. Največ uspešnih projektov izvedejo v okviru programov EU in 

zanje dobijo tudi bistveno več sredstev kot v projektih, ki jih pridobijo na domačih razpisih. 

Po mnenju šol projektno delo pozitivno vpliva na finančno stanje šole, hkrati pa pomembno 

doprinese k izboljšanju učnega uspeha in pridobivanju dodatnih kompetenc dijakov, ki v 

projektih sodelujejo. 

Z analizo smo argumentirano pojasnili prednosti sodelovanja srednjih šol z gospodarstvom 

(tako za dijake kot tudi za bodoče delodajalce) in na podlagi pridobljenih podatkov ter njihove 

kritične analize oblikovali predloge za ciljano pridobivanje sredstev za obšolske dejavnosti, in 

sicer: 



79 

 Zastaviti je trebna jasno vizijo ter na podlagi te strategijo izvajanja tistih dejavnosti, ki 

omogočajo pridobivanje dodatnih znanj in kompetenc dijakom izven rednega (togega) 

šolskega programa oz. kurikuluma. 

 Vzpostaviti je treba partnersko mrežo z lokalnim okoljem (predvsem z 

gospodarstvom). 

 Vodstva šol morajo pospešiti razvoj tistih kompetenc učiteljskega kadra, ki bodo 

omogočale samostojne prijave projektov, ali pa najeti zunanje svetovalce, ki bodo 

pomagali pri pripravi in izvedbi projektov. 

 Šola mora podpreti in spodbujati inovativne projektne ideje učiteljskega kadra in 

dijakov. 

 Učiteljski kader je potrebno motivirati in jih sezaniti z dobrimi projektnimi praksami. 

 

Namen in cilje, ki smo si jih v magistrskem delu zadali, smo uresničili. Prikazali pa smo tudi 

možnost pridobivanja dodanih finančnih sredstev, s katerimi bodo šole svojim dijakom lahko 

omogočile a) širjenje kompetenc ter b) zaradi sodelovanja z bodočimi delodajalci, širjenje 

socialnega kapitala.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK NA PAPIRJU 

Financiranje dejavnosti srednjih šol 

Spoštovani, 

slovenski srednješolski prostor se vse bolj sooča s problemom financiranja svojih dejavnosti, zlasti 

tistih, ki bi pomembno vplivale na širši razvoj kompetenc dijakov, a niso neposredno predvidene s 

kurikulumom. 

Namen naše raziskave je ugotoviti razmere in možnosti za pridobivanje sredstev za izvajanje 

dopolnilnih dejavnosti s pomočjo trajnostnih projektov, s katerimi bi tudi dosegli širjenje kompetenc 

dijakov. 

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na "Naprej" pričnete z izpolnjevanjem ankete. 

Za vaše sodelovanje in vaš trud se vam iskreno zahvaljujemo. 

V tej anketi je 25 vprašanj. 

Anketni vprašalnik 

Navedite točen naziv vaše šole. 
Vpišite vaš odgovor: 

   

Vnesite regijo  

   

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

  1 'Obalno-kraška' 

  2 'Goriška' 

  3 'Gorenjska' 

  4 'Osrednjeslovenska' 

  5 'Notranjsko-kraška' 

  6 'Jugovzhodna Slovenija' 

  7 'Osrednjeposavska' 

  8 'Zasavska' 

  9 'Savinjska' 

  10 'Koroška' 

  11 'Podravska' 

  12 'Pomurska' 

Število zaposlenih pedagoških delavcev in sodelavcev v šolskem letu 2014/2015 * 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vaš odgovor mora biti med 0 in 500 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Ocenite povprečno število izvedenih dopolnilnih dejavnosti v enem letu (obdobje 2010-2014) 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vaš odgovor mora biti med 0 in 100. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Delež sredstev (v %) za financiranje dopolnilnih dejavnosti - proračun 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vaš odgovor mora biti med 0 in 100 

Vpišite vaš odgovor: 
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Delež sredstev (v %) za financiranje dopolnilnih dejavnosti - lastna sredstva šole 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vaš odgovor mora biti med 0 in 100 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Ali je šola kadarkoli za prijave na projekte najela ali zaprosila za pomoč zunanje strokovnjake? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

  0 'da' 

  1 'občasno' 

  3 'ne' 

  4 'bi, pa nimajo sredstev za plačilo njihovega dela' 

Kako so uspešno prijavljeni projekti na domače razpise in razpise EU prispevali k boljšemu finančnemu stanju 

šole? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

  0 'NE prispevajo k boljšemu finančnemu stanju šole' 

  1 'MALO prispevajo k boljšemu finančnemu stanju šole' 

  2 'DO NEKE MERE prispevajo k boljšemu finančnemu stanju šole' 

  3 'PRECEJ prispevajo k boljšemu finančnemu stanju šole' 

  4 'ZELO prispevajo k boljšemu finančnemu stanju šole' 

Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010-2014 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010-2014 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010-2014 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010-2014 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010-2014, v katerih so sodelovali z drugimi 

srednjimi šolami 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010-2014, v katerih so 

sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010-2014, v katerih so sodelovali z drugimi 

srednjimi šolami 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010-2014, v katerih so 

sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

V to polje lahko vnašate le številke. 
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Vpišite vaš odgovor: 

   

Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010-2014, v katerih so sodelovali s partnerji iz 

gospodarstva ali javne uprave 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010-2014, v katerih so 

sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne uprave 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010-2014, v katerih so sodelovali s partnerji iz 

gospodarstva ali javne uprave 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010-2014, v katerih so 

sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne uprave 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Število vpisanih dijakov v šolskem letu 2014/2015 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Število dijakov, ki so v letih 2010-2014 sodelovali na uspešno prijavljenih projektih 

V to polje lahko vnašate le številke. 

Vpišite vaš odgovor: 

   

Ali so pri dijakih, ki so sodelovali v projektih, zaznali izboljšanje učnega uspeha? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

  0 'izboljšanja učnega uspeha NISO zaznali' 

  1 'izboljšanje učnega uspeha je bilo MAJHNO' 

  2 'izboljšanje učnega uspeha je bilo SREDNJE' 

  3 'izboljšanje učnega uspeha je bilo ZELO VELIKO' 

  4 'niso spremljali izboljšanja učnega uspeha' 

Ali so pri dijakih, ki so sodelovali v dopolnilnih dejavnostih na šoli, zaznali izboljšanje učnega uspeha? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

  0 'izboljšanja učnega uspeha NISO zaznali' 

  1 'izboljšanje učnega uspeha je bilo MAJHNO' 

  2 'izboljšanje učnega uspeha je bilo SREDNJE' 

  3 'izboljšanje učnega uspeha je bilo ZELO VELIKO' 

  4 'niso spremljali izboljšanja učnega uspeha' 

Ali šola meni, da sodelovanje v projektih veča možnost pridobivanja kompetenc dijakov? 

Prosimo, izberite samo eno izmed možnosti: 

  0 'izboljšanja učnega uspeha NISO zaznali' 

  1 'izboljšanje učnega uspeha je bilo MAJHNO' 

  2 'izboljšanje učnega uspeha je bilo SREDNJE' 

  3 'izboljšanje učnega uspeha je bilo ZELO VELIKO' 

  4 'niso spremljali izboljšanja učnega uspeha' 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. Pošlji anketo. 
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PRENOS PODATKOV V PROGRAM ZA STATISTIČNO OBDELAVO – PSPP 

Po zaključku ankete smo podatke s programom Limesurvey izvozili za obdelavo v programih SPSS, 

PASW ali PSPP. Slednji je odprtokodni sistem (Free Software Foundation, Inc.), ki je podoben 

licenčnemu programu SPSS oz. PASW. Izvoz poteka tako, da Limesurvey najprej generira sintakso in 

nato še podatke. Datoteko s sintakso smo modificirali v vrstici 6 tako, da kaže dejansko pot do 

datoteke s podatki (slika 1). Prav tako smo popravili opredelitve nekaterih spremenljivk, ki jih 

Limesurvey proglasi za nize, so pa v resnici števila. Vrstice od 13 do 36 na sliki 1 opredeljujejo 

spremenljivke s številskim podatkovnim tipom brez decimalnih vrednosti (nič decimalnih mest). 

 

Slika 18: Del datoteke s sintakso, ki definira pot do podatkov in spremenljivke 

V nadaljevanju datoteke s sintakso so še oznake spremenljivk (slika 2) ter zaloge vrednosti in oznaka 

za manjkajoče vrednosti (slika 3). 
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Slika 19: Oznake spremenljivk v datoteki s sintakso 

 

 

Slika 20: Zaloge vrednosti spremenljivk in oznaka za manjkajoče vrednosti v datoteki s sintakso 

Po uvozu podatkov v SPSS preverimo pravilnost podatkov in definicij spremenljivk (primer na sliki 4 

in 5). 
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Slika 21: Preverjanje pravilnosti prenosa podatkov v SPSS 

 

 

Slika 22: Preverjanje pravilnosti prenosa definicij spremenljivk v SPSS 
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SEZNAM SPREMENLJIVK IN NJIHOVIH ZNAČILNOSTI 

 

Spremenljivka Opis Položaj 

Q1 Točen naziv šole 1 

 Format: A100  

 Measure: Nominal  

 Display Alignment: Levo  

 Display Width: 36  

Q2 Regija 2 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 3  

 Missing Values: –1  

 1 Obalno-kraška  

 2 Goriška  

 3 Gorenjska  

 4 Osrednjeslovenska  

 5 Notranjsko-kraška  

 6 Jugovzhodna Slovenija  

 7 Osrednjeposavska  

 8 Zasavska  

 9 Savinjska  

 10 Koroška  

 11 Podravska  

 12 Pomurska  

Q3 Število zaposlenih pedagoških delavcev in sodelavcev v šolskem letu 

2014/2015 

3 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q4 Ocena povprečnega števila izvedenih dopolnilnih dejavnosti v enem letu 

(obdobje od 2010–2014) 

4 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q5a Delež sredstev (v %) za financiranje dopolnilnih dejavnosti – proračun 5 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q5b Delež sredstev (v %) za financiranje dopolnilnih dejavnosti – lastna 

sredstva šole 

6 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  
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Spremenljivka Opis Položaj 

Q6 Ali je šola kadarkoli za prijave na projekte najela ali zaprosila za pomoč 

zunanje strokovnjake? 

7 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

 1 da  

 2 občasno  

 3 ne  

 4 bi, pa nimajo sredstev za plačilo njihovega dela   

Q7 Kako uspešno prijavljeni projekti na domače razpise in razpise EU 

prispevali k boljšemu finančnemu stanju šole? 

8 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

 1 NE prispevajo k boljšemu finančnemu stanju šole  

 2 MALO prispevajo k boljšemu finančnemu stanju šole  

 3 DO NEKE MERE prispevajo k boljšemu finančnemu 

stanju šole 

 

 4 PRECEJ prispevajo k boljšemu finančnemu stanju šole  

 5 ZELO prispevajo k boljšemu finančnemu stanju šole  

Q8 Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih  

2010–2014 

9 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q9 Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače 

razpise v letih 2010–2014 

10 

 Format: F8.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q10 Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014 11 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q11 Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v 

letih 2010–2014 

12 

 Format: F8.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q12 Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih  

2010–2014, v katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

13 
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Spremenljivka Opis Položaj 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q13 Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače 

razpise v letih 2010–2014, v katerih so sodelovali z drugimi srednjimi 

šolami 

14 

 Format: F8.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q14 Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014, 

v katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

15 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q15 Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v 

letih 2010–2014, v katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

16 

 Format: F8.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q16 Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih  

2010–2014, v katerih so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne 

uprave 

17 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q17 Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače 

razpise v letih 2010–2014, v katerih so sodelovali s partnerji iz 

gospodarstva ali javne uprave 

18 

 Format: F8.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q18 Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014, 

v katerih so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne uprave 

19 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q19 Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v 

letih 2010–2014, v katerih so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali 

javne uprave 

20 
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Spremenljivka Opis Položaj 

 Format: F8.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q20 Število vpisanih dijakov v šolskem letu 2014/2015 21 

 Format: F4.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q21 Število dijakov, ki so v letih 2010–2014 sodelovali na uspešno 

prijavljenih projektih 

22 

 Format: F4.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

Q22 Ali so pri dijakih, ki so sodelovali v projektih, zaznali izboljšanje učnega 

uspeha? 

23 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

 1 izboljšanja učnega uspeha NISO zaznali  

 2 izboljšanje učnega uspeha je bilo MAJHNO  

 3 izboljšanje učnega uspeha je bilo SREDNJE  

 4 izboljšanje učnega uspeha je bilo ZELO VELIKO  

 5 niso spremljali izboljšanja učnega uspeha  

Q23 Ali so pri dijakih, ki so sodelovali v dopolnilnih dejavnostih na šoli, 

zaznali izboljšanje učnega uspeha? 

24 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

 1 izboljšanja učnega uspeha NISO zaznali  

 2 izboljšanje učnega uspeha je bilo MAJHNO  

 3 izboljšanje učnega uspeha je bilo SREDNJE  

 4 izboljšanje učnega uspeha je bilo ZELO VELIKO  

 5 niso spremljali izboljšanja učnega uspeha  

Q24 Ali šola meni, da sodelovanje v projektih veča možnost pridobivanja 

kompetenc dijakov? 

25 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

 1 sodelovanje v projektih NE poveča kompetenc dijakov  

 2 sodelovanje v projektih MALO poveča kompetence dijakov  

 3 sodelovanje v projektih ZMERNO poveča kompetence 

dijakov 
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Spremenljivka Opis Položaj 

 4 sodelovanje v projektih MOČNO poveča kompetence 

dijakov 

 

 5 sodelovanje v projektih IZJEMNO poveča kompetence 

dijakov 

 

Q25 Vrsta srednje šole 26 

 Format: F3.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 Missing Values: –1  

 1 strokovna šola  

 2 gimnazija  

 3 druge šole  

Q12Group Skupina Q12 27 

 Format: F1.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 1 podpovprečno število  

 2 nadpovprečno število  

Q13Group Skupina Q13 28 

 Format: F1.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 1 podpovprečno  

 2 nadpovprečno  

Q14Group Skupina Q14 29 

 Format: F1.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 1 podpovprečno  

 2 nadpovprečno  

Q15Group Skupina Q15 30 

 Format: F1.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 1 podpovprečno  

 2 nadpovprečno  

Q16Group Skupina Q16 31 

 Format: F1.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 1 podpovprečno  

 2 nadpovprečno  

Q17Group Skupina Q17 32 

 Format: F1.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  
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Spremenljivka Opis Položaj 

 1 podpovprečno  

 2 nadpovprečno  

Q8Group Skupina Q8 33 

 Format: F1.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 1 podpovprečno  

 2 nadpovprečno  

Q9Group Skupina Q9 34 

 Format: F1.0  

 Measure: Scale  

 Display Alignment: Desno  

 Display Width: 8  

 1 podpovprečno  

 2 nadpovprečno  
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FREKVENČNA ANALIZA 

FREQUENCIES 

FREQUENCIES /VARIABLES = Q2 Q3 Q4 Q5a Q5b Q6 Q7 Q8 Q10 Q12 Q14 Q16 Q18 Q22 Q23 Q24 Q25 

/FORMAT = AVALUE TABLE.  

Tabela 1 Regija 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

Obalno-kraška 1 1 2,50 2,50 2,50 

Goriška 2 5 12,50 12,50 15,00 

Gorenjska 3 4 10,00 10,00 25,00 

Osrednjeslovenska 4 5 12,50 12,50 37,50 

Notranjsko-kraška 5 2 5,00 5,00 42,50 

JV Slovenija 6 4 10,00 10,00 52,50 

Osrednjeposavska 7 2 5,00 5,00 57,50 

Zasavska 8 2 5,00 5,00 62,50 

Savinjska 9 6 15,00 15,00 77,50 

Koroška 10 2 5,00 5,00 82,50 

Podravska 11 5 12,50 12,50 95,00 

Pomurska 12 2 5,00 5,00 100,00 

Skupaj  40 100,00 100,00  

Tabela 2 Število zaposlenih pedagoških delavcev in sodelavcev v šolskem letu 2014/2015 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

 20 1 2,50 2,50 2,50 

 24 1 2,50 2,50 5,00 

 26 1 2,50 2,50 7,50 

 30 1 2,50 2,50 10,00 

 32 2 5,00 5,00 15,00 

 33 2 5,00 5,00 20,00 

 35 2 5,00 5,00 25,00 

 39 1 2,50 2,50 27,50 

 41 1 2,50 2,50 30,00 

 42 2 5,00 5,00 35,00 

 43 2 5,00 5,00 40,00 

 45 1 2,50 2,50 42,50 

 47 1 2,50 2,50 45,00 

 49 1 2,50 2,50 47,50 

 51 1 2,50 2,50 50,00 

 53 2 5,00 5,00 55,00 

 55 5 12,50 12,50 67,50 

 60 1 2,50 2,50 70,00 

 67 1 2,50 2,50 72,50 

 70 3 7,50 7,50 80,00 

 73 1 2,50 2,50 82,50 

 75 1 2,50 2,50 85,00 

 77 1 2,50 2,50 87,50 

 78 1 2,50 2,50 90,00 

 81 2 5,00 5,00 95,00 

 83 1 2,50 2,50 97,50 

 544 1 2,50 2,50 100,00 

Skupaj 40 100,00 100,00  
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Tabela 3 Število zaposlenih pedagoških delavcev in sodelavcev v šolskem letu 2014/2015 

N Valid 40 

 Manjkajoče 0 

Povprečje  63,80 

Std Dev  79,83 

Najnižji  20,00 

Najvišji  544,00 

Tabela 4 Ocena povprečnega števila izvedenih dopolnilnih dejavnosti v enem letu (obdobje 

2010–2014) 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

 2 1 2,50 2,50 2,50 

 3 1 2,50 2,50 5,00 

 10 2 5,00 5,00 10,00 

 12 1 2,50 2,50 12,50 

 15 1 2,50 2,50 15,00 

 17 1 2,50 2,50 17,50 

 27 1 2,50 2,50 20,00 

 35 1 2,50 2,50 22,50 

 42 1 2,50 2,50 25,00 

 50 3 7,50 7,50 32,50 

 60 3 7,50 7,50 40,00 

 70 1 2,50 2,50 42,50 

 80 1 2,50 2,50 45,00 

 90 2 5,00 5,00 50,00 

 100 4 10,00 10,00 60,00 

 110 3 7,50 7,50 67,50 

 120 1 2,50 2,50 70,00 

 128 1 2,50 2,50 72,50 

 130 3 7,50 7,50 80,00 

 140 1 2,50 2,50 82,50 

 150 5 12,50 12,50 95,00 

 160 2 5,00 5,00 100,00 

Skupaj 40 100,00 100,00  

Tabela 5 Ocena povprečnega števila izvedenih dopolnilnih dejavnosti v enem letu (obdobje 

2010–2014) 

N Valid 40 

 Manjkajoče 0 

Povprečje  85,28 

Std Dev  50,79 

Najnižji  2,00 

Najvišji  160,00 

Tabela 6 Delež sredstev (v %) za financiranje dopolnilnih dejavnosti – proračun 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

 0 1 2,50 2,56 2,56 

 20 1 2,50 2,56 5,13 

 30 5 12,50 12,82 17,95 

 40 4 10,00 10,26 28,21 

 45 1 2,50 2,56 30,77 

 50 2 5,00 5,13 35,90 



Priloga 4 

107 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

 60 4 10,00 10,26 46,15 

 70 5 12,50 12,82 58,97 

 80 6 15,00 15,38 74,36 

 85 1 2,50 2,56 76,92 

 90 4 10,00 10,26 87,18 

 95 1 2,50 2,56 89,74 

 100 4 10,00 10,26 100,00 

 –1 1 2,50 Manjkajoče  

Skupaj 40 100,00 100,00  

Tabela 7 Delež sredstev (v %) za financiranje dopolnilnih dejavnosti – proračun 

N Valid 39 

 Manjkajoče 1 

Povprečje  63,72 

Std Dev  26,13 

Najnižji  0,00 

Najvišji  100,00 

Tabela 8 Delež sredstev (v %) za financiranje dopolnilnih dejavnosti – lastna sredstva šole 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

 0 4 10,00 10,26 10,26 

 5 1 2,50 2,56 12,82 

 10 4 10,00 10,26 23,08 

 15 1 2,50 2,56 25,64 

 20 6 15,00 15,38 41,03 

 30 5 12,50 12,82 53,85 

 40 4 10,00 10,26 64,10 

 50 2 5,00 5,13 69,23 

 55 1 2,50 2,56 71,79 

 60 4 10,00 10,26 82,05 

 70 5 12,50 12,82 94,87 

 80 1 2,50 2,56 97,44 

 100 1 2,50 2,56 100,00 

 –1 1 2,50 Manjkajoče  

Skupaj 40 100,00 100,00  

Tabela 9 Delež sredstev (v %) za financiranje dopolnilnih dejavnosti – lastna sredstva šole 

N Valid 39 

 Manjkajoče 1 

Povprečje  36,28 

Std Dev  26,13 

Najnižji  0,00 

Najvišji  100,00 

Tabela 10 Ali je šola kadarkoli za prijave na projekte najela ali zaprosila za pomoč zunanje 

strokovnjake? 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

Občasno 2 7 17,50 17,50 17,50 

Ne 3 18 45,00 45,00 62,50 

Bi, pa nimajo sredstev za 4 15 37,50 37,50 100,00 
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Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

plačilo njihovega dela  

Skupaj 40 100,00 100,00  

Tabela 11 Kako uspešno prijavljeni projekti na domače razpise in razpise EU prispevali k 

boljšemu finančnemu stanju šole? 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek 

Valid 

Percent 

Cum 

Percent 

MALO prispevajo k boljšemu finančnemu stanju 

šole 

2 2 5,00 5,00 5,00 

DO NEKE MERE prispevajo k boljšemu 

finančnemu stanju šole 

3 3 7,50 7,50 12,50 

PRECEJ prispevajo k boljšemu finančnemu stanju 

šole 

4 7 17,50 17,50 30,00 

ZELO prispevajo k boljšemu finančnemu stanju 

šole 

5 28 70,00 70,00 100,00 

Skupaj 40 100,00 100,00  

Tabela 12 Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010–2014 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

 0 2 5,00 5,13 5,13 

 1 2 5,00 5,13 10,26 

 2 2 5,00 5,13 15,38 

 3 2 5,00 5,13 20,51 

 5 11 27,50 28,21 48,72 

 6 4 10,00 10,26 58,97 

 7 1 2,50 2,56 61,54 

 8 2 5,00 5,13 66,67 

 10 3 7,50 7,69 74,36 

 14 1 2,50 2,56 76,92 

 15 1 2,50 2,56 79,49 

 16 1 2,50 2,56 82,05 

 17 1 2,50 2,56 84,62 

 20 5 12,50 12,82 97,44 

 31 1 2,50 2,56 100,00 

 –1 1 2,50 Manjkajoče  

Skupaj 40 100,0 100,0  

Tabela 13 Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010–2014 

N Valid 39 

 Manjkajoče 1 

Povprečje  8,64 

Std Dev  7,14 

Najnižji  0,00 

Najvišji  31,00 

Tabela 14 Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

 0 3 7,50 7,69 7,69 

 1 2 5,00 5,13 12,82 

 3 1 2,50 2,56 15,38 
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Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

 4 5 12,50 12,82 28,21 

 5 4 10,00 10,26 38,46 

 6 5 12,50 12,82 51,28 

 7 3 7,50 7,69 58,97 

 8 2 5,00 5,13 64,10 

 10 6 15,00 15,38 79,49 

 12 1 2,50 2,56 82,05 

 15 2 5,00 5,13 87,18 

 16 1 2,50 2,56 89,74 

 20 1 2,50 2,56 92,31 

 24 1 2,50 2,56 94,87 

 30 1 2,50 2,56 97,44 

 50 1 2,50 2,56 100,00 

 –1 1 2,50 Manjkajoče  

Skupaj 40 100,00 100,00  

Tabela 15 Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014 

N Valid 39 

 Manjkajoče 1 

Povprečje  9,08 

Std Dev  9,26 

Najnižji  0,00 

Najvišji  50,00 

Tabela 16 Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010–2014, v 

katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

 0 9 22,50 23,08 23,08 

 1 5 12,50 12,82 35,90 

 2 5 12,50 12,82 48,72 

 3 3 7,50 7,69 56,41 

 4 3 7,50 7,69 64,10 

 5 2 5,00 5,13 69,23 

 6 3 7,50 7,69 76,92 

 8 1 2,50 2,56 79,49 

 10 5 12,50 12,82 92,31 

 15 2 5,00 5,13 97,44 

 20 1 2,50 2,56 100,00 

 –1 1 2,50 Manjkajoče  

Skupaj 40 100,00 100,00  

Tabela 17 Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010–2014, v 

katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

N Valid 39 

 Manjkajoče 1 

Povprečje  4,41 

Std Dev  4,90 

Najnižji  0,00 

Najvišji  20,00 
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Tabela 18 Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014, v katerih 

so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

 0 7 17,50 17,50 17,50 

 1 1 2,50 2,50 20,00 

 2 4 10,00 10,00 30,00 

 3 6 15,00 15,00 45,00 

 4 3 7,50 7,50 52,50 

 5 1 2,50 2,50 55,00 

 6 5 12,50 12,50 67,50 

 9 1 2,50 2,50 70,00 

 10 8 20,00 20,00 90,00 

 16 1 2,50 2,50 92,50 

 17 1 2,50 2,50 95,00 

 30 1 2,50 2,50 97,50 

 45 1 2,50 2,50 100,00 

Skupaj 40 100,00 100,00  

Tabela 19 Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014, v katerih 

so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

N Valid 40 

 Manjkajoče 0 

Povprečje  6,78 

Std Dev  8,53 

Najnižji  0,00 

Najvišji  45,00 

Tabela 20 Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010–2014, v 

katerih so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne uprave 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

 0 27 67,50 69,23 69,23 

 1 5 12,50 12,82 82,05 

 2 1 2,50 2,56 84,62 

 3 1 2,50 2,56 87,18 

 4 2 5,00 5,13 92,31 

 5 1 2,50 2,56 94,87 

 6 1 2,50 2,56 97,44 

 20 1 2,50 2,56 100,00 

 –1 1 2,50 Manjkajoče  

Skupaj 40 100,00 100,00  

Tabela 21 Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010–2014, v 

katerih so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne uprave 

N Valid 39 

 Manjkajoče 1 

Povprečje  1,26 

Std Dev  3,44 

Najnižji  0,00 

Najvišji  20,00 
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Tabela 22 Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014, v katerih 

so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne uprave 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek Valid Percent Cum Percent 

 0 38 95,00 100,00 100,00 

 –1 2 5,00 Manjkajoče  

Skupaj 40 100,00 100,00  

Tabela 23 Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014, v katerih 

so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne uprave 

N Valid 38 

 Manjkajoče 2 

Povprečje  0,00 

Std Dev  0,00 

Najnižji  0,00 

Najvišji  0,00 

Tabela 24 Ali so pri dijakih, ki so sodelovali v projektih, zaznali izboljšanje učnega uspeha? 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek 
Valid 

Percent 

Cum 

Percent 

izboljšanje učnega uspeha je bilo MAJHNO 2 3 7,50 7,50 7,50 

izboljšanje učnega uspeha je bilo SREDNJE 3 5 12,50 12,50 20,00 

izboljšanje učnega uspeha je bilo ZELO 

VELIKO 

4 13 32,50 32,50 52,50 

niso spremljali izboljšanja učnega uspeha 5 19 47,50 47,50 100,00 

Skupaj 40 100,00 100,00  

Tabela 25 Ali so pri dijakih, ki so sodelovali v dopolnilnih dejavnostih na šoli, zaznali 

izboljšanje učnega uspeha? 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek 
Valid 

Percent 

Cum 

Percent 

izboljšanja učnega uspeha NISO zaznali 1 2 5,00 5,00 5,00 

izboljšanje učnega uspeha je bilo MAJHNO 2 11 27,50 27,50 32,50 

izboljšanje učnega uspeha je bilo SREDNJE 3 11 27,50 27,50 60,00 

izboljšanje učnega uspeha je bilo ZELO 

VELIKO 

4 10 25,00 25,00 85,00 

niso spremljali izboljšanja učnega uspeha 5 6 15,00 15,00 100,00 

Skupaj 40 100,00 100,00  

Tabela 26 Ali šola meni, da sodelovanje v projektih veča možnost pridobivanja kompetenc 

dijakov? 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek 
Valid 

Percent 

Cum 

Percent 

sodelovanje v projektih ZMERNO poveča 

kompetence dijakov 

3 1 2,50 2,50 2,50 

sodelovanje v projektih MOČNO poveča 

kompetence dijakov 

4 6 15,00 15,00 17,50 

sodelovanje v projektih IZJEMNO poveča 

kompetence dijakov 

5 33 82,50 82,50 100,00 

Skupaj 40 100,00 100,00  
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Tabela 27 Vrsta srednje šole 

Value Label Vrednost Frequency Odstotek 
Valid 

Percent 

Cum 

Percent 

strokovna šola 1 25 62,50 62,50 62,50 

gimnazija 2 15 37,50 37,50 100,00 

Skupaj 40 100,00 100,00  
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BIVARIATNA KORELACIJA 
CORRELATIONS 

CORRELATION /VARIABLES = Q10 Q12 Q14 Q16 Q18 /PRINT = TWOTAIL SIG.  

Soodnosnosti Q10 Q12 Q14 Q16 Q18 
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Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014 PS 1,00 0,67 0,94 –0,10 NaN 

Sig.  0,00 0,00 0,56 NaN 

N 39 38 39 39 38 

Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih  

2010–2014, v katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

PS 0,67 1,00 0,76 –0,27 NaN 

Sig. 0,00  0,00 0,10 NaN 

N 38 39 39 38 37 

Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014, v 

katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

PS 0,94 0,76 1,00 –0,03 NaN 

Sig. 0,00 0,00  0,84 NaN 

N 39 39 40 39 38 

Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010–

2014, v katerih so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne uprave 

PS –0,10 –0,27 –0,03 1,00 NaN 

Sig. 0,56 0,10 0,84  NaN 

N 39 38 39 39 38 

Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014, v 

katerih so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne uprave 

PS NaN NaN NaN NaN NaN 

Sig. NaN NaN NaN NaN  

N 38 37 38 38 38 

Op.: PS– Pearsonova soodnosnost; Sig. – Sig. (2-tailed). 
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CORRELATIONS 

CORRELATION /VARIABLES = Q11 Q13 Q15 Q17 Q19 /PRINT = TWOTAIL SIG.  

Soodnosnosti Q11 Q13 Q15 Q17 Q19  
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Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v 

letih 2010–2014 

PS 1,00 0,36 0,93 –0,04 NaN 

Sig.  0,03 0,00 0,82 NaN 

N 39 38 39 39 38 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače razpise 

v letih 2010–2014, v katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

PS 0,36 1,00 0,32 –0,14 NaN 

Sig. 0,03  0,04 0,40 NaN 

N 38 39 39 38 37 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v 

letih 2010–2014, v katerih so sodelovali z drugimi srednjimi šolami 

PS 0,93 0,32 1,00 –0,01 NaN 

Sig. 0,00 0,04  0,96 NaN 

N 39 39 40 39 38 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače razpise 

v letih 2010–2014, v katerih so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali 

javne uprave 

PS –0,04 –0,14 –0,01 1,00 NaN 

Sig. 0,82 0,40 0,96  NaN 

N 39 38 39 39 38 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v 

letih 2010–2014, v katerih so sodelovali s partnerji iz gospodarstva ali javne 

uprave 

PS NaN NaN NaN NaN NaN 

Sig. NaN NaN NaN NaN  

N 38 37 38 38 38 

Op.: PS– Pearsonova soodnosnost; Sig. – Sig. (2-tailed). 
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CORRELATIONS 

CORRELATION /VARIABLES = Q4 Q8 Q9 Q10 Q11 /PRINT = TWOTAIL NOSIG.  

Soodnosnosti Q4 Q8 Q9 Q10 Q11 
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Ocena povprečnega števila izvedenih dopolnilnih dejavnosti v enem letu 

(obdobje 2010–2014) 

PS 1,00 0,67 0,68 0,33 0,13 

Sig.  0,00 0,00 0,04 0,44 

N 40 39 34 39 39 

Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 2010–2014 PS 0,67 1,00 0,71 0,31 0,27 

Sig. 0,00  0,00 0,05 0,10 

N 39 39 34 39 39 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače razpise 

v letih 2010–2014 

PS 0,68 0,71 1,00 0,27 0,25 

Sig. 0,00 0,00  0,12 0,15 

N 34 34 34 34 34 

Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014 PS 0,33 0,31 0,27 1,00 0,82 

Sig. 0,04 0,05 0,12  0,00 

N 39 39 34 39 39 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v 

letih 2010–2014 

PS 0,13 0,27 0,25 0,82 1,00 

Sig. 0,44 0,10 0,15 0,00  

N 39 39 34 39 39 

Op.: PS– Pearsonova soodnosnost; Sig. – Sig. (2-tailed). 
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CORRELATIONS 

CORRELATION /VARIABLES = Q25 Q8 Q9 Q10 Q11 /PRINT = TWOTAIL SIG.  

Soodnosnosti Q25 Q8 Q9 Q10 Q11 
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Vrsta srednje šole PS 1,00 0,13 0,15 0,37 0,28 

Sig.  0,43 0,41 0,02 0,08 

N 40 39 34 39 39 

Število uspešno prijavljenih projektov na domače razpise v letih 

2010–2014 

PS 0,13 1,00 0,71 0,31 0,27 

Sig. 0,43  0,00 0,05 0,10 

N 39 39 34 39 39 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na domače razpise 

v letih 2010–2014 

PS 0,15 0,71 1,00 0,27 0,25 

Sig. 0,41 0,00  0,12 0,15 

N 34 34 34 34 34 

Število uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v letih 2010–2014 PS 0,37 0,31 0,27 1,00 0,82 

Sig. 0,02 0,05 0,12  0,00 

N 39 39 34 39 39 

Skupna vrednost (v EUR) uspešno prijavljenih projektov na razpise EU v 

letih 2010–2014 

PS 0,28 0,27 0,25 0,82 1,00 

Sig. 0,08 0,10 0,15 0,00  

N 39 39 34 39 39 

Op.: PS– Pearsonova soodnosnost; Sig. – Sig. (2-tailed). 

 


